
 

 

 

 

Thirrje për vullnetarë 

Jamboree e 12të 
 

Periudha: 14-22 korrik 2018 

Vendi: Skrebatno, Maqedoni 

Afati i aplikimit: e mërkurë (20 Qërshor) 11:00   

 

Të dashur miq, 
Qendra për Dialogun Interkulturor kërkon një ekip entuziast që të jenë pjesë e Jamboresë të 12-të të 
organizuar nga Shoqata e Scout e Maqedonisë. CID do të jetë pjesë e Jamboreesë me një ekip vullnetar 
që do të organizojnë aktivitete të ndryshme për SDGnë (qëllime për zhvillim të qëndrueshëm), kulturë 
dhe traditë brenda disa ditësh. 
 
Çfarë kërkohet nga ju si vullnetarë? 

- Të jeni të përfshirë në mënyrë aktive gjatë aktiviteteve 
- Të njiheni me parimet e arsimit joformal 
- Të jeni të përgatitur për të kaluar disa ditë në mal, duke fjetur në një tendë të përbashkët 
- Përparësi do t'u jepet vullnetarëve aktivë nga Klubi Vullnetar i CIDit dhe CID Akademisë 

 
Çfarë benefite do të përfitoni? 

- Do të mbulohet fjetja në tenda, ushqimi dhe transporti 
- Shoqëri të re nga e gjithë bota 
- Do të mësoni vlerat e Scotësëve, parimet dhe mënyrën e jetës 
- Zbulimi i mënyrave të reja për zbatimin e arsimit joformal 
- Shumë zbavitje dhe kujtime të larmishme të verës 2018 

 
Për Jamborenë: 
Jamboree është një event i madhë e organizuar nga një bashkim dhe e njejta paraqet një bashkim i madh 
i Scouts dhe të rinjve në një kamp, të cilët gjatë një jave do të jetojnë së bashku dhe përjetojnë kuptimin e 
vërtetë të jetës të Scoutsëve. Në kuadër të festivalit të këtij viti, më 18 korrik 2018 është planifikuar si një 
ditë e hapur për organizatat e shoqërisë civile, ku ata do të mbajnë punëtori në fushën e tyre të 
funksionimit dhe veprimit, si mund të rinjtë pjesëmarrës nga Maqedonia dhe vendet evropiane - të 
njohtohen më mirë me qëllimet e këtyre organizatave dhe të kontribuojnë për një të ardhme më të mirë 
për të gjithë ne! 
 
Si të aplikoni? 

Për të aplikuar, plotësoni Google Form-ën e ardhshëm deri të premten (20 qershor) 11:00 

Për më shumë informacione, kontaktoni në  info@cid.mk ose lajmroni në 071390192 

 

https://goo.gl/forms/fp2BNgc1GSJ5lxza2
mailto:info@cid.mk

