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Step 1 – Preparation
Good preparation can substantially contribute to the success of an initiative, and it is therefore important to
ensure that enough time and attention is given to this stage of the process. Before talking to potential partners
about establishing a co-management system, one needs to make sure that the potential partner:
– understands what co-management is. Studying publications about this form of co-operation, making
contact with people who already have experience in this area and listening to their advice, can all be
helpful;
– is clear about what he/she wants to achieve (what area of co-management and to what extent?);

Përmbajtja

– knows of institutions or communities where this system already operates. One can often learn from the
experience of others! A good idea might be to establish personal contact with a representative of such
an institution’s or community’s co-management system so that you can address questions directly to
that person;
FALËNDERIM
................................................................................................................................................................
5
– is able to explain
co-management to interested parties in a way they can understand. The concept of comanagement can be quite new for some people and they may have doubts and reservations (especially
PARATHËNIE
................................................................................................................................................................
7
those who would
be sharing power with another party). One therefore needs to be prepared to discuss
what co-management means in general, how it works in the area of youth work, what the experience of
other institutions or communities is, what the benefits are and what challenges there might be, etc.;
HYRJE ........................................................................................................................................................................... 9
– has some material ready. People might need some time to think about what they hear and they might
want to read a bit more about it, so it would be helpful to provide them with relevant materials.
KAPITULLI 1: NJOFTIM ME PJESËMARRJEN
1.1. allies
Përkufizimet themelore dhe qasjet për pjesëmarrjen e të rinjve .......................................................... 11
Step 2 – Finding

LOKALE DHE RAJONALE
Step 3 – Approaching
a potential co-management partner
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This is a very important moment in the whole process as at this point the partnership is initiated between the
2.2.
e Kartës
................................................................................................................................
31
parties who will bePërmbajtja
sharing the
decision-making
power and responsibilities. If the other party does not agree
to participate in
establishing
the co-management
system then the whole process will be blocked. Approaching
2.3.
Grupet e synuara
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35
the co-management partner is often a long process and one can expect a number of meetings and negotiations.
Some tips:
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37
this, when, where and with whom, etc. Divide the roles and tasks between your allies;
3.2. Korniza DMHMM .................................................................................................................................... 38
– try to identify the fears and doubts your potential co-management partner may have in relation to your
proposal. Think of ways of addressing these doubts;
KAPITULLI 4: KARTA NË PRAKTIKË
– be ready to negotiate and to compromise. Your partner might be interested in creating a co-management
4.1.but
Karta
rishikuar
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për aktorët
e ndryshëm
.....................................................................
45
system,
onlye to
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only
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of health care for young people in
4.2.
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51
your local community). Starting on a small scale is a good way to initiate the whole co-management
process and
to learnme
how
it works.
When
more experience has been gained, the co-management can be
a. Modeli
gjashtë
hapa
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51
extended to
too;................................................................................................................................... 53
b. other
Qasja areas
DMHMM
c. Qasja pjesëmarrëse për planifikimin e projekteve për të rinjtë ......................................................... 53

Përmbajtja
Co-operation at a local level
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................................
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helping and joining
the initiative.
If one represents
youth or a youth organisation, it can be helpful to find
like-minded people
or organisations.
If one represents
local...............................................................................................
authorities, one can look for other officers who could
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23
provide support,
or
contact
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working
with
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in
the
area
(such
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youth
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etc.).
1.5. Format e pjesëmarrjes së të rinjve ......................................................................................................... 25
Such allies can provide not only moral support, but they can also take over some tasks, help to generate better
ideas and contribute resources, etc.
KAPITULLI 2: KARTA E RISHIKUAR EVROPIANE PËR PJESËMARRJEN E TË RINJVE NË JETËN
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Step 1 – Preparation
Good preparation can substantially contribute to the success of an initiative, and it is therefore important to
ensure that enough time and attention is given to this stage of the process. Before talking to potential partners
about establishing a co-management system, one needs to make sure that the potential partner:
– understands what co-management is. Studying publications about this form of co-operation, making
contact with people who already have experience in this area and listening to their advice, can all be
helpful;
– is clear about what he/she wants to achieve (what area of co-management and to what extent?);
– knows of institutions or communities where this system already operates. One can often learn from the
Falënderim
experience of others! A good idea might be to establish personal contact with a representative of such
an institution’s or community’s co-management system so that you can address questions directly to
Ky doracak
është
shkruar nga Zhaneta Gozxhik – Ormel (Żaneta Goździk-Ormel).
that
person;
Është –përgatitur
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konsultativ
(të ekspertëve)
të përbërëThe
nga:concept of cois able to explain
co-management
to interested
in a way
they can understand.
management
can be quite new for some people and they may have doubts and reservations (especially
Sundus Al-Hasani
(SundussAl-Hassani)
those(Dietrich
who would
be sharing power with another party). One therefore needs to be prepared to discuss
Ditrih Benziger
Baenzinger)
what co-management means in general, how it works in the area of youth work, what the experience of
Ajris Baundaman (Iris Bawidamann)
other institutions or communities is, what the benefits are and what challenges there might be, etc.;
Xhejms Durli (James Doorley)
– has some material ready. People might need some time to think about what they hear and they might
Viktorija Karçenko (Viktoria Kharchenko)
want to read a bit more about it, so it would be helpful to provide them with relevant materials.
Nadin Liamuri Baja (Nadine Lyamouri-Bajja)
IStep
shprehim
falënderim
Xhuzepina Rosit (Giusepinna Rossi) për përgatitjen e piktogrameve.
2 – Finding
allies

Step 3 – Approaching a potential co-management partner
This is a very important moment in the whole process as at this point the partnership is initiated between the
parties who will be sharing the decision-making power and responsibilities. If the other party does not agree
to participate in establishing the co-management system then the whole process will be blocked. Approaching
the co-management partner is often a long process and one can expect a number of meetings and negotiations.
Some tips:
– make a plan on how to approach your potential co-management partner. Decide how you want to do
this, when, where and with whom, etc. Divide the roles and tasks between your allies;
– try to identify the fears and doubts your potential co-management partner may have in relation to your
proposal. Think of ways of addressing these doubts;
– be ready to negotiate and to compromise. Your partner might be interested in creating a co-management
system, but only to a limited extent (for example, only in the area of health care for young people in
your local community). Starting on a small scale is a good way to initiate the whole co-management
process and to learn how it works. When more experience has been gained, the co-management can be
extended to other areas too;

Falënderim
Co-operation at a local level

As a lot of support will be needed in the following stages, one should look for allies who would be interested in
helping and joining the initiative. If one represents local youth or a youth organisation, it can be helpful to find
like-minded people or organisations. If one represents local authorities, one can look for other officers who could
provide support, or contact institutions working with youth in the area (such as schools, youth centres, etc.).
Such allies can provide not only moral support, but they can also take over some tasks, help to generate better
ideas and contribute resources, etc.
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operation in the field of youth and youth policies. It meets twice a year in plenary session and addresses
youth-related issues and challenges.
2. The Advisory Council. It has 30 members representing international non-governmental youth
organisations and networks, national youth committees properly constituted in Council of Europe
member states (so-called National Youth Councils) and structures involved in various areas of youth
work relevant to the Council of Europe’s youth policy. The role of the Advisory Council is to promote nongovernmental participation in decision-making processes in the youth sector of the Council of Europe.
3. The Joint Council on Youth. It consists of all members of the European Steering Committee for Youth
and the Advisory Council and it is the main decision- and policy-making body for governmental and
non-governmental partners within the Directorate of Youth and Sport. The role of this joint council is to
develop a common position on the main aspects of the youth sector in the Council of Europe, namely
priorities and objectives, as well as on the budget.
4. The Programming Committee. This is another joint decision-making body consisting of eight members of
the European Steering Committee for Youth and eight members of the Advisory Council. The role of this
committee is to establish programmes in the area of youth work within the Council of Europe, especially
the programmes of the European Youth Centres in Strasbourg and Budapest and of the European Youth
Foundation.

Reflection time
1. Do you know of any example of co-management systems functioning at a local or organisational level?
Where is it? How does it function?
2. What benefits of the co-management system can you think of?
3. In your opinion, what are the limitations of the co-management system?

Co-management at a local level
The revised charter states that “local and regional authorities should develop the Council of Europe comanagement principle and system of decision-making in partnership with young people and youth organisations
in policy areas relevant to young people.”43 This is considered a very special form of co-operation because all
parties, both adults and young people, are on the same level and hold the same power to make decisions. It
may, in some communities, be difficult for young people to be seen as equal partners with adults and to share
power with them. The experience of various organisations shows, however, that “this concept opens the door
to amazing new opportunities, ideas and challenges for young people and elders to stretch their creativity and
commitment. It reduces prejudice, enhances clarity and simplicity of communication, which makes it valid and
useful in any sector of daily life – family, school and business”.44
Setting up a co-management system at a local level can be done in a number of ways and there is no universal
recipe that applies equally to all. It is possible, however, to present a general framework that can guide the whole
process, and this is presented below.
43. Ibid., II.7.53.ii.
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44. “Co-management. A practical guide. Seeking excellence in youth participation at a local level”, Peace Child International,
2006, p. 9. Available at: http://co-management.info.

Step 1 – Preparation
Good preparation can substantially contribute to the success of an initiative, and it is therefore important to
ensure that enough time and attention is given to this stage of the process. Before talking to potential partners
about establishing a co-management system, one needs to make sure that the potential partner:
– understands what co-management is. Studying publications about this form of co-operation, making
contact with people who already have experience in this area and listening to their advice, can all be
helpful;
– is clear about what he/she wants to achieve (what area of co-management and to what extent?);

an institution’s or community’s co-management system so that you can address questions directly to
that person;
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lokale
dhe
ato
rajonale
që
zbatojnë
rekomandime.
Qëone
të jenë
këtolook
politika
të suksesshme
dhe
përmbushin
As a lot of support will bet’ineeded
in këto
the following
stages,
should
for allies
who would
bet’iinterested
in nevojat
e të gjithë qytetarëve, Kongresi beson se qytetarët, veçanërisht të rinjtë, duhet në mënyrë aktive të përfshihen në proceset e
helping and joining the initiative. If one represents local youth or a youth organisation, it can be helpful to find
sjelljes së vendimeve dhe krijimit të politikave. M’u në nivel lokal dhe atë rajonal, kultura e pjesëmarrjes qytetare mund të
like-minded people or organisations. If one represents local authorities, one can look for other officers who could
rrënjoset në mënyrë më efikase.
provide support, or contact institutions working with youth in the area (such as schools, youth centres, etc.).
Kongresi
e përkrah
sistemin
e bashkë-menaxhimit
tëthey
Këshillit
të Evropës,
nësome
përputhje
parimet
e vendimmarrjes,
të
Such allies
can provide
not only
moral support, but
can also
take over
tasks,me
help
to generate
better
përgatitura dhe të miratuara nga sektori rinor në ekzistimin e tij më tepër se dyzet vjeçar. Ky sistem, i cili përfshin miratimin
ideas and contribute resources, etc.
kolektiv të të gjitha vendimeve nga ana e pushteteve lokale në partneritet me përfaqësuesit rinor dhe organizatat e tyre, me
shumë seriozitet i kupton të rinjtë në të gjitha çështjet, brengat e tyre dhe aftësitë e tyre për të sjellë vendime dhe për të
Step 3 –përgjegjësi.
Approaching
potential
co-management
partner
pranuar
M’u apërmes
sistemeve
të bashkë-menaxhimit
të rinjtë më së miri mund të inkurajohen për të
bashkëpunuar
me
pushtetet
dhe
për
t’u
angazhuar
në
shoqëri.
Kjo
veçanërisht
është is
e initiated
rëndësishme
në një
This is a very important moment in the whole process as at this point
the partnership
between
thekohë kur
hulumtimet tregojnë se të rinjtë gjithnjë e më shumë i refuzojnë metodat tradicionale përmes të cilave mund të thuan atë
parties who will be sharing the decision-making power and responsibilities. If the other party does not agree
që e mendojnë.
to participate in establishing the co-management system then the whole process will be blocked. Approaching
Karta
e Rishqyrtuar Evropiane
për pjesëmarrjen
e and
të rinjve
në expect
jetën a
lokale
dheofrajonale
një element kyç për
the co-management
partner is often
a long process
one can
number
meetingsështë
and negotiations.
promovimin
Some tips: e bashkë-menaxhimit në nivel rajonal dhe atë lokal. Vetë Karta është vepër i një grupi të rinjsh dhe të
përfaqësuesve të pushteteve lokale dhe rajonale të cilët bashkëpunonin në mënyrë të barabartë dhe në nivel partneriteti.
Karta para
së gjithash
dedikohet
lokale
dhe rajonale,
dhe paraqetpartner.
udhëzues
për zbatimin
e politikave
– make
a planu on
how to pushteteve
approach your
potential
co-management
Decide
how you
want to dosektoriale
të cilat do this,
të jenë
në dobi
si për
rinjtë,
po ashtu
tëtasks
tjerë. between your allies;
when,
where
andtëwith
whom,
etc. edhe
Dividepër
theqytetarët
roles and
Karta në
njëjtën
kohë është
edheand
mjetdoubts
të cilinyour
të rinjtë
mund co-management
ta shfrytëzojnë për
t’i inkurajuar
pushtet
lokale to
dheyour
ato rajonale
– tëtry
to identify
the fears
potential
partner
may have
in relation
që t’i zbatojnë
politikat
në konsultim
plotë me ta,
por edhe
për bashkëpunim të të rinjve, organizatave rinore dhe pushteteve
proposal.
Think
of ways oftë
addressing
these
doubts;
lokale dhe rajonale.
– be ready to negotiate and to compromise. Your partner might be interested in creating a co-management
Të rinjtë duhet
ta kenë
drejtë,
mundësi
dhe përkrahje
përarea
të marrë
pjesë në
vendimmarrje
dhe nëinkrijimin e
system,
but të
only
to a mjete,
limitedhapësirë,
extent (for
example,
only in the
of health
care
for young people
politikave.your
Qëllimi
i
Kartës
është
të
promovohet
mu
ky
proces.
Ekzistojnë
shumë
shembuj
përmes
të
cilëve
shihet rëndësia e
local community). Starting on a small scale is a good way to initiate the whole co-management
pjesëmarrjes së konsiderueshme të të rinjve në nivel lokal dhe atë rajonal, mirëpo duhet ende shumë punë që të arrihet ky
process and to learn how it works. When more experience has been gained, the co-management can be
qëllim anembanë Evropës, kurse doracaku “Fjalën e ke ti!” padyshim se do të shërbejë për avancimin e këtij procesi.
extended to other areas too;

Përmbajtja
Co-operation at a local level

– knows of institutions or communities where this system already operates. One can often learn from the
Parathënie
experience of others! A good idea might be to establish personal contact with a representative of such
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operation in the field of youth and youth policies. It meets twice a year in plenary session and addresses
youth-related issues and challenges.
2. The Advisory Council. It has 30 members representing international non-governmental youth
organisations and networks, national youth committees properly constituted in Council of Europe
Botimi i parë i këtij doracaku është një nga botimet më të suksesshme të sektorit rinor në kuadër të Këshillit Rinor. Kjo
member states (so-called National Youth Councils) and structures involved in various areas of youth
dëshmon edhe për faktin se Evropa shkon vazhdimisht përpara dhe e njeh rëndësinë e pjesëmarrjes rinore. Ky doracak është
work relevant
Council
Europe’s
youth
policy.
role oftë
thegjithë,
Advisory
Councilpushtetet
is to promote
nonnjë mjet i rëndësishëm
dhetoi the
vlefshëm
nëofkëtë
proces,
prandaj
dheThe
i ftojmë
në veçanti
lokale
dhe ato
governmental
participation
in
decision-making
processes
in
the
youth
sector
of
the
Council
of
Europe.
rajonale, ta përdorim doracakun për të promovuar një shoqëri e cila më së miri do t’i pasqyrojë nevojat e të rinjve në tërë
Evropën. 3. The Joint Council on Youth. It consists of all members of the European Steering Committee for Youth
and the Advisory Council and it is the main decision- and policy-making SnezhanaSamarxhiq
body for governmental
and
– Markoviq,
Andreas Kifer,
non-governmental partners within the Directorate of Youth and Sport. The role
of
this
joint
council
is
to
Drejtor gjeneral,
Sekretar gjeneral,
develop a common position on the main aspects of the youth sector in theDrejtoria
CouncilGjenerale
of Europe,për
namely
Demokraci
Kongresi i Pushteteve Lokale
priorities and objectives, as well as on the budget.
e
Këshillit
të
Evropës
dhe Rajonale i Këshillit të Evropës
4. The Programming Committee. This is another joint decision-making body consisting of eight members of
the European Steering Committee for Youth and eight members of the Advisory Council. The role of this
committee is to establish programmes in the area of youth work within the Council of Europe, especially
the programmes of the European Youth Centres in Strasbourg and Budapest and of the European Youth
Foundation.

Reflection time
1. Do you know of any example of co-management systems functioning at a local or organisational level?
Where is it? How does it function?
2. What benefits of the co-management system can you think of?
3. In your opinion, what are the limitations of the co-management system?

Co-management at a local level
The revised charter states that “local and regional authorities should develop the Council of Europe comanagement principle and system of decision-making in partnership with young people and youth organisations
in policy areas relevant to young people.”43 This is considered a very special form of co-operation because all
parties, both adults and young people, are on the same level and hold the same power to make decisions. It
may, in some communities, be difficult for young people to be seen as equal partners with adults and to share
power with them. The experience of various organisations shows, however, that “this concept opens the door
to amazing new opportunities, ideas and challenges for young people and elders to stretch their creativity and
commitment. It reduces prejudice, enhances clarity and simplicity of communication, which makes it valid and
useful in any sector of daily life – family, school and business”.44
Setting up a co-management system at a local level can be done in a number of ways and there is no universal
recipe that applies equally to all. It is possible, however, to present a general framework that can guide the whole
process, and this is presented below.
43. Ibid., II.7.53.ii.
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44. “Co-management. A practical guide. Seeking excellence in youth participation at a local level”, Peace Child International,
2006, p. 9. Available at: http://co-management.info.

Step 1 – Preparation
Good preparation can substantially contribute to the success of an initiative, and it is therefore important to
ensure that enough time and attention is given to this stage of the process. Before talking to potential partners
about establishing a co-management system, one needs to make sure that the potential partner:
– understands what co-management is. Studying publications about this form of co-operation, making
contact with people who already have experience in this area and listening to their advice, can all be
helpful;
– is clear about what he/she wants to achieve (what area of co-management and to what extent?);

Hyrjeexperience of others! A good idea might be to establish personal contact with a representative of such

an institution’s or community’s co-management system so that you can address questions directly to
thatnëperson;
Mirë se vini
Fjalën e ke ti! – Doracak për Kartën e Rishikuar Evropiane për Pjesëmarrjen e të Rinjve në Jetën Lokale dhe
Rajonale.
– is able to explain co-management to interested parties in a way they can understand. The concept of comanagement
quite
new në
for vete,
somepor
people
mayehave
doubts and
reservations
Pjesëmarrja
e të rinjve can
nuk be
është
qëllim
mjetand
për they
arritjen
ndryshimeve
pozitive
në jetën(especially
e të rinjve dhe për
those
who
would
be
sharing
power
with
another
party).
One
therefore
needs
to
be
prepared
ndërtimin e një shoqërie më të mirë. Gjatë viteve të fundit, ka pasur një numër gjithnjë e më të madhtotëdiscuss
iniciativave për
what
co-management
means in general,
how në
it works
area of youth
work, what the
experience
of
promovimin
dhe
përforcimin e përfshirjes
së të rinjve
niveleintëthe
ndryshme
– ndërkombëtare,
rajonale,
kombëtare
dhe
vendore. Po
ashtu,
janë krijuar
edhe mjete të
për
tëbenefits
punuar në
Një mjet i tillë
është
edhe
other
institutions
or communities
is,reja
what
the
arekëtë
andfushë.
what challenges
there
might
be, Karta
etc.; e Rishikuar
Evropiane
përsome
Pjesëmarrjen
të Rinjve
në might
Jetën Lokale
dhe Rajonale
(në vazhdim
të tekstit
Karta),
është
miratuar në
– has
material eready.
People
need some
time to think
about what
they 1hear
andqëthey
might
muajin maj
të
vitit
2003
nga
Kongresi
i
Autoriteteve
Lokale
dhe
Rajonale
të
Këshillit
të
Evropës.
want to read a bit more about it, so it would be helpful to provide them with relevant materials.
Pjesëmarrja e të rinjve, po ashtu ishte njëra nga tri temat kryesore të Fushatës evropiane rinore për shumëllojshmëri
(diversitet), të drejtat e njeriut dhe për pjesëmarrje, të organizuar nga Këshilli i Evropës, në partneritet me Komisionin
Step 2 – Finding allies
Evropian dhe Forumin Rinor Evropian(2006/2007). Ky doracak është njëra nga iniciativat që u ndërmorën në kuadër të kësaj
fushate.
As a lot of support will be needed in the following stages, one should look for allies who would be interested in
helping
and joining
thedizajnuar
initiative.siIfmjet
one për
represents
local youth
or a youth
organisation,
it can
find
Karta
e rishikuar
është
t’i mbështetur
të rinjtë,
punëtorët
që punojnë
mebetëhelpful
rinjtë, to
organizatat
dhe
like-minded
people or
If one represents
local authorities,
onetë
can
fornëother
could Evropës
autoritetet
vendore,
nëorganisations.
nxitjen dhe avancimin
e pjesëmarrjes
së rëndësishme
tëlook
rinjve
nivelofficers
vendorwho
anembanë
dhe
ajo mund
të përdoret
në mënyra
të ndryshme.
Disa youth
shfrytëzues
zbatojnë
atë menjëherë,
ndërsa të
tjerët mund
provide
support,
or contact
institutions
working with
in themund
area ta
(such
as schools,
youth centres,
etc.).
të
kenë
nevojë
mbështetje
qëmoral
të mësojnë
se sibut
ta they
shfrytëzojnë
më over
mirësome
Kartëntasks,
e rishikuar
nëgenerate
mjedisinbetter
e tyre. Pyetjet:
Such
allies
canpër
provide
not only
support,
can alsosatake
help to
“Çka
bëjcontribute
me kartën?”;
“Si mund
ideastëand
resources,
etc. ta përdor atë në praktikë?” ose “Pse duhet të më interesojë ky dokument?”, janë
parashtruar shpesh nga ata që punojnë në pjesëmarrjen e të rinjve në nivel vendor. Qëllimi i këtij doracaku është të
ndihmojë të gjenden përgjigjet e vërteta për kontekstet e ndryshme evropiane.
Step 3 – Approaching a potential co-management partner
Doracaku nuk është një udhëzues i gatshëm që mund të përdoret menjëherë për zbatimin e Kartës në nivel vendor – situatat
This
is a të
very
important
momentdallojnë
in the whole
process
as atnjë
thispërmbledhje
point the partnership
is initiated
between the
në
pjesë
ndryshme
të Evropës
shumë.
Ai paraqet
të mendimeve
dhe të çështjeve
që mund t’u
parties whoatyre
will që
be punojnë
sharing the
decision-making
responsibilities.
If the
other
party does
agree
ndihmojnë
në nivel
vendor për t’ipower
gjeturand
mënyrat
e veta për të
arritur
pjesëmarrje
tënot
rëndësishme
të të
to participate
establishing
thetetë
co-management
system
process në
willaspekte
be blocked.
Approaching
rinjve.
Publikimiinështë
i ndarë në
kapituj, me ç’rast
secilithen
prej the
tyrewhole
përqendrohet
të veçanta
që kanë të bëjnë
me
e të partner
rinjve dhe
vetë Kartën.
thepjesëmarrjen
co-management
is often
a long process and one can expect a number of meetings and negotiations.
Some
tips:
Në Kapitullin 1 bëhet hyrja me informata themelore për pjesëmarrjen e të rinjve, me ç’rast janë prezantuar definicionet,
parimet dhe faktorët që ndikojnë në pjesëmarrje. Kapitulli 2 përmban detaje për Kartën, përmbajtjen e saj dhe grupet e
– make a plan on how to approach your potential co-management partner. Decide how you want to do
synuara, si edhe disa informata që kanë të bëjnë me Kongresin e Autoriteteve Lokale dhe Rajonale të Këshillit të Evropës.
this, when, where and with whom, etc. Divide the roles and tasks between your allies;
Kapitulli 3 e sqaron qasjen e Kartës ndaj pjesëmarrjes rinore, që është e bazuar në pesë fjalë kyçe – e drejta, mjetet,
– try
to identify
fears and doubts
your
co-management
partner
may have
in relation
to your duke u
hapësira,
mundësia
dhethembështetja.
Kapitulli
4 potential
i prezanton
mundësitë për
përdorimin
e Kartës
në praktikë,
proposal.
Think
ways
ofqë
addressing
these doubts;
përqendruar
në qasjen
hapofpas
hapi
mund të shfrytëzohet
në nivel vendor.
– be ready to negotiate and to compromise. Your partner might be interested in creating a co-management
system, but only to a limited extent (for example, only in the area of health care for young people in
your local community). Starting on a small scale is a good way to initiate the whole co-management
process and to learn how it works. When more experience has been gained, the co-management can be
extended to other areas too;

1.

Emri i Kongresit të Autoriteteve Lokale dhe Rajonale të Evropës është ndërruar më 14 tetor 2003 në Kongresi i Autoriteteve Lokale dhe
Rajonale të Këshillit të Evropës. Emri i dytë do të përdoret në këtë publikim.

Hyrje Co-operation at a local level

– knows of institutions or communities where this system already operates. One can often learn from the
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Projektet e të rinjve
luajnë in
njëthe
rolfield
shumë
të rëndësishëm
në promovimin
përforcimin
e pjesëmarrjes
së tëaddresses
rinjve dhe
operation
of youth
and youth policies.
It meetsdhe
twice
a year in plenary
session and
Kapitulli 5 i shqyrton çështjet që kanë të bëjnë me organizimin e projekteve rinore. Karta mund të shfrytëzohet më mirë në
youth-related issues and challenges.
qoftë se aktorët vendor që janë të interesuar për pjesëmarrjen e të rinjve, bashkëpunojnë dhe punojnë në partneritet.
Prandaj, Kapitulli
6 ofron
ide për
atë seIt sihas
të zhvillohet
bashkëpunim
i mirëinternational
në nivel vendor,
veçanërisht ndërmjet
2. The
Advisory
Council.
30 members
representing
non-governmental
youth
organizatave rinore
dhe
autoriteteve
vendore
.
Karta,
po
ashtu
mund
të
shihet
si
mjet
për
krijimin
e
politikës
vendore
për të
organisations and networks, national youth committees properly constituted in Council
of Europe
rinjtë, ndërsa Kapitulli
7
sqaron
se
si
mund
të
përdoret
ky
dokument
për
t’i
përpiluar
ose
për
t’i
rishikuar
politikat
për
member states (so-called National Youth Councils) and structures involved in various areas of youthtë
rinjtë në nivel të komunitetit
ose
rajonal.
Në fund,youth
në Kapitullin
8 janë
disa aktivitete
edukative
që mund
work relevant
tonë
thenivel
Council
of Europe’s
policy. The
roleprezantuar
of the Advisory
Council is
to promote
nontë përdoren si mjete mësimore në lidhje me pjesëmarrjen e të rinjve, e veçanërisht në lidhje me Kartën e rishikuar. Po
governmental participation in decision-making processes in the youth sector of the Council of Europe.
ashtu, çdo kaptinë përmban edhe seksione të quajtura “Mendoni”. Ato janë përmbledhje pyetjesh që mund t’i ndihmojnë
lexuesit t’i zbulojë
mënyrat
më të mira
për shfrytëzimin
në kontekstin
e tij/saj.
3. The
Joint Council
on Youth.
It consistse Kartës
of all members
of the
European Steering Committee for Youth
and
the
Advisory
Council
and
it
is
the
main
decisionand
body
for governmental
and
Ky doracak është rezultat i bashkëpunimit ndërmjet Drejtorisë për Rininë dhe policy-making
Sportin (DRS) dhe
Kongresit,
që filloi shumë
vite më parë. Nënon-governmental
fakt, themeli i asaj partners
që më vonë
do the
të bëhej
Karta Evropiane
për Sport.
Pjesëmarrjen
tëthis
Rinjve
nëcouncil
Jetën Lokale
within
Directorate
of Youth and
The rolee of
joint
is to
dhe Rajonale u hodh
në konferencën
e parë dhe
dytë
përaspects
politikatofrinore,
të organizuara
nga Council
Konferenca
e atëhershme
develop
a common position
ontëthe
main
the youth
sector in the
of Europe,
namelye
Përhershme e Autoriteteve
Lokale
dhe Rajonale
në Lozanë (qershor 1988) dhe në Llangollen (shtator 1991).
priorities and
objectives,
as welltë
asEvropës,
on the budget.
Karta e rishikuar, të cilën e shoqëron ky doracak, ishte si rezultat i konferencës për festimin e dhjetëvjetorit të Kartës
4. 1992.
The Programming
Committee.
is another
jointnë
decision-making
bodyeconsisting
of eight nga
members
of
origjinale të vitit
Kjo konferencë,
me titullThis
“Të rinjtë
– aktorë
qytetet dhe rajonet
tyre”, u organizua
Kongresi,
European
Steering
for7 Youth
members
of the vlerësimit
Advisory Council.
The roleeofarritur
this
në partneritet methe
DRS-në,
në Krakov
të Committee
Polonisë, më
dhe 8 and
marseight
të vitit
2002. Përveç
për përparimin
në fushën e pjesëmarrjes
së is
tëtorinjve
gjatë programmes
dhjetë viteve in
tëthe
ekzistencës
së Kartës,
pjesëmarrësit
po ashtu
kërkuan
të bëhet
committee
establish
area of youth
work within
the Council
of Europe,
especially
një rishikim i Kartës,
në mënyrë of
qëthe
të European
merren parasysh
sfidat in
e Strasbourg
reja me të and
cilatBudapest
ballafaqohen
tëthe
rinjtë
në shoqërinë
the programmes
Youth Centres
and of
European
Youth
bashkëkohore. Pas
miratimit të Kartës së rishikuar, Kongresi dhe DRS-ja kanë bashkëpunuar në disa iniciativa për
Foundation.
promovimin e zbatimit të saj. Kongresi vazhdon të punojë në çështjet që janë me rëndësi për të rinjtë, në nivelet vendore
dhe rajonale, nëpërmjet strukturave dhe teksteve të ndryshme të tij.
Ky doracakReflection
nuk do tëtime
mund të përgatitej pa kontributin e disa njerëzve. I shprehim falënderim të veçantë Zhaneta Gozxhik Ormelit (Żaneta Goździk-Ormel), për punën e saj të përkushtuar si autore e këtij doracaku. Fjalë miradije u takojnë edhe
1. Do you know of any example of co-management systems functioning at a local or organisational level?
anëtarëve të grupit konsultativ (ekspertëve) për përfshirjen, mbështetjen dhe këshillat e tyre.
Where is it? How does it function?
2. What benefits of the co-management system can you think of?
3. In your opinion, what are the limitations of the co-management system?

Co-management at a local level
The revised charter states that “local and regional authorities should develop the Council of Europe comanagement principle and system of decision-making in partnership with young people and youth organisations
in policy areas relevant to young people.”43 This is considered a very special form of co-operation because all
parties, both adults and young people, are on the same level and hold the same power to make decisions. It
may, in some communities, be difficult for young people to be seen as equal partners with adults and to share
power with them. The experience of various organisations shows, however, that “this concept opens the door
to amazing new opportunities, ideas and challenges for young people and elders to stretch their creativity and
commitment. It reduces prejudice, enhances clarity and simplicity of communication, which makes it valid and
useful in any sector of daily life – family, school and business”.44
Setting up a co-management system at a local level can be done in a number of ways and there is no universal
recipe that applies equally to all. It is possible, however, to present a general framework that can guide the whole
process, and this is presented below.
43. Ibid., II.7.53.ii.
44. “Co-management. A practical guide. Seeking excellence in youth participation at a local level”, Peace Child International,
2006, p. 9. Available at: http://co-management.info.

Step 1 – Preparation
Good preparation can substantially contribute to the success of an initiative, and it is therefore important to
ensure that enough time and attention is given to this stage of the process. Before talking to potential partners
about establishing a co-management system, one needs to make sure that the potential partner:
– understands what co-management is. Studying publications about this form of co-operation, making
contact with people who already have experience in this area and listening to their advice, can all be
helpful;
– is clear about what he/she wants to achieve (what area of co-management and to what extent?);

Kapitulli 1

– knows of institutions or communities where this system already operates. One can often learn from the
experience of others! A good idea might be to establish personal contact with a representative of such
an institution’s or community’s co-management system so that you can address questions directly to
that person;

Njoftim
me pjesëmarrjen
– is able to explain co-management to interested parties in a way they can understand. The concept of co-

Cilët janë të rinjtë me të cilët ju punoni? Sa homogjene është përbërja e atij grupi?

3. Si kuptohet termi “pjesëmarrja e të rinjve” në organizatën/institucionin tuaj?
This is a very important moment in the whole process as at this point the partnership is initiated between the
4. Prej
nga
e dini
këtë? Athe
ka decision-making
definicion/qasje power
të pranuar
apo bëhet fjalë për
supozimin
dhedoes
perceptimin
parties
who
will
be sharing
and responsibilities.
If the
other party
not agree
tuaj?
to participate in establishing the co-management system then the whole process will be blocked. Approaching
the
often a longjuaj
process
and one
can expect a number
of meetings and negotiations.
5. co-management
Çfarë dëshironpartner
të arrijëisorganizata
në fushën
e pjesëmarrjes
së të rinjve?
Some tips:
– make a plan on how to approach your potential co-management partner. Decide how you want to do
Nëse pyetjet e mësipërme do t’u parashtroheshin punëtorëve që punojnë me të rinjtë, drejtuesve, përfaqësuesve të
this, when, where and with whom, etc. Divide the roles and tasks between your allies;
autoriteteve ose njerëzve të tjerë që janë të interesuar për pjesëmarrjen e të rinjve anembanë Evropës, si përgjigje do të
– try
identify
fears
and doubts
your që
potential
co-management
have
relation
to your
fitoheshin
potoaq
ide sathe
është
numri
i personave
janë pyetur.
Nuk ështëpartner
reale tëmay
pritet
seinmund
të përpilohet
një
Think me
of ways
of addressing
these të
doubts;
definicionproposal.
ose një qasje,
të cilën
do të pajtohen
gjithë. Më poshtë janë dhënë disa shembuj për atë se si disa
organizata
ose
grupe
kuptojnëand
pjesëmarrjen
e të rinjve:
– be
ready
to enegotiate
to compromise.
Your partner might be interested in creating a co-management
system, but only to a limited extent (for example, only in the area of health care for young people in
– “Shkurt thënë, pjesëmarrja nënkupton të marrësh pjesë, të kryesh detyra, të ndash dhe të mbash përgjegjësi. Do të
your local community). Starting on a small scale is a good way to initiate the whole co-management
thotë të kesh qasje dhe të jesh i përfshirë.”2
process and to learn how it works. When more experience has been gained, the co-management can be
extended to other areas too;

2.

Lauritzen, P., fjalimi hyrës për pjesëmarrjen, i prezantuar në Trajnimin për zhvillimin dhe zbatimin e projekteve pjesëmarrëse në nivel
vendor dhe rajonal, Qendra evropiane për të rinj, Strasburg, qershor 2006.

Njoftim me
pjesëmarrjen
Co-operation
at a local level

2.

Step 3 – Approaching a potential co-management partner

Njoftim me pjesëmarrjen

management can be quite new for some people and they may have doubts and reservations (especially
those who would be sharing power with another party). One therefore needs to be prepared to discuss
1.1 Definicionet
themelore dhe qasjet për pjesëmarrjen e të rinjve
what co-management means in general, how it works in the area of youth work, what the experience of
institutions
or communities
what
benefits
what challenges
there
might be, të
etc.;
Kur bëhetother
fjalë për
pjesëmarrjen
e të rinjve, is,
mund
tëthe
vërehen
një are
sërëand
praktikash,
si dhe lloje
të ndryshme
qasjeve dhe
të teorive.
Punëtorët
që punojnë
mePeople
të rinjtë,
organizatat
rinoretime
dheto
autoritetet
vendore
i qasen
konceptit
të might
pjesëmarrjes
– has
some material
ready.
might
need some
think about
what they
hear
and they
nga këndewant
të ndryshme
përmore
shkak
të sfondeve
dhe përvojave
të ndryshme.
ashtu,materials.
shpeshherë dallon edhe
to read a bit
about
it, so it would
be helpfultëtotyre
provide
them withPo
relevant
motivimi për punën e tyre në fushën e pjesëmarrjes së të rinjve: disa mund të jenë të motivuar nga ndryshimi shoqëror
dhe ndërtimi i shoqërive më demokratike, ndërsa të tjerët mund të jenë të interesuar për zhvillimin e të rinjve ose thjesht
Step 2 – Finding allies
mund të jenë të motivuar nga qëllimet e tyre politike. Debati në lidhje me aspektet e ndryshme të pjesëmarrjes së të rinjve
është
njëofdebat
i vazhdueshëm
dhe mund
jepen përgjigje
ndryshme
për pyetjet
e njëjta.
As a lot
support
will be needed
in the të
following
stages, të
one
should look
for allies
who would be interested in
helping and joining the initiative. If one represents local youth or a youth organisation, it can be helpful to find
like-minded people or organisations. If one represents local authorities, one can look for other officers who could
Mendoni
provide
support, or contact institutions working with youth in the area (such as schools, youth centres, etc.).
Such
allies
can provide
notkomunitetin/organizatën
only moral support, but they
also
take overkriteri
somepsikologjik
tasks, helpose
to generate
better
1. Si
definohet
rinia në
tuaj can
(kufiri
i moshës,
ndonjë kriter
ideastjetër)?
and contribute resources, etc.
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operation in the field of youth and youth policies. It meets twice a year in plenary session and addresses
Pjesëmarrjayouth-related
do të thotë “të
ndihmosh
në orientim dhe në formësim”.3
issues
and challenges.
2. The Advisory Council. It has 30 members representing international non-governmental youth
organisations
networks,
youth
committees
properly
constituted
Council
Europe
“Pjesëmarrja
nënkupton tëand
flasësh
dhe të national
dëgjosh, t’i
shprehësh
pikëpamjet
personale
dhe t’iindëgjosh
të of
tjerët
kur i
shprehin pikëpamjet
e tyre.(so-called
Mund ta National
nënkuptojë
edhe
punën e and
përbashkët
përinvolved
të gjetur in
ndonjë
zgjidhje
për ta
member states
Youth
Councils)
structures
various
areasose
of youth
caktuar mënyrën
e veprimit.
nuk do youth
të thotë
të bëhesh
aktivist i Council
ri, por is
potoashtu
mund
të
work relevant
to the Pjesëmarrja
Council of Europe’s
policy.
The rolevetëm
of the Advisory
promote
nonnënkuptojëgovernmental
edhe shfrytëzimin
e mundësive
që ofrohen, si processes
për shembull
bashkëngjitjen
klubi përoftë
mësuar
participation
in decision-making
in the
youth sectorndonjë
of the Council
Europe.
ndonjë shkathtësi të re, ose ndonjë grupi që e mbështet fuqimisht ndonjë çështje.”4
3. The Joint Council on Youth. It consists of all members of the European Steering Committee for Youth
and the Advisory Council and it is the main decision- and policy-making body for governmental and
Mendoni non-governmental partners within the Directorate of Youth and Sport. The role of this joint council is to
develop a common position on the main aspects of the youth sector in the Council of Europe, namely
priorities
and objectives,
as asaj
well as
budget. pjesëmarrjen e të rinjve dhe definicioneve
1. Cilat janë
ngjashmëritë
ndërmjet
se on
si juthe
e kuptoni

të prezantuara
më lartë?
4. The Programming Committee. This is another joint decision-making body consisting of eight members of

2.

thedallimet
Europeankryesore?
Steering Committee for Youth and eight members of the Advisory Council. The role of this
Cilat janë

committee is to establish programmes in the area of youth work within the Council of Europe, especially
the programmes of the European Youth Centres in Strasbourg and Budapest and of the European Youth
Foundation.
Për qëllimet e këtij doracaku, pjesëmarrja e të rinjve do të kuptohet ashtu siç është definuar në preambulën e Kartës së
Rishikuar për Pjesëmarrjen e të Rinjve në Jetën Lokale dhe Rajonale:5
Reflection time
“Pjesëmarrja e një komuniteti në jetën demokratike nënkupton diçka më tepër se votimi ose kandidimi
Do youedhe
knowpse
of any
of co-management
systems
functioning atPjesëmarrja
a local or organisational
në1.zgjedhje,
këtoexample
janë elemente
të rëndësishme
të pjesëmarrjes.
dhe qytetaria level?
aktive Where
nënkupton
kesh
të drejtë,
mjete, hapësirë, mundësi dhe aty ku është e nevojshme, mbështetje
is it? të
How
does
it function?
për të marrë pjesë, për të ndikuar në vendimmarrje si dhe për t’u angazhuar në veprime dhe aktivitete
benefits
of the co-management
can you think of?
për2.të What
kontribuar
në ndërtimin
e një shoqëriesystem
më të mirë.”
3. In your opinion, what are the limitations of the co-management system?
Përkufizimi i mësipërm e tejkalon kuptimin e ngushtë të pjesëmarrjes së të rinjve vetëm si përfshirje politike ose si
pjesëmarrje në këshillat rinore. E potencon faktin se të marrësh pjesë do të thotë të kesh ndikim dhe përgjegjësi mbi
vendimet
dhe veprimet qëat
ndikojnë
jetën e të rinjve ose thjesht janë të rëndësishme për ta. Prandaj, në praktikë kjo
Co-management
a localnë
level
mund të nënkuptojë votimin në zgjedhje vendore, si dhe krijimin e një organizate rinore, ose të një forumi në internet për
Thee revised
charter
“local and
should
Council
of Përkufizimi
Europe co-i
këmbimin
informatave
për states
hobitë that
dhe interesat,
oseregional
mënyra authorities
të tjera kreative
përdevelop
kalimin ethe
kohës
së lirë.
management
principle
and system
of decision-making
in qasjen
partnership
with
young
and youth
organisations
pjesëmarrjes
sipas Kartës,
po ashtu
tregon se
ka një ndryshim në
ndaj të
rinjve
dhepeople
përfshirjes
së të rinjve.
Të rinjtë
nuk trajtohen
si areas
viktimarelevant
ose si grupe
të rrezikuara
kanë
nevojë përambrojtje
dhe form
ndihmë
(e ashtuquajtura
“qasjaalle
This
is considered
very special
of co-operation
because
in policy
to young
people.”43 që
bazuar parties,
në problem”).
Ata nuk
trajtohen
si objekte
intervenimit
të të and
rriturve,
rriturit
supozojnë
se edecisions.
dinë se çka
both adults
and
young people,
aretëon
the same level
hold ku
thetësame
power
to make
It
është më
mirë
të rinjtë.
Tani të rinjtë
shihen for
si lojtarë
ose në
jetën e with
komunitetit;
ata to
shihen
may,
in për
some
communities,
be difficult
young aktivë
peoplenëpër
to beorganizata
seen as equal
partners
adults and
sharesi
partnerë
me shumë
potencial,
dhe of
anëvarious
të fuqishme.
Atyre duhet
t’u ofrohen
mundësi
që t’i
shprehin
nevojat
tyre
power
with them.
The talente
experience
organisations
shows,
however,
that “this
concept
opens
the edoor
dhe të gjejnë mënyra për t’i kënaqur ato. Një fjalë e urtë afrikane thotë “ai që i ka të veshura këpucët e di saktë se ku
to amazing new opportunities, ideas and challenges for young people and elders to stretch their creativity and
dhembin ato”. Kjo është arsyeja se pse të rinjtë duhet të përfshihen në trajtimin e çështjeve që ndikojnë mbi ta dhe pse ata
commitment. It reduces prejudice, enhances clarity and simplicity of communication, which makes it valid and
duhet të mbështeten nga të tjerët, e jo të marrin urdhra prej tyre.
useful in any sector of daily life – family, school and business”.44
Setting up a co-management system at a local level can be done in a number of ways and there is no universal
recipe that applies equally to all. It is possible, however, to present a general framework that can guide the whole
process, and this is presented below.
43. Ibid., II.7.53.ii.
3.

44. “Co-management. A practical guide. Seeking excellence in youth participation at a local level”, Peace Child International,
p. De
9. Available
at: http://co-management.info.
Jans,2006,
M. dhe
Backer, K.Youth
and social participation. Elements for a practical theory, Flemish Youth Council JeP!, Bruksel,
2002, fq. 2.

4.

Discussing global issues :what is participation? UNICEF, Mbretëria e Bashkuar, 2004, faq.1.

5.

Karta e Rishikuar Evropiane për pjesëmarrjen e të Rinjve në Jetën Lokale dhe Rajonale, Kongresi i Autoriteteve Lokale dhe
Rajonale të Këshillit të Evropës, maj 2003.

Step 1 – Preparation
Good preparation can substantially contribute to the success of an initiative, and it is therefore important to
ensure that enough time and attention is given to this stage of the process. Before talking to potential partners
Mendoni
about establishing a co-management system, one needs to make sure that the potential partner:

1. A konsiderohen të rinjtë në komunitetin/organizatën tuaj::
– understands what co-management is. Studying publications about this form of co-operation, making
–contact
si grup
që ka nevojë
që problemet
e tyre t’iinzgjidhë
dikush
with people
who already
have experience
this area
and tjetër?
listening to their advice, can all be
–helpful;
si grup që nuk dëshiron të marrë përgjegjësi?
–
si grup që ka nevojë për mbrojtje?
– is clear about what he/she wants to achieve (what area of co-management and to what extent?);
–
si klientë që kanë nevojë çdo gjë t’u ofrohet si e gatshme?
– knows of institutions or communities where this system already operates. One can often learn from the
–
si njerëz që kanë anë të fuqishme dhe talente?
experience of others! A good idea might be to establish personal contact with a representative of such
–
si grup që është i aftë të kontribuojë për zgjidhjen e problemeve të veta?
an institution’s or community’s co-management system so that you can address questions directly to
–that person;
si grup që dëshiron vetë t’i bëjë gjërat (nuk pranon ndihmë)?
–
në ndonjë mënyrë tjetër?
– is able to explain co-management to interested parties in a way they can understand. The concept of co-

what co-management means in general, how it works in the area of youth work, what the experience of
other institutions or communities is, what the benefits are and what challenges there might be, etc.;
Në dekadën
fundit,material
pjesëmarrja
e të
rinjvemight
shpeshherë
është time
konsideruar
e drejtë
(e ashtuquajtura
e bazuar në
– hase some
ready.
People
need some
to thinksiabout
what
they hear and “qasja
they might
të drejta” want
për pjesëmarrjen
të rinjve).
shembull,
e sheh
pjesëmarrjen
si e drejtë
e njeriut
dhe për këtë arsye,
to read a bitemore
aboutPër
it, so
it wouldUNICEF-i
be helpful
to provide
them with
relevant
materials.
Konventa e KB-ve për të drejtat e fëmijëve e thekson të drejtën e fëmijëve për të marrë pjesë. Roxher Hart (Roger
Hart,autori i konceptit të quajtur “shkallët e pjesëmarrjes”) thotë se pjesëmarrja është e drejtë fondamentale e qytetarit
Step
2 – se
Finding
allies për të mësuar se ç’do të thotë të jesh qytetar. Në Këshillin e Evropës, pjesëmarrja e të rinjve
për
shkak
është mënyrë
perceptohet
si “e drejtë
e needed
të rinjveinpër
inkuadruar
dheone
përshould
t’i marrë
përsipër
detyrat
dhe përgjegjësitë
As a lot of support
will be
thet’u
following
stages,
look
for allies
who would
be interestednëinjetën e6.
përditshme
nivel the
vendor,
si dhe
e drejtë
për tëlocal
ndikuar
proceset
e jetës
së tyre”
helping andnëjoining
initiative.
If one
represents
youthnëormënyrë
a youth demokratike
organisation,mbi
it can
be helpful
to find
Pjesëmarrja si e drejtë, po ashtu nënkupton se të gjithë të rinjtë mund ta ushtrojnë këtë të drejtë pa diskriminim – pa
like-minded people or organisations. If one represents local authorities, one can look for other officers who could
marrë parasysh se prej nga vijnë ose çfarë gjuhe flasin.
provide support, or contact institutions working with youth in the area (such as schools, youth centres, etc.).
Such allies ecan
provide
only
moral
butsithey
cane also
take over
some tasks,
help
to të
generate
Pjesëmarrja
të rinjve
ponot
ashtu
mund
të support,
shihet edhe
formë
partneritetit
ndërmjet
të rinjve
dhe
rriturve.better
“Partneritet
ideas
and contribute
resources,
etc. Do të thotë të dëgjohet zëri i secilit dhe të merren seriozisht idetë e ndryshme”7. Në
do
të thotë
të bëhen punët
së bashku.
praktikë kjo do të thotë se qëllimet, objektivat, rolet, përgjegjësitë, vendimet etj., bisedohen dhe arrihet pajtim për to dhe
se
të rinjtë
dhe të rriturit eadinë
saktë se:
Step
3 – Approaching
potential
co-management partner
This
very important
– is
çkaa duan
të bëjnë; moment in the whole process as at this point the partnership is initiated between the
parties
who
will
betyre;
sharing the decision-making power and responsibilities. If the other party does not agree
– çka pritet prej
to participate in establishing the co-management system then the whole process will be blocked. Approaching
– co-management
çka presin ata prej
të tjerëve;
the
partner
is often a long process and one can expect a number of meetings and negotiations.
– sitips:
do ta bëjnë këtë;
Some
–

çfarë
lloji tëa mbështetjes
dhe prejyour
ku. potential co-management partner. Decide how you want to do
– make
plan on howmarrin
to approach
this, when, where and with whom, etc. Divide the roles and tasks between your allies;
Përparësia e partneritetit ndërmjet të rinjve dhe të rriturve është se i bashkon shkathtësitë dhe talentet e të rinjve me
– dhe
try tourtësinë
identifyethe
andPo
doubts
co-management
partnerdhe
mayvlerësohen
have in relation
to your
përvojën
të fears
rriturve.
ashtu,your
me potential
partneritetin
e këtillë pranohen
të gjitha
kontributet
proposal.
Think
of ways
of addressing
theseqëdoubts;
individuale,
dhe në këtë
mënyrë
motivohen
partnerët
të ndërmarrin më tepër iniciativa dhe projekte.
– be ready to negotiate and to compromise. Your partner might be interested in creating a co-management
system, but only to a limited extent (for example, only in the area of health care for young people in
your local community). Starting on a small scale is a good way to initiate the whole co-management
process and to learn how it works. When more experience has been gained, the co-management can be
extended to other areas too;
6.

Boukobza,E.,Keys to participation. A practitioners’ guide, Këshilli i Evropës, 1998, faq. 10.

7.

Stacey, K.,“Theoretical under pinnings of youth partnership accountability”, kumtesë e papublikuar, Adelaide,1998; e cituar nëYouth
participation hand bosk for organizations. A guide for organizations seeking to involve young people on boards and committees, Zyra
për të rinj e Qeverisë së Australisë Jugore, 2003, faq.. 15

Njoftim me
pjesëmarrjen
Co-operation
at a local level

can të
bendryshohet
quite new fornësome
people
they may
have doubts
and reservations (especially
2. A kamanagement
diçka që duhet
mënyrën
seand
si shihen
të rinjtë
në komunitetin/organizatën
those
who
would
be
sharing
power
with
another
party).
One
therefore
needs
to be prepared to discuss
tuaj? Nëse po, çka?
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Shihni organizatën
ose in
komunitetin
tuaj. Aand
mund
tëpolicies.
thoni seItatje
tashmë
njëinpartneritet
ndërmjet
të
operation
the field of youth
youth
meets
twice aka
year
plenary session
and addresses
rinjve dhe të rriturve?
youth-related issues and challenges.
1. Nëse po,
ka ai?
2. çfarë
The forme
Advisory
Council. It has 30 members representing international non-governmental youth
organisations
national
youthtëcommittees
constituted atë?
in Council of Europe
2. Nëse jo, pse
mendoni seand
nuk networks,
ekziston? A
ka mundësi
bëhet diçkaproperly
për ta promovuar
member states (so-called National Youth Councils) and structures involved in various areas of youth
Çka mund të bëni ju?

work relevant to the Council of Europe’s youth policy. The role of the Advisory Council is to promote nongovernmental participation in decision-making processes in the youth sector of the Council of Europe.
Shkallarja 8:
3. The Joint Council on Youth. It consists of
allmjafton
members
of the European
Steering
for Youth
Nuk
të thuhet
se të rinjtë
marrin Committee
ose nuk marrin
pjesë.
Vendimmarrja e përbashkët
and the Advisory Council and it is the main
decisionand policy-making
body forose
governmental
Ka nivele
të ndryshme
të përfshirjes
të marrjesand
së
përgjegjësisë
nga and
të rinjtë,
varësisht
situata
vendore,
non-governmental partners within the Directorate
of Youth
Sport. The
role of nga
this joint
council
is to
Shkallarja
7:
burimet,
dhe niveli
i përvojës.
RoxherofHarti
e propozon
develop
a common
position on the main
aspectsnevojat
of the youth
sector
in the Council
Europe,
namely
Të rinjtë udhëheqin dhe iniciojnë
modelin
e ashtuquajtur “shkallët e pjesëmarrjes së fëmijëve”8,
priorities and objectives, as well as on the
budget.
model i cili i ilustron nivelet e ndryshme të përfshirjes së fëmijëve
Shkallarja
6:
4. The
Programming
Committee. This is another
decision-making
consisting
of eight members of
dhe tëjoint
të rinjve
në projekte, body
organizata
ose komunitete.
Të iniciuara
nga të rriturit
me Committee for Youth and eight members of the Advisory Council. The role of this
the European
Steering
vendimmarrje të përbashkët
committee is to establish programmes in the area of youth work within the Council of Europe, especially
Roxher Harti përkufizon tetë nivele të përfshirjes së të rinjve, me
the programmes of the European Youth Centres in Strasbourg and Budapest and of the European Youth
ç’rast secili nivel i përgjigjet një shkallareje të shkallës:
Shkallarja 5:
Foundation.
Të rinjtë konsultohen dhe
informohen

Shkallarja 7: Të rinjtë udhëheqin dhe iniciojnë

2. What benefits of the co-management system can you think of?
Shkallarja 3:
Projektet ose idetë iniciohen dhe udhëhiqen nga të rinjtë; të
Të3.
rinjtë
përfaqësuar
sipërfaqësisht
Ineyour
opinion,
what are the limitations of rriturit
the co-management
system?
mund të ftohen
që të ofrojnë ndihmë po qe se ka nevojë,
(të tokenizuar) (NUK KA PJESËMARRJE)
mirëpo projekti mund të vazhdojë pa intervenimin e tyre.
Shkallarjaat2:a local level
Co-management
Të rinjtë si zbukurim

Shkallarja 6:Të iniciuara nga të rriturit me vendimmarrje të

(NUK KAcharter
PJESËMARRJE)
The revised
states that “local and regional
authorities should develop the Council of Europe copërbashkët
management principle and system of decision-making
in
partnership
young people
Të rriturit
i iniciojnëwith
projektet,
mirëpoand
të youth
rinjtëorganisations
ftohen që ta
Shkallarja
1: to young people.”43 Thisndajnë
is considered
a
very
special
form
of
co-operation
in policy areas
relevant
fuqinë e vendimmarrjes dhe përgjegjësitë sibecause
partnerëall
të
Tëboth
rinjtë adults
e manipuluar
parties,
and young people, are on the
same level and hold the same power to make decisions. It
përbashkët.
(NUK KA PJESËMARRJE)
may, in some communities, be difficult for young people to be seen as equal partners with adults and to share
power with them. The experience of various organisations shows, however, that “this concept opens the door
Shkallarja 5:Të rinjtë konsultohen dhe informohen
Përshtatur
nga:new
Hart,R.,Pjesëmarrja
to amazing
opportunities,eideas and challenges for young people and elders to stretch their creativity and
fëmijëve nga tokenizmi në qytetari
Projektet
iniciohenof
dhe
realizohen nga which
të rriturit,
mirëpo
të rinjtë
commitment.participation
It reduces prejudice,
enhances clarity
and simplicity
communication,
makes
it valid
and
(Children’s
from
ofrojnë këshilla44dhe sugjerime dhe informohen për atë se si këto
useful
in
any
sector
of
daily
life
–
family,
school
and
business”.
tokenism to citizenship),Qendra për
sugjerime ndikojnë në vendimet ose rezultatet përfundimtare.
hulumtim Innocenti e UNICEF-it,
Setting1992
up a co-management system at a local level can be done in a number of ways and there is no universal
Firencë,
recipe that applies equally to all. It is possible, however, to present a general framework that can guide the whole
process, and this is presented below.

Shkallarja 4: Të rinjve u caktohen detyra dhe informohen
43. Ibid., II.7.53.ii.

Projektet iniciohen dhe realizohen nga të rriturit; të rinjtë ftohen të marrin përsipër role ose detyra të caktuara në kuadër
44. “Co-management. A practical guide. Seeking excellence in youth participation at a local level”, Peace Child International,
të projektit,
mirëpo ata janë të vetëdijshëm për ndikimin që e kanë në realitet.
2006, p. 9. Available at: http://co-management.info.
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Shkallarja 8: Vendimmarrja e përbashkët

Reflection time
Projektet ose idetë iniciohen nga të rinjtë, të cilët i ftojnë të
Shkallarja 4:
rrituritsystems
të marrinfunctioning
pjesë në procesin
e vendimmarrjes
si partnerë.
1. rinjve
Do you
know ofdetyra
any example
of co-management
at a local
or organisational
level?
Të
u caktohen
dhe
informohen
Where is it? How does it function?

8.

Hart,R., Pjesëmarrja e fëmijëve nga tokenizmi në qytetari (Children’s participation from tokenism to citizenship),Qendra për hulumtim
Innocenti e UNICEF-it, Firencë, 1992. Ky model është bazuar në “shkallën e pjesëmarrjes qytetare” të S.Arnstein, epublikuar si “A ladder
of citizen participation”,JAIP,Vol. 35,Nr. 4, Korrik 1969, faq. 216-24.

Shkallarja
3: Të rinjtë e përfaqësuar sipërfaqësisht (të tokenizuar)
Step 1 – Preparation

Të rinjve u jepen disa role në kuadër të projekteve, mirëpo ata nuk kanë ndikim real në asnjë vendim. Krijohet iluzioni
Good preparation
contribute
the esuccess
initiative,
it is mbi
therefore
to dhe si e
(qoftë
me qëllim osecan
pa substantially
qëllim) se të rinjtë
marrin to
pjesë,
në fakt of
ataan
nuk
mund të and
ndikojnë
të atë important
se çka bëjnë
ensure
that
enough
time
and
attention
is
given
to
this
stage
of
the
process.
Before
talking
to
potential
partners
bëjnë atë.
about establishing a co-management system, one needs to make sure that the potential partner:
– understands
co-management is. Studying publications about this form of co-operation, making
Shkallarja
2: Të rinjtëwhat
si zbukurim
contact with
peoplepër
who
haverininë
experience
area andAta
listening
to their
advice,
can all be (përveç
Të rinjtë nevojiten
në projekt
ta already
përfaqësuar
si grup in
jo this
i privilegjuar.
nuk kanë
ndonjë
rol domethënës
se janë tëhelpful;
pranishëm) dhe – siç ndodh me çdo zbukurim – ata vendosen në një vend të dukshëm në kuadër të projektit ose
të organizatës,
qëabout
të mund
të he/she
shihen lehtë
– is clear
what
wantsnga
to jashtë.
achieve (what area of co-management and to what extent?);
– knows of institutions or communities where this system already operates. One can often learn from the
of eothers!
A good idea might be to establish personal contact with a representative of such
Shkallarjaexperience
1: Të rinjtë
manipuluar
an institution’s
community’s
system
so that
can address
questions
to e tyre.
Të rinjtë ftohen
të marrin or
pjesë
në projekt co-management
mirëpo, ata nuk kanë
ndikim
realyou
në vendimet
që merren
dhedirectly
rezultatet
that
person;
Në fakt, prezenca e tyre shfrytëzohet për të arritur ndonjë qëllim tjetër, si për shembull të fitohen zgjedhjet vendore, të
krijohet
më e mirë
për ndonjë institucion
oseparties
të sigurohen
shtesë
nga institucionet
që eofmbështesin
– përshtypje
is able to explain
co-management
to interested
in a waymjete
they can
understand.
The concept
copjesëmarrjen
e të rinjve.can be quite new for some people and they may have doubts and reservations (especially
management
those who would
sharing
with
party).
One therefore
needs to be prepared
to discuss
Shkalla e pjesëmarrjes
së tëbe
rinjve
mundpower
të jetë
njëanother
mjet shumë
i dobishëm
për profesionistët,
të cilët dëshirojnë
ta shohin
me sy kritik
se co-management
si funksionojnë projektet
iniciativat
pjesëmarrje
në komunitetet
e tyre.
ky modelofmund të
what
means inose
general,
howme
it works
in the area
of youth work,
whatMirëpo,
the experience
t’i inkurajojë
përpjekjet
për t’i arritur
sugjerojë other
gabimisht
një hierarki
të shkallëveis,
të what
pjesëmarrjes
së tëare
rinjve
institutions
or communities
the benefits
and9 dhe
whatmund
challenges
there might
be, etc.;
shkallaret sa më të larta, pa marrë parasysh çmimin. Prandaj, është me rëndësi të mbahet mend se shkalla në të cilën
– has some material ready. People might need some time to think about what they hear and they might
gjenden të rinjtë ose shkalla në të cilën ata duhet të përfshihen, varet nga situata vendore, nga ajo se çka duhet arritur,
want to read a bit more about it, so it would be helpful to provide them with relevant materials.
çfarë përvoje ekziston paraprakisht, etj. Ndonjëherë mund të jetë mjaft e vështirë të shihet saktë se cili është niveli i
pjesëmarrjes në kuadër të një projekti, qoftë për shkak të nivelit të ndërlikimit të tij ose për shkak se nuk ka kufij të qartë
Step 2 –shkallareve
Finding allies
ndërmjet
të ndryshme. Niveli i përfshirjes po ashtu mund të ndryshojë me kalimin e kohës.

3.Në cilën shkallare projekti do të ishte më efektiv? Pse?
Step 3 – Approaching a potential co-management partner
4.Si mund ta arrijë projekti juaj këtë nivel?
This is a very important moment in the whole process as at this point the partnership is initiated between the
parties who will be sharing the decision-making power and responsibilities. If the other party does not agree
to participate
in establishinge the
co-management
system then the
be blocked.
Approaching
Kur
flitet për pjesëmarrjen
të rinjve,
mund të parashtrohet
një whole
pyetje process
shumë ewill
logjikshme:
”pjesëmarrje
në çka?”
the co-management
partner
is often atëlong
processi dallon
and one
can
expect
a number ofsë
meetings
negotiations.
10
Asambleja
e Përgjithshme
e Kombeve
Bashkuara
këto
fusha
të pjesëmarrjes
të rinjveand
Some tips:
– pjesëmarrja ekonomike – ka të bëjë me punësimin dhe punën në përgjithësi, me zhvillimin ekonomik, eliminimin e
e gjendjes
ekonomike
të qëndrueshme
në një shoqëri,
rajon ose
për të
rinjtë
grup;to do
–varfërisë,
make akrijimin
plan on
how to approach
your
potential co-management
partner.
Decide
how
yousiwant
this, when,
where– and
whom,
etc. Dividedhe
theqeveritë,
roles andpolitikat
tasks between
allies; e pushtetit, ndikimin në
– pjesëmarrja
politike
ka tëwith
bëjë
me autoritetet
publike,your
ushtrimin
–
–

9.

e burimeve
nivele
të ndryshme;
–shpërndarjen
try to identify
the fearsnë
and
doubts
your potential co-management partner may have in relation to your
proposal.shoqërore
Think of ways
addressing
doubts;
pjesëmarrja
– kaoftë
bëjë me these
përfshirjen
në jetën e komunitetit vendor, trajtimin e sfidave dhe të
vendore;
–problemeve
be ready to
negotiate and to compromise. Your partner might be interested in creating a co-management
system, but
only to–akalimited
extent
(for example,
only in
care (artet
for young
people
in filmi,
pjesëmarrja
kulturore
të bëjë
me format
e ndryshme
të the
artitarea
dheoftëhealth
shprehjes
vizuale,
muzika,
your local
vallëzimi,
etj.).community). Starting on a small scale is a good way to initiate the whole co-management
process and to learn how it works. When more experience has been gained, the co-management can be
extended to other areas too;

Ka edhe disa modele të tjera të pjesëmarrjes së të rinjve, që nuk kanë strukturë të hierarkisë. Për shembull, mund t’i krahasoni modelet
e Dejvis Driskelit (Davis Driskell)t ose të Fill Tresiderit (Phil Treseder).

10. Agjenda për të rinjtë e Kombeve të Bashkuara, Fuqizimi i të rinjve për zhvillim dhe paqe (The United Nations Youth Agenda,
Empowering youth for development and peace) gjendet në:www.un.org/esa/socdev/unyin/agenda.htm(për herë të fundit e vizituar më
3 tetor 2006).

Njoftim me
pjesëmarrjen
Co-operation
at a local level

As a lot of support will be needed in the following stages, one should look for allies who would be interested in
helping
and joining the initiative. If one represents local youth or a youth organisation, it can be helpful to find
Mendoni
like-minded people or organisations. If one represents local authorities, one can look for other officers who could
1.Nësupport,
cilën shkallare
të pjesëmarrjes
së të rinjve
nisma
juaj? youth centres, etc.).
provide
or contact
institutions working
with gjendet
youth inprojekti
the areaose
(such
as schools,
Such allies can provide not only moral support, but they can also take over some tasks, help to generate better
2.Prej nga e dini këtë?
ideas and contribute resources, etc.
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Doracak Manual
për Kartën
e Rishikuar
EvropianeCharter
për Pjesëmarrjen
e të Rinjve në
Rajonale
on the
revised European
on the Participation
of Jetën
YoungLokale
Peopledhe
in Local
and Regional Life
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the field ofdhe
youth
and youthpo
policies.
It meets
a yearose
in plenary
sessionbëhet
and addresses
Këto fusha mundoperation
të jenë të in
ndërlidhura,
ndonjëherë,
të shihet
ndonjëtwice
iniciativë
ndonjë projekt,
e qartë se
youth-related
challenges.
ajo iniciativë përfshin
më tepërissues
se njëand
fushë.
Nuk është e lehtë të thuhet se cilat fusha të pjesëmarrjes u interesojnë më
shumë të rinjve,
mirëpo
hulumtimet
në It
mesin
britanikëve
rinj tregojnëinternational
se ata kryesisht
janë të interesuar
për
2. The
Advisory
Council.
has e30
members tërepresenting
non-governmental
youth
prodhimin dhe konsumimin e muzikës, vallëzimin dhe format e ndryshme të artit, si dhe për aktivitetet sportive.11
organisations and networks, national youth committees properly constituted in Council of Europe
member states (so-called National Youth Councils) and structures involved in various areas of youth
Mendoni work relevant to the Council of Europe’s youth policy. The role of the Advisory Council is to promote nongovernmental participation in decision-making processes in the youth sector of the Council of Europe.

