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Informatat mbi Projektin 

 

Emri i Projektit: “Stop Bullizmit ne Kosove” 

Vlera e projektit: Shuma e përgjithëshme: €11935.12 

Kohëzgjatja: Fillimi: 31/08/2016 
Përfundimi:  28/02/2017 

Organizata 
implementuese: 

BLLOQET E NDËRTIMIT PËR SUKSES (BEN) 
Building Blocks For Success (BEN) 

Kontaktet e 
organizatë (adresa, e-
maili, telefonat): 

Tel: +3774554743 
Adreasa: Shaqir Ingrishta, NN, Pristina 
e-mail:buildingblocksforsuccess.ks@gmail.com                                                     
WEB: https://www.facebook.com/BuildingBlocksForSuccessBen 

Përfituesit e 
drejtëpërdrejtë: 

Grupi i synuar: Projekti 6 mujor anti-ngacmimi "Ndalimi i bullizmit në Kosovë" do të përfitojë 
kryesisht 60 djem dhe vajza, grupmoshë (11-16 vjeç), nga grupet e ndryshme etnike dhe familjet e 
tyre në tri komuna (Prishtinë / Fushë Kosova / Fushë Kosovë, Obiliq / c). 
Përfituesit final: Trajnimi i aftësive për fushatë do të zbatohet me të rinjtë (11-16) që do të rezultojë 
në një fushatë edukative massive, qëllimi i së cilës do të jetë ngritja e vetëdijes në mesin e publikut 
më të madh për të eksploruar bullizmin dhe format e tjera të dhunës si dështim të demokracisë . 

Partnerët: Prishtinë: Shkollat 1. "Hivzi Sylejmani" dhe "Asim vokshi" 
Obiliq: Qendra e Mësimit të Plemetinës - Balkan Sunflowers Kosova dhe SHFMU "Pandeli Sotiri" 
Plemetin (2 shkolla, shkolla fillore dhe të mesme) 
Fushë Kosovë; SHFMU "Selman Riza", SHFMU "Mihal Grameno" dhe Ideja e Partneritetit -TIP 

Territori i synuar/shtrirja 
gjeografike: 

Prishtinë; Fushë Kosovë, Obiliq 

Qëllimi i përgjithshëm: Qëllimi kryesor i projektit është mobilizimi i të Rinjve të Kosovës për sigurimin e të drejtave të njeriut 
në shoqërinë kosovare, përmes edukimit, dialogut dhe avokimit ndaj të gjitha formave të 
ngacmimeve/bullizmit në shkolla, familje dhe në komunitet. 

Aktivitetet kryesore: 1. Krijimi i grupeve të punës (TF) / avokatëve për shkolla më të sigurta. 
2. Takimet javore pas shkollës për rreth 1 orë, stili i tryezës së rrumbullakët.  
3. Hartimi i anketave të shkurtra dhe të thjeshta (bazuar në praktikat e mira nga projektet tona të 

mëparshme dhe gjetkë në mbarë botën) në monitorimin e klimës së tyre të shkollës. 
4. Këto sondazhe do të implementohen nga YP dhe do të na ofrojnë informata më të hollësishme 

mbi ngacmimin dhe si ndikon tek fëmijët, të rinjtë, prindërit, kujdestarët dhe mësuesit. 
5. Trajnim i mediave në krijimin e faqeve të sigurta FB për të publikuar punën TF / advokaci. 
6. Seminaret e trajnimit anti-bullying për TF / Advocates. 
7. Trajnimi i prindërve në parandalimin e dhunës përmes teknikave pozitive të disiplinës në 

mbështetje të fushatës kundër dhunës në shkollat e synuara. 
8. Ngjarjet e ndërgjegjësimit anti-bullying dhe prezantimet për të edukuar stafin e shkollës, 

prindërit dhe udhëheqësit e komunitetit, tremujore .. 
9. Trajnimi në historinë gojore 
10. Art edukativ ose performanca (valle ose dramë) tregimet e historisë me gojë mbi ngacmimin; 
11. Prodhimi i filmit të fushatës anti-bullying 
12. Faqja e internetit të fushatës "Anti-Bullying Kosova" fillimisht u krijua në vitin 2015: do të bëhet 

platformë e sigurt për të luftuar ngacmimin dhe centralizimin e sondazheve, materialin arsimor të 
mbledhur nga avokatët gjatë projektit. 

13. Anti- Bullying Konferenca Kombëtare e Kosovës 

Rezultatet e pritura:  Brenda 6 muajve projekti synon të arrijë objektivat e mëposhtme: 

1. Formohen forume të bazuara në shkolla (TF) dhe raportet tremujore në 6 shkolla të synuara në 6 
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komuna të caktuara (Prishtinë, Obiliq, Fushë Kosovë), tregojnë incidente ngacmuese në shkolla 

dhe në komunitetet janë në rënie. 

2. Janë ngritur forume për dialog dhe shkëmbime ndërmjet aktorëve të shkollës (mësuesit, 

administratorët, prindërit dhe studentët) në identifikimin dhe zbatimin e teknikave të 

parandalimit të ngacmimit, veçanërisht në mjediset e shkollës dhe zhvillimin e kapaciteteve në 

mesin e komunitetit të shkollës, sidomos 60 udhëheqësit e të rinjve që zhvillojnë aftësitë e 

avokimit. 

3. Të gjithë fëmijët në shënjestër (60) dhe komunitetet e tyre kanë një kuptim më të mirë të llojeve 
të ndryshme të ngacmimeve/bullizmit, mund të identifikojnë strategjitë, njerëzit dhe organizatat 
që mund të mbështesin fëmijët që ngacmohen, deri në fund të projektit këta fëmijë do të jenë në 
gjendje të analizojnë dhe veprojnë në përgjigje të ndryshme ndaj ngacmimit 

 


