
 

 

  THIRRJE PËR APLIKIME - Programi i Medias 

Informacion shpjegues mbi  pyetje të mundshme  

 

1- Sa është buxheti maksimal i një projekti ? 

Fondi për një projekt do të jetë ndërmjet 5,000 - 30,000 USD. 

 

2- Cili është target grupi kryesor i thirrjes, të rinjtë apo gazetarët 

profesionistë? 

Thirrja ka dy target grupe si aplikues potencialë: 

- Gazetarët profesionistë që synojnë të ofrojnë përmbajtje mediatike/gazetari që garanton 

objektivitet , standarte profesionale dhe shërbim ndaj interesit publik,  kjo duke ndërtuar 

një medium të ri, apo duke hapur një rubrikë/program brenda një media ekzistuese, etj 

- Grupi i dytë janë aktivistë, organizata, komunitete , artistë, të rinj, apo indivdë të 

motivuar që duan të përdorin median e re (new media) dhe teknologjinë për të ngritur 

media komunitare apo për të realizuar dhe shpërndarë në publik  prodhime mediatike që 

synojnë promovimin dhe advokimin për kauza të ndryshme social-ekonomike.  

 

3- Cilat janë kriteret e vlerësimit dhe përzgjedhjes ? 

Thirrja është e hapur për të gjitha format e medias që kontribuojnë në gazetari cilësore , 

si dhe për ndërhyrje inovative që përdorin format e reja të medias për më shumë 

aktivizëm krijues dhe ndryshim social. 

Faktori kryesor që do të orientojë përzgjedhjen do të jetë vlera e shtuar që do të sjellë 

kjo iniciativë mediatike. Në një treg të tejmbushur me platforma, mediume tadicionale  

dhe media sociale, cfarë sjell ndryshe kjo inciativë, cfarë kontributi të shtuar ofron 

kundrejt tregut ekzistues mediatik. 

Për këtë arsye do të kërkohen të evdientohen ato iniciativa mediatike që përdorin 

gazetarinë e thelluar (in-depth reporting),  gazetarinë të bazuar në fakte dhe të dhëna 

(data journalism), teknika të fact-checking, infografikë, vizualizime, etj. 

Gjithashtu do të mirëpritet përdorimi i formave krijuese lidhur si me kontentin ashtu 

edhe me formën : video, foto, animacion, humor/sarkazëm,  e të tjera produkte me 

potencial për tu shpërndarë gjerësisht në rrjet. 

Do të preferohen iniciativa që kanë potencial për vazhdimesi  dhe qëndrueshmëri, dhe 

nuk konsiderohen ndërhyrje që ndodhin vec një herë. 



4- Kohëzgjatja e projektit. 

Afati maksimal i një projekti do të jetë një vit. Për iniciativat që do të rezultojnë të 

suksesshme, ekziston mundësia e ri-aplikimt në thirrjen e vitit pasardhes.  

 

5- Cila është procedura e vlerësimit dhe përzgjedhjes? 

Në bazë të koncept-idesë së paraqitur, do të ketë një vlerësim  dhe seleksionim të parë 

të ideve të ardhura. Më pas do te zhvillohen intervista me organizata/individët e 

përzgjedhur në këtë fazë të parë. Në bazë të intervistave do të ketë një seleksionim të 

dytë. 

Përzgjedhja finale do të bëhet në bazë të projekt propozimeve të plota që do të duhet të 

plotesojnë organizatat/individët që kanë kaluar fazën e intervistës. 

Është shtuar elementi i intervistës për t’i dhënë mundësi me shumë grupeve për të 

prezantuar dhe disktuar idetë e tyre. 

Komisioni përgjegjës për intervistat dhe vlerësimet finale do të përbëhet nga ekspertë të 

fushës së medias dhe shoqërisë civile. 

 

 

Për më tepër pyetje rreth aplikimit  na shkruani në adresën konkurs@osfa.al 