1.

Cilët mund të jenë shembuj të aktiviteteve ose të projekteve konkrete në kuadër të katër fushave
3. The Joint Council
on Youth. It consists of all members of the European Steering Committee for Youth
të lartpërmendura
të pjesëmarrjes?
and the Advisory Council and it is the main decision- and policy-making body for governmental and

2. Shihni aktivitetet
e ndryshme
të tëwithin
rinjvethe
që Directorate
momentalisht
janë and
dukeSport.
u realizuar
ose
në is to
non-governmental
partners
of Youth
The rolenëofrajonin
this joint
council
komuniteti
tuaj avendor.
Nëposition
cilat fusha
të pjesëmarrjes
të rinjve
duke
u realizuar
shumica
develop
common
on the
main aspects së
of the
youthjanë
sector
in the
Council of
Europe,enamely
iniciativave?
Sipas
mendimit
tuaj,
cila është
arsyeja
për këtë?
priorities
and
objectives,
as well
as on the
budget.
4. The
Programming
Committee.
This is është
another
joint decision-making
body consistingjuaj?
of eight
members of
3. Në cilën
fushë
të pjesëmarrjes
së të rinjve
e inkuadruar
organizata/institucioni
Pse?
the European Steering Committee for Youth and eight members of the Advisory Council. The role of this
committee is to establish programmes in the area of youth work within the Council of Europe, especially
the programmes of the European Youth Centres in Strasbourg and Budapest and of the European Youth
1.2. PërfitimetFoundation.
nga pjesëmarrja e të rinjve dhe pengesat për pjesëmarrjen e të rinjve

Reflection time
Mendoni
1. Do you know of any example of co-management systems functioning at a local or organisational level?

1. Çfarë përfitimesh
nga pjesëmarrja e të rinjve do të donit të shihni në komunitetin tuaj vendor ose në
Where is it? How does it function?
organizatën tuaj?
2. What benefits of the co-management system can you think of?

2. Çfarë përfitimesh keni vërejtur deri tani?

3. In your opinion, what are the limitations of the co-management system?

Pjesëmarrja e të rinjve mund të sjellë përfitime konkrete dhe të dukshme, jo vetëm për të rinjtë, por edhe për
Co-management at a local level
organizatat/institucionet dhe komunitetet që janë të përfshira. Megjithatë, nuk duhet supozuar se pjesëmarrja gjithmonë
do të sjellë
Përvojathat
tregon
se nëand
qoftë
se ajo trajtohet
në mënyrë
(përCouncil
shembull,
është
Therezultate
revised pozitive.
charter states
“local
regional
authorities
should joadekuate
develop the
of nëse
Europe
co-e
përfaqësuar
nga shkallaret
më të
ulëta
të shkallës
së pjesëmarrjes),
në fakt mund
tëyoung
ketë ndikim
negativ
mbiorganisations
ata që janë të
management
principle
and
system
of
decision-making
in
partnership
with
people
and
youth
12
përfshirë.
in policy areas relevant to young people.”43 This is considered a very special form of co-operation because all
parties,
both adults
and
people,eare
on me
the të
same
level and se
hold
the sameepower
to make
decisions.
Hulumtuesit
e çështjeve
rinore
dheyoung
praktikantët
punës
rinj theksojnë
pjesëmarrja
rëndësishme
e të
rinjve: It
may, in some communities, be difficult for young people to be seen as equal partners with adults and to share
withpozitivisht
them. The jetën
experience
of various organisations shows, however, that “this concept opens the door
– E power
ndryshon
e të rinjve
to amazing
newtëopportunities,
ideas
for që
young
people
and elders
to stretch
their creativity
Pjesëmarrja
nuk duhet
shihet si qëllim,
si njëand
cakchallenges
përfundimtar
duhet
të arrihet,
por si mjet
për arritjen
e qëllimitand
ose
commitment.
It
reduces
prejudice,
enhances
clarity
and
simplicity
of
communication,
which
makes
valid and
si mënyrë efektive për arritjen e ndryshimit pozitiv në shoqëri. Të rinjtë mund të kontribuojnë për arritjen e këtijit ndryshimi,
44
useful
any sector
of daily
life –nëfamily,
veçanërisht
kurinshohin
zhvillime
pozitive
jetën eschool
tyre. and business”.
Setting up a co-management system at a local level can be done in a number of ways and there is no universal
recipe that applies equally to all. It is possible, however, to present a general framework that can guide the whole
Të rinjtëprocess,
sikurse and
edhethis
grupet
e tjera në
shoqëri dhe në komunitetin vendor, dëshirojnë ta thonë mendimin e tyre për
is presented
below.
çështje të ndryshme, dëshirojnë të dëgjohet zëri i tyre dhe pikëpamjet e tyre të merren seriozisht. Duke u përfshirë, ata
mund t’i shprehin mendimet e tyre në forume të ndryshme dhe kanë mundësi që mendimet e tyre të merren parasysh.
–

Mundëson të dëgjohet zëri i të rinjve

43. Ibid., II.7.53.ii.
44. “Co-management. A practical guide. Seeking excellence in youth participation at a local level”, Peace Child International,
2006, p. 9. Available at: http://co-management.info.
11. Thornton, S., Clubcultures: music, media and subcultural capital, Polity Press, Cambridge, 1995. Cituar sipas: Grifn, C.,“Challenging
assumptions abort youth political participation:critical insights from Great Britain”,Forbrig, J.(ed.), Revisiting youth political
participation.Challenges for research and democratic practice in Europe, Këshilli i Evropës, 2005,faq. 152.
12. Kirby, P. dhe Bryson,S.,Measuring themagic? Evaluating and researching young people’s participation in publik decision-making,
Carnegie Young People Initiative, Londër, 2002.

stimulon të rinjtë të zhvillojnë shkathtësi të reja, të fitojnë më tepër vetëbesim
Step–1 –I Preparation

Duke u përfshirë në iniciativa të ndryshme, të rinjtë mund të fitojnë njohuri të reja, të zhvillojnë shkathtësi, qëndrime dhe
Good
preparation
can substantially
contribute
the success
it is therefore
aftësi
të reja drejtuese,
dhe mund t’i
formojnë to
aspiratat
e tyre of
përan
të initiative,
ardhmen. and
Kjo mund
të ndodhëimportant
nëpërmjettoaktiviteteve
ensure
that enough
time siand
attention
is given
to thisduke
stagevepruar”,
of the process.
Beforedisa
talking
to potential
përkatëse
edukative,
dhe
nëpërmjet
“mësimit
duke kryer
detyra
konkrete.partners
Mundësia për t’i
about
establishing
co-management
system,eone
to maketësure
thattathe
potential partner:
shfrytëzuar
këto ashkathtësi
dhe njohuritë
rejaneeds
u ndihmon
rinjve
përmirësojnë
punën e tyre, pasi që mund t’i
zbatojnë ato në mjedisin ku ata veprojnë.
– understands what co-management is. Studying publications about this form of co-operation, making
contact
withtë
people
whot’ialready
have
experience
in this area eand
– U
ndihmon
rriturve
dallojnë
talentet
dhe potencialin
të listening
rinjve to their advice, can all be
helpful;
Duke punuar me të rinjtë dhe duke i mbështetur ata për arritjen e qëllimeve të tyre, të rriturit fitojnë mundësi që t’i
– is stereotipat
clear aboutewhat
he/she për
wants
to achieve
(what area
andshkathtësitë
to what extent?);
luftojnë
zakonshme
të rinjtë
(për shembull,
seoftëco-management
rinjve u mungojnë
e nevojshme ose se ata
nuk
janë
të
interesuar
për
jetën
e
komunitetit).
Më
pas,
të
rriturit
shpeshherë
e
shohin
të rinjtë
– knows of institutions or communities where this system already operates. One canse
often
learn nuk
fromjanë
the më pak të
talentuar,
se ata duhet
të mbështeten
dhemight
t’u ofrohen
mundësi për
t’i demonstruar
talentet
e tyre.
experience
of others!
A good idea
be to establish
personal
contact with
a representative
of such
an institution’s or community’s co-management system so that you can address questions directly to
– I stimulon të rinjtë të marrin përgjegjësi për veprimet dhe vendimet e tyre
that person;
Të rinjtë mësojnë se ai që merr vendime po ashtu mban përgjegjësi për pasojat (dhe e kundërta – ai/ajo që ka përgjegjësi
– is able to explain co-management to interested parties in a way they can understand. The concept of comund të marrë edhe vendime). Kjo do të thotë se nëse të rinjtë dëshirojnë të marrin pjesë në nivel vendor, ata duhet të
can
be quitee new
marrinmanagement
përgjegjësi për
veprimet
tyre.for some people and they may have doubts and reservations (especially
those who would be sharing power with another party). One therefore needs to be prepared to discuss
what
co-management
in general,
it works indemokracia
the area of youth
work,
what
experienceajo
of në jetën
– U
ndihmon
të rinjve means
ta kuptojnë
se sihow
funksionon
dhe si
duhet
tëthe
funksionojë
other
reale institutions or communities is, what the benefits are and what challenges there might be, etc.;

– U ndihmon të rriturve t’i kuptojnë nevojat dhe pikëpamjet e të rinjve
Step 3 – Approaching a potential co-management partner

Puna e drejtpërdrejtë me të rinjtë dhe përfshirja e tyre në procesin e konsultimit mund të krijojë mundësi për të fituar
This
is a very important
moment
the whole
as at this
the partnership
is initiated
between
informacione
të besueshme
përinnevojat
e të process
rinjve. Mirëpo,
disapoint
hulumtues
thonë se ka
shumë pak
dëshmithe
që vërtetojnë
parties
who will me
be sharing
power and
responsibilities.
If theme
other
partymë
does
not agree
se konsultimi
të rinjtë the
për decision-making
pikëpamjet dhe nevojat
e tyre
ofron informacione
kualitet
të mirë
se sa burimet e
13
tjera (siç janë
ose mësuesit).
to participate
in konsultimet
establishingme
theprindërit
co-management
system
then the whole process will be blocked. Approaching
the co-management partner is often a long process and one can expect a number of meetings and negotiations.
– tips:
I zhvillon shkathtësitë e të rriturve që të mund të punojnë në mënyrë efikase me të rinjtë
Some
Kur punojnë bashkë me të rinjtë, të rriturit kanë mundësi të mësojnë se si duhet të funksionojë puna me pjesëmarrje të
– make a plan on how to approach your potential co-management partner. Decide how you want to do
përbashkët. Mirëpo, mund të ketë nevojë për mbështetje të konsiderueshme (për shembull, në formë të trajnimeve ose të
this, për
when,
where
and withnë
whom,
etc.qëDivide
the roles
and tasks
between your
allies; për të punuar në mënyrë
literaturës
mësim
individual)
mënyrë
të rriturit
t’i zhvillojnë
shkathtësitë
e nevojshme
– try
efikase
metotëidentify
rinjtë. the fears and doubts your potential co-management partner may have in relation to your
proposal. Think of ways of addressing these doubts;
– Krijon mundësi për të rriturit që ta shpërndajnë dijen dhe përvojën e tyre duke mos i marrë nën
– be ready to negotiate and to compromise. Your partner might be interested in creating a co-management
patronazh të rinjtë
system, but only to a limited extent (for example, only in the area of health care for young people in
Të rinjtë
gjithmonë
dëshirojnë
t’u on
thuhet
se çka
duhet
të bëjnë.
Atainitiate
duan the
të eksplorojnë
dhe të mësojnë duke
yourjolocal
community).
Starting
a small
scale
is a good
way to
whole co-management
eksperimentuar.
Ata,
po
ashtu
i
mbajnë
sytë
e
çelur
dhe
mësojnë
duke
i
vëzhguar
ata
që
kanë
më
përvojë dhe
process and to learn how it works. When more experience has been gained, the co-managementtepër
can be
njohuri. Nëse të rriturit nuk i imponojnë vendimet e tyre, të rinjtë kanë më tepër gatishmëri që të mësojnë prej tyre, e me
extended to other areas too;
këtë edhe të përfitojnë nga përvoja e tyre.

13. Po aty, faq. 18.

Njoftim me
pjesëmarrjen
Co-operation
at a local level

some
material ready.
People
need
some të
time
to think
what they
hear and që
they
might në jetën e
Në–njëhas
sistem
demokratik,
njerëzit
duhetmight
të kenë
mundësi
marrin
pjesëabout
në marrjen
e vendimeve
ndikojnë
tyre. Këto
të zhvillohen
kuadërbe
tëhelpful
institucioneve
osethem
të strukturave
tëmaterials.
ndryshme dhe në nivele të
wantprocese
to read amund
bit more
about it, sonëit would
to provide
with relevant
ndryshme, duke e përfshirë edhe nivelin vendor. Pjesëmarrja në nivel vendor mund të jetë një pikënisje e mirë për të rinjtë
që 2të–mësojnë
tepër se si funksionon demokracia, për kufizimet dhe potencialet e saj, dhe të eksperimentojnë me
Step
Findingmë
allies
rregullat e demokracisë në mjedis të përshtatshëm.
As a lot of support will be needed in the following stages, one should look for allies who would be interested in
– and
Krijon
hapësirë
për të rinjtë
që t’i shfrytëzojnë
talentet
dheorganisation,
anët e tyreit të
helping
joining
the initiative.
If one represents
local youth
or a youth
canfuqishme
be helpfulnë
to dobi
find të gjithë
komunitetit
ose të organizatës
like-minded
people or organisations.
If one represents local authorities, one can look for other officers who could
provide
support,
or contact
working që
with
in the area
(such
as schools,
youth
etc.).
Të rinjtë
shpeshherë
janë institutions
shumë të motivuar
t’i youth
shfrytëzojnë
dhe t’i
zhvillojnë
talentet
dhe centres,
anët e tyre
të fuqishme.
Prandaj,
ështëprovide
shumënot
meonly
rëndësi
të krijohen
t’i shfrytëzojnë
këtotasks,
talente
përtotëgenerate
mirën e better
përgjithshme, në
Such
allies can
moral
support,mundësi
but they që
canata
also
take over some
help
dobi
të komunitetit
vendor dheetc.
të ndjejnë kënaqësi nga kontributi i tyre.
ideas
and
contribute resources,
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operation in the field of youth and youth policies. It meets twice a year in plenary session and addresses
youth-related issues and challenges.
Të rinjtë përbëjnë një grup relativisht të madh në kuadër të komuniteteve vendore. Nëse vendimet që merren në nivel
2. The
Council.
It has 30të members
representing
international
vendor ndikojnë
mbi Advisory
jetën e grupeve
të ndryshme,
gjithë anëtarët
duhet të kenë
mundësi tanon-governmental
shprehin mendiminyouth
e tyre
and networks,
youth committees
properly
in të
Council
of Europe
dhe ta formojnëorganisations
rezultatin përfundimtar,
ashtunational
që të plotësohen
edhe nevojat
e tyre.constituted
Prandaj, nëse
rinjtë marrin
pjesë
member stateska(so-called
National
Councils)
and structures
in various
areas ofnevojat
youth e
në procesin e vendimmarrjes,
më shumë
gjasa qëYouth
të merren
parasysh
pikëpamjetinvolved
e tyre dhe
të plotësohen
tyre.
work relevant to the Council of Europe’s youth policy. The role of the Advisory Council is to promote nongovernmental participation in decision-making processes in the youth sector of the Council of Europe.
– Stimulon qasje dhe ide të reja për zgjidhjen e problemeve vendore dhe rajonale
3. The
Jointgjithmonë
Council on
Youth.
consists
of në
all proceset
membersvendimmarrëse,
of the European
Steering
Committee
for masë
Youthtë
Tradicionalisht,
të rinjtë
kanë
qenëIt të
përfshirë
mirëpo
vetëm
deri në një
andsethe
Advisory
Council
it isdhe
thekanë
mainudhëhequr.
decision- and
policy-making
body
governmental
andqë
caktuar, për shkak
të rriturit
e kanë
pasurand
fuqinë
Mirëpo,
është vërejtur
se for
po të
ftohen të rinjtë
non-governmental
partners
within
the
Directorate
of
Youth
and
Sport.
The
role
of
this
joint
council
is
to
të bashkëpunojnë për zgjidhjen e problemeve vendore që i prekin ata, kjo mund të ofrojë perspektivë të re ose ide të reja
a common
position
on the main
aspects of
the youth sector
the Council
of Europe, Idetë
namely
dhe të freskëta,develop
dhe mund
ta stimulojë
të menduarit
për zgjidhjen
e problemeve
jashtëinmënyrave
tradicionale.
dhe
priorities
and objectives,
as on
budget.e shoqërisë bashkëkohore.
metodat e tilla të
reja, ndoshta
përputhen as
mëwell
shumë
methe
zhvillimin

Doracak Manual
për Kartën
e Rishikuar
EvropianeCharter
për Pjesëmarrjen
e të Rinjve në
Rajonale
on the
revised European
on the Participation
of Jetën
YoungLokale
Peopledhe
in Local
and Regional Life

–
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Bën që procesi i vendimmarrjes të jetë më përfaqësues (reprezentativ)

4. The Programming Committee. This is another joint decision-making body consisting of eight members of
the European Steering Committee for Youth and eight members of the Advisory Council. The role of this
committee is to establish programmes in the area of youth work within the Council of Europe, especially
Tashmë jeni duke punuar në pjesëmarrjen e të rinjve ose planifikoni ta bëni një gjë të tillë. E kuptoni
the programmes of the European Youth Centres in Strasbourg and Budapest and of the European Youth
rëndësinë
e identifikimit të ndryshimeve pozitive që sjell përfshirja e të rinjve për komunitetin ose
Foundation.

Detyrë:

organizatën tuaj. Pyetjet dhe sugjerimet e mëposhtme do t’ju udhëzojnë në procesin e planifikimit
të ndryshimit në mjedisin tuaj vendor.

Reflection time
Vërejtje:
ky ushtrim nuk është i lidhur drejtpërdrejt me planifikimin ose me zbatimin e ndonjë
1. Do të
you
know ofKa
anypër
example
co-management
systems
functioning
at a local or organisational level?
projekti
veçantë.
qëllim of
t’ju
ndihmojë ta bëni
ndryshimin
e tillë.

1.

Where is it? How does it function?

Kur fillon projekti/iniciativa juaj për pjesëmarrjen e të rinjve?

2. What benefits of the co-management system can you think of?

2.

Në çfarë mase vlerësimi i projektit do t’i identifikojë ndryshimet që kanë qenë rezultat i

3. In
your opinion,
arenë
themjedisin
limitations
of the co-management system?
përfshirjes
së tëwhat
rinjve
tuaj?

3. Çka tjetër (përveç vlerësimit) ka nevojë ose mund të bëhet për t’i identifikuar në mënyrë
përkatëse përfitimet
Co-management
at a local nga
levelpjesëmarrja e të rinjve në kontekstin tuaj?
4. revised
A mendoni
se states
i keni shkathtësitë
dheregional
burimet authorities
e nevojshme
(si përdevelop
shembull,
të of Europe coThe
charter
that “local and
should
thekohë
Council
mjaftueshme)
bërë këtë
punë? Në cilatinmënyra
mund
të young
zhvillohen
këto
dhe
management
principlepër
andta
system
of decision-making
partnership
with
people
andshkathtësi
youth organisations
in policy
relevant
young people.”43 This is considered a very special form of co-operation because all
të areas
sigurohen
këtotoburime?
parties, both adults and young people, are on the same level and hold the same power to make decisions. It
5. Nëse po, atëherë:
may, in some communities, be difficult for young people to be seen as equal partners with adults and to share
– vendosni në cilat fusha të veçanta të veprimit të komunitetit/organizatës dëshironi të
power with them. The experience of various organisations shows, however, that “this concept opens the door
kur do
të bëhet
identifikimi
përfitimeve
e të rinjve;
to amazingpërqendroheni
new opportunities,
ideas
and challenges
fori young
peoplenga
andpjesëmarrja
elders to stretch
their creativity and
– bëni një
plan hap
pas hapi
për atë clarity
se si doand
t’i simplicity
identifikoni
commitment.
It reduces
prejudice,
enhances
of ato;
communication, which makes it valid and
44
çfarë
mbështetjeje
keni
nevojë dhe
ku mund ta merrni atë;
useful–in vendosni
any sectorseofpër
daily
life –lloj
family,
school and
business”.
– vendosni se kur dëshironi ta bëni këtë.
Setting up a co-management system at a local level can be done in a number of ways and there is no universal
6. that
Nëseapplies
jo, atëherë:
recipe
equally to all. It is possible, however, to present a general framework that can guide the whole
– konstatoni
se kush mund
ta bëjë këtë për ju;
process,
and this is presented
below.
– vendosni së bashku se në cilat fusha të veçanta të veprimit të komunitetit/organizatës
dëshironi të përqendroheni kur do të bëhet identifikimi i përfitimeve nga pjesëmarrja e të
43. Ibid., II.7.53.ii.

rinjve;
44. “Co-management.
A practical guide. Seeking excellence in youth participation at a local level”, Peace Child International,
së bashku
një plan hap pas hapi për atë se si do të kryhen veprimet;
2006,–p. 9.bëni
Available
at: http://co-management.info.
–

vendosni së bashku se për çfarë lloj mbështetjeje keni nevojë dhe ku mund ta merrni
atë;vendosni se kur duhet të kryhen veprimet.

Realizoni këtë.

Step 1 – Preparation

Ata që merren me pjesëmarrjen e të rinjve ndonjëherë ballafaqohen me sfida dhe pengesa. Pengesat e tilla mund të jenë si
Good
preparation
substantially në
contribute
to the
success
of an initiative,
and it is çështjeve
therefore important
to arsyeve
rezultat
i situatës can
së përgjithshme
komunitet,
vlerave
të pranuara
në komunitet,
politike, ose
14
dhe
praktikantët
i përmendin
këtoof
gjëra:
kulturore,
Hulumtuesit
ensure
thatetj.
enough
time and
attention
is given
to this stage
the process. Before talking to potential partners
about establishing a co-management system, one needs to make sure that the potential partner:
– vlerat dhe shprehitë e ndryshme të të rinjve dhe të të rriturve;
– understands what co-management is. Studying publications about this form of co-operation, making
– oraret e ndryshme kohore të të rinjve dhe të të rriturve;
contact with people who already have experience in this area and listening to their advice, can all be
– llojet
e ndryshme të komunikimit;
helpful;
– –nivelet
dheabout
llojet e
ndryshme
përvojës;
is clear
what
he/shetëwants
to achieve (what area of co-management and to what extent?);
– –mungesa
knowseofshkathtësive;
institutions or communities where this system already operates. One can often learn from the
experience
of others! A good
mighttëbe
to establish
personal contact with a representative of such
– mbështetja
e pamjaftueshme
që idea
u ofrohet
rinjve
dhe të rriturve;
an institution’s or community’s co-management system so that you can address questions directly to
– mungesa e njohurive për atë se si të përfshihen të rinjtë në mënyrë të dobishme;
that person;
– metodat e ndryshme të mësimit të të rinjve dhe të të rriturve;
– is able to explain co-management to interested parties in a way they can understand. The concept of co– vendi
i të rinjve në
shoqërore
disa kultura,
rinjtë
tradicionalisht
kanë pozitë (especially
shumë të ulët dhe
management
canhierarkinë
be quite new
for some(në
people
and theytëmay
have
doubts and reservations
kanë
shumë
ndikim);
those
whopak
would
be sharing power with another party). One therefore needs to be prepared to discuss
–
–

whatnën
co-management
in general,
how it works in the area of youth work, what the experience of
marrja
patronazh i tëmeans
rinjve nga
të rriturit;
other
institutions
or
communities
is,
what
mosbesimi ndërmjet të rinjve dhe të rriturve; the benefits are and what challenges there might be, etc.;

has somenegative
material(“të
ready.
People
mightjanë…”;
need some
time to
about
hear anddhe
theyparagjykimet
might
– –stereotipat
gjithë
të rinjtë
“të gjithë
të think
rriturit
janëwhat
…”), they
keqkuptimet
e
want
to
read
a
bit
more
about
it,
so
it
would
be
helpful
to
provide
them
with
relevant
materials.
ndërsjella;
–

mungesa e procedurave dhe e politikave të përshtatura për të rinjtë në kuadër të organizatave (për shembull, sasia

Step 2e –dokumenteve
Finding allies
formale që duhet të lexohen, të analizohen dhe të ndërmerret diçka në lidhje me to);

As–a lot
of support
will be
needed
in the
following
stages,
should look
forrinjve;
allies who would be interested in
mendimi
se është
detyra
e dikujt
tjetër
të punojë
përone
pjesëmarrjen
e të
helping
and joining
initiative.
If pjesëmarrjen
one represents
local
youth or a youth organisation, it can be helpful to find
– shpenzimet
qëthe
ndërlidhen
me
e të
rinjve;
like-minded people or organisations. If one represents local authorities, one can look for other officers who could
– vendi;
provide
support, or contact institutions working with youth in the area (such as schools, youth centres, etc.).
– allies
mungesa
informacioneve;
Such
can eprovide
not only moral support, but they can also take over some tasks, help to generate better
ideas
and contribute
resources,
etc.të nevojshme (për shembull, më tepër kohë);
– mungesa
e burimeve
të tjera
përqindja e lartë e largimit të të rinjve nga puna;

– qasja e përshtatur për njerëzit me aftësi të kufizuara;
This is a very important moment in the whole process as at this point the partnership is initiated between the
– mbledhjet e gjata;
parties who will be sharing the decision-making power and responsibilities. If the other party does not agree
obligimetinshkollore;
to–participate
establishing the co-management system then the whole process will be blocked. Approaching
– co-management
interesat e tjera;
the
partner is often a long process and one can expect a number of meetings and negotiations.
Some
tips:
– mendimi se asgjë nuk do të ndryshojë, edhe sikur të marrë pjesë ndonjë i ri;
makeqë
a plan
onpjesë
how nuk
to approach
your potential
co-management
partner. Decide how you want to do
– –të rinjtë
marrin
janë përfaqësues
të të rinjve
në përgjithësi.
this, when, where and with whom, etc. Divide the roles and tasks between your allies;
– try to identify the fears and doubts your potential co-management partner may have in relation to your
proposal. Think of ways of addressing these doubts;
Mendoni
– be ready to negotiate and to compromise. Your partner might be interested in creating a co-management
system, but only to a limited extent (for example, only in the area of health care for young people in
local
Starting on
a small
2.Çkayour
mund
të community).
bëni për t’i tejkaluar
këto
sfida?scale is a good way to initiate the whole co-management
process and to learn how it works. When more experience has been gained, the co-management can be
3.Kush
mund të
tuaj në këtë proces?
extended
to jenë
otheraleatët
areas too;

1.Cilat janë pengesat më të mëdha për pjesëmarrjen e të rinjve në kontekstin tuaj vendor?

14. Shihni bibliografinë në fund të doracakut.

Njoftim me
pjesëmarrjen
Co-operation
at a local level

–

Step 3 – Approaching a potential co-management partner
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operation in the field of youth and youth policies. It meets twice a year in plenary session and addresses
youth-related issues and challenges.
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2. The Advisory Council. It has 30 members representing international non-governmental youth
Pjesëmarrja e të organisations
rinjve akoma nuk
pranuarnational
nga të gjitha
diçka që është
e dobishme
për zhvillimin
dhe
andështë
networks,
youthkomunitetet
committeessi properly
constituted
in Council
of Europe
koherencën e tyre.
Ka
arsye
të
ndryshme
për
këtë,
ndërsa
një
shembull
janë
normat
kulturore
që
i
favorizojnë
strukturat
member states (so-called National Youth Councils) and structures involved in various areas of youth
dhe marrëdhëniet
hierarkike.
komunitetet
tilla, të youth
moshuarit
luajnë
rol shumë
të rëndësishëm
work
relevantNë
to the
Council ofeEurope’s
policy.
The role
of the Advisory
Council dhe
is to konsiderohet
promote non-si
mosrespektim kurgovernmental
të rinjtë përpiqen
të përfshihen
në proceset vendimmarrëse.
Nëyouth
një kontekst
tëthe
tillëCouncil
mund të
jetë e
participation
in decision-making
processes in the
sector of
of mos
Europe.
lehtë të punohet në pjesëmarrjen e të rinjve, mirëpo përvoja e organizatave për zhvillim që punojnë në mjedise të tilla
15
Ato e theksojnë
rolin e organizatave
të komunitetit
dhe të
tregon se ka mënyra
për t’uon
ballafaquar
sfidat of
e tilla.
3. The efikase
Joint Council
Youth. It me
consists
all members
of the European
Steering Committee
for Youth
organizatave rinore
përfshirjen
të rinjveand
në aktivitetet
e tyre,
në ndërmarrjen
e dialogut konstruktiv
ndërmjet të rinjve
andnëthe
AdvisoryeCouncil
it is the main
decisionand policy-making
body for governmental
and
dhe të moshuarvenon-governmental
dhe në krijimin e mjeteve
bashkëpunim
efikas.of
Një
qëllim
tjetër
i rëndësishëm
në komunitetet
partnerspër
within
the Directorate
Youth
and
Sport.
The role of this
joint councilqëisjanë
to
të bazuara në strukturat
në nënshtrimin
ndajaspects
autoritetit,
është
të punohet
njerëzvenamely
që kanë
develophierarkike
a commondhe
position
on the main
of the
youth
sector innë
theqëndrimet
Council ofe Europe,
pozita me fuqi (jo
vetëm përfaqësuesit
e pushtetit
por edhe mësuesit, prindërit, etj.) në mënyrë që të rinjtë të
priorities
and objectives,
as well asvendor,
on the budget.
shihen si partnerë.
4. The Programming Committee. This is another joint decision-making body consisting of eight members of
the European Steering Committee for Youth and eight members of the Advisory Council. The role of this
1.3. Parimet ecommittee
pjesëmarrjes
së të rinjve
is to establish
programmes in the area of youth work within the Council of Europe, especially
the programmes of the European Youth Centres in Strasbourg and Budapest and of the European Youth
Më herët në këtëFoundation.
kapitull u përmend se ka mënyra të ndryshme të interpretimit se ç’është pjesëmarrja e të rinjve dhe se ka
ide të ndryshme se si të mbështetet përfshirja e tyre. Ndoshta është më lehtë që të arrihet pajtim për disa parime të cilat
mundësojnë që pjesëmarrja e të rinjve në organizata ose në komunitete të ketë kuptim dhe të jetë efektive.
Reflection time

Mendoni
1. Do you know of any example of co-management systems functioning at a local or organisational level?
Where
is it? How së
does
it function?
1. Përpiquni
të formuloni
paku
tri praktika, zgjidhje dhe rekomandime që mund ta përforcojnë
pjesëmarrjen
e të rinjve
nëco-management
kontekstin e punës
suaj.
2. What benefits
of the
system
can you think of?
3. Intëyour
opinion,
what arepraktikat
the limitations
of Pse?
the co-management system?
2. A e keni
vështirë
t’i shënoni
e tilla?
Për t’i paraqitur
tre parimetate apara
të level
pjesëmarrjes së të rinjve mund ta përdorim modelin e propozuar nga Mark Jansi dhe
Co-management
local
Kurt De Bakeri .16
The revised charter states that “local and regional authorities should develop the Council of Europe coKy model
thotë se: principle and system of decision-making in partnership with young people and youth organisations
management
in policy areas relevant to young people.”43 This is considered a very special form of co-operation because all
– Pjesëmarrja
duhet
tëand
bazohet
sfidë are on the same level and hold the same power to make decisions. It
parties, both
adults
youngnë
people,
Me “sfidë”,
nënkuptohet
ndonjë
e cila
jetë etondërlidhur
nëequal
mënyrë
të drejtpërdrejtë
may,këtu
in some
communities,
betemë
difficult
forduhet
youngtëpeople
be seen as
partners
with adultsme
andrealitetin
to share e
përditshëm
të të
rinjve
dheThe
e cila
duhet të jetë
tërheqëse
ose interesante
për however,
ta;
power
with
them.
experience
of various
organisations
shows,
that “this concept opens the door
to amazing new opportunities, ideas and challenges for young people and elders to stretch their creativity and
– Pjesëmarrja
duhet
të bazohet
në kapacitet
commitment.
It reduces
prejudice,
enhances clarity and simplicity of communication, which makes it valid and
44
useful
any sectortëofrinjtë
daily duhet
life – family,
and business”.
Që të mund
tëinpërfshihen,
të kenëschool
disa njohuri
dhe shkathtësi.
Projektet ose iniciativat duhet të përputhen
me aftësitë e të rinjve të interesuar dhe patjetër duhet të ketë mundësi që shkathtësitë që mungojnë të mund të zhvillohen
Setting up a co-management system at a local level can be done in a number of ways and there is no universal
në kuadër të projektit;
recipe that applies equally to all. It is possible, however, to present a general framework that can guide the whole
process, and this is presented below.
43. Ibid., II.7.53.ii.
44. “Co-management. A practical guide. Seeking excellence in youth participation at a local level”, Peace Child International,
2006, p. 9. Available at: http://co-management.info.
15. Shihni, për shembull, Golombek,S. Çka funksionon në pjesëmarrjen e të rinjve: studime të rastit, International Youth Foundation, 2002.
(Golombek S. (ed.), What works in youth participation: case studies from around the world, International Youth Foundation, 2002.
16. Jans,M.dhe De Backer, K.,op.cit.,faq.5.

Step 1 – Preparation
Good preparation can substantially contribute to the success of an initiative, and it is therefore important to
– Pjesëmarrja duhet të bazohet në lidhje
ensure that enough time and attention is given to this stage of the process. Before talking to potential partners
about establishing a co-management system, one needs to make sure that the potential partner:
“Të rinjtë duhet të ndjehen të lidhur me njerëzit, komunitetet, idetë, lëvizjet dhe të mbështetur prej tyre”.17 Në esencë, kjo
do të–thotë
se ata nukwhat
janë të
vetmuar dhe seis.mund
të identifikohen
të llogarisin
nëofmbështetje
nga making
ndonjë grup ose
understands
co-management
Studying
publicationsdhe
about
this form
co-operation,
institucion
(të llogarisin
në to edhe
në kuptimin
do ta fitojnë
nevojshme
mbështetje).
contact
with people
who already
haveseexperience
inhapësirën
this area eand
listeningpër
to their
advice, can all be
helpful;
– is clear about what he/she wants to achieve (what
co-management
and to what
extent?);
Përveçarea
tre of
parimeve
të lartpërmendura,
përvoja
e praktikantëve që
Sfida
punojnë
në
fushën
e
përfshirjes
së
të
tregon
– knows of institutions or communities where this system already operates. One can often rinjve
learn from
the se nëse
të arrihet contact
pjesëmarrje
e tëofrinjve,
experience of others! A good idea might be todëshirohet
establish personal
with ea rëndësishme
representative
such atëherë
ajo duhet
jetë:
an institution’s or community’s co-management
systemtëso
that you can address questions directly to
that person;
Pjesëmarrja
– is able to explain co-management to interested parties
a way they canpër
understand.
Thetë
concept
– Nëin dispozicion
të gjithë
rinjtë,of copa marrë
prejardhjen,
kombësinë,
fenë,
etj.
management can be quite new for some people and parasysh
they may have
doubts and
reservations
(especially
those who would be sharing
power with another party). One therefore needs to be prepared to discuss
Lidhja
Kapaciteti
what co-management means in general, how Karta
it works
the areathotë
of youth
work, what
theformat
experience
of
e in
rishikuar
se “parimet
dhe
e ndryshme
të
other institutions
or communities
is, what thepjesëmarrjes
benefits are and
what
challenges
there
might
be,
etc.;
Burimi:Jans,M.dhe
DeBacker,K.,Youth
(work)
të promovuar në këtë Kartë vlejnë për të gjithë të
18
social
participation.
for a might need rinjtë
Pra
qasja
pjesëmarrje
nuk mund të
diskriminim”.
– and
has
some
material Elements
ready. People
some pa
time
to think about
what
theynë
hear
and they might
practical
theory,
flaman
i të rinjve,Ye
kufizohet
nëprovide
bazë të them
faktorëve
tillë si materials.
ç janë për shembull, prej
want to
read Këshilli
a bit more
about
it, so itP!would be
helpful to
with të
relevant
2002, faq.5
ku vjen dikush ose cilat janë bindjet e tij/saj;

Step 2 – Finding allies

– Të ndërlidhet me nevojat e vërteta të të rinjve
Step 3 – Approaching a potential co-management partner

Është me rëndësi dhe motivuese për të rinjtë që të përfshihen në çështje që ndikojnë drejtpërdrejtë mbi ta; të arrijnë
This
is andryshim
very important
in thezgjidhje
whole process
as at this
thepërfitojnë
partnership
is initiated
between
thezhvillojnë
ndonjë
pozitiv,moment
të kërkojnë
për problemet
e point
tyre, të
shkathtësi
të reja
ose t’i
parties
who
beesharing
decision-making
and responsibilities.
If the other
party
does
not agreee tyre;
interesat
dhewill
hobit
tyre. Nëthe
këtë
mënyrë, ata, po power
ashtu ndjejnë
se marrin përgjegjësi
për jetën
dhe
komunitetet
to participate in establishing the co-management system then the whole process will be blocked. Approaching
the co-management partner is often a long process and one can expect a number of meetings and negotiations.
– E vlerësuar
Some tips:
Çdokush duhet ta dijë se kontributi i tij/saj është i rëndësishëm (edhe sikur ky kontribut të jetë i kufizuar);
– make a plan on how to approach your potential co-management partner. Decide how you want to do
this, when, where and with whom, etc. Divide the roles and tasks between your allies;
– E dobishme për të gjithë aktorët e përfshirë
– try to identify the fears and doubts your potential co-management partner may have in relation to your
Pjesëmarrja
kuptimplote
sjell
dobi
të rinjtë,these
të rriturit,
organizatat dhe komunitetet, për shkak se bëhen ndryshime
proposal.
Think of
ways
of për
addressing
doubts;
pozitive në fusha të ndryshme – në zhvillimin personal, në shkallët e efikasitetit, ndryshimin shoqëror, etj.;
– be ready to negotiate and to compromise. Your partner might be interested in creating a co-management
system, but only to a limited extent (for example, only in the area of health care for young people in
your local community). Starting on a small scale is a good way to initiate the whole co-management
process and to learn how it works. When more experience has been gained, the co-management can be
extended to other areas too;

Njoftim me
pjesëmarrjen
Co-operation
at a local level

As a lot of support will be needed in the following stages, one should look for allies who would be interested in
helping and joining the initiative. If one represents local youth or a youth organisation, it can be helpful to find
like-minded
people or organisations. If one represents local authorities, one can look for other officers who could
– Vullnetare
provide
support,
contact institutions
with youth
in të
therinjtë
areakanë
(such
schools,
youth
centres,
etc.).vendosin
Kjo do të thotë seorpjesëmarrja
nuk është working
e detyrueshme
dhe se
të as
drejtë
të mos
marrin
pjesë nëse
Such
can
provide
not
moraledhe
support,
but theydhe
canformën
also take
over some
ashtu.allies
Ata po
ashtu
mund
tëonly
vendosin
për shkallën
e përfshirjes
sëtasks,
tyre; help to generate better
ideas and contribute resources, etc.
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17. Po aty.,fq. 6.
18. Karta e Rishikuar Evropiane për Pjesëmarrjen e të Rinjve në Jetën Lokale dhe Rajonale,
Kongresi i Autoriteteve Lokale dhe Rajonale të Evropës, maj 2003.
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operation in the field of youth and youth policies. It meets twice a year in plenary session and addresses
youth-related issues and challenges.

80

2. The Advisory Council. It has 30 members representing international non-governmental youth
organisations and networks, national youth committees properly constituted in Council of Europe
– Të ofrojë forma të ndryshme të përfshirjes
member states (so-called National Youth Councils) and structures involved in various areas of youth
Nuk ekziston një work
formërelevant
e vetmetoethe
pjesëmarrjes
është eyouth
përshtatshme
përrole
të gjithë
rinjtë. Prandaj
e rëndësishme
Council ofqë
Europe’s
policy. The
of thetë
Advisory
Councilështë
is to promote
nonqë të rinjve t’u ofrohen mënyra të ndryshme të përfshirjes ashtu që ata të mund ta zgjedhin atë që është më e rëndësishme
governmental participation in decision-making processes in the youth sector of the Council of Europe.
dhe më interesante për ta;
3. The Joint Council on Youth. It consists of all members of the European Steering Committee for Youth
– E mbështetur
me Advisory
burimet eCouncil
nevojshme
and the
and it is the main decision- and policy-making body for governmental and
Në qoftë se burimet
nuk janë në dispozicion,
atëherë
qasja
në pjesëmarrje
e kufizuar,
e për
edhecouncil
e pamundur.
non-governmental
partners within
the
Directorate
of Youthbëhet
and Sport.
The role
of disa,
this joint
is to
Duhet të ofrohendevelop
burimetae common
nevojshme,
sikurseon
koha,
njerëzore,
mjetet
transporti,
etj.;
position
the burimet
main aspects
of the
youthfinanciare,
sector in njohuritë,
the Council
of Europe,
namely
priorities and objectives, as well as on the budget.
– E bazuar
në
të Committee.
vërtetë ndërmjet
të rriturve
të rinjve
4. Thepartneritet
Programming
This is another
jointdhe
decision-making
body consisting of eight members of
Partneriteti nënkupton
të komunikohet
për pritjet dhe
frikët,and
dheeight
të ndahet
pushteti
dhe
përgjegjësia.
KjoThe
nukrole
nënkupton
the European
Steering Committee
for Youth
members
of the
Advisory
Council.
of this
gjithmonë ndarjen
e të gjitha
të punës
dhe të përgjegjësive
mënyrë
barabartë,
por ndarjen
e këtyre
fushave
committee
is fushave
to establish
programmes
in the area ofnëyouth
worktëwithin
the Council
of Europe,
especially
në bazë të asaj sethe
çkaprogrammes
duan, për çkaofkanë
nevojë
dhe
çka
mund
të
kontribuojnë
të
dyja
palët;
the European Youth Centres in Strasbourg and Budapest and of the European Youth
–

Foundation.

Transparente

Është e nevojshme që të gjitha palët e përfshira në proces të jenë të vetëdijshme për qëllimin e pjesëmarrjes dhe për
time
kufizimet eReflection
saj. Ato, po
ashtu duhet ta kenë të qartë se çfarë lloj ndikimi mund të kenë të rinjtë, çka mund të ndryshohet e
çka jo; 1. Do you know of any example of co-management systems functioning at a local or organisational level?
Where is it? How does it function?

–

Të vendoset si parim i politikës e jo vetëm si një teknikë e thjeshtë19

2. What benefits of the co-management system can you think of?
“Pjesëmarrja nuk është një teknikë apo një formë e përfshirjes. Ajo është e ndërlikuar dhe përfshin fusha, nivele dhe
20
3. tëInndryshme.
your opinion,
whatduhet
are the
the co-management
në kuadërsystem?
të politikave dhe të strategjive të ndryshme
dimensione
Prandaj,
të limitations
jetë elementoftransversal
të planifikuara në kuadër të organizatave ose të komuniteteve”;

Co-management at a local level

– Të jetë e këndshme
The revised
charter
statesmoshën),
that “local
andtepër
regional
should
develop
the Council
Europe nëse
coNë përgjithësi
(pa marrë
parasysh
ka më
gjasa authorities
që njerëzit të
ndërmarrin
aksione
në bazë of
vullnetare
management
principle
and
system
of
decision-making
in
partnership
with
young
people
and
youth
organisations
puna është e këndshme. Puna “e këndshme” nuk nënkupton patjetër argëtim, por thjesht diçka që sjell përmbushje ose
innga
policy
areas
relevant to young people.”43 This is considered a very special form of co-operation because all
kënaqësi
kryerja
e saj.
parties, both adults and young people, are on the same level and hold the same power to make decisions. It
may, in some communities, be difficult for young people to be seen as equal partners with adults and to share
Mendoni
power with them. The experience of various organisations shows, however, that “this concept opens the door
to amazing
new opportunities,
ideas
challenges
for young people
and
elders janë
to stretch
their creativity
1.Cilat
nga parimet
e pjesëmarrjes
së tëand
rinjve
që u përmendën
më lartë
tashmë
të pranishme
në and
commitment.
It
reduces
prejudice,
enhances
clarity
and
simplicity
of
communication,
which
makes
it
valid and
punën e organizatës/komunitetit tuaj?
useful in any sector of daily life – family, school and business”.44

2.Cilat parime duhet të zbatohen dhe kush duhet ta ketë përgjegjësinë për ta bërë këtë?

Setting up a co-management system at a local level can be done in a number of ways and there is no universal

3.Sirecipe
mundthat
të kontribuoni
përto
futjen
përdorimhowever,
të këtyre
applies equally
all. It në
is possible,
toparimeve?
present a general framework that can guide the whole
process, and this is presented below.
43. Ibid., II.7.53.ii.

44. “Co-management. A practical guide. Seeking excellence in youth participation at a local level”, Peace Child International,
2006, p. 9. Available at: http://co-management.info.
19. Forbrig, J.,op.cit.faq.16.
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20. Transversale nënkupton se ka të bëjë me aspektet dhe fushat e ndryshme të jetës.

Step 1 – Preparation
Good preparation can substantially contribute to the success of an initiative, and it is therefore important to
ensure that enough time and attention is given to this stage of the process. Before talking to potential partners
PJESËMARRJA ËSHTË…
about establishing a co-management system, one needs to make sure that the potential partner:
– understands what co-management is. Studying publications about this form of co-operation, making
contact with people who already have experience in this area and listening to their advice, can all be
helpful;
– is clear about what he/she wants to achieve (what area of co-management and to what extent?);
– knows of institutions or communities where this system already operates. One can often learn from the
experience of others! A good idea might be to establish personal contact with a representative of such
an institution’s or community’s co-management system so that you can address questions directly to
that person;
– is able to explain co-management to interested parties in a way they can understand. The concept of comanagement can be quite new for some people and they may have doubts and reservations (especially
those who would be sharing power with another party). One therefore needs to be prepared to discuss
what co-management means in general, how it works in the area of youth work, what the experience of
other institutions or communities is, what the benefits are and what challenges there might be, etc.;
– has some material ready. People might need some time to think about what they hear and they might
want to read a bit more about it, so it would be helpful to provide them with relevant materials.

Step 2 – Finding allies

Step 3 – Approaching a potential co-management partner
This is a very important moment in the whole process as at this point the partnership is initiated between the
parties who will be sharing the decision-making power and responsibilities. If the other party does not agree
to participate in establishing the co-management system then the whole process will be blocked. Approaching
the co-management partner is often a long process and one can expect a number of meetings and negotiations.
Some tips:
– make a plan on how to approach your potential co-management partner. Decide how you want to do
this, when, where and with whom, etc. Divide the roles and tasks between your allies;
– try to identify the fears and doubts your potential co-management partner may have in relation to your
proposal. Think of ways of addressing these doubts;
– be ready to negotiate and to compromise. Your partner might be interested in creating a co-management
system, but only to a limited extent (for example, only in the area of health care for young people in
1.4. Parakushtet
pjesëmarrjen
your local për
community).
Starting eontëarinjve
small scale is a good way to initiate the whole co-management
process
and
to
learn
how
it
works.
When
experience
has
been gained,
co-management
be
Pjesëmarrja nuk ndodh vetvetiu; nuk zhvillohet kotmore
më kot.
Duhet të
plotësohen
disathe
kushte
që të mund can
të praktikohet
extended
to other
areas too; Këto, të ashtuquajtura parakushte për pjesëmarrjen e të rinjve, në mënyrë të
pjesëmarrja
kuptimplote
rëndësishme.
thjeshtë mund të sqarohen si praktika ose si vlera që duhet të ekzistojnë, ose duhet të zhvillohen, në komunitetin ose në
organizatën që është e interesuar ta përforcojë përfshirjen e të rinjve. Nuk ekziston një listë fikse e parakushteve që mund
të përdoret si listë kontrolluese nga ata që përpiqen të arrijnë pjesëmarrje domethënëse; ato duhet të përkufizohen për çdo
kontekst të veçantë nga aktorët që veprojnë në atë kontekst dhe që e njohin atë shumë mirë.

Njoftim me
pjesëmarrjen
Co-operation
at a local level

As a lot of support will be needed in the following stages, one should look for allies who would be interested in
helping and joining the initiative. If one represents local youth or a youth organisation, it can be helpful to find
like-minded people or organisations. If one represents local authorities, one can look for other officers who could
provide support, or contact institutions working with youth in the area (such as schools, youth centres, etc.).
Such allies can provide not only moral support, but they can also take over some tasks, help to generate better
ideas and contribute resources, etc.
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operation in the field of youth and youth policies. It meets twice a year in plenary session and addresses
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youth-related issues and challenges.
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–

–

aftësia për
ta trajtuar
në mënyrë
konstruktive
situatë konflikti;
2. The
Advisory
Council.
It has 30njëmembers
representing international non-governmental youth
organisations
andqënetworks,
nationaltëyouth
committees properly constituted in Council of Europe
qasja në pjesëmarrje
për ata
nuk janë anëtarë
asnjë strukture;
member states (so-called National Youth Councils) and structures involved in various areas of youth
qasja në informacione;
work relevant to the Council of Europe’s youth policy. The role of the Advisory Council is to promote nonqasja në teknologji;
governmental participation in decision-making processes in the youth sector of the Council of Europe.
sektori aktiv i të rinjve;
3. The Joint Council on Youth. It consists of all members of the European Steering Committee for Youth
vetëdija përand
vlerën
pjesëmarrjes;
the eAdvisory
Council and it is the main decision- and policy-making body for governmental and
duhet të plotësohen
nevojat elementare
(ushqimi,
pija, veshja,ofvendbanimi,etj.);
non-governmental
partners within
the Directorate
Youth and Sport. The role of this joint council is to
develop
a
common
position
on
the
main
aspects
of
youth sector in the Council of Europe, namely
barazia (mendimet e të rriturve dhe ato të të rinjve kanë peshë tëthe
njëjtë);
priorities and objectives, as well as on the budget.
partneriteti ekzistues ndërmjet të rinjve dhe të rriturve;
The Programming Committee. This is another joint decision-making body consisting of eight members of
burimet4.financiare;
the European Steering Committee for Youth and eight members of the Advisory Council. The role of this
mundësia për ta zgjedhur fushën ose formën më adekuate ose më interesante të përfshirjes;
committee is to establish programmes in the area of youth work within the Council of Europe, especially
nevojat e identifikuara
lokale;
the programmes
of the European Youth Centres in Strasbourg and Budapest and of the European Youth
përfshirja eFoundation.
aktorëve të ndryshëm;

–

njohja e gjendjes, identitetit, stilit të jetës, etj. të të rinjve në komunitet;

–

korniza
ligjore; time
Reflection
niveli minimal i arsimit;
1. Do you know of any example of co-management systems functioning at a local or organisational level?
gatishmëria
përistëit?mësuar,
qoftë
edhe nga gabimet personale;
Where
How does
it function?
infrastruktura
për pjesëmarrje;
2. What benefits
of the co-management system can you think of?

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

politikat e përshtatshme për pjesëmarrje;
3. In your opinion, what are the limitations of the co-management system?
siguria fizike dhe emocionale;

–

përfaqësimi i interesave të të rinjve të pa favorizuar;

–

Co-management at a local level

e drejta për të marrë pjesë;
The revised
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should develop the Council of Europe co– shkathtësi
dhe kompetenca
përthat
menaxhim
dhe proceset
pjesëmarrjes;
management principle and system of decision-making in partnership with young people and youth organisations
– kuptim për atë se ç’është pjesëmarrja kuptimplote
(për dallim nga përfaqësimi sipërfaqësor/tokenizmi);
in policy areas relevant to young people.”43 This is considered a very special form of co-operation because all
– gatishmëria
për
të
marrë
pjesë
ose
për
të
kryer
punë
parties, both adults and young people, are on thepjesëmarrëse;
same level and hold the same power to make decisions. It
may, in some
difficult
for young people to be seen as equal partners with adults and to share
– gatishmëria
për communities,
ta ndarë fuqinëbedhe
kontrollin.
power with them. The experience of various organisations shows, however, that “this concept opens the door
Për pjesëmarrje
kuptimplote
të të rinjve,ideas
duhetand
të plotësohen
parakushtet
e lartpërmendura,
kualiteti
to amazing
new opportunities,
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forgjitha
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and i
pjesëmarrjes
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communication,
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komunitet,44ka nevojë të kontrollohet se në çfarë mase janë
in any
of daily
lifeorganizatë
– family, school
plotësuar këto parakushte dhe cilat mangësi duhet të shqyrtohen më pas.
Setting up a co-management system at a local level can be done in a number of ways and there is no universal
recipe that applies equally to all. It is possible, however, to present a general framework that can guide the whole
Detyrë:
process, and this is presented below.

1.Kthehuni te lista e parakushteve për pjesëmarrjen e të rinjve.
43. Ibid., II.7.53.ii.
2.Identifikoni
parakushtet që tashmë janë plotësuar në organizatën, komunitetin ose projektin tuaj.

44. “Co-management. A practical guide. Seeking excellence in youth participation at a local level”, Peace Child International,

2006, p. 9. Available
at: http://co-management.info.
3.Përshkruani
se në çfarë
mënyre ose në çfarë mase janë plotësuar ato.

4.Vendosni se cilat prej tyre duhet të zbatohen edhe më tepër.
5.Mendoni së bashku me të tjerët se si mund të arrihet kjo dhe kush mund ta bëjë atë.

Identifikoni parakushtet të cilat akoma nuk janë plotësuar në organizatën, komunitetin ose
Step 1 –6.Preparation
projektin tuaj.

Good preparation can substantially contribute to the success of an initiative, and it is therefore important to
7. enough
Përpiquni
mendoni
se cilat
mund
të jenë
se pse këto
parakushte
janë plotësuar
ensure that
timetëand
attention
is given
to this
stageshkaqet
of the process.
Before
talking to nuk
potential
partners
akoma.
about establishing a co-management system, one needs to make sure that the potential partner:
– 8.
understands
co-management
is. se
Studying
about
form
of co-operation,
Mendoniwhat
së bashku
me të tjerët
si mundpublications
të arrihet kjo
dhethis
kush
mund
ta bëjë atë. making
contact with people who already have experience in this area and listening to their advice, can all be
9.
Bëni një plan real të veprimit për veten tuaj, ku do të planifikoni se si do të kontribuoni ju
helpful;

personalisht në zbatimin e parakushteve që janë të nevojshme të arrihet të nxënit të
rëndësishëm për të rinjtë .

– is clear about what he/she wants to achieve (what area of co-management and to what extent?);
– knows of institutions or communities where this system already operates. One can often learn from the
experience of others! A good idea might be to establish personal contact with a representative of such
an institution’s or community’s co-management system so that you can address questions directly to
1.5. Format
e pjesëmarrjes së të rinjve
that person;
– is të
able
to explain
co-management
interested
in a way
they can understand.
Thejanë
concept
of coKa mënyra
shumta
se si të
rinjtë mund tëto
marrin
pjesë parties
në marrjen
e vendimeve
për çështjet që
të rëndësishme
për
can bevendor.
quite new
sometëpeople
and they
mayse
have
and reservations
(especially
ta dhe përmanagement
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Disafor
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se format e tjera.
those
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would
be sharing
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caktuar
se party).
sa format
tjera dhe needs
secila etokabepotencialin
e saj,
sikurse edhe
kufizimet what
e veta.
co-management means in general, how it works in the area of youth work, what the experience of
other institutions or communities is, what the benefits are and what challenges there might be, etc.;
Format më të shpeshta të pjesëmarrjes së të rinjve që mund të vërehen në shoqëritë bashkëkohore evropiane janë këto:
– has some material ready. People might need some time to think about what they hear and they might
want
to read a bit more about it, so it would be helpful to provide them with relevant materials.
– puna
vullnetare;
–

pjesëmarrja në format e ndryshme të arsimit joformal;

– edukimi i moshatarëve–përfshirja e të rinjve në edukimin e moshatarëve të tyre (për shembull, programet për
As a lot
of support
be needed
in the
following
one should
promovim
të will
shëndetit,
fushatat
për
ngritjen stages,
e vetëdijes,
etj.); look for allies who would be interested in
helping
and joining
the initiative.
If one represents
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or a youth për
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– pjesëmarrja
aktive
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like-minded people or organisations. If one represents local authorities, one can look for other officers who could
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dhe in
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Such allies can provide not only moral support, but they can also take over some tasks, help to generate better
vendore, shkollave, klubeve, OJQ-ve, etj.;
ideas and contribute resources, etc.
– sistemet për bashkë-menaxhim që ekzistojnë në disa institucione (për shembull, në Drejtorinë për Rini dhe Sport të
të Evropës), ku vendimet merren nga përfaqësuesit e të rinjve ose të organizatave rinore dhe nga
Step 3Këshillit
– Approaching
a potential co-management partner
përfaqësuesit e autoriteteve në baza të barabarta;
This
a very important
momentnë
in proceset
the whole
process as at this
the partnership
is initiated
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e vendimmarrjes
përpoint
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nevojat dhe
shqetësimet
dhe për
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who will be sharing the decision-making power and responsibilities. If the other party does not agree
to participate in establishing the co-management system then the whole process will be blocked. Approaching
– nivelet e ndryshme të pjesëmarrjes së të rinjve në projekte dhe aktivitete (të organizuara, e po ashtu edhe të
the co-management partner is often a long process and one can expect a number of meetings and negotiations.
paorganizuara);,
Some tips:
– aktivitetet e fushatave;
– make a plan on how to approach your potential co-management partner. Decide how you want to do
– anëtarësia në partitë politike, sindikatat, grupet e interesit;
this, when, where and with whom, etc. Divide the roles and tasks between your allies;
– marrja pjesë në zgjedhje (edhe për të votuar edhe për t’u kandiduar).
– try to identify the fears and doubts your potential co-management partner may have in relation to your
Think
of ways
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doubts;
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yourqë
local
a individuale
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good wayjashtë
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the whole
21
përfundim
pasoja
shumë
të rëndësishme
për praktikantët
që punojnë
në pjesëmarrjencan
e të
pjesëmarrjes”.
processKyand
to learn ka
how
it works.
When
more experience
has been gained,
the co-management
berinjve –të
rinjtë duhet
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mundësi
të eksperimentojnë
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nënkupton përqendrimin në format jo tradicionale të pjesëmarrjes. Tani për tani nuk ka definicion të qartë për atë se çka
nënkuptohet saktë me shprehjen “forma të reja të pjesëmarrjes”, mirëpo burimet e ndryshme i përmendin këto shembuj:
21. Libri i bardhë i BE-së,“Stimul i ri për të rinjtë evropianë”,COM(2001) 681 përfundimtare, faq. 10.
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of Jetën
YoungLokale
Peopledhe
in Local
and Regional Life

operation in the field of youth and youth policies. It meets twice a year in plenary session and addresses
youth-related issues and challenges.
The Advisory Council. It has 30 members representing international non-governmental youth
– rrjetet e2.bashkëmoshatarëve;
rrjetet e bashkëmoshatarëve;
organisations and networks, national youth committees properly constituted in Council of Europe
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member
states (so-called National Youth Councils) and structures involved in various areas of youth
– nënshkrimiwork
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relevant to the Council of Europe’s youth policy. The role of the Advisory Council is to promote nonnënshkrimi i peticioneve;
governmental
participation in decision-making processes in the youth sector of the Council of Europe.
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Joint Council on Youth. It consists of all members of the European Steering Committee for Youth
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the Advisory Council and it is the main decision- and policy-making body for governmental and
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non-governmental partners within the Directorate of Youth and Sport. The role of this joint council is to
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Mendoni

1. Do you know of any example of co-management systems functioning at a local or organisational level?

MendoniWhere is it? How does it function?
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in policy areas relevant to young people.”43 This is considered a very special form of co-operation because all
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may, in some communities, be difficult for young people to be seen as equal partners with adults and to share
power with them. The experience of various organisations shows, however, that “this concept opens the door
to amazing new opportunities, ideas and challenges for young people and elders to stretch their creativity and
commitment. It reduces prejudice, enhances clarity and simplicity of communication, which makes it valid and
useful in any sector of daily life – family, school and business”.44
Setting up a co-management system at a local level can be done in a number of ways and there is no universal
recipe that applies equally to all. It is possible, however, to present a general framework that can guide the whole
process, and this is presented below.
43. Ibid., II.7.53.ii.
44. “Co-management. A practical guide. Seeking excellence in youth participation at a local level”, Peace Child International,
2006, p. 9. Available at: http://co-management.info.

Step 1 – Preparation
Good preparation can substantially contribute to the success of an initiative, and it is therefore important to
ensure that enough time and attention is given to this stage of the process. Before talking to potential partners
about establishing a co-management system, one needs to make sure that the potential partner:
– understands what co-management is. Studying publications about this form of co-operation, making
contact with people who already have experience in this area and listening to their advice, can all be
helpful;

Kapitulli 2

– knows of institutions or communities where this system already operates. One can often learn from the
experience of others! A good idea might be to establish personal contact with a representative of such
an institution’s or community’s co-management system so that you can address questions directly to
that person;

Karta
e Rishikuar
Evropiane
për
Pjesëmarrjen
e tëof co– is able
to explain co-management
to interested parties
in a way
they can understand. The concept
management can be quite new for some people and they may have doubts and reservations (especially
Rinjve
Jetën
Lokale
Rajonale
thosenë
who would
be sharing
power withdhe
another party).
One therefore needs to be prepared to discuss
what co-management means in general, how it works in the area of youth work, what the experience of
other institutions or communities is, what the benefits are and what challenges there might be, etc.;
– has some material ready. People might need some time to think about what they hear and they might
2.1. Hyrje
want to read a bit more about it, so it would be helpful to provide them with relevant materials.

Ç’është
e Rishikuar
Step 2 Karta
– Finding
allies Evropiane për Pjesëmarrjen e të Rinjve në Jetën Lokale dhe Rajonale?
Pjesëmarrja
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promovuar pjesëmarrjen e të rinjve dhe për t’i pajisur me mjetet dhe shkathtësitë e nevojshme ata që kanë nevojë për to.
like-minded people or organisations. If one represents local authorities, one can look for other officers who could
Shembuj për këtë janë sistemi për bashkë-menaxhim,22 trajnimet dhe aktivitetet e tjera edukative, aktivitetet hulumtuese
provide support, or contact institutions working with youth in the area (such as schools, youth centres, etc.).
dhe mbështetja financiare për projektet rinore që e promovojnë pjesëmarrjen.23
Such allies can provide not only moral support, but they can also take over some tasks, help to generate better
ideas
and
contribute
resources,
etc.
Një
mjet
shumë
i veçantë
për ta promovuar
pjesëmarrjen e të rinjve në nivel vendor dhe rajonal është Karta e Rishikuar
Evropiane për Pjesëmarrjen e të Rinjve në Jetën Lokale dhe Rajonale, dokument ky i miratuar nga Kongresi i Autoriteteve
Lokale
Rajonale të Këshillit
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në maj të vititpartner
2003. Karta ofron ide dhe instrumente konkrete që mund të
Step 3dhe
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thenuk
whole
process
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the co-management partner is often a long process and one can expect a number of meetings and negotiations.
Some tips:
– make a plan on how to approach your potential co-management partner. Decide how you want to do
this, when, where and with whom, etc. Divide the roles and tasks between your allies;
– try to identify the fears and doubts your potential co-management partner may have in relation to your
proposal. Think of ways of addressing these doubts;
– be ready to negotiate and to compromise. Your partner might be interested in creating a co-management
system, but only to a limited extent (for example, only in the area of health care for young people in
your local community). Starting on a small scale is a good way to initiate the whole co-management
process and to learn how it works. When more experience has been gained, the co-management can be
extended to other areas too;

22. Nëpërmjet partneritetit unik ndërmjet përfaqësuesve të organizatave rinore dhe qeverive, Këshilli i Evropës, krijoi një sistem të bashkëmenaxhimit në kuadër të Drejtorisë për Rini dhe Sport, i cili u ofron të rinjve mundësinë ta thonë mendimin e tyre gjatë formulimit dhe
zbatimit të politikave për të rinjtë të Këshillit të Evropës. Më tepër informata për bashkë-menaxhimin mund të gjenden në Kapitullin 7
të këtij doracaku.
23. Për çdo vit, Fondacioni evropian i të rinjve ofron mbështetje financiare për projekte të shumta që e promovojnë pjesëmarrjen e të rinjve
në nivel vendor, kombëtar dhe ndërkombëtar në Evropë.

