MakeOver
MANUAL PUNE (TOOLKIT) GJITHËPËRFSHIRËS PËR TË
FUQIZUAR PUNËN NË ORGANIZATA RINORE

www.makeover-yo.org

„Ndryshimi është i pashmangshëm. Rritja është opsionale”
John C. Maxwell

Çfarë është manuali i punës (toolkit) MakeOver?
MakeOver toolkit është një qasje
gjithëpërfshirëse për ngritjen e suksesit të
punës së organizatave rinore duke përdorur
ekspertizë të rregulluar nga OJQ dhe histori
suksesi të bizneseve.
MakeOver e ndryshon mënyrën se si ju
punoni dhe komunikoni!
Të qenit organizatë do të thotë që ju keni një
rol shumë të rëndësishëm – të frymëzoni dhe
të sillni ndryshime tek të rinjtë në komunitetin
tuaj. Përmes krijimtarisë dhe inovacionit në
mësim, aktivizimit dhe vullnetarizmit , ju
formoni të ardhmen e tyre. Njerëz të rinj po ju
bashkangjiten vazhdimisht organizatave rinore
dhe punës së të rinjve, duke sjell me vete ide
të reja. Kjo e bënë punën e të rinjve argëtuese,
tërheqëse dhe dinamike. Megjithatë, në të
njëjtën kohë organizatat rinore po përballen
me shumë sfida. Si të drejtohen organizatat
të udhëhequra nga të rinjtë vullnetarë? Si të
tejkalohen ndryshimet në mes brezave? Si të
siguroheni se di – si (know – how) të bartet
midis brezave? Si të ristrukturojmë punën në

mënyrë që organizatat rinore të mund të jenë të
lira dhe profesionale në të njëjtën kohë? Si të
sigurohemi që përkundër këtyre ndryshimeve,
organizata është gjithmonë në rrugën e duhur
për të arritur qëllimin e saj? Kjo është arsyeja
pse ne kemi transferuar këtë ekspertizë dhe
përvojë në udhëzues hap pas hapi për shoqëritë
civile që të bëjnë MakeOver dhe të përdorin
potencialin e tyre të plotë për të pasur sukses në
misionin e tyre thelbësor. Ne besojmë se vetëm
së bashku mund t’i arrijmë qëllimet tona, dhe t’i
ndihmojmë të rinjtë të arrijnë të tyret. Kjo është
arsyeja pse ne u mblodhëm për të krijuar këtë
qasje gjithëpërfshirëse, dhe po bëjmë thirrje të
bashkoheni dhe të filloni të ndryshoni punën e
të rinjve me ne!
Programet e shkëlqyera kanë nevojë për
organizata të shkëlqyera pas tyre!
Ky manual pune (toolkit) do të ju udhëzojë
të rishikoni të gjitha aspektet organizative
të organizatën tuaj, hap pas hapi, dhe t’ju
ndihmojë të bëni një MakeOver!
www.makeover-yo.org
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Çfarë ka në këtë manual pune (toolkit) për organizatën tuaj?
A keni arritur ndonjëherë në situatën kur e dini
se cili është qëllimi apo misioni i organizatës
suaj, por projektet që po zhvilloni shpesh ju
bëjnë të “tërhiqeni” për shkak të kërkimit të
qëndrueshmërisë financiare?
Apo jeni të rrethuar me një grup njerëzish të
talentuar dhe krijues, por nuk jeni të sigurt si të
nxirrni më të mirën prej tyre?

Jemi të sigurt qe ju e pyesni veten :
“Çfarë saktësisht do të mësoj nëse vendos të
lexoj këtë manual pune (toolkit)?”
Epo, le të shkojmë menjëherë me të. Ti do të
jesh në gjendje:

•

Të mësosh se si ta bësh qëllimin e organizatës
tuaj të orientuar përmes planifikimit
strategjik;

•

Të fitoni të gjitha aftësitë dhe mbështetjen se
si të përfitoni më të mirën nga ekipi juaj dhe
vullnetarët që menaxhoni;

A e keni kapur veten duke pyetur nëse gjithçka
ka të bëjë me paratë dhe agjencitë e shtrenjta të
reklamimit apo mund ta bënit vetë nëse dikush
do t’iu kishte treguar si?

