FORMË E APLIKIMIT
Bursa për gazetari në fushën e të drejtave të njeriut 2019

Emri dhe mbiemri i aplikuesit/es:
Emri i propozimit:
Formati:
(artikull, video, ese fotografike, tjera)

Afati i fundit për aplikim: 24.03.2019

Projekt i financuar nga BE-ja
dhe menaxhuar nga Zyra e Bashkimit
Europian në Kosovë.

Implementuar nga:

Ky Program bashkëfinancohet nga projekti ‘Mbështetja e Luksemburgut për shoqërinë civile në Kosovë’
financuar nga Qeveria e Dukatit të Madh të Luksemburgut dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF

Ju rekomandojmë ta lexoni “Udhëzuesin për Aplikim për bursën për gazetari në fushën e të drejtave
të njeriut” para plotësimit të aplikacionit.
Aplikacioni i bursës nuk duhet të jetë më i gjatë se 4 faqe.

1. TEMA E PROPOZUAR PËR TË DREJTAT E NJERIUT
(Përshkrimi i shkurtër i çështjes, kë dhe si e prek ajo, dhe rëndësia e raportimit për këtë storie. Sigurohuni
të jepni kontekstin e përgjithshëm të gjendjes dhe/ose ligjor të çështjes së propozuar).

2. ORIGJINALITETI DHE INOVACIONI
(Cili është këndvështrimi, formati dhe qasja e re që do të sillni/ofroni në këtë çështje përmes stories
suaj?)

3. HULUMTIMI, INTERVISTAT, BURIMET E INFORMACIONEVE
(burimet dhe sfondi I informacioneve që do të përdoren për storien; duke përfshirë por duke mos u
kufizuar në raportet e mediave dhe të shoqërisë civile, palët e interesit, akterët përgjegjës dhe
institucionet që do të intervistoni, etj.)
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4. NDIKIMI SOCIAL QË DO TË ARRIHET/SHPËRNDAHET
(Cilat janë ndryshimet potenciale, qofshin ato shoqërore apo të bazuara në politika, që i prisni si rezultat
i stories suaj?)

5. PLANI I PRODHIMIT*
(Ju lutem ofroni një plan të detajuar, përfshirë një tabelë kohore të të gjithë hapat që planifikoni t’i
ndërmerrni me qëllim që të përgatisni, hulumtoni dhe realizoni storien tuaj). Ju lutem të keni parasysh që
kohëzgjatja e tabelës kohore nuk mund të jetë më e gjatë se 6 muaj)
*Në rast se jeni i/e interesuar që të prodhoni një video-storie/dokumentar të shkurtër, ju lutem ofroni
informatat si më poshtë: kohëzgjatja e stories që dëshironi të prodhoni, planin e parapërgatitjes dhe
hulumtimin, produksioni (ditët e xhirimit, pajisjet që do t’i shfrytëzoni), planin pas-përgatitjes (ditët
për redaktim, programet softwerike që do t’i shfrytëzoni). Nëse synoni të planifikoni produksionin
dhe post-produksionin me një kompani/ose stacion televiziv, ju lutem shkruani qartë se çfarë
shërbimesh ofron ajo kompani/stacion televiziv.
*Në rast se jeni i/e interesuar të aplikoni me ese fotografike, ju lutem ofroni informacion shtesë rreth
pajisjeve që do të përdorni, qasjes, procesit të hulumtimit, ngjarjeve që synoni t’i përcillni etj.

6. BUXHETI PRELIMINAR DHE SHPENZIMET
(Ju lutem ofroni një shpjegim të shkurtër për shpenzimet që planifikoni t’i keni përgjatë hulumtimit: p.sh.
Fotografi - 500 EUR, shpenzimet për hulumtim në terren 300 EUR etj.)
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7. SHEMBULL I PUNËS SË MËPARSHME (nëse është e aplikueshme)
Bashkëngjitni vegëzën e artikujve/videove/punës gazetareske që i keni shkruar/punuar dhe të cilët janë
publikuar në internet, ose shkruani më poshtë titujt dhe datat, dhe bashkëngjitni kopjet e skenuara (PDF)
në aplikacionin tuaj. A
 plikuesit që aplikojnë me ese fotografike, duhet të dorëzojnë një seri prej 8-10
fotografish nën një temë të caktuar.
1.
2.
DEKLARATA E APLIKUESIT
Nëse KOSOVO 2.0 më përzgjedh si përfitues të bursës, unë pajtohem të ndërmarr/përmbush të gjitha
kërkesat siç përshkurhet në udhëzimin për aplikim. Unë konfirmoj se informacionet të cilat i kam
dhënë janë të plota dhe të sakta.
Emri dhe Mbiemri:
Data dhe vendi:
Nënshkrimi:

_______________________________________
______________________________________
_______________________________________

Projekt i financuar nga BE-ja
dhe menaxhuar nga Zyra e Bashkimit
Europian në Kosovë.

Implementuar nga:

Ky Program bashkëfinancohet nga projekti ‘Mbështetja e Luksemburgut për shoqërinë civile në Kosovë’
financuar nga Qeveria e Dukatit të Madh të Luksemburgut dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF

Ju lutem shenjoni me X nëse keni përfshirë të gjithë dokumentacionin e kërkuar në paketën aplikimit:
LISTA E KONTROLLIMIT TË APLIKACIONIT:
1. FORMA E PLOTËSUAR E APLIKACIONIT
2. NUMRI PERSONAL
3. REZYME (CV)
4. KOPJE E DIPLOMAVE (ose dokumente tjera relevante) TË EDUKIMIT
5. LETËR PËLQIMI/MBËSHTETJEJE NGA PUNËDHËNËSI
6. APLIKACIONI ËSHTË DORËZUAR BRENDA AFATIT

Aplikacionet e kompletuara në formë elektronike dërgoni në: info@ktwopointzero.com, me titull
(subject): HRJ Fellowship Application, ose versionin e shtypur (kopje fizike) në:
Kosovo 2.0
Rr. Feraj Dragaj, 60-1,
10000 Prishtinë, Kosovë.
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