We invite you to attend

Ju ftojmë të merrni pjesë në

Promotion Inclusion Week Javën e Promovimit të Gjithpërfshirjes
8-14 June 2012

8-14 qershor 2012

8- 10 June | qershor

12 June | qershor

11:00 Paralympic Games Opening Ceremony at University of Sports in
Tirana on 8th of June (Olympic Torch ceremony to start at President’s
Office at 10:00)/
Ceremonia e Hapjes së Lojrave Paraolimpike tek Universiteti i
Sporteve në Tiranë, datë 8 qershor (Ceremonia e Pishtarit Olimpik
fillon tek Presidenca në ora 10:00).

19:00 Art performance show on the human rights promotion for
disabled – played by art-integrated troop (professional artists
& disabled amators). Place: “Metropol” theater in Tirana/
Shfaqe artistike për promovimin e të drejtave të personave me
aftësi të kufizuara – luajtur nga trupa artistike e integruar
(artiste profesionistë & amator me aftësi të kufizuara). Vendi:
Teatri ‘Metropol’ në Tiranë.

Games will be played on 8th, 9th & 10th of June, while the closing
ceremony will take place on Sunday 10th of June at 12:00 hrs. (vendi:
Universiteti i Sporteve)/
Lojrat do të zhvillohen në datat 8, 9 & 10 qershor, ndërsa ceremonia
e mbylljes do të mbahet ditën e dielë, datë 10 qershor, në orën
12:00 (vendi: Universiteti i Sporteve).

11 June | qershor
09:00 Youth Awareness Day – promotion conference on human rights for
disabled organized by the OSCE Presence in Albania (place: Tirana
International Hotel)/
Dita e Informimit të Rinisë - Konferencë promovuese organizuar nga
Presenca e OSBE-së në Shqipëri mbi të drejtat e personave me aftësi
të kufizuar (vendi: Hotel Tirana International).

12 June | qershor
10:00 The Stakeholders’ Roundtable for Promotion of Paralympics in Albania.
organized by the National Olympic Committee of Albania (place: Tirana
International Hotel)/
Tryezë e Rrumbullakët e organizuar nga Komiteti Olimpik Kombëtar
Shqiptar për Promovimin e Paraolimpizmit në Shqipëri (vendi: Tirana
International Hotel).

13 June | qershor
09:30 Promotion of employment for disable – a business conference
with participation of representatives of HR, organized by
Albanian Disability Rights Foundation (place: Rogner Europa
Park Hotel)/
Promovimi i punësimit për personat me aftësi të kufizuar –
një konferencë biznesi me përfaqësues të zyrave të Burimeve
Njerëzore, organizuar nga Fondacioni Shqiptar për të Drejtat
e Personave me Aftësi të Kufizuara (vendi: Hotel Rogner
Europa Park).

14 June | qershor
10:00 Youth engagement & awareness activities on the Paralympics promotion shows and exhibitions by the Tirana middle schools’
students about the Paralympics: place to be decided as per each
school/
Përfshirja e rinisë & aktivitete ndërgjegjësimi mbi
paraolimpizmin – shfaqe promovuese & ekspozita të punimeve
të nxënësve të shkollave të mesme të Tiranës: vendi për
t’u përcaktuar sipas secilës shkollë.

