NGO Training III
28 Tetor (Premte) – 30 Tetor (Diel) 2011
Hotel Magra, Bogë – (Rugova) Kosovo
EKOsovo – Development through Biodiversity — a project funded by European Union's IPA programme for Kosovo

Të nderuar ativist të rinjë,

Environmentally Responsible Action (ERA) Group ju fton të merrni pjesë në Trajnimin i cili do të mbahet në
Bogë të Rugovës së Pejës. Trajnimi është i organizuar nga ‘ERA Group’ në bashkëpunim me ‘Interkulturelles
Zentrum’ dhe është pjesë e projektit, ‘’EKOsovo – Zhvillimi përmes Biodiversitetit’’, financuar nga Zyra
Ndërlidhëse e Komisionit Evropian në Prishtinë.

Cfarë? Trajnimi i dedikohet të rinjëve me ide për projekte dhe me frymëzim për të parë një ndryshim në shoqëri.
Qëllimi është që të ngriten kapacitetet e aktivistëve të rinjë në zhvillimin e projekteve, propozimeve me shkrim
dhe komunikim me anë të prezantimeve, ushtrime praktike dhe diskutime ne grup. Idetë origjinale të projekteve
të pjesëmarrësve do të zhvillohen me tej gjatë këtij Trajnimi.
Gjuha? Në këtë Trajnim do të ketë përkthim në gjuhen shqipe dhe anasjelltas.

Kur? Programi fillon në mbrëmjen e ditës se premte (28 tetor), dhe zgjatë deri ditën e diel në mbrëmje (30 tetor).
Pjesëmarrësit duhet të arrijnë në zyret e ERA-s, tek Mulliri i Haxhi Zekës në Pejë, ditën e premtë në ora 17:30.
Ku? Trajnimi do të mbahet në Hotel Magra (www.hotelmagra.com), në fshatin Bogë.

Si mund të marr pjesë? Jemi duke pritur pjesëmarrës të rinjë në grupe prej 2 deri ne 3 pjesëmarrës që:
-

Vijnë me ide për projekte dhe në grup prej 2-3 së bashku;

-

Janë të motivuar në praktikat e planifikimit dhe buxhetimit për projekt;

-

Të interesuar të zhvillojnë tutje idetë e tyre të projekteve

-

Kanë ide për projekt dhe që dëshirojnë ta implementojnë në Kosovë;

-

Të gatshëm të punojnë shumë, sepse është program i plotë dhe jo i lehtë;

Nëse je i interesuar, mendo ne idenë e projektit tënd dhe sigurohu që ke një grup prej se paku 2 përsonave
(maksimum 3), që janë të gatshem dhe të motivuar të marrin pjesë në trajnim.
Secili nga anëtaret e ekipit tuaj duhet të plotësoj aplikacionin e bashkëngjitur dhe ta dërgoj atë në email:
info@eradirect.org ose të printuar në zyrët e ERA Group, në Mullirin e Haxhi Zekës, deri të merkuren në
ora 17.00 (26 tetor).
Vendet mbushen shpejtë, kështu qe regjistrohu sa me parë.

Udhëtimi dhe akomodimi? ERA Group do të mbuloj të gjitha shpënzimet

Ne do të organizojmë rrugëtimin nga zyret e ERA’s, ndërsa shpenzimet nga vendet e juaja deri ne Pejë do t’ju
kthehen pasi të sjellni biletat origjinale të autobusit.
E rëndësishme! Ju lutem të arrini në kohë në zyret e ERA Group (të premten, 28 tetor, në ora 17.30).
Ju lutemi, për ndonjë pyetje ose për konfirmim pjesëmarrjeje kontaktoni në 043/753058 ose ne
info@eradirect.org. Konfirmoni më se largu të premten, deri ne ora 17.00 (26 tetor 2011)
Uroj shihemi me Ju
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