
                                                                                                             

                                                                      
                                                                            

Përkrahur nga:   

Informata mbi projektin 
 

Titulli i Projektit: 
“Zhvillimi i gazetarisë hulumtuese të gazetarëve të cilët raportojnë në gjuhën serbe në 

Kosovë” 

Vlera e projektit: € 31,781.96  

Kohëzgjatja: 
Data e fillimit: 02/05/2018 

Data e përfundimit: 31/10/2019 

Organizata 

implementuese/  
Crno beli svet (CBS) 

Kontaktet 

e organizatës: 

Adresa, e-maili, 

web, telefoni  

Vojske Jugoslavije 26, Leposaviç 

office@crnobelisvet.com 

www.crnobelisvet.com 

+381(0) 64 265 1744 

Grupet e synuara: 

 Përfaqësuesit e mediave që raportojnë në gjuhën serbe (rreth 100);  

 Përfaqësuesit e qeverisë lokale dhe qendrore që merren me çështje të rëndësishme për 

zhvillimin socio-ekonomik në Kosovë (rreth 30);  

 Përfaqësuesit e sektorit privat në veri të Kosovës (rreth 30);  

 Përfaqësuesit e organizatave ndërkombëtare (rreth 20);  

 Mediat nga rajoni (rreth 50);  

 Qytetarët e Kosovës.  

Partnerët (nëse ka): Instituti për Zhvillim Ekonomik Territorial (InTER) 

Territori i synuar Komunat me popullatë shumicë serbe në Kosovë. 

Synimi i përgjithshëm: 

Zhvillimi i gazetarisë hulumtuese të gazetarëve që raportojnë në gjuhën serbe në Kosovë 

përmes zhvillimit të kapaciteteve hulumtuese të tyre dhe mediave në fusha të rëndësishme 

për proceset në tranzicion në Kosovë. 

Aktivitetet: 

 Zhvillimi i programit të trajnimit për gazetarë dhe përzgjedhja e kandidatëve 

 Shpallja e thirrjes publike (konkursit) për pjesëmarrje në program; 

 Përzgjedhja e kandidatëve; 

 Zhvillimi i programit të trajnimit për gazetarë; 

 Mentorimi online; 

 Promovimi i produkteve mediale; 

 Publikimi i një revistë online me të gjithë artikujt; 

 Prodhimi i filmit dokumentar. 

Rezultatet e pritura: 

 Të paktën 10 gazetarë dhe punëtor medial që operojnë në gjuhën serbe janë trajnuar për 

punë kërkimore në fushat tematike: zhvillimi ekonomik dhe punësimi, marrëveshja e 

Brukselit dhe ndikimi i saj mbi qytetarët, efektet e investimit të donatorëve në mjediset 

serbe, puna e vetëqeverisjes lokale; 

 Të paktën 10 produkte mediatike në fusha të caktuara tematike janë publikuar të 

përpiluara si rezultat i mentorimit të gazetarëve për punë kërkimore; 

 Të paktën 5 media nga rajoni publikojnë produktet mediatike të prodhuara përmes 

projektit. 
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