•

Të aftësoheni të menaxhoni të gjitha
programet dhe ndryshimet strukturore me të
tjerët në ekipin tuaj, duke i mbajtur njohuritë
brenda organizatës tuaj;

Manuali i punës (toolkit) MakeOver ju përgjigjet
në këto dhe shumë probleme të tjera me të cilat
mund të përballet organizata juaj.

•

Mësoni se si të bartni idetë tuaja në projektet
strategjike të organizatës suaj në mënyrë më
efektive;

•

Mësoni
të
zhvilloni
strategji
të
jashtëzakonshme të komunikimit – ato që do
të motivojnë të rinjtë të bëhen fansat tuaj në
vend të ndjekësve tuaj, dhe të bashkohen me
thirrjen tuaj për veprim!

Ndoshta dikush e ka lënë organizatën duke
marr me vete njohuritë dhe përvojën e vlefshme
të cilat i mungojnë organizatës tuaj tani?

Të gjithë këtë, ne jemi duke e ofruar falas!
Vetëm vizitoni web faqen tonë: www.makeoveryo.org
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Strategjitë e Organizatave Rinore si mjet për transformimin e shoqërisë
sonë!
Çdo organizatë ballafaqohet me pyetjet:

“Një qëllim pa plan është vetëm një dëshirë”
Antoine de Saint-Exupery

1. Kush jemi ne?
2. Ku qëndron organizata jonë tani?

Duke shikuar përmes syve të OJQ-ve rinore, në
të vërtetë thotë:

3. Ku do të dëshironim të ishim në të ardhmen?

Pavarësisht shkakut të shkëlqyeshëm të
ekzistencës së organizatës sonë dhe qëllimit për
të ndryshuar shoqëritë tona dhe jetën e të rinjve,
nëse nuk kemi strategji se si do ta arrijmë këtë
ndryshim, kjo shumë lehtë do të mund të na
nxjerr “jashtë binarëve”.

Plani strategjik ju ndihmon të gjeni përgjigje
për të gjitha këto pyetje. Fillon nga ri-mendimi
i organizatës suaj, kontrollimi dhe përmirësimi i
vizionit, misionit dhe vlerave tuaja organizative
– një stendë udhëheqëse e punës suaj të
ardhshme. Kur të vendoset themeli, MakeOver
ju ndihmon të krijoni një imazh të qartë të
kapacitetit të brendshëm të organizatës tuaj dhe
faktorët e jashtëm. Dhe në fund, sigurohuni që e
dini “Si të arrini atje” duke përcaktuar qëllime
të qarta, frymëzuese dhe të mençura, qëllime
këto që do të motivojnë njerëzit brenda ekipit
tuaj dhe do të tërheqin të tjerët të mbështesin
kauzën tuaj!

Për të ndihmuar organizatat rinore që të
arrijnë vizionin e tyre dhe për të transformuar
shoqëritë tona, ne kemi përgatitur një udhëzues
gjithëpërfshirës dhe njëkohësisht të thjeshtuar
për hartimin e planit strategjik të organizatës
suaj. Ne kemi filluar duke vështruar punën e
atyre që krijojnë dhe ekzekutojnë me sukses
plane strategjike për vite me radhë – sektorin e
biznesit, dhe i kemi përshtatur praktikat e tyre
me nevojat e organizatave rinore.

4. Çka duhet të bëjmë që të arrijmë aty?

Për të bërë planin tuaj strategjik, duke përdorur
njohuri, këshilla dhe truke, detyra dhe shembujt
e përfshirë në MakeOver manualin e punës
thjesht duhet të kërkoni në www.makeover-yo.
org
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Thelbi i suksesit të organizatës janë njerëzit të cilët ju i menaxhoni!
Nëse keni një ekip njerëzish që ndajnë vlera të
njëjta me organizatën tuaj, janë të motivuar
dhe të aftë në punën e tyre dhe frymojnë si
një, atëherë mjedisi juaji i punës do të jetë një
vend ku secili anëtar i ekipit, qofshin punonjës
ose vullnetar, do të vijnë në punë me një fytyrë
të veshur me buzëqeshje. Nuk është lehtë të
arrihet kjo. Sidoqoftë, MakeOver është këtu për
t’iu mbështetur në këtë aspekt!
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Lejoni njerëzit të arrijnë potencialin e tyre
të plotë!
Ju si udhëheqës kërkoni prej tyre të përmbushin
detyrat që i’u jepni dhe zhvillimin e tyre
në mënyrë që ata të marrin një rol me më
shumë përgjegjësi në të ardhmen. Qoftë për
organizatën apo për departamentet e saj, sjell
vlera ose hape një kapitull të ri në punën e
organizatës suaj. MakeOver ka përgatitur për
ju njohuri për të gjetur role më të mira në ekip
për secilin individ, për të rritur produktivitetin
e tyre dhe kënaqësinë në punë, dhe për t’u
përmbushur profesionalisht.

