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Projekti EDU2030 
 

Fillimi: 28-02-2022 Mbarimi: 27-10-2023 
Referenca e projektit: 2021-1-IT03-KA220-YOU-000029128 
Programme: Erasmus+  
Tipi i Veprimit: KA220-YOU - Partneritetet e bashkëpunimit tek të rinjtë 
Veprimi Kryesor: Partneritete për bashkëpunim dhe shkëmbim praktikash 
 

 
Objektivat 

 

Gjatë pesë viteve të fundit të të dhënave të disponueshme, BE-ja ka bërë progres drejt pothuajse të 

gjitha 17 Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm (SDG). Progresi në disa objektiva ka qenë më i 

shpejtë se në të tjerat, dhe brenda tyre ka ndodhur edhe largimi nga objektivat e zhvillimit të 

qëndrueshëm në fusha të veçanta. Këto përpjekje të guximshme janë të rrezikuara për shkak të 

krizës pandemike. 

Ne bashkohemi me deklaratën e Von Der Leyen: "Në këtë vit të pandemisë - dhe më gjerë - kjo 

duhet të jetë motoja e Evropës: Unë kujdesem, ne kujdesemi. Ky është mësimi më i rëndësishëm që 

shpresoj se mund të mësojmë nga kjo krizë. Është një mësim për Evropën. Ne kujdesemi për më të 

dobëtit mes nesh. Ne kujdesemi për fqinjët tanë, kujdesemi për planetin tonë dhe kujdesemi për 

brezat e ardhshëm." Konteksti në të cilin po jetojmë është gjenerata e ardhshme e BE-së, si një 

instrument i përkohshëm i krijuar për të ndihmuar në riparimin e dëmeve të menjëhershme 

ekonomike dhe sociale të shkaktuara nga pandemia COVID-19. Me këto fonde, Evropa dëshiron të 

jetë më e gjelbër, më dixhitale dhe më elastike për t'u përshtatur më mirë me sfidat aktuale dhe të 

ardhshme. 

 

Nga këto premisa, objektivat e projektit në një kuadër ndërkombëtar janë: 

- kontribuimi në integrimin e parimit të zhvillimit të qëndrueshëm përgjatë politikëbërjes në vendet 

e konsorciumit; 

- ofrimi i mjeteve inovative të udhëhequra nga të rinjtë për një Tranzicioni të Drejtë, të 

aksesueshme për organizatat lokale; 

- krijimi i një aleance transnacionale midis komuniteteve lokale të të rinjve të angazhuar për të qenë 

"agjentë kritikë të ndryshimit". 

 



 

 

  

 

 

 

 
 
Aktivitetet 

 

Takimi i parë transnacional do të mbahet në Shkurt 2022 në Tiranë, i organizuar nga Kongresi 

Rinor Kombëtar, në kuadër të titullit Tirana Kryeqyteti Evropian i Rinisë 2022. Përveç aspekteve të 

menaxhimit, do të jemi në gjendje të shkëmbejmë praktikat e mira dhe novatore në fushën e 

projektit "EDU2030" midis partnerëve dhe palëve të interesuara: një hap i parë themelor, i cili së 

bashku me InfoDay Youth in Tranzicion, i refuzuar lokalisht nga organizatat partnere, do të 

kontribuojë pozitivisht në realizimin e Nyjeve të Tranzicionit: Një udhëzues praktik për organizatat 

lokale. Gjatë muajit të gjashtë të projektit, aktiviteti LTT LIVING (IN) TRANSITION në 

Fiumicino, Itali i organizuar nga koordinatori i projektit Io, Noi – ODV, do të kontribuojë në 

arritjen e plotë të objektivave të projektit duke përforcuar dhe pasuruar, me një pjesëmarrje nga lart 

poshtë, vizionin e konsorciumit për një tranzicion të drejtë. Në mënyrë të veçantë, duke u ofruar 

pjesëmarrësve, në një kornizë të duhur transnacionale, mjete konkrete për t'u bërë agjentë të 

ndryshimit në komunitetet e tyre, LTT do të ketë një ndikim vendimtar në aktivizimin e rezultateve 

për objektivin e mëposhtëm të projektit: “krijimi i një aleance transnacionale ndërmjet 

komuniteteve lokale të të rinjve të përkushtuar për të qenë agjentë kritikë të ndryshimitËshtë 

gjithashtu aktiviteti që do të nisë në mënyrën e duhur bashkëzhvillimin e Rinia në Tranzicion 

MOOC, një burim arsimor i të mësuarit në distancë, i përshtatur për “transicionistët” dhe 

organizatat rinore. Së bashku me të gjitha aktivitetet e shpërndarjes së këtij rezultati thelbësor të 

projektit, do të zbatojmë InfoDays, Tranzicioni në të folur, me fokus përkatës tek palët e interesuara 

publike.  Ky event jo vetëm që do të jetë një mundësi për takime dhe diskutime ndërmjet palëve të 

interesuara nga organet dhe institucionet publike lokale/kombëtare, por do të jetë i rëndësishëm si 

një çelës për shpërndarjen e projektit për të mundësuar veprimet e ardhshme në të njëjtin komunitet 

në vizionin e politikëbërësve aktivë dhe agjentët e ndryshimit. Mbledhja e rezultateve të këtyre 

aktiviteteve do të ndihmojë gjithashtu në hartimin e Udhëzimeve për të lokalizuar Axhendën 2030. 

Me këto udhëzime në fuqi, projekti do të promovojë ngjarjet e shumëfishta UDHËRRËFYES PËR 

LOKALIZIMIN E SDGS (Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm): këto seri ngjarjesh 

organizohen për të arritur një audiencë më të gjerë jo vetëm për rezultatet e projektit, por dhe mbi të 

gjitha synojnë të shumohen më tej dhe të angazhohen në nivel kombëtar, rajonal dhe institucionet 

vendore, duke forcuar bashkëpunimin e krijuar tashmë me mësues, shkolla dhe organizata të tjera. 

Në këtë kuadër, palët e përfshira dhe aktive do të bëhen aleate në tranzicionin e drejtë. 



