m

ez

dr y

t iv
a

m

An g az h

im

Pasion

ry
m

N

ek

F

bj

ki

O

im

shi

i
ed
D

Nisëm e mbështetur nga USAID përmes programit
“Projekti i përshpejtuar i zhvillimit dhe bashkëpunimit”
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Rrjeti Rinor për pjesëmarrje
aktive në jetën
Lokale dhe Rajonale

e

Rrjeti Rinor
Une di, une dua, une veproj!

Shoqata “Gruaja në INTEGRIM”
Add: Sheshi Zog i I-rë, Rr. Vasil Shanto, Shkodër
E-mail: info.gruaja@gmail.com
www.womeninintegration.org
gruajane.integrim

info.gruaja

womenintegration

Gruaja ne INTEGRIM
Pikëpamjet e autorit të shprehura në këtë botim nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht pikëpamjet e USAID ose Shteteve të Bashkuara

Rrjeti Rinor për pjesëmarrje aktive në
jetën Lokale dhe Rajonale
Duke konsideruar që pjesëmarrja
efektive e të rinjve është thelbësore
për një shoqëri të shëndetshme,
demokratike, shoqata "Gruaja në
INTEGRIM"
mori
nismën
për
përmirësimin e pjesëmarrjes aktive të
të rinjve në qeverisjen lokale.
Kjo nisëm është mbështetur nga
USAID përmes programit: “Projekti i
përshpejtuar
i
zhvillimit
dhe
bashkëpunimit” dhe ka në fokus te
rinjtë e shkollave të mesme në
qarkun e Shkodrës dhe përfshinë
bashkitë: Shkodër, Pukë dhe Malësi e
Madhe.
Në këtë kontekst, projekti synon të zhvillojë kapacitete
advokuese dhe lidership me qëllim përmirësimin e pjesëmarrjes
së të rinjve në Jetën Lokale dhe Rajonale, ndërsa promovon
dhe mbështet pjesëmarrjen aktive të të rinjve përmes tejkalimit
të hendekut midis informacionit, njohurive dhe praktikave.

Qëllimi i projektit

Inkurajimi i të rinjve për të drejtat e pjesëmarrjes në Qeverisjen
Lokale

Objektivat specifikë:

§ Krijimi i rrjetit të të rinjve për dialog dhe advokim;
§ Rritja e vetëdijes së të rinjve mbi pjesëmarrjen në qeverisjen
lokale dhe jetën demokratike vendore;
§ Të promovojë zhvillimin e qasjeve lokale përmes pjesëmarrjes
dhe pro-aktivitetit të të rinjve;

PJESEMARRJE
Rezultate të Pritshme
•

Report vlerësimi mbi sfidat e pjesëmarrjes së të rinjve në jetën lokale
dhe rajonale;

• 5 shkolla të mesme në tre qytete veriore (Shkodër, Pukë dhe Malësi e
Madhe) janë angazhuar në zbatimin e projektit;

• 500 të rinj do te informohen mbi demokracinë lokale dhe të drejtat e
pjesëmarrjes në vendimmarrje.

• 30 të rinj nga target shkollat e synuara (gjithsej 150) marrin pjesë në
mënyrë aktive në takimet e rrjetit me bazë rinore.

• 3

takime me bazë rinore realizuar në tre qytete duke shkëmbyer
praktika mbi pjesëmarrjen e të rinjve në jetën lokale dhe rajonale.

• 30

të rinj kanë njohuri të plota mbi pjesëmarrjen dhe
vendimmarrjes;

•

kuptimin e

Një grup avokatie mbi demokracinë lokale dhe pjesëmarrjen në
vendimarrje është krijuar dhe operon në mënyrë active

• 35 të rinj janë trajnuar në fushën e avokatisë dhe demokracisë locale;
• 5-7

të rinj kanë ekspozuar profil lidershipi dhe marrin pjesë në të
paktën 3 mbledhje të këshillit bashkiak.

• 2-3 të rinj zhvillojnë profilin e tyre të lidershipit dhe ,
• 1 prej tyre ndjek Akademinë e Studimeve Politike Shqiptare.

