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THIRRJE PER APLIKIME
Asociacioni i Pavarur i Gazetarëve të Vojvodinës (IJAV)
Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese (BIRN Kosova)
Forum Ziviler Friedensdienst Ev (forumZFD)
Projekti “Njerëz të zakonshëm: Mungesa e të drejtave – gjetja e
zgjidhjeve”

Programi i granteve të vogla
për gazetarinë hulumtuese
Jemi duke kërkuar media lokale nga Serbia për të kontribuar në lirinë e shprehjes dhe uljen e
përdorimit të gjuhës së urrejtjes në media në Serbi dhe Kosovë, përmes raportimit hulumtues
mbi mbrojtjen e të drejtave të njeriut, vecanërisht të drejtave themelore mbi tolerancën dhe
besimin ndëretnik. Projekti “Njerëzit e zakonshëm: Mungesa e të drejtave – gjetja e
zgjidhjeve” fokusohet në përmirësimin e standardeve profesionale mediatike dhe të kualitetit
të mediave në Serbi dhe Kosovë, të ofroj raportim të saktë mbi mbrojtjen e të drejtave
themelore të njeriut dhe të forcoj bashkëpunimin në mes të mediave dhe të OJQ-ve në
Kosovë dhe Serbi.
Udhëzuesit e plotë për Aplikuesit janë në (Linku i udhëzuesve).
Formularët e dokumenteve që duhen mbushur dhe dokumentet me të dhëna ndodhen këtu:
http://www.ndnv.org/?p=12941
Afati për dorëzimin e aplikacioneve është 8 prill 2016.

A project implemented
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Association of Vojvodina, Balkan Investigative
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Email: dusko.medic@gmail.com

The European Commission is the EU’s
executive body.
“The European Union is made up of 28 Member States who have
decided to gradually link together their know-how, resources and
destinies. Together, during a period of enlargement of 50 years, they
have built a zone of stability, democracy and sustainable development
whilst maintaining cultural diversity, tolerance and individual
freedoms. The European Union is committed to sharing its
achievements and its values with countries and peoples beyond its
borders”.

