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Fuqizimi i të Rinjve.
Forcimi i Komuniteteve.

North Macedonia
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Qytetet e Reja është një program global, pionier për ngritjen e 
kapaciteteve që lidh të rinjtë me vetëqeverisjet lokale, duke mundësuar 
zhvillimin e zgjidhjeve të përbashkëta për sfidat e urrejtjes, polarizimit 
dhe ekstremizmit në mbarë botën. Puna jonë ndërton besim të 
ndërsjellë dhe krijon mundësi për të adresuar çështjet më urgjente 
me të cilat përballen komunitetet në të cilat punojmë. 

Si shtylla rinore e Rrjetit të Qyteteve të Forta (SCN), Qytetet e Reja 
po avancojnë rolin që luajnë të rinjtë në ndërtimin e rezistencës së 
qytetit dhe komunitetit ndaj urrejtjes dhe polarizimit në nivel lokal. 
Ai po shfrytëzon njohuritë dhe përvojën e bashkëpunimit të SCN-së 
me komunat anembanë botës për të nxitur një politikë ndikuese, të 
udhëhequr nga vendasit, që përfshin dhe përfaqëson nevojat e të 
gjithë të rinjve. 

Me mbështetjen bujare të donatorëve dhe partnerëve tanë, duke 
përfshirë organizatat lokale dhe zyrtarët komunalë, kemi fuqizuar të 
rinjtë në dhjetë qytete në Jordani, Keni, Liban, Maqedoni të Veriut dhe 
Senegal që të lulëzojnë si ndërtues të paqes në komunitetet e tyre. 
Në vitin 2022, Qytetet e Reja filluan të zbatohen në qytetet Antwerp 
dhe Liège me mbështetjen e Ambasadës së Shteteve të Bashkuara 
në Belgjikë 
.

Saida, Tripoli, Majdal Anjar

Janë trajnuar 76 aktivistë të rinj
Janë nisur 14 projekte
1 Iniciativa Qytetesh

Amman

Janë trajnuar 21 aktivistë të rinj
Janë nisur 3 projekte
3 Iniciativa Qytetesh

Islamabad, Lahore

Janë trajnuar 70 aktivistë të rinj
Janë nisur 11 projekte

Mombasa, Kwale, Nakuru

Janë trajnuar 127 aktivistë të rinj
Janë nisur 22 projekte
3 Iniciativa Qytetesh

Dakar

Janë trajnuar 28 aktivistë të rinj
Janë nisur 4 projekte
1 Iniciativa Qytetesh

LIBAN

KENIA
SENEGAL

14.5 MILLION+
NJERËZ TË RINJ JANË 

PËRFSHIRË GLOBALISHT 

Çair, Gostivar

Janë trajnuar 76 aktivistë të rinj
Janë nisur 24 projekte
2 Iniciativa Qytetesh

MAQEDONI 
E VERIUT

JORDAN

PAKISTAN
Antwerp, Liege

Janë trajnuar 14 aktivistë të rinj
Janë nisur 3 projekte
2 Iniciativa Qytetesh

BELGJIKË
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Puna jonë bazohet në prova. Përpara se të nisemi në një 
qytet të ri, kalojmë gjashtë muaj për të kuptuar kontekstin 
lokal dhe sfidat me të cilat përballen komunitete të 
ndryshme. Ne kryejmë hulumtime origjinale, identifikojmë 
palët kryesore të interesit dhe hartojmë programet dhe 
politikat ekzistuese në mënyrë që të mund të përshtatim 
ofertën tonë për të përmbushur nevojat reale. 

Ne ofrojmë fonde fillestare për grupet rinore, së 
bashku me trajnime dhe mbështetje të vazhdueshme 
për të realizuar projekte për komunitetin e tyre. Duke 
u mundësuar të rinjve të udhëheqin projektet e tyre, 
ne po u ofrojmë atyre mundësinë për të fituar përvojë 
dhe për të thelluar të kuptuarit e tyre për menaxhimin 
e projekteve. Gjithashtu, shfrytëzohen njohuritë e të 
rinjve, duke kontribuar me projekte origjinale që kanë 
ndikim real dhe duke ofruar mundësi për 
bashkëpunim kuptimplotë midis të rinjve dhe palëve 
të tjera të interesuara. Grantet për qytetet mbështesin 

iniciativat e reja komunale për t'u 
angazhuar me të rinjtë në qytetin e 
tyre. Qytetet e Reja ofrojnë 
financim dhe mbështetje të 
vazhdueshme për të ndihmuar 
partnerët tanë të qytetit të kryejnë 
hulumtime dhe të ofrojnë aktivitete 
që përmirësojnë strategjitë dhe 
politikat e tyre të angazhimit të të 
rinjve, si dhe për të ndërtuar 
besimin.    

Laboratorët Rinore të Inovacionit (Youth 
Innovation Labs) kombinojnë 
mësimnxënien dhe punën praktike për të 
udhëhequr aktivistët e rinj përmes një 
procesi të planifikimit të projekteve me 
ndikim social dhe ofrojnë një mundësi për 
të transformuar idetë në plane të 
realizueshme. Njëkohësisht, punëtoritë 
tona të qyteteve ndihmojnë në ndërtimin 
e praktikave më të mira në nivel komunal. 

Sfidat sociale kërkojnë një përgjigje të 
shumëanshme. Prandaj, ne krijojmë 
lidhje ndërmjet aktorëve kryesorë të 
shoqërisë civile, qeverisjes komunale 
dhe aktivizmit rinor - duke krijuar 
mundësi për të shkëmbyer ide dhe 
për të ndërtuar besim. Ne jemi 
partnerë me organizatat e shoqërisë 
civile për realizimin e projekteve tona 
dhe lidhim të rinjtë me organizatat 
përkatëse. Gjithashtu, lehtësojmë 
bashkëpunimin e vazhdueshëm midis 
të rinjve dhe qyteteve.

Ne u ofrojmë aktivistëve tanë të rinj 
mbështetje të vazhdueshme me fonde 
shtesë (Grante Ambasadore), mentorim 
nga kolegët, rrjetëzim dhe mundësi për 
përfaqësim vendor dhe ndërkombëtar. 
Prezantimet (showcase events) 
ndihmojnë për të demonstruar ndikimin 
që kanë pasur të rinjtë dhe komunat, 
ndërsa Shkëmbimet e Qyteteve 
mundësojnë shkëmbimin e praktikave 
më të mira. 

