
Çfarë është 30 Korriku?
30  Korriku është  ‟Dita Botërore

kundër Trafikimit të Qenieve

Njerëzore”. Kjo ditë e cila shërben për

të rritur ndërgjegjësimin mbi gjendjen

e viktimave të trafikimit njerëzor   si

dhe  për  promovimin, mbrojtjen e të

drejtave të tyre. Simboli i saj është

‟Zemra Blu” e cila përfaqëson

trishtimin e atyre që trafikohen duke

na kujtuar zemrën e ftohtë të atyre që

blejnë dhe shesin qëniet njerëzore.

30 KORRIK 2020 
DITA BOTËRORE KUNDËR TRAFIKIMIT TË QENIEVE

NJERËZORE 
    

BASHKËPUNIMI I ORGANIZATËS ‟TË NDRYSHËM & TË BARABARTË” 
ME KOMPANINË “BALKAN SPORT”

ANGAZHIMI NË “DITA BOTËRORE KUNDËR TRAFIKIMIT TË
QENIEVE NJERËZORE”

“Të Ndryshëm & Të Barabartë” është  një organizatë jo-fitimprurese shqiptare e cila që prej vitit 2004  ofron
shërbime riintegruese për kategoritë në nevojë (përfshirë viktimat e trafikimit, viktimat e

dhunës në familje dhe viktimat e abuzimit seksual). Tashmë  për organizatën
data 30 korrik është kthyer në një traditë  ku çdo vit në kuadër të saj ndërmeren iniciativa dhe aktivitete

ndërgjegjësuese.  Këtë vit, në bashkëpunim me Balkan Sport,  në 23 dyqanet e tij me qëllim sensibilizimin ndaj
fenomenit të trafikimit  janë shpërndarë fletpalosje ndërgjegjësuese  tek të gjithë klientët  që kanë vizituar

dyqanet. Në përmbajtje të fletpalosjes gjendej një material informues mbi trafikimin  si dhe numri i  kontaktit
ku mund të telefonohet për të kërkuar ndihmë. Ndërkohë stafi i dyqaneve ka mbajtur të vendosur në
uniformën e tij një logo me “Zemrën Blu” në mënyrë që të  transmetohej  impakti te klientët lidhur me

simbolikën e kësaj dite. Gjithashtu përmes vendosjes së fletushkave në ambientet e dyqanit, stafi shprehet se
interesi dhe dëshira e klientëve ishte mjaft e lartë për të mësuar më shumë rreth kësaj dite, fenomenit të

trafikimit në Shqipëri si dhe arsyes që kompania "Balkan Sport" i ishte bashkuar një nisme të tillë.



Si pjesë e kësaj iniciative Balkan Sport shprehet se ndihet i vlerësuar që u përzgjodh për të realizuar
këtë nisëm ndërgjegjësuese. Angazhimi dhe përfshirja e tyre në këtë aktivitet e arriti qëllimin e tij
pasi impakti lidhur me sensibilizimin kundër fenomenit të trafikimit u arrit të  transmetohej tek të
gjithë  klientët (të cilët ishin të  grupmoshave të ndryshme) dhe për më tepër iniciativa u shtri në 7
qytete të Shqipërisë pikërisht aty ku operojnë aktualisht  filialet e kompanisë Ballkan Sport. 
Intersport dhe Adidas ndër vite kanë bashkëpunuar dhe sponsorizuar aktivitete të ndryshme
sportive sikurse mund të përmendim Maratona e Tiranës 2019, South Outdoor Festival,
bashkëpunimi me Federatën Shqiptare të Basketbollit apo Federatën Shqiptare të Tenisit. Skuadra
Adidas dhe Intersport kujdeset gjithashtu që të shtrijë gamën e bashkëpunimeve edhe në aktivitete
të karakterit social, ngjarje dhe evente që në thelb kanë ndërgjegjesimin dhe sensibilizimin e
publikut të gjërë.  
Mbështetja e eventeve të tilla percjell mesazhin edhe për shumë kompani të tjera në nxitjen e një
fryme etike që na bën të ndihemi përgjegjës ndaj komunitetit dhe sidomos në sensibilizimin ndaj
kauzave të mëdha siç është trafikimi i qënieve njerëzore.

Marka sportive botërore e mirënjohur Adidas dhe multibrandi
sportiv INTERSPORT nën distribucionin e kompanisë Balkan Sport
ka  pothuajse 17 vite që operojnë në tregun shqiptar duke sjellë
produktet  sportive më IN të momentit. Të prirur të kultivojnë te
klientët frymën e një jetë sportive aktive dhe një rutine stërvitore
të rregullt ndër vite kanë krijuar impakt mjaft pozitiv. Dëshira për
të qenë gjithmonë aty ku klientët janë, ka bërë që Balkan Sport të

zgjerojë rrjetin e dyqaneve në 23 të tillë në Tiranë, Durrës, Fier,
Vlorë, Shkodër, Lezhë dhe Korcë të cilët u treguan shume të

gatshëm për t’ju bashkangjitur nismës ndërgjegjësuese.

KUSH ËSHTË BALKAN SPORT?

PËRGJEGJËSIA SOCIALE

INTERSPORT FIER

INTERSPORT DURRËS

ADIDAS TOPTAN

Foto të stafit të disa prej dyqaneve të
pajisur me materiale ndërgjegjësuese:

INTERSPORT RING ADIDAS VLORË