 

 

  

 

 

 

Krijimi i kësaj aleance transnacionale, që e kishim nisur që në takimin e parë në Tiranë, do të 

mundësojë aktivizimin e transformimeve dhe tranzicioneve në nivel lokal, shumë përtej fuqizimit të 

pjesëmarrësve individualë, në një rrjedhë procesesh pjesëmarrëse të aftë për të menaxhuar dhe 

promovuar brezat e rinj të orientuar drejt zhvillim të qëndrueshëm dhe transformim aktiv dhe jo të 

dhunshëm të shoqërisëTakimet janë planifikuar të përfshijnë, përveç grupit të synuar të identifikuar, 

liderët rinor dhe aktorët kryesorë në një seri bisedash të strukturuara, me synimin për të eksploruar, 

së bashku dhe nga këndvështrime të ndryshme, strategjitë e reja të hartuara në nivel evropian. mbi 

temat e projektit. Takimi final dhe i qëndrueshmërisë i projektit "EDU2030: Rinia në Tranzicion" 

do të mbahet në gusht 2023 në Ermesinde, Portugali, i organizuar nga organizata rinore 

"Associação Sójovem das Saibreiras". Takimi do të jetë mundësia për të paraqitur rezultatet 

përfundimtare të projektit dhe për të përfshirë organizatat pjesëmarrëse me palët e interesuara, duke 

përfshirë autoritetet lokale, në një tryezë të hapur diskutimi rreth vazhdimit të projektit. 

 

Impakti 

Sipas objektivave të projektit, rezultatet e pritshme janë të shohin hapa konkretë lidhur me të drejtat 

e njerëzve, komunitetet e përfshira në projekt, për të marrë pjesë në vendimet që formojnë të 

ardhmen e tyre; për të parë organizatat rinore të mbështetura dhe të fuqizuara për të përfaqësuar 

zërat e të rinjve si agjentë kritikë të ndryshimit; të ketë kontribuar në hartimin e politikave që 

përshtaten me kriteret e sigurimit të një shoqërie më të barabartë, në të cilën nevojat dhe të drejtat e 

të gjithëve, përfshirë grupet e margjinalizuara dhe brezat e ardhshëm, të përmbushen brenda 

mundësive të planetit. 

Në veçanti, gjatë projektit ne parashikojmë arritjen e rezultateve të mëposhtme: 

- nxitja e aktivizimit të mënyrave të reja eco-friendly dhe praktikave të gjelbra brenda organizatave 

partnere, falë bashkëpunimit të përbashkët --> Rezultati i Projektit "Nyjet e Tranzicionit: Një 

udhëzues praktik për organizatat bazë"; 

- testimi dhe vërtetimi i metodologjive të trajnimit në fushën e qëndrueshmërisë me tre profile 

aktorësh përmes LTT "Transicion i të jetuarit”; 

- përfshirja e palëve të interesuara dhe bartësve të të drejtave; - të zhvilloni materiale trajnimi 

virtuale, të hapura dhe pa pagesë --> Rezultati i Projektit të lidhur "Rinia në Tranzicion MOOC"; 

- angazhoni institucionet lokale në një diskutim rreth politikave të Tranzicionit të Drejtë --> 

Rezultati i Projektit lidhur me "Udhëzimet për të lokalizuar Axhendën 2030". 

 



 

 

  

 

 

 

Partners 
 

 

 

IO, NOI - ODV 

 

Shoqata Vullnetare për Integrim Social "Io, Noi" ndodhet në Fiumicino (Provinca e 

Romës, IT). Shoqata – prej rreth 15 vitesh tashmë – është veçanërisht e angazhuar në 

nivel lokal dhe kombëtar duke hartuar dhe zbatuar iniciativa në fushën e inovacionit 

social dhe kulturor, si dhe në kryerjen e aktiviteteve dhe ofrimit të shërbimeve në 

favor të komunitetit lokal, duke u fokusuar kryesisht tek individët dhe grupet në 

situata të disavantazhit socio-ekonomik dhe margjinalizimit, dhe/ose viktima të 

abuzimit dhe dhunës (të mitur, gra, migrantë). Ndër synimet kryesore të tij: përhapja 

e kulturës së solidaritetit dhe integrimit social dhe promovimi i mirëqenies së 

fëmijëve, adoleshentëve dhe familjeve. Nëpërmjet shërbimeve dhe aktiviteteve të saj 

(shërbimi i mbështetjes ligjore, psikoterapeutik, pedagogjik, këshillim familjar, 

ndërmjetësim ndërkulturor, mbështetje prindërore, qendra për parandalimin dhe 

trajtimin e dhunës gjinore dhe dhunës ndaj të miturve, Shërbimi Civil, Qendra e 

Shërbimit për Imigrantët, Shkolla Italiane L2), shoqata monitoron nevojat e 

përfituesve të saj, falë ekspertizës së stafit të saj (sociologë, filozofë, psikologë, 

punonjës socialë, ndërmjetës ndërkulturorë, ekspertë në hartimin dhe menaxhimin e 

politikave dhe projekteve sociale, të drejtat e fëmijëve, shkencat arsimore) dhe 

nëpërmjet studimeve dhe kërkimeve shkencore. Për më tepër, IO, NOI, duke punuar 

në bashkëpunim me autoritetet lokale dhe OSHC-të, është e përkushtuar për të 

ndërtuar dhe forcuar rrjete tematike territoriale dhe kombëtare, si Rete Scuole 

Migranti, një rrjet qendrash/organizatash trajnimi të dedikuara për integrimin social 

dhe gjuhësor të njerëzve migrantë. (www.scuolemigranti.org) dhe CISMAI 

(http://cismai.it). 
 

 



 

 

  

 

 

 

KONGRESI RINOR KOMBETAR 

 

 

Kongresi Rinor Kombëtar është një organizatë umbrellë rinore - një bashkim i 

organizatave rinore, grupeve joformale, forumeve rinore të partive politike, me qëllim 

shkëmbimin e informacionit, evidentimin e çështjeve rinore, lobimin në institucione 

dhe avokimin në komunitet për zgjidhjen e çështjeve që prekin rininë dhe punën për 

ngritjen e kapaciteteve për të gjitha subjektet e përfshira në rrjet. KRK u krijua në Mars 

2013 në Tiranë, në prani të mbi 30 organizatave në nivel kombëtar. 

Kongresi Rinor Kombëtar është mbajtur për herë të parë në Prill të vitit 2013 dhe 

organizon çdo vit zgjedhjet e bordit në mbledhjen vjetore të Asamblesë së Përgjitshme 

ku të rinjtë propozojnë dhe punojnë për temat më të rëndësishme që udhëheqin punën 

e KRK për çdo vit. 

Aktualisht KRK ka 120 organizata rinore, forume politike, grupe joformale, këshilla 

studentorë që punojnë për çështjet rinore. Anëtarësimi në Kongres bashkon organizata 

të ndryshme nga nivelet kombëtare dhe rajonale, zonat rurale dhe urbane, organizatat 

studentore, degët e organizatave ndërkombëtare, të rinjtë nga forumet e partive politike 

dhe lloje të tjera shoqatash. 