Karta e Rishikuar
Evropiane
Pjesëmarrjen e të Rinjve në Jetën Lokale dhe Rajonale
Co-operation
at a localpër
level

– is clear about what he/she wants to achieve (what area of co-management and to what extent?);
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2. The Advisory Council. It has 30 members representing international non-governmental youth
organisations and networks, national youth committees properly constituted in Council of Europe
member states (so-called National Youth Councils) and structures involved in various areas of youth
Ç’është Kongresi
i Autoriteteve
Lokale
dhe
të Këshillit
work
relevant to the
Council
of Rajonale
Europe’s youth
policy. të
TheEvropës?
role of the Advisory Council is to promote nongovernmental participation in decision-making processes in the youth sector of the Council of Europe.
Karta e Rishikuar Evropiane për Pjesëmarrjen e të Rinjve në Jetën Lokale dhe Rajonale është iniciuar dhe është miratuar nga
3. The Joint
Council
Youth. Ittëconsists
members
of nga
the European
Steering
for Youth
Kongresi i Autoriteteve
Lokale
dheonRajonale
Këshillit oftëall
Evropës,
njëri
institucionet
politikeCommittee
të kësaj organizate.
and the
AdvisorytëCouncil
and për
it isçështje
the main
policy-making
governmental
andtë
Kongresi i jep këshilla
Komitetit
Ministrave
të decisionndryshme and
të politikave
lokalebody
dhe for
rajonale.
Ai i tubon
non-governmental
the Directorate
Youthtë
and
Sport. The role of this joint council is to
zgjedhuri e autoriteteve
vendore dhepartners
rajonale within
nga vendet
anëtare të of
Këshillit
Evropës.
develop a common position on the main aspects of the youth sector in the Council of Europe, namely
Roli kryesor i Kongresit
është
promovojë
nëbudget.
nivel vendor dhe rajonal, për shkak se demokracia fillon në
priorities
andta
objectives,
asdemokracinë
well as on the
qytetet dhe në fshatrat e Evropës. Siç ka thënë Halvdan Skardi (Halvdan Skard), Kryetari i Kongresit: “Kongresi është
The nga
Programming
Committee.
This is another
joint decision-making
body consisting
eight members
of
shndërruar në4.njërin
organet kryesore
për ruajtjen
e demokracisë
vendore dhe rajonale
anembanëofEvropës
dhe partner
kryesor politik nëthe
dialogun
me qeveritë.”
European
Steering Committee for Youth and eight members of the Advisory Council. The role of this
committee is to establish programmes in the area of youth work within the Council of Europe, especially
Aktivitetet e Kongresi
përqendrohen
the programmes
of në:
the European Youth Centres in Strasbourg and Budapest and of the European Youth
Foundation.
– mbështetjen e futjes në përdorim dhe zhvillimit të vetëqeverisjes në nivelet vendore dhe rajonale;
–
–

avancimin e dialogut konstruktiv ndërmjet autoriteteve vendore dhe rajonale dhe atyre kombëtare;
Reflection
time
monitorimin
e demokracisë
vendore në rajonet dhe komunat evropiane;

–

1. Do you
know of any
example
co-management systems functioning at a local or organisational level?
monitorimin
e zgjedhjeve
vendore
dheofrajonale;
Where is it? How does it function?
Kongresi përbëhet nga dy dhoma: Dhoma e Autoriteteve Lokale dhe Dhoma e Rajoneve. 318 anëtarë dhe 318 zëvendësit e
2. What
benefits of200.000
the co-management
systemtë
can
you think
të dy dhomave
i përfaqësojnë
komuna dhe rajone
Evropës
dheof?
ata emërohen nga shoqatat e tyre kombëtare të
autoriteteve
vendore
dhe
rajonale.
3. In your opinion, what are the limitations of the co-management system?
Katër komitetet statusore, që trajtojnë çështje të ndryshme, përgatisin raporte dhe tekste politike për odat. Një nga ato
është Komiteti për kulturë dhe arsim, i cili është përgjegjës për çështjet rinore.
at a local
KongresiCo-management
angazhohet në mënyrë
aktivelevel
që të sigurojë shpërndarje sa më të gjerë të mundshme të Kartës së rishikuar. Edhe
pse Karta
e
rishikuar
është
përgatitur
nga Kongresi,
përgjegjësinë
për zbatiminshould
e këtij develop
dokumenti
e kanë
autoritetet
vendore
The revised charter states that
“local and
regional authorities
the
Council
of Europe
codhe rajonale.
management principle and system of decision-making in partnership with young people and youth organisations
in policy areas relevant to young people.”43 This is considered a very special form of co-operation because all
Detyrë:
parties, both adults and young people, are on the same level and hold the same power to make decisions. It
may, in some communities, be difficult for young people to be seen as equal partners with adults and to share
1. Gjeni se kush janë delegatët e vendit tuaj në Dhomën e Autoriteteve Lokale dhe në Dhomën e
power with them. The experience of various organisations shows, however, that “this concept opens the door
Rajoneve
gjendet në ueb-faqen
e challenges
Kongresit).for young people and elders to stretch their creativity and
to
amazing(lista
new opportunities,
ideas and
commitment.ata
It reduces
prejudice,
enhances
clarity and
simplicity
of communication,
which tuaj
makes
valid and
2. Kontaktoni
dhe kërkoni
më tepër
informacione
për
atë se çka
është bërë në vendin
përitta
44
useful
in
any
sector
of
daily
life
–
family,
school
and
business”.
promovuar dhe për ta zbatuar Kartën e rishikuar, dhe çfarë veprimesh të tjera janë planifikuar.
Setting se
upsia mund
co-management
system
a local level dhe
can be
done ineakartës.
number of ways and there is no universal
3. Pyetni
të kontribuoni
përatpromovimin
zbatimin
recipe that applies equally to all. It is possible, however, to present a general framework that can guide the whole

4. Mendoni
se sithis
mundtë
përfshiheni
process, and
is presented
below.ta inkurajoni përfshirjen e organizatës suaj, komunitetit tuaj
vendor ose autoriteteve tuaja vendore.
43. Ibid., II.7.53.ii.

A practical guide. Seeking excellence in youth participation at a local level”, Peace Child International,
Si dhe 44.
pse“Co-management.
u rishikua Karta?
2006, p. 9. Available at: http://co-management.info.

Karta Evropiane për Pjesëmarrjen e të Rinjve në Jetën Komunale dhe Rajonale (emri origjinal i dokumentit) u miratua në
mars të vitit 1992 nga Konferenca e Përhershme e Autoriteteve Lokale dhe Rajonale të Këshillit të Evropës (e cila në
vitin1994 u riemërtua në “Kongresi i Autoriteteve Lokale dhe Rajonale në Evropë”). Përkundër potencialit të tij, ky
dokument as që u bë shumë i njohur, e as nuk u shfrytëzua sa duhet nga vendet anëtare të Këshillit të

Step 1 – Preparation

– knows of institutions or communities where this system already operates. One can often learn from the
Mendoni
experience of others! A good idea might be to establish personal contact with a representative of such

1. Cilatanjanë
zhvillimetorecommunity’s
reja shoqërore,
politike, ekonomike
osethat
teknologjike
që kanë
ndikim në
jetën,to
institution’s
co-management
system so
you can address
questions
directly
nevojat
dhe
aspiratat
e
të
rinjve?
that person;

– isnga
ablekëto
to explain
co-management
to interested
partiesnë
in apjesëmarrjen
way they can eunderstand.
The concept
2. Cilat
zhvillime
mund të kenë
ndikim të madh
të rinjve (edhe
në nivelof comanagement
can be quiteose
newnë
fororganizatën
some peopletuaj)?
and they may have doubts and reservations (especially
global
edhe në komunitetin

those who would be sharing power with another party). One therefore needs to be prepared to discuss
what co-management means in general, how it works in the area of youth work, what the experience of
institutions
or communities
is, what që
thepërbëhej
benefits nga
are and
what challenges
theredhe
might
be, etc.;Konsultativ
Si rezultatother
i kërkesës,
u formua
një grup ekspertësh
përfaqësues
të Kongresit
të Këshillit
26,
dhe
ekspertë
të tjerë,
si dhe
filloi about
puna për
rishikimin
e Kartës.
Karta
e Rishikuar
për Çështje
Rinore
Këshillitready.
të Evropës
– has
sometëmaterial
People
might
need some
time
to think
what
they hear
and they
might
Evropianewant
për Pjesëmarrjen
të Rinjve
Rajonale
miratuathem
nga Kongresi
në maj
të vitit2003 (si Shtojcë e
to read a bit emore
aboutnëit,Jetën
so it Lokale
would dhe
be helpful
to uprovide
with relevant
materials.
Rekomandimit 128).
Karta
i trajton
Stepe2rishikuar
– Finding
allieszhvillimet e reja që ndikojnë në jetën e të rinjve në shoqërinë bashkëkohore evropiane, siç është
ndikimi gjithnjë e më i madh i internetit mbi të rinjtë, papunësia e të rinjve, ose pasojat e pasigurisë urbane. Pastaj, ajo
As a lot ofedhe
support
will be të
needed
in the
following
oneçështjet
shouldqë
look
fortëallies
who would
përmban
një analizë
politikave
vendore
që stages,
i trajtojnë
janë
rëndësishme
përbetëinterested
rinjtë dhe in
propozon
helpingme
andtëjoining
thepolitika
initiative.
If one
representspjesëmarrjen
local youth ore të
a youth
it can be helpful to find
mënyra
cilat këto
mund
ta mbështesin
rinjve organisation,
në nivel vendor.
like-minded people or organisations. If one represents local authorities, one can look for other officers who could
providee support,
or në
contact
institutions
working with youth in the area (such as schools, youth centres, etc.).
Karta
rishikuar
gjuhë
të ndryshme
Such allies can provide not only moral support, but they can also take over some tasks, help to generate better
Karta është publikuar në dy gjuhë zyrtare të Këshillit të Evropës – anglisht dhe frëngjisht – mirëpo ekzistojnë edhe
ideas and contribute resources, etc.
përkthime në disa gjuhë të tjera evropiane27. Procesi i përkthimit të Kartës në të gjitha gjuhët zyrtare të Këshillit të Evropës
është duke vazhduar, ashtu që në të ardhmen në të do të mund të kenë qasje të gjitha komunitetet vendore anembanë
Step 3 – Approaching a potential co-management partner
Evropës.
This is a very important moment in the whole process as at this point the partnership is initiated between the
parties who will be sharing the decision-making power and responsibilities. If the other party does not agree
to participate in establishing the co-management system then the whole process will be blocked. Approaching
the co-management partner is often a long process and one can expect a number of meetings and negotiations.
Some tips:
– make a plan on how to approach your potential co-management partner. Decide how you want to do
this, when, where and with whom, etc. Divide the roles and tasks between your allies;
– try to identify the fears and doubts your potential co-management partner may have in relation to your

24. Doorley, J.,“Synthesis report on the work of the Council of Europe’s Directorate of Youth and Sport in the eld of youth participation
proposal.citizenship
Think of between
ways of 2003
addressing
doubts;
and democratic
and 2005these
and an
analysis of current trends in youth participation and recommendations for
future
action”,
(2006) 4,Strasburg,
janar 2006, faq.Your
6. partner might be interested in creating a co-management
– be
readyCDEJ
to negotiate
and to compromise.

system,
only toEvropiane
a limitedpër
extent
(for example,
only
the Lokale
area of
health
care for young
people in
25. Hyrje në
Kartën but
e Rishikuar
Pjesëmarrjen
e të Rinjve
nëinJetën
dhe
Rajonale,Kongresi
i Autoriteteve
Lokale dhe
Rajonale
të Këshillit
të Evropës, maj
2003, faq.
your
local community).
Starting
on5.a small scale is a good way to initiate the whole co-management
andpër
to Çështje
learn how
it works.
Whenstatusor
more experience
beenqëgained,
the
co-management
be dhe të
26. Këshilliprocess
Konsultativ
Rinore
është organ
i Këshillit të has
Evropës,
përbëhet
nga
30 përfaqësues tëcan
rrjeteve
organizatave
joqeveritare
i tij kryesor është t’i formulojë rekomandimet për politikat dhe çështjet programore në sektorin e
extended
to otherrinore.
areasRoli
too;
të rinjve të Këshillit të Evropës.
27. Përkthimet ekzistuese mund të gjenden në ueb-faqen e Kongresit në: www.coe.int/t/congress ose në ueb-faqen e Qendrës evropiane
të dijes për politika rinore në: www.training-youth.net dhewww.youth-knowledge.net/INTEGRATION/EKC/ GP/charter.html.

Karta e Rishikuar
Evropiane
Pjesëmarrjen e të Rinjve në Jetën Lokale dhe Rajonale
Co-operation
at a localpër
level

Good preparation
can substantially contribute to the success of an initiative, and it is therefore important to
24.
Evropës.
Dhjetë
vitetime
më vonë,
Kongresi is
dhe
Drejtoria
Riniof
dhe
e organizuan
konferencën
“Të rinjtë
– aktorë në
ensure that
enough
and attention
given
to thispër
stage
theSport,
process.
Before talking
to potential
partners
qytetet dhe rajonet e tyre” në Krakov (7-8 mars 2002), për ta festuar 10 vjetorin e Kartës evropiane dhe për t’i vlerësuar
about establishing a co-management system, one needs to make sure that the potential partner:
sukseset dhe sfidat e pjesëmarrjes së të rinjve gjatë dekadës së parë të ekzistencës së Kartës25. Konferenca po ashtu u
përqendrua
në promovimin
mëtutjeshëm të pjesëmarrjes
të rinjve dhe
në praktikat
e mira
në këtë fushë.making
– understands
whate co-management
is. Studying së
publications
about
this form
of co-operation,
contact
with
people who already
have formuloi
experience
this area
listening
their evropiane,
advice, canpër
all shkak
be
Në deklaratën
e saj
përfundimtare,
konferenca
njëinkërkesë
përand
ndryshim
të to
Kartës
se u
përfunduahelpful;
se dispozitat e Kartës nuk i pasqyronin sa duhet zhvillimet e reja në shoqërinë bashkëkohore.
– is clear about what he/she wants to achieve (what area of co-management and to what extent?);
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operation in the field of youth and youth policies. It meets twice a year in plenary session and addresses
youth-related
issues
challenges.
Karta e rishikuar është
dokument
zyrtarand
i Këshillit
të Evropës dhe për këtë arsye është shkruar në stil formal që mund të
duket si i vështirë
për
t’u
kuptuar
nga
ata
që
të punojnë
me dokumente
ligjore enon-governmental
veçanërisht nga të youth
rinjtë.
2. The Advisory Council. It nuk
hasjanë
30mësuar
members
representing
international
Prandaj edhe ështëorganisations
krijuar versioni
i
Kartës
së
rishikuar
me
“gjuhë
të
thjeshtë”,
kur
parimet
dhe
rekomandimet
janë
ilustruar
and networks, national youth committees properly constituted in Council of Europe
me shembuj dhe janë sqaruar me një gjuhë të thjeshtë “të kuptueshme nga të rinjtë”. Ky version në gjuhë të thjeshtë është
member states
(so-called National Youth Councils) and structures involved in various areas of youth
28
në dispozicion në CD dhe onlajn. që të rinjtë të njoftohen me Kartën në një mënyrë më pak formale.
work relevant to the Council of Europe’s youth policy. The role of the Advisory Council is to promote nongovernmental participation in decision-making processes in the youth sector of the Council of Europe.

Detyrë: 3. The Joint Council on Youth. It consists of all members of the European Steering Committee for Youth
1.

and the Advisory Council and it is the main decision- and policy-making body for governmental and
Zbuloni senon-governmental
a është përkthyer partners
Karta e rishikuar
në gjuhën
tuaj (edhe
versioni
zyrtar edhe
ai në
e council is to
within the
Directorate
of Youth
and Sport.
The role
ofgjuhën
this joint
thjeshtë).develop a common position on the main aspects of the youth sector in the Council of Europe, namely

2.

andorganizatë,
objectives,institucion
as well asose
on grup
the budget.
Nëse jo, apriorities
dini ndonjë
që do të ishte i gatshëm ta përkthente Kartën në
gjuhën
tuaj?
A
do
të
ishit
i
gatshëm
të
përfshiheni
në organizimin
e përkthimit?body consisting of eight members of
4. The Programming Committee. This is another
joint decision-making

3.

thepartnerët
Europeane mundshëm
Steering Committee
for Youth
and eight
members of the Advisory Council. The role of this
Kontaktoni
dhe planifikoni
procesin
e përkthimit.
committee is to establish programmes in the area of youth work within the Council of Europe, especially
Zbatoni planin
tuaj.
the programmes
of the European Youth Centres in Strasbourg and Budapest and of the European Youth
DërgojeniFoundation.
versionin e përkthyer në Drejtorinë për Rini dhe Sport të Këshillit të Evropës (youth@coe.int) dhe
në Sekretariatin e Kongresit (congress.web@coe.int) që të jetë në dispozicion edhe për njerëzit e tjerë.

4.
5.
6.

Nëse
ekzistontime
përkthimi, atëherë zbuloni se:
Reflection
–1. ku
të merren
të shtypura
të Kartës në vendin
tuaj;
Domund
you know
of anykopje
example
of co-management
systems
functioning at a local or organisational level?
Where
is
it?
How
does
it
function?
– a është përkthimi i Kartës në dispozicion onlajn. Nëse po, në cilat ueb-faqe?

7.
8.

2. What
the co-management
Porositni
aqbenefits
kopje të of
Kartës
sa keni nevojë. system can you think of?
3. In your opinion, what are the limitations of the co-management system?
Zbuloni sa e ekziston versioni i Kartës në gjuhë të thjeshtë në gjuhën tuaj dhe a mund të keni qasje në të.

Co-management at a local level
Statusi ligjor
i Kartëscharter states that “local and regional authorities should develop the Council of Europe coThe revised
management principle and system of decision-making in partnership with young people and youth organisations
Rekomandimi
Rec areas
(2004)13
i Komitetit
të Ministrave
e përkrah
zbatiminaevery
Kartës
së rishikuar
miratuar nga
të gjitha
is considered
special
form ofështë
co-operation
because
all
in policy
relevant
to young
people.”43qëThis
29
Në
praktikë,
kjo
do
të
thotë
se
vendet
anëtare
kanë
përgjegjësi
morale
ta
zbatojnë
vendet anëtare
të
Këshillit
të
Evropës.
parties, both adults and young people, are on the same level and hold the same power to make decisions. It
Kartën e rishikuar, edhe pse rekomandimet e saj nuk paraqesin detyrim ligjor. Prandaj, Karta duhet të shihet si përmbledhje
may, in some communities, be difficult for young people to be seen as equal partners with adults and to share
parimesh, praktikash më të mira dhe udhëzimesh për ta përmirësuar pjesëmarrjen e të rinjve në nivelet vendore dhe
rajonale.power with them. The experience of various organisations shows, however, that “this concept opens the door
to amazing new opportunities, ideas and challenges for young people and elders to stretch their creativity and
commitment. It reduces prejudice, enhances clarity and simplicity of communication, which makes it valid and
useful in any sector of daily life – family, school and business”.44
Setting up a co-management system at a local level can be done in a number of ways and there is no universal
recipe that applies equally to all. It is possible, however, to present a general framework that can guide the whole
process, and this is presented below.
28. Gjendet në:www.youth-knowledge.net/INTEGRATION/EKC/GP/charter.html.
43. Ibid., II.7.53.ii.
29. Në kohën e shtypjes së doracakut (vjeshtë 2007), Këshilli i Evropës kishte 47 vende anëtare: Shqipëria, Andorra, Armenia, Austria,
44. “Co-management. A practical guide. Seeking excellence in youth participation at a local level”, Peace Child International,
Azerbajxhani, Belgjika, Bosnja dhe Hercegovina, Bullgaria, Kroacia, Qiproja, Republika Çeke, Danimarka, Estonia, Finlanda, Franca,
2006,Gjermania,
p. 9. Available
at: http://co-management.info.
Gjeorgjia,
Greqia,
Hungaria, Islanda, Irlanda, Italia, Letonia, Lihtenshtajni, Lituania, Luksemburgu, Malta, Moldavia,
Monakoja, Mali i Zi, Holanda, Norvegjia, Polonia, Portugalia, Rumania, Federata Ruse, San Marinoja, Serbia, Sllovakia, Sllovenia, Spanja,
Suedia, Zvicra, “Ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë”, Turqia, Ukraina, Mbretëria e Bashkuar. Lista e përditësuar mund të gjendet
në: www.coe.int/T/e/com/about_coe/member_states/default.asp.

Step 1 – Preparation
Good preparation can substantially contribute to the success of an initiative, and it is therefore important to
ensure that enough time and attention is given to this stage of the process. Before talking to potential partners
2.2
Përmbajtja e Kartës
about establishing a co-management system, one needs to make sure that the potential partner:
Karta përbëhet
prej tri pjesëve
që kanë të bëjnëis.me
aspektetpublications
e ndryshme të
pjesëmarrjes
rinjve në nivelmaking
vendor.
– understands
what co-management
Studying
about
this formsëoftëco-operation,
contact with people who already have experience in this area and listening to their advice, can all be
helpful;

– has some material ready. People might need some time to think about what they hear and they might

Politikat want
për sportin,
të mbështeten
aktivitetet
që realizohen
nga shoqatat
dhe relevant
organizatat
rinore, grupet e të
to read a bit more–about
it, so it would
be helpful
to provide
them with
materials.
kohën e lirë dhe jetën
rinjve dhe qendrat e komunitetit;
shoqërore
– të mbështeten organizatat që i trajnojnë personat që punojnë me të rinjtë, ndihmësit dhe
Step 2 – Finding allies
drejtuesit e klubeve dhe të organizatave rinore;

As a lot of support will be needed in the following stages, one should look for allies who would be interested in
– Ift’ione
inkurajojnë
shoqatat
ta promovojnë
pjesëmarrjen
e të rinjve
organet
e tyre
helping and joining the initiative.
represents
localqëyouth
or a youth
organisation,
it cannëbe
helpful
to find
statusore.
like-minded people or organisations.
If one represents local authorities, one can look for other officers who could
provide support, or contact institutions working with youth in the area (such as schools, youth centres, etc.).
Such allies can provide not only moral support, but they can also take over some tasks, help to generate better
Politika
për
të nxitur resources,–etc.të zhvillojnë politika dhe programe për luftimin e papunësisë te të rinjtë dhe për nxitjen e
ideas
and
contribute
punësimin e të rinjve dhe
për ta luftuar papunësinë

mundësive për punësimin e të rinjve;

Step 3 – Approaching a potential
partner
– të co-management
krijojnë qendra vendore
të punësimit;
This is a very important moment– in tathe
whole process
as at
this point afariste
the partnership
is initiated between the
mbështesin
organizimin
e aktiviteteve
nga të rinjtë;
parties who will be sharing the decision-making power and responsibilities. If the other party does not agree
– co-management
ta inkurajojnë eksperimentimin
shoqërore,
ose sipërmarrjet
vetë
to participate in establishing the
system then me
theekonominë
whole process
will iniciativat
be blocked.
Approaching
në komunitet.
the co-management partner is oftenmbështetëse
a long process
and one can expect a number of meetings and negotiations.
Some tips:
– urban
makedhe
a plan on how to– approach
your potential co-management partner. Decide how you want to do
Mjedisi
të krijojnë kushte për zhvillimin e politikës së mjedisit urban të bazuar në mjedis jetese më të
this,politikat
when, ewhere and withintegruar
whom, dhe
etc.më
Divide
the
roles and tasks between your allies;
vendbanimi,
pak të
fragmentarizuar;
strehimit
dhe
– try
totransporti
identify the fears and doubts your potential co-management partner may have in relation to your
– të realizohen politika të strehimit dhe të zhvillimit urban;
proposal. Think of ways of addressing these doubts;

– totëcompromise.
përpilojnë programe
për një mjedis
favorshëm;in creating a co-management
– be ready to negotiate and
Your partner
mightmë
betë
interested
system, but only to a limited
extent
(for
example,
only
in
the
area
health care for young people in
– të zhvillojnë shërbime vendore të informimit përofstrehimin;
your local community). Starting on a small scale is a good way to initiate the whole co-management
– ittëworks.
zhvillojnë
skema
vendore
për t’u ndihmuar
rinjve përthe
të pasur
shtëpi;
process and to learn how
When
more
experience
has beentëgained,
co-management
can be
extended to other areas– too;
t’i përfshijnë të rinjtë në organizimin e transportit publik;
– t’i mbështesin iniciativat që kërkojnë të ofrojnë shërbime të transportit rural.

Karta e Rishikuar
Evropiane
Pjesëmarrjen e të Rinjve në Jetën Lokale dhe Rajonale
Co-operation
at a localpër
level

Pjesa I – Politikat sektoriale

– is clear about what he/she wants to achieve (what area of co-management and to what extent?);
Pjesëmarrja aktive e të rinjve varet nga një numër faktorësh të brendshëm, siç është motivimi, nevojat dhe aspiratat, dhe
– knows of institutions or communities where this system already operates. One can often learn from the
faktorësh të jashtëm, siç është situata, infrastruktura dhe sistemet ekzistuese. Politikat vendore luajnë rol të fuqishëm në
experience of others! A good idea might be to establish personal contact with a representative of such
krijimin e kushteve dhe të infrastrukturës adekuate që të rinjtë të marrin pjesë në jetën e shkollave, organizatave ose të
an institution’s
community’s
so that
youtëcan
address të
questions
to
komuniteteve
të tyre dheorpër
këtë arsye co-management
Karta e rishikuarsystem
përmban
analizë
politikave
fushave directly
të ndryshme
dhe
that
person;
sugjeron një numër masash konkrete që mund ta ofrojnë mbështetjen e nevojshme për përfshirjen e të rinjve. Megjithatë,
këto sugjerime
të përgjithshme,
në mënyrë
që komunitetet
Evropës
të mundThe
t’i concept
gjejnë mënyrat
– is ablembeten
to explain
co-management
to interested
parties in aanembanë
way they can
understand.
of co- më të
përshtatshme
për t’i futur
nëbe
praktikë
këtofor
masa,
duke
e marrë
dhe kontekstin
e tyre vendor.
management
can
quite new
some
people
and parasysh
they maymjedisin
have doubts
and reservations
(especially
those who would be sharing power with another party). One therefore needs to be prepared to discuss
what co-management means in general, how it works in the area of youth work, what the experience of
Fusha
e politikës
vendorethere
dhe rajonale
other
institutions or communities is, Rekomandimet
what the benefitspër
are autoritetet
and what challenges
might be, etc.;
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operation
in the–field
of youth and youth policies. It meets twice a year in plenary session and addresses
Politika të edukimit
dhe
ta inkurajojnë në mënyrë aktive pjesëmarrjen e të rinjve në jetën e shkollës;
youth-related
issues and challenges.
të trajnimit të cilat
e
– të ofrojnë mbështetje financiare dhe mbështetje të tjera (për shembull, hapësira për
nxisin pjesëmarrjen e të
2. The Advisory Council.
It has
members
representing
international
non-governmental
mbledhje)
që t’u30
mundësojnë
të rinjve
të themelojnë
shoqata demokratike
të nxënësve nëyouth
rinjve
organisations and shkolla;
networks, national youth committees properly constituted in Council of Europe
member states (so-called National Youth Councils) and structures involved in various areas of youth
sigurojnë
e vazhdueshëm
të nxënësve
dheAdvisory
të shoqatave
të tyre
work relevant to–thetëCouncil
ofkonsultimin
Europe’s youth
policy. The
role of the
Council
is për
to promote nonprogramet mësimore (kurrikulat) dhe zhvillimin e tyre.
governmental participation in decision-making processes in the youth sector of the Council of Europe.
3. The Joint Council on Youth. It consists of all members of the European Steering Committee for Youth

Politikat për mobilitet
– Council
t’i mbështesin
shoqatat
që e favorizojnë
mobilitetin e body
të rinjve;
and dhe
the Advisory
and itgrupet
is thedhe
main
decisionand policy-making
for governmental and
shkëmbime
non-governmental
partners
within
the
Directorate
of
Youth
and
Sport.
The
role
of
joint council is to
– t’i inkurajojnë të rinjtë, shkollat dhe organizatat e tyre që të marrin pjesëthis
në rrjetet
develop a commondhe
position
on the
main aspects of the youth sector in the Council of Europe, namely
shkëmbimet
ndërkombëtare;

priorities and objectives, as well as on the budget.
– t’i përfshijnë përfaqësuesit e të rinjve në komitetet e binjakëzimit ose në organet e tjera që i
koordinojnë This
shkëmbimet
e tilla.
4. The Programming Committee.
is another
joint decision-making body consisting of eight members of
the European Steering Committee for Youth and eight members of the Advisory Council. The role of this
committee is to establish programmes in the area of youth work within the Council of Europe, especially
Politikat shëndetësore
krijojnë
ose tëYouth
zhvillojnë
mekanizma
institucionalë
konsultime
ndërmjet
rinjve, Youth
the programmes– of të
the
European
Centres
in Strasbourg
andpër
Budapest
and
of the të
European
organizatave dhe grupeve të tjera që merren me mirëqenien shoqërore dhe promovimin e
Foundation.
shëndetit;

Reflection time

– të paraqesin, të zhvillojnë ose të promovojnë politika vendore të informimit vendor dhe

ambiente këshillimesh për të rinjtë që kanë probleme me duhanin, alkoolin ose abuzimin e
drogave;

1. Do you know of any example of co-management systems functioning at a local or organisational level?
Where is it? How does
it function?
– të
zhvillojnë politika të veçanta për trajnim për punëtorët socialë dhe ata që punojnë me të
rinjtë, si dhe drejtuesit e organizatave që janë të përfshirë në aktivitetet parandaluese dhe
rehabilituese;

2. What benefits of the co-management system can you think of?

3. In your opinion, what are the limitations of the co-management system?
– t’i intensifikojnë fushatat e informimit dhe masat parandaluese që kanë të bëjnë me
sëmundjet seksualisht të transmetueshme.

Co-management at a local level
PolitikaThe
të barazisë
– t’ithat
mbështesin
e rinj dhe
femrat e reja
që të marrin
pozita
meCouncil
përgjegjësi
jetën corevised charter states
“local meshkujt
and regional
authorities
should
develop
the
ofnëEurope
gjinoremanagement principle and system
profesionale,
shoqata, politikë,in
si partnership
dhe në autoritetet
dhe rajonale;
of decision-making
withvendore
young people
and youth organisations
43
Thisedukative
is considered
a very
special
form of
in policy areas relevant –
to young
people.”
të promovojnë
politikë
për barazi
ndërmjet
meshkujve
dheco-operation
femrave duke because all
parties, both adults and young
people,
on qëllim
the same
level eand
hold the
powerdhe
to make
decisions.
It
hartuar
plan qëare
ka për
eliminimin
pabarazive
dhesame
duke zbatuar
vlerësuar
masa
may, in some communities, që
bepromovojnë
difficult formundësi
young të
people
to be seen as equal partners with adults and to share
barabarta;
power with them. The experience of various organisations shows, however, that “this concept opens the door
– t’u mundësojnë vajzave dhe grave të reja të marrin informacion të veçantë mbi kurset e
to amazing new opportunities, ideas and challenges for young people and elders to stretch their creativity and
trajnimit;
commitment. It reduces prejudice, enhances clarity and simplicity of communication, which makes it valid and
44 dhe kurse të veçanta;
– life
t’u ofrojnë
vajzave
dhe and
gravebusiness”.
të reja grante
useful in any sector of daily
– family,
school

– tësystem
fusin kuota
vende
të rezervuara
për femrat
në institucionet
merren
çështjet
Setting up a co-management
at apër
local
level
can be done
in a number
of waysqëand
there
is nopublike
universal
recipe that applies equally
to
all.
It
is
possible,
however,
to
present
a
general
framework
that
can
guide
the
whole
– të prezantojnë masa financiare për shërbimet shoqërore
process, and this is presented below.
43. Ibid., II.7.53.ii.
44. “Co-management. A practical guide. Seeking excellence in youth participation at a local level”, Peace Child International,
Politikat e veçanta për
– të sigurojnë se politikat e sektorëve të ndryshëm i reflektojnë dhe i trajtojnë nevojat e
2006, p. 9. Available at: http://co-management.info.
zonat rurale
veçanta të të rinjve që jetojnë në zonat rurale;

– të ofrojnë mbështetje për organizatat rinore dhe organizatat e tjera të komunitetit që
janë aktive në zonat rurale.

Step 1 – Preparation
Good preparation can substantially contribute to the success of an initiative, and it is therefore important to
ensure that enough time and attention is given to this stage of the process. Before talking to potential partners
about establishing a co-management system, one needs to make sure that the potential partner:
Politikat për qasjen në
– të miratojnë politika
që u mundësojnë
të rinjve
të bëhen
të kulturës;
– understands what co-management
is. Studying
publications
about
this aktorë
form of
co-operation, making
kulturë

contact with people–who
experience
in this area
and
to their
advice,
can alldhe
betë
të already
miratojnëhave
politika
që do ta lehtësojnë
qasjen
në listening
njohuri, realizim
praktik
të kulturës
helpful;
veprimtarisë krijuese.

Politika
ta luftuar
– për
knows
of institutions– or t’i
communities
where
system
already operates.
përfshijnë të rinjtë
nëthis
këshillat
për parandalimin
e krimit;One can often learn from the
dhunën dhe
krimin of others! A good idea might be to establish personal contact with a representative of such
experience
– të punojnë me të rinjtë të cilët rrezikojnë të përfshihen në krim ose të cilët tashmë janë të
an institution’s or community’s co-management system so that you can address questions directly to
përfshirë në krim;

that person;

– ta luftojnë dhunën
raciste; parties in a way they can understand. The concept of co– is able to explain co-management
to interested
management can be–quite
new
for
some
people
andnë
they
may have doubts and reservations (especially
ta trajtojnë problemin
e dhunës
shkolla;
those who would be sharing power with another party). One therefore needs to be prepared to discuss
– means
të kontribuojnë
në how
krijimin
e rrjeteve
ose area
të projekteve
e promovojnë
e dhunës
what co-management
in general,
it works
in the
of youthqë
work,
what the mungesën
experience
of
dhe tolerancën;
other institutions or communities is, what the benefits are and what challenges there might be, etc.;
– t’i mbrojnë
të rinjtëneed
nga abuzimi
seksual;what they hear and they might
– has some material ready.
People might
some dhe
timeshfrytëzimi
to think about
want to read a bit more
about
it,
so
it
would
be
helpful
to
provide
with relevant materials.
– të sigurojnë struktura që ofrojnë mbështetje për them
viktimat e abuzimit dhe shfrytëzimit seksual.

Step 2 – Finding allies
AsPolitikat
a lot of support will be needed
the following
stages,
onetëshould
for allies who would be interested in
– t’iin
promovojnë
në mënyrë
aktive
drejtat elook
njeriut;
antidiskriminuese
helping
and joining the initiative. If one represents local youth or a youth organisation, it can be helpful to find
– t’i përmirësojnë ligjet anti-diskriminuese;
like-minded people or organisations. If one represents local authorities, one can look for other officers who could
provide support, or contact institutions
working
youth in the
(suchqytetarët
as schools,
youth centres,
etc.).
– të sigurojnë
qasjewith
të barabartë
për area
të gjithë
në vendet
publike, trajnimin
shkollim,
dhe aktivitetet
etj.;tasks, help to generate better
Such allies can provide not only profesional,
moral support,
butbanim
they can
also take kulturore,
over some
ideas and contribute resources, etc.
– ta përfshijnë edukimin për dialogun ndërfetar, multikulturor, antiracist dhe
antidiskriminues si pjesë e programit mësimor (kurrikulës) të shkollës.

Step 3 – Approaching a potential co-management partner

This is a very important moment in the whole process as at this point the partnership is initiated between the
Politikat mbi seksualitetin
– ta promovojnë edukimin këshillues seksual nëpër shkolla;
parties who will be sharing the decision-making power and responsibilities. If the other party does not agree
mbështesin organizatat
dhe
shërbimet
që ofrojnë
informacion
në lidhje Approaching
me marrëdhëniet dhe
to participate in establishing–thet’ico-management
system
then
the whole
process
will be blocked.
metodat
seksuale;
the co-management partner is often
a long
process and one can expect a number of meetings and negotiations.
Some tips:
– ta mbështesin punën në grupe moshatarësh në këtë fushë.
– make a plan on how to approach your potential co-management partner. Decide how you want to do
this,qasjen
when,
and
whom, etc.
Divide the
and tasks
between your allies;
Politikat për
në where
të
– with
të shpërndajnë
informacion
përroles
të drejtat
e të rinjve;
drejtat
– dhe
trynë
toligj
identify the fears and doubts your potential co-management partner may have in relation to your
– t’i mbështesin shërbimet që janë hartuar të punojnë në zbatimin e të drejtave të të rinjve;
proposal. Think of ways of addressing these doubts;

t’uto
mundësojnë
të rinjve
marrin pjesë
nëbe
hartimin
e rregullave
të reja.a co-management
– be ready to negotiate–and
compromise.
Yourtëpartner
might
interested
in creating
system, but only to a limited extent (for example, only in the area of health care for young people in
your local community). Starting on a small scale is a good way to initiate the whole co-management
process and to learn how it works. When more experience has been gained, the co-management can be
extended to other areas too;

Pjesa II – Instrumentet për pjesëmarrje të të rinjve

Pjesa e ardhshme e Kartës fokusohet në idetë dhe në mjetet që mund të shfrytëzohen nga autoritetet vendorepër ta
përforcuar pjesëmarrjen e të rinjve. Ato kanë të bëjnë me fushat konkrete në të cilat pjesëmarrja e të rinjve mund të
zbatohet në mënyrë kuptimplote.

Karta e Rishikuar
Evropiane
Pjesëmarrjen e të Rinjve në Jetën Lokale dhe Rajonale
Co-operation
at a localpër
level

– is clear about what he/she wants to achieve (what area of co-management and to what extent?);
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2. për
Thepjesëmarrjen
Advisory Council.
It has 30 members representing international non-governmental youth
Fusha1: Trajnimi
e të rinjve
organisations and networks, national youth committees properly constituted in Council of Europe
– trajnime profesionale për mësuesit dhe punëtorët që punojnë me të rinjtë në praktikën e pjesëmarrjes së të rinjve
member states (so-called National Youth Councils) and structures involved in various areas of youth
– zbatimi i të work
gjitharelevant
formavetotëthe
pjesëmarrjes
së nxënësve
nëpolicy.
shkolla;
Council of Europe’s
youth
The role of the Advisory Council is to promote non– futja e programeve
të arsimit
qytetar nëinshkolla
(trajnim përprocesses
pjesëmarrjen
e të
rinjve,
të drejtat
njeriut,etj.);
governmental
participation
decision-making
in the
youth
sector
of the eCouncil
of Europe.
–

futja e edukimit
nëpërmjet
të It
moshatarëve,
duke
i ofruarofburimet
e nevojshme
dhe
duke e mbështetur
3. The Joint
Councilgrupeve
on Youth.
consists of all
members
the European
Steering
Committee
for Youth
shkëmbimin
e praktikave
të mira.
and
the Advisory
Council and it is the main decision- and policy-making body for governmental and

non-governmental partners within the Directorate of Youth and Sport. The role of this joint council is to
Fusha 2: Informimidevelop
i të rinjve
a common position on the main aspects of the youth sector in the Council of Europe, namely
objectives,
as well as on
budget. këshilluese për të rinjtë;
– mbështetjapriorities
ose krijimiand
i qendrave
të informimit
osethe
i qendrave
–

–
–

ndërmarrja
e masave
të veçanta
për t’i plotësuar
nevojat
e të
rinjve që kanë probleme
me qasjen
në members
informacion
4. The
Programming
Committee.
This is another
joint
decision-making
body consisting
of eight
of
(të rinjtë me
të kufizuara,
që nuk kanë
qasjeand
në eight
internet
ose nukofkanë
njohuri për
kompjuterët,
atathis
që
theaftësi
European
Steeringata
Committee
for Youth
members
the Advisory
Council.
The role of
jetojnë në lagjet
më
pak
të
zhvilluara
ose
në
zonat
rurale,
etj.);
committee is to establish programmes in the area of youth work within the Council of Europe, especially
krijimi ose garantimi
i standardeve
që kanë tëYouth
bëjnëCentres
me shërbimet
për informim
të të rinjve;
the programmes
of the European
in Strasbourg
and Budapest
and of the European Youth
Foundation.
shërbimet për
informim t’u përmbahen këtyre standardeve.

Fusha 3: Nxitja
e pjesëmarrjes
së të rinjve nëpërmjet teknologjive të informacionit dhe të komunikimit
Reflection
time
–

–

shfrytëzimi
teknologjive
të informacionit
dhe të komunikimit
si pjesë
e politikave
informimit
dhe të pjesëmarrjes
1. Do iyou
know of any
example of co-management
systems
functioning
at atëlocal
or organisational
level?
së autoriteteve lokale;
Where is it? How does it function?
garantimi i qasjes në këto teknologji (edhe në infrastrukturë edhe në njohuri) për të rinjtë.
2. What benefits of the co-management system can you think of?
Fusha 4: Nxitja e pjesëmarrjes së të rinjve në medie
3. In your opinion, what are the limitations of the co-management system?
mbështetja për krijimin dhe funksionimin e medieve vendore të zhvilluara nga dhe për të rinjtë;

–

ofrimi i programeve përkatëse për trajnim të të rinjve për mënyrën e organizimit të këtyre medieve.

–
–

Co-management at a local level
Fusha 5:The
Inkurajimi
i tëcharter
rinjve për
të bërë
vullnetare
revised
states
thatpunë
“local
and regional authorities should develop the Council of Europe comanagement
principlee and
system
of decision-making in partnership with young people and youth organisations
– mbështetja
për krijimin
qendrave
vullnetare;
43
This is considered a very special form of co-operation because all
in policy
areas relevant
to young people.”
– ofrimi
i informacionit
për mundësitë
për punë vullnetare;
parties, both adults and young people, are on the same level and hold the same power to make decisions. It
– zhvillimi i sistemeve që i njohin dhe i vlerësojnë aktivitetet vullnetare.
may, in some communities, be difficult for young people to be seen as equal partners with adults and to share
power with them. The experience of various organisations shows, however, that “this concept opens the door
Fusha 6:to
Mbështetjapër
dhe iniciativat
e tëchallenges
rinjve
amazing newprojektet
opportunities,
ideas and
for young people and elders to stretch their creativity and
commitment.
It
reduces
prejudice,
enhances
clarity
and
simplicity of communication, which makes it valid and
– lehtësimi për zbatimin e projekteve të të rinjve;
useful in any sector of daily life – family, school and business”.44
– ofrimi i ndihmës profesionale për realizimin e këtyre projekteve;
Setting
up a co-management
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can
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nanciare, materiale
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Fusha
7: be
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recipe that applies equally to all. It is possible, however, to present a general framework that can guide the whole
– sigurimi i një buxheti të veçantë për t’i mbështetur organizatat rinore (duke u dhënë përparësi organizatave që
process, and this is presented below.
drejtohen nga të rinjtë dhe për të rinjtë);
–

zbatimi i parimit të bashkë-menaxhimit dhe i sistemit të vendimmarrjes në partneritet me të rinjtë dhe organizatat
43. Ibid.,
II.7.53.ii.
rinore
në fushat
relevante.
44. “Co-management. A practical guide. Seeking excellence in youth participation at a local level”, Peace Child International,
2006, p. 9. Available at: http://co-management.info.

Fusha 8: Promovimi i pjesëmarrjes së të rinjve në organizatat joqeveritare dhe partitë politike
–

ofrimi i burimeve (edhe financiare) për organizatat joqeveritare që e promovojnë pjesëmarrjen e të rinjve;

–

promovimi i përfshirjes së të rinjve në sistemin e partive politike.

Step 1 – Preparation
Good preparation can substantially contribute to the success of an initiative, and it is therefore important to
ensure that enough time and attention is given to this stage of the process. Before talking to potential partners
about establishing a co-management system, one needs to make sure that the potential partner:

– understands what co-management is. Studying publications about this form of co-operation, making
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strukturat helpful;
vendore. Nëse politikat sektoriale (që u shqyrtuan në Pjesën I) do të zbatohen ashtu që ta mbështesin
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Rekomandimet për këshillat e rinisë, parlamentet rinore, forumet rinore
– is able to explain co-management to interested parties in a way they can understand. The concept of comanagement
can betëquite
new for some people and they may have doubts and reservations (especially
– duhet
të jenë struktura
përhershme;
those who would be sharing power with another party). One therefore needs to be prepared to discuss
– duhet të përbëhen nga përfaqësues të zgjedhur ose të emëruar të organizatave rinore;
what co-management means in general, how it works in the area of youth work, what the experience of
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– duhet të jenë forum prej ku zhvillohen, monitorohen dhe vlerësohen projektet që i përfshijnë të rinjtë;to find
like-minded people or organisations. If one represents local authorities, one can look for other officers who could
– duhet ta lehtësojnë pjesëmarrjen e të rinjve në organet e tjera konsultative në nivel vendor.
provide support, or contact institutions working with youth in the area (such as schools, youth centres, etc.).
Such allies can provide not only moral support, but they can also take over some tasks, help to generate better
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garantuesi duhet të veprojë si ndërmjetësues në mes të rinjve dhe të zgjedhurve vendor, duhet t’i përfaqësojë
– make a plan on how to approach your potential co-management partner. Decide how you want to do
interesat e të rinjve në rastet kur ka ndonjë keqkuptim ose konflikt ndërmjet të rinjve dhe autoriteteve vendore
this, when, where and with whom, etc. Divide the roles and tasks between your allies;
dhe duhet të jetë urë komunikimi ndërmjet të dyja palëve.
– try to identify the fears and doubts your potential co-management partner may have in relation to your
proposal. Think of ways of addressing these doubts;

2.3. Grupet
e synuara
të Kartës
– be ready
to negotiate
and to compromise. Your partner might be interested in creating a co-management
system, but only to a limited extent (for example, only in the area of health care for young people in
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të whole
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process and to learn how it works. When more experience has been gained, the co-management can be
ndryshme dhe do të dëshirojë ta shfrytëzojë atë në mënyrën e tij ose të saj, mirëpo qëllimi përfundimtar për secilin është i
extended to other areas too;
njëjtë: të sigurohet se të rinjtë e kanë të drejtën, mjetet, hapësirën dhe mbështetjen që të mund të marrin pjesë dhe të
angazhohen në mënyrë domethënëse në iniciativat dhe proceset e vendimmarrjes që ndikojnë në jetën e tyre. Këto pesë
fjalë kyçe – e drejta, mjetet, hapësira, mundësitë dhe mbështetja janë elementet kryesore të qasjes së Kartës ndaj
pjesëmarrjes dhe ato do të sqarohen më hollësisht në Kapitullin 3 të këtij doracaku.
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Pjesa III – Pjesëmarrja institucionale e të rinjve në çështjet vendore dhe rajonale
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operation in the field of youth and youth policies. It meets twice a year in plenary session and addresses
youth-related issues and challenges.
Grupet kryesore të synuara të cilave u dedikohet Karta:
2. The Advisory Council. It has 30 members representing international non-governmental youth
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and the Advisory Council and it is the main decision- and policy-making body for governmental and
Disa të rinj kënaqen duke i shpërndarë idetë e tyre dhe duke u përzier me të rinjtë e tjerë, mirëpo ata as nuk duan
non-governmental partners within the Directorate of Youth and Sport. The role of this joint council is to
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pjesëmarrjes së të rinjve. Në rastin ideal, të rinjtë duhet të jenë në pozita drejtuese, mirëpo disa organizata të të
rinjve drejtohen ose vetëm nga të rriturit, ose në bashkëpunim në mes të të rinjve dhe të rriturve. Organizatat ose
shoqatat
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Reflection
time zakonisht janë të regjistruara nga autoritetet vendore ose kombëtare dhe mund të veprojnë si
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–

Co-management at a local level
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–
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promovohet, por edhe të praktikohet.

The revised charter states that “local and regional authorities should develop the Council of Europe coKa edhe organizata të tjera që punojnë në fushën e pjesëmarrjes së të rinjve, mirëpo që nuk punojnë në mënyrë të
management principle and system of decision-making in partnership with young people and youth organisations
drejtpërdrejtë me të rinjtë ose që janë të hapura
për anëtarë nga grupe të ndryshme profesionale ose të moshave
in policy areas relevant to young people.”43 This is considered a very special form of co-operation because all
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kuadër të autoriteteve vendore që merren me shqetësimet e të rinjve. Pa marrë parasysh se a bëhet fjalë vetëm
për
një person
ose për departament
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inkurajohet
pjesëmarrja
Setting
up a co-management
system
at a local
level në
cankëtë
be done
a number
waystë
and
there is no
universal
e të rinjve në kontekstin vendor, dhe të mbështeten aktivitetet dhe iniciativa të ndryshme të të rinjve. Mirëpo, nuk
recipe that applies equally to all. It is possible, however, to present a general framework that can guide the whole
mjafton që Kartën e rishikuar ta shfrytëzojnë vetëm përfaqësuesit që kanë përgjegjësi të drejtpërdrejtë për të
process,
this is presented
below.
rinjtë.
Siç uand
përmend
më parë, të
rinjtë ndikohen nga një numër i politikave sektoriale dhe për këtë arsye edhe
njësitë e tjera në kuadër të strukturës së autoriteteve vendore duhet të përfshihen në zbatimin e Kartës.
43. Ibid., II.7.53.ii.

Kur shihet Karta fitohet përshtypja se ajo është një dokument që kryesisht u dedikohet autoriteteve vendore, për shkak se
44. “Co-management. A practical guide. Seeking excellence in youth participation at a local level”, Peace Child International,
në masë të madhe përqendrohet në instrumentet dhe politikat vendore. Është e vërtetë se autoritetet luajnë një rol shumë
2006, p. 9. Available at: http://co-management.info.
të rëndësishëm në krijimin e kushteve përkatëse për pjesëmarrjen e të rinjve në nivel vendor, por ato këtë nuk mund dhe
nuk duhet ta bëjnë pa bashkëpunimin dhe mbështetjen e të rinjve dhe organizatave të tyre. Prandaj, duhet të përfshihen të
gjitha grupet e synuara që u përmendën më lartë, mirëpo në kapacitete ose në role të ndryshme, që parimet dhe
rekomandimet e Kartës të mund të zbatohen me sukses në një komunitet të caktuar. Në kapitujt e tjerë të doracakut, do të
jepen më tepër detaje për atë se si secili nga grupet mund të përfshihet në zbatimin e Kartës në nivel vendor.

Step 1 – Preparation
Good preparation can substantially contribute to the success of an initiative, and it is therefore important to
ensure that enough time and attention is given to this stage of the process. Before talking to potential partners
about establishing a co-management system, one needs to make sure that the potential partner:
– understands what co-management is. Studying publications about this form of co-operation, making
contact with people who already have experience in this area and listening to their advice, can all be
helpful;
– is clear about what he/she wants to achieve (what area of co-management and to what extent?);

KAPITULLI 3

– knows of institutions or communities where this system already operates. One can often learn from the
experience of others! A good idea might be to establish personal contact with a representative of such
an institution’s or community’s co-management system so that you can address questions directly to
that person;
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to interested parties in a way they can understand. The concept of co-
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vendor. Edhe pse një pjesë e konsiderueshme e dokumentit përmban rekomandime për politikat e ndryshme sektoriale, ajo
përfshin shumë më tepër se sa vetëm aspektet e politikave të pjesëmarrjes së të rinjve. Ajo propozon një qasje që mund të
përdoret
të gjithaallies
fushat e përfshirjes së të rinjve në nivel vendor, si për shembull kur realizohen projekte pjesëmarrëse
Step 2 –nëFinding
për të rinjtë, kur ndërtohen partneritete ndërmjet të rinjve dhe të rriturve ose kur krijohen grupe ose organizata të të
As a lot
rinjve,
etj.of support will be needed in the following stages, one should look for allies who would be interested in
helping and joining the initiative. If one represents local youth or a youth organisation, it can be helpful to find
Qasjaauthorities,
e Kartës ndaj
pjesëmarrjes
është
qasjawho
e could
ashtuquajtur
like-minded people or organisations. If one represents local
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look for other
officers
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in thedhe
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e dokumentit:
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hapësira,
mundësitë
Such allies can provide not only moral support, but they
can also take
over some tasks,
help
to generate
better
dhe mbështetja30.Ajo bazohet në parimin se pjesëmarrja
ideas and contribute resources, etc.
kuptimplote e të rinjve mund të realizohet vetëm pasi të krijohen
kushtet përkatëse dhe të gjithë aktorëve që janë të përfshirë në
Step 3 – Approaching a potential co-managementpunën
partner
pjesëmarrëse u është dhënë përgjegjësia të sigurojnë se
janë the
të pranishme.
This is a very important moment in the whole process këto
as atkushte
this point
partnership is initiated between the
parties who will be sharing the decision-making power and responsibilities. If the other party does not agree
to participate in establishing the co-management system
then
the whole
be blocked.
Approaching
Pesë
fjalët
kyçe, eprocess
drejta,will
mjetet,
hapësira,
mundësitë dhe
the co-management partner is often a long process andmbështetja,
one can expect
a number of
meetings
and negotiations.
i paraqesin
faktorët
kryesorë
që kanë ndikim
Some tips:
në përfshirjen e të rinjve në nivel vendor (ato do të sqarohen më
hollësisht
në vazhdimpartner.
të kapitullit).
– make a plan on how to approach your potential
co-management
DecideSecila
how prej
you tyre
wantpërqendrohet
to do
një masë
të veçantë
this, when, where and with whom, etc. Divide në
the roles
and tasks
betweenmbështetëse,
your allies; mirëpo ato janë të
ndërlidhura ngushtë dhe duhet të plotësohen të gjitha që të rinjtë
– try to identify the fears and doubts your potential
co-management
partnerpjesë
may plotësisht
have in relation
to your ose në
të kenë
mundësi të marrin
në aktivitetet
proposal. Think of ways of addressing these doubts;
vendimet që u interesojnë.
– be ready to negotiate and to compromise. Your partner might be interested in creating a co-management
system, but only to a limited extent (for example, only in the area of health care for young people in
your local community). Starting on a small scale is a good way to initiate the whole co-management
process and to learn how it works. When more experience has been gained, the co-management can be
extended to other areas too;
30. Këto fjalë kyçe janë përmendur në preambulën e Kartës dhe kanë të bëjnë me interpretimin e pjesëmarrjes ashtu siç është përdorur
në dokument: “Pjesëmarrja dhe qytetaria aktive nënkupton të kesh të drejtë, mjete, hapësirë dhe mundësi dhe, aty ku është e
nevojshme, mbështetje për të marrë pjesë dhe për të ndikuar në vendimmarrje, si dhe për t'u angazhuar në veprime dhe aktivitete për
të kontribuar për ndërtimin e një shoqërie më të mirë.”

Qasja eCo-operation
Kartës ndaj
at apjesëmarrjes
local level

management can be quite new for some people and they may have doubts and reservations (especially
those who would be sharing power with another party). One therefore needs to be prepared to discuss
what co-management means in general, how it works in the area of youth work, what the experience of
3.1 Njoftim
me
qasjen eorKartës
ndaj pjesëmarrjes
së tëare
rinjve
other
institutions
communities
is, what the benefits
and what challenges there might be, etc.;
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operation in the field of youth and youth policies. It meets twice a year in plenary session and addresses
youth-related issues and challenges.
Qasja DMHMM mund të jetë mjet i dobishëm për të rinjtë, punëtorët që punojnë me të rinjtë ose autoritetet vendore për
2. TheqëAdvisory
It has
30 members
representing
non-governmental
youth
shkak se u ndihmon
t’i shohinCouncil.
me sy kritik
projektet
ose iniciativat
e tyre dheinternational
të konstatojnë
se a janë krijuar kushtet
31
organisations
networks,
national
committees
properly
Council
of Europe
është
përkatëse për pjesëmarrjen
e tëand
rinjve.
Një përshkrim
mëyouth
i hollësishëm
i kornizës
që econstituted
mundëson in
qasja
DMHMM
dhënë më poshtë.member states (so-called National Youth Councils) and structures involved in various areas of youth
work relevant to the Council of Europe’s youth policy. The role of the Advisory Council is to promote nongovernmental participation in decision-making processes in the youth sector of the Council of Europe.

3.2. Korniza DMHMM

3. The
Joint
Council
Youth. se
It consists
all members
the European
Committee
for Youthe
Korniza DMHMM
është
mjet
për të on
vlerësuar
në ç’masëofsecili
nga pesë of
faktorët
kryesorëSteering
që ndikojnë
në pjesëmarrjen
and the Advisory
and it isiniciative,
the mainorganizate
decision- ose
andnëpolicy-making
body for governmental and
të rinjve është i pranishëm
në kuadërCouncil
të një projekti,
jetën e komunitetit.
non-governmental partners within the Directorate of Youth and Sport. The role of this joint council is to
develop a common position on the main aspects of the youth sector in the Council of Europe, namely
E drejta
priorities and objectives, as well as on the budget.
Të rinjtë kanë të drejtë të nënkuptuar për të marrë pjesë dhe, siç u tha tashmë në Kapitullin 1, ajo konsiderohet si e drejtë e
4. The
Committee.
Thistë
is ketë
another
joint
decision-making
body
consisting
of eight
of
njeriut ose e drejtë
e Programming
qytetarit. Në rast
ideal, duhet
ligj në
nivel
vendor dhe/ose
rajonal
ku thuhet
se tëmembers
rinjtë duhet
të konsultohen dhe
kanë të drejtë
të marrin
pjesëfor
nëYouth
çështjet,
dhe vendimet
që ndikojnë
mbi ta.
Mirëpo,
theseEuropean
Steering
Committee
andveprimet
eight members
of the Advisory
Council.
The
role ofedhe
this
në komunitetet kucommittee
zyrtarisht is
nuk
ligj i tillë, tëin
rinjtë
kanëof
tëyouth
drejtëwork
të marrin
Me fjalëoftë
tjera, nuk
u takon
to ekziston
establishnjë
programmes
the area
withinpjesë.
the Council
Europe,
especially
autoriteteve vendore
ose rajonale of
qëthe
ta japin
këtë të
drejtë,
por ajo
është e drejtë
ta kenë Youth
dhe ta
the programmes
European
Youth
Centres
in Strasbourg
andfondamentale
Budapest andqë
ofduhet
the European
kërkojnë të gjithëFoundation.
të rinjtë.
Të rinjtë duhet të jenë aktivë në promovimin e të drejtave të tyre. Në praktikë, kjo nënkupton shumë më tepër se sa vetëm
Reflection
time vendore nëpërmjet konsultimeve ose votimit. Kjo do të thotë se aktivitetet, projektet ose
të ndikohet
në vendimet
organizatat1.duhet
t’i
promovojnë
drejtat që
kanë të rinjtë nësystems
të gjithafunctioning
fushat e jetës,
kjoornuk
i nënkupton vetëm
Do you know of anytëexample
of ico-management
at adhe
local
organisational
level? të
drejtat qytetare
ose
politike,
por
edhe
ato
shoqërore,
ekonomike
ose
kulturore.
Where is it? How does it function?
2. What benefits of the co-management system can you think of?
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3. In your opinion, what are the limitations of the co-management system?

Të drejtat në përgjithësi

1.Cilat të drejta i kanë të rinjtë?
Co-management at a local level
2.Cilat të drejta mundohet t’i trajtojë ose t’i promovojë projekti/organizata juaj?

The revised charter states that “local and regional authorities should develop the Council of Europe co-

3.Si management
e dini se këtoprinciple
të drejtaand
janë
të rëndësishme
për të rinjtë
që synohen
projekti
juaj?
system
of decision-making
in partnership
withnga
young
people
and youth organisations
43
in policy
areas
relevant
E drejta
për të
marrë
pjesë to young people.” This is considered a very special form of co-operation because all

parties, both adults and young people, are on the same level and hold the same power to make decisions. It

1.A kanë
të rinjtë e komunitetit tuaj vendor të drejtë që të marrin pjesë? Si e dini këtë?
may, in some communities, be difficult for young people to be seen as equal partners with adults and to share

2.Ai power
kanë ata
drejtat
nevojshmeofpër
ta ushtruar
pjesëmarrjen
shembull,
të drejtën
përopens
ta the door
withtëthem.
Thee experience
various
organisations
shows,(për
however,
that “this
concept
shprehur
mendimin
e tyre, të drejtën
për t’u
dëgjuarfor
etj.)?
Cilat
janë këto
të drejta
konkretisht?
to amazing
new opportunities,
ideas and
challenges
young
people
and elders
to stretch
their creativity and
reducesjuaj
prejudice,
enhances clarity
simplicity
of communication,
makes
it valid and
3.Si commitment.
ka për qëllimItprojekti
që ta promovojë
ose taand
trajtojë
të44drejtën
e të rinjve përwhich
të marrë
pjesë
useful
in
any
sector
of
daily
life
–
family,
school
and
business”.
në çështjet, veprimet dhe vendimet që ndikojnë mbi jetën e tyre?
Setting up a co-management system at a local level can be done in a number of ways and there is no universal
recipe that applies equally to all. It is possible, however, to present a general framework that can guide the whole
process, and this is presented below.
43. Ibid., II.7.53.ii.
44. “Co-management. A practical guide. Seeking excellence in youth participation at a local level”, Peace Child International,
2006, p. 9. Available at: http://co-management.info.

31. Përshkrimi i kornizës është përshtatur nga materialet që janë përgatitur për trajnimin për zhvillimin dhe zbatimin e projekteve
pjesëmarrësve në nivel vendor dhe rajonal, që u mbajt në qershor të vitit 2005 në Qendrën evropiane të të rinjve në Strasburg.

Të drejtat e të rinjve në kuadër të projektit, organizatës ose komunitetit tuaj
Step 1 – Preparation

1.Çfarë roli luajnë të rinjtë në vendimmarrje në kuadër të projektit/organizatës ose komunitetit tuaj?
Good preparation can substantially contribute to the success of an initiative, and it is therefore important to
2.A janë
ata të pranishëm
në të gjitha
nivelet
e vendimmarrjes?
ensure
that enough
time and attention
is given
to this
stage of the process. Before talking to potential partners
about
a co-management
system, one needs
to make për
suretëthat
the potential
3.Aestablishing
e kanë ata autonominë
dhe përgjegjësinë
e nevojshme
marrë
vendime partner:
dhe për t’i zbatuar ato
në
kuadër
të
projektit
tuaj?
– understands what co-management is. Studying publications about this form of co-operation, making
with
already
experience
in this areaqë
and
listeningpër
to vendimmarrje
their advice, can
all be
4.Si i contact
zhvillojnë
të people
rinjtë e who
përfshirë
në have
projektin
tuaj shkathtësitë
nevojiten
efektive?
helpful;
5.Si dhe në çfarë mase është i hapur projekti juaj për të gjithë të rinjtë, pa diskriminim në bazë të
– identitetit
is clear about
what
he/she wants
to achieve
(what area
of co-management
and to what
extent?);gjinisë,
të tyre
kombëtar,
etnik, fetar
dhe kulturor,
klasës
shoqërore, burimeve
ekonomike,
orientimit
seksual,
aftësisë
fizike
etj.?
– knows of institutions or communities where this system already operates. One can often learn from the
experience of others! A good idea might be to establish personal contact with a representative of such
an institution’s or community’s co-management system so that you can address questions
directly to
Ë
IM
QASJE N GJI
NJOHURI
LO
that person;
O
BAN
KN
TE
SOCIALE
SIGURI

SHËNDET
– is able to explain co-management to interested parties in a way they can understand.
The concept
of coARSIM
ËSI
E DREJTA
management can
be quite new for some people and they may have doubts and reservations (especially
those who would be sharing power with another party). One therefore needs to be prepared to discuss
what co-management means in general, how it works in the area of youth work, what the experience of
other institutions or communities is, what the benefits are and what challenges there might be, etc.;

– has some material ready. People might need some time to think about what MJETE
they hear and they might
want to read a bit more about it, so it would be helpful to provide them with relevant materials.

As amund
lot of të
support
be needed
following
one should
look for allies
who
would
be interested
in
Jeta
jetë mëwill
e vështirë
përin
tëthe
rinjtë
që nuk stages,
kanë burime
të mjaftueshme
në jetë
(për
shembull,
burime financiare)
helping
and joining
the initiative.
represents
youth or a të
youth
organisation,
can be helpful
tonuk
findmund t’i
dhe
që jetojnë
në varfëri
për shkak Iftëone
papunësisë
oselocal
të vështirësive
tjera.
Kjo mund tëitnënkuptojë
se ata
like-minded
people
or organisations.
If one represents
authorities,
can look
for other
officers
could
plotësojnë
nevojat
themelore,
si për shembull
ushqimin local
ose banimin
dhe one
si rezultat
i kësaj
ata mund
të who
ndjehen
të izoluar
provide
support,
or
contact
institutions
working
with
youth
in
the
area
(such
as
schools,
youth
centres,
etc.). mënyra
ose të lënë jashtë shoqërisë. Është e natyrshme që në rrethana të tilla, përparësi t’u jepet përpjekjeve për të gjetur
Such
cansiguruar
provideburimet
not onlyqëmoral
support,
cani also
over some
help
to generate
better ose të
të
tjeraallies
për t’i
mungojnë,
dhebut
si they
rezultat
kësaj,take
të rinjtë
mundtasks,
të kenë
mungesë
të motivimit
ideas që
and
resources,
kohës
tëcontribute
marrin pjesë
në jetën etc.
e një organizate ose të komunitetit.
Prandaj, për t’i inkurajuar të rinjtë që të përfshihen, duhet të plotësohen nevojat e tyre themelore. Këtu bëjnë pjesë siguria
eStep
mjaftueshme
shoqërore,aarsimi,
banimi,
kujdesi shëndetësor,
transporti, dija dhe qasja në teknologji.
3 – Approaching
potential
co-management
partner
This is a very important moment in the whole process as at this point the partnership is initiated between the
Mendoni
parties
who will be sharing the decision-making power and responsibilities. If the other party does not agree
to participate in establishing the co-management system then the whole process will be blocked. Approaching
1. Cilat janë mjetet më të rëndësishme që u nevojiten të rinjve në kontekstin tuaj vendor që ata të mund të marrin
the co-management
is often
a long process
and one can
expect
a number
of meetings
and negotiations.
pjesë plotësisht partner
në projektin,
organizatën
ose komunitetin
tuaj?
A i keni
identifikuar
këto nevoja?
Some tips:
2. Cilat çështje që ndërlidhen me këto mjete (nëse ka të tilla) i trajton projekti ose organizata juaj? Në çfarë
–
make a plan on how to approach your potential co-management partner. Decide how you want to do
mënyre?
this, when, where and with whom, etc. Divide the roles and tasks between your allies;
3. Si
trajtohen
çështjet,
për shembull
mjetet/burimet,
qasja,
vendi ose distanca
ngamay
projekti,organizata
– try to identify
thesifears
and doubts
your potential
co-management
partner
have in relationose
to your
komuniteti juaj?
proposal. Think of ways of addressing these doubts;
4. Si
ato
mundësitë
rinjve që i synoni
për t’umight
përfshirë
në projektin
tuaj? a co-management
– ndikojnë
be ready
tombi
negotiate
and etotëcompromise.
Your ju
partner
be interested
in creating
system,
but
only
to
a
limited
extent
(for
example,
only
in
the
area
of
health
care
for të
young
5. Cilat burime praktike ose të rëndësishme i keni ose keni nevojë t’i keni që sa më shumë
të rinj
kenë people
mundësiintë
your
local
community).
Starting
on
a
small
scale
is
a
good
way
to
initiate
the
whole
co-management
përfshihen në projektin tuaj (për shembull, transporti, shpenzimet ose përkthyesit)?Si mund t’i siguroni burimet
process
që nuk
i keni?and to learn how it works. When more experience has been gained, the co-management can be
extended to other areas too;
6. A mund të kenë qasje në projektin ose organizatën tuaj të rinjtë me aftësi të kufizuara ose ata që janë të pa
favorizuar? Çfarë mbështetje nevojitet që t’u ndihmohet atyre të përfshihen dhe si ofrohet ajo?

Qasja e Co-operation
Kartës ndaj pjesëmarrjes
at a local level

Step 2 – Finding allies
Mjetet
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operation in the field of youth and youth policies. It meets twice a year in plenary session and addresses
youth-related issues and challenges.

