AGJENCIONI PËR DEMOKRATIZIM LOKAL I KOSOVËS

Réf: inicial

Gjilan më 10 tetor 2008

Propozimi i bërë në komunën e Gjilanit për organizimin e nji seminari në kuadër te javës
Evropiane të Demokracisë Lokale.

Tema e seminarit :
Promovimi i Kartës evropiane i pjesëmarrjes së të rinjve në jetën lokale
Evropian).

(Këshillin

Kërkimi i partneriteteve ndërkombëtare mbi pjesëmarrjen e të rinjve në jetën lokale.

Qëllimi i takimit :
Promovimi i Kartës evropiane i pjesëmarrjes së të rinjve në jetën lokale.
Nxitja e takimeve të të rinjve, të angazhuar në instanca pjesëmarrëse (Këshillat
komunale të të rinjve, këshilla të shkollave, shoqata të qytetarëve, seksioni i të rinjve të
partive politike …).
Propozimi i aksioneve që kanë të bëjnë me partneritete evropiane mbi tema të
pjesëmarrjes së të rinjve me vëmendje te karta evropiane .

Vendi i takimit :
Qyteti i Gjilanit . Seminari do të zgjasë një ditë.

Programi i takimit :
Mëngjes :
Hapja e takimit nga një zyrtar i komunës së Gjilanit.
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Prezantimi i Kartës evropiane i pjesëmarrjes së të rinjve në jetën lokale nga ADL i
Kosovës.
Paraqitja e filmit mbi takimin evropian të pjesëmarrjes së të rinjve në vitin 2006 në
Gjilan.
Paraqitja e një propozim aksioni, i përpunuar në kohën e takimit në 2006 dhe të një
metodologjie të përqendrimit dhe kërkimit të partnerëve rreth projektit.
Grupet e punës rreth propozimit.
Rindërtimi i punëve në grup në kuvendin plenar.
Mbyllja e takimit të paradites.
Dreka
Pas dite :
Puna në këshilla të ngushtë mbi propozimin e aksionit (në anglisht) ve çanërisht si
bartës mbi strategjinë e kërkimit të partnerëve ndërkombëtar (shoqata , qytete, regjione
etj…).
Mbyllja e ditës me një konferencë shtypi.

Informata plotësuese :
Takimi është organizuar nga zyra e qytetit dhe nga OJQ të komunës së Gjilanit (kontakti: Fadil
OSMANI). ADL e Kosovës ndihmon komunën për të organizuar programin.
Takimi bëhet në bazë të kooperimit në mes të ADL të Kosovës dhe Qyteti Gjilanit. Asambleja
parlamentare e Këshillit të Evropës kishte njohur dinamikën evropiane të qytetit të Gjilanit
duke i lëshuar në vitin 2005 diplomën evropiane.
ADL e Kosovës dhe ALDA marrin për sipër të gjitha shpenzimet e organizimit të takimit
(përkthimin, përshtypjet, ushqimin, pijet etj…).
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ADL e Kosovës do të përgatis dhe do t’u japë pjesëmarrësve të takimit një stoli e cila përmban :
Kartën evropiane të pjesëmarrjes së të rinjve në jetën lokale (në Shqipëri dhe Serbi).
Një DVD filmi mbi takimin evropian të pjesëmarrjes së të rinjve organizuar në vitin
2006 Gjilan.
Një flamur evropian.
Nji libërth të vogël me informata mbi ADL të Kosovës.
Një letër e kryetarit të Gjilanit drejtuar pjesëmarrësve të takimit.

Pas seminarit , ADL e Kosovës do të realizojë një dosje për shtyp dhe një artikull kushtuar
promovimit të takimit dhe propozimit të aksionit në Ballkan dhe në vendet tjera Evropiane.
Dosja e shtypit dhe artikulli do të jenë të shpërndarë nëpër rrjetet e ADL së në Kosovë.
ADL e Kosovës dhe Komuna e Gjilanit studiojnë mundësin që të kenë prezencën e një
përfaqësuesi të Ambasadës së Francës në Kosovë në kuadër të Udhëheqjes franceze të
Unionit Evropian dhe të një përfaqësuesi të OSCE së.

Kontakt në ADL Kosovo :
Yann CASSARO
Shërbimi Vullnetar Evropian
+377 (0)44 667 152
Yanncassaro@yahoo.fr
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