Në procesin e përmbushjes së synimeve të tij, Kongresi përfaqëson interesat e të rinjve 

në Shqipëri, pavarësisht nga pozita e tyre socio-ekonomike, gjinia, raca, përkatësia 

etnike dhe kulturore, bindjet politike dhe fetare, orientimi seksual, identiteti gjinor apo 

çdo formë tjetër e dallimit. Nëpërmjet marrëdhënieve të vendosura institucionale, 

Ministri e Rinisë dhe Mirëqenies Sociale ka ofruar një raport produktiv dhe frytdhënës 

mbi strategjitë rinore, planet e veprimit për të rinjtë dhe nismat e ndërmarra së bashku. 
 

 

 
 



 

 

  

 

 

 

ECOLOGICAL FUTURE EDUCATION 

 
Ecological Future Education (në tekstin e mëtejmë - EFE) është një organizatë private 

jofitimprurëse për ofrimin e mësimit joformal për të rinjtë dhe të rriturit. E themeluar për 

ofrimin e arsimit dhe zbatimin e stilit ekologjik të jetës. Grupet e synuara - grupet e rrezikut 

social, të rinjtë me probleme destruktive, të rriturit dhe të rinjtë. EFE ofron trajnime për 

edukatorët, trajnerët dhe punonjësit e të rinjve. 

Fokusi kryesor është ofrimi i aksesit të thjeshtuar në arsim dhe mbështetja e të rinjve dhe 

familjeve të tyre duke siguruar disponueshmërinë e arsimit. Sigurimi i materialeve, mjeteve dhe 

metodave të përditësuara mësimore. Qendra e EFE ndodhet në zonën rurale verilindore të 

Letonisë në Gulbene. EFE ka 3 degë të vendosura në Liepaja, Aluksne dhe Riga, duke mbuluar 

të gjitha rajonet e Letonisë. Gjithashtu kemi zhvilluar bashkëpunim me partnerë që ndihmojnë 

në përhapjen e ideve tona në një numër qendrash trajnimi dhe shkollash në të gjithë Letoninë. 

EFE ka krijuar bashkëpunim me shkollat speciale me konvikte për organizimin e edukimit 

mjedisor pas aktiviteteve shkollore dhe ofrimin e trajnimeve zhvillimore për mësuesit. 

Përfshirja e shkollave dhe nxënësve të tyre për të menduar dhe vepruar më të gjelbër. Ekipi i 

EFE përbëhet nga 11 staf të përhershëm: menaxherë projektesh, punonjës të rinjsh, edukatorë 

dhe staf administrativ, 15 të rinj vullnetarë dhe bashkëpunim me gjithsej më shumë se 150 

edukatorë në fusha indiferente. Edukimi i qëndrueshëm duke përfshirë qytetarinë aktive është 

një nga aktivitetet kryesore të EFE-së. Rritja e ndërgjegjësimit përmes edukimit duke ofruar 

leksione të hapura dhe materiale informative për të kuptuar më lehtë çështjet mjedisore dhe të 

zhvillimit të qëndrueshëm. EFE përfshin me të rinjtë dhe të rriturit që të jenë qytetarë aktivë dhe 

të përgjegjshëm. 

EFE ofron aktivitete të ndryshme trajnimi si riciklimi, shtëpia e gjelbër, zyra e gjelbër, 

punëtoritë e riciklimit, stili i jetesës së mbeturinave zero dhe gjithashtu rreth ekonomisë rrethore 

si model biznesi. 

EFE organizon grupin e studimit të pikturës, grupin "Duart e zellshme", grupin "Punimet e 

gishtave". Këto grupe inkurajojnë tolerancën dhe mirëkuptimin e nxënësve në lidhje me natyrën 

përreth nesh. 

Gjithashtu, EFE po punon me qytetarë të përgjegjshëm, duke rritur ndërgjegjësimin për 

shqetësimet mjedisore dhe se si ajo ndikon tek ne. Objektivi është informimi i të rinjve për 

çështjet mjedisore, mbetjet plastike dhe riciklimi, përmirësimi i aftësive dhe kompetencave të të 

rinjve në lidhje me të menduarit e gjelbër dhe ngritja e përgjegjësisë sociale. 



 

 

  

 

 

 

ASSOCIAÇÃO SOJOVEM DAS SAIBREIRAS 

 

Shoqata Sójovem u krijua në vitin 1994 në qytetin Ermesinde, rreth 7 km larg qytetit 

të Portos, në Portugali.The main objective is to promote social inclusion and a 

healthy occupation of leisure time to its associates, through educational, cultural and 

sporting activities. 

Që nga origjina e tij, Sójovem ka zhvilluar aktivitete të shumta që synojnë 

promovimin e kulturës dhe sportit të futur në një mënyrë jetese të shëndetshme dhe 

me Institutin e Punësimit dhe Formimit Profesional ne zhvillojmë disa kurse trajnimi 

në fushat që lidhen me sipërmarrjen, kulturën dhe përfshirjen sociale për të rinjtë me 

më pak mundësi. Shoqata Sójovem është anëtare e Federatës së Shoqatave Rinore në 

rrethin e Oportos dhe e Federatës Kombëtare të Shoqatave Rinore. 

Shoqata kërkon të jetë një mjet i ndërmjetëm dhe mundësues i kushteve dhe aftësive 

që i vendosin të papunët e komuniteteve tona lokale dhe qytetit tonë në vijën e parë të 

luftës kundër papunësisë dhe në gjetjen e zgjidhjeve të besueshme dhe efektive për 

marrjen e një pune që dinjitizon dhe fus qytetarin. në popullsinë aktive, duke e bërë 

atë një agjent rritjeje të zhvillimit social dhe ekonomik. Projekti konsiston në 

vështrimin e ekonomisë vendase nga ata, megjithëse duan të marrin pjesë në procesin 

e prodhimit të pasurisë, janë përjashtuar prej tij: të papunët. Pikërisht në këtë grup 

janë në një pjesë të madhe problemet dhe sfidat me të cilat përballet ekonomia dhe 

shoqëria në përgjithësi dhe komuniteti i Ermesindës në veçanti. Në stafin teknik, 

Shoqata Sójovem ka 3 punonjës, 2 persona kanë zënë vendin e punës, 3 punonjës të 

tjerë për të punuar përmes masës së rehabilitimit në tregun e punës në bashkëpunim 

me Institutin e Punësimit dhe Formimit Profesional. 
 



