
                                                                                                                                                     

        

  

 

            
 

                                                                                                                                                     

Përkrahur nga:   

Informatat mbi Projektin 
 

Titulli i Projektit: “Raportimi i Saktë dhe Etik në Gazetarinë Online dhe Televizive”  

Vlera e projektit: 34,897.04 EUR  

Kohëzgjatja: 
Fillimi: 02/05/2018 
Përfundimi:  30/04/2019 

Organizata 
implementuese: 

Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese (BIRN)  

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

Menza e studentëve, kati i parë, 10000 Prishtinë, Kosovo 
http://birn.eu.com/network/birn-kosovo/ dhe www.jetanekosove.com  
+ 381 38 22 44 98 / 00377 44 135 209 
 

Grupet e synuara: 
Studentët, gazetarët dhe juristët e rinj duke i përfshirë edhe grupet e margjinalizuara gjinore 
dhe etnike. 

Partnerët: / 

Territori i 
synuar/shtrirja 
gjeografike: 

Aktivitetet  do të zhvillohen në Prishtinë, por me përfshirje të gazetarëve edhe nga rajonet 
tjera të Kosovës. 

Qëllimi i përgjithshëm: 

Fuqizimin e gazetarëve dhe juristëve të rinj  në Kosovë, duke përfshirë ngritjen e kapaciteteve 
të tyre, përmes trajnimeve të ndryshme, ndër të tjerash, rëndësinë e etikës dhe saktësisë së 
informacionit gjatë raportimit gazetaresk dhe përmes shkëmbimit të përvojave gjatë këtyre 
trajnimeve. Gjithashtu, do të informojë dhe edukojë studentët, gazetarët dhe juristët e rinj mbi 
pasojat ligjore të raportimit të pasaktë e të anshëm. 

Aktivitetet kryesore 

 Organizimi i 7 trajnimeve për gazetarët dhe juristët e rinj mbi etikën gazetareske dhe 
pasojat ligjore te raportimit jo të saktë; 

 Ofrimi i asistencës ligjore për qasje në dokumente publike për studentët e gazetarisë dhe 
juridikut/gazetarët e rinj; 

 Shpërndarja e 15 bursave tek studentët e fakultetit të gazetarisë dhe fakultetit juridik për 
realizimin e hulumtimeve të përbashkëta; 

 Redaktimin dhe publikimin e 15 hulumtimeve të realizuara në bashkëpunim me studentët 
të cilët kanë fituar bursat; 

 Prodhimin e 2 debateve televizive përmes programeve të saj televizive “Jeta në Kosovë” 
dhe “Drejtësia në Kosovë” në temën e sigurisë së gazetarëve dhe raportimit të saktë dhe 
të paanshëm; 

 Prodhimin e 5 artikujve të gjatë në Krypometër mbi saktësinë e informacioneve. 

Rezultatet e pritura:  

 Ngritja e kapaciteteve të studentëve të rinjë të fakultetit juridik dhe fakultetit të gazetarisw 
mbi raportimin e drejtë gazetaresk, përpilimin e kërkesave për qasje në dokumente 
publike dhe mbi pasojat ligjore të raportimit të pasaktë; 

 Ngritja e vetëdijes dhe debatit publik mbi raportimin e drejtë në gazetari dhe sigurinë e 
gazetarëve. 

 

http://birn.eu.com/network/birn-kosovo/
http://www.jetanekosove.com/