Iniciativat e Qyteteve

Qëndrueshmëria

Projektet e drejtuara nga të rinjtë

Punëtoritë

Vështrimi dhe hulumtimi

Bashkëpunimi
dhe Partneritetet



3

Laboratorë të Inovacionit për 
të Rinjtë, janë mbajtur: 

Projekte të drejtuar nga të 
rinjtë, janë nisur:

Nisma të Qyteteve të 
mbështetur:

Të rinj të ndikuar drejtpërdrejt: Të rinj të arritur në mënyrë digjitale: 

Paqendërtues të rinj 
të trajnuar: 

Zyrtarë komunal të 
trajnuar: 

4

24 2

3,011 1,127,194

76 12

Shprehur në numra

Qytetet e Reja në 
Maqedoninë e Veriut
SCN zgjeroi anëtarsimin në Ballkanin Perëndrimor në vitin 2016.  Mirpriti nëntë komuna 
nga Maqedonia e Veriut që u bënë pjesë të aktiviteteve ndër vite. Në vitin 2020, Qytetet 
e Reja u mbështetën në suksesin e tyre duke shfrytëzuar këto marrëdhënie komunale 
për të përmirësuar bashkëpunimin me të rinjtë me qëllim adresimin e sfidave lokale që 
kontribuojnë në ekstremizëm, urrejtje dhe polarizim. 

Deri më sot, Qytetet e Reja kanë ofruar programe në Gostivar dhe Shkup, ku kemi ofruar 
mbështetje të drejtpërdrejtë për të fuqizuar 76 paqendërtues të rinj dhe kemi trajnuar 
12 zyrtarë komunalë për të zhvilluar zgjidhje të qëndrueshme ndaj këtyre sfidave. Ai ka 
rezultate në 15 projekte të udhëhequra nga të rinjtë që ndikuan drejtpërdrejt në 3011 të rinj 
dhe arritën në 1,127,194 të tjerë, si dhe dy projekte të drejtuara nga qytetet që përmirësonin 
programimin në nivel komunal. 
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Vetë demografia është 
parashikues i dobët për 
nivelet e rezistencës në 

Çair dhe Gostivar.

Të rinjtë në Çair dhe 
Gostivar kishin besim të 

ulët në vetëqeverisjet e tyre 
lokale.

Të rinjtë nga të dy qytetet 
treguan pak rezistencë ndaj 

nocionit se dhuna është 
një mjet i pranueshëm për 

zgjidhjen e konflikteve.

Të rinjtë duan të bëjnë një 
ndryshim pozitiv në komunitetin 

e tyre, por mendojnë se nuk 
ka mjaft programe në nivel 

komuniteti për ta bërë këtë.

Mbi dy të tretat e të anketuarve 
raportuan se ata ose kanë përjetuar 

personalisht ose kanë qenë 
dëshmitarë të diskriminimit ose 
urrejtjes në bazë të gjinisë dhe 

përkatësisë etnike.

Kuptimi dhe
ndërtimi i rezistencës
Për të ndihmuar në informimin e punës sonë në Maqedoninë 
e Veriut, ekipi hulumtues i Qyteteve të Reja bisedoi me 
përfaqësues komunal, të rinj dhe aktorë të shoqërisë civile në 
Gostivar dhe Shkup. Kjo përfshinte: 20 intervista, dy debate në 
fokus grupe të të rinjve dhe dy studime statistikisht përfaqësuese 
të rezistencës së të rinjve. Metodologjia për këto studime ishte 
krijuar posaçërisht për të ndërtuar bazën tonë të provave për 
punën në Gostivar dhe komunën e Çairit në Shkup. Hulumtimi 
ynë zbuloi se të rinjtë në të dyja komunat përballeshin me një 
sërë sfidash të ndryshme, të cilat i kanë shtyrë shumë drejt 
apatisë politike, polarizimit, emigracionit, diskriminimit, vetë-
ndarjes ose rekrutimit në grupe skajshmërish ekstremiste.

Në mënyrë kritike, hulumtimi ynë tregoi se ekziston një 
shkëputje në mirëkuptimin dhe perceptimin ndërmjet të rinjve 
dhe autoriteteve komunale, veçanërisht në atë se si komuna 
po punon për të përmbushur nevojat e të rinjve. Për më tepër, 
të rinjtë kanë nivel të ulët të besimit tek autoritetet lokale, 
gjë që mund ta bëjë të vështirë fillimin e ndreqjes së këtyre 
marrëdhënieve. 

Në përgjithësi, të rinjtë shprehën gatishmërinë për t’u angazhuar 
dhe përfshirë në proceset qytetare që mund të përmirësonin 
komunitetet e tyre, por ata nuk mund të identifikonin programe 
të mjaftueshme të strukturuara në nivel komuniteti për ta bërë 
këtë. Kjo paraqet një mundësi të humbur nga pushteti vendor 
për të përfshirë të rinjtë si partnerë në zgjidhjen e çështjeve 
sociale. 
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Duke filluar nga Laboratorët tanë të Inovacionit Rinor, ne i 
prezantojmë të rinjtë me zyrtarë qeveritarë, komunitete kreative, 
OShC lokale dhe të rinj të tjerë, për të zgjeruar rrjetet e tyre 
dhe njohuritë mbi skenën e ndërtimit të paqes në Maqedoni. 
Hulumtimet dhe iniciativat e udhëhequra nga të rinjtë që Qytetet 
e Reja mbështetin gjithashtu informohen dhe angazhohen 
nga të gjitha nivelet e shoqërisë për të ndihmuar në sigurimin e 
perspektivave të ndryshme që përfshihen drejtpërdrejt në zgjidhjet 
e urrejtjes dhe polarizimit nga komunitetet lokale.

Ne lidhim paqendërtuesit e rinj me zyrtarët komunal në mënyrë 
që të dy grupet të mund të avancojnë interesat e tyre reciproke. 
Përderisa paqendërtuesit e rinj nisin iniciativa për të nxitur 
ndryshime lokale, pushteti lokal mund t’i përforcojë ato iniciativa 
dhe të ofrojë mbështetje. Në të njëjtën kohë, Qytetet e Reja krijojnë 
një hapësirë për të rinjtë që të informojnë politikat dhe praktikat e 
pushtetit përmes webinareve, formave publike dhe ngjarjeve mbi 
politikat me dyer të mbyllura.  