 

 

  

 

 

 

JUDETUL HARGHITA 

 

Harghita County Council është administrata publike lokale e qarkut Harghita me një President - 

të zgjedhur drejtpërdrejt nga qytetarët për një mandat 4 vjeçar - dhe 30 këshilltarë të qarkut, 

duke përfshirë dy Zëvendës Presidentët e këshillit të qarkut. Shkurtimisht, aktivitetet dhe 

përgjegjësitë e mëposhtme i përkasin sferës së veprimit të këshillit të qarkut dhe të 

institucioneve në varësi të tij: 

- Përgjegjësitë që lidhen me infrastrukturën e nivelit të qarkut dhe blerjet publike, ruajtjen e 

trashëgimisë kulturore dhe monumenteve historike, asistencën në urbanizëm dhe certifikimin e 

ndërtimit; 

- Investimet dhe zhvillimi ekonomik, menaxhimi i projekteve ndërkombëtare, të financuara nga 

BE dhe strukturore; 

- Zhvillimi dhe zbatimi i programeve në nivel qarku në disa fusha interesi: kultura, rinia, feja, 

shkollat, shoqëria civile, asistenca sociale, shëndetësia, bujqësia, zhvillimi rural, turizmi, 

shpëtimi malor dhe zhvillimi i zonave malore, biblioteka, artet dhe gjendjes civile; 

- Organizimi dhe protokolli i ngjarjeve në nivel qarku, marrëdhëniet me masmedian, burimet 

njerëzore, marrëdhëniet ndërkombëtare dhe koordinimi i autoriteteve publike lokale të qarkut. 

Harghita County Council përbëhet nga 9 departamente: 

- Departamenti i Përgjithshëm i Menaxhimit 

- Zyra e Auditimit të Brendshëm 

- Departamenti i Përgjithshëm Ekonomik 

- Departamenti i Përgjithshëm i Ndërtimit 

- Drejtoria e Përgjithshme e Administratës Publike Vendore 

- Departamenti i Përgjithshëm i Programeve, Projekteve dhe Prokurimit Publik 

- Departamenti i Përgjithshëm i Investimeve 

- Departamenti i Përgjithshëm i Trashëgimisë 

Harghita County Council a krijuar një grup pune për përmbushjen e detyrave në lidhje me 

projektet kombëtare ose ndërkombëtare të Këshillit të Qarkut në fushën e turizmit, shëndetësisë, 

mbrojtjes së fëmijëve, zhvillimit ekonomik dhe social, kulturës, sportit, arsimit, mjedisit dhe 

fushave të tjera ku Këshilli i Qarkut ka kompetencë.. 



 

 

  

 

 

 

GARAGERASMUS ASBL 

 
GaragErasmus Foundation (gE) është themeluar në vitin 2012. Është rrjeti i parë 

profesional i Gjeneratës Erasmus i zhvilluar në koordinim me Komisionin Evropian 

me më shumë se 50 anëtarë të Fondacionit, duke përfshirë universitete, qytete dhe 

kompani private (rrjeti përfshin Erasmus dhe lloje të tjera programet e shkëmbimit 

ndërkombëtar). gE ka gjithashtu një rrjet të gjerë organizatash lokale në Evropë dhe 

më gjerë. 

Falë një marrëveshjeje me Komisionin Evropian çdo vit (duke filluar nga viti 2016) 

një student që po përfundon përvojën e Erasmus ftohet të bashkohet me 

garagErasmus. Që nga themelimi i saj, gE krijoi një format on-line dhe off-line, duke 

vepruar si ekosistem i talenteve ndërkombëtare, duke bashkë-krijuar një Evropë më të 

fortë përmes dhe me gjeneratën Erasmus, me fokus të veçantë në punësimin e të 

rinjve, vlerësimin e aftësive të buta dhe jo- arsimi formal, ndërtimi i kapaciteteve 

ndër-brezore mes të diplomuarve. Për të nxitur bashkëpunimin midis studentëve dhe 

ish-studentëve, garagErasmus (rrjeti profesional ndërkombëtar) dhe rrjeti studentor 

Erasmus International (rrjeti ndërkombëtar i studentëve) bashkëthemeluan Aleancën 

Erasmus + Alumni dhe Studentët (ESAA), së bashku me Oceans dhe Erasmus 

Mundus. GaragErasmus mbështetet në zhvillimin e nismave të tij në nivel 

ndërkombëtar dhe evropian nga një Këshill i Nivelit të Lartë. Këshilli ofron këshilla 

strategjike për garagErasmus për çështjet e BE-së që lidhen me misionin e 

Fondacionit, si dhe këshilla për strategjitë e avokimit dhe mbledhjes së fondeve në 

lidhje me entitetet private dhe publike në Evropë. Këshilli përbëhet nga personalitete 

të shquara nga fusha e biznesit, arsimit dhe inovacionit. Bordi i Drejtorëve të 

garagErasmus, organi përgjegjës për drejtimin e aktiviteteve të Fondacionit, përbëhet 

nga 8 persona, ekspertë në fushën e lëvizshmërisë së studentëve, politikës arsimore, 

zhvillimit dhe partneriteteve strategjike, zhvillimit të biznesit, sipërmarrjes dhe 

inovacionit. GaragErasmus Foundation ka zyra në Milano (IT) dhe Bruxelles (BE), 

nga ku kryhen aktivitetet e ndërlidhjes me rrjetet evropiane, ndërmarrjet private, 

individët, misionet e përhershme kombëtare dhe institucionet evropiane. 
 



 

 

  

 

 

 

INERCIA DIGITAL SL 

 

E themeluar në vitin 2010, Inercia Digital S.L. është një organizatë inovative andaluziane e 

specializuar në trajnime dhe inovacione në aftësitë dixhitale në nivel ndërkombëtar. Ne jemi 

një qendër e AFP-së (Trajnimi Profesional për Punësim) i akredituar zyrtarisht nga qeveria 

jonë rajonale dhe fusha jonë kryesore e ekspertizës është nxitja e aftësive dixhitale dhe 

sipërmarrëse, të cilat i bëjmë të aksesueshme përmes Kampusit tonë Virtual, të miratuar nga 

Qeveria Rajonale e Andaluzisë si një Trajnim Virtual Qendra për Punësim (# 66044). 

