Çmimi i Gazetarisë për Varfërinë- 2019
Termat e Referencës
1. Pasqyrë e përgjithshme
Zhdukja e varfërisë dhe qëllimet e zhvillimit të qëndrueshëm në Kosovë
Nëpërmjet Rezolutës së Kombeve të Bashkuara të miratuar më 22 dhjetor 1992,
Asambleja e Përgjithshme ka shpallur 17 Tetorin si Ditën Ndërkombëtare për Zhdukjen e
Varfërisë
Kjo ditë e rëndësishme e avokimit është një mundësi për të njohur luftën dhe vështirësitë
e njerëzve që jetojnë në varfëri dhe një mundësi për të dëgjuar shqetësimet e tyre.
Ndërtimi i një të ardhmeje të qëndrueshme kërkon përpjekje të vazhdueshme për të
zhdukur varfërinë dhe diskriminimin ekstrem dhe për të siguruar që të gjithë mund të
ushtrojnë plotësisht të drejtat e tyre njerëzore. Pjesëmarrja e plotë e njerëzve që jetojnë
në varfëri, veçanërisht në vendimet që prekin jetën e tyre dhe komunitetet, duhet të jetë
thelbësore për politikat dhe strategjitë për të ndërtuar një të ardhme të qëndrueshme. Në
këtë mënyrë, ne mund të garantojmë që planeti ynë dhe shoqëritë tona mund të
plotësojnë nevojat dhe aspiratat e secilit për këtë gjeneratë dhe gjeneratat e ardhshme.
Në Shtator të vitit 2015, liderët botërorë kanë miratuar Qëllimet e Zhvillimit të
Qëndrueshëm (QZHQ) - një grup qëllimesh universale për një të ardhme më të mirë për
të gjithë. Këto objektiva të ridizajnuara supozojnë rolin kryesor të punës së bërë përmes
Qëllimeve të Zhvillimit të Mijëvjeçarit (QZHM). Edhe pse nuk është nënshkruese i
Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, Kosova ka bashkuar përpjekjet
për t'i dhënë fund të gjitha formave të varfërisë, duke luftuar pabarazinë dhe adresimin e
çështjeve mjedisore në një mënyrë pjesëmarrëse, dhe përmes angazhimit me partnerë
rajonalë për kërkesat, duke përmbushur prioritetet e tyre institucionale në nivel global.
Qëllimi i parë i SDG-së - "Zhdukja e varfërisë në të gjitha format e saj, gjithkund" shprehimisht pranon se varfëria është rezultat i jo vetëm mungesës së një, por edhe të
shumë faktorëve të ndryshëm të ndërlidhur që ndikojnë në jetën e njerëzve që jetojnë në
varfëri.
Kjo do të thotë që nuk duhet ta kuptojmë varfërinë thjesht si mungesë të ardhurash ose
cfarë është e nevojshme për një mirëqenie materiale- si ushqimi, strehimi, toka dhe
pasuria dhe të mirat tjera- për të kuptuar plotësisht dimensionet e shumëta të varfërisë.

Çmimi i Gazetarisë për Varfërinë në Kosovë
Për të rritur ndërgjegjësimin për rëndësinë e përpjekjeve për zhdukjen e varfërisë në
kontekstin e Kosovës, Shoqata e Gazetarëve të Kosovës në partneritet të ngushtë me
Ekipin e KB (UNKT), përmes Zyrës së Koordinatorit për Zhvillim, po organizon edicionin
e 13-të të ndarjes së çmimit vjetor " Çmimi i Gazetarisë për Varfërinë "
Ceremonia e ndarjes së çmimeve do të mbahet më 14 tetor 2019 në Prishtinë ku do të
marrin pjesë përfaqësues të mediave, institucioneve qendrore dhe lokale, përfaqësues të
shoqërisë civile, sektorit privat, organizatave ndërkombëtare dhe partnerë të tjerë të
angazhuar për zhdukjen e varfërisë dhe promovimin e Qëllimeve të Zhvillimit të
Qëndrueshëm në Kosovë.
Qëllimi i ndarjes së Çmimit të Gazetarisë për Varfërinë është që të promovojë dhe të nisë
debat mbi çështjet dhe shkaqet e varfërisë, dhe të ndikojë indirekt në uljen e varfërisë
duke i bërë presion politikëbërësve për të ndryshuar politikën. Në të njëjtën kohë, nisma
synon të inkurajojë zgjidhje kreative për uljen e varfërisë duke vendosur prioritete
konstruktive dhe duke adresuar audiencën në mënyrë efikase.
2. Kriteret e vlerësimit
Tregimet/produktet e dorëzuara (me shkrim, audio dhe vizuale) do të vlerësohen në bazë
të rëndësisë së tyre me temën kryesore të zhdukjes së varfërisë, duke përfshirë çështjet
që lidhen me përpjekjet institucionale për të zvogëluar varfërinë përmes masave specifike
(siç janë mbrojtja sociale, qasja në punësim, sigurimi i arsimit cilësor), duke marrë
parasysh perspektivën e të drejtave të njeriut.
Për përzgjedhjen e fituesve, paneli vlerësues do të marrë parasysh kriteret e detajuara
në vazhdim:
 Relevanca e temës për Zhdukjen e varfërisë në Kosovë;
 Cilësia gazetareske, duke përfshirë objektivitetin, analizën kritike, mirëkuptimin,
qasjen etike për trajtimin e të intervistuarve me dinjitet dhe respekt (me vëmendje
të veçantë për të drejtat e fëmijëve);
 Përfshirja dhe respektimi i diversitetit: përpjekjet për të siguruar që etnitë, zërat
dhe idetë e ndryshme të përfaqësohen në Kosovë;
 Ndikimi që tregimi ka pasur në shoqërinë në Kosovë (dhe veprimet pasuese nga
vendimmarrësit, nëse ka);
 Kreativiteti dhe stili.
Brenda një teme më të gjerë të varfërisë, duke përfshirë temat e mëposhtme do të jepen
disa pika shtesë në procesin e vlerësimit:
 Barazia gjinore dhe fuqizimi i grave në vendimmarrje;