Qasje gjithëpërfshirëse e komunitetit

Bashkëpunimi ndërmjet komunës dhe të rinjve

Sfida të përbashkëta, 
zgjidhje të përbashkëta
Urrejtja dhe polarizimi janë probleme në të gjithë komunitetin 
dhe si të tilla ato kërkojnë një zgjidhje bashkëpunuese, në të gjithë 
komunitetin. Qasja jonë përfshin një sërë sektorësh në të gjitha 
nivelet e vendimmarrjes, duke plotësuar ekosistemin ekzistues të 
ndërtimit të paqes, duke krijuar lidhje të reja midis pushtetit lokal, 
të rinjve dhe aktorëve të shoqërisë civile. 
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Çështjet sociale nuk kufizohen nga kufijtë komunal. Të rinjtë në Shkup dhe Gostivar shpesh 
përballen me sfida të ngjashme me njëra-tjetrën, por nuk manifestohen gjithmonë në të njëjtën 
mënyrë. Iniciativat tona për shkëmbim ndërkomunal ofrojnë një mundësi për të rinjtë dhe zyrtarët 
e pushtetit lokal nga qytete të ndryshme për të diskutuar sfidat urgjente, për të fituar njohuri, për 
të shkëmbyer praktika të mira, politika dhe procese përkatëse, si dhe për të bashkëpunuar drejt 
zgjidhjeve të përbashkëta që ndihmojnë në avancimin e paqes dhe kohezionit në Maqedoninë 
e Veriut. 

Bashkëpunim ndërkomunal

Zgjerimi i përfshirjes
së të rinjve

Qytetet e Reja punojnë me një 
gamë të gjerë të rinjsh, duke 
shkuar përtej aktivistëve të vetë-
identifikuar për të inkurajuar të 
rinjtë nga të gjitha prejardhjet dhe 
aftësitë për të gjetur zërin e tyre. 
Ne kemi punuar me një gamë 
të gjerë krijuesish për të vënë në 
pah çështjet kritike në mënyra 
të reja, më tërheqëse që krijojnë 
platforma për angazhimin dhe 
udhëheqjen e të rinjve jashtë 
politikës tradicionale. 
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Iniciativat Rinore
Iniciativat e udhëhequra nga të rinjtë mund të ofrojnë mjete autentike për të adresuar sfida të 
ndryshme dhe për të nxitur pjesëmarrjen e të rinjve. Megjithatë, financimi është një pengesë 
kritike për paqendërtuesit e rinj botërisht, ndërsa shumica e mundësive të financimit nuk 
lejojnë projekte që drejtohen vërtet nga të rinjtë. 
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Qytetet e Reja po punojnë për ta adresuar këtë në nivel lokal përmes financimit fillestar që është 
përshtatur posaçërisht për të rinjtë, shumë prej të cilëve kanë përvojë të kufizuar në menaxhimin 
e granteve dhe nuk janë ende të regjistruar si një organizatë formale. Skema jonë e financimit 
shoqërohet me mbështetje të vazhdueshme dhe ngritjen e kapaciteteve për të zvogëluar rrezikun 
financiar dhe për të ndihmuar të rinjtë të fitojnë përvojë të rëndësishme dhe të krijojnë rrjete që 
mund t’i ndihmojnë ata të rrisin punën e tyre në mënyrë të qëndrueshme. Gjithashtu, i ndihmojmë 
ata të vlerësojnë iniciativat e tyre për të zhvilluar modele që mund të kopjohen dhe të zgjerohen 
përtej fushëveprimit të programit tonë. Njëkohësisht, punojmë me kryetarë komunash, si dhe 
me donatorë vendorë dhe ndërkombëtarë për të identifikuar burimet e financimit që mund të 
mbështesin më mirë përpjekjet e udhëhequra nga të rinjtë me qëllim ndërtimin e kohezionit 
social. 

Përderisa Qytetet e Reja ofrojnë 
udhëzime dhe mbështetje për 
t’i bërë projektet e tyre më me 
ndikim, ekipet tona të të rinjve 
përcaktojnë fokusin e tyre, 
hartojnë strategjitë e tyre, krijojnë 
rezultatet e tyre dhe menaxhojnë 
çdo element të realizimit të 
projektit të tyre. Midis viteve 2020 
dhe 2022, Qytetet e Reja trajnuan 
76 të rinj në Gostivar dhe Shkup 
dhe mundësuan zhvillimin dhe 
realizimin e 15 iniciativave të 
udhëhequra nga të rinjtë. Nëntë 
nga këto iniciativa kanë pranuar 
një raund të dytë financimi përmes 
programit tonë të Granteve të 
Ambasadorëve. Deri më tani, këto 
iniciativa të udhëhequra nga të 
rinjtë kanë ndikuar drejtpërdrejt 
në më shumë se 3,000 të rinj 
përmes aktiviteteve të bazuara në 
komunitet dhe kanë arritur edhe 
në 1,127,194 të rinj të tjerë përmes 
fushatave në internet. 
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Adresimi i dhunës me bazë gjinore 
përmes aktivizmit

‘Fishkëllima’ përdori artin dhe mediat digjitale për të luftuar ngacmimin dhe 
diskriminimin me bazë gjinore. Fushata i fuqizon të rinjtë si aleatë, duke i inkurajuar 
ata që të përballen me gjuhën dhe sjelljen abuzive. Fushata e tyre në rrjetet sociale 
përfshinte 40 postera të stilizuar dhe një seri origjinale të stripeve komike të 
prodhuara në partneritet me një ilustrues vendas. Ata drejtuan edhe 3 seminare për 
të rinjtë dhe të rejat për të diskutuar përvojat e tyre dhe për të siguruar shkathtësi se 
si të përgjigjen kur përballen me ngacmime dhe sjellje seksiste.

Fishkëllima
     Shkup    |        2020-2021

Pavarësisht progresit drejt barazisë gjinore në vitet e fundit, gratë dhe vajzat në Maqedoninë 
e Veriut ende përballen me role të rigide gjinore dhe vuajnë nga diskriminimi dhe abuzimi, si 
në internet ashtu edhe jashtë tij. Sfidimi i roleve gjinore shpesh nënkupton kundërshtimin e 
normave kulturore të rrënjosura thellë, ku gratë shpesh shkurajohen të flasin kur përvojat e tyre 
shpërfillen ose fajësohen për sjelljen e papërshtatshme ‘joshëse’. Grupet e të rinjve në Shkup 
dhe Gostivar e sfiduan këtë status quo duke u ballafaquar me komunitetet e tyre për këtë 
çështje, duke fuqizuar si gratë ashtu edhe burrat të shprehin zërin, si dhe duke ofruar hapësira 
të sigurta për lidershipin e grave dhe të shprehurit e tyre. 
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‘Dunek’ përdori teatrin për të trajtuar diskriminimin gjinor dhe dhunën në Gostivar. Ekipi shkroi 
dhe vuri në skenë një shfaqje origjinale në mars të vitit 2021, e cila pati shumë shikues të përlotur. 
Ekipi e mbylli performancën me një diskutim të temave të rëndësishme që u trajtuan dhe i 
inkurajoi shikuesit të ngritin zërin kundër diskriminimit gjinor. Dunek dëshmoi fuqinë e arteve 
performative si një medium për përfshirjen e temave serioze dhe ata aplikuan me sukses për një 
‘Grant Ambasadorësh’ për të ndarë këtë qasje bindëse me të rinj të tjerë.  