Hapësira

2. The Advisory Council. It has 30 members representing international non-governmental youth
organisations
andfizike
networks,
nationaltayouth
properly
constituted
in Council
Të rinjtë kanë nevojë
për hapësirë
që të takohen,
kalojnëcommittees
kohën ose që
t’i organizojnë
aktivitetet
e tyre.ofSaEurope
i përket
(so-called
Youth
Councils)
and structures
involved
in various
areas
of youth
pjesëmarrjes në member
aktivitetetstates
shkollore
ose nëNational
aktivitetet
e tjera
të organizuara
mësimore,
zakonisht
ofrohen
hapësira
(për
worksportive
relevantose
to the
Council
Europe’s
youth
policy.
The role
the Advisory
to promote
non-t’u
shembull, klasa, salla
klubet
e të of
rinjve).
Mirëpo,
është
shumë
më eofvështirë
për tëCouncil
rinjtë tëisgjejnë
vend për
in iniciativa
decision-making
processesPrandaj,
in the youth
sector
of the Council
of Europe.
takuar nëse janë governmental
të interesuar tëparticipation
përfshihen në
jo të organizuara.
shohim
se interneti
shfrytëzohet
gjithnjë
e më shumë nga të rinjtë si vend për shkëmbimin e mendimeve ose për fillimin e projekteve me njerëzit që kanë mendime të
ngjashme. 3. The Joint Council on Youth. It consists of all members of the European Steering Committee for Youth
and the Advisory Council and it is the main decision- and policy-making body for governmental and
Mirëpo, ky faktor i DMHMM-së nuk ka të bëjë vetëm hapësirën fizike, por shumë më tepër me hapësirën për të marrë pjesë
non-governmental partners within the Directorate of Youth and Sport. The role of this joint council is to
në kuadër të kornizës institucionale të krijimit të politikave. Në esencë, kjo do të thotë se pikëpamjet, rekomandimet dhe
a common
on the
main aspects
of the Shumë
youth sector
Council
of të
Europe,
përfundimet e tëdevelop
rinjve duhet
të kenëposition
ndikim real
në vendimet
që merren.
shpeshintëthe
rinjtë
ftohen
marrinnamely
pjesë në
priorities
and
objectives,
as
well
as
on
the
budget.
procese, mirëpo në fakt ata kanë shumë pak mundësi të ndikojnë dhe ta formojnë rezultatin përfundimtar. Ky quhet
“përfaqësim sipërfaqësor”/tokenizëm.
4. The Programming Committee. This is another joint decision-making body consisting of eight members of
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the European Steering Committee for Youth and eight members of the Advisory Council. The role of this
committee is to establish programmes in the area of youth work within the Council of Europe, especially
the programmes of the European Youth Centres in Strasbourg and Budapest and of the European Youth
Foundation.

1. Çfarë hapësire (fizike, virtuale, institucionale) ka në dispozicion për të rinjtë në komunitetin tuaj? Sipas
mendimit tuaj, a mjafton kjo?
Reflection time

2. Në cilat mënyra të rinjtë mund të kenë ndikim real në rezultatin përfundimtar të vendimeve që
1. Do
youjetën
knowe of
any example of co-management systems functioning at a local or organisational level?
ndikojnë
mbi
tyre?
Where is it? How does it function?

3. Në çfarë mase projekti ose organizata juaj u ndihmon të rinjve që të kenë ndikim më të madh në
2. What
benefits of the
co-management
system can
think
of?
rezultatin
përfundimtar
të vendimeve
që ndikojnë
mbiyou
jetën
e tyre?
3. In your opinion, what are the limitations of the co-management system?

4. Si i fuqizon projekti ose organizata juaj të rinjtë që janë të përfshirë në projekt t’i shprehin pikëpamjet,
mendimet, dëshirat dhe shqetësimet e tyre për mënyrën se si zhvillohet komuniteti/mjedisi vendor ose
projekti?
Co-management at a local level
5. Cilat
praktike
mund
t’i zbatoni
në kontekstin
tuajauthorities
që të siguroni
se pikëpamjet
të rinjveofdoEurope
të
Themasa
revised
charter
states
that “local
and regional
should
develop theeCouncil
cokenë
ndikim real?
management
principle and system of decision-making in partnership with young people and youth organisations
in policy areas relevant to young people.”43 This is considered a very special form of co-operation because all

6. Pyetje
për organizatorët e projektit: a është vendi ku do të realizohet projekti i qasshëm, mirëseardhës
parties, both adults and young people, are on the same level and hold the same power to make decisions. It
dhe
i
hapur
për communities,
të gjithë? Kush
ka dizajnuar
hapësirën
dhe
bazë
cilave
kritere?
may, in some
beedifficult
for young
people to
benë
seen
astë
equal
partners
with adults and to share
power with them. The experience of various organisations shows, however, that “this concept opens the door
to amazing new opportunities, ideas and challenges for young people and elders to stretch their creativity and
commitment. ItUNIVERSITET
reduces prejudice, enhances clarity and simplicity of communication, which makes it valid and
useful in any sector of daily life – family, school and business”.44

PARK
level can be done in a number of ways and there is no universal
RINORSetting up a co-management system at a localHOSTEL
recipe that applies equally to all. It is possible, however,
PALESTËRa general framework that can guide the whole
RINOR to present
process, and this is presented below.
QENDËR
KLUB
RINORE
43. Ibid., II.7.53.ii.
44. “Co-management. A practical guide. Seeking excellence in youth participation at a local level”, Peace Child International,
SHTËPIA
E BASHKËSIVE
2006, p. 9. Available
at: http://co-management.info.

Step 1 – Preparation
Good preparation can substantially contribute to the success of an initiative, and it is therefore important to
ensure that enough time and attention is given to this stage of the process. Before talking to potential partners
about establishing a co-management system, one needs to make sure that the potential partner:
Mundësitë
Që të –mund
të marrin pjesë
mënyrë aktive,is.
tëStudying
rinjve duhet
t’u ofrohetabout
mundësia
ta bëjnë
këtë. Kjo do të
thotë se, për
understands
what në
co-management
publications
this form
of co-operation,
making
shembull,contact
të rinjtëwith
patjetër
duhet
të
kenë
qasje
në
informacion
për
atë
se
si
të
përfshihen,
çfarë
mundësish
ofrohen
people who already have experience in this area and listening to their advice, can all be dhe ku
gjenden ato.
Kur
ata
e
dinë
se çka ndodh në komunitetin e tyre në lidhje me pjesëmarrjen e të rinjve, ata mund të marrin
helpful;
vendime të informuara për përfshirjen e tyre. Ndonjëherë ndodh që të rinjtë të mos marrin pjesë jo se nuk kanë interesim,
– issepse
clear about
what
he/she wants
to achieveekzistuese.
(what area of co-management and to what extent?);
por thjesht
nuk kanë
informacion
për mundësitë
knows sistemet
of institutions
or communities
where this
system
already
operates. One
often learn
fromqë
theduhet të
E dyta,– ngjarjet,
dhe proceset
e vendimmarrjes
duhet
të jenë
të përshtatura
përcan
të rinjtë.
Jo vetëm
experience
others!
good idea
mightproceseve
be to establish
personal
contact
with
a representative
of such dhe e
ketë hapësirë
për të ofrinjtë
në Akuadër
të këtyre
dhe të
strukturave,
por
edhe
mënyra e organizimit
an institution’s
so that
directly
to nëse
funksionimit
të tyre duhetortëcommunity’s
jetë e tillë qëco-management
të rinjtë të mundsystem
t’i kuptojnë
atoyou
dhecan
të address
mund të questions
kontribuojnë
plotësisht
dëshirojnë.
Prandaj,
that
person;duhet të sigurohet se, për shembull, të rinjtë kanë mundësi të marrin pjesë në aspekt të kohës së
mjaftueshme
dhetotëexplain
strukturave
mbështetëse.
– is able
co-management
to interested parties in a way they can understand. The concept of comanagement can be quite new for some people and they may have doubts and reservations (especially
those who would be sharing power with another party). One therefore needs to be prepared to discuss
Mendoni
what co-management means in general, how it works in the area of youth work, what the experience of
1. Cilatother
janëinstitutions
mundësitë or
për
pjesëmarrjen
e të rinjve
në kontekstin
tuaj vendor
ose there
në organizatën
tuaj?
communities
is, what
the benefits
are and what
challenges
might be, etc.;
has sometëmaterial
ready.
mightAneed
time to think about what they hear and they might
2. Si– njoftohen
rinjtë për
këtoPeople
mundësi?
ështësome
kjo efikase?
want to read a bit more about it, so it would be helpful to provide them with relevant materials.

3. Si do të ndikojë projekti juaj mbi mundësinë e të rinjve për të marrë pjesë në nivel vendor dhe/ose
Steprajonal?
2 – Finding allies

7. Cili
i të rinjve mund
të marrë
pjesë në projektin
tuaj? A kanë këta të rinj tashmë pozita udhëheqëse?
Step
3 –lloj
Approaching
a potential
co-management
partner
This is a very important moment in the whole process as at this point the partnership is initiated between the
parties who will be sharing the decision-making power and responsibilities. If the other party does not agree
to participate in establishing the co-management system then the whole process will be blocked. Approaching
the co-management partner is often a long process and one can expect a number of meetings and negotiations.
Some tips:
– make a plan on how to approach your potential co-management partner. Decide how you want to do
this, when, where and with whom, etc. Divide the roles and tasks between your allies;
ËR

ND
– try to identify the fears and doubtsLOyour
potential co-management partner may have in relation to your
IS
proposal. Think of ways of addressingPARthese doubts;

– be ready to negotiate and to compromise. Your partner might be interested in creating a co-management
BERLIN
system, but only to a limited extent (for example, only in the area of health care for young people in
your local community). Starting on ROMË
a small scale is a good way to initiate the whole co-management
process and to learn how it works. When more experience has been gained, the co-management can be
extended to other areas too;

Qasja e Co-operation
Kartës ndaj pjesëmarrjes
at a local level

të përfshihen
të rinjtë
në following
projektin stages,
tuaj? Sione
informohen
përforkëtë?
është
kjo ebepërshtatur
As4.
a Si
lotmund
of support
will be needed
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should look
alliesAwho
would
interestedpër
in të
rinjtë?
helping
and joining the initiative. If one represents local youth or a youth organisation, it can be helpful to find
like-minded people or organisations. If one represents local authorities, one can look for other officers who could
5. Në çfarë mënyre/ash projekti juaj u ofron mundësi të rinjve që ta praktikojnë demokracinë dhe
provide support, or contact institutions working with youth in the area (such as schools, youth centres, etc.).
qytetarinë?
Such allies can provide not only moral support, but they can also take over some tasks, help to generate better
ideas
and
contribute
resources,
etc. juaj u ofron mundësi edukative të rinjve?
6. Në
çfarë
mënyre/ash
projekti
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operation in the field of youth and youth policies. It meets twice a year in plenary session and addresses
youth-related issues and challenges.
Të rinjtë kanë shumë talent dhe potencial për të marrë pjesë, mirëpo pa mbështetjen e nevojshme, përfshirja e tyre mund
2. efikase
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financiare për t’iwork
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of Europe’sstrukturore,
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is to promote
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priorities and objectives, as well as on the budget.
4. The Programming Committee. This is another joint decision-making body consisting of eight members of
the European Steering Committee for Youth and eight members of the Advisory Council. The role of this
committee
to establishtuaj
programmes
in the area
of youth work
the Council of Europe, especially
1. Në çfarë mënyre
mjedisiisi komunitetit
vendor e mbështet
pjesëmarrjen
e tëwithin
rinjve?
the programmes of the European Youth Centres in Strasbourg and Budapest and of the European Youth
2. A mund projekti
ose organizata juaj ta përmirësojë situatën? Si?
Foundation.

Mendoni

3. A është pjesëmarrja e të rinjve pjesë e kulturës së komunitetit ose organizatës suaj? Si mund ta dëshmoni këtë?
Reflection
4. Në çfarë
mënyretime
strukturat dhe politikat në organizatën ose komunitetin tuaj janë të përshtatura për të rinjtë?
Do you know
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Co-management at a local level

8. A keni në organizatën tuaj staf mbështetës (vullnetar ose profesional) që është kompetent për ta mbështetur
The revised
charter
states that
“local
regional
authorities
përfshirjen
e të rinjve
në projektin
tuaj?
Nëse and
po, çfarë
shkathtësish
kanëshould
ata? develop the Council of Europe comanagement principle and system of decision-making in partnership with young people and youth organisations
in policy areas relevant to young people.”43 This is considered a very special form of co-operation because all
parties, both adults and young people, are on the same level and hold the same power to make decisions. It
may, in some communities, be difficult for young people to be seen as equal partners with adults and to share
power with them. The experience of various organisations shows, however, that “this concept opens the door
to amazing new opportunities, ideas and challenges for young people and elders to stretch their creativity and
commitment. It reduces prejudice, enhances clarity and simplicity of communication, which makes it valid and
useful in any sector of daily life – family, school and business”.44
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Setting up a co-management
system at a local level can be done in a number of ways and there is no universal
PËRGJEGJËS PËR
recipe that applies equally
to
all.
It is possible, however, to present a general framework that can guide the whole
KARTËN
process, and this is presented below.
43. Ibid., II.7.53.ii.
44. “Co-management. A practical guide. Seeking excellence in youth participation at a local level”, Peace Child International,
2006, p. 9. Available at: http://co-management.info.
32. Në Kartë është sqaruar se garantuesi është një person i pavarur ose grup personash që do ta garantojë ofrimin e mbështetjes së
nevojshme për pjesëmarrjen e të rinjve, që do të veprojë si ndërmjetësues ndërmjet të rinjve dhe autoriteteve vendore, dhe, nëse ka
nevojë, do t’i përfaqësojë të rinjtë në situata të tensionit. Shih: Karta e rishikuar,pika III. 2. 68-70.
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– is clear about what he/she wants to achieve (what area of co-management and to what extent?);
– knows of institutions or communities where this system already operates. One can often learn from the
experience of others! A good idea might be to establish personal contact with a representative of such
an institution’s or community’s co-management system so that you can address questions directly to
that person;
– is able to explain co-management to interested parties in a way they can understand. The concept of comanagement can be quite new for some people and they may have doubts and reservations (especially
those who would be sharing power with another party). One therefore needs to be prepared to discuss
what co-management means in general, how it works in the area of youth work, what the experience of
other institutions or communities is, what the benefits are and what challenges there might be, etc.;
– has some material ready. People might need some time to think about what they hear and they might
want to read a bit more about it, so it would be helpful to provide them with relevant materials.

Step 2 – Finding allies

Step 3 – Approaching a potential co-management partner
This is a very important moment in the whole process as at this point the partnership is initiated between the
parties who will be sharing the decision-making power and responsibilities. If the other party does not agree
to participate in establishing the co-management system then the whole process will be blocked. Approaching
the co-management partner is often a long process and one can expect a number of meetings and negotiations.
Some tips:
– make a plan on how to approach your potential co-management partner. Decide how you want to do
this, when, where and with whom, etc. Divide the roles and tasks between your allies;
– try to identify the fears and doubts your potential co-management partner may have in relation to your
proposal. Think of ways of addressing these doubts;
– be ready to negotiate and to compromise. Your partner might be interested in creating a co-management
system, but only to a limited extent (for example, only in the area of health care for young people in
your local community). Starting on a small scale is a good way to initiate the whole co-management
process and to learn how it works. When more experience has been gained, the co-management can be
extended to other areas too;

Qasja e Co-operation
Kartës ndaj pjesëmarrjes
at a local level

As a lot of support will be needed in the following stages, one should look for allies who would be interested in
helping and joining the initiative. If one represents local youth or a youth organisation, it can be helpful to find
like-minded people or organisations. If one represents local authorities, one can look for other officers who could
provide support, or contact institutions working with youth in the area (such as schools, youth centres, etc.).
Such allies can provide not only moral support, but they can also take over some tasks, help to generate better
ideas and contribute resources, etc.
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operation in the field of youth and youth policies. It meets twice a year in plenary session and addresses
youth-related issues and challenges.
2. The Advisory Council. It has 30 members representing international non-governmental youth
organisations and networks, national youth committees properly constituted in Council of Europe
member states (so-called National Youth Councils) and structures involved in various areas of youth
work relevant to the Council of Europe’s youth policy. The role of the Advisory Council is to promote nongovernmental participation in decision-making processes in the youth sector of the Council of Europe.
3. The Joint Council on Youth. It consists of all members of the European Steering Committee for Youth
and the Advisory Council and it is the main decision- and policy-making body for governmental and
non-governmental partners within the Directorate of Youth and Sport. The role of this joint council is to
develop a common position on the main aspects of the youth sector in the Council of Europe, namely
priorities and objectives, as well as on the budget.
4. The Programming Committee. This is another joint decision-making body consisting of eight members of
the European Steering Committee for Youth and eight members of the Advisory Council. The role of this
committee is to establish programmes in the area of youth work within the Council of Europe, especially
the programmes of the European Youth Centres in Strasbourg and Budapest and of the European Youth
Foundation.

Reflection time
1. Do you know of any example of co-management systems functioning at a local or organisational level?
Where is it? How does it function?
2. What benefits of the co-management system can you think of?
3. In your opinion, what are the limitations of the co-management system?

Co-management at a local level
The revised charter states that “local and regional authorities should develop the Council of Europe comanagement principle and system of decision-making in partnership with young people and youth organisations
in policy areas relevant to young people.”43 This is considered a very special form of co-operation because all
parties, both adults and young people, are on the same level and hold the same power to make decisions. It
may, in some communities, be difficult for young people to be seen as equal partners with adults and to share
power with them. The experience of various organisations shows, however, that “this concept opens the door
to amazing new opportunities, ideas and challenges for young people and elders to stretch their creativity and
commitment. It reduces prejudice, enhances clarity and simplicity of communication, which makes it valid and
useful in any sector of daily life – family, school and business”.44
Setting up a co-management system at a local level can be done in a number of ways and there is no universal
recipe that applies equally to all. It is possible, however, to present a general framework that can guide the whole
process, and this is presented below.
43. Ibid., II.7.53.ii.
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44. “Co-management. A practical guide. Seeking excellence in youth participation at a local level”, Peace Child International,
2006, p. 9. Available at: http://co-management.info.

Step 1 – Preparation
Good preparation can substantially contribute to the success of an initiative, and it is therefore important to
ensure that enough time and attention is given to this stage of the process. Before talking to potential partners
about establishing a co-management system, one needs to make sure that the potential partner:
– understands what co-management is. Studying publications about this form of co-operation, making
contact with people who already have experience in this area and listening to their advice, can all be
helpful;
– is clear about what he/she wants to achieve (what area of co-management and to what extent?);

KAPITULLI 4

– knows of institutions or communities where this system already operates. One can often learn from the
experience of others! A good idea might be to establish personal contact with a representative of such
an institution’s or community’s co-management system so that you can address questions directly to
that person;
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This is a very important moment in the whole process as at this point the partnership is initiated between the
përnjëherë.
parties who will be sharing the decision-making power and responsibilities. If the other party does not agree
toMendoni
participate in establishing the co-management system then the whole process will be blocked. Approaching
the co-management partner is often a long process and one can expect a number of meetings and negotiations.
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Some
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Co-operation at a local level

management can be quite new for some people and they may have doubts and reservations (especially
those who would be sharing power with another party). One therefore needs to be prepared to discuss
co-management means in general, how it works in the area of youth work, what the experience of
4.1 Kartawhat
e rishikuar
si mjet praktik për aktorët e ndryshëm
other institutions or communities is, what the benefits are and what challenges there might be, etc.;
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Të rinjtë

operation in the field of youth and youth policies. It meets twice a year in plenary session and addresses
youth-related issues and challenges.

2. The Advisory Council. It has 30 members representing international non-governmental youth
Të rinjtë përbëjnë një pjesë të konsiderueshme të popullatës në shumë komunitete vendore, mirëpo roli dhe ndikimi i tyre
organisations and networks, national youth committees properly constituted in Council of Europe
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Karta përmban
rekomandime
governmental
participation
in
decision-making
processes
in
the
youth
sector
of
the
Council
of
Europe.
të cilat duhet t’i ndjekin autoritetet vendore, ndërsa të rinjtë mund t’i shfrytëzojnë ato si mjet unik për të ndikuar tek
autoritetet e 3.
tyreThe
vendore
për promovimin
së members
të rinjve. of
Tëthe
rinjtë,
po ashtu
mund Committee
të luajnë rolforaktiv
në
Joint Council
on Youth.eItpjesëmarrjes
consists of all
European
Steering
Youth
shpërndarjen e Kartës në institucione të ndryshme në kontekstin e tyre vendor, në shkolla, në klube, etj. Potenciali i Kartës
and the Advisory Council and it is the main decision- and policy-making body for governmental and
mund të shfrytëzohet vetëm në qoftë se aktorët relevantë janë të njoftuar me ekzistencën e saj dhe nëse dinë ta
non-governmental
partnersewithin
the Directorate of Youth and Sport. The role of this joint council is to
shfrytëzojnë atë sa
më mirë për komunitetin
tyre vendor.
develop a common position on the main aspects of the youth sector in the Council of Europe, namely
and
well as on the
budget.
Të rinjtë duhet tëpriorities
fuqizohen
qëobjectives,
të mund taas
shfrytëzojnë
Kartën
dhe t’i ndjekin rekomandimet e saj. Edhe pse ata mund ta
kenë potencialin dhe motivimin, ka disa shkathtësi dhe qëndrime që duhet të zhvillohen, si dhe njohuri shtesë që duhet të
The Programming
This is another
consisting
of eight
përfitohen. Pa4.fuqizim,
mund të jetëCommittee.
shumë e vështirë,
nëse jojoint
edhedecision-making
e pamundur, qëbody
të rinjtë,
në rrethana
tëmembers
caktuara,oftë
the
European
Steering
Committee
for
Youth
and
eight
members
of
the
Advisory
Council.
The
role of this
përfshihen dhe të kontribuojnë për jetën e komunitetit të tyre.
committee is to establish programmes in the area of youth work within the Council of Europe, especially
the programmes of the European Youth Centres in Strasbourg and Budapest and of the European Youth
Organizatat Foundation.
Kur bëhet fjalë për organizatat, duhet pasur parasysh se nuk është e thënë që ato të jenë të regjistruara ose të jenë shoqata
ekzistuese zyrtare, por mund të jenë edhe grupe joformale, rrjete ad-hok, etj. Disa organizata që punojnë në promovimin e
pjesëmarrjes
së të rinjve
Reflection
timeu mundësojnë të rinjve që të bëhen anëtarë të tyre, mirëpo disa prej tyre e kufizojnë anëtarësinë
vetëm për të rriturit33. Mirëpo, të gjitha ato, mund të luajnë rol të rëndësishëm në krijimin e mundësive dhe të ambientit
1. përfshirjen
Do you know
any example
systems
functioning
at a local
or organisational
level?
përkatës për
e të of
rinjve,
dhe mundoftaco-management
shfrytëzojnë Kartën
në mënyra
të shumta.
Pasi ndonjëherë
shërbejnë
si urë
Where istë
it?rinjve
How does
function? vendore, ato mund ta shfrytëzojnë Kartën si mjet për ndikim, që të
komunikimi ndërmjet
dhe itautoriteteve
sigurohet se
të merren
parasysh
interesat dhe nevojat
të rinjve
nga ana
2. do
What
benefits
of the co-management
systeme can
you think
of? e autoriteteve. Kjo mund të jetë një metodë
efikase, veçanërisht në nivel vendor, ku autoritetet janë në kontakt shumë të afërt me qytetarët dhe rrjetet vendore.
3. In your opinion, what are the limitations of the co-management system?
Organizatat, po ashtu mund t’i zbatojnë parimet e Kartës në punën e tyre të përditshme, që, në praktikë, do të thotë se ato
janë më të hapura për të formuar partneritete me të rinjtë dhe për t’i pranuar mendimet e tyre. Kjo nuk do të thotë se të
rinjtë duhet
të bëhen menaxherë
oselevel
anëtarë të bordit (edhe pse kjo është e mundur), por ka të bëjë me krijimin e
Co-management
at a local
partneritetit, ku të gjitha palët kanë biseduar, janë marrë vesh dhe i kanë pranuar rolet, detyrat dhe përgjegjësitë.
The revised charter states that “local and regional authorities should develop the Council of Europe comanagement principle and system of decision-making in partnership with young people and youth organisations
Autoritetet
vendore
in policy areas relevant to young people.”43 This is considered a very special form of co-operation because all
Duke i formësuar
politikat
vendore,
dukepeople,
menaxhuar
methe
burimet
vendore
mënyra
për përmirësimin
parties, both
adults
and young
are on
same level
anddhe
holdduke
the kërkuar
same power
to make
decisions. Ite
kualitetit të jetës së pjesëtarëve të komunitetit, autoritetet vendore luajnë rol vendimtar dhe unik në krijimin e kushteve të
may, in some communities, be difficult for young people to be seen as equal partners with adults and to share
nevojshme për pjesëmarrjen e të rinjve. Po ashtu, autoritetet vendore janë ato që “janë më afër të rinjve”, prandaj është
power with
them.
The
experience
of qytetarinë
various organisations
shows,
however,
“this concept
opens
door
edhe përgjegjësi
e tyre
që të
ofrojnë
qasje në
aktive dhe për
pjesëmarrje
në that
demokracinë
vendore.
Aq the
më tepër,
amazing
opportunities,
ideas
andqasje
challenges
for vendore
young people
andtaelders
to stretch
their creativity
andtë
ato kanëtonjohuri
përnew
rrethanat
vendore dhe
kanë
në rrjetet
që mund
mbështesin
përfshirjen
e të rinjve
commitment.
It
reduces
prejudice,
enhances
clarity
and
simplicity
of
communication,
which
makes
it
valid
and
mënyra të ndryshme.
useful in any sector of daily life – family, school and business”.44
Karta ofron një kornizë për qasje vendore ndaj çështjeve rinore. Po ashtu, ajo mund të shihet si mjet për krijimin ose
Settinge up
a co-management
system
at a që
local
can be done
in a number
ways and
there is no universal
përmirësimin
politikave
vendore për
të rinjtë
dolevel
ta mbështesin
përfshirjen
e tëof rinjve
në vendimmarrje
dhe në
recipe
that
applies
equally
to
all.
It
is
possible,
however,
to
present
a
general
framework
that
can guide
the whole
zhvillimin e normave dhe të praktikave të ndryshme që ndikojnë mbi popullatën e re në një komunitet.
Për këtë
arsye,
process, që
andjanë
thispropozuar
is presented
below.
masat relevante
në kartë
duhet të zbatohen sa më shumë që është e mundur (varësisht nga rrethanat,
burimet që janë në dispozicion, përvoja e mëparshme, etj.). Autoritetet vendore duhet të jenë të përkushtuara që ta
mbështesin
pjesëmarrjen e të rinjve jo vetëm në proceset e qeverisjes në nivel vendor, por edhe në mjediset shoqërore – në
43. Ibid., II.7.53.ii.
shkolla, klube, organizata, etj. Prandaj, masat që i promovon karta, i trajtojnë të dyja dimensionet e pjesëmarrjes së të
44. “Co-management. A practical guide. Seeking excellence in youth participation at a local level”, Peace Child International,
rinjve, për
shkak se ato janë të ndërlidhura dhe me rëndësi të njëjtë për të mirën e gjithë komunitetit.
2006, p. 9. Available at: http://co-management.info.

33. Shembuj janë agjencitë hulumtuese, rrjetet e ekspertëve dhe të specialistëve, institucionet arsimore,qendrat për rehabilitim, etj.

Step 1 – Preparation
Good preparation can substantially contribute to the success of an initiative, and it is therefore important to

ensure
and attention
given to this–Pasqyrë
stage of the process. Before talking to potential partners
Si
mundthat
ta enough
përdorintime
Kartën
aktorët eisndryshëm?
about establishing a co-management system, one needs to make sure that the potential partner:
Lista e mëposhtme paraqet një përmbledhje të ideve që mund t’i inspirojnë aktorët e ndryshëm të ndërmarrin veprime dhe
– understands what co-management is. Studying publications about this form of co-operation, making
të fillojnë ta përdorin Kartën si mjet në punën e tyre të përditshme. Ajo nuk është listë e plotë – çdokush duhet t’i zgjedhë
withtëpeople
who already
havedhe
experience
thisvendore.
area and listening to their advice, can all be
veprimet contact
që janë më
rëndësishme
për nevojat
situatat eintyre
helpful;
– is clear about what he/she wants to achieve (what area of co-management and to what extent?);
Nëse jeni përfaqësues i ndonjë Nëse jeni përfaqësues i autoriteteve
jeni i ri
– knows of institutionsNëse
or communities
where this system
already operates. One can often vendore
learn from the
organizate
experience of others! A good idea might be to establish personal contact with a representative of such
an institution’s or community’s co-management system so that you can address questions directly to
Pse duhet
taperson;– ta përmirësoni gjendjen
– ta përmirësoni
– ta përmirësoni gjendjen e
that
përdorni
e
të
rinjve
në
gjendjen
e
të
rinjve
të rinjve
komunitetin
– is able to explain co-management to interested parties in a way they can understand.
Thenë
concept
of coKartën?management can
komunitetin
tuajfor some people and
në komunitetin
tuajdoubts and reservations
tuaj
be quite new
they may have
(especially
those who would
sharingnevojat
power ewith
party).
One therefore
needs–to t’i
bekuptoni
prepared
– t’ibe
plotësoni
të another
– t’i
plotësoni
nevojat e të
dhetot’idiscuss
plotësoni
what co-management
what the
experience
of
rinjve means in general, how it works
rinjvein the area of youth work, nevojat
e të
rinjve
other institutions
or
communities
is,
what
the
benefits
are
and
what
challenges
there
might
be,
etc.;
– ta kuptoni se cilat janë të
– t’i përfaqësoni
– ta njihni dhe ta vlerësoni

drejtat
tuaja
– has some material
ready.
People might need some
time toe think
about
hear
they might
interesat
të rinjve
në what they
rolin
e tëand
rinjve
want to read–a bit
more
about
it,
so
it
would
be
helpful
to
provide
them
with
relevant
materials.
mënyrë
me
efikase
të fitoni qasje në burime
– të merrni vendime më të
– t’i fuqizoni të rinjtë
të marrin pjesë

mira dhe më të informuara

– të jeni më përfaqësues
As a lot of support will berinjve
needed in the following stages,
one
should
look for allies who
would
behapësirë
interested
– të
krijoni
mënyra
– të
krijoni
përin
të
helping and joining the
one
represents
local youth
a youth organisation, itrinjtë
can që
be të
helpful
to find për
të rejaorpër
– initiative.
të ndikoniIfnë
jetën
e
kontribuojnë
like-minded people or organisations.
If one
represents local
authorities,eone
officers
who could
pjesëmarrjen
të can look for other
komunitetit tuaj
vendor
të mirën
e përgjithshme
provide support, or contact institutions working with youth
in the area (such as schools, youth centres, etc.).
rinjve
– të gjeni mënyra për
– të
krijoni
hapësirëbetter
për të
Such allies can provide not only moral support, but they can also take over some tasks,
help
to generate
– të krijoni mjedis më të
bashkëpunim konstruktiv
rinjtë
që
ta
praktikojnë
ideas and contribute resources, etc.
favorshëm të punës
me autoritetet vendore
demokracinë
– ta plotësoni
–
ta
zhvilloni
–
të gjeni mënyra të tjera të
Step 3 – Approaching a potential co-management partner
deklaratën e misionit
bashkëveprimin ndërmjet
bashkëveprimit me të
This is a very important moment
whole për
process as dhe
at this
pointethe partnership is initiated between the
qëllimet
aktorëve in
të the
ndryshëm
rinjtë dhe organizatat e të
parties who will be sharing
the decision-making
responsibilities.
If the other party does not agree
organizatës
suaj
t’i arritur
qëllimet tuaja power and
rinjve
to participate in establishing the co-management system then the whole process will be blocked. Approaching
– të përfitoni nga
– t’i shfrytëzoni
– të përfitoni
nga
the co-management partner is often a long process and one can expect a number of meetings
and negotiations.
bashkëpunimi me
shkathtësitë dhe
bashkëpunimi me të rinjtë
Some tips:
autoritetet vendore
talentet tuaja për të
dhe organizatat
– make a plan onmirën
how to
approach
co-management
partner. Decide how you want to do
e të
tjerëve your potential
– ta
zhvilloni
–
zhvilloni politikën
this, when, where and with whom, etc. Divide thebashkëveprimin
roles and tasks between your ta
allies;
– të kontribuoni në jetën e
vendore për të rinjtë
– try to identify the
fears and tuaj
doubts your potentialndërmjet
co-management
may have in relation to your
aktorëvepartner
të
komunitetit
– ta përmirësoni imazhin
proposal. Think of ways of addressing these doubts;
ndryshëm
për
t’i
arritur
– të fitoni shkathtësi të reja
tuaj publik
qëllimet
tuaja
– be ready to negotiate and to compromise. Your partner
might
be interested in creating a co-management
– të fitoni përvojë të
system, but only to a limited extent (for example,
the area
– të only
fitoniinpërvojë
të of health care for young people in
dobishme
your local community). Starting on a small scaledobishme
is a good way to initiate the whole co-management
të mësoni
si funksionon
process and–to learn
how itseworks.
When more experience has been gained, the co-management can be
demokracia
extended to other
areas too;vendore

Karta nëCo-operation
praktikë
at a local level

– të bëni të dëgjohet dhe të

Step 2 – Finding alliesmerret parasysh zëri i të
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– t’i zbuloni fushat në të
– t’i formuloni nevojat e
– të bëni hulumtim të mirëfilltë
cilat mund të merrni
të rinjve në
për gjendjen e të rinjve në
operation
in the
youth and youth policies.
It meets
plenary session
and
pjesë
në field
nivel of
vendor
komunitetin
tuaj twice a year inkontekstin
vendor,
qëaddresses
të
youth-related
issues
and
challenges.
vendor, duke e
vlerësoni në mënyrë adekuate
– t’i formuloni nevojat e
përdorurrepresenting
Kartën si bazëinternational
se cilatnon-governmental
janë sfidat kryesoreyouth
që
të rinjveCouncil.
në
2. The Advisory
It has 30 members
duhet
trajtuar
komunitetin
tuaj
–
t’i
informoni
aktorët
organisations and networks, national youth committees properly constituted in Council of Europe
e
të zhvilloni
shërbime
qëof youth
vendor
për and structures –involved
membervendor,
states duke
(so-called
National Youth
Councils)
in various
areas
përdorur
Kartën
si bazë
përgjigjen
nevojave
të të rinjve
ekzistencën
Kartës
work relevant
to the
Council
of Europe’s youth
policy.eThe
role of the Advisory
Council
is to promote
nondhe përmbajtjen
sajthe youth
– t’i informoni
aktorët in decision-making
– sector
t’i zbatoni
masat
e propozuara
governmental
participation
processesein
of the
Council
of Europe.
vendor për ekzistencën
në Kartë
– të ndikoni tek autoritetet
3. The Joint Council on Youth. It consists of all members of the European Steering Committee for Youth
e Kartës dhe për
vendore që t’i zbatojnë
– ta përdorni Kartën si pikë
and the Advisory Council and it is the main decision- and policy-making body for governmental and
përmbajtjen e saj
rekomandimet e Kartës
referimi gjatë zhvillimit të
non-governmental partners within the Directorate of Youth and Sport. The role of this joint council is to
– ta promovoni versionin
– të zhvilloni qëndrime
politikës vendore ndër
develop a common position on the main aspects of the youth sector in the Council of Europe, namely
e Kartës që është i
për çështjet vendore
sektoriale për të rinjtë
priorities and objectives, as well as on the budget.
përshtatur për të rinjtë
– të ndikoni mbi politikën
– t’i përfshini vlerat dhe parimet
4. The Programming
jointpër
decision-making
bodyqë
consisting
of eight
members
në shkolla,Committee.
klube dhe teThis is another
vendore
të rinjtë
promovohen
në Kartë
në of
the European
Committee for–Youth
and eight members
The
of this
grupetSteering
e të rinjve
fusha tëCouncil.
ndryshme
tërole
punës
ta shpërndani
Kartën of the Advisory
committee
is to establish
programmes indhe
the praktikat
area of youth
work
Council oftëEurope,
e mira
që within
– të ndikoni
te
– the
t’i përfshini
rinjtë nëespecially
the programmes
of the
European Youth Centres
Strasbourg
andeofvendimeve
the European
kanë të in
bëjnë
te palët and Budapest
përfaqësuesit
tuaj
marrjen
që Youth
Foundation.
e interesuara
kombëtarë në Kongresin
ndikojnë mbi jetën e tyre
e Autoriteteve Lokale
(për shembull, duke e
– të ndërtoni
dhe Rajonale të Këshillit
praktikuar sistemin e
partneritete me
Reflection timetë Evropës që ta
bashkë-menaxhimit)
organizatat që kanë
shpërndajnë
Kartënofdhe
qëllime
të ngjashme
mbështetni
format e level?
1. Do you know
of any example
co-management
systems
functioning at– a t’i
local
or organisational
Where is it?praktikat
How does
it function?
e mira
që kanë
me tuajat, për t‘i
ndryshme të pjesëmarrjes së
të bëjnë me Kartën
arritur qëllimet tuaja
të rinjve
2. What benefits of the co-management system can you think of?
që të ndikoni te
– të ndikoni te organizatat
– të krijoni organe
3. In your opinion,
whatdhe
are tek
the limitations of the
co-management system? konsultative për çështjet që
përfaqësuesit
e të rinjve
kombëtarë në
autoritetet vendore që
kanë të bëjnë drejtpërdrejt
Kongresin e
t’i zbatojnë
me të rinjtë
Co-management
at a local level
Autoriteteve Lokale
rekomandimet
e Kartës
– të ndërtoni sisteme dhe
dhe Rajonale
të should develop
struktura
vendoreoftëEurope cota përdorni
për tëand regional
The revised –
charter
states Kartën
that “local
authorities
the Council
Këshillit
të Evropës with young people
pjesëmarrjes
ndikuar
teksystem
autoritetet
management principle
and
of decision-making
in partnership
and youth organisations
43 –
vendoretopër
çështje
të
parimet
ta monitoroni
shkallën
e
This t’i
is përfshini
considered
a veryqëspecial– form
of co-operation
because
all
in policy areas relevant
young
people.”
politikave
promovohen
Kartë
pjesëmarrjes
në nivel
parties, both adults
and young people, are on the
same levelnë
and
hold the same
power to make
decisions. It
ta përdorni Kartën
si for youngnë
fushato
të be
ndryshme
vendorwith adults and to share
may, in some–communities,
be difficult
people
seen as equal partners
për taof various organisations
të punës, në
deklaratën
power with them.“pasaportë”
The experience
shows,
however, that “this concept opens the door
siguruar pjesëmarrjen
tuaj for
të misionit,
te
to amazing new opportunities,
ideas and challenges
young people
and elders to stretch their creativity and
tuaj në projekte
dhe
qëllimet,
prioritetet
commitment. It reduces
prejudice,
enhances clarity
and simplicity
of communication, which makes it valid and
useful in any sector
of daily life – family, school and
iniciativa
dhebusiness”.
politikat 44
– të bëni hulumtim për
– t’i përfshini të rinjtë në
Setting up a co-management system at a local level can be done in a number of ways and there is no universal
gjendjen vendore
proceset e
recipe that applies equally to all. It is possible, however, to present a general framework that can guide the whole
vendimmarrjes
– të inicioni dhe të zbatoni
process, and this is presented below.
– të inicioni dhe të zbatoni
projekte për
projekte për
pjesëmarrjen e të rinjve
43. Ibid., II.7.53.ii. duke u bazuar në qasjen
pjesëmarrjen e të rinjve
44. “Co-management.
A practical guide. Seeking excellence
participation
dukeinu youth
bazuar
në qasjen at a local level”, Peace Child International,
“DMHMM”
2006, p. 9. Available at: http://co-management.info. “DMHMM”
– ta shfrytëzoni Kartën si
instrument për trajnim
për pjesëmarrjen e të
rinjve

Doracak Manual
për Kartën
e Rishikuar
EvropianeCharter
për Pjesëmarrjen
e të Rinjve në
Rajonale
on the
revised European
on the Participation
of Jetën
YoungLokale
Peopledhe
in Local
and Regional Life

Si mund ta
përdorni
Kartën?
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Step
– Preparation
Cilat1janë
– i takoni komunitetit

– të jeni afër të rinjve
– të keni përvojë në
përparësitë dhe
vendor
kryerjen e punës
e gjendjes
vendore
Good preparation can substantially contribute to the success of an initiative, and it– is njohja
therefore
important
to
anët e fuqishme
pjesëmarrëse
– jeni
e madhe
e to this stage
(politike,
shoqërore,
ensure that enough time
andpjesë
attention
is given
of the process. Before talking
to potential
partners
që i keni?
popullatës vendore
ekonomike, etj.)
– to
tëmake
jeni urë
përthat the potential partner:
about
establishing a co-management
system, one needs
sure

pjesëmarrje për të
– e njihni shumë
– ofnjohja
e iniciativave
dhe e
– understands what co-management is. Studying publications about this form
co-operation,
making
rinjtë
mirë gjendjen
rrjeteve
vendore
dhe
të
contact with people who already have experience in this area and listening to their advice, can all be
vendore
qenit
pjesë
e
tyre
–
të
jeni
pjesë
e
kontekstit
helpful;
vendor
– të jeni të motivuar për
– to
të what
keni qasje
në
– is clear about what he/she wants to achieve (what area of co-management and
extent?);
ta përmirësuar gjendjen
burime
– njohja shumë e mirë e
– knows of institutions
or communities where this system already operates. One can often learn from the
e të rinjve
gjendjespersonal
vendorecontact with
– atë
keni informataofpër
atë se
experience of others! A good idea might be to establish
representative
such
–
të
jeni
të
hapur
për
të
kuquestions
mund të siguroni
– ndonjëherë
jeni you
lidhje
an institution’s or community’s co-management
system so that
can address
directlyburime
to
bashkëpunuar dhe për
shtesë
ndërmjet të rinjve dhe
that person;
të mësuar
autoriteteve
vendore
– të keni
fuqi
dhe legjitimet
– is able to explain co-management to interested parties in a way they can understand.
The
concept
of cojeni
të new for some people
management–cantëbe
quite
theypjesë
may ehave
doubts and reservations
(especially
t’i vendosni rregullat
– and
të jeni
rrjeteve
për të
those who wouldgatshëm
be sharing
power with another party).
prepared to discuss
vendore
vendoreOne therefore needs to be
eksperimentua
what co-management
means in general, how –
it works
in
the
area
of
youth
work,
what
experience
of
– të kenithe
fuqi
për
të keni qasje në
r or communities is, what the benefits are and what challenges there might be, etc.;
other institutions
burime
vendimmarrje për të
– të keni
talent
dhe might need some time to think about what they
– has some material
ready.
People
hear and
they might
ndikuar
në gjendjen
– të keni informata për
potencial
që duhet
want to read a bit
more about
it, sotëit would be helpful to provide them with relevant
materials.
vendore
atë se ku mund të
shfrytëzohet për të
siguroni burime shtesë
Step 2 – Finding allies mirën e komunitetit

Step 3 – Approaching a potential co-management partner
This is a very important moment in the whole process as at this point the partnership is initiated between the
parties who will be sharing the decision-making power and responsibilities. If the other party does not agree
to participate in establishing the co-management system then the whole process will be blocked. Approaching
the co-management partner is often a long process and one can expect a number of meetings and negotiations.
Some tips:
– make a plan on how to approach your potential co-management partner. Decide how you want to do
this, when, where and with whom, etc. Divide the roles and tasks between your allies;
– try to identify the fears and doubts your potential co-management partner may have in relation to your
proposal. Think of ways of addressing these doubts;
– be ready to negotiate and to compromise. Your partner might be interested in creating a co-management
system, but only to a limited extent (for example, only in the area of health care for young people in
your local community). Starting on a small scale is a good way to initiate the whole co-management
process and to learn how it works. When more experience has been gained, the co-management can be
extended to other areas too;

Karta nëCo-operation
praktikë
at a local level

As a lot of support will be needed in the following stages, one should look for allies who would be interested in
helping and joining the initiative. If one represents local youth or a youth organisation, it can be helpful to find
like-minded people or organisations. If one represents local authorities, one can look for other officers who could
provide support, or contact institutions working with youth in the area (such as schools, youth centres, etc.).
Such allies can provide not only moral support, but they can also take over some tasks, help to generate better
ideas and contribute resources, etc.
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përdorni
Kartën në 2.
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për të pasur qasje te
process, and this is presented below.
burimet e ndryshme
43. Ibid., II.7.53.ii.
44. “Co-management. A practical guide. Seeking excellence in youth participation at a local level”, Peace Child International,
2006, p. 9. Available at: http://co-management.info.

Step 1 – Preparation
Good preparation can substantially contribute to the success of an initiative, and it is therefore important to
ensure
that ta
enough
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stagegrupet
of the dhe
process.
Before
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në mënyrë
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aftësi
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cilavesure
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më lartë.
Megjithatë, ato janë vetëm
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co-management
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contact with people who already have experience in this area and listening to their advice, can all be
helpful;
Mendoni
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2. Cilat that
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person;
vendor?
– is able to explain co-management to interested parties in a way they can understand. The concept of comanagement can be quite new for some people and they may have doubts and reservations (especially
those who would be sharing power with another party). One therefore needs to be prepared to discuss
co-management means in general, how it works in the area of youth work, what the experience of
4.2. Si tawhat
përdorni
Kartën në praktikë?
other institutions or communities is, what the benefits are and what challenges there might be, etc.;
– has some material ready. People might need some time to think about what they hear and they might

a. Modeli
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hapaabout it, so it would be helpful to provide them with relevant materials.
wantme
to read
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Procesi gjashtë hapësh që është përshkruar më poshtë, mund të iniciohet në cilindo qoftë komunitet në Evropë, mirëpo ka
Step 3për
– Approaching
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përgatitje të mirë
në aspekt co-management
të:
This is a very important moment in the whole process as at this point the partnership is initiated between the
– identifikimit të grupeve ose të aktorëve që duhet të marrin pjesë;
parties who will be sharing the decision-making power and responsibilities. If the other party does not agree
– participate
qartësimitintëestablishing
qëllimeve dhe
motiveve të aktorëve;
to
thetëco-management
system then the whole process will be blocked. Approaching
the co-management partner is often a long process and one can expect a number of meetings and negotiations.
– informacionit për atë se çka, kur, si dhe me kë do të realizohet procesi;
Some tips:
– kuptimit të rëndësisë së pjesëmarrjes së të rinjve, dobive dhe kufizimeve të saj;
– make a plan on how to approach your potential co-management partner. Decide how you want to do
– zhvillimit
të shkathtësive
të nevojshme,gjegjësisht
që between
nevojitenyour
përallies;
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roles and tasks
planifikim, komunikim dhe vendimmarrje, etj.;
– try to identify the fears and doubts your potential co-management partner may have in relation to your
proposal.
Think of ways
addressing
these
doubts;
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kuof
secili
e di se cili
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process and to learn how it works. When more experience has been gained, the co-management can be
extended to other areas too;

Karta nëCo-operation
praktikë
at a local level

Karta është një mjet dinamik dhe ajo mund të përdoret në shumë mënyra në mjedise të ndryshme. Nuk ka ndonjë model
universal
do të funksiononte
në çdo qytet, rajon dhe shtet anembanë Evropës. Prandaj, është detyrë e autoriteteve
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identifikohen problemet më të rëndësishme me të cilat ballafaqohen
ata. Ato mund të jenë të lidhura drejtpërdrejtë me pjesëmarrjen e të
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HAPI 5:at a local level
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Hapi 3 – Cilat duhet të jenë prioritetet?
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Setting up a co-management system at a local level can be done in a number of ways and there is no universal
Hapi
4 – Çka propozon Karta?

recipe that applies equally to all. It is possible, however, to present a general framework that can guide the whole
Pasi të arrihet marrëveshje për fushat e prioritetit mund t’i referohemi Kartës për t’i gjetur masat dhe praktikat
process, and this is presented below.
përkatëse për t’i trajtuar problemet e veçanta. Këto rekomandime mund të gjenden në pjesë të ndryshme të Kartës
dhe për këtë arsye është me rëndësi që të analizohet jo vetëm pjesa relevante për politikat sektoriale, por edhe
rekomandimet
që kanë të bëjnë me instrumentet dhe pjesëmarrjen institucionale.
43. Ibid., II.7.53.ii.
44. “Co-management. A practical guide. Seeking excellence in youth participation at a local level”, Peace Child International,

Hapi
5 –p.Si9.ndërlidhet
me prioritetet?
2006,
Available at: Karta
http://co-management.info.

Në këtë fazë, aktorët duhet të identifikojnë në mënyrë të saktë se si Karta i trajton fushat e prioritetit që janë caktuar
në Hapin 3. Edhe pse Karta trajton një diapazon të gjerë të fushave që kanë të bëjnë me përfshirjen e të rinjve, ka
mundësi që problemet të prioritetit që janë identifikuar në Hapin 3, të mos jenë trajtuar, ose të jenë trajtuar në masë
të kufizuar. Në rastet e tilla, aktorët inkurajohen që të kërkojnë mjete të tjera që mund t’i ofrojnë organizatat e
ndryshme ose institucionet që janë aktive në nivelet rajonale, kombëtare ose ndërkombëtare.

Step
1 – Preparation
Mendoni
Good
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contribute
success
of vendor
an initiative,
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1. Cilat
sfida mecan
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të rinjtë to
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trajtohen
në fillim?important to
ensure that enough time and attention is given to this stage of the process. Before talking to potential partners
2. Pse?
about
establishing a co-management system, one needs to make sure that the potential partner:
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understands
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helpful;
Sugjerim: fillimisht pyetjeve të mësipërme duhet t’u përgjigjen aktorët e ndryshëm e pastaj përgjigjet të
– is clear about what he/she wants to achieve (what area of co-management and to what extent?);
krahasohen dhe të diskutohen. Në këtë mënyrë, më lehtë do të shihen dhe do të kuptohen ngjashmëritë dhe
– knows of institutions or communities where this system already operates. One can often learn from the
dallimet në perceptime, pikëpamje dhe mendime.
experience of others! A good idea might be to establish personal contact with a representative of such
an institution’s or community’s co-management system so that you can address questions directly to
that person;

Vërejtje

– is able to explain co-management to interested parties in a way they can understand. The concept of coNë këtë fazë, është me rëndësi të theksohet se ka mundësi të zbatohet edhe një qasje tjetër: në fillim të njoftoheni me
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e prioriteteve
meare
rekomandimet
dhe masat
e veçanta
që etc.;
propozohen në
Kartë.– has some material ready. People might need some time to think about what they hear and they might
want to read a bit more about it, so it would be helpful to provide them with relevant materials.
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aktorët
duhet të
As
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provide support, or contact institutions working with youth in the area (such as schools, youth centres, etc.).
Such allies can provide not only moral support, but they can also take over some tasks, help to generate better
b. Qasja
DMHMMresources, etc.
ideas
and contribute
Karta mund të përdoret jo vetëm në nivel të politikave vendore ose vendimmarrjes vendore, por edhe brenda
institucioneve
ose organizatave,
si dheco-management
në kuadër të projekteve
të të rinjve, për shkak se i promovon ato vlera dhe parime
Step
3 – Approaching
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decision-making
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the other
party
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system
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whole
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organizatave
projekteve
me be
fjalëblocked.
të tjera,Approaching
a i kanë elementet e
nevojshme
për pjesëmarrjen
kuptimplote.
the
co-management
partner eistyre
often
a long process and one can expect a number of meetings and negotiations.
Some tips:

c.

Qasja pjesëmarrëse për planifikimin e projekteve për të rinjtë

– make a plan on how to approach your potential co-management partner. Decide how you want to do
when,të
where
and with
etc.
Dividee the
roles andtëtasks
between
youredhe
allies;
Ndjekja ethis,
parimeve
promovuar
nëwhom,
Kartë në
fushën
menaxhimit
projekteve
është
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to identify the fears and doubts your potential co-management partner may have in relation
organizohen
dhe
të
zbatohen
projektet
për
të
rinjtë
që
të
mundësohet
pjesëmarrja
më
kuptimplote.
proposal. Think of ways of addressing these doubts;
– be ready to negotiate and to compromise. Your partner might be interested in creating a co-management
system, but only to a limited extent (for example, only in the area of health care for young people in
your local community). Starting on a small scale is a good way to initiate the whole co-management
process and to learn how it works. When more experience has been gained, the co-management can be
extended to other areas too;

Karta nëCo-operation
praktikë
at a local level

Hapi 6 – Si të planifikohen hapat e ardhshme për përdorimin e Kartës
Step
2 – Finding
alliese modelit gjashtë hapësh, mirëpo në fakt është hapi i parë në procesin e zbatimit të Kartës për
Kjo është
faza e fundit
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operation in the field of youth and youth policies. It meets twice a year in plenary session and addresses
youth-related issues and challenges.
2. The Advisory Council. It has 30 members representing international non-governmental youth
organisations and networks, national youth committees properly constituted in Council of Europe
member states (so-called National Youth Councils) and structures involved in various areas of youth
work relevant to the Council of Europe’s youth policy. The role of the Advisory Council is to promote nongovernmental participation in decision-making processes in the youth sector of the Council of Europe.
3. The Joint Council on Youth. It consists of all members of the European Steering Committee for Youth
and the Advisory Council and it is the main decision- and policy-making body for governmental and
non-governmental partners within the Directorate of Youth and Sport. The role of this joint council is to
develop a common position on the main aspects of the youth sector in the Council of Europe, namely
priorities and objectives, as well as on the budget.
4. The Programming Committee. This is another joint decision-making body consisting of eight members of
the European Steering Committee for Youth and eight members of the Advisory Council. The role of this
committee is to establish programmes in the area of youth work within the Council of Europe, especially
the programmes of the European Youth Centres in Strasbourg and Budapest and of the European Youth
Foundation.

Reflection time
1. Do you know of any example of co-management systems functioning at a local or organisational level?
Where is it? How does it function?
2. What benefits of the co-management system can you think of?
3. In your opinion, what are the limitations of the co-management system?

Co-management at a local level
The revised charter states that “local and regional authorities should develop the Council of Europe comanagement principle and system of decision-making in partnership with young people and youth organisations
in policy areas relevant to young people.”43 This is considered a very special form of co-operation because all
parties, both adults and young people, are on the same level and hold the same power to make decisions. It
may, in some communities, be difficult for young people to be seen as equal partners with adults and to share
power with them. The experience of various organisations shows, however, that “this concept opens the door
to amazing new opportunities, ideas and challenges for young people and elders to stretch their creativity and
commitment. It reduces prejudice, enhances clarity and simplicity of communication, which makes it valid and
useful in any sector of daily life – family, school and business”.44
Setting up a co-management system at a local level can be done in a number of ways and there is no universal
recipe that applies equally to all. It is possible, however, to present a general framework that can guide the whole
process, and this is presented below.
43. Ibid., II.7.53.ii.
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44. “Co-management. A practical guide. Seeking excellence in youth participation at a local level”, Peace Child International,
2006, p. 9. Available at: http://co-management.info.

Step 1 – Preparation
Good preparation can substantially contribute to the success of an initiative, and it is therefore important to
ensure that enough time and attention is given to this stage of the process. Before talking to potential partners
about establishing a co-management system, one needs to make sure that the potential partner:
– understands what co-management is. Studying publications about this form of co-operation, making
contact with people who already have experience in this area and listening to their advice, can all be
helpful;
– is clear about what he/she wants to achieve (what area of co-management and to what extent?);

KAPITULLI 5

– knows of institutions or communities where this system already operates. One can often learn from the
experience of others! A good idea might be to establish personal contact with a representative of such
an institution’s or community’s co-management system so that you can address questions directly to
that person;

Projektet
për pjesëmarrjen e të rinjve
– is able to explain co-management to interested parties in a way they can understand. The concept of co-

management can be quite new for some people and they may have doubts and reservations (especially
those who would be sharing power with another party). One therefore needs to be prepared to discuss
5.1. Menaxhimi
i projekteve për pjesëmarrjen e të rinjve
what co-management means in general, how it works in the area of youth work, what the experience of
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për të rinjtë mund të jenë një hap shumë i rëndësishëm që të rinjtë ta përjetojnë në realitet se si funksionon pjesëmarrja.

Step
2 – Finding allies
Mendoni

5. Cilat janë pasojat për projektin tuaj nga kjo PËR/ME/NGA të rinjtë?

Step 3 – Approaching a potential co-management partner

This is a very important moment in the whole process as at this point the partnership is initiated between the
parties who
will be sharing the decision-making power and responsibilities. If the other party does not agree
Projektet
pjesëmarrëse

to participate in establishing the co-management system then the whole process will be blocked. Approaching
Projektetof meetings
janë mënyrë
e shkëlqyer për ta
the co-management partner is often a long process and one can expect a number
and negotiations.
Pjesëmarrja e të
Pjesëmarrje
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të rinjtë
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– make a plan on how to approach your potential
co-managementDiagrami
partner. tregon
Decide how
want toedotë rinjve
se siyou
përfshirja
this, when, where and with whom, etc. Divide the roles and tasksmund
between
allies;
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readynë
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system, but only to a limited extent (for example, only in the area of health care for young people in
your local community). Starting on a small scale is a good way to initiate the whole co-management
process and to learn how it works. When more experience has been gained, the co-management can be
extended to other areas too;

34. Shih definicionin e termit “projekt” në:”Pako me vegla për menaxhim të projekteve” (”Project management T-kit”), Këshilli i Evropës
dhe Komisioni Evropian, nëntor 2000, faq. 27-29. Gjendet në ueb-faqen: www.trainingyouth.net/INTEGRATION/TY/Publications/tkits/tkit3/tkit3.pdf.
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Co-operation
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A lot
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projekt
rinjtë? Në
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helping and joining the initiative. If one represents local youth or a youth organisation, it can be helpful to find
2. A është projekti
i organizuar PËR
të rinjtë?
like-minded
peoplejuaj
or organisations.
If one
represents local authorities, one can look for other officers who could
provide
support,
or
contact
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working
3. A është projekti juaj i organizuar ME të rinjtë? with youth in the area (such as schools, youth centres, etc.).
Such allies can provide not only moral support, but they can also take over some tasks, help to generate better
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and contribute
etc.NGA të rinjtë?
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operation in the field of youth and youth policies. It meets twice a year in plenary session and addresses
youth-related issues and challenges.
Në rastin ideal, të dyja këto dimensione duhet të jenë të pranishme që natyra e projektit të jetë me të vërtetë pjesëmarrëse.
2. The Advisory Council. It has 30 members representing international non-governmental youth
organisations and networks, national youth committees properly constituted in Council of Europe
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rëndësishme të të rinjve.
4. The Programming Committee. This is another joint decision-making body consisting of eight members of
European Steering Committee for Youth and eight members of the Advisory Council. The role of this
Pjesëmarrja e tëthe
rinjve
si metodologji e projekteve
committee is to establish programmes in the area of youth work within the Council of Europe, especially
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projektit është proces shoqëror, arsimor ose organizativ nëpërmjet të të cilit bëhet përpjekje për t’i
arritur objektivat në mënyrë koherente; mënyra në të cilën aktivitetet e ndryshme do të plotësohen njëra me tjetrën për t’i
arritur objektivat35. Metodologjia mund të përshkruhet si një qasje që e udhëheq procesin e organizimit dhe të realizimit të
Reflection
time pjesëmarrëse për një aktivitet ka disa efekte shumë të rëndësishme në atë se pse, si, me kë dhe
projektit. Zgjedhja
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1. Do you know of any example of co-management systems functioning at a local or organisational level?
dhe se përgjegjësia dhe fuqia vendimmarrëse mbi aspektet e ndryshme është e ndarë me të rinjtë ose u është deleguar
Where is it? How does it function?
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2. What benefits of the co-management system can you think of?

Mendoni
3. In your opinion, what are the limitations of the co-management system?
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parties, both adults and young people, are on the same level and hold the same power to make decisions. It
pjesëmarrjes kuptimplote të të rinjve? Çka mendoni?

may, in some communities, be difficult for young people to be seen as equal partners with adults and to share
power with them. The experience of various organisations shows, however, that “this concept opens the door
to amazing new opportunities, ideas and challenges for young people and elders to stretch their creativity and
commitment.
It reduces prejudice, enhances clarity and simplicity of communication, which makes it valid and
Vlerat në
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useful in any sector of daily life – family, school and business”.44
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process, and this is presented below.
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Step 1 – Preparation
Good preparation can substantially contribute to the success of an initiative, and it is therefore important to
ensure that enough time and attention is given to this stage of the process. Before talking to potential partners
about establishing a co-management system, one needs to make sure that the potential partner:
–
–

–
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form of co-operation,
making
promovimi
i qëndrimeve
që e luftojnë is.
racizmin,
ideologjitë
ekstreme
që të rinjtë
të mund të
contact with
whoe already
have
in this
area and listening to their advice, can all be
kontribuojnë
përpeople
ndërtimin
shoqërive
mëexperience
tolerante dhe
më paqësore;
helpful;
bashkëpunimi:
aktorët e ndryshëm që janë të interesuar për pjesëmarrjen e të rinjve duhet të punojnë së bashku

–përist’iclear
about
whatehe/she
wantsdhe
to achieve
(what
areambështetje
of co-management
and to what extent?);
arritur
qëllimet
përbashkëta
duhet të
ofrojnë
të ndërsjellë;
knows of të
institutions
or communities
where
this system
operates.
often learn
from the
– –
përgjegjësia:
gjithë aktorët
duhet të marrin
përgjegjësi
përalready
bashkëpunim
dheOne
përcan
rezultatet
e arritura;
experience
of
others!
A
good
idea
might
be
to
establish
personal
contact
with
a
representative
of such
– pavarësia e të rinjve: të rinjtë duhet të kenë një lloj autonomie në kuadër të projektit;
an institution’s or community’s co-management system so that you can address questions directly to
– përfshirja
e grupeve që kanë më tepër vështirësi për të marrë pjesë në jetën publike për shkak të prejardhjes së
that person;
tyre, aftësive të kufizuara ose pengesave të tjera;
– is able to explain co-management to interested parties in a way they can understand. The concept of co– barazia
gjinore: qasja
e barabartë
duhet
ofrohet
edhedoubts
burrave
edhe
grave; (especially
management
can be
quite newnë
forpjesëmarrje
some people
andt’u
they
may have
and
reservations
– njohja
e rolit
edukimit
joformalpower
si mjetwith
përanother
t’u ndihmuar
rinjve
për të marrë
those
whotëwould
be sharing
party).tëOne
therefore
needspjesë;
to be prepared to discuss
what
co-management
means
in
general,
how
it
works
in
the
area
of
youth
work,
what the experience of
– qasja me respekt ndaj të drejtave të njeriut;
other institutions or communities is, what the benefits are and what challenges there might be, etc.;
– qasja jo diskriminuese.
– has some material ready. People might need some time to think about what they hear and they might
want to read në
a bit
more about it,
so it would be helpful to provide them with relevant materials.
Qasja pjesëmarrëse
menaxhimin
e projekteve

1. Cilat vlera janë të pranishme në projektin tuaj?

Step 3 – Approaching a potential co-management partner

2. Kush i ka caktuar ato?
This is a very important moment in the whole process as at this point the partnership is initiated between the
3. Si i dallojnë
këto
aktorët
projektit dhe publiku
i jashtëm?
parties
who will
be vlera
sharing
the edecision-making
power
and responsibilities. If the other party does not agree
to4.participate
in vlera
establishing
thenuk
co-management
system
then
will bepër
blocked.
Approaching
A ju kujtohen
të tjera që
janë përmendur
këtu, por
tëthe
cilatwhole
janë tëprocess
rëndësishme
ju?
the co-management partner is often a long process and one can expect a number of meetings and negotiations.
Some tips:
– make a plan on how to approach your potential co-management partner. Decide how you want to do

and withdhe
whom,
etc. Divide ithe
and tasks
5.2. Hapthis,
paswhen,
hapi:where
planifikimi
menaxhimi
njëroles
projekti
përbetween
të rinj your allies;

– try to identify the fears and doubts your potential co-management partner may have in relation to your
Ekzistojnëproposal.
lloje të ndryshme
të modeleve
që ethese
ilustrojnë
ose e strukturojnë procesin e përgatitjes, realizimit dhe të
Think of ways
of addressing
doubts;
vlerësimit të projekteve. Është përgjegjësi e personit apo ekipit që e udhëheq projektin ta zgjedhë modelin më të
– be ready
to negotiate
to compromise.
partner
mightqë
be janë
interested
in creating
përshtatshëm
për kontekstin
e and
dhënë,
duke i marrëYour
parasysh
burimet
në dispozicion.
Nëa co-management
vitet e fundit, modeli që
system,
but
only
to
a
limited
extent
(for
example,
only
in
the
area
of
health
care
for
people
in
është përdorur shumë shpesh në punën me të rinjtë është modeli i propozuar në “Pakon me young
vegla për
menaxhimin
e
36. local community). Starting on a small scale is a good way to initiate the whole co-management
your
Prandaj, do të përdoret ky model si pikë fillestare për shqyrtimin e mëtutjeshëm.
projekteve”
process and to learn how it works. When more experience has been gained, the co-management can be
extended to other areas too;

36. Po aty.,faq. 43.

Projektet
për pjesëmarrjen
e tëlevel
rinjve
Co-operation
at a local

Menaxhimi i projekteve thjesht mund të sqarohet si proces i plotë i inicimit, planifikimit, zbatimit, vlerësimit dhe në fund,
Step 2 – Finding
alliesKur organizuesi i projektit zgjedh një metodologji që është e bazuar në parimet e pjesëmarrjes të
përmbylljes
së projektit.
rëndësishme,
kjo nënkupton
se të rinjtë
të përfshirë
aspektet
ndryshme
të menaxhimit
të projektit;
As a lot of support
will be needed
in thejanë
following
stages,nëone
shoulde look
for allies
who would be
interestedseinata kanë
fuqi
të ndikojnë
mbi vendimet
dhe proceset
dhe se atyre
është or
ofruar
mundësia
t’i shprehin
mendimet
dhetopikëpamjet
e
helping
and joining
the initiative.
If one represents
localu youth
a youth
organisation,
it can
be helpful
find
tyre. Të rinjtë mund të përfshihen në menaxhimin e projekteve në role dhe cilësi të ndryshme, varësisht nga ajo se si janë
like-minded people or organisations. If one represents local authorities, one can look for other officers who could
marrë vesh të dyja palët.
provide support, or contact institutions working with youth in the area (such as schools, youth centres, etc.).
Such allies can provide not only moral support, but they can also take over some tasks, help to generate better
Mendoni
ideas
and contribute resources, etc.
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1.

operation in the field of youth and youth policies. It meets twice a year in plenary session and addresses
youth-related issues and challenges.

