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Kamp 5 ditor në Prishtinë, me të rinjë nga
Diaspora, Shqipëria dhe Kosova.
Natyrë, sport, këngë, adrenalinë,
udhëtim, shoqëri..
Të g jitha në një vend.. të g jitha shqip!
E g jitha është falas!
Krejt çka duhet është të aplikoni në
www.toka-ks.org/diaspora
deri me 10 korrik 2017.
Për ata që aplikojnë më herët, deri me datën
15 qeshor 2017, ju ofrohet mundësia që të
ftojnë një shok/shoqe apo kusheri që të
marrë pjesë në kamp.
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ÇKA?
Kamp 5 ditor në Prishtinë, me të
rinjë nga Diaspora, Shqipëria dhe Kosova.
Natyrë, sport, këngë, adrenalinë,
udhëtim, shoqëri..
Të g jitha në një vend.. të g jitha shqip!
KUR?
Këtë verë – 24 deri 28 korrik
KU?
Në Qendrën Rekreative
Gërmia në Prishtinë

TOKA

SI?
Aplikoni duke klikuar në
www.toka-ks.org/diaspora
deri me 10 korrik 2017

ÇKA ËSHTË “TOKA JONË”?
TOKA JONË është kamp veror për të rinjë nga Diaspora,
Shqipëria dhe Kosova ku kalohet një javë e paharrueshme.

Është vend ku do të bësh shokë e shoqe të reja,
të vizitosh vendet më të bukura të Kosovës
dhe zhvillosh shkathtësi të ndryshme përmes aktiviteteve të ndryshme.
MOSHA?
14-17 vjeç
PROGRAMI?
Programi i kampit është dizajnuar në atë mënyrë që të rinjtë të
argëtohen dhe mësojnë përmes:
— Aktiviteteve socializuese
— Edukimit jo-formal
— Vizitave njohëse të kulturës, monumenteve dhe bukurive natyrore
— Lojërave sportive – sikur ecja në natyrë dhe ng jitja në murin alpin
…dhe shumë eksperienca të tjera!
SA KUSHTON?
Është falas!
Krejt çka duhet është të aplikoni në www.toka-ks.org/diaspora deri me 10
korrik 2017.
Për ata që aplikojnë më herët, deri me datën 15 qeshor 2017, ju ofrohet
mundësia që të ftojnë një shok/shoqe apo kusheri që të marrë pjesë në
kamp.
KUSH E MUNDËSON?
Këtë kamp rinor e mundëson Ministria e Diasporës së Kosovës në
bashkëpunim me Organizatën Kosovare për Talent dhe Arsim – TOKA.
Ky projekt realizohet nga Ministria e Diasporës dhe Organizata Kosovare për Talent dhe Arsim—TOKA.

REPUBLIKA E KOSOVËS,
MINISTRIA E DIASPORËS