Inercia Digital ka përvojë të gjerë duke marrë pjesë në projekte inovative arsimore 

evropiane dhe u emërua anëtar i ri i "Koalicionit Dixhital Skills and Jobs" të Komisionit 

Evropian në 2017. Ne jemi gjithashtu krenarë përfituesit e Certifikatës së Përputhshmërisë 

AENOR EA0043 si i Ri Ndërmarrja inovative në 2015. Misioni ynë është të nxisë trajnimin 

dhe inovacionin në aftësitë dixhitale në të gjithë Evropën, për institucionet arsimore si dhe 

profesionistët, për tregun e punës dhe për të gjithë qytetarët evropianë në përgjithësi. 

Vizioni ynë është të jemi një Qendër e Ekselencës së Arsimit dhe Formimit Profesional 

(VET) në nivel ndërkombëtar nëpërmjet përmirësimit të vazhdueshëm të trajnimit dhe 

inovacionit në aftësitë dixhitale dhe sipërmarrëse, duke nxitur metodat e mësimdhënies dhe 

trajnimit të ekselencës, duke vendosur bashkëpunim dhe bashkëpunim të vazhdueshëm, në 

përputhje me politikat e zhvillimit rajonal, punësimit, inovacionit dhe arsimit. Për më tepër, 

Inercia Digital është anëtare e Koalicionit Evropian të Gjelbër Dixhital që nga viti 2020. Ky 

Koalicion ka një mision të përbashkët për të mbështetur transformimin e gjelbër dhe dixhital 

të ekonomisë brenda dhe jashtë Evropës. Inercia digital është një nga kompanitë që janë 

pjesë e këtij programi dhe është e përfshirë në gjelbërimin e sektorit të TIK-ut dhe bërjen e 

potencialit të reduktimit të emetimeve të zgjidhjeve të saj të zbatueshme në të gjithë sektorët 

e tjerë. Ne ofrojmë trajnime dhe inovacione në aftësitë dixhitale dhe sipërmarrëse në nivel 

ndërkombëtar, por jemi gjithashtu të përkushtuar për të nxitur përparime inovative në arsim 

përmes pjesëmarrjes aktive në projekte dhe iniciativa arsimore evropiane. Nga Parku 

Teknologjik dhe Shkencor i Huelvës dhe Shkolla El Rompido ju ofrojmë qendrat tona të 

trajnimit. 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

Modeli i mëposhtëm për përzgjedhjen dhe vlerësimin e praktikave të mira për 

tranzicionin ekologjik dhe jo të dhunshëm bazohet në bindjen se 5 P-të e Axhendës 

2030 nuk mund të ndahen kurrë (dhe në të vërtetë Paqja shërben si strumbullar i 

ndërvarur i të tjerëve, edhe në sektorin arsimor). Kjo lidhet me debatin ndërkombëtar 

rreth “Koherencës së Politikave për Zhvillim të Qëndrueshëm” dhe “Pjesëmarrjes për 

Zhvillim të Qëndrueshëm” që janë identifikuar si fusha kyçe për arritjen dhe 

lokalizimin e objektivave të Axhendës 2030, sepse ato kanë një reflektim të 

drejtpërdrejtë në përcaktimin e kuadri kombëtar i qeverisjes për qëndrueshmërinë, mbi 

aftësinë për të planifikuar dhe matur ndikimet e politikave publike nga një perspektivë 

koherence, dhe së fundi në përfshirjen e të gjithë aktorëve në proceset pjesëmarrëse 

dhe arsimore, si një praktikë e brendshme e qeverisjes. 
 

 

 
 

 



 

 

  

 

 

 

Parathënie e manualit 
 

Objektivi specifik i projektit është të 'rrëfejë' pozitivisht zhvillimin e qëndrueshëm për 

të nxitur veprimet e bashkë-planifikimit. Prandaj është e nevojshme të vazhdohet me 

identifikimin e elementeve për të kuptuar dhe zyrtarizuar në mënyrë të qartë, rigoroze 

dhe të përhapur se cilat praktika të mira përbëhen nga elementë të përsëritshëm për të 

aktivizuar veprimet e sistemit. Në procesin e hartës, është e rëndësishme që të mos 

ndalemi tek mirësia apo suksesi në kuptimin retorik. 

 

Ne kemi nevojë urgjente për një model të ri, më të qëndrueshëm të shoqërisë që, sipas 

parimeve të Agjendës 2030, që bazohet në të drejtat e njeriut, në barazinë gjinore dhe 

të drejtat e natyrës, të jetë më i drejtë, më i shëndetshëm dhe kujdesshëm ndaj njerëzve 

dhe planetit. Modeli aktual është plot kontradikta, disbalanca dhe padrejtësi që çojnë 

në forma të reja varfërie. 

 

Organizatat tona duan të kontribuojnë në këtë rrugë dhe janë të gatshme të ndihmojnë 

në ndërtimin e koherencës më të mirë politike mbi parimet e Axhendës 2030 dhe 

transformimin e modelit aktual të zhvillimit të paqëndrueshëm. Themelore për të gjithë 

këtë është të ushqehet një kulturë e ndërtimit të paqes të bazuar në drejtësinë sociale, 

klimatike, në edukimin për qytetarinë globale. Kjo rrugë është komplekse për shumë 

arsye. Njëra prej tyre është se ajo duhet të trajtohet së bashku dhe njëkohësisht në nivel 

lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar. 

 

Mendojmë se për ta përjetuar plotësisht këtë ndërvarësi, duhet ta bëjmë atë pjesë 

integrale të edukimit tonë në të gjitha nivelet, duke revolucionarizuar paradigmën e 

vlerësimit të teorisë pa praktikë, kompetencës pa vlerë. 

Më pas, ne do ta gjejmë veten duke sfiduar si individë dhe komunitete ato nyje 

tranzicioni që duhen ndjekur për të sjellë një tranzicion të drejtë, dhe gjithëpërfshirës 

nga një këndvështrim jo i dhunshëm. 

 

Daniele Taurino – Koordinator EDU2030   

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

Matricat e qëndrueshmërisë 

 

 Nëse matrica e parë ka të bëjë me vlerësimin cilësor të veprimit - dhe mund të kryhet si ex ante në 

fazën e projektimit dhe ex post për monitorim -, për të shkuar më thellë në lidhje me implikimet 

edukative ne menduam të lidhnim me të një matricë të dytë që del nga kuadri i fundit i kompetencës 

Evropiane të Qëndrueshmërisë.. 