Dunek
     Gostivar     |          2020 - 2021

Në vjeshtën e vitit 2021, Dunek organizoi punëtori me 
28-të nxënës të shkollave të mesme në Gostivar për 
t’i njoftuar ata me mediume të ndryshme krijuese - 
poezi, film, muzikë dhe teatër - dhe për t’i mësuar 
rreth diskriminimit gjinor dhe se si ata mund të 
bëhen pjesë e zgjidhjes. Projekti u përmbyll me një 
ekspozitë në Gostivar në nëntor të vitit 2021.
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Gjatë zhvillimit të projektit platforma publikoi 14 
artikuj me temën e ngacmimit të grave dhe vajzave, 
si dhe një video që sfidon perceptimet e njerëzve 
për ngacmimin, duke arritur gjithsej mbi 238,000 
njerëz në mediat sociale. Si Ambasadorë, ekipi po 
mbështetet në suksesin e tij, duke zgjeruar auditorin 
e tyre për të përfshirë edhe burra nga komuniteti i 
tyre. Ata do të mbajnë seminare të përbashkëta me 
gra dhe burra për të përmirësuar aftësitë e tyre për t’iu 
përgjigjur ngacmimeve në internet dhe do të nisin një 
fushatë në media sociale që synon meshkujt për të 
rritur ndërgjegjësimin e komunitetit më të gjerë. Më 
tej, ata planifikojnë të botojnë tetë artikuj opinionesh 
dhe tetë artikuj në gazetat kombëtare, të cilat do të 
realizohen së bashku me fushatën në internet.

‘Lady Bug’ po i kundërvihet ngacmimeve në internet 
duke fuqizuar gratë e reja të thyejnë heshtjen dhe të 
përballen me abuzimin që përjetojnë në internet. Ekipi 
anketoi 208 gra të reja në Maqedoninë e Veriut në lidhje 
me përvojën e tyre me gjuhën e urrejtjes dhe ngacmimin 
në internet. Rezultatet mundësuan një seri seminaresh të 
organizuara me profesionistë – duke përfshirë një psikolog, 
oficer policie dhe avokat – për të ndihmuar gratë e reja të 
kuptojnë ngacmimin në internet dhe çfarë mund të bëjnë 
për të. Duke pranuar se vetëm me informacione nuk mund 
të përmirësohet kjo tendencë, ‘Lady Bug’ krijoi gjithashtu 
një platformë online e cila shërben si një hapësirë e sigurt 
për të rinjtë për të ndarë përvojat e tyre, si dhe një seri 
përmbajtjesh digjitale për të fuqizuar viktimat dhe për të 
ndërgjegjësuar opinionin më të gjerë publik. 

Mollëkuqja (Ladybug)
     Gostivar   |        2021-2022
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‘Gen W’ dëshiron të mobilizojë komunitetin e 
tyre për të trajtuar përfaqësimin e ulët të grave 
në sferën publike. Nëpërmjet ngjarjeve publike 
dhe përmbajtjeve mediatike – duke përfshirë 
ngjarje me rrëfime, një podcast dhe një libër që 
përmban 15 shembuj të mirë të femrave vendase 
– grupi shpreson të ngrit ndërgjegjësimin për 
përvojën e grave në Maqedoninë e Veriut dhe 
të fuqizojë auditorin e tyre që të avokojë për më 
shumë përfshirje të grave. Ata arritën 75,000 
njerëz me fushatën e tyre nëpër platforma dhe 
mbi 250 njerëz morën pjesë në ngjarjet e tyre. 
Për më tepër, ‘GenW’ organizon seminare të 
synuara për 15 gra të reja në Çair dhe Kisela Vodë 
për të ngritur kapacitetet dhe besimin e tyre për 
të arritur përsosmëri profesionale.

GenW
     Shkup     |          2021-2022

Gen-W po mbështetet mbi projektin e tyre të 
suksesshëm me një Grant Ambasadorësh në 
vitin 2022. Ata do të përfshijnë më shumë ngjarje 
të ashtuq. ‘Peach Preach’ – biseda publike që 
promovojnë lidershipin femëror dhe që janë bërë 
shumë të mirëpritura në Shkup që nga fillimi i 
tyre – si dhe podkaste dhe videokaste kushtuar 
grave në Maqedoninë e Veriut. Ata shpresojnë të 
shfrytëzojnë kredibilitetin dhe suksesin e tyre për 
të gjetur zgjidhje të drejtuara nga komuniteti, në 
bashkëpunim me institucionet vendore. Këtë vit 
po punojnë për themelimin e Këshillit për Barazi 
Gjinore në Komunën e Çairit.
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Gostivari, si shumë qytete tjera, lufton me vandalizëm. Të rinjtë dëmtojnë pronën publike dhe 
i bëjnë hapësirat e përbashkëta të papërdorshme. Një grup në Gostivar ishte i shqetësuar se të 
rinjtë nuk i shohin hapësirat publike si një e mirë e përbashkët; përkundrazi, pjesa dërmuese 
i shohin ato si objektiva për shprehjen e revoltës, dhe si të tillë, tregojnë pak respekt për 
bashkëmoshatarët ose komunitetin e tyre. Kjo armiqësi përkeqëson ndarjet midis të rinjve, si 
dhe midis të rinjve dhe komunitetit, duke krijuar një mjedis të favorshëm për kriminalitete të 
tjera dhe përhapjen e gjuhës së urrejtjes. 

Rilidhja e të rinjve me hapësirën publike

‘Use It’ dëshironte që të rinjtë në 
Gostivar të kujdesen dhe të marrin 
në zotërim komunitetin e tyre. Nisma 
e tyre vuri në qendër të vëmendjes 
vandalizmin si një simbol talljeje që 
të rinjtë ndjejnë ndaj komunitetit të 
tyre, që jo vetëm e bën një hapësirë 
të papërdorshme, por gjithashtu 
kontribuon në një ndjenjë pasigurie. 
Ata synuan të fuqizojnë të rinjtë që të 
kujdesen për komunitetin e tyre duke 
zbukuruar një park lokal dhe një fushë 
publike basketbolli. 20 të rinj morën 
pjesë në një seminar të përgjegjësisë 
qytetare, i cili u kombinua me një kurs 
pikture, duke përfunduar me rinovimin 
e fushës, të cilën ata e shpalosën duke 
organizuar një turne basketbolli në 
komunitet ku morën pjesë 200 të rinj 
vendas. 

