
 

 
 
 

 

Çfarë ka rreth meje 

 
Thirrje e hapur për pjesëmarrje në aktivitete që promovojnë lirinë fetare dhe bashkëpunimin 

ndëretnik për 20 të rinj, djem dhe vajza nga të gjitha komunitetet (shqiptar, ashkali, boshnjak, 

egjiptian, rom dhe Serb) nga zonat rurale e urbane në komunë e Pejës  

 

Syri i Vizionit fton të gjithë të rinjtë e moshës 18-25 vjeç, vajza dhe djem nga të gjitha 

komunitetet (shqiptar, ashkali, boshnjak, egjiptian, rom dhe serb) nga zonat rurale dhe urbane 

nga komuna e Pejës të aplikojnë ,që të kenë mundësinë të njihen me fenë, kulturën, traditat 

dhe zakonet e të rinjve te të gjitha komuniteteve ne Komunën e Pejës, në mënyrë që të 

ndërtohet mirëkuptimi dhe në fund të pranohen dhe respektohen të gjithë pa dallime në Pejë 

dhe në Kosovë. Kjo thirrje bëhet në kuadër të projektit “Çfarë ka rreth meje” i financuar nga 

National Democratic Institute (NDI) dhe implementohet nga Syri i Vizionit  

 

- Kush ka të drejtë të aplikojë? 

 

Të gjithë të rinjtë, vajza dhe djem nga të gjitha komunitetet (shqiptar, ashkali, boshnjak, 

egjiptian, rom dhe serb) nga zonat rurale dhe urbane nga komuna e Pejës.  

 

- Çfarë do të përfitoni? 

 

20 të rinj e përzgjedhur do të përfitojnë trajnime, pjesëmarrje ne aktivitete për lirin fetare dhe 

njohje me zakonet, kulturën dhe traditat e komuniteteve të tjera, udhëtime.  

 

Mënyra dhe afati i aplikimit  

Të gjithë ju që jeni të interesuar mund të aplikoni online duke plotësuar formularin këtu:  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdp02XDFx83EFubwMAl9eeYxZSBIBAWbcY5W

Y-NjjKZf2saDA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 

 

apo mund të vini në zyre tek ne për ta plotësuar në formë fizike. Zyrat tona ndodhen në rrugën 

Isa Demaj 14, 30000 në Pejë. 

 

Afati i fundit për aplikim është deri më datën: 15, qershor 2022, (e mërkurë), ora 17:00.  

 

Për ndihmë dhe informata shtesë ju lutem na kontaktoni çdo ditë punë (e hënë - e premte) nga 

ora 08:30 deri në 17:30, me anë të telefonit +383 39 423240 apo në e-mail adresën 

office@syriivizionit.org 

 

Ju mirëpresim! 
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