Thelbësore për punën me të rinjtë janë
vullnetarët tanë!
Pavarësisht se në cilën fushë është e specializuar
OJQ-ja jonë, pothuajse gjithmonë kemi nevojë
për mbështetjen e njerëzve që besojnë në atë
që ne besojmë, në kauzën tonë, dhe janë të
gatshëm të bashkohen me ne për të përhapur
energjinë e ndryshimit më tej brenda shoqërisë.
Këta njerëz janë vullnetarët tanë! Menaxhimi i
vullnetarëve, stafi i organizatës suaj i cili nuk
paguhet, kërkon qasje të menduar, inspiruese
dhe strategjike duke filluar nga planifikimi
dhe përgatitja e seksionit për vullnetarë në
organizatën tuaj dhe procesi i rekrutimit të
tyre, e deri tek menaxhimi i përditshëm i punës,
arsimimi dhe trajnimi.
Duke vizituar web faqen www.makeover-yo.
org ju do të gjeni ekspertizën për menaxhimin
e njerëzve dhe vullnetarëve tuaj duke ju pritur!

NDRYSHIMI është një akt i përmirësimit!
Zhvillimet e shpejta sociale dhe teknologjike
në botë sollën shumë përfitime dhe sfida të
reja për njerëzit. E njëjta vlen për kompanitë
ose organizatat e shoqërisë civile, të cilat do
të shfrytëzojnë këto përfitime duke u përpjekur
të zgjidhin problemet me të cilat përballen
shoqëritë. Këto zhvillime kërkojnë ndryshime.
Megjithatë, ju takon juve nëse A: Do të njihni
rëndësinë për të ndryshuar diçka brenda punës
së organizatës suaj dhe të veproni në përputhje
me rrethanat, ose B: do injoroni ose neglizhoni
rëndësinë e ndryshimeve dhe prisni të ju
godasin “në kokë”.
Me MakeOver do të reagoni më mirë dhe më
shpejtë në kërkesat e përfituesve tuaj dhe grupit
të synuar dhe do t’i jepni një përgjigje sfidave
me të cilat përballeni.
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Mëso se si të menaxhosh njohuritë brenda organizatës suaj!
Me trendët e reja të punës, MENAXHIMI I
NJOHURIVE u bë përbërësi kryesor i zhvillimit
organizativ.
Sot bota e biznesit është kryesisht e drejtuar nga
aftësitë, njohuritë dhe të menduarit kreativ që
vijnë nga individ të cilët janë duke i përmirësuar
ato kompani dhe procese, e duke i integruar ato
në kompani me vlerë të shtuar ose në një levë
konkurruese. Për më tepër, këto zhvillime kanë
filluar të ndikojnë në teknikat e menaxhimit
ose metodologjinë e proceseve të edukimit –
formale dhe joformale, duke ndikuar edhe në
organizatat e shoqërisë civile dhe mënyrën e
funksionimit të tyre. Idetë inovative, aftësitë e
shkrimit të projekteve, aftësitë për mbledhjen
e fondeve, lidhjet ose ndikimi shoqëror, janë
vetëm disa nga vlerat që individët u japin
organizatave.
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Pra, si t’i shfrytëzojmë sa më mirë për
organizatat tona ?
Dikush mund të mendojë që krejt çka duhet
të bëjmë është t’i mbajmë ata njerëz brenda
organizatave tona. Në tregjet në zhvillim të
ditëve të sotme për mundësi të karrierës dhe
sfidave në rritje, dinamika e ndryshimit të
vendeve të punës është më e madhe, duke
e bërë këtë detyrë shumë më të vështirë.
Sidoqoftë, edhe ju mund të i’a dilni kësaj,
mbajtja e njohurive brenda organizatës mund
të ju ndihmojë, dhe ju ofron edhe më shumë.
Ajo mund të kalohet tek individ të tjerë brenda
ekipit tuaj ose proceseve të brendshme, duke e
bërë punën dhe ndikimin e organizatës edhe më
të mirë. Prandaj, ju duhet të gjeni një mënyrë
më të mirë për të MENAXHUAR NJOHURITË.
MakeOver është në shërbimin tuaj edhe për
këtë. Shko tek www.makeover-yo.org dhe
shiqoje.

