
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.

FORCIMI I RRJETEVE TË TË RINJVE

PPQ-ja siguron mundësi për aktivitete në rrjet për 
përfituesit e granteve për të rinj,  si mbështetja 
për të marrë pjesë në aktivitetet e Zyrës për 
Bashkëpunim Rajonal të të Rinjve (Regional Youth 
Cooperation Office (RYCO) të Ballkanit perëndimor 
si pjesë procesit të mbështetur nga “Procesi i Berlinit” 
të BE-së që synon të nxisë bashkëpunimin në rajon.

Në kuadër të Komponentit të katërt, PPQ-ja do të sigurojë 
grante dhe asistencë për zhvillim të kapaciteteve të OSHC-ve 
dhe organizatave joformale të të rinjve për të mbështetur 
iniciativat e tyre që përqendrohen në: 

• edukimin e të rinjve dhe të rejave për të drejtat dhe 
mundësitë që i kanë për të marrë pjesë në jetën 
publike;

• angazhimin e të rinjve për të shfrytëzuar mekanizmat 
ekzistues për avokati me institucionet publike në 
nivel  të qeverisjes lokale dhe qendrore dhe të 
monitorojnë aktivitetin e tyre; 

• sigurimin e mundësive për të rinjtë që ata të 
kontribuojnë për komunitetin dhe shoqërinë. 

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).

AKTIVITETET  KRYESORE TË KOMPONENTIT 
KATËR:
•	Ndarja e Granteve për mbështetje të Pjesëmarrjes 

Rinore 
•	 Sigurimi		i	asistencës	për	OSHC-të	rinore,	duke	

përfshirë mundësi për rrjetëzim në nivel nacional, 
rajonal dhe ndërkombëtar.

REZULTATET KRYESORE QË PRITEN:

• Deri në 32 iniciativa për pjesëmarrje rinore 
qytetare dhe avokati rinore që do të realizohen me 
mbështetje të PPQ-së;

• Deri në 32 OSHC të të rinjve të pajisura me aftësi, 
dituri dhe mundësi për aktivitete në rrjet, të 
nevojshme për të aktivizuar të rinj dhe  të reja dhe 
për t’iu siguruar atyre mundësi të bëhen aktorë të 
progresit në jetën e tyre dhe të komuniteteve të tyre.

FORCIMI I AKTIVIZMIT RINOR  
KOMPONENTI KATËR:

Aktivitetet dhe Rezultatet e Komponentit Katër  
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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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