Advisory
It has
Njihuni2.përThe
së afërmi
meCouncil.
publikimin
“Pako30memembers
vegla përrepresenting
menaxhimininternational
e projekteve”.non-governmental youth

organisations and networks, national youth committees properly constituted in Council of Europe

Në veçanti, lexojeni
Kapitullin
3, me titull
“Projekti:
hapCouncils)
pas hapi”.
member
states (so-called
National
Youth
and structures involved in various areas of youth
2.

work relevant to the Council of Europe’s youth policy. The role of the Advisory Council is to promote nongovernmental participation in decision-making processes in the youth sector of the Council of Europe.

Mendoni një projekt që doni ta realizoni.

3. The Joint Council on Youth. It consists of all members of the European Steering Committee for Youth
Advisory Council
is the main decision- and policy-making body for governmental and
Hapi 1 – Njohjaand
methe
komunitetin
vendorand
dheitgjendjen

non-governmental partners within the Directorate of Youth and Sport. The role of this joint council is to
Projektet për të rinj realizohen në komunitete të caktuara dhe kanë për qëllim të krijojnë ndryshim shumë konkret dhe të
develop a common position on the main aspects of the youth sector in the Council of Europe, namely
dukshëm shoqëror. Prandaj, para se të fillojë një projekt, duhet të merren sa më tepër informata për gjendjen dhe sfidat
priorities
and objectives,
as on theËshtë
budget.
kryesore me të cilat
ballafaqohen
të rinjtëas
e well
komunitetit.
shumë e dobishme të njihen shqetësimet dhe mundësitë
potenciale të4.popullatës
vendore në
një komunitet
caktuarjoint
për decision-making
t’i vlerësuar nevojat
të rinjve që
atje, si dhe
The Programming
Committee.
This istëanother
bodye consisting
of jetojnë
eight members
of
nevojat e komunitetit
në përgjithësi.
the European
Steering Committee for Youth and eight members of the Advisory Council. The role of this
committee is to establish programmes in the area of youth work within the Council of Europe, especially
the programmes of the European Youth Centres in Strasbourg and Budapest and of the European Youth
Mendoni (në Foundation.
lidhje me Hapin1)

1.

Cila është gjendja e të rinjve në kontekstin tuaj vendor (përqindja e popullatës, mjedisi, gjendja
financiare,
shkollimi, aktivitetet e kohës së lirë, etj.)?
Reflection time

2.

Çfarë
politikës
përany
të example
rinj ekziston
dhe zbatohet në
komunitetin
tuaj?at a local or organisational level?
1. lloji
Do iyou
know of
of co-management
systems
functioning

3.

Where is it?kanë
How të
does
it function?
Çfarë mundësish
rinjtë
për të marrë pjesë në jetën e komunitetit tuaj?

4.

Çfarë iniciativash ose projektesh për të rinj janë duke u realizuar momentalisht në komunitetin tuaj?
In your opinion, what are the limitations of the co-management system?
Prej3.kujt?

5.

Cila është lidhja juaj me të rinjtë në komunitetin tuaj (a jeni udhëheqës i të rinjve, punëtor social,
person
përgjegjës për
e të rinjve në autoritetet vendore etj.)?
Co-management
at açështjet
local level

2. What benefits of the co-management system can you think of?

The revised charter states that “local and regional authorities should develop the Council of Europe comanagement principle and system of decision-making in partnership with young people and youth organisations
Hapi 2.ina policy
– Analiza
nevojaveto young people.”43 This is considered a very special form of co-operation because all
arease relevant
Projektet
për
të
rinj
mund
të and
organizohen
për arsye
ndryshme,
në masë
madhe
duhet
jenë decisions.
të lidhura për
parties, both adults
young people,
aretëon
the samemirëpo
level and
holdtë
the
sameato
power
totë
make
It
nevojatmay,
e të rinjve
dhe
nevojat
e
komunitetit
vendor
në
përgjithësi.
Nuk
mjafton
vetëm
dëshira
për
të
organizuar
diçka!
Në
in some communities, be difficult for young people to be seen as equal partners with adults and to
share
qoftë sepower
projekti
të bëjë
ndryshim
të mirëfilltë,
duhet t’i shows,
trajtojëhowever,
problemet
e veçanta
ose mangësitë
janë
withdëshiron
them. The
experience
of various
organisations
that
“this concept
opens theqëdoor
vërejturtonëamazing
nivel vendor,
dhe është detyrë
e udhëheqësit
të projektit
t’i people
identifikojë
sfida
dhe të vendosë
se cilatand
prej
new opportunities,
ideas
and challenges
for young
and këto
elders
to stretch
their creativity
tyre do të trajtohen nga projekti. Që të njihen nevojat vendore duhet të bëhet “analizë e nevojave”, e cila “i përfshin
commitment. It reduces prejudice, enhances clarity and simplicity of communication, which makes it valid
and
kushtet shoqërore, politike dhe ekonomike që ekzistojnë në zonën e projektit
që e bëjnë projektin të nevojshëm”37.Edhe pse
44
useful
in
any
sector
of
daily
life
–
family,
school
and
business”.
organizuesit e projekteve ndonjëherë e nënvlerësojnë ose bile edhe e anashkalojnë këtë hap, në fakt, ai është njëri ndër
hapat më
të rëndësishëm
në gjithë procesin
përgatitjes
së projektit,
për shkak
se bën me
dije se
cilithere
duhetistënojetë
qëllimi i
Setting
up a co-management
systemeat
a local level
can be done
in a number
of ways
and
universal
projektit.
Ekzistojnë
metoda
dhe teknika
që ndihmojnë
t’i identifikuar
vendore.
Shembuj
janë
recipe
that applies
equally
to all. të
It isshumta
possible,
however, topër
present
a generalnevojat
framework
that can
guide të
thetyre
whole
vëzhgimet,
intervistat,
anketat,
grupet
e
fokusit,
analizat
e
skenarëve
dhe
shumë
të
tjera,
dhe
është
detyrë
e
organizuesit
të
process, and this is presented below.
projektit që ta zgjedhë metodën më adekuate në bazë të llojit të informacionit që nevojitet dhe burimeve dhe ekspertizës
që janë në dispozicion. Në rastin e projekteve vendore për të rinjtë, kur burimet zakonisht janë shumë të kufizuara,
43. Ibid.,
II.7.53.ii. shpeshherë i përdorin metodat më të thjeshta për t’i analizuar nevojat vendore dhe, në shumicën
organizuesit
e projekteve
e rasteve,
janë më se tëAmjaftueshme,
në gjithë procesin
janë të përfshira
disalevel”,
palë. Peace Child International,
44.këto
“Co-management.
practical guide.përderisa
Seeking excellence
in youth participation
at a local
2006, p. 9. Available at: http://co-management.info.

37. Po aty, faq. 46.

Step 1 – Preparation
Good
preparation
can me
substantially
to the success of an initiative, and it is therefore important to
Mendoni
(në lidhje
Hapin 2. contribute
a)
ensure that enough time and attention is given to this stage of the process. Before talking to potential partners
1. Cilat
janë sfidat
kryesore me tësystem,
cilat ballafaqohen
rinjtë
nëthat
komunitetin
tuaj,partner:
veçanërisht në fushën
about
establishing
a co-management
one needs totë
make
sure
the potential

e pjesëmarrjes në jetën vendore? Cili është shkaktari/ët e tyre?

– understands what co-management is. Studying publications about this form of co-operation, making
2. Si econtact
dini se with
ato janë
sfidat
Cili është
burimi
informacionit?
people
whokryesore?
already have
experience
in juaj
this iarea
and listening to their advice, can all be
helpful;

3.

Çka është bërë deri tani për ta përforcuar pjesëmarrjen e të rinjve në nivel vendor? Cilat janë

–rezultatet?
is clear about what he/she wants to achieve (what area of co-management and to what extent?);

– knows of institutions or communities where this system already operates. One can often learn from the
Çkaexperience
tjetër duan
bëjnëAtëgood
rinjtë
përmight
ta përforcuar
pjesëmarrjen
tyre nëwith
jetën
vendore?
of të
others!
idea
be to establish
personal econtact
a representative
of such
an
institution’s
or
community’s
co-management
system
so
that
you
can
address
questions
directly
to
5. Në çfarë mase është i interesuar komuniteti juaj vendor për ta mbështetur këtë?
that person;

4.

6. –Çfarë
ka për
qëllim co-management
të ndryshojë projekti
juaj përparties
të rinjtë
synuar?
is able
to explain
to interested
in aeway
they can understand. The concept of comanagement
can
be
quite
new
for
some
people
and
they
may
have
doubts and reservations (especially
7. Pse projekti juaj është i rëndësishëm për të rinjtë dhe për gjithë
komunitetin?

2. A është pjesëmarrja e të rinjve një vlerë e rëndësishme për këtë institucion?Si e dini këtë?
Step 3 – Approaching a potential co-management partner
3. Si mund të rinjtë të përfshihen në punën e këtij institucioni (jo vetëm në kuadër të projektit të
This is a very important moment in the whole process as at this point the partnership is initiated between the
propozuar, por edhe në fusha të tjera)?

parties who will be sharing the decision-making power and responsibilities. If the other party does not agree
to4.participate
establishing
the co-management
system then the whole process will be blocked. Approaching
Cili do tëinishte
roli i institucionit
në projekt?
the co-management partner is often a long process and one can expect a number of meetings and negotiations.
5. Çfarë
Some
tips: dobish dhe rreziqesh i sjell projekti juaj këtij institucioni?
– make a plan on how to approach your potential co-management partner. Decide how you want to do
this, when, where and with whom, etc. Divide the roles and tasks between your allies;

Hapi 2. c – Motivi personal

– try to identify
the fears
doubts
your potential
partner
may havese
in motivi
relation
Në organizimin
e një projekti
për and
të rinjtë
përfshihen
motiveco-management
të ndryshme. Tashmë
u përmend
mëtoi your
rëndësishëm
proposal.
Think
of
ways
of
addressing
these
doubts;
duhet të jetë i lidhur me ndonjë nevojë vendore ose me nevojat e të rinjve, mirëpo edhe motivi i njerëzve që punojnë në një
projekt
një roltoshumë
të rëndësishëm,
duke pasur
se organizuesit
e projekteve
kanë
ndikim shumë të madh
– luan
be ready
negotiate
and to compromise.
Yourparasysh
partner might
be interested
in creating
a co-management
në aspektet
e ndryshme
të projektit
të tyre.
system,
but only
to a limited
extent (for example, only in the area of health care for young people in
your local community). Starting on a small scale is a good way to initiate the whole co-management
process and to learn how it works. When more experience has been gained, the co-management can be
extended to other areas too;

Projektet
për pjesëmarrjen
e tëlevel
rinjve
Co-operation
at a local

those who would be sharing power with another party). One therefore needs to be prepared to discuss
what co-management means in general, how it works in the area of youth work, what the experience of
Hapi 2. b – Analiza institucionale
other institutions or communities is, what the benefits are and what challenges there might be, etc.;
Projektet për të rinj zakonisht i përgatisin dhe i realizojnë grupet, organizatat ose institucionet që në një mënyrë ose në
– has some material ready. People might need some time to think about what they hear and they might
tjetrën janë të lidhura me punën për të rinjtë. Edhe pse projektet duhet t’i trajtojnë nevojat lokale dhe duhet të
wantpër
to read
a bit more
about it,ato
so duhet
it would
helpful
to provide
with relevantematerials.
kontribuojnë
ndryshimin
shoqëror,
tëbe
jenë
adekuate
edhethem
për institucionin
përfshirë, për vlerat dhe
prioritetet e tij. Realizimi i projektit në kuadër të një institucioni mund të sjellë shumë dobi, siç është shfrytëzimi i përvojës,
Step 2 – Finding
allies
hapësirave
dhe infrastrukturës
ose burimeve të tjera ekzistuese, mirëpo nga ana tjetër mund të shkaktojë dhe shumë
vështirësi. Prandaj, para se të fillohet një projekt është me rëndësi të parashtrohen disa pyetje që mund të ndihmojnë të
As a lotseofsasupport
willprojekti
be needed
the following
oneKjo
should
for allies
who would be interested in
shihet
përputhen
dhe in
institucioni
njëri stages,
me tjetrin.
quhetlook
“analizë
institucionale”.
helping and joining the initiative. If one represents local youth or a youth organisation, it can be helpful to find
like-minded people or organisations. If one represents local authorities, one can look for other officers who could
provide
support,
or contact
institutions
Mendoni
(në lidhje
me Hapin
2. b) working with youth in the area (such as schools, youth centres, etc.).
Such allies can provide not only moral support, but they can also take over some tasks, help to generate better
1. Cila
lidhjaresources,
ndërmjetetc.
të rinjve dhe institucionit që e realizon projektin?
ideas
and është
contribute
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2. lidhje
The Advisory
Mendoni (në
me HapinCouncil.
2. c) It has 30 members representing international non-governmental youth
organisations and networks, national youth committees properly constituted in Council of Europe

1. Pse pjesëmarrja
e tëstates
rinjve(so-called
është e rëndësishme
përCouncils)
ju?
member
National Youth
and structures involved in various areas of youth

work relevant
the Council
Europe’s youth
The role
of the Advisory
is to promote non2. Pse ju personalisht
jeni itointeresuar
taoforganizoni
këtë policy.
projekt?Çka
mendoni
se do tëCouncil
përfitoni?
governmental participation in decision-making processes in the youth sector of the Council of Europe.

3. A përputhet motivi juaj për realizimin e këtij projekti me motivin e institucionit tuaj?

3. The Joint Council on Youth. It consists of all members of the European Steering Committee for Youth

4. Cila është përvoja
ekspertiza
juaj
nëitfushën
pjesëmarrjes
së tëpolicy-making
rinjve?
and thedhe
Advisory
Council
and
is the e
main
decision- and
body for governmental and

non-governmental partners within the Directorate of Youth and Sport. The role of this joint council is to
develop a common position on the main aspects of the youth sector in the Council of Europe, namely
Hapi 3 – Përkufizimi
i qëllimeve
priorities
and objectives, as well as on the budget.
Hapat e mëparshëm
e
sqarojnë
gjendjen
në komunitetin
vendor
pse është i nevojshëm
projektiofnë
atëmembers
kontekst of
të
4. The Programming
Committee.
This is another
jointdhe
decision-making
body consisting
eight
veçantë. Hapi i ardhshëm është të përkufizohet qëllimi i projektit dhe çka shpresohet të arrihet, veçanërisht në afat të gjatë.
the European Steering Committee for Youth and eight members of the Advisory Council. The role of this
Qëllimet zakonisht përbëhen nga një situatë ideale në të cilën projekti arrin absolutisht gjithçka që pritet prej tij dhe
committee is to establish programmes in the area of youth work within the Council of Europe, especially
ndryshimi i planifikuar shoqëror ndodh me të vërtetë. Për nga natyra, qëllimet zakonisht janë të përgjithshme, kështu që në
the programmes
of theose
European
in Strasbourg
and
of theato.
European
Youth
fund të projektit është
shumë e vështirë
madje Youth
edhe eCentres
pamundur
të matet seand
në Budapest
ç’masë janë
arritur
Sidoqoftë,
ato
Foundation.
japin një ide për drejtimin
në të cili shkohet gjatë gjithë projektit. Disa menaxherë projektesh thonë se përshkrimi i mirë i
qëllimeve të projektit, në fakt, është sikur një përmbledhje e shkurtër e projektit që i thekson aspektet më të rëndësishme të
tij. Qëllimet janë një element i projektit që nuk mund të ndryshojë – nëse ndryshojnë ato atëherë kjo do të thotë se është
Reflection
krijuar një projekt
i ri. time
Mirëpo, ato që mund të ndryshojnë janë objektivat ose metodat e veçanta të projektit.
1. Do you know of any example of co-management systems functioning at a local or organisational level?
Where is it? How does it function?

Mendoni (në lidhje me Hapin 3)

2. What benefits of the co-management system can you think of?

1. Çka ka për qëllim të ndryshojë projekti juaj në fushën e pjesëmarrjes së të rinjve në komunitetin tuaj
3. In your opinion, what are the limitations of the co-management system?
vendor?
2. Kush duhet të përfshihet në projekt (cilët aktorë)?
Co-management at a local level
3. Kush do të përfitojë nga projekti dhe në çfarë mënyre/ash?
The revised charter states that “local and regional authorities should develop the Council of Europe co-

4. Cilimanagement
është diapazoni
gjeografik i projektit?
principle and system of decision-making in partnership with young people and youth organisations
is considered
a very
special
form por
of co-operation
because all
in policy areas
to young
5. Fakultative:
si do relevant
ta bëni këtë?
(Kjopeople.”
nuk ështëThis
pyetje
për aktivitetet
ose
metodat,
për
parties,
both
adults
and
young
people,
are
on
the
same
level
and
hold
the
same
power
to
make
decisions.
It
metodologjinë.)
43

may, in some communities, be difficult for young people to be seen as equal partners with adults and to share
power with them. The experience of various organisations shows, however, that “this concept opens the door
Hapi 4 –toFormulimi
i objektivave
amazing new
opportunities, ideas and challenges for young people and elders to stretch their creativity and
commitment. It reduces prejudice, enhances clarity and simplicity of communication, which makes it valid and
Për shkak se qëllimet e projektit janë kryesisht të përgjithshme, dhe jo gjithmonë
ka mundësi të maten se në ç’masë janë
useful in any sector of daily life – family, school and business”.44
arritur ato, duhet të formulohen objektiva më konkrete. Ato u tregojnë organizuesve të projektit dhe aktorëve se çka duhet
të bëjnëSetting
që ta arrijnë
ndryshimin shoqëror
e local
kanë level
për qëllim.
duhet tëofjenë
është
e is
mundshme
më
up a co-management
systemqë
at a
can be Objektivat
done in a number
wayssaand
there
no universal
konkrete,recipe
ashtuthat
që applies
të gjithaequally
palët to
e përfshira
ta kenëhowever,
të qartë to
sepresent
cilat veprime
duhet
të ndërmerren
dhe tëthe
mund
të
all. It is possible,
a general
framework
that can guide
whole
kontrollohet
lehtëand
se athis
është
përfunduar
ndonjë veprim ose jo. Ka mënyra të ndryshme për formulimin e objektivave të
process,
is presented
below.
projektit, ndërsa njëra nga metodat e ka akronimin “SMART”. Objektivat janë SMART në qoftë se janë:
–

43. Ibid.,
II.7.53.ii. theksohet në mënyrë precize se çka dëshirojmë të bëjmë ose të arrijmë;
Specifike
(Specific):

–

“Co-management.
A practical
guide. Seeking
excellence
participation
a local
Peace Child International,
Të 44.
matshme
(Measurable):
ka mundësi
të kontrollohet
seina youth
janë plotësuar
atoatdhe
në level”,
çfarë mase;

–

Të arritshme (Achievable): projekti nuk përpiqet ta arrijë të pamundurën;

–

Reale (Realistic): mund të arrihen në kontekstin ekzistues dhe me burimet ekzistuese;

–

Të kufizuara në kohë (Timed): theksojnë se kur do të realizohen objektivat.

2006, p. 9. Available at: http://co-management.info.

Step
1 – Preparation
Mendoni(në
lidhje me Hapin 4)
Good
preparation
cansaktë
substantially
contributenevojat
to the success
of që
an synohen
initiative,në
and
it is therefore
1. Çka
do të bëhet
që të plotësohen
e të rinjve
projektin
tuaj? important to
ensure that enough time and attention is given to this stage of the process. Before talking to potential partners
2. Sa reale janë këto objektiva?
about establishing a co-management system, one needs to make sure that the potential partner:
3. Si dhe kur mund ta kontrolloni se a janë realizuar veprimet e planifikuara?
– understands what co-management is. Studying publications about this form of co-operation, making
4. Si docontact
të kontribuojnë
këto
veprime
arritjen
e qëllimit
të përgjithshëm
të projektit?
with people
who
alreadynë
have
experience
in this
area and listening
to their advice, can all be
5. Si dohelpful;
t’i fuqizoni të rinjtë që të marrin rol aktiv në projektin tuaj?
– is clear about what he/she wants to achieve (what area of co-management and to what extent?);
– knows of institutions or communities where this system already operates. One can often learn from the

Hapi 5 –experience
Zgjedhja eofmetodologjisë
others! A good idea might be to establish personal contact with a representative of such
Tashmë uansqarua
se çka është
metodologjia
e projektit dhe system
sa e rëndësishme
është
gjatë organizimit
të një projekti
për
institution’s
or community’s
co-management
so that you
can ajo
address
questions directly
to
pjesëmarrjen
e të rinjve. Mirëpo, nuk duhet ngatërruar “metodologjinë” dhe “metodat”, për shkak se metodat janë mjete
that person;
ose mënyra konkrete për të bërë ndonjë gjë (si për shembull, disa lloje të aktiviteteve ose të ushtrimeve). Kur planifikohet
– is able to explain co-management to interested parties in a way they can understand. The concept of cometodologjia e një projekti pjesëmarrës, është shumë me rëndësi të sigurohet se:
management can be quite new for some people and they may have doubts and reservations (especially
thoseewho
would
be sharing
– të rinjtë
ndjejnë
projektin
si të power
vetin; with another party). One therefore needs to be prepared to discuss
what co-management means in general, how it works in the area of youth work, what the experience of
– të rinjtë e kuptojnë se cili është qëllimi i projektit dhe çka dëshirohet të arrihet me të;
other institutions or communities is, what the benefits are and what challenges there might be, etc.;
– –të rinjtë
mundmaterial
të ndikojnë
nëPeople
elementet
e ndryshme
të time
projektit;
has some
ready.
might
need some
to think about what they hear and they might
–

të rinjtë
kanë
përgjegjësi
kuadër
want to
read
a bit morenëabout
it, të
soprojektit;
it would be helpful to provide them with relevant materials.

–

të rinjtë kanë detyra të rëndësishme për të kryer;

Step
Finding
– 2të–rinjtë
kanëallies
hapësirë për t’i shprehur mendimet dhe pikëpamjet e tyre për projektin;
As–a lot
support
be needed
in the shkathtësitë
following stages,
one should
look
for allies
would be interested in
tëof
rinjtë
kanëwill
mundësi
t’i mësojnë
e nevojshme
për të
marrë
pjesëwho
në projekt;
helping
joining
the initiative.
one
represents
youth
youth organisation, it can be helpful to find
– tëand
rinjtë
trajtohen
si partnerëIftë
projektit,
e jo local
si objekt
oseorsiaviktima;
like-minded people or organisations. If one represents local authorities, one can look for other officers who could
– llojet
e aktiviteteve
që institutions
realizohen në
kuadërwith
të projektit
janë
përshtatshme
për të rinjtë.
provide
support,
or contact
working
youth in
thetëarea
(such as schools,
youth centres, etc.).
Such allies can provide not only moral support, but they can also take over some tasks, help to generate better
ideas and contribute resources, etc.

Step1. 3Si–do
Approaching
a potential
co-management
ta përshkruanit
metodologjinë
e projektit partner
tuaj?

çfarëimportant
mase kjomoment
metodologji
përatpjesëmarrje
tëpartnership
rëndësishme
të të rinjve?
This2.isNë
a very
in thekrijon
wholehapësirë
process as
this point the
is initiated
between the
parties
who
will
be
sharing
the
decision-making
power
and
responsibilities.
If
the
other
party
does
agree
3. Cila është përvoja juaj e punës me metodologjinë që është e fokusuar në pjesëmarrjen e tënot
rinjve?
to participate in establishing the co-management system then the whole process will be blocked. Approaching
4. A ka nevojë të
zhvilloni
shkathtësi
ose kompetenca
veçanta
për tëof punuar
mënyrë
më
the co-management
partner
is often
a long process
and one cantë
expect
a number
meetingsnëand
negotiations.
Some efikase
tips: me një metodologji të tillë?
Cilat janë ato?

– make a plan on how to approach your potential co-management partner. Decide how you want to do
5. Ku this,
mund
ta merrni
e nevojshme
fituar
dheallies;
kompetenca?
when,
wherembështetjen
and with whom,
etc. Divide për
the t’i
roles
andkëto
tasksshkathtësi
between your
– try to identify the fears and doubts your potential co-management partner may have in relation to your
Think
of ways
addressing these doubts;
Hapi 6 –proposal.
Përgatitja
e planit
të of
aktiviteteve
– be
ready tonë
negotiate
to compromise.
Your partner
mighttëbepërpilohet
interestedplani
in creating
a co-management
Ky është
momenti
procesinand
e përgatitjes
së projektit
kur mund
i të gjitha
aktiviteteve që do të
system,
but
only
to
a
limited
extent
(for
example,
only
in
the
area
of
health
care
for
young
people
in
zhvillohen në kuadër të projektit. Në këtë fazë, është e dobishme të përgatitet një listë me detyra
që duhet
të kryhen
për
your local
on a small scale
is atëgood
initiate
çdo aktivitet,
ashtucommunity).
që të gjitha Starting
palët e interesuara
ta kenë
qartëway
sa to
punë
duhetthe
tëwhole
bëhet.co-management
Kjo, po ashtu mund të
andnjë
to learn
howreal
it works.
When
experience
has been
gained,
the co-management
can beqë do të
ndihmojëprocess
të bëhet
vlerësim
i kohës
(dhemore
i burimeve
të tjera,
si për
shembull
i mjeteve financiare)
to other areas
nevojitet.extended
Vendi i aktiviteteve
në too;
kuadër të një projekti ndonjëherë krahasohet me një ajsberg, sepse vetëm kjo pjesë e
projektit është e dukshme për syrin publik. Megjithatë, i gjithë procesi i përgatitjes së projektit është shumë më i gjerë, dhe
përfshin shumë detyra dhe hapa që mund të jenë të dukshme vetëm për palët që janë të përfshira në mënyrë të
drejtpërdrejtë.

Projektet
për pjesëmarrjen
e tëlevel
rinjve
Co-operation
at a local

Mendoni (në lidhje me Hapin 5)
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on the Participation
of Jetën
YoungLokale
Peopledhe
in Local
and Regional Life

operation in the field of youth and youth policies. It meets twice a year in plenary session and addresses
youth-related issues and challenges.

80
62

2. The Advisory Council. It has Aktivitet
30 members representing international non-governmental youth
organisations and networks, national youth committees properly constituted in Council of Europe
member states (so-called National
Youth Councils) and structures involved in various areas of youth
Analiza e nevojave
work relevant to the Council of Europe’s youth policy. The role of the Advisory Council is to promote nonPërkufizizimi i
Sigurimi
governmental participation in decision-making processes in the youth sector of the Council of Europe.
qëllimeve

i burimeve

3. The Joint Council on
Youth. It consists of all members of the European Steering Committee for Youth
Përkufizimi
Zgjedhja e
and the Advisory iCouncil
and it is the main
decision- and policy-making body for governmental and
objektivave
metodologjisë
non-governmental partners within the Directorate of Youth and Sport. The role of this joint council is to
Gjetja
e
develop a common
position
on the main aspects
of the youth sector in the Council of Europe, namely
Vlerësimi
partnerëve
Vazhdimi
priorities and objectives, as well
as on the budget.
4. The Programming Committee.
This
is another joint decision-making body consisting of eight members of
Ajsbergu
i projektit
the European Steering Committee for Youth and eight members of the Advisory Council. The role of this
committee
is to establish
programmes in the area of youth work within the Council of Europe, especially
Mendoni (në lidhje
me Hapin
6)
the programmes of the European Youth Centres in Strasbourg and Budapest and of the European Youth
Foundation.
1. Cila është rrjedha
e aktiviteteve në projektin tuaj?
2. Kur saktësisht realizohen ato? Ku dhe me kë realizohen ato? A është gjithçka e planifikuar në atë mënyrë që të
sigurohet
pjesëmarrja
Reflection
time e rëndësishme e të rinjve?
3. Kush duhet
jetëknow
përgjegjës
kryerjenofe co-management
aktiviteteve të veçanta?
1. Dotëyou
of anypër
example
systems functioning at a local or organisational level?
Where is it? How does it function?
4. Në çfarë mënyre aktivitetet ndërlidhen njëri me tjetrën?
2. What benefits of the co-management system can you think of?
5. Si ndërlidhet çdo aktivitet me objektivat e gjithë projektit?
3. In your opinion, what are the limitations of the co-management system?
6. A janë të gjitha objektivat të lidhura me aktivitetet e projektit tuaj?
7. A është plani juaj i arritshëm dhe real? Pse mendoni ashtu?

Co-management at a local level

revised
charter states that “local and regional authorities should develop the Council of Europe coHapi 7 –The
Zbatimi
i aktiviteteve

management principle and system of decision-making in partnership with young people and youth organisations
Pasi të përfundohet
planifikimi,
është
koha të
fillohet43me
punë
dhe të ecet përpara
që të arrihen
e dëshiruara.
This
is considered
a very special
form ofrezultatet
co-operation
becauseKur
all
in policy areas
relevant
to young
people.”
flitet për parties,
“zbatimin
e
aktiviteteve”
nuk
nënkuptohet
i projektit,
gjithadecisions.
detyrave tëIt
both adults and young people, arevetëm
on themenaxhimi
same level
and holdpor
theedhe
samekryerja
poweretotëmake
ndryshmemay,
që nevojiten
t’i përgatitur
dhe
për t’ipeople
përmbyllur
e tilla
përfshijnë:
in some për
communities,
beaktivitetet
difficult for
young
to beato.
seenDetyrat
as equal
partners
with adults and to share
–

–

power withe them.
Thetëexperience
various
organisations
shows,
that të
“this
conceptshfrytëzohen
opens the door
menaxhimin
njerëzve
përfshirë of
dhe
të sigurohet
se talentet
dhehowever,
anët e tyre
fuqishme
në
to amazing
new opportunities, ideas and challenges for young people and elders to stretch their creativity and
mënyrë
efikase;
commitment. It reduces prejudice, enhances clarity and simplicity of communication, which makes it valid and
inkurajimin e të rinjve të marrin përgjegjësi dhe detyra në kuadër të44projektit;
useful in any sector of daily life – family, school and business”.
menaxhimin e burimeve të tjera që janë dispozicion (mjeteve financiare, infrastrukturës, njohurive, kohës, etj.);
Setting up a co-management system at a local level can be done in a number of ways and there is no universal
marrjen
vendimeve
përditshme
me aspektet
ndryshme
projektit;
recipeethat
appliestë
equally
to all. Itnëislidhje
possible,
however,eto
present atëgeneral
framework that can guide the whole
process,
and
this
is
presented
below.
të sigurohet se gjërat zhvillohen sipas planit;

–

vlerësimin e aspekteve të ndryshme të projektit në baza të rregullta;

–

të sigurohet
bashkëpunimi
mirë me
të rinjtë
dheexcellence
ndërmjetintyre;
44. “Co-management.
A practical
guide.
Seeking
youth participation at a local level”, Peace Child International,

–

2006, p. 9. Available at: http://co-management.info.
përshtatjen
e projektit ndaj rrethanave të reja nëse ka nevojë;

–

ballafaqimin me situatat dhe faktorët e paparashikuar që nuk mund të kontrollohen nga menaxheri i projektit.

–
–
–

43. Ibid., II.7.53.ii.

Step 1 – Preparation
Good preparation can substantially contribute to the success of an initiative, and it is therefore important to
ensure that enough time and attention is given to this stage of the process. Before talking to potential partners
about establishing a co-management system, one needs to make sure that the potential partner:
Mendoni (në lidhje me Hapin 7)
– understands what co-management is. Studying publications about this form of co-operation, making
withpërgjegjës
people who
already have
experience intëthis
area and listening to their advice, can all be
1. Kushcontact
do të jetë
për zbatimin
e gjithëmbarshëm
projektit?
2. Cilathelpful;
janë rolet e aktorëve të ndryshëm (për shembull, të rinjve të përfshirë)? A e kanë ata të qartë gjithçka që ka të bëjë
rolet
e tyre
dhewhat
çka pritet
prej
tyre?to achieve (what area of co-management and to what extent?);
–me is
clear
about
he/she
wants
3. –
A kanë
aktorët
kompetenca
shkathtësiwhere
për ta this
zbatuar
projektin?
çfarë llojOne
të mbështetjes
ata kanë
knows
of institutions
or dhe
communities
system
alreadyPër
operates.
can often learn
from nevojë
the dhe si
mund të sigurohet kjo mbështetje?
experience of others! A good idea might be to establish personal contact with a representative of such
4. Cilat burime nevojiten për ta zbatuar projektin tuaj?
an institution’s or community’s co-management system so that you can address questions directly to
5. Ku do
t’i person;
siguroni këto burime?
that
– is able to explain co-management to interested parties in a way they can understand. The concept of co-

Hapi 8 – management
Vlerësimi can be quite new for some people and they may have doubts and reservations (especially

Para se tëthose
përmbyllet
një projekt,
duhetpower
të bëhet
të shihet
në çfarëneeds
mase to
janë
who would
be sharing
withvlerësimi
anotherqë
party).
One se
therefore
be plotësuar
prepared objektivat
to discussdhe si ka
funksionuar
procesi
i projektit, që
të mund
të jepen
rekomandime
përarea
iniciativat
e ngjashme
nëthe
të experience
ardhmen. Shpeshherë
what
co-management
means
in general,
how
it works in the
of youth
work, what
of
vlerësimi other
shihetinstitutions
si diçka negative
– si listë e gjërave
nuk
kanë funksionuar.
Prandaj,
ështëthere
me rëndësi
të planifikohet
or communities
is, whatqëthe
benefits
are and what
challenges
might që
be,aietc.;
me kujdes, që të shndërrohet në mundësi për të bërë një vlerësim me cilësi të mirë, që do t’i potencojë arritjet e projektit, si
– has some
material
ready.tëPeople
might need aktivë
some të
time
to thinkdhe
about
hear and
they
might qasjen
dhe dobësitë
e tij. Të
rinjtë duhet
jenë pjesëmarrës
vlerësimit
kjowhat
mundthey
të arrihet
duke
e zbatuar
want
to
read
a
bit
more
about
it,
so
it
would
be
helpful
to
provide
them
with
relevant
materials.
pjesëmarrëse në vlerësimin e projektit.
Vlerësimi
duhet të bazohet në këto parime:
Step 2 –pjesëmarrës
Finding allies

–

mendimet dhe pikëpamjet e të rinjve kanë vlerë të njëjtë sikurse ato të të rriturve;

Step 3 – Approaching a potential co-management partner

– vlerësimi është i dobishëm për të rinjtë;
This
a very important
moment
the whole
at të
this
point the
partnership is initiated between the
– isvlerësimi
përqendrohet
në tëintashmen,
tëprocess
kaluarënasdhe
ardhmen
e projektit.
parties who will be sharing the decision-making power and responsibilities. If the other party does not agree
to participate in establishing the co-management system then the whole process will be blocked. Approaching
the co-management partner is often a long process and one can expect a number of meetings and negotiations.
Mendoni
(në lidhje me Hapin 8)
Some tips:
1. Cili– është
qëllimi
i vlerësimit
të projektit
make
a plan
on how to
approachtuaj?
your potential co-management partner. Decide how you want to do
this,
when,
where
and
with
whom,planifikoni
etc. Dividet’ithe
roles and tasks between your allies;
2. Cilat aspekte dhe dimensione të projektit
vlerësoni?
– try to identify the fears and doubts your potential co-management partner may have in relation to your
3. Si do ta bëni këtë?A planifikoni të shfrytëzoni ndonjë teknikë dhe metodë të veçantë për vlerësim?
proposal. Think of ways of addressing these doubts;
Cilat dhe pse ato?
– be ready to negotiate and to compromise. Your partner might be interested in creating a co-management
4. Në çfarë
mase but
të rinjtë
në planifikimin
e vlerësimit?
system,
onlykanë
to a marrë
limitedpjesë
extent
(for example,
only in the area of health care for young people in
yourroli
local
Starting
on a small
scalecaktuar
is a good
way
initiate the wholeme
co-management
5. Cili është
i të community).
rinjve në procesin
e vlerësimit?
A është
ky rol
në to
marrëveshje/biseda
ta?
process and to learn how it works. When more experience has been gained, the co-management can be
6. Cilat janë nevojat e të rinjve në lidhje me kompetencat për vlerësim dhe si do t’i plotësoni këto nevoja?
extended to other areas too;
7. Cila është përvoja dhe ekspertiza juaj në realizimin e vlerësimit pjesëmarrës?

Projektet
për pjesëmarrjen
e tëlevel
rinjve
Co-operation
at a local

As
of support
will beduhet
needed
in thehapësirë
followingpër
stages,
oneqëshould
lookpërgjegjësi
for allies who
interested in
– a lot
procesi
i vlerësimit
të ofrojë
të rinjtë
të marrin
për would
detyra be
të rëndësishme;
helping
and joining
initiative.
If one
local youth or a youth organisation, it can be helpful to find
– të rinjtë
duhet the
ta kenë
të qartë
rolinrepresents
e tyre në vlerësim;
like-minded people or organisations. If one represents local authorities, one can look for other officers who could
– të rinjtë
e kanë
të qartëinstitutions
se ç’është vlerësimi;
provide
support,
or contact
working with youth in the area (such as schools, youth centres, etc.).
– vlerësimi
bashku
të rinjtë;
Such
allies canplanifikohet
provide notsë
only
moralme
support,
but they can also take over some tasks, help to generate better
ideas
and
contribute
etc.
– të
rinjtë
duhet taresources,
kenë mbështetjen
e nevojshme për të luajtur rol të rëndësishëm në procesin e vlerësimit;
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2. The Advisory Council. It has 30 members representing international non-governmental youth
organisations and networks, national youth committees properly constituted in Council of Europe
member states (so-called National Youth Councils) and structures involved in various areas of youth
Hapi 9–Vazhdimi
work relevant to the Council of Europe’s youth policy. The role of the Advisory Council is to promote nonin decision-making
processes
in the youth
sector
of the
Europe.
Projektet për të governmental
rinjtë kanë përparticipation
qëllim krijimin
e ndryshimit pozitiv
në kontekstin
vendor,
ashtu
që Council
pasi të of
përfundohet
projekti me sukses,
vendor
dhe/ose
të rinjtë mund
ta shohin of
në the
mënyrë
të qartë
zhvillimin
ose ndryshimin
në
3. Thekomuniteti
Joint Council
on Youth.
It consists
of all members
European
Steering
Committee
for Youth
jetën e komunitetit.
rastin
ideal, Council
kjo do tëand
thotë
rezultatet
e projektitand
do tëpolicy-making
jenë të qëndrueshme
afat të gjatë. and
andNëthe
Advisory
it se
is the
main decisionbody fornëgovernmental
non-governmental partners within the Directorate of Youth and Sport. The role of this joint council is to
a common
position on the main aspects of the youth sector in the Council of Europe, namely
Mendoni (nëdevelop
lidhje me
Hapin 9)
priorities and objectives, as well as on the budget.
1. Si do të siguroheni se rezultatet e projektit tuaj do të jenë afatgjate?
4. The Programming Committee. This is another joint decision-making body consisting of eight members of
2. Kush duhet the
të jetë
i përfshirë
te vazhdimi
dhe sifor
do Youth
ta siguroni
këtë përfshirje?
European
Steering
Committee
and eight
members of the Advisory Council. The role of this
committee
is tonë
establish
programmes
in the
of youth
work within the Council of Europe, especially
3. Cili do të jetë
roli i të rinjve
sigurimin
e vazhdimësisë
së area
arritjeve
të projektit?
the programmes of the European Youth Centres in Strasbourg and Budapest and of the European Youth
Foundation.

5.3 Kriteret për kualitet për projektet pjesëmarrëse
Nuk ka recetë
të gatshme
Reflection
time që ofron udhëzime hap pas hapi për atë se si duhet të organizohet një projekt i përkryer
pjesëmarrës, për shkak se situatat në pjesët e ndryshme të Evropës ose madje edhe brenda një shteti, dallojnë shumë.
Dorecetë
you know
of mund
any example
of co-management
systems functioning
at organizatat
a local or organisational
level?
Megjithatë,1. një
e tillë
të krijohet
nga dhe për komunitetet,
grupet ose
e veçanta, ashtu
që të
is it?
How does
it function?
përshtatet meWhere
situatat
e veçanta
dhe
t’i trajtojë nevojat e tyre më të rëndësishme. Në praktikë, përgatitja e një recete
nënkupton2.të caktohet
se çfarë
sasie
nga secili përbërës
duhet
What benefits
of the
co-management
system
canpërdorur
you thinkdhe
of? si duhet përdorur, në mënyrë që të përgatitet
ushqimi i dëshiruar. Në rastin e projekteve pjesëmarrëse, “kriteri për kualitet” e luan rolin e përbërësve, të cilët mund të
3. kombinime
In your opinion,
what are
theposhtë,
limitations
the co-management
system?
përzihen në
të ndryshme.
Më
ështëofdhënë
një listë me kritere
që mund të ndihmojnë për ta udhëzuar
organizuesin e projektit në procesin e krijimit të një projekti plotësisht pjesëmarrës. Kjo listë nuk është e mbyllur dhe
kuptohet, në të mund të shtohen edhe kritere të tjera.
Co-management
a local
Duhet vendosur
se në çfarëat
mase
janëlevel
plotësuar kriteret nga projekti – me ç’rast 0 nënkupton se kriteri nuk është plotësuar
fare, dhe
5
nënkupton
se
kriteri
është
plotësuar
në tërësi.
Pastaj,
nëse ka nevojë,
të planifikohet
këto kritere
The revised charter states that
“local and
regional
authorities
should mund
develop
the CouncilseofsiEurope
comund tëmanagement
plotësohen në
masë
më
të
madhe.
Ky
ushtrim
ka
për
qëllim
të
ndihmojë
në
vlerësimin
e
projekteve
ekzistuese
dhe
principle and system of decision-making in partnership with young people and youth organisations
të jetë një mjet për vetëvlerësim.
43
in policy areas relevant to young people.” This is considered a very special form of co-operation because all
parties, both adults and young people, are on the same level and hold the same power to make decisions. It
may, in some communities, be difficult for young people to be seen as equal partners with adults and to share
Kriteri që ndërlidhet me qëllimin e projektit
Nota (0-5)
Arsyetimi i notës
power with them. The experience of various organisations shows, however, that “this concept opens the door
to amazing new opportunities, ideas and challenges for young people and elders to stretch their creativity and
Projekticommitment.
ka për qëllimItt’ireduces
plotësojë
nevojat eenhances
të rinjve clarity and simplicity of communication, which makes it valid and
prejudice,
useful in any sector of daily life – family, school and business”.44
Qëllimet dhe objektivat e projektit janë biseduar dhe janë
Setting up a co-management system at a local level can be done in a number of ways and there is no universal
miratuar me të rinjtë
recipe that applies equally to all. It is possible, however, to present a general framework that can guide the whole
process, and this is presented below.
Të rinjtë janë vetëdijshëm për dobitë e mundshme nga
pjesëmarrja në projekt
43. Ibid., II.7.53.ii.
44. “Co-management. A practical guide. Seeking excellence in youth participation at a local level”, Peace Child International,
2006, p. 9. Available at: http://co-management.info.

Step 1 – Preparation
Good preparation can substantially contribute to the success of an initiative, and it is therefore important to
ensure that enough time and attention is given to this stage of the process. Before talking to potential partners
about establishing a co-management system, one needs to make sure that the potential partner:
Kriteri që ndërlidhet me qëllimin e projektit
Nota (0-5)
Arsyetimi i notës
– understands what co-management is. Studying publications about this form of co-operation, making
withsepeople
who
already
have experience in this area and listening to their advice, can all be
Të rinjtëcontact
e kuptojnë
cili është
qëllimi
i projektit
helpful;
Të rinjtë
mund
të jenë
të he/she
interesuar
të përfshihen
– isqëclear
about
what
wants
to achieve (what area of co-management and to what extent?);
kanë–qasje
të
lehtë
në
informacionin
për
projektin
knows of institutions or communities where this system already operates. One can often learn from the
experience of others! A good idea might be to establish personal contact with a representative of such
Ekzistonan
infrastruktura
nevojshme
për taco-management
mbështetur
institution’se or
community’s
system so that you can address questions directly to
pjesëmarrjen
e
të
rinjve
that person;
– is able
to explain
co-management
parties in a way they can understand. The concept of coAktivitetet
zhvillohen
në vend
ku kanë qasjetotëinterested
rinjtë
management can be quite new for some people and they may have doubts and reservations (especially
those who would be sharing power with another party). One therefore needs to be prepared to discuss
what
co-management
means
how it works in the area of youth work, what the experience of
Aktivitetet
zhvillohen
në kohë që
ështëine general,
përshtatshme
other(për
institutions
what the benefits are and what challenges there might be, etc.;
për të rinjtë
shembull,orjocommunities
gjatë orëve tëis,
mësimit)
– has some material ready. People might need some time to think about what they hear and they might
want to read a bit more about it, so it would be helpful to provide them with relevant materials.
Procedurat dhe politikat e projektit janë të kuptueshme për
të rinjtë

Step 2 – Finding allies

Step 3 – Approaching a potential co-management partner
This is a very important moment in the whole process as at this point the partnership is initiated between the
parties who will be sharing the decision-making power and responsibilities. If the other party does not agree
Kriteri që ndërlidhet me qëllimin e projektit
Nota (0-5)
Arsyetimi i notës
to participate in establishing the co-management system then the whole process will be blocked. Approaching
the
partner
is often
a long process
and one can expect a number of meetings and negotiations.
Të co-management
rinjtë kanë qenë të
përfshirë
në inicimin
e projektit
Some tips:
Të rinjtë
janë të
në përgatitjen
e your potential co-management partner. Decide how you want to do
– make
a përfshirë
plan on how
to approach
projektitthis, when, where and with whom, etc. Divide the roles and tasks between your allies;
– try to identify the fears and doubts your potential co-management partner may have in relation to your
Të rinjtë janë të përfshirë në shpërndarjen e informacionit
proposal. Think of ways of addressing these doubts;
për projektin
– be ready to negotiate and to compromise. Your partner might be interested in creating a co-management
but only në
to zbatimin
a limitedeextent
(for example, only in the area of health care for young people in
Të rinjtësystem,
janë të përfshirë
projektit
your local community). Starting on a small scale is a good way to initiate the whole co-management
and to learn
how it works.
Të rinjtëprocess
janë të përfshirë
në vlerësimin
e When more experience has been gained, the co-management can be
projektitextended to other areas too;

Projektet
për pjesëmarrjen
e tëlevel
rinjve
Co-operation
at a local

Dokumentet
që kanë
me projektin
janë të stages, one should look for allies who would be interested in
As
a lot of support
willtëbebëjnë
needed
in the following
kuptueshme
për të rinjtë
helping
and joining
the initiative. If one represents local youth or a youth organisation, it can be helpful to find
like-minded people or organisations. If one represents local authorities, one can look for other officers who could
Shpenzimet
për pjesëmarrje
në projekt kompensohen
provide
support,
or contact institutions
working with youth in the area (such as schools, youth centres, etc.).
Such allies can provide not only moral support, but they can also take over some tasks, help to generate better
Dizajni
i projektit
është
fleksibil etc.
ideas
and
contribute
resources,
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2. The Advisory Council. It has 30 members representing international non-governmental youth
networks,
national youth committees
constituted
in Council of Europe
Kriteri qëorganisations
ndërlidhet meand
qëllimin
e projektit
Nota(0-5) properlyArsyetimi
i notës
member states (so-called National Youth Councils) and structures involved in various areas of youth
Projekti është i hapur
për të gjithë
tëCouncil
rinjtë, pa
parasysh
work relevant
to the
ofmarrë
Europe’s
youth policy. The role of the Advisory Council is to promote nongjininë, klasën shoqërore,
burimet
etj.
governmental
participation
in decision-making processes in the youth sector of the Council of Europe.
3. The Joint Council on Youth. It consists of all members of the European Steering Committee for Youth
Projekti është i hapur për të rinjtë që nuk janë anëtarë të
the Advisory
Council and it is the main decision- and policy-making body for governmental and
ndonjë struktureand
formale
të të rinjve
non-governmental partners within the Directorate of Youth and Sport. The role of this joint council is to
developtëa barabarta
common position
on the main
aspects of the youth sector in the Council of Europe, namely
Projekti krijon mundësi
për pjesëmarrje
për burrat
priorities
and
objectives,
as
well
as
on
the
budget.
dhe gratë
4. The Programming Committee. This is another joint decision-making body consisting of eight members of
the European Steering Committee for Youth and eight members of the Advisory Council. The role of this
committee is to establish programmes in the area of youth work within the Council of Europe, especially
Kriteri qëthe
ndërlidhet
me qëllimin
e projektitYouth Centres inNota
(0-5) and Budapest
Arsyetimiand
i notës
programmes
of the European
Strasbourg
of the European Youth
Foundation.
Të rinjtë e dinë se çka pritet prej tyre
Të rinjtë janë
të vetëdijshëm
për përgjegjësitë që i kanë
Reflection
time
1. Do you know of any example of co-management systems functioning at a local or organisational level?
Rolet dhe detyrat
nëiskuadër
projektit
janë caktuar në biseda
Where
it? Howtëdoes
it function?
dhe në marrëveshje në mes të rinjve dhe të rriturve
2. What benefits of the co-management system can you think of?
Të rinjtë e dinë identitetin dhe rolet e aktorëve të përfshirë në
3. In your opinion, what are the limitations of the co-management system?
projekt
Të rinjtë e dinë se si funksionon procesi i vendimmarrjes në
Co-management at a local level
kuadër të projektit
The revised charter states that “local and regional authorities should develop the Council of Europe coTë rinjtë
janë të pranishëm
në and
nivele
të ndryshme
të
management
principle
system
of decision-making
in partnership with young people and youth organisations
vendimmarrjes
projekt
in policy në
areas
relevant to young people.”43 This is considered a very special form of co-operation because all
parties, both adults and young people, are on the same level and hold the same power to make decisions. It
Të rinjtë
informohen
rregullisht për përparimin,
sukseset,
may,
in some communities,
be difficult for
young sfidat
people to be seen as equal partners with adults and to share
dhe zhvillimet
më
të
rëndësishme
të
projektit
power with them. The experience of various organisations shows, however, that “this concept opens the door
to amazing new opportunities, ideas and challenges for young people and elders to stretch their creativity and
Mendimet
dhe pikëpamjet
e të rinjve
kanë enhances
vlerë të njëjtë
commitment.
It reduces
prejudice,
clarity and simplicity of communication, which makes it valid and
sikurseuseful
mendimet
dhe
pikëpamjet
të rriturve
in any
sector
of dailyelife
– family, school and business”.44
Setting
up a co-management
system atqëa local level can be done in a number of ways and there is no universal
Të rinjtë
kanë detyra
dhe role të rëndësishme
recipe
that
applies
equally
to
all.
It is possible, however, to present a general framework that can guide the whole
duhet t’i realizojnë
process, and this is presented below.
Të rinjtë kanë autonomi në realizimin e detyrave të tyre
43. Ibid., II.7.53.ii.

Kontributi i të rinjve njihet dhe vlerësohet

44. “Co-management. A practical guide. Seeking excellence in youth participation at a local level”, Peace Child International,
2006, p. 9. Available at: http://co-management.info.

Të rinjtë kanë fuqi vendimmarrëse në kuadër të projektit

Step 1 – Preparation
Good preparation can substantially contribute to the success of an initiative, and it is therefore important to
ensure that enough time and attention is given to this stage of the process. Before talking to potential partners
about establishing a co-management system, one needs to make sure that the potential partner:
që ndërlidhet
me qëllimin e projektit
Nota (0-5)
Arsyetimi
i notës making
– Kriteri
understands
what co-management
is. Studying publications
about this form
of co-operation,
contact with people who already have experience in this area and listening to their advice, can all be
Institucioni që e realizon projektin e mbështet plotësisht
helpful;
përfshirjen e të rinjve
– is clear about what he/she wants to achieve (what area of co-management and to what extent?);
Mentori
ose garantuesi
është në
dispozicion nëwhere
qoftë se
tësystem already operates. One can often learn from the
– knows
of institutions
or communities
this
rinjtë kanë
nevojë për
experience
of të
others! A good idea might be to establish personal contact with a representative of such
an institution’s or community’s co-management system so that you can address questions directly to
Për të rinjtë
aftësia të kufizuara dhe ata që janë nga
that me
person;
grupet e rrezikuara ofrohet mbështetje speciale
– is able to explain co-management to interested parties in a way they can understand. The concept of comanagement can be quite new for some people and they may have doubts and reservations (especially
who
would bepër
sharing
power
with another party). One therefore needs to be prepared to discuss
Të rinjvethose
u jepet
mbështetje
zhvillimin
e shkathtësive
what
co-management
means
in
general,
how it works in the area of youth work, what the experience of
për menaxhim të projekteve
other institutions or communities is, what the benefits are and what challenges there might be, etc.;
Të rinjve
u jepet
mbështetja
e nevojshme
përfshirjen
e time to think about what they hear and they might
– has
some
material ready.
Peoplepër
might
need some
tyre në vendimmarrje
want to read a bit more about it, so it would be helpful to provide them with relevant materials.
Të rinjtë kanë mundësi të mësojnë nga gabimet e veta

Step 2 – Finding allies

Tëarinjtë
dinë se çfarë
dhefollowing
kompetencash
As
lot ofesupport
will beshkathtësish
needed in the
stages, one should look for allies who would be interested in
duhet të
zhvillojnë
mund të marrin
pjesë plotësisht
helping
and
joiningqë
thetëinitiative.
If one represents
localnë
youth or a youth organisation, it can be helpful to find
projekt
like-minded
people or organisations. If one represents local authorities, one can look for other officers who could
provide support, or contact institutions working with youth in the area (such as schools, youth centres, etc.).
Such allies can provide not only moral support, but they can also take over some tasks, help to generate better
ideas and contribute resources, etc.
1. Cilat nga kriteret e mësipërme duhet të plotësohen që të mund të flasim për “projekt pjesëmarrës”?
This is a very important moment in the whole process as at this point the partnership is initiated between the
2. Cilat
e mësipërme
do t’i konsideronit
si “të
(për dallim
ato
esenciale)
për agree
një
parties
whonga
willkriteret
be sharing
the decision-making
power
andpëlqyeshme”
responsibilities.
If the nga
other
party
does not
projekt
pjesëmarrës?
to participate in establishing the co-management system then the whole process will be blocked. Approaching
the co-management partner is often a long process and one can expect a number of meetings and negotiations.
Some tips:
– make a plan on how to approach your potential co-management partner. Decide how you want to do
this, when, where and with whom, etc. Divide the roles and tasks between your allies;
– try to identify the fears and doubts your potential co-management partner may have in relation to your
proposal. Think of ways of addressing these doubts;
– be ready to negotiate and to compromise. Your partner might be interested in creating a co-management
system, but only to a limited extent (for example, only in the area of health care for young people in
your local community). Starting on a small scale is a good way to initiate the whole co-management
process and to learn how it works. When more experience has been gained, the co-management can be
extended to other areas too;

Përmbajtja
Co-operation at a local level

Mendoni

Step 3 – Approaching a potential co-management partner
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operation in the field of youth and youth policies. It meets twice a year in plenary session and addresses
youth-related issues and challenges.
2. The Advisory Council. It has 30 members representing international non-governmental youth
organisations and networks, national youth committees properly constituted in Council of Europe
member states (so-called National Youth Councils) and structures involved in various areas of youth
work relevant to the Council of Europe’s youth policy. The role of the Advisory Council is to promote nongovernmental participation in decision-making processes in the youth sector of the Council of Europe.
3. The Joint Council on Youth. It consists of all members of the European Steering Committee for Youth
and the Advisory Council and it is the main decision- and policy-making body for governmental and
non-governmental partners within the Directorate of Youth and Sport. The role of this joint council is to
develop a common position on the main aspects of the youth sector in the Council of Europe, namely
priorities and objectives, as well as on the budget.
4. The Programming Committee. This is another joint decision-making body consisting of eight members of
the European Steering Committee for Youth and eight members of the Advisory Council. The role of this
committee is to establish programmes in the area of youth work within the Council of Europe, especially
the programmes of the European Youth Centres in Strasbourg and Budapest and of the European Youth
Foundation.

Reflection time
1. Do you know of any example of co-management systems functioning at a local or organisational level?
Where is it? How does it function?
2. What benefits of the co-management system can you think of?
3. In your opinion, what are the limitations of the co-management system?

Co-management at a local level
The revised charter states that “local and regional authorities should develop the Council of Europe comanagement principle and system of decision-making in partnership with young people and youth organisations
in policy areas relevant to young people.”43 This is considered a very special form of co-operation because all
parties, both adults and young people, are on the same level and hold the same power to make decisions. It
may, in some communities, be difficult for young people to be seen as equal partners with adults and to share
power with them. The experience of various organisations shows, however, that “this concept opens the door
to amazing new opportunities, ideas and challenges for young people and elders to stretch their creativity and
commitment. It reduces prejudice, enhances clarity and simplicity of communication, which makes it valid and
useful in any sector of daily life – family, school and business”.44
Setting up a co-management system at a local level can be done in a number of ways and there is no universal
recipe that applies equally to all. It is possible, however, to present a general framework that can guide the whole
process, and this is presented below.
43. Ibid., II.7.53.ii.
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44. “Co-management. A practical guide. Seeking excellence in youth participation at a local level”, Peace Child International,
2006, p. 9. Available at: http://co-management.info.

Step 1 – Preparation
Good preparation can substantially contribute to the success of an initiative, and it is therefore important to
ensure that enough time and attention is given to this stage of the process. Before talking to potential partners
about establishing a co-management system, one needs to make sure that the potential partner:
– understands what co-management is. Studying publications about this form of co-operation, making
contact with people who already have experience in this area and listening to their advice, can all be
helpful;
– is clear about what he/she wants to achieve (what area of co-management and to what extent?);
– knows of institutions or communities where this system already operates. One can often learn from the
experience of others! A good idea might be to establish personal contact with a representative of such
an institution’s or community’s co-management system so that you can address questions directly to
that person;

Kapitulli 6

– is able to explain co-management to interested parties in a way they can understand. The concept of coBashkëpunimi
nënewnivelin
vendor
management can be quite
for some people
and they may have doubts and reservations (especially

Bashkëpunimi
ndërmjet
autoriteteve
vendore,
të need
rinjve some
dhe organizatave
tyre what
ështëthey
një hear
hap iand
domosdoshëm
– has some
material
ready. People
might
time to thinktëabout
they might për të
ndërtuar komunitete
dhe demokratike.
bashkëpunimi
i tillë mund
të jetë mjaft sfidues,
want to readtëa fuqishme
bit more about
it, so it wouldSiçbetregon
helpfulpërvoja,
to provide
them with relevant
materials.
mirëpo ka shumë shembuj të mënyrave konstruktive të bashkëpunimit, ku aktorët e ndryshëm nga skena vendore mund të
punojnë së bashku për t’i arritur qëllimet e përbashkëta.
Step 2 – Finding allies
Palët e ndryshme kërkojnë të bashkëpunojnë kur kanë interesa të ngjashme dhe kur shohin se kanë dobi nga puna e
As a lot of support
needed
the following
stages,seone
lookkafor
alliestë
who
would bendërmjet
interested
in
përbashkët,
dhe për will
këtëbe
arsye
ështëinesenciale
të zbulohet
në should
cilat fusha
interes
përbashkët
autoriteteve
helpingdhe
andtëjoining
If one
represents
local
youth
or a youth
organisation,
it cannevojat
be helpful
find e tyre
vendore
rinjve the
ose initiative.
organizatave
të tyre.
Në rastin
ideal,
të gjithë
partnerët
do t’i shprehin
dhe to
qëllimet
like-minded
organisations.
If one
represents
authorities,
can look
for other officers
who could Nëse
në
mënyrë tëpeople
hapur or
dhe
të sinqertë, në
mënyrë
që të local
arrihet
pajtim përone
bazën
e bashkëpunimit
të mëtutjeshëm.
provide support,
or contact
institutions
working
youthsainmë
theparë,
area sepse
(such në
as të
schools,
youthbashkëpunimi
centres, etc.).mund të
identifikohen
qëllime
kundërshtuese,
ato duhet
të with
trajtohen
kundërtën,
pengohet
osecan
madje
edhe
bllokohet
në fazë të
mëvonshme.
Mund
përdoren
metoda
të tondryshme
t’i zbuluar
Such allies
provide
nottëonly
moral support,
but
they can also
taketë
over
some tasks,
help
generatepër
better
interesat
secilës palë.
Në disa etc.
komunitete, organizohen mbledhje ku diskutohen këto çështje ndërmjet partnerëve
ideas ande contribute
resources,
shoqërorë, në disa të tjera përgjegjësia për identifikimin e interesave në bazë të hulumtimit u jepet ekspertëve. Kjo mund të
jetë analizë e prioriteteve dhe e politikave të komuniteteve dhe të organizatave, duke i marrë parasysh raportet e ndryshme
Step 3 – Approaching a potential co-management partner
dhe dokumentet e tjera politike, dhe mund të jetë analizë e veprimeve dhe e projekteve.
This is a very important moment in the whole process as at this point the partnership is initiated between the
Shembuj
të interesave
të rinjvethe
përdecision-making
të bashkëpunuarpower
me aktorët
e tjerë janë:
parties who
will be sharing
and responsibilities.
If the other party does not agree
– participate
përmirësimi
i gjendjes së the
të rinjve
në komunitet;
to
in establishing
co-management
system then the whole process will be blocked. Approaching
the
partner
often a longeprocess
one can expect
number of meetings
– co-management
dhënia e kontributit
për is
përmirësimin
gjendjesand
së përgjithshme
nëakomunitetin
vendor; and negotiations.
Some tips:
– përfaqësimi i interesave të të rinjve në procesin e vendimmarrjes;
– make
plan on dhe
howpolitikat
to approach
your potential co-management partner. Decide how you want to do
– ndikimi
në avendimet
vendore;
this, when, where and with whom, etc. Divide the roles and tasks between your allies;
– dëgjimi i mendimeve të tyre;
– try to identify the fears and doubts your potential co-management partner may have in relation to your
– fitimiproposal.
i qasjes në
burime;
Think
of ways of addressing these doubts;
– fitimi
i
mundësi
të
reja në and
jetë;to compromise. Your partner might be interested in creating a co-management
– be ready to negotiate
–

–

vendosja
e kontakteve
system,
but only totëareja;
limited extent (for example, only in the area of health care for young people in
your
local
community).
Starting on a small scale is a good way to initiate the whole co-management
fitimi i qasjes në rrjete;
process and to learn how it works. When more experience has been gained, the co-management can be
shfrytëzimi i potencialit, talenteve dhe shkathtësive të tyre;
extended to other areas too;
shfrytëzimi i kohës së tyre në mënyrë të dobishme;

–

fitimi i përvojës së re.

–
–

Bashkëpunimi
në nivelin
vendor
Co-operation
at a local
level

those who would be sharing power with another party). One therefore needs to be prepared to discuss
what co-management means in general, how it works in the area of youth work, what the experience of
6.1 Përgatitja
për bashkëpunim
other institutions or communities is, what the benefits are and what challenges there might be, etc.;
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2. The Advisory Council. It has 30 members representing international non-governmental youth
Shembuj të interesave të organizatave rinore për të bashkëpunuar me aktorët e tjerë janë:
organisations and networks, national youth committees properly constituted in Council of Europe
states
National Youth Councils) and structures involved in various areas of youth
– përmirësimimember
i gjendjes
së të(so-called
rinjve në komunitet;
work relevant to the Council of Europe’s youth policy. The role of the Advisory Council is to promote non– dhënia e kontributit për përmirësimin e gjendjes së përgjithshme në komunitetin vendor;
governmental participation in decision-making processes in the youth sector of the Council of Europe.
– përfaqësimi i interesave të të rinjve në procesin e vendimmarrjes;
3. The Joint Council on Youth. It consists of all members of the European Steering Committee for Youth
– ndikimi në vendimet dhe politikat vendore;
and the Advisory Council and it is the main decision- and policy-making body for governmental and
– ndërtimi i marrëdhënieve
të mira
me palët
që the
kanëDirectorate
fuqi vendimmarrëse;
non-governmental
partners
within
of Youth and Sport. The role of this joint council is to
develop
common vendor;
position on the main aspects of the youth sector in the Council of Europe, namely
– të jenë të njohur
në akontekstin
prioritiessë
and
objectives,
as well në
as kontekstin
on the budget.
– krijimi i përshtypjes
mirë
për organizatën
vendor;
–

–

4. i The
Programming
Committee. This is another joint decision-making body consisting of eight members of
reklamimi
aktiviteteve
të tyre;
the
European
Steering
Committee for Youth and eight members of the Advisory Council. The role of this
fitimi i qasjes në burime;
committee is to establish programmes in the area of youth work within the Council of Europe, especially
fitimi i qasjes
shërbime; of the European Youth Centres in Strasbourg and Budapest and of the European Youth
thenëprogrammes
shpërndarjaFoundation.
e përvojës së tyre për të mirën e të tjerëve;

–

plotësimi i qëllimeve dhe i objektivave të organizatës;

–

krijimi
i kornizave
dhe i strukturave pjesëmarrëse në nivel vendor;
Reflection
time
edukimi, ofrimi i përvojës dhe përgatitja e të rinjve për jetën e tyre në të ardhmen;
1. Do you know of any example of co-management systems functioning at a local or organisational level?
fitimi i përvojës
re.How does it function?
Where issëit?

