
30 nëntor- 3 dhjetor 2021

Konferenca e 17-të Ndërkombëtare e-Shoqëri.mk

The project is co-funded 
by the European Union

Ngjarje 
hibride

Konferenca e-Shoqëri organizohet nga Fondacioni për Internet dhe Shoqëri “Metamorfozis” në sinergji me projektet: “Rritja e Pjesëmarrjes Qytetare në Agjendën Digjitale – ICEDA” – i mbështetur financiarisht nga Bashkimi Evropian dhe “Verifikimi i 
fakteve për progresin e Republikës së Maqedonisë së Veriut në rrugën drejt BE-së”- i mbështetur financiarisht nga Fondacioni Kombëtar për Demokraci dhe “Reagimi i shpejtë ndaj dezinformatave për vaksinat” – i mbështetur financiarisht nga Trusti 

Ballkanik për Demokraci (BTD), Fondi Gjerman Marshall, SHBA. Pikëpamjet e shprehura gjatë konferencës nuk I pasqyrojnë domosdoshmërisht pikëpamjet e donatorëve.

Hakatoni për të dhënat e hapura në kuadër të konferencës e-Shoqëri organizohet nga Fondacioni për Internet dhe Shoqëri “Metamorfozis” me mbështetjen e popullit amerikan përmes Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID).

A G J E N D A

SFIDAT DHE MUNDËSITË
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DITA 1 - 30 nëntor (e Martë)
Vendi - Hotel Panoramika dhe online - Platforma ZOOM
  

  12:00 – 12:45  |  Mirëseardhje dhe sesioni i hapjes

Moderator:
BARDHYL JASHARI, Drejtor Ekzekutiv i Fondacionit Metamorfozis

Folës: 

 JULIAN VASSALLO,  
Zëvendës Shef i Delegacionit të BE-së

 ERIK JANOWSKY,
 Përfaqësues i Vendit i USAID-it në Maqedoninë e Veriut

 JETON SHAQIRI, 
 Ministër e Ministrisë së Shoqërisë Informatike dhe Administratës
 
 KRISTINA MAND,  

Eksperte e Lartë për e-Demokraci në Akademinë për e-Qeverisje (Estoni))

Përshkrimi: Folësit do të japin këndvështrimin dhe vlerësimin e tyre mbi gjendjen e 
demokracisë sot dhe si teknologjia e formëson qeverisjen e mirë dhe angazhimin qytetar. 
Ky sesion do të hedhë dritë edhe mbi kërcënimet e mundshme të internetit për liritë dhe 
të drejtat qytetare dhe rolin e sektorit civil në përballjen me to.

   12:55 -13:15  |  Fjalim i shkurtër frymëzues

Folës: 
 
 LAURI TABUR,  

Ekspert i menaxhimit të ndryshimeve, Qendra Estoneze për Zhvillim Ndërkombëtar

Përshkrimi: Një bisedë frymëzuese për mundësitë e mëdha dhe përfitimet që i sjell 
digjitalizimi i shërbimeve. Ky fjalim gjithashtu ofron rekomandime për të gjithë aktorët e 
përfshirë se si të lehtësohet procesi dhe të arrihet sukses në tranzicionin digjital. 

Ditё 
hibride

   12:55 - 13:30   

Trajnim i shkurtër
  

  13:15 – 14:25  |  e-Pjesëmarrja & e-Angazhimi:  
       Perspektivat rajonale - Veprimet lokale

Moderatore:
MILLA JOSIFOVSKA DANILLOVSKA, Menaxhere e Programeve, Fondacioni Metamorfozis

Folës: 

 MAJA CIMERMAN,  
Menaxher e Granteve, Sot është një ditë e re (Slloveni) 

 MARK CRIDGE, 
 Drejtor Ekzekutiv, MySociety (Mbretëria e Bashkuar)
 
 DEBORA PERCI,  

Koordinatore në terren, Democracia Plus (Kosovë)

 MARIJA VASILEVSKA,  
Menaxhere e Projekteve, Qendra për Inovacione Sociale Blink 42-21 (Maqedonia e Veriut) 

 hvale vale,  
CTE (Më afër se kurrë), Lehtësues i Strategjisë, Shoqata për Komunikime Progresive

Përshkrimi: Storje të suksesshme të pjesëmarrjes elektronike dhe angazhimit elektronik 
në Ballkan dhe Evropë – Si iniciativat qytetare në internet kanë sjellë ndryshime të 
rëndësishme në komunitete dhe kanë përmirësuar jetën e qytetarëve.

