
 

 
 

 

 

 

 

Të dhënat kryesore të projektit DSP II – 08 zbatuar nga KosovaLive 

Emri i projektit: “Vajzë Dëgjohu!” 

Zbatuar nga:  
Partnerët nëse ka: 

KosovaLive Organization & Global Girl Media 

Fushat prioritare 
të DSP-së: 

1.6   Raste që rezultojnë me përmirësime cilësore dhe sasiore të përfaqësimit. 

Qëllimi i projektit: Të ndërtojë kapacitete për fuqizim ekonomik duke i pajisur vajzat e shkollave të mesme dhe universitetit 
publik me dije të nevojshme profesionale dhe praktike për fushat e mediave, gazetarisë dhe fushave 
kreative në tregun lokal dhe ndërkombëtar. 

Rezultatet e 
projektit: 

Ngritja e kapaciteteve të  vajzave në gazetari  dhe për të  prodhuar lajme, video storie profesionale. 
Pavarësimi ekonomik i vajzave. 

Aktivitetet 
Kryesore: 

Faza përgatitore e projektit, rekrutimi i stafit dhe studenteve-gazetareve 

Zhvillimi i Kurikulës – E cila do të implementohet në takimet javore dhe ditore me vajzat e byros së 

informimit. 

Akademia trajnuese - Akademia trajnuese intensive në gazetari dhe video produksion. 

Puna gjatë vitit - 2-4 video për muaj;  6-8 blogje; 1-2 ngjarje speciale; 1-2 video të paguara 

Takimet javore dhe "Orari në redaksi" - Vajzat janë të obliguara të marrin pjesë në takimet javore me 

mentorët  e tyre nga KosovaLive çdo javë, si dhe të kalojë deri nga 4 orë në javë në redaksi me qëllim 

mësimi-gjatë-punës dhe avancimi të njohurive gazetareske. 

Ngjarjet e rrjetëzimit -Ngjarje rrjetëzimi për krijimin e lidhjeve për punësim, avancim profesional, dhe 

edukim për vajzat pjesëmarrëse. 

Shtrirja 
gjeografike: 

Prishtinë. Prishtina 

Grupet e synuara: Vajzat nga mosha 17-25 vjet  nga grupet e listuara etnike: shqiptar, serb, turq, boshnjak, ashkali dhe 
roma nga shkollat e mesme publike dhe UP. Rreth 15-20 Vajza 

Buxheti i 
financuar nga 
DSP: 

50,000 Euro 

Bashkëfinancimi 
dhe shuma (nëse 
ka) 

Undersecretary’s Fund for Innovation, nga  Ambasada Amerikane  në Prishtinë 

Personat 
Përgjegjës dhe 
kontaktet e tyre:  
e-maili, telefonat 

Annea Hapçiu, Country Director, 038 248 276, annea.hapciu@kosovalive.org 

Kontaktet e 
Organizatës: 
Adresa, e-maili, 
telefonat. 

KosovaLive Organisation 
Pallati I Shtypit, Aneki II, 
Prishtina, Kosova 
+381 38 248 276/ 277  
social@kosovalive.org  
social@kosovalive360.com 

Webi dhe rrjetet 
sociale të 
projektit: 

Uebfaqet (Webfaqet): 
www.kosovalive.org 
www.kosovalive360.com 
https://www.facebook.com/kosovaliveorganisation 
https://www.linkedin.com/company/kosovalive-ngo 
https://twitter.com/Kosovalive_org 
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