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Qyetetaria aktive tek të rinjët është mënyra më e mirë për të
promovuar ndryshime ekonomike dh sociale në shoqëritë në

tranzicion. Tri mënyrë përmes të cilave të rinjët mund të
kontribuojnë në ndryshime ekonomike dhe shoqërore janë: vetëzhvillimi, ndërveprimi dhe veprimet shoqërore. Hapi i parë për të
përmirësuar qytetarinë aktive tek të rinjët është identifikimi i
pengesave për pjesëmarrjen e rinjëve, duke filuar nga shtëpia,
shkolla, komuniteti dhe institucionet. Përmes vizitave në
institucionet qeveritare, studentët do të jenë në gjendje të
kuptojnë se si është e ndërtuar marrëdhënia midis qytetarëve dhe
qeverisë. Për më tepër, ata do të angazhohen në projekte të vogla
ku do të vlerësojnë dhe do të japing ide se si mund të përmirësohet
qytetaria aktive.
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Integrimi i palëve të interesuara shoqërore
1. OJQ , agjensite dhe bizneset qe punojne me te rinjte ne nivel lokal jane te
perfshira ne seminar si partnere aktive per te paraqitur pervojen e tyre ne
lidhje me angazhimin me te rinjte ne ceshtje sociale dhe politike.
2. Perfaqesuesit e njesive qeverisese lokale jane pjese e seminarit si
partnere aktive- angazhim aktiv dhe civil. Palet e interesit nga njesite
qeverise lokale do te perfitojne nga bashkepunimi duke qene se ata marrin
perspektive te jashtme nga workshopet e organizuar.

Rezultatet e të mësuarit
1. Krijimi i treguesve relevante standarte qe do te mund te lejonte analizimin
dhe zhvillimin e efektivitetit te qytetarise aktive.
2. Studentet duhet te organizojne workshop dhe te skicojne propozime te
politikes qe do te prezantohet tek perfaqesuesit e njesive te qeverise.

Lidhja për qëndrueshmëri
1. Te krijoje bashkepunim midis studenteve, OJQ-ve dhe perfaqesuesve te
qeverise lokale te cilet do te ndihmojne studentet te perfitojne njohuri dhe

te kuptojne efektet e qytetarise aktive ne procesin e politike-berjes.
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