  14:25 – 14:55  |  Pushimi i kafes

https://danesjenovdan.si/en
https://www.mysociety.org/
https://dplus.org/en/
https://blink42-21.mk/
https://www.apc.org/en
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DITA 1 - 30 nëntor (e Martë)
Vendi - Hotel Panoramika dhe online - Platforma ZOOM

 

  14:55 – 15:55  |  Hapni të dhënat: kur kërkesa dhe oferta  
        takohen në gjysmë të rrugës

Moderatore: 
QËNDRESA SULEJMANI, Drejtore e Programeve, Fondacioni Metamorfozis

Folës: 
 
 DR. IRENA BOJAXHIEVSKA  

Hulumtuese e pavarur

 DELVINA HAXHIJAHA,  
Open Data Kosovo, Kosovë

 LLAZAR POP IVANOV,  
Shef i Eksperimentimit, UNDP 

 NADA RAKOÇEVIQ,  
Sekretare e Bordit të Asociacionit për TIK, Oda Ekonomike e Malit të Zi

Përshkrimi: Përfitimet nga të dhënat e hapura të qeverisë promovohen gjerësisht në 
rajon, megjithatë gatishmëria e institucioneve dhe kërkesa nga përdoruesit ende mbetet 
prapa. Ky panel do të fokusohet në mekanizmat që mund të mbështesin publikimin 
dhe përdorimin e rregullt të grupeve të të dhënave të hapura, në mënyrë që vlerat e 
tyre të ndjehen gjerësisht.

  15:55 – 17:00  |  Drekë

Dita 2 -  1 Dhjetor (e Mërkurë)

  
  12:00 – 13:00  |  Përvoja nga arsimi joformal i të rinjve për edukimin  

         mediatik dhe të menduarit kritik

Folëse: 

 ZHAKLINA CVETKOVSKA,  
nga Qendra për Arte Audio dhe Audio-Vizuale nga Kriva Pallanka

 VIOLETA GLIGOROSKA, 
 Fondacioni Metamorfozis
 
 
Përshkrimi: Diskutim në panel i dedikuar për publikun e gjerë, veçanërisht për organizatat 
e shoqërisë civile që punojnë me të rinjtë dhe/ose edukimin mediatik, për afirmimin 
e përvojave nga projekti KriThink i Fondacionit Metamorfozis dhe Qendrës për Arte 
Audiovizuale - Kriva Pallankë.

   15:00 - 17:00   

Takim me mentorët

   13:00 - 15:00   

Takim me mentorët
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Dita 2 -  1 Dhjetor (e Mërkurë)

  
  13:00 – 14:00  |  Tryezë e rrumbullakët: Algoritmet, privatësia dhe  

         siguria. Le të flasim për të drejtat e njeriut.

Folës: 

 GOCE ARSOVSKI,  
Zyrtar për Mbështetje të Programeve, Fondacioni Metamorfozis

 KRZYSZTOF IZDEBSKI, 
 ekspert ligjor dhe i politikave, Fondacioni Stefan Batory (Poloni)
 
 OLGA KYRYLIUK,  

Menaxhere e Programit Teknik, Shoqata e Avokatëve Amerikanë

 ORSOLYA VINCZE, 
 specialiste ligjore, K-monitoring (Hungari)  
 

Përshkrimi: Në epokën e digjitalizimit të shpejtë, algoritmet dhe zgjidhjet e inteligjencës 
artificiale po përdoren shpesh, e gjithnjë e më shumë edhe nga qeveritë dhe institucionet 
anembanë globit. Në një farë kuptimi, algoritmet do të vazhdojnë të kenë ndikim në 
mirëqenien e qytetarëve, por a i marrin parasysh të drejtat e lindura të njeriut? Ku janë 
OShC-të, mediat dhe universitetet në diskutimin e zbatimit të zgjidhjeve teknologjike 
gjithnjë e më të sofistikuara dhe pse po i shmangen uljes në tryezën e bisedimeve për 
këtë çështje? Folësit do të paraqesin gjetjet dhe rekomandimet e tyre më të fundit dhe do 
të përpiqen të inkurajojnë OShC-të dhe të tjerët që të angazhohen aktivisht në këtë temë.

   16:00 - 18:00   

Prezantimi i parë i 
zgjidhjeve demo

Dita 3 - 2 Dhjetor (e Enjte)

   12:00 – 13:00 |  Trajnim: Siguria kibernetike – mitet e zakonshme  
                                 dhe dezinformatat

Trajner: 
GOCE ARSOVSKI 

Përshkrimi: Bota digjitale që po zgjerohet vazhdimisht duket se nuk e merr parasysh 
nivelin e edukimit digjital dhe përvojën e përdoruesve me sistemet kompjuterike. Kësaj 
duhet shtuar edhe atë se fushatat e dezinformimit që përdoren gjerësisht në politikë, 
kanë «nëndegën e tyre kibernetike» kur bëhet fjalë për sigurinë dhe privatësinë në 
internet. Trajnimi do të fokusohet në mitet mbizotëruese dhe dezinformatat rreth 
kërcënimeve të zakonshme të sigurisë kibernetike dhe do të përpiqet t›i adresojë ato. 

