
INSTITUTI SHQIPTAR PËR ÇËSHTJET PUBLIKE - AIPA FINALIZON ZBATIMIN E 
PROJEKTIT “TË RINJTË KAMPIONË TË TË DREJTAVE TË NJERIUT” 

 
E premte, datë 10 mars 2023 - Instituti Shqiptar për Çështjet Publike - AIPA prej vitit 2021 është 
organizatë partnere e projektit të Këshillit të Evropës “Forcimi i edukimit për qytetari 
demokratike në Shqipëri”. Ky projekt zbatohet nga Këshilli i Evropës financuar nga Agjencia 
Suedeze për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ndërkombëtar (Sida).   
 
Në këtë kuadër, prej më shumë se një viti, Instituti Shqiptar për Çështjet Publike - AIPA, përmes 
nismës “Të rinjtë kampionë të të drejtave të njeriut” ka bashkëpunuar me katër gjimnaze të 
Tiranës, respektivisht me gjimnazin “Aleks Buda”, “Qemal Stafa”, “Sami Frashëri” dhe “Sinan 
Tafaj”, me synimin për të krijuar një mjedis sa më të sigurt dhe miqësor të të nxënit në shkolla 
dhe për të nxitur iniciativat e drejtuara nga vetë të rinjtë për promovimin e të drejtave të 
njeriut.  
 
Për të arritur këtë, AIPA ka realizuar një sërë aktivitetesh informuese dhe ndërgjegjësuese mbi 
të drejtat e njeriut, me nxënësit e katër gjimnazeve partnere në Tiranë:  
 
 

 duke i fuqizuar ata për të qenë promotorë të këtyre të drejtave;  
 duke informuar dhe ndërgjegjësuar nxënësit lidhur me sigurinë online, bullizmin online, 

gjuhën e urrejtjes, etj., duke i mobilizuar vetë nxënësit që të bëhen edukatorë të 
bashkëmoshatarëve të tyre (peer to peer educator); 

 duke informuar mësuesit e shkollave mbi mekanizmat e mbrojtjes së fëmijëve online, 
dhe duke rritur ndërgjegjësimin e prindërve për çështjet që lidhen me sigurinë online dhe 
që ndikojnë në sigurinë e fëmijëve të tyre. 

 
Në këtë kuadër, ditën e premte datë 10 mars 2023, AIPA zhvilloi dhe konferencën përmbyllëse 
të projektit, ku u diskuta mbi arritjet, modelet e suksesit, sfidat, etj. Gjithashtu, një sesion i 
posaçëm i’u dedikua nxënësëve të katër gjimnazeve partnere të projektit, për të dhënë 
mendimet dhe rekomandimet e tyre mbi mënyrat e angazhimit të të rinjve në iniciativa që 
promovojnë të drejtat e njeriut në të ardhmen.   
 
Instituti Shqiptar për Çështjet Publike - AIPA falenderon Zyrën e Këshillit të Evropës në Shqipëri 
për mbështetjen në zhvillimin dhe realizimin e këtij projekti. Gjithashtu, stafi i AIPA falenderon 
dhe gjimnazin “Aleks Buda”, “Qemal Stafa”, “Sami Frashëri” dhe “Sinan Tafaj” për 
bashkëpunimin e shkëlqyer në zhvillimin e aktiviteteve të projektit. 
 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