–
–

–
–

What benefits
of the co-management
can you me
think
of? e tjerë janë:
Shembuj të2.interesave
të autoriteteve
vendore për tësystem
bashkëpunuar
aktorët
–

3. In your opinion, what are the limitations of the co-management system?
dhënia e kontributit për përmirësimin e gjendjes së përgjithshme në komunitetin vendor;

–

identifikimi më i saktë i nevojave të të rinjve;

–

Co-management
at të
a local
level
ofrimi
i shërbimeve më
mira për
të rinjtë;

–

përmirësimi
i gjendjes
të rinjve
kontekstin
The revised
chartersëstates
thatnë“local
and vendor;
regional authorities should develop the Council of Europe comanagement
principle
and
system
of
decision-making
in partnership with young people and youth organisations
– parandalimi i problemeve shoqërore;
in policy areas relevant to young people.”43 This is considered a very special form of co-operation because all
– zbatimi i planeve të tyre dhe i prioriteteve politike;
parties, both adults and young people, are on the same level and hold the same power to make decisions. It
– krijimi
pronësisë
mbi vendimetbetedifficult
ata që janë
të ndikuar
ngatoato
may,i in
some communities,
for young
people
bevendime;
seen as equal partners with adults and to share
– marrja
e
informatave
kthyese
për
propozimet
dhe
idetë;
power with them. The experience of various organisations shows, however, that “this concept opens the door
to amazing
opportunities,
ideas
and challenges
for youngnë
people
elders to stretch
their creativity and
– përgatitja
e tënew
rinjve
për përgjegjësitë
e ardhshme
(për shembull,
aspektand
të menaxhimit
të komunitetit);
commitment. It reduces prejudice, enhances clarity and simplicity of communication, which makes it valid and
– të jenë të njohur në kontekstin vendor;
useful in any sector of daily life – family, school and business”.44
– krijimi i përshtypjes së mirë për autoritetet vendore në komunitet
Setting up a co-management system at a local level can be done in a number of ways and there is no universal
– arsyet politike (të rizgjidhen?).
recipe that applies equally to all. It is possible, however, to present a general framework that can guide the whole
process,
andpër
thisinteresat
is presented
below.
Kur të arrihet
pajtim
e përbashkëta,
palët mund të fillojnë t’i kërkojnë fushat e mundshme për bashkëpunim.
Për shembull, Karta e rishikuari përmend fushat e papunësisë së të rinjve, arsimin, shëndetësinë, barazinë gjinore dhe
zhvillimin
qëndrueshëm,
etj. Po ashtu, përmban shembuj konkretë të iniciativave ose të veprimeve që mund të
43.eIbid.,
II.7.53.ii.
ndërmerren bashkërisht nga aktorët e ndryshëm të skenës lokale.
44. “Co-management. A practical guide. Seeking excellence in youth participation at a local level”, Peace Child International,
Bashkëpunimi
të realizohet
në fusha të ndryshme, e po ashtu edhe në nivele të ndryshme. Në disa komunitete,
2006, p.mund
9. Available
at: http://co-management.info.
partneritetet krijohen për të trajtuar probleme të veçanta vendore (për shembull, qasja e kufizuar në kulturë) ose për të
zbatuar politika të veçanta (siç është politika vendore për ta luftuar alkoolin dhe varësinë nga drogat).

Step 1 – Preparation
Good preparation can substantially contribute to the success of an initiative, and it is therefore important to
ensure that enough time and attention is given to this stage of the process. Before talking to potential partners
ashtu që të rinjtë dhe organizatat e tyre ftohen të marrin pjesë në mbledhjet qeverisëse që kanë ndikim mbi politikat ose ku
about establishing a co-management system, one needs to make sure that the potential partner:
merren vendime që ndikojnë mbi ta. Niveli i fundit në të cilin vendoset bashkëpunimi është rezultat i bisedimeve, ashtu që
të plotësohen
nevojat dhe
e secilës is.
palë.
Prandaj,
edhe pse bashkëpunimi
ndërmjet
aktorëve vendor
– understands
whatinteresat
co-management
Studying
publications
about this form
of co-operation,
makingmund të
ketë forma
të ndryshme,
qëllimiwho
kryesor
mbetet
– partneritetet
e fuqishme
kontribuojnë
ndërtimin
e jetës
contact
with people
already
havei njëjtë
experience
in this area
and listening
to theirpër
advice,
can all
be më të
mirë në komunitetet
vendore.
helpful;
– is clear about what he/she wants to achieve (what area of co-management and to what extent?);

Mendoni
– knows of institutions or communities where this system already operates. One can often learn from the
experience of others! A good idea might be to establish personal contact with a representative of such
1. Çfarë interesash do t’ju motivonin që të filloni bashkëpunim me ndonjë palë tjetër? (Nëse e përfaqësoni ndonjë
an institution’s or community’s co-management system so that you can address questions directly to
organizatë rinore, ky do të ishte bashkëpunimi me autoritetet vendore, dhe e kundërta);
that person;
2. Cilët
të ishin
shembuj
të interesave kundërshtuese
të autoriteteve
të organizatave
rinore?A
– isdoable
to explain
co-management
to interested parties
in a wayvendore
they candhe
understand.
The concept
of keni
coqenëmanagement
ndonjëherë në
situatë
ku janë
kundërshtuese?Si
trajtuanand
ato?reservations (especially
can
be quite
newparaqitur
for someinteresa
people and
they may haveu doubts
would be sharing
power with
needsnë
tokomunitetin
be preparedtuaj
to discuss
3. Cilatthose
fusha who
të bashkëpunimit
që përmenden
nëanother
Kartë doparty).
të ishinOne
më therefore
të rëndësishme
vendor?
what co-management means in general, how it works in the area of youth work, what the experience of
Pse?(Shiheni
Pjesën I të Kartës
që i trajtonis,
politika
other institutions
or communities
what sektoriale).
the benefits are and what challenges there might be, etc.;
– has some material ready. People might need some time to think about what they hear and they might
want to read a bit more about it, so it would be helpful to provide them with relevant materials.
Në pjesën e mbetur të këtij kapitulli do të jepen detaje për format e veçanta të bashkëpunimit ndërmjet autoriteteve
vendore
organizatave
Step 2 –dhe
Finding
allies rinore dhe të rinjve.
As a lot of support will be needed in the following stages, one should look for allies who would be interested in

like-minded
people
organisations.
one
represents
localnë
authorities,
one can
for other të
officers
could
Konsultimi
është
njëriornga
mekanizmatIfqë
mund
të përdoret
mënyrë efikase
përlook
t’i përfshirë
rinjtë who
në vendimmarrjen
në
nivel vendor.
tëworking
ndryshme
përyouth
atë seinçka
varësisht
nga forma
që e merr,
provide
support,Ekzistojnë
or contactpërkufizime
institutions
with
thenënkupton
area (suchkonsultimi,
as schools,
youth centres,
etc.).
qëllimet
që can
dëshiron
t’i arrijë,
shpërndarja
e kompetencave
të ndryshme,
etj.toKonsultimet
me të rinjtë
Such allies
provide
not only
moral support,
but they canndërmjet
also takepalëve
over some
tasks, help
generate better
mund
të sqarohen
si mënyrë
përetc.
t’i mbledhur mendimet dhe pikëpamjet e tyre, ose për të marrë informacion kthyes në
ideas and
contribute
resources,
lidhje me veprimet ose propozimet që ndikojnë mbi ta. Konsultimi kuptimplotë është proces me dy kahje dhe realizohet
atëherë kur akoma ka mundësi të ndikohet në rezultatin përfundimtar ose në atë që duhet të ndodhë.
Step 3 – Approaching a potential co-management partner
Konsultimi perceptohet si proces në të cilin fuqia dhe fjala e fundit u takojnë të rriturve. Kjo do të thotë se edhe pse të
This isu aofrohet
very important
in the whole
at this point
thenë
partnership
is initiated
between
the
rinjve
mundësiamoment
të kontribuojnë
dhe t’iprocess
shprehinasmendimet
e tyre,
fund të rriturit
kanë fuqi
për të vendosur
se
who will
be sharing
decision-making
power
and mase.
responsibilities. If the other party does not agree
aparties
do të merren
parasysh
këto the
kontribute
dhe nëse po,
në çfarë
to participate
establishing the
co-management
system
then the whole
willdhe
be blocked.
Ka
një debat tëinvazhdueshëm
ndërmjet
praktikantëve
dhe hulumtuesve
përprocess
përfitimet
kufizimetApproaching
e konsultimit. Është
the co-management
partner ispërfshirja
often a long
one can
expect a number
of meetings
anddhe
negotiations.
diskutuar
se a është adekuate
e të process
rinjve nëand
procesin
e vendimmarrjes
në domenin
publik,
është sugjeruar se
Some
tips:
ka
rrezik
real për qasje të “pjesëmarrjes sipërfaqësore” (tokenizmit) ndaj konsultimit në disa kontekste.
38
Pasqyrë
argumenteve
përhow
dheto
kundër
konsultimit
të të rinjve:
– emake
a plan on
approach
your potential
co-management partner. Decide how you want to do
this, when, where and with whom, etc. Divide the roles and tasks between your allies;
– try to identify the fears and doubts your potential co-management partner may have in relation to your
proposal. Think of ways of addressing these doubts;
– be ready to negotiate and to compromise. Your partner might be interested in creating a co-management
system, but only to a limited extent (for example, only in the area of health care for young people in
your local community). Starting on a small scale is a good way to initiate the whole co-management
process and to learn how it works. When more experience has been gained, the co-management can be
38. E përshtatur
nga:McAuley,K.
dhe Brattman,M.,Hearing
young voices.Executive summary,Open Your Eyes to Child Poverty Initiative,
extended
to other areas
too;
Irlandë, 2002, faq. 13.

Bashkëpunimi
në nivelin
vendor
Co-operation
at a local
level

6.2
Bashkëpunimi
nëinitiative.
fushën Ife one
vendimmarrjes
Modeli
konsultimit
helping
and joining the
represents local– youth
or ai youth
organisation, it can be helpful to find
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Kundër konsultimit

operation in the field of youth and youth policies. It meets twice a year in plenary session and addresses
Të rinjtë kanë tëyouth-related
drejtë të dëgjohet
i tyre dhe të
Të rinjtë duhet ta mësojnë se ç’është përgjegjësia para
issuesmendimi
and challenges.
ndikojnë në vendimet që janë të rëndësishme për ta
se t’u jepen të drejtat
2. The Advisory Council. It has 30 members representing international non-governmental youth
organisations and networks, national youth committees properly constituted in Council of Europe
E drejta e lartpërmendur
për t’u(so-called
dëgjuar mendimi
i tëYouth
rinjveCouncils)
Të rriturit
dinë se çka
u duhetin
të various
rinjve dhe
duhet
member states
National
and estructures
involved
areas
of ta
youth
mund t’i mbrojëwork
ata, relevant
për shkaktosethe
të Council
rriturit jo
e
ushtrojnë
drejtën
tyre që të
flasin në
emër
të të nonofgjithmonë
Europe’s youth
policy.
The të
role
of theeAdvisory
Council
is to
promote
governmental
intë
decision-making
processes in the youth sector of the Council of Europe.
thonë atë që është
në interesinparticipation
më të mirë të
rinjve
rinjve
3. The Joint Council on Youth. It consists of all members of the European Steering Committee for Youth
and thepuna
Advisory
Council
and it në
is the
body nga
for governmental
Të gjitha institucionet,
e të cilave
ka ndikim
jetënmain
e decisionInteresatand
e të policy-making
rinjve përfaqësohen
organizatat që and
non-governmental
partners
within
the
Directorate
of
Youth
and
Sport.
The
role
of
this
jointpër
council
is to
të rinjve, duhet të vendosin dialog me të rinjtë
punojnë me të rinjtë, prandaj nuk ka nevojë
kontakt
develop a common position on the main aspects
of
the
youth
sector
in
the
Council
of
Europe,
namely
të drejtpërdrejtë
priorities and objectives, as well as on the budget.
Mosdhënia e mundësisë për të rinjtë që t’i shprehin
Të kërkohet nga të rinjtë që t’i shprehin idetë e tyre për
4. The Programming Committee. This is another joint decision-making body consisting of eight members of
mendimet e tyre
tregon
mungesë
respekti
dhe
pranimi
serioze do
thotë
se të rinjtë
detyrohen
the European Steering Committee for Youth andçështjet
eight members
oftë
the
Advisory
Council.
The roletaof this
ndaj të rinjve dhe
aftësive
të
tyre
luajnë
rolin
e
të
rriturve
para
se
të
jenë
të
gatshëm
ta
committee is to establish programmes in the area of youth work within the Council of Europe, especially
bëjnë
këtë
the programmes of the European Youth Centres in Strasbourg and Budapest and of the European Youth
Të rinjtë e kanëFoundation.
lirinë të vendosin se a duan ta ushtrojnë të
drejtën për t’i shprehur mendimet e tyre ose jo

Të rinjtë nuk dëshirojnë që të konsultohen

Reflection time
1. me
Dotëyou
know
example
systems
at a localnjohuritë
or organisational
level?
Konsultimi
rinjtë
çonofnëany
vendime
mëof
tëco-management
mira, për
Të rinjvefunctioning
u mungon pjekuria,
dhe shkathtësitë
Where
is it?tëHow
does
it function?
shkak se të rinjtë
mund
japin
kontribut
të rëndësishëm
për të dhënë kontribut kuptimplotë të rëndësishëm,
kur u lejohet
ta bëjnë
këtë of the co-management system can you
veçanërisht
2. What
benefits
think of?në aspekt të vendimmarrjes në nivel të
politikave publike
3. In your opinion, what are the limitations of the co-management system?
Strukturat ekzistuese të vendimmarrjes duhet të
përshtaten
që ta përfshijnë
konsultimin
Co-management
atedhe
a local
level me të rinjtë

Nuk ka mundësi të përfshihet konsultimi me të rinjtë
në kuadër të strukturave ekzistuese të vendimmarrjes

The revised charter states that “local and regional authorities should develop the Council of Europe comanagement
systemështë
of decision-making
inPo
partnership
young
peoplepër
and
organisations
Shprehja
e ideve dheprinciple
e drejta and
t’u dëgjuar
pjesë e
t’u jepet tëwith
rinjve
mundësia
tëyouth
folur dhe
për t‘u
43
This
is
considered
a
very
special
form
of
co-operation
in
policy
areas
relevant
to
young
people.”
edukimit të çdo qytetari dhe e përforcon përkushtimin ndaj
dëgjuar mund të dëmtohet respekti i tyre ndajbecause all
parties, both adults and young people, are on the same
level andtëhold
the same power to make decisions. It
demokracisë
autoritetit
të rriturve
may, in some communities, be difficult for young people to be seen as equal partners with adults and to share
power
Thet’u
experience
organisations
shows,
that “thispër
concept
opens
E drejta
për tëwith
folurthem.
dhe për
dëgjuar dooft’ivarious
inkurajojë
të
Të rinjtë
nukhowever,
janë të interesuar
politikën
dhe the door
to amazing
new opportunities,
ideas and challenges forpolitikat
young people
rinjtë që
të jenë qytetarë
aktivë në të ardhmen
publikeand elders to stretch their creativity and
commitment. It reduces prejudice, enhances clarity and simplicity of communication, which makes it valid and
useful in any sector of daily life – family, school and business”.44
Ka më shumë gjasa që të rinjtë t’i respektojnë dhe t’i
Nuk ka burime të mjaftueshme në dispozicion
Setting up a co-management system at a local level can be done in a number of ways and there is no universal
ndjekin vendimet nëse janë të përfshirë në marrjen e tyre
recipe that applies equally to all. It is possible, however, to present a general framework that can guide the whole
process, and this is presented below.
Nuk ka struktura dhe udhëzime që do ta mbështesin
konsultimin
43. Ibid., II.7.53.ii.
44. “Co-management. A practical guide. Seeking excellence in youth participation at a local level”, Peace Child International,
p. 9. Available
at: http://co-management.info.
Pa marrë2006,
parasysh
se mendimet
për vlerën e konsultimit dallojnë, prapë se prapë, në shumë institucione ai shihet si mënyrë
e vlefshme për t’i përfshirë pikëpamjet e të rinjve në proceset e vendimmarrjes dhe si mjet për ta siguruar përfshirjen
shoqërore (kur konsultohen të rinjtë e përjashtuar në aspekt shoqëror).

Mendoni
1. A1keni
marrë pjesë ndonjëherë në konsultim? Në çfarë konteksti?
Step
– Preparation
2. Sipreparation
mendoni–a duhet
të rinjtë të konsultohen
e vendimmarrjes
publike?
Good
can substantially
contributenë
to domenin
the success
of an initiative,
and Pse?
it is therefore important to
ensure that enough time and attention is given to this stage of the process. Before talking to potential partners
3. A pajtoheni me këtë deklaratë: “Të kërkohet nga të rinjtë që t’i shprehin idetë e tyre për çështjet serioze do të
about establishing a co-management system, one needs to make sure that the potential partner:
thotë se të rinjtë detyrohen ta luajnë rolin e të rriturve para se të jenë të gatshëm ta bëjnë këtë”? Pse? Sqaroni
mendimin
tuaj. what co-management is. Studying publications about this form of co-operation, making
– understands
contact with people who already have experience in this area and listening to their advice, can all be
helpful;
Në rastin ideal, procesi i konsultimit duhet të bazohet në këto parime:
– is clear about what he/she wants to achieve (what area of co-management and to what extent?);
– Të
e kuptojnë
rëndësinë
dhe dobitë
i të rinjve
– rriturit
knows of
institutions
or communities
wherenga
thiskonsultimi
system already
operates. One can often learn from the
Konsultimiexperience
duhet të iniciohet
dhe
të realizohet
nga be
atatoqëestablish
besojnë personal
në vlerëncontact
e kësaj with
forme
të bashkëpunimit,
dhe të cilët
of others!
A good
idea might
a representative
of such
janë të vetëdijshëm
për dobitë
dhe kufizimet
e tij. Përndryshe,
i gjithë
procesi
mund
të rezultojë
medirectly
një iniciativë
për
an institution’s
or community’s
co-management
system
so that
you can
address
questions
to
“pjesëmarrje
(tokenizëm).
thatsipërfaqësore”
person;
– isduhet
able tot’uexplain
co-management
to interested parties in a way they can understand. The concept of coTë rinjve
mundësohet
të japin kontribut
management
can be quite
new formirëpo
some people
and
theymungesë
may have
andose
reservations
(especially
Të rinjtë kanë
shumë potencial
dhe talent,
mund të
kenë
tëdoubts
njohurive
të shkathtësive
për të dhënë
those
who
would
be
sharing
power
with
another
party).
One
therefore
needs
to
be
prepared
to discuss
kontribut kuptimplotë të rëndësishëm. Është përgjegjësi e të rriturve ta sigurojnë fuqizimin e të rinjve dhe
t’u mundësojnë
what co-management
means in general, how it works in the area of youth work, what the experience of
atyre t’i fitojnë
këto njohuri ose shkathtësi.
other institutions or communities is, what the benefits are and what challenges there might be, etc.;
– Të
janëmaterial
të përfshirë
nëPeople
përgatitjen
dhe realizimin
– rinjtë
has some
ready.
might need
some timeetokonsultimit
think about what they hear and they might

Të rinjtë janë
marrë
përgjegjësi
dhe për
kontribuar
në gjithë
e organizimit
të konsultimit. Si
wanttë
to aftë
readpër
a bittëmore
about
it, so it would
betë
helpful
to provide
themprocesin
with relevant
materials.
rezultat, ata e ndjejnë se vendimet që merren pas konsultimit janë edhe vepër e tyre dhe mund të fitojnë përvojë të
vlefshme në aspektet e ndryshme të demokracisë vendore.

Step 2 – Finding allies
– a lot
Konsultimi
kawill
qëllim
të qartë
dhefollowing
pjesëmarrësit
të informuar
të who would be interested in
As
of support
be needed
in the
stages,janë
one should
look forpër
allies

Të
rinjtë duhet
ta dinëthe
se initiative.
pse bëhet Ifkonsultimi
dhe çkalocal
do tëyouth
ndodhë
rezultat
i tij, gjegjësisht
në be
çfarë
maseto
këto
helping
and joining
one represents
or asiyouth
organisation,
it can
helpful
findrezultate
do
të ndikojnë
në vendimin
përfundimtar.
mund t’u
ndihmojë
atyreone
të krijojnë
realeofficers
për atë
se could
çka mund të
like-minded
people
or organisations.
If oneKjo
represents
local
authorities,
can lookpritje
for other
who
arrihet.
provide support, or contact institutions working with youth in the area (such as schools, youth centres, etc.).
Such allies can provide not only moral support, but they can also take over some tasks, help to generate better
– Të
rinjtë
janë tëresources,
informuar
për atë se si funksionon i gjithë procesi i konsultimit
ideas
and
contribute
etc.
Proceset e konsultimit mund të ndërtohen në mënyra të ndryshme dhe të rinjtë duhet ta dinë se në cilën fazë gjendet
procesi i caktuar i konsultimit dhe çka do të ndodhë.

Step 3 – Approaching a potential co-management partner

– is
Tëarinjtë
duhet të konsultohen
më herët
që as
është
e mundur
nëpartnership
procesin e isvendimmarrjes
This
very important
moment in thesawhole
process
at this
point the
initiated between the
partiesi who
will be duhet
sharing
and
If theose
other
party does
not agree
Qëllimi
konsultimit
të the
jetë decision-making
të dëgjohet zëri i power
të rinjve
nëresponsibilities.
lidhje me propozimet
vendimet
që ndikojnë
në jetën e
tyre,
në mënyrë
propozimet
mund të përshtaten
nevojat
dhe pikëpamjet
tyre.
Nëse procesi
i konsultimit
to participate
in që
establishing
thetëco-management
systemme
then
the whole
process willebe
blocked.
Approaching
zhvillohet
gjatë fazavepartner
të fundit
procesit
tëprocess
vendimmarrjes,
shumë
pak
hapësirëof
për
të rinjtëand
që tënegotiations.
kenë ndonjë ndikim
the co-management
is të
often
a long
and oneka
can
expect
a number
meetings
në
formën
Some
tips:e fundit të propozimit.
– make
a plan onmetodologjitë
how to approach
your potential co-management partner. Decide how you want to do
– Duhet
të zgjidhen
përkatëse
this,ewhen,
whereduhet
and with
whom,
etc. Divide
roles prejardhjen,
and tasks between
allies;etj. të të rinjve të synuar.
Metodologjia
konsultimit
të jetë
përkatëse
për the
moshën,
nivelin your
e arsimit
– mund
try totë
identify
fearsqë
and
yourndihmës
potential
maytëhave
in për
relation
to yourse gjërat
Prandaj,
jetë idethe
e mirë
të doubts
përfshihen
qëco-management
kanë përvojë nëpartner
punën me
rinjtë,
të siguruar
do të prezantohen
mënyrë
që është
e kuptueshme
të rinjtë dhe ata të ndjehen të motivuar të punojnë në lidhje me
proposal.në
Think
of ways
of addressing
thesepër
doubts;
to. – be ready to negotiate and to compromise. Your partner might be interested in creating a co-management
–

system, but only to a limited extent (for example, only in the area of health care for young people in
Rekomandimet
e të rinjve duhet të merren parasysh seriozisht

your local community). Starting on a small scale is a good way to initiate the whole co-management
Konsultimiprocess
nuk duhet
qoftë seWhen
rezultatet
tij do të mbeten
vetëm
në letër.
Rezultatet duhetcan
të analizohen
andtëtozhvillohet
learn hownë
it works.
more eexperience
has been
gained,
the co-management
be
dhe të diskutohen që të identifikohen mënyrat më të mira për shfrytëzimin e tyre. Konsultimi me të rinjtë vendor mund të
extended to other areas too;
ofrojë ide të vlefshme dhe informacion kthyes, të cilat duhet t’i shfrytëzojë pala që e organizon konsultimin. Në disa
komunitete, gjatë procesit të konsultimeve është i pranishëm edhe një përfaqësues i lartë i autoriteteve vendore për t’u
siguruar se rezultatet e konsultimit do të dëgjohen në nivelin

Bashkëpunimi
në nivelin
vendor
Co-operation
at a local
level

–
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Doracak Manual
për Kartën
e Rishikuar
EvropianeCharter
për Pjesëmarrjen
e të Rinjve në
Rajonale
on the
revised European
on the Participation
of Jetën
YoungLokale
Peopledhe
in Local
and Regional Life
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operation in the field of youth and youth policies. It meets twice a year in plenary session and addresses
youth-related issues and challenges.
më të lartë. Praktikantët që punojnë në këtë fushë theksojnë se të rinjtë kanë nevojë për dëshmi të prekshme se
39.
2. doThe
Advisory
Council.
members
international
non-governmental
youth
pikëpamjet e tyre
të merren
parasysh
dhe It
përhas
këtë30
arsye
është merepresenting
rëndësi që së paku
disa nga propozimet
të zbatohen
organisations
networks,
youth committees
properly constituted in Council of Europe
Me këtë do të sigurohet
përfshirja eand
ardhshme
e të national
rinjve në iniciativat
e ngjashme.
member states (so-called National Youth Councils) and structures involved in various areas of youth
– Është ndarë work
kohërelevant
e mjaftueshme
për konsultim
to the Council
of Europe’s youth policy. The role of the Advisory Council is to promote nonKonsultimi është proces
që merr kohë.
Ka nevojëinpër
përgatitje dhe kohë
të mjaftueshme
qësector
të rinjtë
governmental
participation
decision-making
processes
in the youth
of t’i
theshprehin
Councilmendimet
of Europe.
e tyre. Prandaj, edhe planifikimi kohor i gjithë procesit duhet të bëhet në mënyrë të mirë, që të sigurohen kontribute
3. të
The
Jointu Council
ontepër
Youth.
It consists
of all members
of the
European
Steering
Committee
for Youth
kuptimplote. Nëse
rinjve
duhet më
kohë
për t’i zhvilluar
idetë e tyre,
duhet
të krijohen
mundësi
për konsultim
të
and the Advisory Council and it is the main decision- and policy-making body for governmental and
mëtutjeshëm.
non-governmental partners within the Directorate of Youth and Sport. The role of this joint council is to
develop anë
common
position
on the main
thenë
youth
sector
in the
Council
– Konsultimi zhvillohet
kohë të
përshtatshme
për aspects
të rinjtëofdhe
vend
ku ata
kanë
qasjeof Europe, namely
priorities
and
objectives,
as
well
as
on
the
budget.
Koha dhe vendi luajnë rol të rëndësishëm në përfshirjen e të rinjve. Në qoftë se është vështirë për të shkuar deri te vendi i
konsultimit, atëherë
duhet
ofruar transport
ose duhet
kompensohen
shpenzimet e body
udhëtimit.
Në disa
rastemembers
mund tëof
4. The
Programming
Committee.
This istë
another
joint decision-making
consisting
of eight
shfrytëzohen vende të caktuara për konsultim në mënyrë që sa më shumë të rinj të kenë mundësi ta shprehin mendimin e
the European Steering Committee for Youth and eight members of the Advisory Council. The role of this
tyre.
committee is to establish programmes in the area of youth work within the Council of Europe, especially
the programmes
of që
thei European
Centres
in Strasbourg and Budapest and of the European Youth
– Konsultimi mbahet
në mjedis
inkurajonYouth
të rinjtë
të kontribuojnë
Foundation.
Edhe pse çështja që do të shtrohet para të rinjve mund të jetë me rëndësi shumë të madhe, megjithatë është tepër e
rëndësishme që të krijohen kushte në të cilat të rinjtë do të ndjehen të rehatshëm dhe të sigurt për t’i shprehur idetë e tyre.
Për ta ndihmuar këtë proces, disa organizatorë përpiqen që konsultimet t’i mbajnë në mjedise joformale.
Reflection time
–

Të rinjtë
rezultatet
1. informohen
Do you know për
of any
exampleeofkonsultimit
co-management systems functioning at a local or organisational level?

Edhe pse mund të
bëhetispas
të jenë zhvilluar konsultimet, të rinjtë kanë të drejtë të informohen për rezultatin
Where
it? një
Howkohe
doespasi
it function?
dhe mënyrat në të cilat kontributi i tyre ka pasur efekt (konkretisht mënyrat se si kanë ndryshuar ose jo propozimet ose
2. What
benefits
vendimet, varësisht
nga
rasti). of the co-management system can you think of?
3. In your opinion, what are the limitations of the co-management system?
– Pikëpamjet dhe mendimet e të rinjve respektohen dhe vlerësohen
Të rinjtë dëshirojnë të kontribuojnë dhe t’i shprehin pikëpamjet e tyre, mirëpo ata po ashtu duhet ta dinë se ky kontribut
është i rëndësishëm
për komunitetin
vendor.
Co-management
at a local
levelNuk mjafton që të thuhet se pikëpamjet e të rinjve respektohen. Kjo duhet të
demonstrohet duke i incizuar/regjistruar informacionet që janë pranuar prej tyre në mënyrë që pikëpamjet e tyre të mund
The revised
charter
states të
that
“local
andduke
regional
authorities
should
develop the
Council of
Europe si
cotë prezantohen
saktësisht
para palëve
tjera,
si dhe
iu shmangur
dhënies
së komenteve
ku shprehet
patronazhi
management
principle
and
system
of
decision-making
in
partnership
with
young
people
and
youth
organisations
p.sh. “çka dinë të rinjtë për jetën e vërtetë?”, etj.
in policy areas relevant to young people.”43 This is considered a very special form of co-operation because all
– Kontributi
të rinjve
është
pranuar
dhe i are
njohur
parties,i both
adults
andi young
people,
on the same level and hold the same power to make decisions. It
may, in some
be difficult
forthënë
young
people
to be seen asdhe
equal
withata
adults
to share
Njohja e kontributit
të tëcommunities,
rinjve është mënyrë
për t’u
atyre
“ju faleminderit”
për partners
t’i motivuar
që tëand
përfshihen
power
with them.
of të
various
organisations
shows,si however,
that “this concept opens the door
në iniciativat
e ardhshme.
PërThe
këtëexperience
qëllim mund
shfrytëzohen
disa metoda,
për shembull:
to amazing
new opportunities,
ideasvendore
and challenges
for young
people
and radiot,etj.);
elders to stretch their creativity and
– artikujt
ose raportet/kronikat
në mediet
ose rajonale
(gazetat
vendore,
commitment. It reduces prejudice, enhances clarity and simplicity of communication, which makes it valid and
– dhënia e certikatave;
useful in any sector of daily life – family, school and business”.44
– dhënia e letrave rekomanduese;
Setting up a co-management system at a local level can be done in a number of ways and there is no universal
– dërgimi
i letrave
falënderuese;
recipe
that applies
equally to all. It is possible, however, to present a general framework that can guide the whole
– mbulimi
i shpenzimeve
lidhen me
konsultimin;
process,
and this isqë
presented
below.
–

dhënia e ushqimit;

–

43. eIbid.,
II.7.53.ii.të vogla;
dhënia
suvenireve

–

A practical guide. Seeking excellence in youth participation at a local level”, Peace Child International,
ftesa44.
për“Co-management.
ndonjë ngjarje shoqërore;

–

ftesa për t’iu bashkuar organeve vendimmarrëse ose atyre për konsultim në nivel vendor;

–

para xhepi (edhe pse kjo konsiderohet si kontroverse).

2006, p. 9. Available at: http://co-management.info.
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39. McAuley, K.dhe Brattman, M.,op. cit., faq. 11.

Step 1 – Preparation
Good preparation can substantially contribute to the success of an initiative, and it is therefore important to
ensure that enough time and attention is given to this stage of the process. Before talking to potential partners
about establishing a co-management system, one needs to make sure that the potential partner:
– understands what co-management is. Studying publications about this form of co-operation, making
Mendoni
1.

contact with people who already have experience in this area and listening to their advice, can all be
Sipas
mendimit tuaj, cilat parime të konsultimit, janë më të rëndësishme? Pse?
helpful;

2.

– is
cleartaabout
what he/she
wants tomë
achieve
(what
of co-management and to what extent?);
Çka
mund
bëjë procesin
e konsultimit
tërheqës
përarea
të rinjtë?
– knows
of për
institutions
or communities
this system
already
One can often learn from the
3. Çka
mendoni
shpërblimin
me para xhepiwhere
të të rinjve
që marrin
pjesëoperates.
në konsultime?
experience of others! A good idea might be to establish personal contact with a representative of such
4. A doan
të institution’s
shtonit ndonjë
tjetër përveç
atyre që u përmendën
lartë?
or parim
community’s
co-management
system somë
that
you can address questions directly to
that person;
– is able to explain co-management to interested parties in a way they can understand. The concept of coKonsultimet
mund të organizohen
nënew
shumë
mënyra.
Konsultimi
i drejtpërdrejtë
nënkupton
kontaktin e(especially
drejtpërdrejtë me
management
can be quite
for some
people
and they
may have doubts
and reservations
të rinjtë që
jetojnë
nëwould
një komunitet
osepower
rajon with
të caktuar
dheparty).
mund One
ta ketë
formënneeds
e:
those
who
be sharing
another
therefore
to be prepared to discuss
–
–
–

what co-management means in general, how it works in the area of youth work, what the experience of
mbajtjes së takimeve konsultuese ose ngjarjeve ku të rinjtë mund të mësojnë më tepër për çështjen ose për
other institutions or communities is, what the benefits are and what challenges there might be, etc.;
propozimin e dhënë, dhe ku ata mund t’i shprehin pikëpamjet e tyre;
– has some material ready. People might need some time to think about what they hear and they might
mbajtjes së ngjarjeve konsultuese me të rinjtë që janë më pak të përfaqësuar;
want to read a bit more about it, so it would be helpful to provide them with relevant materials.
mbajtjes së ngjarjeve konsultuese në ambient shkollor;

– kërkimit
të mendimeve
duke dërguar e-mail-e, letra, ese, etj.;
Step
2 – Finding
allies

Step
3 – Approaching
potential
co-management
– forumeve
të lagjeve.a Forumi
mund
të jetë një gruppartner
prej një zone të definuar gjeografike që takohet rregullisht për

dhe për
të analizuar
çështje,
plane as
dhe
Anëtarësia
mund
të jetë ebetween
përhershme
This istëa diskutuar
very important
moment
in the whole
process
at propozime.
this point the
partnership
is initiated
the ose e
hapur.
parties who will be sharing the decision-making power and responsibilities. If the other party does not agree
to participate
establishing
theindirekt
co-management
system
then the qoftë
wholepër
process
be blocked.
Approaching
Mirëpo,
në disainraste,
konsultimi
mund të jetë
më adekuat,
shkakwill
se nuk
ka burime
të mjaftueshme në
the co-management
partner
is often
long process
and one
can expect
a number
of meetings
and të
negotiations.
dispozicion
ose për shkak
se grupi
i tëarinjve
është shumë
i madh,
që e bën
të vështirë
të mblidhen
gjithë. Kjo mund të
Somenëpërmjet:
tips:
bëhet
–

–

–

– make a plan on how to approach your potential co-management partner. Decide how you want to do
konsultimit
të grupeve
të përfaqësuesve.
rastinthe
ideal,
vetë
tëtasks
rinjtëbetween
duhet tëyour
vendosin
this, when,
where and
with whom, etc.Në
Divide
roles
and
allies;se kush do t’i përfaqësojë
ata për ndonjë konsultim të caktuar. Mirëpo, në realitet kjo shpeshherë vështirë mund të arrihet, dhe për këtë
–arsye
trykushti
to identify
the për
fearstëand
doubts
potential
have in relation
to yourvendore
minimal
punuar
me your
një grup
të tillëco-management
duhet të jetë separtner
ai duhetmay
ta përfaqësojë
popullatën
proposal.
Think
of ways
of addressingkrijohen
these doubts;
të të
rinjve. Këto
grupe
të përfaqësuesve
vetëm për qëllim të konsultimit;
– be ready to negotiate and to compromise. Your partner might be interested in creating a co-management
paneleve të të rinjve. Këto janë panele të të rinjve që kanë përfaqësim të gjerë të një komuniteti. Zakonisht ka
system,
only to
a limited
in the për
areat’u
oftakuar
health(zakonisht
care for young
people
in dhe për
grupe
më tëbut
mëdha,
anëtarët
e tëextent
cilave(for
kanëexample,
mundësionly
të rregullt
dy herë
në vit)
your
local
community).
Starting
on
a
small
scale
is
a
good
way
to
initiate
the
whole
co-management
t’i këmbyer pikëpamjet dhe idetë për çështjet që ndikojnë në jetën e të rinjve në komunitet;
process and to learn how it works. When more experience has been gained, the co-management can be
konsultimit
tëto
grupeve
ekzistuese
extended
other areas
too; të përfaqësuesve. Të rinjtë zgjedhin përfaqësues të tyre në këshilla dhe borde të
ndryshme. Pasi që supozohet se këto organe e përfaqësojnë popullatën vendore të të rinjve, prej tyre po ashtu
kërkohet t’i japin pikëpamjet dhe kontributet e tyre në emër të të gjithë të rinjve në komunitet;

Bashkëpunimi
në nivelin
vendor
Co-operation
at a local
level

– a lot
kërkimit
të mendimeve
duke krijuar
ndonjë vepër
arti:one
vizatim,
skulpturë,
etj.; would be interested in
As
of support
will be needed
in the following
stages,
should
look for poezi,
allies who
helping
and joining
the initiative.
If one represents local youth or a youth organisation, it can be helpful to find
– intervistave
individuale
ose grupore;
like-minded
peopleanketave
or organisations.
If one represents local authorities, one can look for other officers who could
– pyetësorëve,
për plotësim;
provide support, or contact institutions working with youth in the area (such as schools, youth centres, etc.).
– referendumeve, votimeve;
Such allies can provide not only moral support, but they can also take over some tasks, help to generate better
– anketave
telefonike;
ideas
and contribute
resources, etc.
– sistemeve për dhënie të komenteve dhe/ose ankesave;
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operation in the field of youth and youth policies. It meets twice a year in plenary session and addresses
krijimit të grupeve
të fokusit.
janë veçanërisht efektive në rastet kur ka pak informacion për ndonjë
youth-related
issuesKëto
andgrupe
challenges.
çështje të veçantë. Informacionet mblidhen gjatë bashkëveprimit të grupit që ndihmohet nga një moderator i cili
Advisory
Council.
It40 has 30 members representing international non-governmental youth
zhvillon2.njëThe
lloj të
intervistës
grupore;
organisations and networks, national youth committees properly constituted in Council of Europe
konsultimit të ekspertëve. Këta ekspertë janë të rinj që kanë ekspertizë në fushë të caktuar. Ndonjëherë ata
member
states
(so-called
National
Youth Councils)
andtemë
structures
involved in
various
konsultohen
kur kanë
njohuri
të mira
për çështjen
që është
e konsultimit,
pasi
edhe areas
vetë of
atayouth
janë
work
relevant
përfaqësues
të të
rinjve; to the Council of Europe’s youth policy. The role of the Advisory Council is to promote nongovernmental participation in decision-making processes in the youth sector of the Council of Europe.
juria e qytetarëve të rinj.41 Ato përbëhen prej 6 deri në 20 të rinjve të cilët mblidhen së bashku për të marrë vendim
3. The
Jointapo
Council
on Youth.
It consists of
all members
of the
European
for Youth
për ndonjë
çështje
propozim
të rëndësishëm.
Sikurse
në gjykatën
e vërtetë,
ataSteering
mund t’iCommittee
pyesin dëshmitarët,
and theprova
Advisory
mund të dëgjojnë
etj. Council and it is the main decision- and policy-making body for governmental and
non-governmental partners within the Directorate of Youth and Sport. The role of this joint council is to
develop a common position on the main aspects of the youth sector in the Council of Europe, namely
priorities and objectives, as well as on the budget.

Mendoni 4. The Programming Committee. This is another joint decision-making body consisting of eight members of
1.
2.
3.

the European Steering Committee for Youth and eight members of the Advisory Council. The role of this
Çfarë dobish dhe kufizimesh mund të shihni nga konsultimi i drejtpërdrejtë dhe ai indirekt?
committee is to establish programmes in the area of youth work within the Council of Europe, especially
Jepni shembuj
gjërave dhe of
të the
pyetjeve
potencialisht
të rëndësishme
për komunitetin
vendor
përfaqësoni,
thetëprogrammes
European
Youth Centres
in Strasbourg
and Budapest
andqë
ofethe
European Youth
të cilat mund
të trajtohen nga të rinjtë në formë të konsultimit të drejtpërdrejtë?
Foundation.
Jepni shembuj të gjërave dhe të pyetjeve potencialisht të rëndësishme për komunitetin vendor që e përfaqësoni,
të cilat
mund të time
trajtohen nga të rinjtë në formë të konsultimit indirekt?
Reflection

1. Do youqëknow
of t’i
any
example
of co-management
systems
functioning
at a local
or organisational
Format e ndryshme
mund
marrë
konsultimi
në nivel vendor
sigurojnë
se kjo metodë
e bashkëpunimit
me level?
të rinjtë
Where isnë
it?kontekste
How doesdhe
it function?
mund të shfrytëzohet
situata nga më të ndryshmet. Nuk është e thënë që konsultimi të jetë iniciativë e
ndërlikuar 2.
(përveç
diapazoni
tij është shumë system
i gjerë dhe
ndërlikuar),
Whatnëse
benefits
of the ico-management
can iyou
think of? ndërsa ndonjëherë edhe një takim i thjeshtë
konsultimi, por i përgatitur mirë, mund të gjenerojë rezultate shumë domethënëse.
3. In your opinion, what are the limitations of the co-management system?

6.3. Bashkëpunimi në fushën e vendimmarrjes – Modeli i komitetit
Co-management at a local level

Karta e rishikuar thotë se “pjesëmarrja efektive e të rinjve në çështjet vendore dhe rajonale … kërkon një strukturë të
The revised charter states that “local and regional authorities should develop the Council of Europe copërhershme përfaqësuese, siç është këshilli rinor, parlamenti rinor apo forumi rinor”.42 Roli i një strukture të tillë mund të
management
principle ose
and rajoni
systemnëoftjetrin,
decision-making
in partnership
young
people
and
youth
organisations
ndryshojë
prej një komuniteti
mirëpo gjithmonë
duhet with
të jetë
forum
në të
cilin
të rinjtë
mund t’i
43
This
is
considered
a
very
special
form
of
co-operation
because
all
in
policy
areas
relevant
to
young
people.”
shprehin lirshëm mendimet, shqetësimet dhe propozimet e tyre në lidhje me politikat dhe veprimet e autoriteteve
vendore
parties,
both
and
youngrinor
people,
are on therinor
sameduhet
leveltëand
the same
power
to makenjë
decisions.
It
në fushën
e punës
me adults
të rinjtë.
Këshilli
ose parlamenti
jenëhold
hapësirë
ku mund
të krijohet
dialog dhe
may,
in some communities,
difficult
young people
to beashtu
seen që
as equal
partners
with
adults and
share
partneritet
domethënës
ndërmjet tëbe
rinjve
dhe for
autoriteteve
vendore,
të gjithë
aktorët
e përfshirë
të to
mund
të
power
them.nga
Thebashkëpunimi
experience ofi tillë.
various organisations shows, however, that “this concept opens the door
vërejnë dobi
të with
prekshme
amazing
new opportunities,
ideas
challenges
forparlamenti
young people
elders
to stretch their
creativity
and
Nuk janëtovetëm
të rinjtë
ata që kanë dobi
ngaand
këshilli
rinor ose
rinor.and
Duke
iu falënderuar
këtyre
strukturave,
commitment.
It
reduces
prejudice,
enhances
clarity
and
simplicity
of
communication,
which
makes
it
valid
and
autoritetet vendore mund të sigurojnë përfaqësim të drejtë të gjithë komunitetit (të të rinjve që përbëjnë një pjesë
të
44
useful intë
any
sector of daily
life –të
family,
school
andqë
business”.
konsiderueshme
popullatës)
dhe mund
marrin
vendime
janë më relevante
për nevojat e banorëve. Të rinjtë ofrojnë
një perspektivë tjetër kur i shohin çështjet vendore dhe kur përfshihen në proceset vendore.
Setting up a co-management system at a local level can be done in a number of ways and there is no universal
recipe that applies equally to all. It is possible, however, to present a general framework that can guide the whole
process, and this is presented below.
43. Ibid., II.7.53.ii.
44. “Co-management. A practical guide. Seeking excellence in youth participation at a local level”, Peace Child International,
40. Për më
tepër
përat:
grupet
e fokusit shihni:Young voices.Guidelines on HOW to involve children and young pople in you
2006,
p. informata
9. Available
http://co-management.info.
rwork,The National Children’s Ofce, Irlandë, 2005.
41. Për më tepër informata për juritë e qytetarëve shihni:People&participation.How to put citizens at the heart of decision-making,
Involve, 2005.
42. Karta e Rishikuar Evropiane për Pjesëmarrjen e të Rinjve në Jetën Lokale dhe Rajonale, Kongresi i Autoriteteve Lokale dhe Rajonale të
Këshillit të Evropës,maj 2003 III.1.59.

Step 1 – Preparation

Strukturat që i përfaqësojnë të rinjtë në nivel vendor ose rajonal mund të marrin forma të ndryshme dhe emra të
Good preparation
contribute
to ato
the success
an initiative,
it is therefore
important
to
ndryshëm,
varësishtcan
ngasubstantially
konteksti, për
shembull,
mund tëofquhen
“këshillaand
rinorë”,
“forume rinore”,
“parlamente
rinore”
Për
qëllimetisegiven
këtij to
doracaku,
strukturat
e tilla do
të emërtohen
si “komitete”,
dhe do të
ensure ose
that “borde
enoughrinore”.
time and
attention
this stage
of the process.
Before
talking to potential
partners
definohen
kështu: “struktura
të përhershme
të one
pjesëmarrjes
të rinjve
në nivel
vendor, që
i përfaqësojnë mendimet dhe
about establishing
a co-management
system,
needs to së
make
sure that
the potential
partner:
pikëpamjet e të rinjve që jetojnë në ato komunitete ose rajone. Në veçanti, komitetet do t’i përfaqësojnë pikëpamjet e të
co-management
is.ndryshme
Studying publications
about
this form
co-operation,
rinjve –përunderstands
politikat dhe what
iniciativat
e organeve të
vendimmarrëse,
në rastet
kur of
politikat
ndikojnëmaking
mbi jetën e të
contactnë
with
who already have experience in this area and listening to their advice, can all be
rinjve që jetojnë
atë people
komunitet”.
helpful;
Anëtarët
rinor
mund
të emërohen
ose të zgjidhen
dhe of
ataco-management
mund të përfaqësojnë
organizata,
parti politike ose
– eiskomitetit
clear about
what
he/she
wants to achieve
(what area
and to what
extent?);
mund të jenë të pavarur. Në rastin ideal, përbërja e komitetit të tillë duhet ta pasqyrojë përbërjen sociologjike të
– knows
of institutions
or communities
where
this systemtëalready
operates.
One can often learn from the
komunitetit
vendor,
ashtu që edhe
grupet më pak
të privilegjuara
kenë mundësi
të përfaqësohen.
experience of others! A good idea might be to establish personal contact with a representative of such
Kur krijohet
komitet vendor
rinor, autoritetet
vendore dhe
të rinjtë
oseyou
organizatat
e të questions
rinvje duhet
t’i shqyrtojnë
së
an një
institution’s
or community’s
co-management
system
so that
can address
directly
to
bashku këto
thatpyetje:
person;
– i komitetit
is able to explain co-management to interested parties in a way they can understand. The concept of coQëllimi
–
–
–
–
–

management can be quite new for some people and they may have doubts and reservations (especially
Pse those
nevojitet
komitet
i tillë nëpower
komunitetin
vendor?
whonjë
would
be sharing
with another
party). One therefore needs to be prepared to discuss
Kë saktësisht
e përfaqësonmeans
ai? in general, how it works in the area of youth work, what the experience of
what co-management
other
institutions
or
communities
is, Pse?
whatCili
theështë
benefits
are and what challenges there might be, etc.;
Kush është i interesuar për krijimin e tij?
motivi?

–
has some
material
ready. People might need some time to think about what they hear and they might
Cili duhet
të jetë
roli i komitetit?
want to read a bit more about it, so it would be helpful to provide them with relevant materials.
Cili duhet të jetë diapazoni i tij i interesit?

– Cilat
duhet të allies
jenë të drejtat dhe përgjegjësitë e tij?
Step
2 – Finding

– Si duhet të jenë raportet e tij me autoritetet vendore?
As a lot of support will be needed in the following stages, one should look for allies who would be interested in
– Çfarë
vendimmarrëse
helping
andfuqie
joining
the initiative.kaIf komiteti?
one represents local youth or a youth organisation, it can be helpful to find
like-minded
organisations.
If one
represents
local authorities, one can look for other officers who could
– Si do t’ipeople
shohin or
autoritetet
vendore
kontributet
e komitetit?
provide support, or contact institutions working with youth in the area (such as schools, youth centres, etc.).
Përbërja
e komitetit
Such allies
can provide not only moral support, but they can also take over some tasks, help to generate better
ideas
and
contribute
etc.
– Sa
anëtarë
duhetresources,
të ketë komiteti?
Pse?
Si mund të arrihet balancë gjinore, gjeografike ose në ndonjë aspekt tjetër?

– Si mund të arrihet deri te grupet që janë më pak të përfaqësuara në organet vendimmarrëse (siç janë njerëzit me
të important
kufizuara, përfaqësuesit
pakicave,
etj.)? as at this point the partnership is initiated between the
This isaftësi
a very
moment in thee whole
process
parties
who will
be sharing
the decision-making
and responsibilities.
If the other
does not
agree
– A duhet
të vendoset
ndonjë
sistem i kuotave power
(si për shembull
i bazuar në moshë,
gjini, party
përkatësinë
etnike,
etj.)?
to participate in establishing the co-management system then the whole process will be blocked. Approaching
the co-management
Profili
i anëtarëve partner is often a long process and one can expect a number of meetings and negotiations.
Some
tips:
– Kush mund të jetë anëtar? Cilat duhet të jenë kriteret?
–
–

–
make
a plan
ontëhow
to ata?
approach your potential co-management partner. Decide how you want to do
Çfarë
moshe
duhet
kenë
this,
when, where
with whom,uetc.
Divide the
roles
and
tasks
betweentë
your
allies;
Çfarë
shkathtësish
dheand
kompetencash
nevojiten
atyre
që të
kenë
përgjegjësi
komitetit?

– try to identify the fears and doubts your potential co-management partner may have in relation to your
Think of ways of addressing these doubts;
Zgjedhja proposal.
e anëtarëve

–

–
be ready
to negotiate
and etokomitetit?
compromise.
Your partner
might be
in creating
co-management
Si duhet
të zgjidhen
anëtarët
Si duhet
të funksionojë
kjointerested
në praktikë?
A ështëareale?
system, but only to a limited extent (for example, only in the area of health care for young people in
A duhet
ketëcommunity).
nominim formal?
Prejonkujt?
your të
local
Starting
a small scale is a good way to initiate the whole co-management
Kushprocess
duhet të
jetë
i
përfshirë
në
rekrutim?
and to learn how it works. When more experience has been gained, the co-management can be
extended
to otherkandidatët
areas too;potencialë?
Ku mund
të gjenden

–

Si mund të motivohen kandidatët potencialë të bëhen kandidatë për anëtarë të komitetit?

–
–
–

Bashkëpunimi
në nivelin
vendor
Co-operation
at a local
level

–

Step 3 – Approaching a potential co-management partner
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Çfarë
të kenë
komitetit?representing international non-governmental youth
2. përgjegjësish
The Advisoryduhet
Council.
It anëtarët
has 30 emembers
organisations
networks,
national
youth committees properly constituted in Council of Europe
Cilat duhet
të jenë tëand
drejtat
dhe privilegjet
e tyre?
member states (so-called National Youth Councils) and structures involved in various areas of youth
Sa do të ishte kohëzgjatja e mandatit?A mund të ketë rizgjedhje?
work relevant to the Council of Europe’s youth policy. The role of the Advisory Council is to promote nonA ka nevojë
për masaparticipation
disiplinore? in decision-making processes in the youth sector of the Council of Europe.
governmental

The Joint Council on Youth. It consists of all members of the European Steering Committee for Youth
Fuqizimi3.i anëtarëve
–
–
–

and the Advisory Council and it is the main decision- and policy-making body for governmental and
Çfarë njohurish dhe shkathtësish duhet të kenë ose të zhvillojnë anëtarët e komitetit?
non-governmental partners within the Directorate of Youth and Sport. The role of this joint council is to
Si mund
ta bëjnë
këtë? position on the main aspects of the youth sector in the Council of Europe, namely
develop
a common
Për çfarë
mbështetje
do të kenëas
nevojë
anëtarët
e komitetit që t’i realizojnë përgjegjësitë e tyre?
priorities
and objectives,
well as
on the budget.

–

Kush
ta ofrojë mbështetjen
e tillë?
4. mund
The Programming
Committee.
This is another joint decision-making body consisting of eight members of
the European Steering Committee for Youth and eight members of the Advisory Council. The role of this
Struktura e komitetit
committee is to establish programmes in the area of youth work within the Council of Europe, especially
– Çfarë funksionesh
dhe rolesh
duhet të ketë
nëCentres
kuadër in
të Strasbourg
komitetit? and Budapest and of the European Youth
the programmes
of the European
Youth
Foundation.
– Çfarë organesh
ose nën komitetesh do të nevojiten?
–

A duhet struktura e komitetit të jetë e njëjtë me strukturën e pushtetit vendor? Pse?

– Reflection
Sa formaletime
duhet të jetë kjo strukturë?
1. Do
you know of any example of co-management systems functioning at a local or organisational level?
Mënyra
e punës
Where is it? How does it function?
Cilat do të jenë metodat e punës së komitetit (për shembull, mbledhje, konsultime, hulumtime, etj.)?
What benefits
of organizohen
the co-management
system can you think of?
– 2.Sa shpesh
duhet të
mbledhjet?
In do
your
theudhëheqë
limitations
of the co-management system?
– 3.Kush
t’iopinion,
përgatisëwhat
dhe are
do t’i
mbledhjet?
–

–

Çfarë pune duhet të realizohet ndërmjet mbledhjeve?

–Co-management
Si do të merren at
vendimet?
a local level
–TheKush
do tëcharter
ofrojë mbështetje
oseregional
administrative?
revised
states thatsekretarie
“local and
authorities should develop the Council of Europe co–management
A ka ndonjë
rregull për
cilën duhet
të arrihet pëlqim
i ndërsjellë?with young people and youth organisations
principle
andtësystem
of decision-making
in partnership
in policy areas relevant to young people.”43 This is considered a very special form of co-operation because all
parties, bothme
adults
and young
people, are on the same level and hold the same power to make decisions. It
Bashkëpunimi
autoritetet
vendore
may,
in
some
communities,
be
difficult
for young people to be seen as equal partners with adults and to share
– Çfarë forme duhet të ketë bashkëpunimi?
power with them. The experience of various organisations shows, however, that “this concept opens the door
– Si do të shkëmbehen informacionet?
to amazing new opportunities, ideas and challenges for young people and elders to stretch their creativity and
–commitment.
A duhet të It
jetë
ky shkëmbim
i rregullt
apo me
kërkesë?
reduces
prejudice,
enhances
clarity
and simplicity of communication, which makes it valid and
in any
sector do
of daily
life
– family, për
school
and business”.
–useful
Cili nga
komiteti
të jetë
përgjegjës
të qenë
në kontakt 44me autoritetet vendore?
–Setting
Cili nga
vendoresystem
do të jetë
mbajtur
me komitetin?
up autoritetet
a co-management
at apërgjegjës
local levelpër
cantëbe
done inkontakt
a number
of ways and there is no universal
recipe
that
applies
equally
to
all.
It
is
possible,
however,
to
present
a
general
framework
that can guide the whole
– Çka duhet të bëhet në rast të mosmarrëveshjes ndërmjet palëve?
process, and this is presented below.

Mbajtja e kontakteve me të rinjtë

–43. SiIbid.,
do të
përfaqësohen pikëpamjet e të rinjve në punën e komitetit?
II.7.53.ii.
A practical
guide.
Seeking
excellence
youthsë
participation
at a local level”,
Peacee Child
–44. Si“Co-management.
do t’u komunikohen
të rinjve
vendor
rezultatet
e in
punës
komitetit, sukseset
dhe sfidat
tij? International,
2006, p. 9. Available at: http://co-management.info.

–

Në çfarë mënyre tjetër të rinjtë mund të ndikojnë mbi punën e komitetit?

Step 1 – Preparation
Good preparation
Çështjet
teknike can substantially contribute to the success of an initiative, and it is therefore important to

ensure that enough time and attention is given to this stage of the process. Before talking to potential partners
– Ku
do të jetë i vendosur
komiteti system,
(vendi i mbledhjeve,
e punës,
adresa
zyrtare,etj.)?
about
establishing
a co-management
one needs tohapësira
make sure
that the
potential
partner:
– Kush do t’i mbulojë shpenzimet?
– understands what co-management is. Studying publications about this form of co-operation, making
– A duhet
anëtarët
të marrin
para
xhepihave
ose ndonjë
shtytje
contact
with people
who
already
experience
in tjetër?
this area and listening to their advice, can all be
helpful;

Çështjet
– eistjera
clear about what he/she wants to achieve (what area of co-management and to what extent?);
–

– duhet
knowstëofketë
institutions
or communities
this system
Oneçështjet
can oftenmë
learn
the
A
kushtetutë
apo ndonjëwhere
dokument
tjetër already
që do operates.
t’i rregullojë
të from
rëndësishme
të
procedurave
tëof
komitetit?
experience
others! APse?
good idea might be to establish personal contact with a representative of such
an institution’s or community’s co-management system so that you can address questions directly to
Lista e mësipërme
e pyetjeve është e bazuar në përvojën e grupeve të ndryshme që tashmë kanë kaluar nëpër procesin e
that person;
krijimit të këshillit rinor ose të parlamentit rinor në nivel vendor. Lista është mjaft e gjatë dhe me gjasë jo shumë
– is able
co-management
to interested
in dilemën
a way they
The
concept
cointeresante,
si përtotëexplain
rinjtë ashtu
edhe për politikanët,
që eparties
ilustron
përcan
atëunderstand.
se si duhet të
krijohet
njëofstrukturë
që
management
can beefikase
quite new
some
have doubtspër
andtëreservations
(especially
do të funksionojë
në mënyrë
ngafor
njëra
anëpeople
dhe doand
të they
jetë may
e përshtatshme
rinjtë nga ana
tjetër. Grupe të
who would
be sharing
power with
party). One
therefore
needs to be
prepared
to discuss
ndryshmethose
kanë përdorur
zgjidhje
të ndryshme,
siç another
është eliminimi
i numrit
të procedurave
formale,
sigurimi
i atmosferës
co-management
in general,
how it works in
area
youth work, për
whattëthe
experience
of
joformale what
dhe miqësore
të punësmeans
dhe përgatitja
e dokumenteve
nëthe
gjuhë
tëof
përshtatshme
rinjtë,
mirëpo tërheqja
e
të rinjve për
këtëinstitutions
formë mjaft
të pjesëmarrjes
vazhdon
të konsiderohet
sfidë e vërtetë.
other
orformale
communities
is, what the
benefits
are and whatsichallenges
there might be, etc.;
– has some material ready. People might need some time to think about what they hear and they might
want to read a bit more about it, so it would be helpful to provide them with relevant materials.
Mendoni
1.

A ka këshill, parlament ose forum rinor në komunitetin tuaj vendor? Çka dini për mënyrën e funksionimit të tij?

2. Çfarë anë të fuqishme dhe anë të dobëta shihni në këtë formë të bashkëpunimit ndërmjet autoriteteve vendore
As a lot of support will be needed in the following stages, one should look for allies who would be interested in
dhe të rinjve?
helping and joining the initiative. If one represents local youth or a youth organisation, it can be helpful to find
like-minded
or organisations.
one represents
local authorities,
one can look for other officers who could
3. Si mundpeople
të motivohen
të rinjtë t’uIfbashkohen
komiteteve
në nivel vendor?
provide support, or contact institutions working with youth in the area (such as schools, youth centres, etc.).
Such allies can provide not only moral support, but they can also take over some tasks, help to generate better
6.4
Bashkëpunimi
fushënetc.
e vendimmarrjes – Bashkë-menaxhimi
ideas
and contribute në
resources,
Bashkë-menaxhimi (ose menaxhimi bashkëpunues) nënkupton ndarjen e fuqisë, përgjegjësisë dhe llogaridhënies në fushën
eStep
menaxhimit,
ndërmjet dya ose
më tepër
palëve. Ky sistempartner
mund të shfrytëzohet me sukses gjatë përfshirjes së të rinjve në
3 – Approaching
potential
co-management
proceset e vendimmarrjes në nivele të ndryshme. Këshilli i Evropës e futi në përdorim sistemin e bashkë-menaxhimit para
Thisshumë
is a very
important
moment
in the
process
asndërmjet
at this point
the partnership
is initiatedrinore
between
the
më
se tridhjetë
vitesh,
kur krijoi
njëwhole
partneritet
unik
përfaqësuesve
të organizatave
dhe qeverive
në
kuadër
Drejtorisë
Rininëthe
dhedecision-making
Sportin. Ky sistem
u ofron
të rinjve taIf shprehin
e tyre
formulimin
partiestëwho
will bepër
sharing
power
andmundësi
responsibilities.
the othermendimin
party does
not në
agree
dhe
zbatimin e in
politikës
për të rinj
Këshillit të Evropës.
to participate
establishing
thetë
co-management
system then the whole process will be blocked. Approaching
the co-management partner is often a long process and one can expect a number of meetings and negotiations.
Bashkë-menaxhimi
në Këshillin e Evropës
Some tips:
– për
make
a plan
onSportin
how to (DRS)
approach
your potential
co-management
partner.
Decide howligjore
you want
do
Drejtoria
Rininë
dhe
e Këshillit
të Evropës
ofron udhëzime
dhe instrumente
që etombështesin
when,për
where
andnë
with
whom,
etc. Divide
the roles
andevropiane.
tasks between
your më
allies;
krijimin e this,
politikave
të rinj
nivelet
vendore,
kombëtare
dhe
Vendimet
të rëndësishme që kanë të
bëjnë –
me try
programin
dhethe
prioritetet
buxhetore
merren
bashkërisht
nga partnerët
qeveritarë
dhe in
joqeveritarë
kuadër të
to identify
fears and
doubts your
potential
co-management
partner
may have
relation to në
your
sistemit tëproposal.
bashkë-menaxhimit.
Think of ways of addressing these doubts;
– be ready
negotiatenëand
to compromise.
Your partnertë
might
be interested in creating a co-management
Katër organe
janë tëtopërfshira
sistemin
për bashkë-menaxhim
DRS-së:
system, but only to a limited extent (for example, only in the area of health care for young people in
1.
drejtues evropian
Anëtarët
tij i përfaqësojnë
që janë përgjegjëse për
your Komiteti
local community).
Startingpër
ontëa rinjtë
small(CDEJ).
scale is
a goodeway
to initiate theministritë
whole co-management
çështjet
e të
rinjve
anëtare
të experience
Këshillit të has
Evropës,
dhe vendet
e tjera që e kanë
process
and to
learn
howtëitvendeve
works. When
more
been sigained,
the co-management
cannënshkruar
be
Konventën
Evropiane
të Kulturës. Ky komitet e siguron bashkëpunimin ndërqeveritar në fushën e të rinjve
extended
to other
areas too;
dhe të politikave për të rinjtë. Takohet dy herë në vit, në sesion plenar, dhe i trajton çështjet dhe sfidat që
kanë të bëjnë me të rinjtë.

Bashkëpunimi
në nivelin
vendor
Co-operation
at a local
level

Step 2 – Finding allies
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operation in the field of youth and youth policies. It meets twice a year in plenary session and addresses
youth-related issues and challenges.
2. Këshilli konsultativ. Ka 30 anëtarë që i përfaqësojnë rrjetet dhe organizatat joqeveritare ndërkombëtare të të
2.rinjve
The qëAdvisory
30 members
international
non-governmental
janë të Council.
formuara Itnëhas
vendet
anëtare të representing
Këshillit të Evropës
(të ashtuquajturat
Këshilla youth
rinorë
organisations
and networks,
national
of Europe
kombëtarë)
dhe strukturat
e përfshira
në youth
fushatcommittees
e ndryshmeproperly
të punësconstituted
me të rinj in
qëCouncil
janë relevante
me
member
states (so-called
National
and structures
various areas
of youth
politikën
e Këshillit
të Evropës
për të Youth
rinjtë.Councils)
Roli i Këshillit
konsultativinvolved
është tain promovojë
pjesëmarrjen
work relevant
to the Council
of Europe’snë
youth
policy.
roletëofKëshillit
the Advisory
Council is to promote nonjoqeveritare
në proceset
e vendimmarrjes
sektorin
e tëThe
rinjve
të Evropës.
governmental
participation
in
decision-making
processes
in
the
youth
sector
the Council
3. Këshilli i përbashkët i të rinjve Përbëhet nga të gjithë anëtarët e Komitetit drejtuesofevropian
për of
të Europe.
rinjtë dhe
të
Këshillit
konsultativ
dhe
është
organi
kryesor
për
vendimmarrje
dhe
krijim
të
politikave
për
partnerët
3. The Joint Council on Youth. It consists of all members of the European Steering Committee for
Youth
qeveritarë
joqeveritarë
kuadër
të Drejtorisë
për Rininë
Sportin. Rolibody
i këtij
të përbashkët
and the dhe
Advisory
Councilnëand
it is the
main decisionand dhe
policy-making
forkëshilli
governmental
and
është të zhvillojë qëndrim të përbashkët për aspektet kryesore të sektorit të të rinjve në Këshillin e Evropës,
non-governmental partners within the Directorate of Youth and Sport. The role of this joint council is to
gjegjësisht për prioritetet dhe objektivat, si dhe për buxhetin.
develop a common position on the main aspects of the youth sector in the Council of Europe, namely
4. Komiteti
programues.
Ky është
njëonorgan
i përbashkët për vendimmarrje që përbëhet nga tetë anëtarë
priorities
and objectives,
as edhe
well as
the budget.
të Komitetit drejtues evropian për të rinjtë dhe tetë anëtarë të Këshilli konsultativ. Roli i këtij komiteti është
4.të krijojë
The Programming
Committee.
This isme
another
joint
consisting
of eight members
programe në
fushën e punës
të rinjtë
në decision-making
kuadër të Këshillitbody
të Evropës,
veçanërisht
programetofe
the European
Steering
for Youthdhe
andnëeight
members
of Fondacionit
the Advisoryevropian
Council.për
Thetërole
of this
Qendrave
evropiane
për tëCommittee
rinjtë në Strasburg
Budapest
dhe të
rinjtë.
committee is to establish programmes in the area of youth work within the Council of Europe, especially
the programmes of the European Youth Centres in Strasbourg and Budapest and of the European Youth
Mendoni Foundation.
1. A dini ndonjë shembull të sistemeve për bashkë-menaxhim që funksionojnë në nivel vendor ose të organizatave?
Reflection
time
2. Ku gjendet?
Si funksionon?
1. Do
knowpër
of bashkë-menaxhim
any example of co-management
systems functioning at a local or organisational level?
3. Cilat dobi
ngayou
sistemi
mund t’i përmendni?
Where is it? How does it function?
4. Sipas mendimit tuaj, cilat janë kufizimet e sistemit për bashkë-menaxhim?
2. What benefits of the co-management system can you think of?
3. In your opinion, what are the limitations of the co-management system?