 

Rëndësia Inovacioni

Qasja gjinore

mënyra në të cilën praktika është e 
rëndësishme për palët e interesuara, 
shkalla në të cilën ajo ka krijuar zgjidhje
për problemet, u mundësoi palëve të
interesuara të arrijnë përfitimet e 
pritshmeaftësia për të prodhuar zgjidhje të reja, 
kreative dhe cilësisht koherente për
përmirësimin e kushteve fillestare ose
plotësimin/zgjidhjen e nevojës/problemit
fillestar dhe përmirësimin e cilësisë së
shërbimeve/mbrojtjen e të drejtave;

mbështetja në burimet ekzistuese ose
aftësia për të gjeneruar burime të reja, 
por edhe stabiliteti i përfitimeve dhe
rezultateve të arritura në afat të gjatë dhe
promovimi i pjesëmarrjes

marrja parasysh e aspekteve gjinore, 
d.m.th., bërja e dukshme, identifikimi dhe
marrja parasysh e rrethanave, nevojave
dhe problemeve specifike të grave

Ndikimi

Përsëritshmëria

mundësia që një praktikë të ketë karakteristika të
transferueshme përtej ndryshimit të konteksteve

Matrix and Text Placeholder
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• Duke mishëruar

vlerat e 

qëndrueshmërisë

• Parashikimi i të

ardhmes së

qëndrueshme

• Përqafimi i

kompleksitetit në

qëndrueshmëri

• Duke vepruar për

qëndrueshmëri

Fusha e kompetencës na inkurajon të
reflektojmë dhe të sfidojmë vlerat tona
personale dhe botëkuptimet për sa i
përket qëndrueshmërisë, vlerave dhe
botëkuptimeve të qëndrueshmërisë.

Fusha e kompetencës ka të bëjë me 
fuqizimin e nxënësve me të menduar
sistematik dhe kritik, duke i inkurajuar ata
të reflektojnë se si të vlerësojnë më mirë
informacionin dhe të sfidojnë
paqëndrueshmërinë.

Fusha e kompetencave u mundëson
nxënësve të përfytyrojnë skenarë
alternativë të së ardhmes dhe të
identifikojnë veprimet për të arritur një të
ardhme të qëndrueshme.

Fusha e kompetencave inkurajon nxënësit
të ndërmarrin veprime në nivel individual 
dhe kolektiv për të formuar të ardhmen e 
qëndrueshme, në masën e mundshme.
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Përqafimi i kompleksitetit në qëndrueshmëri

• Për t'iu qasur problemit tëqëndrueshmërisënga të gjitha anët; të
marrë nëkonsideratë kohën, hapësirën dhekontekstin nëmënyrëqë
tëkuptojëse si elementët ndërveprojnëbrenda dhe ndërmjet
sistemeve.

• Për tëvlerësuar informacionin dheargumentet, për të identif ikuar
supozimet, për tësf id u ar status quo-nëdhepër të ref lektuar se si
prejardhja personale, sociale dhekulturorendikojnë nëtëmenduarit

dhepërfundimet.

• Të formulojësf idat aktualeosetëmundshmesi një problem 
qëndrueshmëriepër sa i përket vështirësisë, njerëzve tëpërfshirë, 
kohës dheshtrirjes gjeograf ike, nëmënyrë qëtë identif ikohen qasjet e 
përshtatshmepër parashikimin dheparandalimin e problemeve, si dhe
për zbutjen dhepërshtatjen ndaj problemevetashmë ekzistuese.

Focus 1
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Duke mishëruar vlerat e qëndrueshmërisë

• Të ref lektojë mbi vlerat personale; identif ikoni dhe shpjegoni se si
vlerat ndryshojnëmid is njerëzve dheme kalimin e koh ës, duke 
vlerësuar në mënyrë kritike se si ato përputhen me vlerat e 
qëndrueshme.

• Për tëmbështetur b arazin ëdhedrejtësinë për brezat e tanishëm dhe
tëardhshëm dhep ër të mësuar nga gjeneratat e mëparshme për
qëndrueshmëri.

• Të pranojnëse njerëzit janë pjesë e natyrës; dhetë respektojë
nevojat dhetëdrejtat e specieve të tjera dhetë vetë natyrës në
mënyrë qëtërivendosë dherigjenerojë ekosisteme tëshëndetshme
dheelastike.
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Parashikimi i të ardhmes së qëndrueshme

• Të parashikojë të ardhme alternative të qëndrueshme
duke imagjinuar dhe zhvilluar skenarë alternativë dhe
duke identifikuar hapat e nevojshëm për të arritur një
të ardhme të preferuar të qëndrueshme.

• Të menaxhojë tranzicionet dhe sfidat në situata
komplekse të qëndrueshmërisë dhe të marrë
vendime që lidhen me të ardhmen përballë
pasigurisë, paqartësisë dhe rrezikut.

• Të adoptojë një mënyrë relacionale të të menduarit
duke eksploruar dhe lidhur disiplina të ndryshme, 
duke përdorur kreativitetin dhe eksperimentimin me 
ide ose metoda të reja.

Focus 4
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Duke vepruar për qëndrueshmëri

• Për të lundruar në sistemin politik, për të

identifikuar përgjegjësinë dhe llogaridhënien

politike për sjellje të paqëndrueshme dhe për të

kërkuar politika efektive për qëndrueshmëri.

• Për të vepruar për ndryshim në bashkëpunim

me të tjerët.

• Për të identifikuar potencialin e vet për

qëndrueshmëri dhe për të kontribuar aktivisht

në përmirësimin e perspektivave për

komunitetin dhe planetin.



 

 

  

 

 

 

Praktikat më të mira për çdo vend 

ITALI 

 

1.Vendi: Ministria e Tranzicionit Ekologjik/Shoqëria Civile Kombëtare 

 

Objektivat: Të promovojë një proces të përputhjes së politikave publike me energjitë sociale, 

duke pasur si referencë mënyrën e funksionimit të Platformës Shumëpalëshe të krijuar me 

iniciativën e Komisionit Evropian në 2017. Objektivi i përgjithshëm i Forumit është të 

shoqërojë zbatimin e Strategjisë Kombëtare për SD (dhe Axhendën 2030) nëpërmjet 

pjesëmarrjes aktive të aktorëve që promovojnë veprime dhe politika në favor të 

qëndrueshmërisë. 

 

Përshkrimi: Forumi promovohet nga MiTE, por koordinohet nga aktorë joshtetërorë dhe 

shoqëria civile: prandaj është një organ i pavarur, përfaqësues dhe konsultativ në lidhje me 

politikat kombëtare të qëndrueshmërisë dhe ka ndikuar, për shembull, në rishikimin e 

Strategjisë Kombëtare në funksion të HLPF. 