Shëndeti riprodhues, planifikimi i familjes dhe çështjet që lidhen me të;
Ndikimi i mjedisit në shëndet, veçanërisht me fokus në ndotjen e ajrit;
Ndikimi i varfërisë në mungesën e qasjes në arsim cilësor, me fokus të veçantë te
Romët, Ashkalinjtë dhe Egjiptianët dhe fëmijët në përgjithësi;
Synimet e Zhvillimit të Qëndrueshëm dhe Axhenda 2030

3. Kriteret për aplikim
a. Kush mund të aplikojë?




Gazetarët që janë banorë të ligjshëm të Kosovës dhe mbi moshën 18 vjeç mund
të aplikojnë deri në fund të Thirrjes për Aplikime. (Mund të aplikojnë edhe ekipet
që përbëhen nga më shumë se një person, me kusht që udhëheqësi i ekipit të
identifikuar në Formularin e Aplikimit të plotësojë kriteret e mësipërme.)
Gazetar konsiderohet çdo person që është anëtar i ndonjë shoqate të gazetarëve
të Kosovës dhe /ose ka qenë ose është duke punuar me media të regjistruara në
Kosovë

b. Karakteristikat e kërkuara të tregimeve/produkteve të dërguara:
 Çdo aplikacion mund të përmbajë një tregim/produkt. Për tregimet multimediale
(psh. artikull i shkruar dhe fotografik), aplikuesit duhet të specifikojnë në cilën
kategori dëshirojnë të marrin pjesë.
 Vetëm aplikantët në kategorinë Fotografia më e mirë mund të paraqesin deri në
tre foto për secilin aplikim.
c. Punimet duhet të fokusohen në kontekstin e Kosovës dhe duhet të jenë:
 Me shkrim/të prodhuara nga gazetarët profesional të cilët përmbushin kriteret e
lartëpërmendura;
 Te jenë publikuar/ transmetuar në mediat kosovare në periudhën prej 7 shtator,
2018 12 shtator, 2019;
 Të shkruara/prodhuara në gjuhën Angleze, Shqipe ose Serbe;
 Tregimet e shkurara ose të prodhuara në ndonjë gjuhë tjetër mund të dërgohen
nëse janë përkthyer në gjuhën Angleze, Shqipe ose Serbe.
4. Kategoritë zyrtare
A.
B.
C.
D.

Video tregimi i shkurtër më i mirë. Gjatësia minimale 3 minuta. Gjatësia
maksimale 10 minuta. Transmetimi në TV, WebTV, ose ndonjë media tjetër;
TV dokumentari më i mirë. Gjatësia minimale 10 minuta. Gjatësia maksimale 60
minuta. Transmetimi në TV, WebTV, ose ndonjë media tjetër;
Audio tregimi më i mirë. Transmetimi në radio ose Web radio;
Tregimi më i mirë i shkruar i publikuar në gazeta / revista me prezencë offline dhe
/ ose online online;

E.

Fotografia më e mirë e bërë në Kosovë dhe e publikuar në media të shtypura
dhe/ose online.

5. Procesi i aplikimit
Thirrja për aplikim është hapur më 13 shtator, 2019.
Afati i aplikimit është deri më 7 tetor, 2019, në ora 17.00.
Aplikacionet e pranuara pas afatit nuk do të merren në konsideratë.
Të gjithë të interesuarit për aplikim duhet të shkarkojnë formularin e aplikimit nga linku
dhe të dërgojnë aplikacionin e plotësuar me email në adresën: office@agk-ks.org me
titull: Aplikacioni për Çmimin e Gazetarisë për Varfërinë - 2019.
Për të gjitha pyetjet lidhur me procesin e aplikimit, ju lutemi që të na kontaktoni (gjatë
ditëve të punës, nga ora 8:30 deri më 16.30):
Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës
Tel. 049 300 197
office@agk-ks.org
7. Procesi i përzgjedhjes
Juria
Juria është një organ i pavarur, i themeluar vetëm për qëllim të vlerësimit dhe
përzgjedhjes së tregimeve/produkteve më të mira nga të gjitha kategoritë e ndryshme.
Anëtarët e jurisë i përzgjedh Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës dhe UNKT. Të gjithë
anëtarët e jurisë duhet të njohin mirë çështjet e varfërisë në Kosovë, si dhe të kenë
eksperiencë dhe aftësi në gazetari/komunikim.
Për aplikacionet që përmbushin kriteret në kategorinë e Videos më të mirë, jurisë do ti
shtohet një profesionist për film/video si vëzhgues për të ndihmuar anëtarët e jurisë që të
vlerësojnë cilësinë teknike të video produksionit.
Çmimet
Çdo fituesi nga Pesë kategoritë zyrtare do ti ndahet cmimi prej € 1,000 (një mijë euro).
Fituesit do të shpallen në Ceremoninë e ndarjes së çmimit e cila do të mbahet në Prishtinë
më 14 tetor 2018. Një ftesë speciale do të dërgohet për këtë ngjarje. Asociacioni i
Gazetarëve të Kosovës dhe UNKT do të kenë të drejtë të ripublikojnë/transmetojnë
tregimet/produktet fituese në mediat e tyre.