‘Use It’
     Gostivar     |          2021 - 2022

Nismës ‘Use It’ i është dhënë një Grant Ambasadorësh për të përdorur këtë model të suksesshëm 
për të transformuar një hapësirë tjetër të përbashkët dhe për të krijuar një ndjenjë komuniteti 
dhe të përbashkëta për të adresuar dhunën nga bashkëmoshatarët. Duke u nisur nga suksesi 
i tij në adresimin e vandalizmit në Gostivar, ‘Use It’ do të trajtojë dhunën në mesin e të rinjve 
duke organizuar punëtori mbi dhunën e bashkëmoshatarëve në Gostivar. Ekipi do të shfrytëzojë 
besimin e fituar në komunitetin lokal nga projekti i tyre i mëparshëm dhe do të drejtojë sërish 
rinovimin e një hapësire tjetër publike – një fushë sportive shumë-qëllimëshe në zemër të qytetit 
– e pasuar nga një turne sporti për të rritur ndërgjegjësimin e të rinjve mbi dhunën në mesin e të 
rinjtë.
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Skena politike e Maqedonisë së Veriut është shumë e polarizuar përgjatë vijave partiake dhe etnike. 
Ky polarizim dhe diskursi i tensionuar publik i largon të rinjtë krejtësisht nga angazhimi politik, 
duke i lënë interesat e tyre të pa përfaqësuara. Për më tepër, angazhimi politik në Maqedoninë e 
Veriut zakonisht shikohet përmes prizmit të aktivizmit partiak-politik, ndërsa avokimi jopartiak nuk 
është i dukshëm. 

Katër ekipe në Gostivar dhe Shkup u përpoqën të ofrojnë një alternativë në komunitetet e tyre 
përkatëse duke i angazhuar të rinjtë për të kuptuar sfidat lokale, duke kryer hulumtime, duke 
ngritur kapacitete mes bashkëmoshatarëve të tyre për avokim dhe aktivizëm të bazuar në çështje 
konkrete, duke bërë fushatë për përfshirjen e të rinjve në politikë-bërje dhe angazhimin e degëve 
rinorë të partive politike për të bërë fushatë për një diskurs më konstruktiv brenda dhe ndërmjet 
partive. 

Fuqizimi i të rinjve si udhëheqës
 dhe vendimmarrës të së ardhmes

‘Shout Up’ është një grup gazetarësh me përvojë që u mblodhën për të mbrojtur rolin e të rinjve 
në politikë-bërje, në mënyrë që të rinjtë të mund të avokojnë për veten e tyre. Ata punuan me 10 
liderë të rinj me ndikim në Çair për të ndarë përvojat e tyre përmes intervistave frymëzuese. Këto 
intervista, së bashku me një fushatë në rrjete sociale dhe sesione dialogu, theksuan potencialin e të 
rinjve për të nxitur ndryshime në politikën lokale dhe ilustron rolet që ata mund të luanin në jetën 
publike. Fushata arriti mbi 110,000 njerëz në internet nëpër platformat e mediave sociale.

‘Shout Up’
     Shkup   |        2020-2022
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Grupi ynë më i ri dhe më i larmishëm, 
‘Ne Mundemi’ dëshironte të aktivizojë 
bashkëmoshatarët e tyre në Gostivar 
që të angazhoheshin më shumë në 
aktivitete qytetare. Pasi kryen një anketë 
me 437 të rinj në Gostivar, ata organizuan 
një kamp veror 4-ditor në prill të vitit 
2021, i cili zbatoi mësimin joformal për 
të ndërlidhur dhe edukuar nxënës të 
shkollave të mesme me prejardhje të 
ndryshme. Gjatë kampit, pjesëmarrësit 
mësuan për polarizimin, diskriminimin, 
ekstremizmin e dhunshëm, ndërtimin 
e paqes, lidershipin, aktivizmin e të 
rinjve dhe të drejtat e njeriut. Si aktivitet 
pasues, ‘Ne Mundemi’ planifikoi një 
marsh për të rritur ndërgjegjësimin 
mbi drejtësinë mjedisore. Në vitin 2021, 
ekipi siguroi një Grant Ambasadorësh 
për të organizuar një kamp tjetër për të 
ndihmuar aktivistët e rinj në Gostivar për 
të kuptuar diskriminimin, polarizimin 
dhe ekstremizmin e dhunshëm, si dhe 
për t’i fuqizuar ata që të mobilizohen 
për paqe. Përmbajtja e synuar që ata 
shpërndanë në internet si pasojë e 
punëtorive arriti në 11,000 të rinj nga 
Gostivari. 

‘We Can’
     Gostivar    |        2020-2022

‘DemLoc’ kreu hulumtime për të rritur 
mundësitë për bashkëpunim midis 
pushtetit lokal dhe qytetarëve të tij të rinj. 
Duke filluar me një punim cilësor kërkimor, 
grupi udhëhoqi një përpjekje të bazuar 
në prova për të ngritur kapacitetet e rinisë 
dhe pushtetit lokal, për të identifikuar 
mundësitë për bashkëpunim kuptimplotë 
dhe për të hapur një rrugë për politika më 
gjithëpërfshirëse në të ardhmen. Ata e 
promovuan hulumtimin duke organizuar 
një panel në bashkëpunim me Komunën 
Qendër, duke ftuar akademikë, ekspertë 
dhe aktivistë rinorë që të flasin, ku morën 
pjesë 24 të rinj të shquar nga komuniteti, të 
cilëve iu dha mundësia të ndajnë përvojat 
e tyre për barrierat ndaj përfshirjes së të 
rinjve në vendimmarrje. Promovimi në 
internet i gjetjeve dhe hulumtimit të tyre 
arriti në 33,000 njerëz.

DemLoc 
     Shkup   |        2021-2022
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Si Ambasadorë, ekipi koordinoi pikturimin e një murale në 
Gostivar që simbolizon unitetin e të rinjve në komunitetin e 
tyre dhe ata bashkëpunuan me kolegët e rinj të diplomuar 
të Qyteteve të Reja, WeCan, për të formuar ekipin WeUnity 
me qëllim trajtimin e polarizimit dhe diskriminimit në 
shkollat e mesme të Gostivarit. Ata aktualisht janë duke kryer 
hulumtime në shkolla të mesme të përzgjedhura në Gostivar 
për të mbledhur perspektivat e bashkëmoshatarëve të tyre 
për çështje të ndryshme polarizuese, të cilat do të vazhdojnë 
me organizimin e një trajnimi katër ditor për 10-15 të rinj 
vendas, të cilët do të veprojnë si lajmëtarë në komunitetin e 
tyre që të fillojnë të kundërshtojnë narrativet që qëndrojnë 
në rrënjë të diskriminimit dhe polarizimit në Gostivar.

