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Dhjetë këshilla si të bëni 
një raport narrativ të 

shkëlqyer vjetor 

 1. Jini të thjeshtë në të shkruar 
 

Ekzistojnë shumë arsye të mira për ta mbajtur thjeshtësinë gjatë 

të shkruarit të raportit. Është më mirë t’i paraqitni qëllimet dhe 

rezultatet e arritura në mënyrën më të thjeshtë, por gjithsesi të 

shkëlqyer, sesa të hyni në detaje të panevojshme. Shkruani qartë, 

saktë dhe jo me dykuptimësi. Gjithmonë duhet ta keni parasysh 

se vëmendjen e audiencës tuaj do ta mbani me tekst më të 

shkurtër, me më shumë imazhe dhe informacione që janë me të 

vërtetë të rëndësishme. Mos harroni: më pak është gjithmonë 

më shumë! 

2. Përmbajtja është e rëndësishme 
 

Para se të filloni të shkruani pjesën narrative, që në fillim futni 

një tabelë me përmbajtjen. Përmbajtja është e rëndësishme që 

lexuesi të jetë në gjendje të orientohet më mirë. Organizimi i 

duhur i të gjithë përmbajtjes që në fillim, e lehtëson navigacionin 

gjatë gjithë raportit. Jepuni lexuesve mundësinë të kalojnë direkt 

në pjesën ose faqen që u intereson më shumë ose ua tërheq 

vëmendjen.  

3.  Përzieni elementët përbërës 
 
Lexueshmëria është komponenti kryesor që e bën raportin 
tërheqës për publikun e gjerë. Shpërndani të dhënat statistikore 
me fotografi të aktiviteteve tuaja, ngjarjeve të mbajtura ose 
produkteve të gatshme për ta ruajtur interesimin e audiencës. 
Kjo i jep një hallkë personale raportit dhe ndihmon për të rrëfyer 
të arriturat në një mënyrë më tërheqëse.  
 
4. Shkaktoni emocione 
 
Njerëzit marrin vendime bazuar në emocione, kjo është e 
rrënjosur në vetë natyrën njerëzore. Madje edhe donatorët të 
cilët më shpesh janë të prirë nga faktet, mirë reagojnë në 
kombinimin e fakteve dhe historive, veçanërisht kur të dy format 
e komunikimit përforcojnë njëra-tjetrën. Të dhënat gjithsesi 
duhet ta justifikojnë poentën që ju e pasqyroni në histori. 
Kombinimi i arritjeve sasiore dhe cilësore është shumë i 
fuqishëm. 
 
5. Teksti duhet të jetë i lektoruar 
 
Raporti juaj vjetor duhet të jetë argument profesional i qëllimeve 
dhe rezultateve tuaja të arritura. Shërben si një dokument 
transparent i asaj që keni arritur gjatë vitit të kaluar. Në të njëjtën 
kohë, një raport i shkëlqyeshëm vjetor mund të tërheqë 
donatorë të rinj. Kontrolloni dy herë nëse secila faqe mund të 
qëndrojë më vete (për lexuesit që nuk lexojnë gjithçka në detaje).  

 



Dhjetë këshilla si të bëni 
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shkëlqyer vjetor 

  6. Dizajn i pëlqyeshëm mbi të gjitha 
 

Përdorni një skemë ngjyrash, stil dhe teknikë të guximshme dhe  

komplementare që përputhen dhe sinkronizohen, ndërkaq janë 

edhe të këndshme për syrin. Potenconi arritjet kryesore me fusha 

tekstuale të ngjyrosura, futni citate dhe nënvizoni titujt dhe 

nëntitujt.  

7. Detajet financiare dhe përdorimi i shifrave 
 

Kjo pjesë duhet të përfshijë një përshkrim narrativ të "shëndetit 

financiar" të organizatës suaj, duke përfshirë informacione të tilla 

si shumat totale të mbledhjes së fondeve dhe shumat e 

shpenzuara. Nëse është e mundur, pasuroni raportin me tabela 

dhe grafikë për ta bërë më të lehtë për të kuptuar pjesën 

financiare narrative.  

8. Jini transparent 
 

Jini të sinqertë për sukseset tuaja dhe fushat në të cilat veproni. 