Bashkë-menaxhimi në nivel vendor

Në Kartën
e rishikuar thuhet
“autoritetet
Co-management
at se
a local
level vendore dhe rajonale duhet t’i zhvillojnë parimet e bashkë-menaxhimit dhe
sistemin e vendimmarrjes së Këshillit të Evropës në bashkëpunim me të rinjtë dhe organizatat rinore në sferat e politikave
43
Thepër
revised
charter
that “local
andshumë
regional
authorities
should develop
theseCouncil
Europe
co-të
Kjo states
konsiderohet
si formë
e veçantë
e bashkëpunimit
për shkak
të gjithaofpalët,
edhe
me interes
të rinjtë.”
management
principle
andtësystem
decision-making
in partnership
young Në
people
youth organisations
rriturit edhe
të rinjtë, janë
në nivel
njëjtë of
dhe
kanë fuqi të njëjtë
për të marrëwith
vendime.
disa and
komunitete,
mund të jetë
This
is considered
very special
of co-operation
all
in policy
areas të
relevant
to youngsipeople.”
e vështirë
që të rinjtë
konsiderohen
partnerë43 të
barabartë
me të arriturit
dhe ta form
ndajnë
fuqinë me ta.because
Megjithatë,
përvoja eparties,
organizatave
të ndryshme
tregon
se, ”kyare
koncept
dyert
përand
mundësi,
idesame
dhe sfida
të reja
për tëdecisions.
rinjtë dhe Ittë
both adults
and young
people,
on thei hap
same
level
hold the
power
to make
moshuarit
qëintasome
zgjerojnë
kreativitetin
dhe përkushtimin
e tyre. toE be
zvogëlon
e përmirëson
dhe
may,
communities,
be difficult
for young people
seen asparagjykimin,
equal partners
with adults qartësinë
and to share
thjeshtësinë
e
komunikimit,
që
e
bën
atë
të
vlefshëm
dhe
të
dobishëm
në
çdo
sektor
të
jetës
së
përditshme
–
në
familje,
në
power with them. The experience of various organisations shows, however, that “this concept opens the door
44.
shkollë dhe
në biznes”
to amazing
new opportunities, ideas and challenges for young people and elders to stretch their creativity and
Vendosjacommitment.
e sistemit për
bashkë-menaxhim
në nivel vendor
mund
të bëhet
disa mënyra dhe
nuk
ka ndonjë
It reduces
prejudice, enhances
clarity and
simplicity
of në
communication,
which
makes
it validrecetë
and
universale
që vlen
njëlloj
përof
tëdaily
gjithë.
Megjithatë,
ka mundësi
të ofrohet44një kornizë e përgjithshme që mund të shërbejë si
useful
in any
sector
life
– family, school
and business”.
udhëzues gjatë gjithë procesit, dhe kjo është paraqitur më poshtë.
Setting up a co-management system at a local level can be done in a number of ways and there is no universal
recipe that applies equally to all. It is possible, however, to present a general framework that can guide the whole
process, and this is presented below.
43. Ibid., II.7.53.ii.
44. “Co-management. A practical guide. Seeking excellence in youth participation at a local level”, Peace Child International,
2006, p. 9. Available at: http://co-management.info.
43. Po aty, II. 7.53. ii.
44. “Co-management. A practical guide. Seeking excellence in youth participation at a local level ” , Peace Child International, 2006, faq. .9.
Gjendet në:http://co-management.info.

Step 1 – Preparation
Good preparation can substantially contribute to the success of an initiative, and it is therefore important to

Hapi
1 – Përgatitja
ensure that enough time and attention is given to this stage of the process. Before talking to potential partners
about establishing
a co-management
to emake
sure that dhe
the potential
partner:
Përgatitja
e mirë mund
të kontribuojë system,
dukshëmone
në needs
suksesin
një iniciative,
për këtë arsye
është me rëndësi që kësaj
faze të
procesit
t’i
kushtohet
kohë
dhe
vëmendje
e
mjaftueshme.
Para
se
të
bisedohet
me partnerët making
potencialë për
– understands what co-management is. Studying publications about this form of co-operation,
vendosjencontact
e sistemit
për
bashkë-menaxhim,
duhet
të
sigurohemi
se
partneri
potencial:
with people who already have experience in this area and listening to their advice, can all be
helpful;
– e kupton se ç’është bashkë-menaxhimi. Studimi i publikimeve për këtë formë të bashkëpunimit, kontaktimi i
–njerëzve
is clearqëabout
what
he/she
to achieve
(whatdhe
areadëgjimi
of co-management
and to
whattëextent?);
tashmë
kanë
pasurwants
përvojë
në këtë sferë
këshillave të tyre,
mund
jenë të dobishme;
of institutions
or communities
wheresferë
this të
system
already operates.
can often
learn from the
– –e kaknows
të qartë
se çka dëshiron
të arrijë (në cilën
bashkë-menaxhimit
dheOne
në çfarë
mase?);
experience of others! A good idea might be to establish personal contact with a representative of such
– i di institucionet ose komunitetet ku ky sistem tashmë funksionon. Shpeshherë mund të mësohet nga përvoja e të
an institution’s or community’s co-management system so that you can address questions directly to
tjerëve! Ide e mirë mund të jetë të vendoset kontakt personal me ndonjë përfaqësues të ndonjë institucioni ose
that person;
komuniteti
të tillë ose me sistemin për bashkë-menaxhim të komunitetit, në mënyrë pyetjet që t’ia drejtoni
–drejtpërdrejt
is able to explain
co-management to interested parties in a way they can understand. The concept of coatij personi;
management
can be quite new for
sometë
people
and they
haveqë
doubts
and reservations
di t’ua
sqarojë bashkë-menaxhimin
palëve
interesuara
nëmay
mënyrë
ata mund
ta kuptojnë. (especially
Koncepti i bashkëthose
who
would
be
sharing
power
with
another
party).
One
therefore
needs
to
be dhe
prepared
to (veçanërisht
discuss
menaxhimit mund të jetë relativisht i ri për disa njerëz dhe ata mund të kenë dyshime
rezerva
ata
what
co-management
means
in
general,
how
it
works
in
the
area
of
youth
work,
what
the
experience
of se çka
që do të duhej ta ndanin fuqinë me ndonjë palë tjetër). Prandaj, duhet përgatitur për të diskutuar
other institutions
or communities
is, what the
benefits arenë
and
what echallenges
mightcila
be,është
etc.; përvoja e
nënkupton
bashkë-menaxhimi
në përgjithësi,
si funksionon
sferën
punës methere
të rinjtë,
ose komuniteteve
të tjera,
janë
dobitë
dhe
mundthey
të paraqiten,
–institucioneve
has some material
ready. People
mightcilat
need
some
time
toçfarë
thinksfidash
about what
hear and etj.;
they might
want to read
a bit more
about
it, so it mund
wouldt’u
be duhet
helpfulpak
to provide
with relevant
materials.
– ka përgatitur
ndonjë
material.
Njerëzve
kohë qëthem
të mendojnë
për atë
që do ta dëgjojnë dhe
ndoshta mund të duan të lexojnë diçka më tepër për të, prandaj do të ishte e dobishme që t’u ofrohen materiale
Step 2relevante.
– Finding allies
–

As a lot of support will be needed in the following stages, one should look for allies who would be interested in

like-minded
or eorganisations.
onetërepresents
local
one can look
for kërkuar
other officers
could
Për
shkak sepeople
në fazat
mëtutjeshmeIfdo
ketë nevojë
përauthorities,
shumë mbështetje,
duhet
aleatëwho
që do
të ishin të
provide support,
or contact
working
with youth
in the
(such as të
schools,
youth centres,
etc.).
interesuar
të ndihmojnë
dhe institutions
t’i bashkëngjiten
iniciativës.
Për ata
që iarea
përfaqësojnë
rinjtë vendor
ose ndonjë
organizatë
Such
allies can
provide
only moraltësupport,
but they
also take
tasks,tëhelp
to generate
të
të rinjve,
mund
të jetënot
e dobishme
gjejnë njerëz
ose can
organizata
që over
kanësome
qëndrime
ngjashme
me të better
tyret. Ata që i
përfaqësojnë
autoritetet
vendore,etc.
mund të kërkojnë nëpunës të tjerë që mund të ofrojnë mbështetje, ose t’i kontaktojnë
ideas and contribute
resources,
institucionet që punojnë me të rinjtë në atë zonë (si për shembull shkollat, qendrat e të rinjve, etj.). Aleatët e tillë mund të
ofrojnë
vetëm mbështetje
morale, por
edhe mund ta marrin
Step 3 jo
– Approaching
a potential
co-management
partnerpërsipër kryerjen e disa detyrave, mund të ndihmojnë në
gjenerimin e ideve më të mira dhe të kontribuojnë me burime, etj.
This is a very important moment in the whole process as at this point the partnership is initiated between the
parties who will be sharing the decision-making power and responsibilities. If the other party does not agree
Hapi
3 – Kontaktimi i partnerit potencial për bashkë-menaxhim
to participate in establishing the co-management system then the whole process will be blocked. Approaching
Ky
një momentpartner
shumë iisrëndësishëm
gjithë procesin,
pasiexpect
atëherëa iniciohet
partneriteti
palëve të cilat do
theështë
co-management
often a longnë
process
and one can
number of
meetings ndërmjet
and negotiations.
t’i ndajnë përgjegjësitë dhe fuqinë e vendimmarrjes. Nëse pala tjetër nuk pajtohet të marrë pjesë në vendosjen e sistemit
Some tips:
për bashkë-menaxhim, atëherë i gjithë procesi do të bllokohet. Kontaktimi i partnerit për bashkë-menaxhim zakonisht
është–proces
i gjatë
dheon
mund
që të your
zhvillohen
disa co-management
mbledhje dhe bisedime.
këshilla:
make
a plan
howtëtopritet
approach
potential
partner.Disa
Decide
how you want to do
this, when, where and with whom, etc. Divide the roles and tasks between your allies;
– bëni një plan se si do ta kontaktoni partnerin tuaj potencial për bashkë-menaxhim. Vendosni se si dëshironi ta bëni
– try to identify the fears and doubts your potential co-management partner may have in relation to your
këtë, kur, ku dhe me kë, etj. Ndani rolet dhe detyrat ndërmjet aleatëve;
proposal. Think of ways of addressing these doubts;
– përpiquni t’i identifikoni frikët dhe dyshimet që mund t’i ketë partneri juaj për bashkë-menaxhim në lidhje me
– be ready to negotiate and to compromise. Your partner might be interested in creating a co-management
propozimin tuaj. Mendoni mënyra për qartësimin e këtyre dyshimeve;
system, but only to a limited extent (for example, only in the area of health care for young people in
– jini your
të gatshëm
për të biseduar
dheon
përa të
bërë
kompromis.
jetë
i interesuar
për vendosjen e
local community).
Starting
small
scale
is a goodPartneri
way to mund
initiatetëthe
whole
co-management
sistemit
për
bashkë-menaxhim,
por
vetëm
deri
në
një
masë
të
caktuar
(për
shembull,
vetëm
në
fushën
e kujdesit
process and to learn how it works. When more experience has been gained, the co-management can be
shëndetësor për të rinjtë në komunitetin tuaj lokal). Një mënyrë e mirë për ta iniciuar gjithë procesin e bashkëextended to other areas too;
menaxhimit është të fillohet me trajtimin e çështjeve në përmasa të vogla dhe të shihet se si funksionon ai. Kur të
fitohet më tepër përvojë, bashkë-menaxhimi mund të zgjerohet edhe në fusha të tjera;

Bashkëpunimi
në nivelin
vendor
Co-operation
at a local
level

Hapi
2 and
– Gjetja
e the
aleatëve
helping
joining
initiative. If one represents local youth or a youth organisation, it can be helpful to find
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youth-related issues and challenges.
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–

mos pranoni
përgjigjen
Vazhdoni
(kuptohet,representing
brenda kufijveinternational
të arsyeshëm);
2. The
Advisory“jo”.
Council.
It përpjekjet
has 30 members
non-governmental youth
organisations
and networks,
national
youthpër
committees
properly iconstituted
in njerëzve
Council of
bëhuni të durueshëm.
I gjithë
procesi mund
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Hapat e ardhshëm …

– is clear about what he/she wants to achieve (what area of co-management and to what extent?);
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– is able to explain co-management to interested parties in a way they can understand. The concept of comanagement can be quite new for some people and they may have doubts and reservations (especially
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43. Ibid., II.7.53.ii.
44. “Co-management. A practical guide. Seeking excellence in youth participation at a local level”, Peace Child International,
2006, p. 9. Available at: http://co-management.info.

45. III. 1.70.

Step 1 – Preparation
Good preparation can substantially contribute to the success of an initiative, and it is therefore important to
ensure that enough time and attention is given to this stage of the process. Before talking to potential partners
about establishing a co-management system, one needs to make sure that the potential partner:
– understands what co-management is. Studying publications about this form of co-operation, making
contact with people who already have experience in this area and listening to their advice, can all be
helpful;

KAPITULLI 7

– is clear about what he/she wants to achieve (what area of co-management and to what extent?);
– knows of institutions or communities where this system already operates. One can often learn from the
experience of others! A good idea might be to establish personal contact with a representative of such
an institution’s or community’s co-management system so that you can address questions directly to
that person;

– is able to explain co-management to interested parties in a way they can understand. The concept of comanagement can be quite new for some people and they may have doubts and reservations (especially
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needrelevante
some time
about
what they
hear andDisa
they
might
me çështjet
që to
janë
të arëndësishme
vetëm
përit një
grupbetëhelpful
veçantë
rinjtë,
përrelevant
shembullmaterials.
për shkak se mirëqenia e
want
read
bit more about
it, so
would
tosikurse
providetëthem
with
të rinjve kontribuon për mirëqenien e gjithë popullatës. Në këtë kapitull, politikat publike që kanë të bëjnë me të rinjtë dhe
nevojat e tyre do të quhen “politika për të rinjtë”47.
Step 2 – Finding allies
Zhvillimi i politikës efektive për të rinjtë është bërë qëllim i rëndësishëm për një numër gjithnjë e më të madh të vendeve në
Evropë
anembanë
Këshilli
Evropës
i mbështet
duke
dhe
As a lotdhe
of support
willbotës.
be needed
in ithe
following
stages,këto
onepërpjekje
should look
forofruar
allies udhëzime
who would
beinstrumente
interested inligjore që
ndihmojnë
nëjoining
krijiminthe
oseinitiative.
përmirësimin
politikave për
të youth
rinjtë në
kombëtare
evropiane.
Qasjet ndaj
helping and
If onee represents
local
or anivelet
youthvendore,
organisation,
it can dhe
be helpful
to find
politikës
për people
të rinj dallojnë
ndërmjet If
vendeve
të anëtare.
Nëauthorities,
disa vende,one
ajocan
konsiderohet
fushë
e rëndësishme
like-minded
or organisations.
one represents
local
look for other
officers
who couldpër punë
dhe
për këtë
arsyeorofrohen
përkatëse,
dhe qasja
dhe vendimmarrje.
Në vende
provide
support,
contact burimet
institutions
workingsi with
youthnë
in informacione,
the area (suchfuqi
as schools,
youth centres,
etc.). të tjera,
politika
për
të
rinj
mund
të
jetë
një
element
në
fushat
e
tjera
të
politikës,
siç
është
politika
për
arsim,
sport,
kulturë,
Such allies can provide not only moral support, but they can also take over some tasks, help to generate better turizëm
etj.
Poand
ashtu,
ekzistojnë
metoda të
ideas
contribute
resources,
etc.ndryshme për zbatim të politikave – metoda e centralizuar, ku vendimet dhe veprimet
koordinohen nga një pikë qendrore (për shembull, ministria ose ndonjë agjenci tjetër përgjegjëse për çështjet e të rinjve) –
ose metoda e decentralizuar, ku fuqia vendimmarrëse dhe burimet janë të deleguara në nivele të tjera, duke i përfshirë
Step 3 dhe
– Approaching
a potential co-management partner
rajonet
komunitetet vendore.
This is a very important moment in the whole process as at this point the partnership is initiated between the
parties
who will be sharing the decision-making power and responsibilities. If the other party does not agree
Mendoni
to participate in establishing the co-management system then the whole process will be blocked. Approaching
A janë çështjet rinore
prioritet
për
qeverinë
e vendit
Pse expect
mendoni
kështu? of meetings and negotiations.
the1.co-management
partner
is often
a long
process
andtuaj?
one can
a number
Some tips:
2. Si funksionon politika kombëtare rinore në vendin tuaj? Cilat janë qëllimet dhe fushat me prioritet ?
– make a plan on how to approach your potential co-management partner. Decide how you want to do
3. Në çfarë mase është e decentralizuar politika kombëtare rinore në vendin tuaj?
this, when, where and with whom, etc. Divide the roles and tasks between your allies;
4. A– mendoni
se politika
rinore
“qasjeyour
inkluzive”
ndajco-management
të rinjve (do të thotë
se imay
merrhave
parasysh
të gjithë
të
try to identify
thejuaj
fears
and ka
doubts
potential
partner
in relation
to your
rinjtë)?
proposal. Think of ways of addressing these doubts;
– be ready to negotiate and to compromise. Your partner might be interested in creating a co-management
system, but only to a limited extent (for example, only in the area of health care for young people in
your local community). Starting on a small scale is a good way to initiate the whole co-management
process and to learn how it works. When more experience has been gained, the co-management can be
extended to other areas too;
46. Torjman, S.,What is policy? Caledon Institute of Social Policy, 2005, faq. 4.
47. Megjithatë, ky nuk është përkufizim i politikës për të rinj. Nuk ka konsensus sa i përket kuptimit të shprehjes “politikë për të rinj”.

Karta dhe
politikatatvendore
Co-operation
a local levelpër të rinjtë

Karta dhe politikat vendore për të rinjtë
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operation in the field of youth and youth policies. It meets twice a year in plenary session and addresses
Ky doracak përqendrohet
në politikën
në nivel vendor . Karta e rishikuar thotë se të rinjtë janë qytetarë në komunat
youth-related
issues rinore
and challenges.
dhe rajonet ku jetojnë48. dhe se, si rezultat i kësaj, duhet të ekzistojë dhe të zbatohet politika rinore në nivel vendor, ashtu
The Advisory
Council.
30 members
representing
që nevojat dhe2.aspiratat
e të rinjve
të mundIttëhas
plotësohen
në mënyrën
më të mirëinternational
të mundshme.non-governmental youth
organisations and networks, national youth committees properly constituted in Council of Europe
Politika rinore nëmember
nivel vendor
që funksionon
mirëYouth
mundCouncils)
të gjenerojë
shumë rezultate
pozitive,
dukeareas
përfshirë,
për
states (so-called
National
and structures
involved
in various
of youth
shembull:
work relevant to the Council of Europe’s youth policy. The role of the Advisory Council is to promote non– identifikimingovernmental
e nevojave më
të rëndësishme
të të rinjve vendor
;
participation
in decision-making
processes
in the youth sector of the Council of Europe.
–
–
–
–
–
–
–
–

plotësimin
këtyre
3. eThe
Jointnevojave
Council në
on mënyrë
Youth. Itefikase;
consists of all members of the European Steering Committee for Youth
and
the
Advisory
Council
përmirësimin e situatës së të rinjve; and it is the main decision- and policy-making body for governmental and
partners within
the politikat
Directorate
of Youth
and Sport. The role of this joint council is to
të sigurohetnon-governmental
se çështjet rinore trajtohen
edhe nga
e tjera
sektoriale;
develop a common position on the main aspects of the youth sector in the Council of Europe, namely
krijimin e bazës për arritjen e qëllimeve të përbashkëta nëpërmjet aktorëve të përfshirë në punën me dhe për të
priorities and objectives, as well as on the budget.
rinjtë;
4. The
another joint
decision-making
body consisting
of eight members of
koordinimin
dheProgramming
kanalizimin eCommittee.
iniciativaveThis
dheis
aksioneve
të ndryshme
në nivel vendor
;
the European Steering Committee for Youth and eight members of the Advisory Council. The role of this
të ofrohet shpërndarje e qartë e burimeve për t’i plotësuar nevojat e të rinjve vendor dhe të subjekteve që
committee is to establish programmes in the area of youth work within the Council of Europe, especially
punojnë në dobi të të rinjve;
the programmes of the European Youth Centres in Strasbourg and Budapest and of the European Youth
njohjen e kontributit
të të rinjve për zhvillimin e komunitetit vendor ;
Foundation.
stimulimin e të rinjve që të luajnë rol aktiv në trajtimin e çështjeve që ndikojnë në jetën e tyre;

–

të ofrohet kornizë për planifikimin e ardhmërisë së të rinjve vendor;
Reflection time
– përforcimin e dialogut dhe të bashkëpunimit ndërmjet gjeneratave në nivel vendor.
1. Do you know of any example of co-management systems functioning at a local or organisational level?
Where is it? How does it function?
Rezultatet e mësipërme mund të arrihen vetëm në qoftë se zhvillimi dhe zbatimi i politikës rinore vendore është i bazuar në
2. What benefits of the co-management system can you think of?
këto parime:
3. In your opinion, what are the limitations of the co-management system?
1. Politika ka qëllime të përkufizuara qartë si dhe mënyrat për arritjen e këtyre qëllimeve. Të gjithë aktorët e përfshirë, si
dhe komuniteti vendor në tërësi, e dinë saktësisht se çka duhet të arrihet dhe si të arrihet atje.
2. Niveli
më i lartë politik
Co-management
at iakomunitetit
local level ose i rajonit është i përkushtuar seriozisht për t’i trajtuar çështjet rinore. Ky
përkushtim, në praktikë, nënkupton se çështjet rinore janë një nga prioritetet vendore dhe se atyre u kushtohet
The revised
charter states that “local and regional authorities should develop the Council of Europe covëmendja
e duhur.
management principle and system of decision-making in partnership with young people and youth organisations
3. Burimet e nevojshme për planifikimin, zbatimin
dhe vlerësimin e politikës rinore vendore janë në dispozicion. Madje
in policy areas relevant to young people.”43 This is considered a very special form of co-operation because all
edhe planet dhe strategjitë më të mira janë joefikase në qoftë se nuk janë të mbështetura me mjetet financiare,
parties,
adults
and young people, are on the same level and hold the same power to make decisions. It
kohën
dheboth
njohuritë
përkatëse.
may, in some communities, be difficult for young people to be seen as equal partners with adults and to share
4. Të rinjtë luajnë rol aktiv në planifikimin, zbatimin dhe vlerësimin e politikës rinore vendore (në të gjitha fazat).Në qoftë
power with them. The experience of various organisations shows, however, that “this concept opens the door
se politika rinore është planifikuar për të rinjtë, mirëpo pa ata (qasja prej lartë-poshtë),ka rrezik që politika t’i
to amazing new opportunities, ideas and challenges for young people and elders to stretch their creativity and
pasqyrojë vetëm pjesërisht nevojat reale të të rinjve. Të rinjtë, politikën e tillë mund të mos e ndjejnë si të veten dhe
commitment.
It reduces
prejudice,
enhancesnë
clarity
and
simplicity
mund
të mos jenë
të motivuar
që të përfshihen
ndonjë
aspekt
të saj.of communication, which makes it valid and
useful in any sector of daily life – family, school and business”.44
5. Të gjithë aktorët kryesorë që punojnë për dhe/ose me të rinjtë janë të përfshirë në gjithë procesin. Secili prej tyre e ka
Setting up
co-management
system
at atelocal
levelpozitën
can be në
done
in a number
of ways
and there
is noqëuniversal
njohurinë
dhea përvojën
e tij unike,
qasjen
burimet,
kuadër
të kontekstit
vendor
dhe rolin
duhet ta
luajë,
dhe
të applies
gjitha këto
vleratomund
të possible,
kontribuojnë
në krijimin
dhe zhvillimin
e politikës that
rinore
relevante
me
recipe
that
equally
all. It is
however,
to present
a general framework
can
guide thedhe
whole
kualitet
të mirë.
process,
and this is presented below.
43. Ibid., II.7.53.ii.
44. “Co-management. A practical guide. Seeking excellence in youth participation at a local level”, Peace Child International,
2006, p. 9. Available at: http://co-management.info.

48. Karta e Rishikuar Evropiane për Pjesëmarrjen e të Rinjve në Jetën Lokale dhe Rajonale. Hyrje.

Step 1 – Preparation
Good
preparation
can substantially
contribute
to the success
anmund
initiative,
and itnga
is therefore
6. Ka
një partneritet
të fuqishëm ndërmjet
aktorëve,
ashtu qëofata
të mësojnë
njëri tjetriimportant
dhe mundtota ofrojnë
ensurembështetjen
that enoughetime
and attention is given to this stage of the process. Before talking to potential partners
nevojshme.
about
establishing
co-management
system,
onetëneeds
sure
the që
potential
7. Politika
rinoreaështë
ndër sektoriale.
Kjo do
thotë to
semake
merret
methat
çështje
lidhen partner:
me fusha të ndryshme, siç është
sporti, kultura,
mediet, punësimi,
strehimi,publications
etj., për shkak
se this
jetaform
e tëofrinjve
përfshin making
shumë fusha të
–arsimi,
understands
what co-management
is. Studying
about
co-operation,
ndryshme.
contact with people who already have experience in this area and listening to their advice, can all be
8. Politika
rinore duhet të bazohet në hulumtim. Ka mënyra të ndryshme për realizimin e hulumtimeve: duke filluar nga
helpful;
dhe
analizat
shumë
tëto
ndërlikuara
e deri
te mbledhja
e thjeshtëand
e tëtodhënave.
Metoda e hulumtimit
–metodologjitë
is clear about
what
he/she
wants
achieve (what
area
of co-management
what extent?);
duhet të zgjidhet në bazë të nevojës dhe të burimeve që janë në dispozicion, mirëpo duhet siguruar se politika nuk
–është
knows
of institutions
or ecommunities
already
operates.
Onevendore.
can often learn from the
bazuar
në supozimet
dikujt, por nëwhere
fakte this
dhe system
në analizën
solide
të gjendjes
experience of others! A good idea might be to establish personal contact with a representative of such
an institution’s or community’s co-management system so that you can address questions directly to
Mendoni
that person;

– e has
some material
ready.
Peoplemund
might të
need
some time
think aboutvendor.
what they
and
Qasjet
ndryshme
gjenerike
po ashtu
përshtaten
metokontekstin
Njëhear
qasje
e they
tillë49might
quhet “qasja
want
to
read
a
bit
more
about
it,
so
it
would
be
helpful
to
provide
them
with
relevant
materials.
zjarrfikëse”. Mund të zbatohet kur autoritetet vendore reagojnë vetëm ndaj problemeve të veçanta që kanë të bëjnë me të
rinjtë. Këto probleme nuk shihen si pjesë e një çështjeje të ndërlikuar, por si ngjarje të izoluara që duhet të zgjidhen sa më
shpejtë
është e allies
mundur (sikurse zjarret e vogla që duhet të shuhen menjëherë). Pasi të jetë zgjidhur problemi, çështja
Step
2 –qëFinding
harrohet dhe trajtohet problemi i ardhshëm. Megjithatë, tani ka një zhvendosje drejt një qasjeje tjetër që i vendos të rinjtë
As
lot of support
will be
one should
look efor
allies këtë
who filozofi,
would be
in të rinjtë
në aqendër
dhe i trajton
ataneeded
si burim,inethe
jo sifollowing
problem.stages,
Kur autoritetet
vendore
ndjekin
atointerested
përpiqen që
helping
and joining
thezhvillojnë
initiative.potencialin
If one represents
local youth
or a youth
cantëbe
helpful
to find
të kenë mundësi
që ta
e tyre intelektual,
social,
artistikorganisation,
dhe fizik, dheitata
mund
të kontribuojnë
me
like-minded
people
or organisations.
If one
representsBesohet
local authorities,
one can
for other
officers
talentet e tyre
për mirëqenien
e gjithë
komunitetit.
se përqendrimi
nëlook
zhvillimin
e anëve
tëwho
tyrecould
të fuqishme i
provide
support,
contact institutions
working
youth inata
thenga
area
(such asnëschools,
youth
centres,
fuqizon të
rinjtë tëorndërtojnë
jetë më të mirë
dhe with
i parandalon
përfshirja
aktivitetet
e krimit
ose etc.).
sjelljet e tjera
Such
allies canNëprovide
notnjë
only
moral
support,
but they can
take over50.some
tasks,
help politikën
to generate
better
Kjo qasje
e sheh
rinore
vendore në
shkatërruese.
fund, ka
qasje
që quhet
“menaxhimi
sipasalso
objektivave”
aspektand
të qëllimeve
veçanta që
duhet të arrihen dhe zbatimi i këtyre qëllimeve planifikohet, realizohet dhe vlerësohet
ideas
contributetëresources,
etc.
me kujdes. Kjo qasje është përqendruar në inicimin e ndryshimeve konkrete dhe në kontrollimin e efikasitetit të gjithë
procesit.
Step
3 – Approaching a potential co-management partner
This is a very important moment in the whole process as at this point the partnership is initiated between the
Mendoni
parties
who will be sharing the decision-making power and responsibilities. If the other party does not agree
to participate
in establishing
the co-management
system
then
the whole
process tuaj
will vendor?
be blocked. Approaching
1. Çfarë përparësish
dhe mangësish
mund të shihni
në këto
tri qasje
në kontekstin
the co-management partner is often a long process and one can expect a number of meetings and negotiations.
2. Cila
nga këto qasje (nëse ka ndonjë) ndaj politikës rinore vendore shfrytëzohet në komunitetin ose rajonin tuaj?
Some
tips:
Si mund ta dalloni atë/ato?
– make a plan on how to approach your potential co-management partner. Decide how you want to do
this, when, where and with whom, etc. Divide the roles and tasks between your allies;
– try to identify the fears and doubts your potential co-management partner may have in relation to your
proposal. Think of ways of addressing these doubts;
– be ready to negotiate and to compromise. Your partner might be interested in creating a co-management
system, but only to a limited extent (for example, only in the area of health care for young people in
your local community). Starting on a small scale is a good way to initiate the whole co-management
process and to learn how it works. When more experience has been gained, the co-management can be
to other
areas
too; janë cituar nga Lauritzen, P., “Essentials of a youth policy in the Council of Europe”, kumtesë e
49. Qasjetextended
e prezantuara
në këtë
paragraf
papublikuar, faq. 4.

50. Për më tepër informacione në lidhje me menaxhimin sipas objektivave, shihni Siurala, L., European framework of youth policy,
Budapest, 2004.

Karta dhe
politikat vendore
përlevel
të rinjtë
Co-operation
at a local

ableparimet
to explain
co-management
to interested
parties in
way
theynjë
canpolitikë
understand.
concept
of co1. –Cilatisnga
e mësipërme
i konsideroni
si të nevojshme
përa të
pasur
efektiveThe
rinore
në nivel
lvendor?
management can be quite new for some people and they may have doubts and reservations (especially
those who would be sharing power with another party). One therefore needs to be prepared to discuss
2. Cilat nga këto parime mund të sjellin një vlerë shtesë, mirëpo nuk janë të patjetërsueshme për efektivitetin e
what co-management means in general, how it works in the area of youth work, what the experience of
politikës rinore lvendore?Pse?
other institutions or communities is, what the benefits are and what challenges there might be, etc.;

81
87

88

Çështjet dhe sfidat vendore

Politika rinore kombëtare

Doracak Manual
për Kartën
e Rishikuar
EvropianeCharter
për Pjesëmarrjen
e të Rinjve në
Rajonale
on the
revised European
on the Participation
of Jetën
YoungLokale
Peopledhe
in Local
and Regional Life

80

Politikaand
rinore
të twice
përbëhet
prej
dy shtyllave.
Duhet
t’i zbatojë
operation in the field of youth
youthvendore
policies.duhet
It meets
a year
in plenary
session
and addresses
dispozitat
relevante
të
politikës
rinore
kombëtare
dhe
duhet
t’i
trajtojë
sfidat e
youth-related issues and challenges.
Politikat rinore vendore
veçanta të komunitetit. Siç u theksua më lartë, në kornizën e politikës rinore
2. The Advisory Council. It has 30 members representing international non-governmental youth
kombëtare disa detyra ose objektiva mund t’u delegohen niveleve të tjera të
organisations and networks, national youth committees properly constituted in Council of Europe
vendimmarrjes, e po ashtu edhe rajoneve dhe komuniteteve. Prandaj, është
member states (so-called National Youth Councils) and structures involved in various areas of youth
esenciale që dispozitat e politikës rinore kombëtare të dihen dhe të zbatohen në
work relevant to the Council of Europe’s youth policy. The role of the Advisory Council is to promote nonnivel vendor. Ndonjëherë duhet të përmirësohet qarkullimi i informacionit
governmental participation in decision-making processes in the youth sector of the Council of Europe.
ndërmjet niveleve të ndryshme të vendimmarrjes, dhe është përgjegjësi e
autoriteteve
vendore
marrin informata
për politikën
rinore
kombëtare
të
3. The Joint Council on Youth.
It consists
of all të
members
of the European
Steering
Committee
for dhe
Youth
kërkojnë
për zbatimin
saj në
komunitetinbody
ose rajonin
e tyre. Politikat
and the Advisory Council
and it mënyra
is the main
decision-eand
policy-making
for governmental
and
non-governmental partners
within
the
andtëSport.
The role
this
jointka
council
to
rinore
mund
të Directorate
formulohenofnëYouth
mënyra
ndryshme.
Në of
disa
vende
shumëispak
develop a common position
on the të
main
aspects
the youthaspektet
sector inmë
the
of Europe,
namely
dokumente
detajuara
qëofi trajtojnë
tëCouncil
rëndësishme
të jetës
së të
priorities and objectives,rinjve.
as well
on thetëbudget.
Nëasvende
tjera, politika rinore ekziston si një numër rregullash dhe
dispozitash ligjore të ndara, të cilat janë shpërndarë nëpër domene të ndryshme
4. The Programming Committee. This is another joint decision-making body consisting of eight members of
(për shembull, ligje të veçanta në lidhje me të rinjtë në kuadër të politikës
the European Steering Committee for Youth and eight members of the Advisory Council. The role of this
kombëtare për punësim, ose rregulla në kuadër të politikës për luftimin e krimit,
Komponentët
e politikësisrinore
committee
to establish programmes in the area of youth work within the Council of Europe, especially
etj.).
the programmes of the European
Youth Centres in Strasbourg and Budapest and of the European Youth
Mirëpo, edhe nëFoundation.
këto raste, ministritë ose institucionet e tjera qendrore që janë përgjegjëse për të rinjtë duhet të
kenë mundësi të ofrojnë hollësi për politikën rinore kombëtare, si dhe informacion për atë se çka mund dhe duhet të
bëhet në nivel vendor.
Reflection time
1. Do you know of any example of co-management systems functioning at a local or organisational level?
Where is it? How does it function?

7.2 Karta2.e rishikuar
dheof politika
rinore vendore
What benefits
the co-management
system can you think of?
Karta e rishikuar
një numër
rekomandimesh
për
sektoriale nësystem?
nivel vendor dhe rajonal. Mirëpo, është me
3. Inpërmban
your opinion,
what are
the limitations
ofpolitikat
the co-management
rëndësi të mbahet mend se këto rekomandime kryesisht kanë të bëjnë me aspektet e ndryshme të pjesëmarrjes së të rinjve
dhe e anashkalojnë një spektër të gjerë të çështjeve të tjera që janë të rëndësishme për të rinjtë në një komunitet vendor.
Përkundër këtyre kufizimeve, Karta mund të jetë një mjet i dobishëm për krijimin e politikës rinore vendore. Më poshtë
Co-management at a local level
është sqaruar se si mund të bëhet kjo.
The revised charter states that “local and regional authorities should develop the Council of Europe comanagement principle and system of decision-making in partnership with young people and youth organisations
Përqafimi
i vlerave
promovuar
Kartë43 This is considered a very special form of co-operation because all
in policy
areastë
relevant
to youngnë
people.”
Politikat parties,
për të rinjtë
bazohen
në
vlera,
po
ashtu
i promovojnë
ato. “Nuk
ështëthe
e vështirë
të merrni
vendime
në qoftë
both adults and young people,edhe
are on
the same level
and hold
same power
to make
decisions.
It
51.
Për
këtë
arsye,
aktorët
duhet
të
vendosin
se
cilat
vlera
janë
të
rëndësishme
për
gjatë
se e dini may,
se cilat
janë
vlerat
tuaja.”
in some communities, be difficult for young people to be seen as equal partners with adults and totashare
krijimit të
politikës
vendore
dhe si of
mund
të pasqyrohen
këto
vlerahowever,
në objektiva
dhe veprime
power
with rinore
them. The
experience
various
organisations
shows,
that “this
concept konkrete.
opens theVlerat
door
kryesoreto
qëamazing
theksohen
nëopportunities,
Kartë janë:
new
ideas and challenges for young people and elders to stretch their creativity and
– pjesëmarrja:
të rinjtë
kanë prejudice,
të drejtë të
përfshihen
në and
vendimet
që ndikojnë
mbi jetën ewhich
tyre dhe
përitkëtë
commitment.
It reduces
enhances
clarity
simplicity
of communication,
makes
validarsye
and
kanë
të drejtë
përfshihen
nëlife
zhvillimin
dhe
zbatimin
politikave44rinore vendore;
useful
in anytësector
of daily
– family,
school
and ebusiness”.
–
–

liria e zgjedhjes për të marrë ose për të mos marrë pjesë: të rinjtë duhet të kenë mundësi të marrin pjesë, mirëpo
Setting up a co-management system at a local level can be done in a number of ways and there is no universal
ata po ashtu mund të zgjedhin të mos marrin pjesë nëse ashtu dëshirojnë;
recipe that applies equally to all. It is possible, however, to present a general framework that can guide the whole
mos
diskriminimi:
të isrinjtë
janë një
grup i shumëllojshëm, mirëpo çdo individ duhet ta ketë mundësinë të luajë rol
process,
and this
presented
below.
aktiv në kontekstin e tij/saj, pa marrë parasysh prejardhjen, arsimin, statusin financiar, aftësinë e kufizuar fizike,
statusin e pakicës,etj.;
43. Ibid., II.7.53.ii.
44. “Co-management. A practical guide. Seeking excellence in youth participation at a local level”, Peace Child International,
2006, p. 9. Available at: http://co-management.info.

51. Disney, R.,skenarist amerikan dhe nip i Volt Diznit (Walt Disney).

– multikulturalizmi:duhet
të respektohen nevojat, zakonet, kulturat dhe stilet e ndryshme të jetës;
Step
1 – Preparation
– tëpreparation
drejtat: të can
rinjtë
janë qytetarë
dhe pjesëtarë
të komunitetit
vendor sikurse
njerëzit important
e tjerë. Prandaj,
ata
Good
substantially
contribute
to the success
of an initiative,
and it dhe
is therefore
to
duhet
të
kenë
të
drejta
të
ngjashme
ose
ekuivalente
(adekuate
për
moshën
e
tyre
dhe
në
lidhje
me
obligimet
e
tyre
ensure that enough time and attention is given to this stage of the process. Before talking to potential partners
si pjesëtarë të komunitetit);
about establishing a co-management system, one needs to make sure that the potential partner:
– respekti: të rinjtë duhet të trajtohen me dinjitet dhe pikëpamjet e tyre duhet të respektohen (mirëpo, ta respektosh
–pikëpamjen
understands
what
co-management
is. Studying
this form of co-operation, making
e dikujt
nuk
do të thotë patjetër
se duhetpublications
të pajtoheshabout
me të);
contact with people who already have experience in this area and listening to their advice, can all be
– partneriteti: të rinjtë duhet të trajtohen si partnerë në procesin e vendimmarrjes, e jo si klientë që presin të
helpful;
shërbehen;
– is clear about what he/she wants to achieve (what area of co-management and to what extent?);
– përgjegjësia: të rinjtë, sikurse çdo pjesëtar tjetër i shoqërisë, duhet të mbajnë përgjegjësi për veprimet e tyre;
– knows of institutions or communities where this system already operates. One can often learn from the
– fuqizimi:
të rinjtë
talente
dhe
anëmight
të fuqishme
që mundpersonal
t’i shfrytëzojnë
problemet
dhe sfidat e
experience
of kanë
others!
A good
idea
be to establish
contact për
witht’ia trajtuar
representative
of such
tyre, mirëpo ndonjëherë ata kanë nevojë të fuqizohen dhe të mbështeten që të mund t’i zhvillojnë dhe t’i
an institution’s or community’s co-management system so that you can address questions directly to
shfrytëzojnë talentet e tyre në mënyrë sa më efikase;
that person;
– mbështetja: të rinjtë ka fuqi dhe burime të kufizuara. Ata kanë nevojë për mbështetje që të mund të luajnë rol aktiv
– is able to explain co-management to interested parties in a way they can understand. The concept of conë komunitetin e tyre.
management can be quite new for some people and they may have doubts and reservations (especially
those who would be sharing power with another party). One therefore needs to be prepared to discuss
Shfrytëzimi
shembujve tëmeans
politikave
sektoriale
whatico-management
in general,
how it works in the area of youth work, what the experience of
other institutions
or communities
is,rol
what
the benefits are
and what
there
mightKjo
be,analizë
etc.; mund të
Karta përmban
analizë të sektorëve
që luajnë
të rëndësishëm
në jetën
e të challenges
rinjve në nivel
vendor.
ndihmojë
në some
strukturimin
e ready.
procesit
të vlerësimit
të nevojave
tëtotëthink
rinjve
në një
komunitet
ose mund të
– has
material
People
might need
some time
about
what
they hearose
andrajon,
they might
shfrytëzohet
si to
mostër
për
e politikave
vendore
(edhe to
pseprovide
kjo mostër
të plotësohet
me elemente që janë
want
read a
bitpërgatitjen
more about
it, so it would
be helpful
themduhet
with relevant
materials.
relevante për rrethanat e caktuara). Karta, po ashtu sqaron se pse sektorët e veçantë duhet të trajtohen nga politikat rinore
vendore.
As a lot of support will be needed in the following stages, one should look for allies who would be interested in
helping and joining the initiative. If one represents local youth or a youth organisation, it can be helpful to find
Politikat
sektoriale
Arsyet për
e kësaj
politike
nëother
nivelofficers
vendorwho could
like-minded
people
or organisations. If one represents
localzbatimin
authorities,
one can
look for
provide support, or contact institutions working with youth in the area (such as schools, youth centres, etc.).
Such allies can provide not only moral support, but they can also take over some tasks, help to generate better
Politikat
sportin,resources,
kohën e lirëetc.
dhe
– aktivitetet janë njëra nga shtyllat e kohezionit social në komunë
ideas
and për
contribute
jetën shoqërore
ose në rajon;

Step 3 – Approaching a potential co-management
partner
– kanal ideal
për pjesëmarrjen e të rinjve;
This is a very important moment in the whole– process
as atpër
this
point the
partnership
is initiated
kanal ideal
zbatimin
e politikave
rinore
në fushënbetween
e sportit,the
parties who will be sharing the decision-makingkulturës,
power and
responsibilities.
If
the
other
party
does
not të
agree
zejeve dhe formave artistike dhe formave të tjera
krijimit
to participate in establishing the co-management system then the whole process will be blocked. Approaching
dhe të shprehjes, si dhe në fushën e veprimit social.
the co-management partner is often a long process and one can expect a number of meetings and negotiations.
Some tips:
– make
plan on
how to approach
your
co-management
partner.me
Decide
how
you want to
Politikat
për tëa nxitur
punësimin
e të
– potential
kushtet ekonomike
dhe shoqërore
të cilat
ballafaqohen
të do
this,
when,
where
and with whom, etc. Divide
the rolesnë
and
tasks between
youreallies;
rinjve dhe
për
të luftuar
papunësinë
rinjtë ndikojnë
vullnetin
dhe aftësinë
tyre për të marrë
– try to identify the fears and doubts yourpjesë;
potential co-management partner may have in relation to your
proposal. Think of ways of addressing
these
doubts;
– papunësia
dhe varfëria e bëjnë shumë të vështirë për t’u bërë qytetar
– be ready to negotiate and to compromise.
Your partner might be interested in creating a co-management
aktiv;
system, but only to a limited extent (for example, only in the area of health care for young people in
të rinjtë
e papunësuar
ka të
të the
jenëwhole
më të co-management
përjashtuarit
your local community). Starting on –
a small
scale
is a good way
tongjarë
initiate
në
shoqëri.
process and to learn how it works. When more experience has been gained, the co-management can be
extended to other areas too;
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– mjedisi i jetesës që është më i integruar dhe më pak i fragmentarizuar
Politikat për mjedisin urban dhe
është më i favorshëm për ndërveprim shoqëror dhe për zhvillimin e
vendbanimet, strehimin dhe
publike
me cilësi
të lartë;
transportin
operation in the field of youth andhapësirave
youth policies.
It meets
twice
a year in plenary session and addresses
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youth-related issues and challenges.
– mjedisi më i favorshëm është më i përshtatshëm për
personal dheinternational
zhvillimin enon-governmental
solidaritetit
2. The Advisory Council. It has vetëplotësimin
30 members representing
youth
ndërmjet
gjeneratave;
organisations and networks, national youth committees properly constituted in Council of Europe
member states (so-called National
Youth Councils)
and structures
involved
areas of për
youth
– lëvizshmëria
(mobiliteti)
i të rinjve
është ini various
domosdoshëm
work relevant to the Council of Europe’s
youth policy.
The role
of the Advisory
is toqytetarë
promotenë
nonpjesëmarrjen
në jetën
shoqërore
dhe përCouncil
të qenë
governmental participation in decision-making
processes
in
the
youth
sector
of
the
Council
of
Europe.
kuptimin e plotë të fjalës;
3. The Joint Council on Youth. It– consists
ofrurale,
all members
of thedhe
European
Steering
Committee
for Youth
në zonat
lëvizshmëria
transporti
janë një
domosdoshmëri
and the Advisory Council and it themelore
is the main
decisionpolicy-making
for për
governmental
për
cilësinë eand
jetës
dhe jo vetëmbody
nevojë
ta lehtësuarand
non-governmental partners within
the Directorate of Youth and Sport. The role of this joint council is to
pjesëmarrjen;
develop a common position on the main aspects of the youth sector in the Council of Europe, namely
– mungesa
mjeteve të transportit çon në përjashtim.
priorities and objectives, as well
as on theebudget.
–This
shkollat
janëjoint
vende
ku formësohenbody
pikëpamjet
dheofperspektivat
e tëof
Politikat e edukimit
dhe të trajnimit
të
4. The Programming
Committee.
is another
decision-making
consisting
eight members
për jetën;
cilat nxisin pjesëmarrjen
e të rinjve
the European
Steering Committeerinjve
for Youth
and eight members of the Advisory Council. The role of this
committee is to establish programmes in the area of youth work within the Council of Europe, especially
– shkollat janë zakonisht vendi i parë ku nxënësit e ndjejnë
the programmes of the European Youth Centres in Strasbourg and Budapest and of the European Youth
demokracinë në veprim dhe ku mund ta praktikojnë pjesëmarrjen.
Foundation.
Politikat shëndetësore

– të rinjtë rrezikohen nga duhani, alkooli dhe abuzimi i drogave;

– ka një rritje të dukshme në sëmundjet seksualisht të
transmetueshme
që rezultojnë
me gjykime
morale
dhe izolim. level?
1. Do you know of any example of co-management
systems
functioning
at a local
or organisational
Where is it? How does it function?
– femrat dhe meshkujt e rinj kanë vështirësi të fitojnë pozita me
Politikat e barazisë gjinore
2. What benefits of the co-management
system can
think
of?
përgjegjësi
nëyou
jetën
profesionale,
shoqata, politikë dhe në
autoritetet
vendore
dhe
rajonale;
3. In your opinion, what are the limitations of the co-management system?
Reflection time

– në nivel vendor ka pabarazi në mes të femrave dhe meshkujve të rinj

Co-management at a local level

– të rinjtë në zonat rurale kanë nevoja të ndryshme nga moshatarët
Politikat e veçanta për rajonet rurale
e tyre
që jetojnë
në qyteteshould
sa i përket
arsimit,
edukimit,
The revised charter states that “local and
regional
authorities
develop
the
Councilpunësimit,
of Europe cobanimit, transportit,
etj…; with young people and youth organisations
management principle and system of decision-making
in partnership
in policy areas relevant to young people.”43 This is considered a very special form of co-operation because all
– të rinjtë që jetojnë në zonat rurale kanë nivel më të ulët të
parties, both adults and young people, are
on the same
level and
holdqëthe
samenëpower
make decisions. It
shërbimeve
shoqërore
nga ata
jetojnë
zonat to
urbane;
may, in some communities, be difficult for young people to be seen as equal partners with adults and to share
– organizatat
rinore dhe
organizatat
e tjera
të komunitetit
e stimulojnë
power with them. The experience of various
organisations
shows,
however,
that “this
concept opens
the door
shoqërore
dhe kulturore
në komunitetet
rurale their
dhe mund
të and
to amazing new opportunities, ideas and jetën
challenges
for young
people and
elders to stretch
creativity
jenëclarity
një mjet
i rëndësishëm
për të rinjtë;
commitment. It reduces prejudice, enhances
and
simplicity ofshoqëror
communication,
which makes it valid and
44
useful in any sector of daily life – family,
and
– school
të rinjtë
dhebusiness”.
organizatat e tjera të komunitetit e inkurajojnë
e të
Setting up a co-management system at a pjesëmarrjen
local level can
berinjve
done vendor;
in a number of ways and there is no universal
recipe that applies equally to all. It is possible,
however,
to
present
general
frameworkethat
can
guide ethe
whole
– të rinjtë dhe organizatat eatjera
të komunitetit
rrisin
cilësinë
jetës
process, and this is presented below.
dhe luftojnë probleme të izolimit rural
43. për
Ibid.,
II.7.53.ii.
Politikat
qasje
në kulturë

– arti dhe kultura janë pjesë e trashëgimisë kolektive dhe personale

të së
kaluarës,
tashmes
dhe të at
ardhmes
dhe ato
janëChild
pasqyrim
i
44. “Co-management. A practical guide. Seeking
excellence
in së
youth
participation
a local level”,
Peace
International,
2006, p. 9. Available at: http://co-management.info.
çdo shoqërie;
– Të rinjtë luajnë një rol në këto zhvillime kulturore nëpërmjet
zbatimit në praktik të kulturës dhe kapaciteteve të tyre për
iniciativë, kërkim dhe novacion.

Politikat për zhvillim të qëndrueshëm
dhe1për
mjedisin
Step
– Preparation

– të rinjtë dhe pjesëtarët e tjerë të shoqërisë përballen me
përkeqësim të mjedisit;

– toproblemet
e mjedisit
janë shqetësim
për të important
rinjtë, të cilët
Good preparation can substantially contribute
the success
of an initiative,
and itkryesor
is therefore
to
do
të
jenë
të
detyruar
në
të
ardhmen
që
të
përballen
mepartners
pasojat e
ensure that enough time and attention is given to this stage of the process. Before talking to potential
së shkuarës.
about establishing a co-management system, onegabimeve
needs to të
make
sure that the potential partner:
– understands what co-management is. Studying publications about this form of co-operation, making
– experience
të rinjtë janë
viktima
të krimit,to
dhunës,
shfrytëzimit
seksual,
Politikat
për të with
luftuar
dhunën
contact
people
who already have
in shpesh
this area
and listening
their advice,
can all
be
dhe krimin
abuzimit
dhe
formave
të
tjera
të
keqtrajtimit;
helpful;
– is clear about what he/she wants to achieve
(whattëarea
of co-management
to what extent?);
– ka forma
ndryshme
të dhunës në and
shkolla;
– knows of institutions or communities–where
this system
already
operates.
can
often
learnnëfrom
the
mungojnë
përgjigjet
adekuate
ndajOne
krimit
dhe
dhunës
shoqërinë
experience of others! A good idea might bashkëkohore.
be to establish personal contact with a representative of such
an institution’s or community’s co-management system so that you can address questions directly to
that person;
– is able to explain co-management to interested parties in a way they can understand. The concept of coPolitikat
antidiskriminuese
– people
ka diskriminim
ndaj
pakicave,
duke and
i përfshirë
anëtarët
e rinj të
management
can be quite new for some
and they
may
have doubts
reservations
(especially
grupeve
minoritare;
those who would be sharing power with another party). One therefore needs to be prepared to discuss
what co-management means in general,
how
it works inndaj
the njerëzve
area of youth
work,
the experience
of
– ka
diskriminim
me aftësi
tëwhat
kufizuara
dhe
other institutions or communities is, what
the
benefits
are
and
what
challenges
there
might
be,
etc.;
grupeve të tjera të popullsisë;
– has some material ready. People might need some time to think about what they hear and they might
– në disa komunitete, nuk është e garantuar qasja e barabartë në
want to read a bit more about it, so it would be helpful to provide them with relevant materials.
vendet publike, në trajnim profesional, shkollim, banim, aktivitetet
kulturore dhe në fushat e tjera të jetës

As a lot of support will be needed in the following stages, one should look for allies who would be interested in
helping and joining the initiative. If one represents local youth or a youth organisation, it can be helpful to find
Politikat mbi seksualitetin
– gjatë kalimit nga fëmijëria, periudha e varësisë drejtë një jete
like-minded people or organisations. If one represents local authorities, one can look for other officers who could
autonome të të rriturve, të rinjtë mund të përballen me një sërë
provide support, or contact institutions working with youth in the area (such as schools, youth centres, etc.).
pyetjesh lidhur me marrëdhëniet e tyre personale;
Such allies can provide not only moral support, but they can also take over some tasks, help to generate better
ideas and contribute resources, etc.
– ekziston një mungesë e vazhdueshme njohurish rreth çështjeve të
shëndetit seksual;

Step 3 – Approaching a potential co-management
partner
– ka mosbesim ndaj qëndrimeve zyrtare lidhur me rreziqet e sjelljeve
të caktuara
seksuale;
This is a very important moment in the whole process
as at this
point the partnership is initiated between the
parties who will be sharing the decision-making power and responsibilities. If the other party does not agree
– shfaqja dhe ushtrimi i seksualitetit të të rinjve nuk është gjithmonë i
to participate in establishing the co-management system then the whole process will be blocked. Approaching
lehtë.
the co-management partner is often a long process and one can expect a number of meetings and negotiations.
Some tips:
– make a plan on how to approach your potential co-management partner. Decide how you want to do
Politikat për qasjen në të drejta dhe në
– në mënyrë që të jetojnë së bashku, shoqëritë bazohen në rregulla
this, when, where and with whom, etc. Divide the roles and tasks between your allies;
ligj
të cilat duhet të respektohet nga të gjithë;
– try to identify the fears and doubts your potential co-management partner may have in relation to your
në shoqëritë
proposal. Think of ways of addressing– these
doubts; demokratike, këto rregulla diskutohen dhe
miratohen
ngamight
përfaqësuesit
e zgjedhur
nga qytetarët;
– be ready to negotiate and to compromise. Your partner
be interested
in creating
a co-management
system, but only to a limited extent –(forduke
example,
only
in the
area ofdhe
health
care forligjore
youngështë
people in
qenë se
numri
i teksteve
i rregullave
your local community). Starting on a small
scale isnëarritje,
good bëhet
way togjithnjë
initiatee më
the ewhole
co-management
gjithmonë
vështirë
për një individ
process and to learn how it works. When që
more
experience
beenato;
gained, the co-management can be
t’i njohë
dhe t’ihas
zbatojë
extended to other areas too;
– numri gjithnjë e më i madh i teksteve dhe i rregullave ligjore krijon
dallime ndërmjet qytetarëve (për shkak se disa janë të vetëdijshëm
për të drejtat dhe detyrimet e tyre, ndërsa të tjerët jo).
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operation in the field of youth and youth policies. It meets twice a year in plenary session and addresses
Lista e mësipërme
e arsyeve për
futjen
nëchallenges.
përdorim të politikës rinore në disa fusha të veçanta nuk është përfundimtare
youth-related
issues
and
dhe është e menduar si mostër dhe si pikë fillestare për analizë të mëtutjeshme. Roli kryesor i Kartës është ta promovojë
Advisory
Council.
30 i members
representing
international
non-governmental
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pjesëmarrjen2.e tëThe
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në përgjithësi
dheItsi has
rezultat
kësaj nuk trajton
disa çështje
(marrëdhëniet
ndërmjet gjeneratave,
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properly Prandaj,
constituted
in Council
Europetë
parandalimin e konflikteve,
etj.)and
dhe networks,
trajton disanational
të tjera youth
vetëm committees
në masë të kufizuar.
u takon
aktorëveofvendor
përfshirë në zhvillimin
e politikës
qëNational
t’i identifikojnë
fushat që mungojnë
në Kartë.
member
states vendore
(so-called
Youth Councils)
and structures
involved in various areas of youth
work relevant to the Council of Europe’s youth policy. The role of the Advisory Council is to promote nonMendoni governmental participation in decision-making processes in the youth sector of the Council of Europe.
3. The Joint Council on Youth. It consists of all members of the European Steering Committee for Youth

1. Cilat vlera që promovohen në Kartë i konsideroni si më të rëndësishme në komunitetin tuaj vendor?
and the Advisory Council and it is the main decision- and policy-making body for governmental and
Pse?

non-governmental partners within the Directorate of Youth and Sport. The role of this joint council is to
develop asektoriale
common që
position
on the main
of the youth
sectore in
the Council
of Europe,
2. Cilat nga politikat
u prezantuan
më aspects
lartë, tashmë
janë pjesë
politikave
rinore
vendorenamely
priorities
and
objectives,
as
well
as
on
the
budget.
në komunitetet tuaja?
4. Thetë
Programming
Committee.
is another
jointidecision-making
body
of eight members of
3. Cilat politika
tjera sektoriale
që nukThis
gjenden
në Kartë
përmban politika
juajconsisting
rinore vendore?
the European Steering Committee for Youth and eight members of the Advisory Council. The role of this

4. Cilat politika
sektoriale
mungojnë
nga konteksti
vendor?
committee
is toakoma
establish
programmes
in the areajuaj
of youth
work within the Council of Europe, especially
the programmes of the European Youth Centres in Strasbourg and Budapest and of the European Youth
Foundation.

7.3 Procesi i formulimit të politikës rinore vendore
FormulimiReflection
i politikës rinore
time vendore është procedurë e ndërlikuar që kërkon përfshirjen e aktorëve të ndryshëm. Autoritetet
vendore, si organ kryesor që merret me politikat vendore kanë ekspertizë dhe përvojë të konsiderueshme në këtë fushë dhe
1. Do
knowtëofluajnë
any example
functioning
a localvendore.
or organisational
level?
për këtë arsye
atoyou
duhet
rol aktiv of
nëco-management
gjithë procesin esystems
zhvillimit
të politikësatrinore
Ky proces ndryshon
Wherepër
is shkak
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traditave,
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model universal
përbenefits
të gjitha
e ndryshme system
në Evropë.
Megjithatë,
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of situatat
the co-management
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think of?ekzistojnë disa sugjerime që mund të jenë të
dobishme kur punohet në formulimin e politikës rinore vendore.
3. In your opinion, what are the limitations of the co-management system?

Ndërtimi i partneriteteve
Politika efikase rinore në nivel vendor ka nevojë për përfshirjen e aktorëve të ndryshëm: autoriteteve vendore, të rinjve,
Co-management at a local level
organizatave dhe institucioneve vendore. Disa komunitete e shfrytëzojnë qasje prej lartë-poshtë, që do të thotë se
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pjesëmarrëse, dhe
rekomandohet
fuqishëm
që and
aktorë
të organisations
ndryshëm të
management
system
of decision-making
in partnership
with young
people
youth
përfshihen
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hershme.43 This is considered a very special form of co-operation because all
in policy
areas
relevant
to young
parties, both adults and young people, are on the same level and hold the same power to make decisions. It
Është emay,
qartë
psecommunities,
nevojitet politika
rinorefor
vendore
në nivel
in se
some
be difficult
young people
to vendor
be seen as equal partners with adults and to share
Zhvillimipower
i politikave
rinore
vendore
momentalisht
është
në
modë
dhe
një numër
gjithnjë
e më
i madh
i komuniteteve
kanë
with them. The experience of various organisations shows,
however,
that
“this
concept
opens the door
treguar to
interes
që t’i
trajtojnë
çështjet ideas
rinoreand
në challenges
mënyrë mëfor
koherente
dhe më
Politika
e mirë
rinore në and
nivel
amazing
new
opportunities,
young people
andefikase.
elders to
stretch
their creativity
vendor commitment.
mund të sjellëItdobi
dhe prejudice,
ndryshimeenhances
reale, prandaj
fillojë procesi
për krijimin e which
politikës
së tillë,
ështëand
me
reduces
claritypasi
andtësimplicity
of communication,
makes
it valid
rëndësi useful
të identifikohet
se cilat
ndryshime
dhe përmirësime
duhet
44 të bëhen.
in any sector
of daily
life – family,
school andkonkrete
business”.
Setting
up a co-management
system at
a local
level can be
done
in a number of ways and there is no universal
Mbledhja
e informacioneve
për politikën
rinore
kombëtare
dhe
rajonale

recipe that applies equally to all. It is possible, however, to present a general framework that can guide the whole
sua më lartë, politika rinore vendore duhet të ndërtohet mbi dy shtylla, njëra nga të cilat është politika rinore kombëtare.
process, and this is presented below.
Kur politika kombëtare ua delegon disa objektiva ose veprime niveleve të tjera, duhet të shihet saktësisht se cilat janë këto
përgjegjësi të deleguara, dhe a ka ndonjë udhëzim që mund të ndihmojë për zbatimin e tyre, ashtu që zbatimi i tyre të
planifikohet
në kuadër
43. Ibid.,
II.7.53.ii. të kornizës rinore vendore. Politika kombëtare po ashtu duhet ta trajtojë gjithë diapazonin e
çështjeve
janë relevante për
nivelin guide.
vendor,
ashtuexcellence
që politik in
bërësit
vendor të udhëzohen
dhe tëPeace
inspirohen
për punën e
44.që“Co-management.
A practical
Seeking
youth participation
at a local level”,
Child International,
tyre. 2006, p. 9. Available at: http://co-management.info.

Step 1 – Preparation
Analiza e gjendjes së të rinjve në komunitetin vendor – identifikimi i nevojave

Good preparation can substantially contribute to the success of an initiative, and it is therefore important to
Një shtyllë tjetër e politikës rinore vendore përqendrohet në çështjet që janë me rëndësi të veçantë për komunitetin
ensure that enough time and attention is given to this stage of the process. Before talking to potential partners
vendor. Këto çështje mund të mos trajtohen nga politika rinore kombëtare, e cila ka një diapazon të kufizuar dhe
about establishing
co-management
system,
one needs
to make
sure për
thattëthe
potential
partner:
përqendrohet
vetëma në
disa fusha që kanë
prioritet,,
që janë
relevante
gjithë
të rinjtë
që jetojnë në atë vend. Është
shumë– me
rëndësi
të
analizohet
gjendja
e
të
rinjve
në
komunitetin
vendor
dhe
të
vendoset
se cilat fusha,
probleme dhe
understands what co-management is. Studying publications about this form of co-operation,
making
sfida plotësuese
duhet
të
trajtohen
në
politikën
rinore
vendore.
Në
atë
mënyrë,
mund
të
sigurohet
se
politika
contact with people who already have experience in this area and listening to their advice, can all be rinore
vendore helpful;
do t’i pasqyrojë nevojat dhe aspiratat e të rinjve dhe se nuk është vetëm pjesë e agjendës politike të
vendimmarrësve vendor.
– is clear about what he/she wants to achieve (what area of co-management and to what extent?);
– knows
institutions
or communities
where
this system
operates.
Onevendor
can often
learn
fromtëthe
Identifikimi
dheofvlerësimi
i programeve
dhe
i veprimeve
të already
ndryshme
në nivel
e që
kanë
bëjnë me
të rinjtë experience of others! A good idea might be to establish personal contact with a representative of such
an institution’s
or community’s
so that
you can
address
questions
directly
to
Edhe në qoftë
se zyrtarisht
nuk ka politikëco-management
rinore vendore,system
ka shumë
të ngjarë
të ketë
projekte,
ngjarje
dhe iniciativa
të
that
person;
ndryshme, qoftë formale ose joformale, që realizohen në komunitet. Ato kanë potencial të vërtetë për të bërë ndryshime
pozitive
jetënto
e explain
të rinjveco-management
dhe mund të kontribuojnë
në parties
zbatimin
vendore, dhe
këtë arsye,
– në
is able
to interested
inea politikës
way theyrinore
can understand.
Thepër
concept
of co-aktorët e
përfshirë management
në krijimin e politikave
duhet
dinë
saktësisht
është
dhe reservations
cilat organizata,
institucione ose
can be quite
newtafor
some
people se
andçka
they
mayduke
havendodhur
doubts and
(especially
grupe janë
të përfshira.
those
who would be sharing power with another party). One therefore needs to be prepared to discuss
what co-management means in general, how it works in the area of youth work, what the experience of

Caktimi iother
prioriteteve
institutions or communities is, what the benefits are and what challenges there might be, etc.;

Të rinjtë
janësome
një grup
i shumëllojshëm
kjo doneed
të thotë
ata to
kanë
nevoja
pritje
ndryshme.
– has
material
ready. Peoplee might
somesetime
think
aboutdhe
what
theytë
hear
and theyMund
mighttë jetë e
pamundur që të plotësohen të gjitha këto në kuadër të politikës rinore vendore duke i shfrytëzuar burimet që janë në
want to read a bit more about it, so it would be helpful to provide them with relevant materials.
dispozicion dhe për këtë arsye duhet të caktohen prioritete. Caktimi i prioriteteve është një hap shumë i rëndësishëm e
ndonjëherë edhe i vështirë, pasi duhet të vlerësohet vlera e çështjeve që shqyrtohen. Prioritetet nuk duhet të zgjidhen në
Step të
2 –preferencave
Finding allies
bazë
personale ose të organizatës të palëve të përfshira, por në bazë të analizës së qëndrueshme të
situatës.
As a lot of support will be needed in the following stages, one should look for allies who would be interested in
helping and joining the initiative. If one represents local youth or a youth organisation, it can be helpful to find

provide
support,
or contact
institutions
working
with youth
in the area
(such as
schools,
youthfillojnë
centres,
Ka
formula
të ndryshme
që mund
të përdoren
për zhvillimin
e politikave
vendore.
Disa
komunitete
me etc.).
përshkrimin e
Such allies
can provide
not të
only
moral support,
but they can
also take dhe
overtësome
tasks, help
better
vizionit,
të tjerat
preferojnë
përqendrohen
në formulimin
e qëllimeve
objektivave.
Nukto
kagenerate
mënyrë të
drejtë apo të
gabuar
përcontribute
ta bërë këtë.
Krijuesitetc.
e politikave vendore duhet ta kenë të qartë se çka dëshirojnë të arrijnë, në çfarë afati
ideas and
resources,
kohor, me cilat burime, si planifikojnë ta bëjnë këtë dhe si dëshirojnë ta vlerësojnë gjithë procesin. Politika rinore, sikurse
çdo
tjetër, duheta të
vlerësohet
rregullisht, dhe vlerësimi
Stepiniciativë
3 – Approaching
potential
co-management
partner duhet të planifikohet së bashku me të gjitha elementet e
tjera të politikës.
This is a very important moment in the whole process as at this point the partnership is initiated between the
parties who will be sharing the decision-making power and responsibilities. If the other party does not agree
Konsultimet
për propozimet e politikave
to participate in establishing the co-management system then the whole process will be blocked. Approaching
Të
gjitha
palëve
të përfshira
procesin
e krijimit
të and
politikës
rinore
vendore
dhe qëofjanë
të interesuara
për çështjet rinore
the co-management
partnernë
is often
a long
process
one can
expect
a number
meetings
and negotiations.
në nivel vendor duhet t’u jepet mundësi të japin komente dhe t’i shprehin mendimet e tyre për propozimin përfundimtar të
Some tips:
politikës. Kjo mund të bëhet nëpërmjet një cikli konsultimesh ose nëpërmjet takimeve, punëtorive, anketave, etj.
– make a plan on how to approach your potential co-management partner. Decide how you want to do
Miratimithis,
i politikës
when, where and with whom, etc. Divide the roles and tasks between your allies;
Politika
mund
ketëand
status
të ndryshëm
në nivel
vendor Mund partner
të mbetet
nëhave
nivelintërelation
marrëveshjes
– për
try të
to rinjtë
identify
the të
fears
doubts
your potential
co-management
may
to yourndërmjet
palëve, mirëpo
mund
edhe
të njihet
zyrtarisht nga
autoritetet
proposal.
Think
of ways
of addressing
these
doubts; vendore dhe të miratohet si një fushë e politikës publike
vendore. Në rastin e dytë, autoritetet vendore marrin përgjegjësi politike për zbatimin e kësaj politike dhe do të japin llogari
– be ready to negotiate and to compromise. Your partner might be interested in creating a co-management
para gjithë komunitetit për rezultatet.
system, but only to a limited extent (for example, only in the area of health care for young people in
your local community). Starting on a small scale is a good way to initiate the whole co-management
process and to learn how it works. When more experience has been gained, the co-management can be
extended to other areas too;

Karta dhe
politikat vendore
përlevel
të rinjtë
Co-operation
at a local

Përkufizimi
i vizionit/qëllimeve/objektivave/strategjisë/planit
të veprimit/vlerësimit
like-minded people
or organisations. If one represents local authorities,
one can look for other officers who could
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operation in the field of youth and youth policies. It meets twice a year in plenary session and addresses
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Shpërndarja e informacionit
youth-related issues and challenges.
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Informacioni për politikën rinore vendore duhet të shpërndahet në komunitetin vendor ose në rajon ashtu që ata që janë të
Thetë Advisory
Council.
It ehas
30 members
representing
international
non-governmental
youth
interesuar të 2.
mund
përfshihen.
Vëmendje
veçantë
duhet t’i kushtohet
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të të rinjve
për politikën e tillë,
pasi
and networks,
national youth committees properly constituted in Council of Europe
që ata do të jenë organisations
përfituesit kryesorë
të saj.
member states (so-called National Youth Councils) and structures involved in various areas of youth
work relevant to the Council of Europe’s youth policy. The role of the Advisory Council is to promote nonMonitorimi me pjesëmarrje i zbatimit të politikës
governmental participation in decision-making processes in the youth sector of the Council of Europe.
Duhet të ketë kontroll sistematik ose ekzaminim të aspekteve të ndryshme të zbatimit të politikës (monitorim)që të
3. The që
Joint
Council
It consists
of all
members
of the European
for Youth
vlerësohet përparimi
është
bërë on
në Youth.
raport me
objektivat
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ndihmonSteering
jo vetëmCommittee
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se
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Advisory Council
it is thendihmon
main decisionpolicy-making
body for
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sa në mënyrë efikase
shfrytëzohen
burimet,and
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edhe nëand
identifikimin
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dhegovernmental
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fazë të hershme. non-governmental
Po ashtu siguron separtners
politika within
mund të
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rast
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situata
në komunitet
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thepërshtatet
Directorate
Youth
and Sport.
The role
of this joint
council
is to
Monitorimi me pjesëmarrje
të thotë
se monitorimi
aktorëoftëthe
ndryshëm
vendor,
në Council
veçanti të
develop a do
common
position
on the përfshin
main aspects
youth sector
in ethe
of rinjtë.
Europe, namely
priorities and objectives, as well as on the budget.

