
Thirrje për pjesëmarrës/e:

EKO-KAMPI VJESHTOR
08-12 dhjetor 2022 në Mitrovicë, Kosovë

Rreth projektit:
“Mitrovica Goes Green” synon të rrisë ndërgjegjësim publik, dhe rrjedhimisht të nxisë veprimin
për mbrojtjen e mjedisit, duke propozuar njëkohësisht zgjidhje praktike për ndryshim, si dhe
fuqizimin e aktivizmit mjedisor rinor në rajon.
Projekti parasheh tri shtylla kryesore të aktiviteteve:

● Shkëmbime të vazhdueshme edukative me anëtarët e komunitetit, duke përfshirë të
rinjtë në Mitrovicë, duke u fokusuar në trajtimin e çështjeve mjedisore dhe ndryshimeve
klimatike;

● Tri eko-kampe për të rinjtë dhe të rejat; dhe
● Edukim të qëndrueshëm me dhe në bashkëpunim ndëretnik ndërmjet komuniteteve në

rajon.
Ky projekt implementohet nga 7 Arte në partneritet me GAIA Kosovo (programi në Mitrovicë),
ndërsa ka gjetur mbështetje nga UNMIK.

Rreth Eko-kampit:
Eko-Kampi Vjeshtor do të mbahet më 08-12 dhjetor 2022, në Roma & Ashkali Documentation
Center (Qendra Mësimore RADC) në lagjen Adem Voca në Mitrovicë. Gjatë kampit katërditor,
15 pjesëmarrës nga Kosova do të ripërdorin, riparojnë dhe rifunksionalizojnë
objektet/materialet e vjetra prej druri që ekzistojnë në RADC, do të ndërtojnë një kopsht të
komunitetit, do të lyejnë rrethojen e objektit, do të bëjnë art të ricikluar dhe do të bëjnë
ndërhyrje të tjera të rëndësishme në këtë qendër, që do të jenë në dobi të nxënësve romë dhe
ashkali, si dhe të gjithë komunitetit.

Objektivat e këtij eko-kampi janë:
- Ripërdorimi, riparimi dhe rifunksionalizimi i objekteve/materialeve të vjetra prej druri që

ekzistojnë në RADC;
- Pastrimi i hapësirës dhe ndërtimi i një kopsht shkollor;
- Lyerja e rrethojes dhe ndërhyrje të tjera përkatëse në qendër;
- Art prej materialëve të riciklueshme;
- Edukimi rreth mbrojtjes së mjedisit dhe menaxhimit të mbetjeve;
- Edukimi rreth komunitetit lokal.

Ky eko-kamp do të organizohet në Mitrovicë në datat 08-12 dhjetor (4 ditë), dhe do të



përfshijë 15 pjesëmarrës të moshës 18-30 vjeç nga Kosova.

Rreth organizatorëve:
Eko-kampi organizohet nga 7 Arte dhe GAIA Kosova më konkretisht nga programi i saj në
Mitrovicë, dhe financohet nga UNMIK-u.

GAIA Kosova është një organizatë e paqës që punon në fushën e ndërtimit të paqes,
solidaritetit mes njerëzve, drejtësisë shoqërore dhe mbrojtjes së mjedisit. GAIA gjithashtu
promovon diversitetin kulturor dhe punon në edukimin dhe integrimin e grupeve të
margjinalizuara dhe pakicë në shoqëri, veçanërisht romët, ashkalitë dhe egjiptasit. GAIA është
dega zyrtare e Service Civil International në Kosovë.

7Arte është një organizatë kulturore me zyrë në Mitrovicë, e cila mbështet artistët e rinj, si dhe
promovon e zhvillon kulturë të përbashkët evropiane. 7Arte fuqizon artin, kulturën dhe
industrinë kreative si një forcë shtytëse drejt gjithëpërfshirjes dhe krijimit të një regjioni sa më
paqësor dhe të qëndrueshëm.

Profili i pjesëmarrësve:
Të gjithë pjesëmarrësit e përzgjedhur për këtë projekt duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:

● të jenë nga 18 deri në 30 vjeç;
● të jenë në gjendje të punojnë në gjuhën angleze;
● të jenë në gjendje të angazhohen në aktivitete fizike;
● të jenë të interesuar për temat e mbrojtjes dhe qëndrueshmërisë së mjedisit;
● të jenë në gjendje për të marrë pjesë gjatë gjithë kohëzgjatjes së eko-kampit;
● të jetojnë në Kosovë.

Ne inkurajojmë në mënyrë eksplicite pjesëmarrësit e të gjitha prejardhjeve arsimore, gjinive,
orientimeve seksuale, aftësive dhe prejardhjeve etnike që të aplikojnë.

Logjistika, kushtet financiare dhe qëndrueshmëria
Jeta e thjeshtë: Eko-kampi do të zhvillohet në Mitrovicë, qytet në pjesën veriore të Kosovës,
në një objekt me kushte të thjeshta jetese. Ju do të flini në një dhomë të përbashkët me disa
njerëz të tjerë.

Shpenzimet: Të gjitha shpenzimet thelbësore të programit (përfshirë ushqimin, shpenzimet e
udhëtimit dhe akomodimin) do të mbulohen përmes UNMIK-ut.

Ushqimi i qëndrueshëm: Ushqimi që ne ofrojmë do të jetë vegan/vegjetarian. Ky nuk është
vetëm një vendim praktik, por edhe ideologjik: GAIA beson në vlerat e qëndrueshmërisë dhe
drejtësisë klimatike – dhe nëse duam të kontribuojmë për një planet më paqësor, duhet të
heqim dorë nga bujqësia e industrializuar e kafshëve dhe efektet e saj shkatërruese në planetin



tonë. Në formularin e aplikimit mund të na tregoni nëse keni ndonjë dietë, alergji ose
intolerancë për të cilën duhet të jemi të vetëdijshëm.

Udhëtime të qëndrueshme? Kjo është edhe arsyeja pse ju kërkojmë të vini në këtë trajnim
përmes mjeteve më të qëndrueshme të transportit (p.sh. me autobus). Ne do t'ju japim më
shumë udhëzime se si mund të arrini në vendin e ngjarjes, pasi të jeni pranuar në eko-kamp.

Si të aplikoni? Plotësoni dhe dorëzojeni këtë formular. Të gjithë/a të pranuarit/at do të marrin
më vonë një infosheet të detajuar (përfshirë informacione se si të shkoni në vendin e ngjarjes, si
të udhëtoni, dhe më shumë informacion rreth agjendës së projektit).

Afati i fundit për aplikim është 20 nëntor 2022.

Kontakti: nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me projektin dhe aplikimin tuaj, mos hezitoni të
kontaktoni Gentin në ssd.mitrovica@gmail.com. Mezi po presim aplikimin tuaj!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfB1U6STDscc2DMN5-miTPgZ4Qw8-qWTdDVSaV3Xtn5pgkHkA/viewform
mailto:ssd.mitrovica@gmail.com

