
nisma aktivizmi rinor

aktivitete social-kulturore dhe sportive

konferenca e forume model TED-X 

promovim heronjsh lokal

edukim dhe përfshirje e të rinjve në

mirëqeverisje

promovim i praktikave të riciklimit

stimulim i iniciativës individuale

infrastrukturë rinore

Mësoni të tregoni e raportoni histori

Kuptoni aktivizimin nga rrjetet sociale 

Zhvilloni aftësi në shkrim artikujsh   

Mësoni mënyra kreative aktivizmi 

Mësoni aplikacione për editim fotosh,

videosh e informacioni 

Mësoni nga profesionistët e fushës

Vizitoni media, OJF e institucione publike

H.A.N.A është një Qendër Rinore dedikuar të

mësuarit jo-formal dhe angazhimit rinor me

qëllim zhvillimin dhe nxitjen e reagimit qytetar

tek të rinjtë Lezhjanë. 

I mësuari jo-formal fokusohet tek aktivitete si;

Qendra ofron kurse pa kosto për të rinjtë në

tregimtari & multimedia

         investigativ

.

Përmes kësaj veprimtarie, synojmë të
edukojmë rininë në veçanti, për rëndësinë e
pjesëmarrjes pro-aktive në çështjet me
rëndësi komunitare të përbashkët, në
mënyre që kjo pjesëmarrje të sjellë ndryshim
dhe zhvillim shoqëror. 

13-18 VJEÇ
19-29 VJEÇ

GRUPMOSHA E
FREKUENTUESVE TË QENDRËS

KONTAKT

KUSH JEMI NE?

Rr. Faik Konica, Ndërtesa 13,
Kati II,  Shk. I, Lezhë, Shqipëri
info@hanacentre.org
+355689039872 Njihu me Qendrën Rinore

H.A.N.A në Lezhë
PREZENCA ONLINE
info@hanacentre.org
https://twitter.com/hanacentre
facebook.com/hanacentre.org/
https://www.instagram.com/hanacentre/

Ambientet e brëndshme të qendrës

Zyrën Vendore Arsimore
Bashkinë  
DRSHSSH Lezhë

Marrëveshje zyrtare  bashkëpunimi me: 



Do të njohësh bashkëmoshatarë që ndajnë
një vizion me ty
Do të pajisesh me letra rekomandimi dhe
çertifikata pjesëmarrjeje
këshillim nga profesionistë për dilemat e
tua profesionale
do të njohësh e mësosh nga artistë,
gazetarë, diplomatë, celebritete, etj.
Do të vizitosh vendodhje me interes
profesional për ty
Do të përfshihesh në aparenca mediatike
Do të njihesh e vlerësohesh për talentet e
tua

Aspirojmë te pregatisim një rini të vetë-
dijësuar  që  reagon përballë padrejtësive,
tiranisë e shtypjes së lirive e të drejtave të
njeriut;  shëmbëlltyrë e vlerave Europiane!

Qendra H.A.N.A është ngritur falë mbështetjes nga
European Endowment for Democracy, organizëm i
themeluar nga BE dhe vendet anëtare për të promovuar
avancimin e vlerave demokratike të shoqërive.

KËRKOJMË TË RINJ TË BRUMOSUR ME
RESPEKT, KONSIDERATË E NDËRGJEGJE TË
FORTË!  A JE NJË PREJ TYRE?

Telefono, shkruaj  ose bëj një vizitë në qendër dhe

stafi ynë do të jetë në dispozicion!

DESTINACIONI YNË

NË KËMBIMIT TË
PJESËMARRJES TËNDE

Do të bësh më shumë me kohën tënde? Ke
një dëshirë të eksplorosh talentet dhe
aftësitë e tua, të njohësh njerëz që si ti, që
mendojnë ndryshe e duan  të përmirësojnë
një qoshe të shoqërisë?!
Qendra H.A.N.A do të asistojë në rrugën
tënde drejt dijes e rritjes personale dhe
profesionale!


