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Informatat mbi Projektin 
 

Emri i Projektit: “Rritja e pjesëmarrjes së të rinjve në procesin e vendimmarrjes në Komunën e Graçanicës” 

Vlera e 
projektit: 

Vlera e përgjithshme e projektit € 9,941.48;  Bashkëfinancim (nëse ka) € 0 

Kohëzgjatja: Data e fillimit: 15/06/2017 
Data përfundimtare: 15/02/2018 

Organizata: OJQ Mlada i sportska Gracanica – Omladina napred 

Kontaktet e 
Organizatës 
(adresa, e-maili, 
telefonat): 

Predrag Ristić 
Koordinator 
+386 49 458 221 
pekica444@gmail.com 
nvo.omladinanapred@gmail.com  

Përfituesit e 
drejtëpërdrejtë: 

Grupi i synuar 1:  
Përfituesit final – Grupi i synuar i drejtpërdrejte – Të rinjtë e moshës 16 - 25 vjeç nga Komuna e Graçanicës 

Partnerët: N/A 
Territori i 
synuar/shtrirja 
gjeografike: 

Të rinjtë në procesin e vendimmarrjes 

Qëllimi i 
përgjithshëm: 

Përmirësimi i pozitës së të rinjve me krijimin e bashkëpunimit ndërmjet pushtetit lokal dhe të rinjve në 
Komunën e Graçanicës dhe pjesëmarrja më aktive në procesin e vendimmarrjes në nivel lokal. 

Aktivitetet 
kryesore: 

 1. Hulumtimi i problemeve dhe të nevojave të të rinjve dhe propozimet për punën e mëtejmë në 
zgjidhjen e tyre 
      1.1 Hulumtimi i gjendjes të rinjve  
      1.2 Takimet (tryezat e rrumbullakëta) e të rinjve dhe përfaqësuesve të pushtetit lokal 
2. Promovimi i projektit dhe procesit të vendimmarrjes për të rinjtë 
3. Fuqizimi i të rinjve për punë ekipore dhe aktivizëm 
      3.1 Pranimi i anëtarëve të rinj në organizatë 
      3.2 Trajnim në temën aktivizmi i të rinjve dhe puna në ekip 
4. Fitimi i aftësive për avokim publik dhe realizimin e fushatës së pavarur 
      4.1 Trajnim në temën e avokimit publik dhe realizimin e fushatës 
5. Krijimi i video klipeve dhe kryerja e fushatës së pavarur me qellim të theksimit të problemeve 
      5.1 Krijimi i video klipeve të shkurtë të animuar 
      5.2 Implementimi i fushatës së pavarur në Graçanicë 
6. Konferenca përmbyllëse 

Rezultatet e 
pritura:  

- Përmirësimi i pozitës së të rinjve në Komunën e Graçanicës  

- Rritja e përqindjes së të rinjve të përfshirë në procesin e vendimmarrjes 

- Të rinjtë janë fuqizuar për avokim publik dhe realizimin e fushatave të pavarura 

- Gratë dhe burrat janë përfshirë në mënyrë të barabartë në procesin e vendimmarrjes 

- Është vendosur bashkëpunimi ndërmjet të rinjve dhe përfaqësuesve të pushtetit lokal 
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