  13:15 – 16:30  |  Trajnim: “Si të ndërtohet një sistem i fortë dhe i  
       qëndrueshëm për mbrojtjen e privatësisë”

Trajnere: 
ELENA STOJANOVSKA 

Përshkrimi: Mbrojtja e të dhënave personale ose GDPR ka qenë një shprehje mjaft e 
popullarizuar për një kohë të gjatë, por shumë njerëz e shpërfillin ose nuk e kuptojnë 
vlerën e tij. Uebinari do të eksplorojë Ligjin aktual për Mbrojtjen e të Dhënave Personale 
dhe mekanizmat në Maqedoninë e Veriut nga aspekti i OSHC-ve dhe qytetarëve. Ai 
do t›u sigurojë OShC-ve njohuri dhe mbështetje për harmonizimin e plotë të tyre me 
detyrimet që përcakton ligji. Sa i përket qytetarëve, ai do t›u ndihmojë të kuptojnë Ligjin 
dhe fuqinë e (keq)përdorimit të të dhënave të tyre personale nga subjekte të tjera, por 
edhe rreziqet e ndarjes së të dhënave personale të njerëzve të tjerë pa asnjë pëlqim.  

   13:00 - 15:00      16:00 - 18:00   

Takim me mentorët Prezantimi i dytë i 
zgjidhjeve demo
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Dita 4 - 3 Dhjetor (e Premte)
Vendi - Hotel Panoramika dhe online - Platforma ZOOM
 

  12:00 – 13:30  |  Punëtori: Aspektet ligjore dhe vetërregullimi në luftën  
         kundër dezinformimit

Trajnues:
DRAGAN SEKULLOVSKI,  
Drejtor Ekzekutiv i Shoqatës së Gazetarëve të Maqedonisë

KATERINA SINADINOVSKA,  
kryetare e Këshillit Drejtues të Këshillit për Etikën e Mediave të Maqedonisë

ELIDA ZYLBEARI,  
Kryeredaktore e Portalb.mk

Përshkrimi: Folësit do t’i ofrojnë audiencës njohuritë, ekspertizën dhe vlerësimin e tyre 
mbi gjendjen aktuale në luftën kundër dezinformatave nga aspekte të ndryshme të 
sektorit mediatik në vend. Baza ligjore; vetë-rregullimi; dhe metodologjia e demaskimit 
do të jenë pikët fillestare dhe nënfushat kryesore në luftën kundër dezinformimit.

  13:30 – 14:00  |  Pushimi i kafes

  14:00 – 14:20  |  Fjalim i shkurtër frymëzues

Folës: 

 JAKUB KALENSKÝ,  
Bashkëpunëtor i lartë, Këshilli Atlantik

Përshkrimi: Bisedë për modelet e ndërhyrjes dhe ndikimit të aktorëve të huaj në proceset 
e rëndësishme në rajon, dhe përhapjen e dezinformatave si një kërcënim i fuqishëm 
për stabilitetin. Ajo gjithashtu do të hedhë dritë mbi mekanizmat që mund të përdorin 
demokracitë për të luftuar këtë fenomen.

Seancë 
publike

   13:00   

Prezantimi përfundimtar 
dhe votimi

Ditё 
hibride

  14:30 -16:00  |  Tryezë e rrumbullakët: Dezinformimi dhe  
        kërcënimi ndaj demokracisë

Moderator: 
FILIP STOJANOVSKI,  
Drejtor për Partneritete dhe Zhvillim të Burimeve, Fondacioni Metamorfozis

Folës: 
 
 ALCEO SMERILLI,  

Task Forca e Ballkanit Perëndimor Shërbimi Evropian i Veprimit të Jashtëm
 Komunikimi strategjik, task forcat dhe analiza e informacionit (SG.STRAT.2)
 Shërbimi Evropian i Veprimit të Jashtëm

 FERDI FERHAT ÖZSOY,  
Menaxher i Programeve, Rrjeti Ndërkombëtar i Verifikimit të Fakteve

 ANA JEŠE PERKOVIQ,  
Menaxhere e Projekteve, Qendra për Perspektivën Evropiane (CEP)

 IVAN SIGAL,
 Drejtor Ekzekutiv i Global Voices

 VLLADIMIR PETRESKI,  
redaktor, Vertemates.mk

 
Përshkrimi: Ky sesion do të ofrojë njohuri për përpjekjet e vazhdueshme për të luftuar 
dezinformimin nga perspektiva globale dhe ajo e BE-së, të kombinuara me përvojat e 
Sllovenisë si anëtare e BE-së dhe Maqedonisë së Veriut, vendit kandidat për në BE. Folësit 
do të trajtojnë çështjet e qasjes me shumë palë të interesuara ndaj politikëbërjes dhe 
avancimin e rolit të verifikimit të fakteve dhe rrjetëzimit me mediat kryesore, veçanërisht në 
rrethanat e pandemisë së KOVID-19. 
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Ditё 
hibride

  
  16:00 – 16:40  |  Ceremonia e mbylljes

 BARDHYL JASHARI,  
Drejtor Ekzekutiv, Fondacioni Metamorfozis

 
 STANISLLAV VASILLKOVSKI, 

Këshilltar për Sistemet e TI-së, Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës

 EKIPI FITUES I HAKATONIT

  16:40 – 18:00  |  Drekë

 