“Uniteti” po punon për të kundërshtuar 
polarizimin politik duke forcuar 
bashkëpunimin mes partive politike në 
Gostivar të inkurajuar nga organizatat 
rinore partiake lokale. Grupi u përpoq të 
kuptonte shkaqet rrënjësore të polarizimit 
midis të rinjve dhe qëndrimeve të tyre 
duke kryer kërkime mbi polarizimin politik. 
Pas hulumtimit të tyre, Uniteti organizoi 
një sërë takimesh, të cilat përfunduam 
me hartimin e një Memorandumi të 
Mirëkuptimit mbi prioritetet e përbashkëta 
rinore në Gostivar, i cili u nënshkrua nga të 
gjitha partitë politike. Grupi do të prodhojë 
gjithashtu 5 video ndërvepruese të cilat do 
të bazohen në hulumtimin e tyre dhe do të 
diskutohet polarizimi politik. Aktiviteti do 
të përmbyllet me një shtysë të përbashkët 
nga aktivistët partiakë nga të gjitha partitë 
politike në Gostivar. Pesë video të postuara 
në faqen e tyre në rrjetet sociale ndjekin 
përparimin e tyre nga fillimi në fund.

‘Unity’
     Shkup     |          2021 - 2022



17

Bullizmi është një formë e 
zakonshme e dhunës tek të rinjtë. Ai 
mund të motivohet nga shumë gjëra 
dhe shpeshherë përkeqësohet nga 
ndarjet shoqërore të pranishme në 
një komunitet. Pa dallim nëse është 
fizike apo verbale, rezultatet mund 
të jenë shkatërruese dhe të kenë 
pasoja të dëmshme për komunitetin 
pasi që fuqizon autorët si abuzues 
dhe pafuqizon viktimat. Dy nga 
ekipet tona të të rinjve në Gostivar 
u përpoqën ta adresojnë këtë sfidë 
dhe të ofrojnë mbështetje praktike 
për viktimat e bullizmit në mënyra 
shumë të ndryshme. 

Trajtimi i çështjes së ngacmimit (bullizmit) 
dhe fuqizimi i viktimave të tij 

Impact YPC
     Gostivar   |        2020-2021

‘Impact YPC’ u përpoq të zvogëlonte 
bullizmin në shkollat e mesme të 
Gostivarit duke punuar me shkollat 
dhe nxënësit. Ekipi bashkëpunoi me 
një psikolog për të ofruar mbështetje 
të vazhdueshme për nxënësit që kishin 
përjetuar ngacmim, si personalisht 
përmes seminareve ashtu edhe përmes 
seancave mujore në Zoom. Gjithashtu, 
ata u takuan me këshilltarë nga katër 
shkollat e mesme të Gostivarit për të 
kuptuar se si manifestohej ngacmimi 
në secilën shkollë dhe për të diskutuar 
zgjidhjet dhe mekanizmat mbështetës 
për nxënësit që ishin synuar. E para 
ishte një seri seancash këshillimi dhe 
punëtorish për nxënësit që kishin 
përjetuar bullizëm. Ekipi bashkëpunoi 
me një psikolog për të ofruar mbështetje 
të vazhdueshme, si përmes seminareve 
me prani fizike ashtu edhe përmes 
seancave mujore në Zoom. E dyta ishte 
një aplikacion brenda shkollës, i cili u 
zhvillua në bashkëpunim me shkollat 
ku nxënësit mund të denonconin rastet 
e ngacmimit dhe të kërkonin më lehtë 
mbështetje. Aplikacioni u aktivizua në 
qershor të vitit 2021.
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‘Breakfree’ u përpoq të fliste si me 
autorët e bullizmit ashtu edhe me 
viktimat e tij, duke u përqendruar 
në format e ngacmimit që nuk janë 
gjithmonë plotësisht të dukshme. Nisma 
e tyre theksoi se jo të gjitha ngacmimet 
janë të qëllimshme, mirëpo, ngacmimi 
ka pasoja serioze mbi viktimat dhe për 
shoqërinë në përgjithësi, pasi fëmijëve u 
mohohet mundësia për të përmbushur 
potencialin e tyre të plotë. 

Në projektin e tyre, Breakfree krijoi 
një film origjinal 15-minutësh që 
demonstroi dëmin që shkakton 
ngacmimi. Ata e shfaqën filmin si 
pjesë e një seminari dhe ekspozite 
brenda shkollës. Ata po mbështeten 
në suksesin e projektit të tyre origjinal 
me një Grant Ambasadorësh, ku po 
prodhojnë një serial dokumentar mbi 
përvojat e dorës së parë të dhunës nga 
bashkëmoshatarët me të cilat përballen 
të rinjtë në Gostivar, së bashku me 
një fushatë ‘online’ që synon ngritjen 
e ndërgjegjësimit në komunitetit në 
lidhje me pasojat e kësaj çështjeje.   

‘Breakfree’
     Gostivar   |        2021-2022
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Përdorimi i Artit për Aktivizëm 

‘Stoned’
     Shkup    |        2020-2021

‘Self-Made’ janë një grup të rinjsh me përvojë i prodhuesve të filmave nga Çairi. Edhe pse ishin të 
rinj në fushën e aktivizmit, ata e dinin fuqinë që kishte filmi për të lëvizur njerëzit dhe donin të 
përdornin formën e tyre të artit për të folur me të rinjtë e cenueshëm në komunitetin e tyre dhe për 
t’u përballur me ndjenjën e tjetërsimit që i shtyn shumë të shpërngulen jashtë vendit. Në një film 
origjinal 20-minutësh të titulluar ‘Stoned’, Self-Made trajtoi shumë nga sfidat me të cilat përballen 
të rinjtë në Çair përmes përvojave të trilluara të tre të rinjve. Përfundimisht, filmi synon të rrënjos 
rëndësinë e komunitetit dhe të frymëzojë shikuesit e rinj që të bëhen pjesë aktive e së ardhmes së 
Çairit. Filmi u shfaq në Teatrin e të Rinjve dhe Fëmijëve në Shkup në dy raste, secili para një auditori 
prej 90 deri në 120 persona.