Transparenca është thelbësore për ndërtimin dhe ruajtjen e 

besimit të donatorëve tuaj, grupeve të synuara, palëve të 

interesit, përdoruesve dhe publikut të gjerë. Ajo është edhe 

aspekti kryesor i raportit vjetor të çdo organizate jofitimprurëse. 

Raportimi transparent demonstron integritet. Njerëzit duan të 

mbështesin, bashkëpunojnë dhe të marrin pjesë në aktivitetet e 

një organizate vlerat e së cilës janë frymëzuese.  

9. Falënderoni donatorët 
 

Të gjithë donatorët dëshirojnë tu falënderohemi për 

mbështetjen në zbatimin e aksioneve. Ata duan të ndihen të 

vlerësuar për kontributin e tyre. Mund t’i cekni donatorët duke 

krijuar një faqe faleminderimi që i rendit donatorët kryesorë, 

duke filluar me një pragu të mbështetjes. Ky prag natyrisht do të 

ndryshojë në varësi të madhësisë së organizatës tuaj dhe 

madhësisë së fondeve. 

10. Çka pason? 
 

Bëni thirrje për aksion! Megjithëse qëllimi kryesor i raportit tuaj 

vjetor është komunikimi i arritjeve, plus tu thoni falënderit 

donatorëve, mos harroni se raporti juaj i shkëlqyeshëm vjetor 

është gjithashtu i dobishëm si një lloj mjeti marketingu. Është 

tejet e përshtatshme të përfshini përshkrime pozitive të llojeve 

të ndryshme të mbështetjes që ju nevojitet.  
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1. Njoftohuni mirë me mundësitë e cilësimeve automatike 

Gjeni se kur kamera përdor sensitivitet të lartë ISO (masë për 

mundësinë e telefonit ose foto-aparatit tuaj për të incizuar dritë), 

kur hapja mbahet më gjatë, gjysëmhapur, etj. Pastaj rregulloni 

regjistrimin. Kjo është veçanërisht e dobishme para se të kaloni 

në hapin tjetër. 

2. Injoroni cilësimet fillestare 

Telefonat inteligjentë më shpesh i kanë cilësimet më të mira. Por, 

jo gjithmonë cilësimi (auto) jep rezultate të mira në mjedsi të 

mbyllur ose në mot të vrenjtur. Në këto situata, është mirë të dini 

se si mund t'i rregulloni vetë cilësimet. Nëse balanci i ngjyrës së 

bardhë nuk është i mirë, ndryshojeni atë. Rriteni vlerën ISO të 

cilën e përdor foto-aparti. Mos e harroni blicin. 

3. Kërkoni pikëmbështetje të fortë (statik, mbajtës) 

Për të shmangur incizimet e mjegullta, është vendimtare të dini 

se si ta mbani stabile kamerën. Nëse i mbani duart larg trupit  

përderisa bëni fotografi, ato do të lëvizin më shumë sesa nëse 

janë më afër trupit tuaj. Sillni bërrylat afër trupit dhe mbështetni 

ato në trupin tuaj. Për një stabilitet ideal, duhet të përdorni një 

trekëmbësh (stativ) ose të improvizoni ndonjë mbajtës. Videoja 

"dorë e qetë" do të thotë incizim stabil dhe një regjistrim i 

vlefshëm. Mos u rrotulloni rreth vetes përderisa  incizoni. Bëni 

lëvizje të shkurtra dhe të ngadalta.  

4. Përdorni modalitetin HDR 

Diapazoni dinamik - diapazoni i intensiteteve të dritës që E 

përmban një fotografi për të ruajtur detajet - shpesh është pika 

e dobët e kamerave në telefonat e mençur. HDR mund të 

ndihmojë me këtë. Në këtë regjim, kamera gatise në të njëjtën 

kohë bën dy fotografi me ekspozime të ndryshme, dhe më pas i 

kombinon ato në një, e që ka një gamë më të gjerë sesa lejon 

sensori i kamerës. Në shumicën e telefonave inteligjentë, 

mundeni dhe duhet ta kyçni kur incizoni diçka me kontraste të 

forta. Nuk do të jetë veçanërisht e dobishme gjatë incizimit të  

objekte që lëvizin shpejt, si dhe në kushte të ndriçimit të ulët. 