Nga idetë deri tek realizimi i
projekteve tuaja!
Menaxhimi i projekteve në pamje të parë mund
të duket diçka krejtësisht e ndryshme nga
udhëheqja e një OJQ-je, por në projektet tona
botërore janë aktivitet kyç për të arritur vizionin
e organizatës sonë. Është mjeti kryesor që të
arrijmë të bëhemi nga një shtet i TANISHËM në
një shtet të DËSHIRUAR. Prandaj, projektet dhe
aktivitetet të cilat i zhvillojmë janë makina në
rrugën për të ndryshuar komunitetin tonë.

Por çka nëse makinës tuaj po i mbaron
karburanti?
Me karburant nënkuptojmë financimin e ideve
tuaja që duhet t’ju çojnë drejt realizimit të vizionit
tuaj. Prandaj, është e nevojshme të shndërroni
idetë tuaja në projekte të suksesshme që do të
fitojnë mbështetje nga donatorët. Ky manual
pune do t’ju mësojë hap pas hapi të shndërroni
idetë dhe aplikimet e projekteve në ndryshime
konkrete në shoqërinë tuaj.
Me ekspertizën e dhënë në MakeOver, ne
synojmë t’ju ndihmojmë të mos mbetni
asnjëherë pa karburant.
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Krijoni strategji të jashtëzakonshme komunikimi që do ta bëjnë punën
tuaj të njohur gjerësisht!
MakeOver do t’ju drejtoj në rrugën e krijimit të
strategjive të komunikimit që do të sigurojnë që
puna juaj organizative të njihet gjerësisht dhe
të frymëzojë njerëzit që t’ju mbështesin dhe t’i
bashkohen thirrjes suaj për veprim! Njohuritë
që ne kemi përgatitur për ju, të ndara në hapa
të njëpasnjëshëm, do t’ju mundësojnë të
bëheni ekspert të komunikimit dhe të zhvilloni
një strategji të suksesshme komunikimi të
organizatës suaj.
Mësoni si të krijoni një brend nga organizata
juaj!
Këtu do të ktheheni te qëllimi i ekzistencës
së organizatës suaj dhe do të ndërtoni një
identitet unik vizual nga ai. Përmes këshillave
që kemi bërë për ju, vlerat, misioni dhe vizioni
juaj do të bëhen pjesë integrale e identitetit
tuaj vizual, duke krijuar një brend nga ajo që
do të njihet brenda ekosistemit tuaj. Qëllimi
kryesor i strategjisë së komunikimit është të
mbështesë arritjen e qëllimeve tuaja strategjike
organizative. Me metodologjinë e përshtatur,
komunikimi juaj do të shndërrohet në mjet të
fuqishëm për ndërgjegjësim, thirrje për veprim
dhe promovim organizativ.
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Komunikojeni kauzën tuaj dhe merrni
mbështetje nga të rinjtë!
Njohja e audiencës tuaj të synuar është një hap
i nevojshëm për një strategji të suksesshme të
komunikimit. Ekspertiza jonë po ju udhëzon
në procesin e ndarjes, duke ju lejuar të njihni
audiencën tuaj të synuar, zakonet dhe nevojat
e tyre. Duke vazhduar më tej, do të mësoni të
thurni mesazhe të thjeshta dhe krijuese për
grupin tuaj të synuar, të cilat do t’i frymëzojnë
dhe motivojnë ata! Ndërsa grupi i instrumenteve
në internet, i mbushur me udhëzimet tona është
duke ju pritur juve të vizualizoni përmbajtjen si
një profesionist!
Jo vetëm që do të njiheni nga të rinjtë dhe do
të merrni mbështetje prej tyre, por edhe nga
donatorët dhe sponsorët tuaj. Me MakeOver
External, strategjia juaj e komunikimit do
të bëhet një nga kanalet tuaja kryesore të
mbledhjes së fondeve!
Mëso më shumë rreth strategjisë së komunikimit
në web faqen www.makeover-yo.org
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