Arti ndonjëherë mund të konsiderohet si thjesht estetik, duke anashkaluar fuqinë e tij si një 
motor për të nxitur ndryshimet shoqërore. Kjo mund të ndikojë në mënyrën se si artistët e shohin 
potencialin e tyre si aktivistë. Qytetet e Reja (Young Cities) kanë parë potencialin e jashtëzakonshëm 
që ka arti për të zbërthyer sfidat e vështira sociale dhe për t’i shtyrë njerëzit të ndryshojnë. Grupet 
tona krijuese në Maqedoninë e Veriut e kanë vazhduar këtë traditë me aftësi të jashtëzakonshme, 
duke shfrytëzuar mjete të ndryshme për të vënë në pah çështjet kritike përmes një veprimi të ri dhe 
për të nxitur aktivitete.  
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‘Shkupi Përmes Syve të Mi’ po lidhet me të rinjtë që nuk janë të interesuar për politikën 
për të vënë në pah mënyrat se si mund të kontribuojnë në komunitetin e tyre dhe të rrisin 
pjesëmarrjen qytetare. Projekti u përqendrua në një program trajnimi mbi fotografinë që 
përdorte mediumin si një rrugë për të angazhuar të rinj që kishin apati ndaj qytetarisë 
aktive. Përmes fotografisë, 19 të rinj mësuan të shohin – dhe të kapin – qytetin e tyre në 
një mënyrë të re dhe të gjejnë vendin e tyre brenda tij. Rezultatet u ndanë përmes një 
fushate në mediat sociale dhe arritën kulminacionin në një ekspozitë në tetor të vitit 
2021, ku morën pjesë mbi 200 njerëz, ndërsa fushata e tyre në internet arriti në 177,660 
të rinj.

Shkupi Përmes Syve të Mi (Skopje Through My Eyes)
     Shkup    |        2021-2022
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Revista Skala do të përdorë një grant Ambasadorësh për të 
vazhduar përdorimin e rrjetit të tyre të gjerë të artistëve dhe 
për të kanalizuar krijimtarinë e artistëve në artin provokues 
të bazuar në çështje konkrete, duke trajtuar tema të 
ndjeshme si polarizimi dhe diskriminimi. Skala gjithashtu 
do të shndërrojë përmbajtjen e tyre të mëparshme të 
shkruar në format video dhe do të organizojë ekspozita që 
do të shfaqin kontributet e artistëve në tre tema. 

Revista Skala është një vend ku 
artistët e rinj në Shkup bashkohen 
dhe avokojnë për krijuesit vendas. 
Në këtë projekt, ata përdorën 
revistën e tyre për të ofruar një 
platformë që artistët të flasin për 
tema sociale. Kjo ndihmoi për 
ngritjen e ndërgjegjësimit për 
çështjet urgjente, por gjithashtu 
sfidoi rolin e artit në aktivizëm, duke 
inkurajuar artistët të bëhen pjesë 
e bisedës më të gjerë dhe duke i 
shtyrë shikuesit ta shohin artin si një 
mjet për shprehje sociale.

Gjatë projektit të tyre, Skala ka 
marrë përsipër çështje të ndryshme 
sociale – duke u angazhuar në 
aktivitete qytetare, duke luftuar 
stereotipat dhe duke përmirësuar 
ndërgjegjësimin politik – përmes 
revistës së tyre, si dhe podkasteve, 
videove dhe takimeve të hapura 
për të lidhur shprehjen krijuese me 
avokimin social. Secila nga temat e 
revistës përfundon me një ekspozitë 
që përmban art aktual të krijuar nga 
të rinjtë.

Skala
     Shkup     |          2021 - 2022
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Takat, një ekip me përvojë i prodhuesish të 
filmave, e ktheu objektivin e tyre drejt komunitetit 
rom në Shkup për të përfshirë betejat e tyre me 
pabarazinë sociale dhe sistemore dhe për të 
festuar arritjet kulturore të komunitetit. Filmi i 
tyre origjinal 16-minutësh, i titulluar “Vallëzimi në 
këtë kaos”, është prodhuar në bashkëpunim me 
komunitetin rom në lagjen Topanë të Shkupit. 
Filmi paraqet realitetin e jetës së romëve në 
Maqedoninë e Veriut, duke sfiduar perceptimet 
negative me shpresë për të zvogëluar 
diskriminimin. Filmi u shfaq në Shkup në tetor 
të vitit  2021 në një premierë në një kinema të 
Shkupit dhe një herë në dhjetor, para një auditori 
170 personash. Kjo u shoqërua me një fushatë 
interneti që arriti në 114,000 njerëz vetëm në 
Instagram. Filmi, që atëherë, ka fituar Çmimin 
e Madh  (Grand Prix) në festivalin “Rrota e Artë” 
në Shkup dhe është nominuar për një çmim në 
Festivalin e Filmit Rinor në Sarajevë.

Takat
     Shkup     |          2021-2022

Si Ambasadorë, ekipi po prodhon tani seriale 
dokumentar me individë të suksesshëm nga 
komuniteti rom, të cilët do të reflektojnë mbi 
përvojat e tyre si anëtarë të komunitetit rom, 
si dhe betejat që kanë duruar në rrugën drejt 
suksesit. Kjo do të shoqërohet me një fushatë 
në internet e cila do të kontekstualizojë historitë 
e tyre me hulumtimet dhe njohuritë ekzistuese 
mbi natyrën sistematike të sfidave që ekipi ka 
zgjedhur të vë në qendër të vëmendjes. 
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Sporti dhe zhvillimi i rinisë
     Gostivar    |        2020-2022

Forcimi i rezistencës së të rinjve ndaj radikalizimit është një prioritet thelbësor i politikës së 
Gostivarit për parandalimin dhe luftimin e ekstremizmit për vitin 2020. Një pjesë e kësaj 
strategjie është hulumtimi i mënyrave se si sporti mund të angazhojë të rinjtë dhe të forcojë 
kohezionin social në këtë komunë me larmi kulturore.

Qytetet e mbështetën këtë qasje duke ndihmuar Gostivarin të zhvillojë një program 
për angazhimin e të rinjve përmes sportit. Programi synon të forcojë aftësitë drejtuese, 
ndërpersonale dhe komunikuese mes të rinjve për t’i ndihmuar ata të ndërtojnë marrëdhënie 
me bashkëmoshatarë nga prejardhje të ndryshme.