 

2.Vendi: Konsorciumi Movimento Nonviolento/MeYou 

 

Objektivat: Të ndërtojë dhe vërtetojë materiale trajnimi për aktivistët dhe organizatat rinore 

mbi kryqëzimin midis ekologjisë dhe jodhunës 

 

Përshkrimi:  Manuali i Trajnimit “Si të ndërtojmë paqen mes njerëzve dhe drejt natyrës” ishte 

thelbi i projektit “MeYou” E+ të udhëhequr nga Nonviolent Movement.. Ai synon t'u 

transferojë organizatave të stafit dhe drejtuesve të të rinjve rëndësinë e ndërmjetësve, 

ndërtuesve të urave, kërcyesve të mureve dhe eksploruesve të kufirit, për të përdorur fjalët e 

Alexander Langer. Udhëheqësit dhe stafi/vullnetarët e të rinjve nga e gjithë Evropa mund të 

shijojnë një përvojë gjithëpërfshirëse mësimore e cila është në gjendje t'i fuqizojë ata me 

njohuritë, aftësitë dhe qëndrimet e nevojshme për të luftuar krizën klimatike me perspektivë 

dhe teknika jo të dhunshme. 

 

3. Vendi: Fiumicino/ Zyrat e Io, Noi ODV 

 

Objektivat: Përmirësimi i cilësisë së mësimdhënies, veçanërisht në lidhje me çështjet e 

qëndrueshmërisë 

 

Përshkrimi: Një kurs teoriko-praktik mbi Axhenda 2030 u bashkë-hartua me mësuesit e 

zonës (klasat 6 deri në 13 vjeç) për të plotësuar nevojën për përditësimin e njohurive dhe 

dëshirën për të ndërtuar kurse cilësore 20 orë edukimi qytetar, të detyrueshme çdo vit. 
 

 



 

 

  

 

 

 

SHQIPERIA  

 

 

 

 

1.Vendi: Sheshi Skenderbej, Tirane, Shqiperi 

 

Objektivat: Të rinjtë të bëhen së bashku në solidaritet me Planetin, të ndërgjegjësohen për 

veprimet kundër ndryshimeve klimatike dhe rreziqeve të lidhura me to. 

 

Përshkrimi: Në nismën e kujdesit për planetin tokë, të rinjtë dhe ambasadorët e tokës u 

nënshkruan për të rritur ndërgjegjësimin për problemet me të cilat përballet mjedisi dhe 

natyra. 

 

2.Vendi: Zyrat NYC/TEYC2022 

 

Objektivat: Identifikoni aktorët lokalë që e kanë kthyer jetën socio-ekologjike në një stil të 

përditshëm. Frymëzoni modele të reja që zbatojnë parimet e zhvillimit të qëndrueshëm dhe 

hartëzimit dhe promovimit të iniciativave të gjelbra. 

 

Përshkrimi : Kongresi Rinor Kombëtar në bashkëpunim të plotë me Fondacionin Friedrich 

Ebert janë angazhuar në hartimin dhe promovimin e stimujve të suksesshëm që zbatojnë 

parimet e gjelbërimit dhe ato të zhvillimit të qëndrueshëm. 

 

3.Vendi: Zyrat NYC/TEYC2022 

 

Objektivat ; Përmirësimi i cilësisë së jetës dhe mjedisit, informimi për rreziqet e plastikës 

dhe kontributi në përmirësimin e planetit. 

 

Përshkrimi : Në kuadër të programit “Eko-Health”, u zhvillua trajnimi për rreziqet e 

plastikës për të gjithë të rinjtë. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

  

 

 

 

LETONIA 

 

 

 

1.Vendi:  

Objektivat : Informimi i shoqërisë për aksesin e ujit të pijshëm, edukimi i shoqërisë për 

faktin se uji i rubinetit është i sigurt për t'u pirë, promovimi i disponueshmërisë së 

vitaminave (Uji me vitamina) pa pagesë në vende të ndryshme në të gjithë Letoninë. 

 

Përshkrimi : Nisma u krijua nga Universiteti Teknik i Rigës, Innocent Cafe dhe Shoqata e 

Kompanive Letoneze të Ujësjellës Kanalizimeve me qëllim që të informojë shoqërinë për 

aksesin e ujit të pijshëm dhe t'i edukojë ata për faktin se uji i rubinetit është i sigurt për t'u 

pirë. 

 

2. Vendi:  

Objektivat : sigurohuni që të gjithë të kenë diçka për të ngrënë, sigurohuni që njerëzit që 

kanë nevojë për rroba dhe këpucë mund të shkojnë tek ata dhe t'i marrin këto gjëra 

 

Përshkrimi: Shoqata ndodhet në qytetin Cēsis dhe synimi i tyre është të sigurohen që çdo 

anëtar i shoqërisë të ketë ushqim për të vënë në tryezë dhe rroba për të veshur. 

 

3. Vendi:  

Objektivat: të sigurojë mundësi jetese të pavarur për personat me aftësi të kufizuara, të 

promovojë deinstitucionalizimin dhe zbatimin e modelit social të aftësisë së kufizuar në 

Letoni dhe të fitojë fonde për ndërtimin e një shtëpie grupore 

 

Përshkrimi : Vizioni i Latvian Movement for Independent Living është shoqëria 

gjithëpërfshirëse dhe mundësi të barabarta për personat me aftësi të kufizuara dhe kjo do të 

thotë komunitet lokal për të gjithë, shoqëri ku çdo person ka vlerë të lartë, ku çdo person me 

aftësi të kufizuara ka të njëjtat mundësi si të gjithë njerëzit e tjerë. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

PORTUGALIA 

 

1.Vendi: Rue Alexandre Herculano n°64, 1250-096 Lisboa  

 

Objektivat: Të reduktohen tonelatat e ushqimeve cilësore që kthehen në tokë çdo vit nga 

fermerët. 

Shmangni shpenzimet e panevojshme të burimeve të përdorura në prodhimin e tij, si uji, 

toka e punueshme, energjia dhe koha e punës. 

Me ndryshimin e modeleve të konsumit, ky projekt synon që në të ardhmen të gjitha 

produktet cilësore të frutave dhe perimeve të tregtohen në mënyrë të barabartë, pavarësisht 

madhësisë, ngjyrës dhe formës. 

 

Përshkrimi: Ky projekt synon të luftojë joefikasitetin e tregut, duke krijuar një treg 

alternativ për frutat dhe perimet “të shëmtuara” që mund të ndryshojnë modelet e konsumit. 

