
 

PROJEKTI I USAID-IT PËR PJESËMARRJE QYTETARE (PPQ), QË 
FILLOI ME AKTIVITET NË GUSHT TË VITIT 2016, E FORCON 
PJESËMARRJEN KONSTRUKTIVE TË ORGANIZATAVE TË 
SHOQËRISË CIVILE (OSHC-VE) NË POLITIKAT DHE ÇËSHTJET ME 
INTERES PUBLIK, E RRIT DHE E MBËSHTET PËRFSHIRJEN E TË 
RINJVE NË JETËN PUBLIKE NË MAQEDONI.

QËLLIMI I PËRGJITHSHËM I PPQ-SË ËSHTË RRITJA E KAPACITETIT 
TË OSHC-VE DHE GRUPEVE TË TË RINJVE PËR TË: AVANCUAR 
POLITIKAT PUBLIKE, PËRMIRËSUAR SHËRBIMET PUBLIKE, 
PROMOVUAR QEVERISJEN E MIRË DHE PËR TË KONTRIBUAR NË 
PËRMIRËSIMIN E STANDARDIT JETËSOR NË MAQEDONI

ÇKA ËSHTË LEAD MK? 
LEAD MK paraqet qasje novative për të mbështetur 
gjeneratën e ardhshme të liderëve të Maqedonisë, 
derisa ata bëhen qytetarë aktiv dhe të angazhuar të cilët 
punojnë në çështje për të cilat ata kanë kujdes të veçantë. 
Duke u bazuar në ndërveprimin e dy ideve – potenciali 
njerëzor dhe përgjegjësia shoqërore- programi është 
dizajnuar në mënyrë strategjike për të stimuluar dhe 
kultivuar përvojën unike të lidershipit të secilit pjesëmarrës 
veç-e-veç nëpërmjet një Komuniteti për praktikë.

Në kuadër të këtij komponenti, PPQ-ja, në partneritet me 
Këshillin Nacional Rinor të Maqedonisë do të:

• Organizojë programin njëvjeçar, LEAD MK (Linking, Engagement, 
Advocacy, Development), program i ri, i avancuar për lidership, 
i dizajnuar për të pajisur të rinjtë nga Maqedonia me aftësi, 
njohuri dhe mundësi për aktivitete në rrjet për t’iu mundësuar 
atyre të bëhen liderë në avancimin e interesave publike në nivel 
të komunitetit, rajonal ose nacional. PPQ-ja synon të selektojë 80 
të rinj dhe të reja të marrin pjesë në Programin e Bursave LEAD 
MK gjatë kohëzgjatjes së PPQ-së.

• Realizojë Shpërblimin vjetor për Pjesëmarrje Qytetare të 
të Rinjve për të promovuar pjesëmarrjen qytetare dhe për 
të vlerësuar të rinjtë e të rejat si dhe grupet joformale që 
angazhohen në përmirësimin e mirëqenies së komuniteteve të 
tyre duke nxjerrë në pah ide progresive dhe aktivitete në nivel të 
komunitetit, rajonal dhe nacional.   

PPQ-ja është projekt pesë-vjeçar që financohet nga misioni i 
Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar 
në Maqedoni (USAID). PPQ-ja implementohet nga East West 
Management Institute në partneritet me Fondacioni për 
Internet dhe Shoqëri “Metamorfozis”, Asociacioni për Iniciativa 
Demokratike (AID), Fondacioni për Shoqëri të Hapur në Maqedoni 
(FSHHM) dhe Këshilli Rinor Nacional i Maqedonisë (KRNM). 

KOMPONENTËT KRYESORE TË LEAD MK:
• Pjesëmarrje në trajnim 7 ditor në Akademinë e LEAD MK;
• Pjesëmarrje në Programin e Mentorimit në LEAD MK;
• Implementim i projekteve të vogla në kuadër të LEAD MK;
• Pjesëmarrje në aktivitete të LEAD MK për zhvillim të    
   kapaciteteve për zhvillim personal dhe aktivitet në rrjet.

REZULTATET KRYESORE QË PRITEN:
• 80 të rinj dhe të reja të pajisen me aftësi dhe dituri që 

do t’ju ndihmojnë atyre të bëhen liderë në komunitetin 
e tyre;

• 80 projekte të vogla LEAD MK të zhvilluara dhe të 
implementuara nga të rinj dhe të reja, pjesëmarrës në 
Programin LEAD MK;

• 15 të rinj dhe të reja si dhe grupe joformale të të rinjve, 
publikisht të njihen dhe të pranohen për iniciativat e 
tyre shembullore për pjesëmarrje qytetare.

KRNM-ja  është rrjet i regjistruar i 55 anëtarëve që përfshin 
OSHC të të rinjve, OSHC që realizojnë programe të dedikuara 
për të rinj dhe degët e rinjve të partive politike. Për më tepër 
informacione për KNRM ju lutemi vizitoni http://www.nms.org.mk.
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Kjo listë faktesh është përgatitur nga Projekti i USAID-it për Pjesëmarrje Qytetare me mbështetje të Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për 
Zhvillim Ndërkombëtar. Pikëpamjet e shprehura në këtë publikim nuk i reflektojnë domosdo pikëpamjet e USAID-it dhe Qeverisë së SHBA-ve.
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