U trajnuan 12 mësimdhënës dhe trajnerë të Edukatës Fizike nga shkollat anembanë 
komunës dhe iu dha shansi për të përdorur shkathtësitë e tyre të reja në një kamp veror 
3-ditor, i cili përfshinte sesione mentorimi që përfshinin 31 të rinj me prejardhje të ndryshme. 
Si pjesë e Iniciativës, komuna u këshillua me ekspertë për të zhvilluar një udhëzues dhe 
program Trajnimi për Trajnerët që do të përdoret për të trajnuar më shumë mësimdhënës 
dhe trajnerë,

Iniciativat e Qyteteve në Maqedoni të Veriut
Qytetet e Reja mbështetën komunën e 
Gostivarit dhe Çairit për të zhvilluar programe 
të reja për angazhimin e të rinjve. Projektet u 
zhvilluan dhe u dorëzuan në bashkëpunim 
me Ekipet e Veprimit në Komunitet - rrjete 
komunale shumë-sektoriale që drejtojnë 
përpjekjet lokale parandaluese - në çdo qytet 
dhe përfshinin kontributin e të rinjve në 
zhvillimin dhe zbatimin e tyre.

Njëkohësisht, punuam me komunën e Çairit dhe 
Gostivarit për të ndihmuar në ndikimin e politikave 
në lidhje me rininë. Paraqitëm rekomandimet 
kryesore të hulumtimit tonë dhe bashkëpunuam 
për të identifikuar zgjidhjet. Gjithashtu, trajnuam 
12 përfaqësues komunal mbi praktikat më të mira 
në lidhje me rininë dhe mbështetëm zhvillimin 
e dy granteve të qyteteve për të rritur edukimin 
digjital dhe rezistencën e të rinjve.
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Edukimi i qytetarisë digjitale për të forcuar rezistencën e 
të rinjve ndaj dëmeve që shkaktohen në internet
     Çair  |        2020-2021

Komuna me popullsi më të dendur në Evropë, Çairi është shtëpia e një popullsie të madhe 
rinore që është prekur nga radikalizimi dhe ekstremizmi në dekadën e fundit. Si pjesë përbërëse 
e strategjisë së saj më të gjerë për të luftuar ekstremizmin e dhunshëm, komuna i ka dhënë 
përparësi rezistencës së të rinjve, duke përfshirë reformat arsimore për të krijuar shkathtësi kritike 
mes nxënësve. 

Qytetet e Reja ndihmuan Çairin të zhvillonte një program qytetarie digjitale bazuar në modelin 
e suksesshëm të Institutit për Dialog Strategjik ‘Bëhu Qytetar Interneti’. Ai përfshin burime të 
përshtatura për trajnimin e mësimdhënësve dhe prindërve për t’i ndihmuar ata të kuptojnë 
dëmet në internet dhe të punojnë me të rinjtë për të krijuar një mjedis virtual më të sigurt. 
Komuna ka trajnuar gjithsej 12 mësues dhe ka organizuar sesione trajnimi për prindërit bazuar në 
një Udhëzues Prindëror të porositur mbi dëmet në internet.

Së bashku me materialin edukativ, Ekipi i Veprimit në Komunitet i Çairit dhe Qytetet e Reja 
zhvilluan një seri ‘Bisedash Frymëzuese’ në nëntë shkolla fillore ku më shumë se 300 nxënës u 
përfshinë në bisedë me të diplomuarit e shkollave të tyre të cilët po bëjnë një ndikim pozitiv në 
shoqëri. Më tutje, shkollat fillore, në bashkëpunim me Qytetet e Reja, organizuan një konkurs 
letrar, duke u kërkuar nxënësve të reflektojnë mbi të kuptuarit e tyre se çfarë do të thotë të jesh 
qytetar digjital. Të gjitha esetë u mblodhën dhe u botuan në një libër i cili u shpërnda në të gjithë 
komunën.
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Organizatat partnere lokale janë pjesë përbërëse e zbatimit të programit të Qyteteve të Reja 
në vendet ku ata punojnë. Ata sigurojnë që pjesëmarrësit e rinj të marrin mbështetjen dhe 
udhëzimet e vazhdueshme që u nevojiten për të krijuar projektet e tyre nga themeli, duke 
trajtuar çështjet reale në mënyrë të rëndësishme dhe me ndikim. Partnerët lokal ndihmojnë për 
përshtatjen e mëtejshme të programit me kontekstin e tyre; e ndërlidhin atë me aktorët kryesorë 
të komunitetit dhe luajnë një rol jetik në nxitjen e talenteve krijuese në mesin e të rinjvë.

Democracy Lab është një organizatë jofitimprurëse, apartiake e përkushtuar ndaj ruajtjes së 
vlerave demokratike, duke u përqendruar në reformat kryesore institucionale dhe ndërtimin 
e urave për bashkëpunim në Maqedoninë e Veriut dhe në Ballkanin Perëndimor. Ajo ka një 
portofol të larmishëm projektesh me ndikim në fushën e sigurisë, edukimin mediatik, luftimin e 
dezinformimit, angazhimin qytetar dhe fuqizimin e të rinjve. Democracy Lab përpiqet të ndërtojë 
rrjete dhe partneritete të orientuara drejt një demokracie më të fortë dhe më të qëndrueshme. 
Organizata trajton sfidat më urgjente të demokracive moderne në zhvillim me zgjidhje inovative, 
ndërkohë që angazhon talentet më të ndritur vendas.

DEMOCRACY LAB

Partnerët
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Qendra për Bazë të Përbashkët (CCG), si 
anëtare e organizatës globale për ndërtimin e 
paqes Search for Common Ground (www.sfcg.
org), ka punuar drejt pajtimit, marrëdhënieve 
ndëretnike dhe stabilitetit në Ballkanin 
Perëndimor që nga viti 2008. Misioni i CCG-së 
është të transformojë mënyrën se si njerëzit dhe 
komunitetet përballen me konflikte – përtej 
qasjeve kundërshtare dhe drejt zgjidhjeve 
bashkëpunuese. Ajo punon me partnerë lokal 
për të gjetur mjete të përshtatshme në bazë 
kulturore për të forcuar kapacitetet e shoqërive 
për t’u përballur me konflikte në mënyrë 
konstruktive: për të kuptuar dallimet dhe për 
të marrë veprime për gjërat e përbashkëta. 
Duke përdorur mjete inovative si edukimi, 
prodhimi mediatik - serialet televizive dhe 
radiofonike, trajnimi, muzika, teatri dhe puna 
në nivele të ndryshme të shoqërisë, CCG-ja 
angazhohet në procese pragmatike afatgjata 
të transformimit të konfliktit.

CENTRE FOR COMMON GROUND 

KOMUNA E GOSTIVARIT

KOMUNA E ÇAIRIT
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