5.  Përdorni kapacitetin e plotë të sensorit  

Shumë kamera të telefonave shfrytëzojnë raportin 16: 9 si cilësim 

i standardizuar. Ndryshojeni këtë për të fituar qasje deri tek 

rezolucioni i plotë i kamerës. Në atë mënyrë do të keni më shumë 

piksel të disponueshëm dhe do ta zvogëloni atë në 16: 9 gjatë 

përpunimit. Për video, është më mirë të vendosni rezolucionin në 

1080p dhe 4K.  
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6. Redaktoni/modifikoni fotografitë 

Vendoseni fotografinë në një program/aplikacion për përpunim 

në kompjuterin tuaj ose aplikacionin në vetë smartfonin dhe 

luani me opsionet që i keni të disponueshme, përderisa të merrni 

një rezultat të kënaqshëm. 

7. Kontrolloni aplikacionet e ofruara nga interneti 

S’është patjetër  të përdorni aplikacionet për kamerë që janë në 

pajisjen. Shikoni se çfarë ofrojnë Google Play, App Store ose 

Windows Phone Store. Pyesni se çfarë përdorin të tjerët dhe më 

pas zgjidhni se ç’është më mirë për fotografinë tuaj. 

8.  Asnjëherë mos përdorni zoom 

Megjithëse shumica e telefonave inteligjentë e kanë këtë 

funksion të disponueshëm, kjo nuk duhet të përdoret pasi 

zakonisht rezulton në humbje dhe përkeqësim të cilësisë së vetë 

fotografisë. Nuk ka mundësi ta kthejmë momentin dhe të 

korrigjojmë gabimin. 

9. Përdorni fokusimin makro 

Me fokus makro, ju mund të fitoni efektin e një sfondi të turbullt 

(bokeh) pa përdorur mjete për përpunim dhe përsosje, dhe në të 

njëjtën kohë nuk keni nevojë për aplikacione. Kështu do t’i izoloni 

elementët e parënësishëm dhe do ta theksoni të rëndësishmen. 

10. Kushtojini vëmendje ndriçimit 

Pa dritë të mirë nuk ka fotografi të mirë. Sensorët e vegjël, të cilët 

zakonisht gjenden në celularët inteligjentë, nuk reagojnë mirë në 

dritë të dobët. Kurdo që të keni mundësi, bëni fotografi në dritë 

natyrore. Është ideale që dielli ose burimi i dritës të  gjendet 

prapa objektivit/thjerrëzave. Në këtë mënyrë drita do të bjerë 

mbi atë që po fotografoni pa depërtuar drejtpërdrejt në 

thjerrëzën. Eksperimentoni me sipërfaqe reflektuese për të parë 

se në cilat kënde merrni dritën më të mirë. Edhe një fletë e 

thjeshtë letre e bardhë do të ndihmojë. Më në fund, vendosni 

kamerën në smartfon në rezolucionin maksimal të mundshëm.  
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1. Krijoni infografi për audiencën tuaj të synuar. 

Ideja e përmbajtjes është vendimtare për krijimin e një 

infografike tërheqëse. Ndërsa mënyra për të ardhur deri te një 

ide e shkëlqyeshme është të zbuloni se çfarë dëshiron audienca 

juaj. Infografikët që tërheqin më shumë vëmendje dhe 

shikueshmëri janë ato që janë në përputhje me kërkesat e 

audiencës së synuar. Një gabim i zakonshëm gjatë krijimit të 

infografikëve është të ofroni përmbajtje që është përgjithësisht 

e popullarizuar për publikun e gjerë dhe jo veçanërisht e 

rëndësishme për audiencën e synuar. 

2. Bëhuni të thjeshtë 

Përparësia e infografikës është se përmes saj mund të shfaqen 

ide të përparuara në një formë të thjeshtë vizuale. Infografiku 

nuk duhet të jetë në asnjë mënyrë kompleks pa nevojë, duke i 

krijuar mbingarkesë kognitive audiencës së synuar. Infografiku i 

thjeshtë është gjithmonë më tërheqës.  

3. Mbani fokusin 

Thjeshtësia duhet të plotësohet gjithmonë me mbajtjen e 

fokusit. Fokusimi në një segment, problem ose arritje të caktuar 

në punën tuaj është thelbësore për krijimin e një infografike të 

mirë. Infografiku nuk duhet të përmbajë vetëm fakte dhe shifra 

të grumbulluara. Duhet të racionalizohet dhe të fokusohet vetëm 

në një temë specifike.  