Një treg që gjeneron vlerë për fermerët dhe konsumatorët dhe lufton si mbetjet ushqimore 

ashtu edhe shpenzimet e panevojshme. 

 

2. Vendi: Porto 

 

Objektivat: Një lëvizje që lindi me synimin për të krijuar një alternativë ndaj modës së 

shpejtë. 

Promovon ekonominë rrethore dhe synon ta bëjë industrinë e modës më të vetëdijshme nga 

ana sociale dhe mjedisore. 

 

Përshkrimi: Një lëvizje pioniere në qytetin e Portos që promovon ekonominë rrethore dhe 

inkurajon njerëzit t'i japin jetë të re veshjeve të tyre. 

 

3. Vendi: Campus do Lumiar - Edifício E, 1º andar1649-038 Lisboa 

 

Objektivat : EPIS fokusohet në metodologji novatore të bazuara në praktika të mira, me 

shkallëzim kombëtar, dëshiron të krijojë një aleancë strategjike dhe të ngushtë me 

institucionet e qeverisë qendrore, përkatësisht ato përgjegjëse për Arsimin, Trajnimin dhe 

Punësimin dhe kërkon të rrjetëzojë partneritete me bashkitë, shkollat dhe kompanitë 

kombëtare dhe lokale, nëpërmjet inkubacionit të ndryshimit në terren me rezultate sasiore, 

duke nxitur Promovimin e brendësimit të ndryshimit nga shteti dhe bashkitë, bazuar në 

parimin e "universalitetit të shërbimit". 

 

Përshkrimi: Projekti synon të zhvillojë, inkubojë dhe përvetësojë metodologji të reja për të 

promovuar suksesin në shkollë, cilësinë e sistemeve të arsimit dhe trajnimit dhe 

punësueshmërinë dhe futjen profesionale të të rinjve. 

 



 

 

  

 

 

 

RUMANIA  

 

 

 

1.Vendi:  

Objektivat: Të bësh një favor për fermat më të vogla, të cilat janë më dinamike, punësojnë 

më shumë njerëz dhe janë padyshim më miqësore me mjedisin. 

 

Përshkrimi:  Nisma e Harghita Coutny Council’s në lidhje me markën tregtare të produktit 

Szekler është një shembull i mirë se si njerëzit në një komunitet mund të kapërcejnë 

proceset e pafavorshme globale duke krijuar një markë të përbashkët dhe unike për 

produktet e prodhuara në nivel lokal. 

 

2.Vendi:  

 

Objektivat: Të ndërgjegjësohen të rinjtë për rëndësinë e edukimit mjedisor si një mënyrë për 

të kontribuar në zhvillimin e një shoqërie më të qëndrueshme. 

 

Përshkrimi:  Të krijojë edukim mjedisor për studentët e rinj në mënyrë që të mësojnë se si të 

prodhojnë ushqim të shëndetshëm në mënyrë që të mbështesin një mënyrë jetese të 

qëndrueshme dhe të shëndetshme. 

 

3. Vendi : 

Objektivat: Të ndërgjegjësohen të rinjtë për rëndësinë e edukimit mjedisor si një mënyrë për 

të kontribuar në zhvillimin e një shoqërie më të qëndrueshme. 

 

Përshkrimi:  Të krijojë edukim mjedisor për studentët e rinj në mënyrë që të mësojnë se si të 

kujdesen për mjedisin e tyre në mënyrë që të mbështesin një mënyrë jetese të qëndrueshme 

dhe të shëndetshme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

SPANJA 

1.Vendi: "Adelita Market" Calle del Espíritu Santo, 23, 28004 Madrid, España 

 

Objektivat : Ngritja e ndërgjegjësimit se sa shumë ndotje prodhon industria e tekstilit dhe 

informoni njerëzit për modën e shpejtë. 

 

Përshkrimi:  Një aktivitet interesant mund të jetë një treg pleshtash në të cilin njerëzit mund 

të shesin rroba që nuk do t'i veshin më, në mënyrë që njerëzit e tjerë t'u japin atyre një jetë të 

re. 

 

2. Vendi: Valle del Guadalhorce, Spain 

 

Objektivat: Objektivi kryesor i Igualarte është të edukojë dhe të ndërgjegjësojë të rinjtë në 

mënyrë që të arrihet një rajon më i barabartë. Disa nga objektivat specifike të programit janë 

pjesëmarrja e të rinjve në krijimtarinë artistike, përmirësimi i trajnimit për barazinë gjinore 

dhe nxitja e bashkëpunimit midis qyteteve të ndryshme të rajonit Valle del Guadalhorce për 

arritjen e barazisë. 

 

Përshkrimi:  Projekt i bazuar në promovimin e barazisë gjinore përmes shprehjeve artistike 

mes të rinjve. Ai bazohet në nxitjen e interesimit të të rinjve për këtë temë duke stimuluar 

shqisat e tyre përmes artit. 

 

3. Vendi : Serranía de Ronda, Spain 

 

Objektivat: Qëllimi është rritja e pjesëmarrjes së të rinjve në komunitetin arsimor, në 

organet përfaqësuese në qendrat arsimore dhe në Red de Mediadores të këtyre qendrave, si 

dhe promovimi i figurës së korrespondentëve rinorë në qendrat arsimore. Për ta 

përmbledhur, ata duan të inkurajojnë shoqatat rinore. Gjithashtu kërkohet pjesëmarrja aktive 

e familjeve në komunitetin arsimor dhe në këshillin e shkollës. Përveç kësaj, ekipet e 

ndërhyrjes familjare nga shërbimet sociale komunitare synojnë të përmirësojnë shërbimet e 

tyre, pasi ato kujdesen për një numër të madh familjesh dhe duhet t'u japin përparësi 

familjeve me rrezik të lartë, t'i lënë familjet me "rrezik më të ulët" jashtë vëmendjes së 

nevojshme që lejon modifikimin e mungesës. sjelljet. Së fundi, familjet priren të duan që 

llojet e tyre të kalojnë sa më shumë kohë në shkollë, gjë që tregon se sa përgjegjësi u japin 

institucioneve arsimore. 

 

Përshkrimi : Ky projekt synon të bashkëpunojë me programe nga shtatë shkolla të mesme 

për të luftuar mungesën e shkollës dhe dështimin në shkollë, nëpërmjet zhvillimit të një 

programi që ndjek në mënyrë specifike ata nxënës vulnerabël. Ai gjithashtu përfshin 

familjen e studentit që të marrë pjesë në zhvillimin e tyre arsimor dhe komunitetin edukativ 

në përgjithësi. 
 