4. Shfaqni vizualisht të dhënat 

Infografitë më të mira janë ato që kanë një ekuilibër të mirë të 

informacionit vizual dhe të shkruar. Asnjëherë mos e ngarkoni 

infografinë vetëm me të dhëna të shkruara, pasi një dizajn i mirë 

infografik përfshin një ekuilibër të vizualizimeve dhe fjalëve. Kjo 

e tërheq audiencën e synuar dhe kontribuon për një 

shikueshmëri më të madhe.  

5. Kontrolloni me kujdes faktet dhe shifrat tuaja 

Shumë infografikë fokusohen në prezantimin e të dhënave. Kjo 

është një ide e zgjuar. Ne të gjithë vizualisht më mirë i 

përpunojmë të dhënat statistikore dhe përqindjet. Ndërkaq, para 

se ato t'i përfshini në infografike, sigurohuni që ato të jenë të 

sakta, kontrolloni që burimet tuaja janë të rëndësishme dhe 

sigurohuni që paraqitja grafike e të dhënave është në përputhje 

me shifrat.  
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6. Tërhiqni vëmendjen me titullin 

Titulli i infografikut tuaj është jashtëzakonisht i rëndësishëm. 

Infografiku nuk tërheq ndonjë vëmendje nëse nuk ka një titull të 

shkëlqyeshëm. Titujt e mirë përshkruajnë infografinë dhe ngjallin 

interes në audiencën e synuar. Nëse nuk keni një titull të 

fuqishëm, infografika juaj thjesht nuk do të tërheqë vëmendjen. 

Titulli nuk duhet të jetë shumë i gjatë, dmth duhet të jetë aq i 

shkurtër sa të jetë i kuptueshëm në shikim të parë. Gjatësia më e 

mirë për tituj është 70 karaktere.  

7. Lehtësoni lexueshmërinë 

Formati i infografikut nuk duhet të jetë as shumë i madh dhe as 

shumë i vogël. Shumë infografikë kanë madhësi të ndryshme të 

shkronjave. Sigurohuni që shkronja më e vogël në infografikun 

tuaj është e lexueshme pa shumë vështirësi. Infografiku duhet të 

jetë i lehtë për t’u lexuar dhe për ta parë, pavarësisht nëse 

përdoruesi klikon në zmadhim apo jo. Gjerësia prej 600 pikselë 

dhe gjatësia deri në një maksimum prej 8000 pikselë është e mirë 

për infografikët dhe gjatë krijimit duhet të praktikohen ato 

dimensione. 

8. Përqendrohuni në rrjedhën 

Përparësia e një infografiku është se ai shfaqet në mënyrë 

kongitive dhe vizuale. Një infografikë është si një histori e mirë. 

Ka aftësinë për të transferuar një ide nga një fazë në tjetrën, në 

mënyrë të vazhdueshme dhe pa ndërprerje. Pikat doemos duhet 

të jenë të lidhura, kurse idetë duhet të integrohen sepse ka 

fuqinë për ta afrojë shikuesin përmes një procesi të të menduarit. 

Një rrjedhë e mirë informacioni dhe vizualizimi do ta ndihmojë 

përdoruesin t'i kushtojë vëmendje dhe të bindet në mesazhin që 

po prezantoni. 

9. Promovoni infografikët 

Zbulimi kryesor: infografikët nuk bëhen virale me automatizëm. 

Nëse dëshironi që infografikët tuaj tuaja të jenë të dukshëm dhe 

të tërheqin vëmendjen, do t'ju duhet t'i promovoni ato. Bëjeni 

atë në të njëjtën mënyrë si do të promovonit cilëndo pjesë tjetër 

të vlefshme të përmbajtjes. Shpërndajini ato në mediat sociale, 

bëni ato të disponueshme për publikun e gjerë dhe jini të hapur 

për komente.  

10. Infografitë janë gjithmonë të rëndësishme 

Nëse dikush ju thotë se infografikët nuk janë aktualë ose  nuk 

tërheqin vëmendje, janë krejtësisht të gabuar. Infografikët kanë 

qenë dhe do të jenë gjithmonë të rëndësishme dhe janë një 

mënyrë vërtet e mirë për të paraqitur diçka të rëndësishme për 

audiencën tuaj të synuar.  
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