Mendoni4. The Programming Committee. This is another joint decision-making body consisting of eight members of
the European
Steeringrinore
Committee
for në
Youth
and eight members
of the tuaj?
Advisory
Council.
1. Si do ta përshkruanit
politikën
vendore
komunitetin
ose në rajonin
Cilat
janë The role of this
committee is to establish programmes in the area of youth work within the Council of Europe, especially
përparësitë e tij?
the programmes of the European Youth Centres in Strasbourg and Budapest and of the European Youth

Foundation.
2. Në çfarë mase
kjo politikë e pasqyron politikën rinore kombëtare të vendit tuaj?

3. Kush ka qenë i përfshirë në hartimin e politikës vendore?
Reflection time

4. Kush është i përfshirë në zbatimin e saj?
1. Do you know of any example of co-management systems functioning at a local or organisational level?

5. Si monitorohet
Where ispolitika
it? Howrinore?
does it function?

2. What benefits of the co-management system can you think of?
3. In your opinion, what are the limitations of the co-management system?

7.4 Përfaqësimi (Avokatësia) – Rrjetëzimi për ndryshim të politikës

Edhe pse politika rinore në përgjithësi është duke u bërë çështje e rëndësishme në nivel vendor, në disa komunitete
Co-management
at a Organizatat,
local level institucionet dhe individët e ndryshëm përpiqen që çështjet rinore ta fitojnë
prioritetet
gjenden diku tjetër.
vëmendjen
duhur duke
u përfshirë
përfaqësim
(avokatësi),
cila mund të
definohet
si një the
sërë Council
veprimesh
orientuara
The erevised
charter
states në
that
“local and
regional eauthorities
should
develop
of të
Europe
cosi dhe
duke
krijuar
përfaqësimit
kah vendimmarrësit
për ta mbështetur
çështje të veçantë
politike52, with
management principle
and systemnjë
of decision-making
in partnership
young
people
andrrjete
youthtëorganisations
(avokatësisë). Përfaqësimi (Avokatësia) ka për qëllim
të ndikojë mbi aspektet e ndryshme të politikës rinore, siç është
in policy areas relevant to young people.”43 This is considered a very special form of co-operation because all
perceptimi publik për çështjet e caktuara ose qëndrimet e krijuesve të politikave. Po ashtu, mund të ketë për qëllim të
parties, both adults and young people, are on the same level and hold the same power to make decisions. It
mbështesë zgjidhje të caktuara apo të ndalojë propozime të caktuara. Përfaqësimi (Avokatësia) mund të shfrytëzohet në
in some
communities,vendore,
be difficult
for young
peopledhe
to be
seen as equal partners with adults and to share
nivele tëmay,
ndryshme
- institucionale,
rajonale,
kombëtare
ndërkombëtare.
power with them. The experience of various organisations shows, however, that “this concept opens the door
Përfaqësimi (Avokatësia) bazohet të rrjetëzim – krijimin dhe mbajtjen e kontakteve me ata që mbështesin qëllime të njëjta
to amazing new opportunities, ideas and challenges for young people and elders to stretch their creativity and
dhe të cilët pajtohen të punojnë për arritjen e qëllimeve të përbashkëta. Në fakt,pothuajse çdokush është pjesë e ndonjë
commitment.
It reduces
prejudice,
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clarity andsportive
simplicity
ofpërgjithësi
communication,
makes
validformë
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rrjeti – në
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– në
njerëzitwhich
dinë mjaft
përit këtë
44
useful
in
any
sector
of
daily
life
–
family,
school
and
business”.
të bashkëpunimit dhe e shfrytëzojnë atë me shkathtësi. Rrjetet e përfaqësimit (të avokatësisë) duhet të organizohen në atë
mënyrë Setting
që koha,up
motivimi
dhe burimetsystem
e tjera at
të ashfrytëzohen
në mënyrë
efikase për
t’i arritur
a co-management
local level can
be donesainmë
a number
of ways
and qëllimet.
there is no universal
Në disa recipe
raste, rrjeti
i përfaqësimit
evoluonhowever,
në koalicion
(një llojasindikate)
dhe kjo kathat
vlerëcan
të guide
paçmueshme
për
that applies
equally(avokatësisë)
to all. It is possible,
to present
general framework
the whole
shkak seprocess,
bashkonand
njerëz
burime ngabelow.
gjithë sektorët e komunitetit dhe ofron një shenjë të dukshme të mbështetjes nga
thisdhe
is presented
komuniteti53. Puna në kuadër të koalicionit ndihmon për të bërë shpërndarjen e përgjegjësive dhe krijon hapësirë për t’u
angazhuar në zgjidhjen e problemeve në grup.
43. Ibid., II.7.53.ii.
44. “Co-management. A practical guide. Seeking excellence in youth participation at a local level”, Peace Child International,
2006, p. 9. Available at: http://co-management.info.

52. Networking for policy change. An advocacy training manual, The Policy Project,1999,faq.I-1.
53. “Advocacy kit”,Advocates for Youth Washington, gjendet në: www.advocatesforyouth.org/publications/advocacykit.pdf.

Step 1 – Preparation
Good preparation can substantially contribute to the success of an initiative, and it is therefore important to
Megjithatë, ajo është një formë mjaft e mbyllur e bashkëpunimit, dhe ndonjëherë interesat e anëtarëve të koalicionit
ensure
time vështirësi
and attention
is given to this stage of the process. Before talking to potential partners
dallojnë,that
gjëenough
që shkakton
të mëvonshme.
about establishing a co-management system, one needs to make sure that the potential partner:
Gjatë krijimit të rrjetit, duhet shqyrtuar këto pyetje:
– understands what co-management is. Studying publications about this form of co-operation, making
contact with people who already have experience in this area and listening to their advice, can all be
– Cili është qëllimi i rrjetit?
helpful;
– Çfarë shkathtësish, ekspertizë dhe burime nevojiten për arritjen e këtij qëllimi?
– is clear about what he/she wants to achieve (what area of co-management and to what extent?);
– Kush mund t’i sjellë në rrjet këto shkathtësi, ekspertizë dhe burime? Cilët njerëz, organizata, dhe institucione duhet
– knows of institutions or communities where this system already operates. One can often learn from the
të jenë pjesë e këtij rrjeti?
experience of others! A good idea might be to establish personal contact with a representative of such
– Çfarë
përkushtimi
do të nevojitetco-management
nga anëtarët e rrjetit?
an lloj
institution’s
or community’s
system so that you can address questions directly to
that person;
– Si mund
të inkurajohen anëtarët potencialë që t’i bashkëngjiten rrjetit?
is able
tota
explain
co-management to interested parties in a way they can understand. The concept of co– –Kush
duhet
bëjë këtë?
can be
quitei parë?
new for some people and they may have doubts and reservations (especially
– Kurmanagement
duhet të mbahet
takimi
those who would be sharing power with another party). One therefore needs to be prepared to discuss
– Çkawhat
duhet
të përmbajë agjenda?
co-management
means in general, how it works in the area of youth work, what the experience of
– Si duhet
jetë struktura?
other të
institutions
or communities is, what the benefits are and what challenges there might be, etc.;
– –Si duhet
të merren
vendimet?
has some
material
ready. People might need some time to think about what they hear and they might
want
to
read
a
bit
more
about it, so it would be helpful to provide them with relevant materials.
– Çfarë forme duhet të ketë udhëheqësia?
–

Si duhet të funksionojë bashkëpunimi?

– Si duhet të funksionojë qarkullimi i informacioneve?
As a lot of support will be needed in the following stages, one should look for allies who would be interested in
– Si duhet të trajtohen konfliktet potenciale?
helping and joining the initiative. If one represents local youth or a youth organisation, it can be helpful to find
– Si duhet
të zhvillohet
plani i veprimit?
like-minded
people
or organisations.
If one represents local authorities, one can look for other officers who could
provide
support,
or contactburimet
institutions
working with youth in the area (such as schools, youth centres, etc.).
– Si mund
të sigurohen
e nevojshme?
Such
allies
can
provide
not
only
moral
support,
can also take over some tasks, help to generate better
– Si duhet të monitorohet dhe të vlerësohet but
planithey
i veprimit?
ideas and contribute resources, etc.
– Çfarë lloj mbështetjeje nevojitet që rrjeti të funksionojë (për shembull, mbështetje sekretarie)? Si mund të
sigurohet ajo?

Step 3 – Approaching a potential co-management partner

Në masë të madhe, puna e përfaqësimit (avokatësisë) është e bazuar në komunikimin efektiv, dhe për këtë arsye, anëtarët
This is a very important moment in the whole process as at this point the partnership is initiated between the
e rrjetit të përfaqësimit (avokatësisë) duhet të posedojnë ose t’i zhvillojnë shkathtësitë që mundësojnë komunikim sa më të
parties who will be sharing the decision-making power and responsibilities. If the other party does not agree
mirë. Kjo është shumë me rëndësi, jo vetëm për kontaktet me krijuesit e politikave, por edhe për mbajtjen e
to
participate intëestablishing
thenëco-management
then the
process
be blocked.
Approaching
marrëdhënieve
mira të punës
kuadër të rrjetit.system
Shkathtësitë
që whole
nevojiten
kanë will
të bëjnë
me formulimin
e mendimeve,
the
co-management
partner
a longpërcjelljen
process and
one canpërgatitjen
expect a number
of meetings
shprehjen
e mendimeve
dhe is
tëoften
ndjenjave,
e porosive,
e prezantimeve
me and
cilësinegotiations.
të lartë dhe leximin e
Some
tips:
shenjave
jo verbale, si dhe dëgjimin aktiv dhe inkurajimin e të tjerëve që të flasin.
Që ekipi
për përfaqësim
(avokatësi)
të jetëyour
i suksesshëm,
është me rëndësi
të madhe
të how
kuptohet
se sitofunksionojnë
– make
a plan on how
to approach
potential co-management
partner.
Decide
you want
do
proceset this,
e politikës
në nivel
vendor.
Anëtarët
seand
si krijohen
politikatyour
(procedurat,
rregullat formale dhe
when, where
and
with whom,
etc. duhet
Divideta
thedinë
roles
tasks between
allies;
kushtet), kush është i përfshirë dhe në çfarë kapaciteti, çfarë pushteti ka secili nga aktorët, etj. Kur të mblidhen të gjitha
– try to identify the fears and doubts your potential co-management partner may have in relation to your
këto informacione, ka mundësi të identifikohen objektiva reale dhe mënyra më efikase për t’i kontaktuar krijuesit e
Thinkkëto
of ways
of addressing
doubts;
politikaveproposal.
që të arrihen
objektiva.
Anëtarëtthese
e rrjetit
duhet të dinë t’i demonstrojnë këto njohuri, pasi shumë krijues të
– be
ready to negotiate
and to compromise.
partner might
interested
in creating
a co-management
politikave
konsiderojnë
se organizatat
joqeveritare, Your
për shembull,
kanë be
mungesë
të njohurive
dhe
të përvojës së nevojshme
system, në
butprocesin
only to ea formulimit
limited extent
(for example,
only inethe
of health
care forpër
young
people (avokatësi)
in
për t’u përfshirë
të politikave.
Qëndrimet
tillaarea
i bllokojnë
përpjekjet
përfaqësim
dhe mundyour
të çojnë
refuzimin e Starting
bashkëpunimit.
localnë
community).
on a small scale is a good way to initiate the whole co-management
process and to learn how it works. When more experience has been gained, the co-management can be
extended to other areas too;

Karta dhe
politikat vendore
përlevel
të rinjtë
Co-operation
at a local

Step 2 – Finding allies
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operation in the field of youth and youth policies. It meets twice a year in plenary session and addresses
youth-related issues and challenges.
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2. The Advisory Council. It has 30 members representing international non-governmental youth
organisations and networks, national youth committees properly constituted in Council of Europe
member states (so-called National Youth Councils) and structures involved in various areas of youth
1. Si do t’i vlerësonit
shkathtësitë
tuaja
për komunikim?
Cila janë
anëtThe
tuaja
tëof
fuqishme
dhe tëCouncil
dobëta?
work relevant
to the
Council
of Europe’s youth
policy.
role
the Advisory
is to promote nongovernmental
participation
in
decision-making
processes
in
the
youth
sector
of
the
Council
of Europe.
2. Si krijohen politikat në vendin tuaj?

Mendoni

3. politikat
The Joint
on Youth.
It consists
of all members of the European Steering Committee for Youth
3. Si krijohen
nëCouncil
rajonin ose
komunitetin
tuaj vendor?
and the Advisory Council and it is the main decision- and policy-making body for governmental and
4. A keni qenë non-governmental
ndonjëherë të përfshirë
në procesin
e formulimit
oseoftëYouth
zbatimit
ndonjëThe
politike?
çfarë
partners
within the
Directorate
andtëSport.
role ofNë
this
jointroli?
council is to
develop a common position on the main aspects of the youth sector in the Council of Europe, namely
priorities and objectives, as well as on the budget.

Hapat e procesit të përfaqësimit (avokatësisë)54

4. The Programming Committee. This is another joint decision-making body consisting of eight members of
the European
Steering Committee for Youth and eight members of the Advisory Council. The role of this
Hapi 1 – Përkufizimi
i çështjes
committee is to establish programmes in the area of youth work within the Council of Europe, especially
Rrjeti duhet të pajtohet se cilën çështje do ta mbështesë, që ta promovojnë ndryshimin e politikës. Kjo çështje duhet të
the programmes of the European Youth Centres in Strasbourg and Budapest and of the European Youth
përputhet me misionin e rrjetit dhe duhet t’i plotësojë kriteret për të cilat paraprakisht është arritur pëlqim.
Foundation.

Hapi 2 – Caktimi i qëllimeve dhe i objektivave
Rrjeti duhet të definojë shkurtimisht se çka dëshiron të arrijë në afat të gjatë (qëllimet), e pastaj të caktojë arritje të
Reflection time
veçanta, të matshme dhe afatshkurta që do të kontribuojnë për arritjen e qëllimeve.
1. Do you know of any example of co-management systems functioning at a local or organisational level?
Hapi 3 – Identifikimi
publikut
të itsynuar
Where is iit?
How does
function?
Publiku kryesor i synuar janë krijuesit e politikave që kanë fuqi të paraqesin ndonjë politikë të re ose ndryshim të politikës.
2. iWhat
benefits
the co-management
can you
think of?
Publiku i dytë
synuar
janë tëofgjithë
ata që kanë qasjesystem
në publikun
kryesor
dhe që mund të ndikojnë mbi të, siç janë krijuesit
e tjerë të 3.
politikave,
politikanët,
të
punësuarit
në
autoritetet
vendore,
mediet,
udhëheqësit vendor, etj. Rrjeti duhet ta
In your opinion, what are the limitations of the co-management
system?
identifikojë se kush janë këta njerëz ose grupe, çfarë pushteti kanë dhe cilat janë qëndrimet e tyre ndaj ndryshimit të
propozuar të politikës (gjegjësisht, a janë për të, kundër tij apo janë neutralë).

Co-management at a local level
Hapi 4 – Krijimi i mbështetjes
revised
charter
statesmbështetje
that “localnga
and
authorities
should
develop
the Council
of Europe
AnëtarëtThe
e rrjetit
duhet
të kërkojnë
atoregional
organizata,
institucione,
rrjete,
grupe civile,
koalicione,
aktivistëcoose
principlepër
and
systemnë
of decision-making
in partnership
with young
people andnëyouth
organisations
individëmanagement
që janë të interesuar
çështjen
fjalë dhe të cilët do
të ishin të gatshëm
t’u ndihmojnë
arritjen
e qëllimeve
Thisbaza
is considered
a very
special
form planifikohet
of co-operation
all
policyi iniciativës
areas relevant
to young
people.”
të tyre. in
Suksesi
në masë
të madhe
varet43nga
mbështetëse,
kështu
që duhet
kohëbecause
dhe burime
të mjaftueshme
detyrë.
parties, për
bothkëtë
adults
and young people, are on the same level and hold the same power to make decisions. It
may, in some communities, be difficult for young people to be seen as equal partners with adults and to share
Hapi 5 power
– Zhvillimi
porosisë
with ithem.
The experience of various organisations shows, however, that “this concept opens the door
Porositëtoeamazing
përfaqësimit
(avokatësisë) ideas
duhet and
të formulohen
nëyoung
atë mënyrë
i synuar
të bindet
ta ofrojë
new opportunities,
challenges for
people që
andpubliku
elders to
stretch their
creativity
and
mbështetjen
e tij për It
propozimin
e rrjetit. Prandaj,
porosia
të përshtatet
që të përputhetwhich
me profilin
commitment.
reduces prejudice,
enhances
clarityduhet
and simplicity
of communication,
makes eit publikut
valid andtë
synuar dhe
duhet
ta shprehë
nëdaily
mënyrë
tëfamily,
qartë atë
që pritet.
useful
in any
sector of
life –
school
and business”.44

Hapi 6 Setting
– Vendosja
urave të komunikimit
up a eco-management
system at a local level can be done in a number of ways and there is no universal
that applies
equallyurat
to all.
It is possible,Duhet
however,
to present amënyra
generaltë
framework
guide the
whole
Publiku recipe
juaj i synuar
do t’i zgjedhë
e komunikimit.
të shfrytëzohen
ndryshmethat
për can
përcjelljen
e porosisë
gjatë përpjekjeve
për this
të arritur
deri te vendimmarrësit,
gjatë edukimit të komunitetit vendor ose kur kërkohet mbështetja e
process, and
is presented
below.
grupeve ose e individëve që kanë qëndrime të ngjashme. Në nivel vendor, urat e komunikimit mund të përfshijnë
komunikata për shtyp në mediet vendore, debate vendore, takime me krijuesit e politikave dhe dokumente me fakte etj.
43. Ibid., II.7.53.ii.

44. “Co-management. A practical guide. Seeking excellence in youth participation at a local level”, Peace Child International,
2006, p. 9. Available at: http://co-management.info.
54. Modeli i prezantuar në Networking for policy change. An advocacy training manual, The Policy Project, 1999,faq. III-7-III-9.

Step 1 – Preparation
Good preparation can substantially contribute to the success of an initiative, and it is therefore important to
ensure that enough time and attention is given to this stage of the process. Before talking to potential partners
about7–
establishing
system, one needs to make sure that the potential partner:
Hapi
Mbledhjaaeco-management
mjeteve financiare
Iniciativat
e përfaqësimit
(avokatësisë)
kanë nevojë
për mbështetje
financiare
që t’iform
mbulojnë
shpenzimetmaking
për materiale,
– understands
what
co-management
is. Studying
publications
about this
of co-operation,
udhëtimecontact
(për shembull,
kur shkojnë
në takime
vendimmarrësit),
infrastrukturën
përtotakime
(siç është
marrja
with people
who already
haveme
experience
in this area
and listening
their advice,
can
all beme qira e
vendit përhelpful;
takim) dhe shpenzimet për komunikim ndërmjet anëtarëve të rrjetit, etj. Për t’u mos u mbështetur vetëm në
kontributet financiare të anëtarëve të rrjetit, krijimi i hershëm i strategjisë për mbledhjen e mjeteve financiare në procesin
– is clear about what he/she wants to achieve (what area of co-management and to what extent?);
e përfaqësimit (avokatësisë) mund të ndihmojë për të siguruar mbështetje të jashtme financiare.
– knows of institutions or communities where this system already operates. One can often learn from the
Hapi 8 – experience
Zhvillimi i of
planit
përAzbatim
others!
good idea might be to establish personal contact with a representative of such
an të
institution’s
co-management
system
so that you
can addressPlani
questions
directly
to një listë
Rrjeti duhet
planifikojë or
se community’s
si do të zhvillohet
e gjithë fushata
e përfaqësimit
(avokatësisë).
duhet të
përfshijë
të të gjitha
aktiviteteve
that
person; dhe të detyrave dhe duhet t’i përcaktojë përgjegjësitë që do t’i jepen çdo personi apo grupi. Po
ashtu,– duhet
të tocaktohet
një afat kohor për
përfundimin
e tëingjitha
dhe duhet
tëconcept
shënohen
burimet e
is able
explain co-management
to interested
parties
a way aktiviteteve
they can understand.
The
of conevojshme,
si dhe të sqarohet
si do
të sigurohen
këto burime.
management
can be se
quite
new
for some people
and they may have doubts and reservations (especially
those who would be sharing power with another party). One therefore needs to be prepared to discuss

Aktivitetet
aktuale
what
co-management means in general, how it works in the area of youth work, what the experience of
–

other institutions or communities is, what the benefits are and what challenges there might be, etc.;
mbledhja e të dhënave në faza të ndryshme gjatë gjithë fushatës së përfaqësimit (avokatësisë). Kjo është e
– has some material ready. People might need some time to think about what they hear and they might
dobishme gjatë identifikimit të çështjeve kryesore që duhet të trajtohen kur zhvillohen objektivat përkatëse, gjatë
want to read
a bit more
about it, so it(avokatësisë),
would be helpful
providetëthem
with relevant
formulimit
të porosisë
së përfaqësimit
gjatëto
kërkimit
mbështetjes,
e pomaterials.
ashtu edhe gjatë ndikimit
mbi krijuesit e politikave;

duhet
të planifikohen
që më in
parë,
të mund
të vlerësohet
përparimi
dhe
rezultatet
e arritura.
As a lot
of support
will be needed
the që
following
stages,
one should
look for
allies
who would
be interested in
helping and joining the initiative. If one represents local youth or a youth organisation, it can be helpful to find
Përfaqësimi (Avokatësia) është një metodë shumë e fuqishme për të bërë ndryshime të politikave ose për ta iniciuar
like-minded people or organisations. If one represents local authorities, one can look for other officers who could
zhvillimin e politikave të reja në kontekste të ndryshme dhe në nivele të ndryshme. Mirëpo, potenciali i saj nuk shfrytëzohet
provide
or contact
institutions
working
youth
in therinore),
area (such
as schools,
centres, (avokatësia)
etc.).
sa
duhetsupport,
në komunitetet
vendore
(veçanërisht
sa iwith
përket
çështjeve
përkundër
faktit youth
se përfaqësimi
e
Such
allies
can
provide
not
only
moral
support,
but
they
can
also
take
over
some
tasks,
help
to
generate
better
lehtëson vendosjen e kontaktit personal me krijuesit e politikave vendore dhe krijimin e raporteve të drejtpërdrejta me
ideas and
contributeNë
resources,
aktorët
e interesuar.
masë të etc.
madhe, kjo ndodh për shkak se njerëzit që punojnë për të rinjtë dhe me ta, janë të bindur
se puna e përfaqësimi (avokatësisë) kërkon shkathtësi dhe kompetenca të veçanta që ata nuk i kanë. Mirëpo, ata harrojnë
se
puna
(avokatësisë)
është
e bazuar kryesisht
në përkushtimin dhe në motivimin e palëve të interesuara.
Step
3 –e përfaqësimi
Approaching
a potential
co-management
partner
This is a very important moment in the whole process as at this point the partnership is initiated between the
Mendoni
parties
who will be sharing the decision-making power and responsibilities. If the other party does not agree
to participate in establishing the co-management system then the whole process will be blocked. Approaching
1. Cilat ndryshime të politikave (në fushën e të rinjve ose në cilëndo qoftë fushë tjetër) mund të përfitojnë nga
the co-management
partner
is often a long
process andose
one
can expect
procesi i përfaqësimit
(avokatësisë)
në komunitetin
rajonin
tuaj? a number of meetings and negotiations.
Some tips:
2. Kush do të ishte i interesuar ta mbështesë një ndryshim të tillë të politikës?
– make a plan on how to approach your potential co-management partner. Decide how you want to do
3. Cili publik
i synuar
duhet
të kontaktohet?
this, when,
where
and
with whom, etc. Divide the roles and tasks between your allies;
– try
the fears
and
doubts
your potential co-management partner may have in relation to your
4. Cilat
uratotëidentify
komunikimit
do të
ishin
më efikase?
proposal. Think of ways of addressing these doubts;
– be ready to negotiate and to compromise. Your partner might be interested in creating a co-management
system, but only to a limited extent (for example, only in the area of health care for young people in
your local community). Starting on a small scale is a good way to initiate the whole co-management
process and to learn how it works. When more experience has been gained, the co-management can be
extended to other areas too;

Karta dhe
politikat vendore
përlevel
të rinjtë
Co-operation
at a local

Step
2 – Findingdhe
allies
– monitorimi
vlerësimi duhet të bëhen gjatë gjithë fushatës së përfaqësimit (avokatësisë). Të dyja këto aktivitete
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operation in the field of youth and youth policies. It meets twice a year in plenary session and addresses
youth-related issues and challenges.
2. The Advisory Council. It has 30 members representing international non-governmental youth
organisations and networks, national youth committees properly constituted in Council of Europe
member states (so-called National Youth Councils) and structures involved in various areas of youth
work relevant to the Council of Europe’s youth policy. The role of the Advisory Council is to promote nongovernmental participation in decision-making processes in the youth sector of the Council of Europe.
3. The Joint Council on Youth. It consists of all members of the European Steering Committee for Youth
and the Advisory Council and it is the main decision- and policy-making body for governmental and
non-governmental partners within the Directorate of Youth and Sport. The role of this joint council is to
develop a common position on the main aspects of the youth sector in the Council of Europe, namely
priorities and objectives, as well as on the budget.
4. The Programming Committee. This is another joint decision-making body consisting of eight members of
the European Steering Committee for Youth and eight members of the Advisory Council. The role of this
committee is to establish programmes in the area of youth work within the Council of Europe, especially
the programmes of the European Youth Centres in Strasbourg and Budapest and of the European Youth
Foundation.

Reflection time
1. Do you know of any example of co-management systems functioning at a local or organisational level?
Where is it? How does it function?
2. What benefits of the co-management system can you think of?
3. In your opinion, what are the limitations of the co-management system?

Co-management at a local level
The revised charter states that “local and regional authorities should develop the Council of Europe comanagement principle and system of decision-making in partnership with young people and youth organisations
in policy areas relevant to young people.”43 This is considered a very special form of co-operation because all
parties, both adults and young people, are on the same level and hold the same power to make decisions. It
may, in some communities, be difficult for young people to be seen as equal partners with adults and to share
power with them. The experience of various organisations shows, however, that “this concept opens the door
to amazing new opportunities, ideas and challenges for young people and elders to stretch their creativity and
commitment. It reduces prejudice, enhances clarity and simplicity of communication, which makes it valid and
useful in any sector of daily life – family, school and business”.44
Setting up a co-management system at a local level can be done in a number of ways and there is no universal
recipe that applies equally to all. It is possible, however, to present a general framework that can guide the whole
process, and this is presented below.
43. Ibid., II.7.53.ii.
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44. “Co-management. A practical guide. Seeking excellence in youth participation at a local level”, Peace Child International,
2006, p. 9. Available at: http://co-management.info.

Step 1 – Preparation
Good preparation can substantially contribute to the success of an initiative, and it is therefore important to
ensure that enough time and attention is given to this stage of the process. Before talking to potential partners
about establishing a co-management system, one needs to make sure that the potential partner:
– understands what co-management is. Studying publications about this form of co-operation, making
contact with people who already have experience in this area and listening to their advice, can all be
helpful;
– is clear about what he/she wants to achieve (what area of co-management and to what extent?);
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– knows of institutions or communities where this system already operates. One can often learn from the
experience of others! A good idea might be to establish personal contact with a representative of such
an institution’s or community’s co-management system so that you can address questions directly to
that person;

Seksioni
i edukimit
– is able to explain co-management to interested parties in a way they can understand. The concept of co-

management can be quite new for some people and they may have doubts and reservations (especially
those whodhe
would
be sharing
power
another
party).
One therefore
needs
preparedshkathtësive
to discuss dhe të
Puna pjesëmarrëse
shfrytëzimi
i Kartës
sëwith
rishikuar
si mjet
praktik
kërkon një
nivel to
tëbe
njohurisë,
co-management
in general,
how
it works
in the area
of youth
work, what
thejanë
experience
of
qëndrimit what
adekuat
në lidhje memeans
pjesëmarrjen
e të
rinjve.
Si rezultat
i kësaj,
të gjithë
ata që
të interesuar
për
other
institutions
or communities
is,tëwhat
benefits
and what
challenges
might
be, nevoja
etc.; mund të
pjesëmarrjen
e të
rinjve në nivel
vendor mund
kenëthe
nevojë
për are
mbështetje
dhe
trajnim tëthere
veçantë.
Këto
trajtohen
të ndryshme,
nga
të cilat
i punëtorive
qëhear
i shqyrtojnë
e
– në
hasmënyra
some material
ready. njëra
People
might
needështë
someedhe
timeorganizimi
to think about
what they
and theydimensionet
might
ndryshme want
të pjesëmarrjes
të about
rinjve it,ose
u ndihmojnë
t’i with
identifikojnë
mënyrat e ndryshme të
to read a bit së
more
so itqëwould
be helpfulpjesëmarrësve
to provide them
relevant materials.
shfrytëzimit të Kartës së rishikuar në kontekstin e tyre. Informacionet që ndihmojnë për përgatitjen e punëtorive të tilla
mund të gjenden, qoftë në internet, qoftë drejtpërdrejt nga organizatat që punojnë në edukimin për pjesëmarrje.

Step 2 – Finding allies

Sandviçët me njerëz
Step 3dhe
– Approaching
Thikat
pirunët a potential co-management partner
This is aevery
important moment in the whole process as at this point the partnership is initiated between the
Shkalla
pjesëmarrjes
parties me
who kryetarin
will be sharing
the decision-making power and responsibilities. If the other party does not agree
Takimi
e komunës
to participate in establishing the co-management system then the whole process will be blocked. Approaching
Rrjeti i pjesëmarrjes
the co-management partner is often a long process and one can expect a number of meetings and negotiations.
Orteku
i pjesëmarrjes
Some tips:
Boshti kohor i pjesëmarrjes
– make a plan on how to approach your potential co-management partner. Decide how you want to do
Të drejtat dhe pjesëmarrja Maskarada “DMHMM”
this, when, where and with whom, etc. Divide the roles and tasks between your allies;
Luajtja e roleve sipas Kartës
– try to identify the fears and doubts your potential co-management partner may have in relation to your
Ushtrimiproposal.
me deklarata
Think of ways of addressing these doubts;

– be ready to negotiate and to compromise. Your partner might be interested in creating a co-management
system, but only to a limited extent (for example, only in the area of health care for young people in
your local community). Starting on a small scale is a good way to initiate the whole co-management
process and to learn how it works. When more experience has been gained, the co-management can be
extended to other areas too;

Seksioni
i edukimit
Co-operation
at a local level

Në këtë kapitull do t’i përshkruajmë aktivitetet e ndryshme edukative që mund të shfrytëzohen si pjesë e trajnimit që ka të
As a lot of support will be needed in the following stages, one should look for allies who would be interested in
bëjë me pjesëmarrjen e të rinjve në përgjithësi, ose me Kartën në veçanti. Këto aktivitete ose janë marrë nga burime të
helping and joining the initiative. If one represents local youth or a youth organisation, it can be helpful to find
ndryshme edukative ose janë zhvilluar për nevojat e këtij doracaku.
like-minded people or organisations. If one represents local authorities, one can look for other officers who could
provideesupport,
or contact
Metoda
prezantuara
janë: institutions working with youth in the area (such as schools, youth centres, etc.).
Such allies can provide not only moral support, but they can also take over some tasks, help to generate better
ideas and
Rombi
mecontribute
politika resources, etc.
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Trekëndëshi
i bashkëpunimit
operation
in the field of youth and youth policies. It meets twice a year in plenary session and addresses
E saktë oseyouth-related
e pasaktë?issues and challenges.
Çka mund
të bësh për mua?
2. The Advisory Council. It has 30 members representing international non-governmental youth
Vizita në Rinizi
organisations and networks, national youth committees properly constituted in Council of Europe
Çka do të ndodhë
nëse (so-called
nuk ndodh?
member states
National Youth Councils) and structures involved in various areas of youth
work
relevant
to
Council
Europe’s youth policy. The role of the Advisory Council is to promote nonUshtrim për simulim “Tëthe
rinjtë
nëofaksion”
governmental participation in decision-making processes in the youth sector of the Council of Europe.

3. The Joint Council on Youth. It consists of all members of the European Steering Committee for Youth
and the Advisory Council and it isRombi
the main
decision- and policy-making body for governmental and
me politika
non-governmental partners within the Directorate of Youth and Sport. The role of this joint council is to
Titulli
me politika
developRombi
a common
position on the main aspects of the youth sector in the Council of Europe, namely
priorities and objectives, as well as on the budget.
Tema
Politikat vendore që e përmirësojnë pjesëmarrjen e të rinjve
4. The Programming Committee. This is another joint decision-making body consisting of eight members of
Mostra the European
Ç’ështëSteering
gjëja mëCommittee
e rëndësishme?
for Youth and eight members of the Advisory Council. The role of this
committee is to establish programmes in the area of youth work within the Council of Europe, especially
Madhësiathe
e programmes
Çfarëdo qoftë
of the European Youth Centres in Strasbourg and Budapest and of the European Youth
grupit
Foundation.
Koha

90 minuta

Reflection time
Objektivat
– të prezantohet përmbajtja e Kartës së rishikuar;
1. Do you know
example politikat
of co-management
functioning
at a local
orrinjve;
organisational level?
– of
të any
shqyrtohem
vendore që esystems
përmirësojnë
pjesëmarrjen
e të
Where is it? How does it function?
– të stimulohet diskutimi për politikat rinore vendore në kontekstin e pjesëmarrësve;
2. What benefits of the co-management system can you think of?
– të promovohen shkathtësitë për bisedime.
3. In your opinion, what are the limitations of the co-management system?
Përgatitja
Të kopjohen kompletet e kartave për çdo grup të vogël që merr pjesë në aktivitetin
“Rombi me politika”.

Co-management at a local level

Materialet
Një komplet kartash për çdo grup të vogël.
The revised charter states that “local and regional authorities should develop the Council of Europe comanagement principle
andpjesëmarrësit
system of decision-making
in partnership
with
youngvendore”.
people and youth organisations
Udhëzime
1. Pyetni
se çka nënkuptojnë
me termin
“politikë
in policy areas relevant to young people.”43 This is considered a very special form of co-operation because all
2. Prezantoni shkurtimisht politikat e ndryshme sektoriale që janë trajtuar në Kartën e
parties, both adults and young people, are on the same level and hold the same power to make decisions. It
rishikuar.
may, in some communities, be difficult for young people to be seen as equal partners with adults and to share
3. The
Ndani
pjesëmarrësit
në grupe
të vogla prej
4 vetash
që vijnëthat
nga“this
rajoniconcept
i njëjtë (qoftë
power with them.
experience
of various
organisations
shows,
however,
opens the door
brenda një vendi
Evropës)
dhe jepni
secilit
grup
nga një
komplettheir
kartash.
to amazing new opportunities,
ideasose
andbrenda
challenges
for young
people
and
elders
to stretch
creativity and
commitment. It reduces
prejudice,
enhances
clarity
andta
simplicity
communication,
which
makes it valid
4. Sqaroni
procedurën.
Çdo grup
duhet
diskutojëofshkurtimisht
rëndësinë
e politikave
të and
44
useful in any sector of
daily life
family,
business”.
shënuara
në–Kartë
nëschool
raport and
me situatën
e tyre.
Pastaj duhet të bisedojnë se cilat janë
politikat më të rëndësishme dhe ato më pak të rëndësishme për të rinjtë në rajonet e
Setting up a co-management system at a local level can be done in a number of ways and there is no universal
tyre, e to
cilat
nuk janë të
rëndësishme.
Më pas
kartat framework
me politikathat
duhet
tëguide
radhiten
recipe that applies equally
all.aspak
It is possible,
however,
to present
a general
can
the whole
në
formë
të
rombit.
Karta
me
politikën
më
të
rëndësishme
duhet
të
vendoset
në
maje të
process, and this is presented below.
rombit. Nën të duhet të vendosen dy karta, krahas njëra me tjetrën, dhe ato duhet t’i
paraqesin politikat e tjera më të rëndësishme. Mesi i rombit duhet të ketë tri karta që i
43. Ibid., II.7.53.ii.
paraqesin politikat me rëndësi mesatare. Nën to duhet të ketë dy karta që i paraqesin
44. “Co-management. politikat
A practical
guide.
Seeking
excellence
in në
youth
participation
at a local
Peace
Child
më
pak të
rëndësishme
dhe
fund
të rombit duhet
të level”,
ketë një
Kartë,
qëInternational,
e
2006, p. 9. Available at: http://co-management.info.
paraqet politikën që aspak nuk është e rëndësishme për kontekstin e pjesëmarrësve.
5. Kërkoni nga grupet që t’i prezantojnë rombet e tyre para të tjerëve dhe t’i sqarojnë
zgjedhjet e tyre.

Step 1 – Preparation
Diskutimi
Pyetni
pjesëmarrësit
këto
pyetje:of an initiative, and it is therefore important to
Good preparation
can substantially
contribute
to the
success
ensure thatpërmbyllës
enough time and attention
is
given
to
this
stage
of the process.
talking tokëtë
potential
partners
1. Çka do të thotë “e rëndësishme”
për ju? Before
Si e përkufizuat
fjalë për
nevojat e
about establishing
a co-management
system,
one needs to make sure that the potential partner:
dhe vlerësimi
këtij
ushtrimi?
– understands what co-management
is. Studying
publications
about
this formpër
of të
co-operation,
making
2. Cilat politika
u konsideruan
si të më të
rëndësishme
gjitha grupet?
Pse?
contact with people who
already
have
experience
in
this
area
and
listening
to
their
advice,
can
all
be
3. Cila janë dallimet ndërmjet rombeve?
helpful;
4. Si ndikojnë politikat vendore mbi pjesëmarrjen e të rinjve?
– is clear about what he/she wants to achieve (what area of co-management and to what extent?);
5. A jeni të kënaqur me rezultatin e punës suaj? Pse?
– knows of institutions or communities where this system already operates. One can often learn from the
Ciliidea
ishtemight
ndikimi
në gjithë procesin
bisedimeve?
experience of others! A6.good
bejuaj
to establish
personalecontact
with a representative of such
7. Çka mësuat
nga ky ushtrim?
an institution’s or community’s
co-management
system so that you can address questions directly to
that person;
1. Në vendtotëinterested
prezantimit
të politikave
të Kartës, moderatori
mund
t’i pyesë
– isVariacionet
able to explain co-management
parties
in a waysektoriale
they can understand.
The concept
of copjesëmarrësit
se çfarë
politikash
që janë
rëndësishme
për të rinjtë
management can be quite new
for some people
and
they mayvendore
have doubts
and të
reservations
(especially
ekzistojnë
në komunitetet
e tyre
vendore
oseneeds
në rajonet
tyre.
those who would be sharing
power with
another party).
One
therefore
to beeprepared
to discuss
what co-management means
in
general,
how
it
works
in
the
area
of
youth
work,
what
the
experience
2. Nëse pjesëmarrësit e kanë të njohur Kartën, moderatori mund të bëjë ofnjë
other institutions or communities
is,sewhat
benefits
are
theresektoriale.
might be, etc.;
shqyrtim
a ju the
kujtohet
atyre
seand
çka what
thotëchallenges
ajo për politikat
– has some material ready. People might need some time to think about what they hear and they might
want
to read a ebit moreRombi
about me
it, so
it would be helpful
to provide
them with relevant materials.
Dokumentet
politika–Mostra
me kompletin
e kartave
bashkangjitua

Step 2 – Finding allies

Step 3 – Approaching a potential co-management partner
This is a very important moment in the whole process as at this point the partnership is initiated between the
parties who will be sharing the decision-making power and responsibilities. If the other party does not agree
to participate in establishing the co-management system then the whole process will be blocked. Approaching
the co-management partner is often a long process and one can expect a number of meetings and negotiations.
Some tips:
– make a plan on how to approach your potential co-management partner. Decide how you want to do
this, when, where and with whom, etc. Divide the roles and tasks between your allies;
– try to identify the fears and doubts your potential co-management partner may have in relation to your
proposal. Think of ways of addressing these doubts;
– be ready to negotiate and to compromise. Your partner might be interested in creating a co-management
system, but only to a limited extent (for example, only in the area of health care for young people in
your local community). Starting on a small scale is a good way to initiate the whole co-management
process and to learn how it works. When more experience has been gained, the co-management can be
extended to other areas too;

SeksioniCo-operation
i edukimit at a local level

As a lot of support will be needed in the following stages, one should look for allies who would be interested in
helping and joining the initiative. If one represents local youth or a youth organisation, it can be helpful to find
like-minded people or organisations. If one represents local authorities, one can look for other officers who could
provide support, or contact institutions working with youth in the area (such as schools, youth centres, etc.).
Such allies can provide not only moral support, but they can also take over some tasks, help to generate better
ideas and contribute resources, etc.
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ROMBI
ME Advisory
POLITIKACouncil.
– Mostra
me 30
kompletin
kartave
2. The
It has
memberse representing
international non-governmental youth
organisations and networks, national youth committees properly constituted in Council of Europe
member states (so-called National Youth Councils) and structures involved in various areas of youth
work
relevant
the Council
of Europe’s
youth policy. The role
of thepër
Advisory
is to promote
nonPolitikat
për
sportin,tokohën
e lirë, jetën
shoqërore
Politikat
nxitjen Council
për punësimin
e të rinjve
governmental participation in decision-making processes in the youth sector of the Council of Europe.
3. The Joint Council on Youth. It consists of all members of the European Steering Committee for Youth
and the Advisory Council and it is the main decision- and policy-making body for governmental and
Politikat e veçanta për rajonet rurale
Politikat e edukimit që e nxisin pjesëmarrjen e të
non-governmental partners within the Directorate of Youth and Sport. The role of this joint council is to
rinjve
develop a common position on the main aspects of the youth sector in the Council of Europe, namely
priorities and objectives, as well as on the budget.
Politikat për zhvillimin e qëndrueshëm dhe për
Politikat
4. The Programming
Committee. This is another joint decision-making
bodyantidiskriminuese
consisting of eight members of
mjedisin
the European Steering Committee for Youth and eight members of the Advisory Council. The role of this
committee is to establish programmes in the area of youth work within the Council of Europe, especially
the programmes of the European Youth Centres in Strasbourg and Budapest and of the European Youth
Politikat e transportit
Politikat shëndetësore
Foundation.

Reflection time
Politikat për mobilitet dhe shkëmbime
1. Do you know of any example of co-management systems functioning at a local or organisational level?
Where is it? How does it function?
2. What benefits of the co-management system can you think of?
Sandviçët me njerëz
3. In your opinion, what are the limitations of the co-management system?
Titulli

Sandviçët me njerëz

Burimi:Trajnimi
për pjesëmarrjen aktive të të rinjve, QER, Strasburg, 2007.
Co-management at a local
level
The revised charter states that “local and regional authorities should develop the Council of Europe coTema
Njohja me njëri tjetrin dhe eksplorimi i realiteteve të pjesëmarrjes së të rinjve
management principle and system of decision-making in partnership with young people and youth organisations
in policy areas relevant to young people.”43 This is considered a very special form of co-operation because all
Mostra
Unë dhe realiteti im për pjesëmarrjen e të rinjve
parties, both adults and young people, are on the same level and hold the same power to make decisions. It
may, in some communities, be difficult for young people to be seen as equal partners with adults and to share
Madhësia
e grupit
12-35 of various organisations shows, however, that “this concept opens the door
power
with them.
The experience
to amazing new opportunities, ideas and challenges for young people and elders to stretch their creativity and
Koha
1orë
commitment.
It reduces prejudice,
enhances clarity and simplicity of communication, which makes it valid and
useful in any sector of daily life – family, school and business”.44
Objektivat
– njohja me njëri tjetrin;
Setting up a co-management system at a local level can be done in a number of ways and there is no universal
i eksperiencave
për
gjendjen
reale me
pjesëmarrjen
e tëguide
rinjvethe whole
recipe that applies equally–to shkëmbimi
all. It is possible,
however, to
present
a general
framework
that can
komunitetet dhe organizatat e pjesëmarrësve;
process, and this is presentednëbelow.
– eksplorimi i përvojave të pjesëmarrjes së të rinjve.
43. Ibid., II.7.53.ii.
44. “Co-management. A practical guide. Seeking excellence in youth participation at a local level”, Peace Child International,
Përgatitja
Duhet të përgatitet një dhomë e madhe ose hapësirë me katër kënde të
2006,
p. 9. Available at: http://co-management.info.

shënuara tematike për shkëmbim të eksperiencave.
Materialet

Letër A3, shënues (marker) ose shkumësa me ngjyrë, muzikë

Step 1 – Preparation

Udhëzime
Përgatitja individuale – 15 minuta
Good preparation can substantially contribute to the success of an initiative, and it is therefore important to
Pjesëmarrësit
fletaoftë
A3Before
dhe shënues
(markerë)
shkumësa me
ensure that enough time and attention
is givenmarrin
to thisdy
stage
theformatit
process.
talking to
potentialose
partners
ngjyrë.
about establishing a co-management
system, one needs to make sure that the potential partner:
Në secilën prej
tyre ata publications
mund të vizatojnë
ose form
të shkruajnë
për këtomaking
aspekte të
– understands what co-management
is. Studying
about this
of co-operation,
contact with people whojetës/eksperiencës
already have experience
së tyre: in this area and listening to their advice, can all be
helpful;
– personale (familja, studimet, koha e lirë…);
– is clear about what he/she wants to achieve (what area of co-management and to what extent?);
– organizata/puna;
– knows of institutions or communities where this system already operates. One can often learn from the
experience of others! A good –ideakomuniteti/të
might be to establish
personal contact with a representative of such
rinjtë - karakteristikat;
an institution’s or community’s co-management system so that you can address questions directly to
– përvojat e pjesëmarrjes së të rinjve (që kanë të bëjnë me veprimet).
that person;
Shkëmbimito–interested
40minuta parties in a way they can understand. The concept of co– is able to explain co-management
management can be quite new for some people and they may have doubts and reservations (especially
Pasi pjesëmarrësit të jenë gati, ata duhet të vishen si “sandviçë me njerëz”, ndërmjet
those who would be sharing power with another party). One therefore needs to be prepared to discuss
dy letrave të formatit A3 (një letër përpara, një letër prapa).
what co-management means in general, how it works in the area of youth work, what the experience of
other institutions or communities
what thenë
benefits
aredhomës
and what
there
might be,
Pastaj atais,
mblidhen
mes të
sëchallenges
madhe ose
hapësirës
meetc.;
katër kënde
tematike,
të cilatneed
duhet
të jenë
me atowhat
që janë
letrat
e tyre të
– has some material ready.
People might
some
timetë
to njëjta
think about
they shënuar
hear andnë
they
might
formatit
want to read a bit more about
it, A3.
so it would be helpful to provide them with relevant materials.

Step 2 – Finding allies

Pastaj sqarohen këndet dhe pjesëmarrësve u tregohet se do të ketë katër rrotullime dhe
se gjatë ushtrimit ata duhet të kalojnë nëpër të gjitha këndet.

As a lot of support will be neededLëshohet
in the following
look for allies
who
be interested
in
ndonjë stages,
muzikëone
dheshould
pjesëmarrësit
mund
tëwould
përzihen
dhe t’i shohin
helping and joining the initiative.“sandviçët”
If one represents
local youth or a youth organisation, it can be helpful to find
e njëri tjetrit.
like-minded people or organisations. If one represents local authorities, one can look for other officers who could
Kur moderatori
ndal
muzikën
ta zgjedhin
një kënd
dhe t’i
provide support, or contact institutions
working ewith
youth
in thepjesëmarrësit
area (such asduhet
schools,
youth centres,
etc.).
shkëmbejnë
mendimet
që over
ështësome
e shënuar
“sandviç”
(përbetter
shembull,
Such allies can provide not only moral
support,
but theypër
cantemën
also take
tasks, në
help
to generate
organizata/puna).
ideas and contribute resources, etc.

This is a very important moment in the whole process as at this point the partnership is initiated between the
parties who
will be sharing the decision-making
power and responsibilities. If the other party does not agree
Diskutimi
Nuk ka
to participate
in establishing
the co-management system then the whole process will be blocked. Approaching
përmbyllës
dhe
the co-management
vlerësimi partner is often a long process and one can expect a number of meetings and negotiations.
Some tips:
– make a plan on how to approach your potential co-management partner. Decide how you want to do
this, when, where and with whom, etc. Divide the roles and tasks between your allies;
Thika dhe pirunët
– try to identify the fears and doubts your potential co-management partner may have in relation to your
proposal. Think of ways of addressing these doubts;
Titulli
Thika dhe pirunët
– be ready to negotiate and to compromise. Your partner might be interested in creating a co-management
Burimi:
faq.
Joshpeople
Levenein
system, but only to a limited extent
(forPLANotes
example,(2001),
only inIssue
the 42,
area
of 66-68,
healthIIED
careLondër,
for young
your local community). Starting on a small scale is a good way to initiate the whole co-management
Tema and to learn how it works.
Parimet
pjesëmarrjes
process
When emore
experience has been gained, the co-management can be
extended to other areas too;
Mostra
Të merret ose të mos merret pjesë?
Madhësia e grupit

6-20

SeksioniCo-operation
i edukimit at a local level

Pas 10 minutash, moderatori e lëshon muzikën dhe “sandviçët me njerëz” duhet të

Step 3 – Approaching a potential
co-management
partner
mblidhen
në mes. Kur ndalet
muzika ata zgjedhin kënd të ri.
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youth-related issues and challenges.
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2. The Advisory Council. It has 30 members representing international non-governmental youth
Koha
60 minuta
organisations and networks, national youth committees properly constituted in Council of Europe
member states (so-called National Youth Councils) and structures involved in various areas of youth
Objektivat
– të njoftohen pjesëmarrësit me disa parime të pjesëmarrjes;
work relevant to the Council of Europe’s youth policy. The role of the Advisory Council is to promote nongovernmental participation
in the
sector ofdhe
the shkëmbimi;
Council of Europe.
– intëdecision-making
eksplorohet se siprocesses
fuqizimi varet
ngayouth
transparenca
3. The Joint Council on Youth.
of situata
all members
of the European
Steering Committee for Youth
– Ittëconsists
përjetohet
ku pjesëmarrja
është sfidë
and the Advisory Council and it is the main decision- and policy-making body for governmental and
non-governmental partners
within
Directorate
Youthtëand
Sport. The role
thisdo
joint
Përgatitja
Gjeni
një the
person
brenda ofgrupit
pjesëmarrësve
tëofcilit
t’iacouncil
tregoniis to
develop a common position
on
the
main
aspects
of
the
youth
sector
in
the
Council
of
Europe,
namely
rregullën e fshehtë të lojës.
priorities and objectives, as well as on the budget.
Materialet
Një thikë
një pirun
4. The Programming Committee.
This dhe
is another
joint decision-making body consisting of eight members of
the European Steering Committee for Youth and eight members of the Advisory Council. The role of this
Tabelë me letra (Flipçart), letër, stilolapsa
committee is to establish programmes in the area of youth work within the Council of Europe, especially
the programmes of the European Youth Centres in Strasbourg and Budapest and of the European Youth
Udhëzime
1. Pjesëmarrësit ulen në rreth.
Foundation.
2. Tregoni secilit se rregullat e lojës do të sqarohen vetëm një herë, prandaj
duhet të dëgjojnë me kujdes.
Reflection time
3. Sqaroni se dëshironi që secili të koncentrohet në atë se si ndjehet gjatë
1. Do you know of any example of lojës.
co-management systems functioning at a local or organisational level?
Where is it? How does it function?
4. Prej pjesëmarrësve kërkohet që thikën ose pirunin t’ia japin personit që
2. What benefits of the co-management
can tyre,
you think
është system
ulur pranë
qoftëof?
në formë të kryqëzuar ose të pa kryqëzuar.
Duke e bërë
këtë,
ata duhet t’i tregojnë
3. In your opinion, what are the limitations
of the
co-management
system?gjithë grupit se a janë thika dhe
piruni “të kryqëzuara” ose “të pa kryqëzuara”. Pastaj moderatori do t’u
tregojë atyre se a kanë qëlluar apo jo.

Co-management at a local level

5. Mos jepni më tepër udhëzime, edhe në qoftë se ka pyetjet të tjera.
The revised charter states that “local and regional authorities should develop the Council of Europe coModeratori e fillon
gjithë aktivitetin.
Rregulla
e fshehtë
ështëorganisations
se pohimi
management principle and system6.of decision-making
in partnership
with young
people
and youth
“të
kryqëzuara”
ose
“të
pa
kryqëzuara”
nuk
varet
nga
pozita
e
thikës
dheall
43
in policy areas relevant to young people.” This is considered a very special form of co-operation because
e
pirunit,
por
nga
pozita
e
këmbëve
të
folësit
–
se
a
janë
ato
të It
parties, both adults and young people, are on the same level and hold the same power to make decisions.
kryqëzuara
ose
jo.
Thika
dhe
piruni
mund
të
vendosen
sido
që
të
may, in some communities, be difficult for young people to be seen as equal partners with adults and to share
dëshirojë
pjesëmarrësi,
mirëpo
pohimi that
i tyre“this
do concept
të jetë i opens
qëlluarthe
nëse
power with them. The experience of various
organisations
shows,
however,
door
përputhet
me pozitën
e këmbëve
tyre.
to amazing new opportunities, ideas and
challenges
for young
peopletë
and
elders to stretch their creativity and
commitment. It reduces prejudice,7.enhances
clarity
and simplicity
of communication,
makes
it validqëand
Pas rreth
10 minutash,
ndërpriteni
lojën, pasi which
kjo kohë
mjafton
44
useful in any sector of daily life – family,
school
and
business”.
pjesëmarrësit të përjetojnë një sërë emocionesh.
Setting up a co-management system
a local
done zbuluar
in a number
of ways
and there
universal
8. at
Pyetni
atalevel
që can
nuk be
e kanë
rregullën
e fshehtë
se issi no
ndjehen.
recipe that applies equally to all. It is possible,
however,
to
present
a
general
framework
that
can
guide
the
whole
Shkruani përgjigjet e tyre në tabelën me letra (flipçart).
process, and this is presented below.
9. Pyetni ata që e kanë zbuluar rregullën e fshehtë se si ndjehen. Shkruani
përgjigjet e tyre.
43. Ibid., II.7.53.ii.

44. “Co-management. A practical guide.
in youth nga
participation
at at’ua
localsqarojë
level”, Peace
Child International,
10.Seeking
Kërkoniexcellence
prej ndonjërit
grupi që
rregullën
e fshehtë
2006, p. 9. Available at: http://co-management.info.
anëtarëve të tjerë të grupit.

11. Pyetni pjesëmarrësit që e kanë zbuluar rregullën e fshehtë se pse nuk
ua kanë treguar atë të tjerëve (shumë rrallë e bëjnë këtë).

Step 1 – Preparation
Good preparation can substantially contribute to the success of an initiative, and it is therefore important to
ensure that enough time and attention is given to this stage of the process. Before talking to potential partners
Diskutimi përmbyllës dhe
1. Pyetni pjesëmarrësit se çfarë lidhjeje shohin ndërmjet përvojave të tyre
about establishing a co-management system, one needs to make sure that the potential partner:
vlerësimi
gjatë këtij ushtrimi (dhe gjërave që i kanë përjetuar gjatë këtij ushtrimi)
– understands what co-management is.
publications
about të
thispjesëmarrjes
form of co-operation,
making
dheStudying
pjesëmarrjes.
Cilat aspekte
janë trajtuar
në këtë
contact with people who already have
experience in this area and listening to their advice, can all be
ushtrim?
helpful;
2. Ndani pjesëmarrësit në atë mënyrë që të punoni në grupe të vogla për
– is clear about what he/she wants to diskutim
achieve (what
area
of co-management
and duhet
to whattëextent?);
(dy ose
katër
grupe). Secili grup
përqendrohet në
– knows of institutions or communitiesgrupet
whereethis
system already
operates. One can often learn from the
mëposhtme
të pyetjeve:
experience of others! A good idea might be to establish personal contact with a representative of such
Grupi
A
an institution’s or community’s
co-management
system so that you can address questions directly to
that person;
a. Kur jam i shfuqizuar ndjehem …
– is able to explain co-management to interested parties in a way they can understand. The concept of cob. Ndaj atyre që më shfuqizojnë ndjej…
management can be quite new for some people and they may have doubts and reservations (especially
those who would be sharing power with
another
party). One therefore needs to be prepared to discuss
c. Ja
për shembull…
what co-management means in general, how it works in the area of youth work, what the experience of
E kemi
të pamundur
të marrim
pjesë kur…there might be, etc.;
other institutions or communities is,d.
what
the benefits
are and
what challenges
Grupi
B need some time to think about what they hear and they might
– has some material ready. People
might
want to read a bit more about it, so ite.would
be helpful
to ndjehem
provide them
Kur jam
i fuqizuar
… with relevant materials.

Step 2 – Finding allies

f. Ndaj atyre që më fuqizojnë ndjej…

4. Kërkoni prejpartner
grupeve që t’i prezantojnë rezultatet e punës së tyre.
Step 3 – Approaching a potential co-management
This is a very important moment in the whole
processnjë
as diskutim
at this point
the partnership
is initiated
between the
5. Inicioni
plenar
për përparësitë
e pjesëmarrjes
dhe
parties who will be sharing the decision-making
powereand
responsibilities. If the other party does not agree
mangësitë
mospjesëmarrjes.
to participate in establishing the co-management system then the whole process will be blocked. Approaching
Këshilla për
moderatorin
– process
personiand
i vetëm
të expect
cilit doat’ia
tregoni
rregullën and
e fshehtë
para se të
the co-management
partner
is often a long
one can
number
of meetings
negotiations.
fillojë loja duhet të ulet përballë jush në rreth, ashtu që të dy të mund
Some tips:
të kontrolloni se a janë këmbët e pjesëmarrësve të kryqëzuara ose jo.
– make a plan on how to approach your potential co-management partner. Decide how you want to do
– etc.
kiniDivide
kujdesthe
gjatë
realizimit
të between
këtij ushtrimi
për shkak se njerëzit
this, when, where and with whom,
roles
and tasks
your allies;
mund
të
bëhen
shumë
të
druajtur
dhe
emocionalë.
– try to identify the fears and doubts your potential co-management partner may have in relation to your
proposal. Think of ways of addressing these doubts;
– Diskutimi
përmbyllës
mund
të përqendrohet
tepër në rolin e
– beVariacionet
ready to negotiate and to compromise.
Your partner
might
be interested
in creatingmë
a co-management
informacioneve,
fakteve
rregullave
system, but only to a limited extentshkëmbimit
(for example,tëonly
in the area of health
caredhe
for young
peopleqëin u
your local community). Starting on amundësojnë
small scalenjerëzve
is a good
way topjesë.
initiate the whole co-management
të marrin
process and to learn how it works. When more experience has been gained, the co-management can be
– ky ushtrim mund të shfrytëzohet për ta prezantuar qasjen e Kartës
extended to other areas too;
ndaj pjesëmarrjes që bazohet në të drejtën, mjetet, hapësirën,
mundësinë dhe mbështetjen (DMHMM).

SeksioniCo-operation
i edukimit at a local level

g. Ja për shembull…
As a lot of support will be needed in the following stages, one should look for allies who would be interested in
h. Mund
tëyouth
marrim
kur…
helping and joining the initiative. If one represents
local
orpjesë
a youth
organisation, it can be helpful to find
like-minded people or organisations. If one represents local authorities, one can look for other officers who could
3. Nëse ka më tepër se dy grupe, kërkoni prej grupeve që punojnë me
provide support, or contact institutions working with youth in the area (such as schools, youth centres, etc.).
Grupin A të pyetjeve të bashkohen dhe grupet që punojnë me Grupin
Such allies can provide not only moral support, but they can also take over some tasks, help to generate better
B të pyetjeve të bashkohen. Ata duhet t’i shkëmbejnë idetë e tyre dhe
ideas and contribute resources, etc.
t’i shënojnë ato në tabelën me letra (flipçart).
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operation in the field of youth and youth
policies.
It meets twice a year in plenary session and addresses
Shkalla
e pjesëmarrjes
youth-related issues and challenges.
Titulli
Shkalla e pjesëmarrjes
2. The Advisory Council. It has 30 members representing international non-governmental youth
Burimi:Trajnimi
për zhvillimin
dhe zbatimin
nëEurope
organisations and networks,
national youth
committees
properlye projekteve
constitutedpjesëmarrëse
in Council of
member states (so-callednivel
National
Councils)
and
structures
involved in various areas of youth
vendorYouth
dhe rajonal,
QER,
Strasburg,
2005
work relevant to the Council of Europe’s youth policy. The role of the Advisory Council is to promote nonTema governmental participation
Zbatimi
i projekteve pjesëmarrëse
in decision-making
processes in the youth sector of the Council of Europe.
Mostra
Sa “pjesëmarrës”
juaj?
3. The Joint Council on Youth.
It consists of ka
all projekti
members
of the European Steering Committee for Youth
and the Advisory Council and it is the main decision- and policy-making body for governmental and
Madhësi
e grupit
Çfarëdo
non-governmental
partners
withinqoftë
the Directorate of Youth and Sport. The role of this joint council is to
develop a common position on the main aspects of the youth sector in the Council of Europe, namely
Koha
90 minuta
priorities and objectives, as well as on the budget.
Objektivat
– tëThis
mendohet
përjoint
shkallët
e mundshme
të pjesëmarrjes
së të members
rinjve në of
4. The Programming Committee.
is another
decision-making
body
consisting of eight
kuadërfortëYouth
një projekti;
the European Steering Committee
and eight members of the Advisory Council. The role of this
committee is to establish–programmes
in thekoncepti
area of youth
worktë
within
the Council of Europe, especially
të prezantohet
i shkallëve
pjesëmarrjes;
the programmes of the European Youth Centres in Strasbourg and Budapest and of the European Youth
– të ofrohet kornizë për ta vlerësuar shkallën e pjesëmarrjes së të rinjve në
Foundation.
projekte;
Reflection time

– të mblidhen ide për kriteret e projekteve pjesëmarrëse.

duhet të vizatohet
një fotografi
madhe
e shkallës së
1.Përgatitja
Do you know of any exampleNëof letër
co-management
systems functioning
at a elocal
or organisational
level?
pjesëmarrjes
së
Roxher
Hartit
(Roger
Hart)
(ose
të
bëhet
prej ngjitëses
Where is it? How does it function?
në dysheme).
2. What benefits of the co-management system can you think of?
Materialet
Nuk ka
3. In your opinion, what are the limitations of the co-management system?
Udhëzime
1. Prezantoni konceptin e shkallëve/niveleve të pjesëmarrjes së të rinjve
dhe modelin e shkallës së pjesëmarrjes.

Co-management at a local level

2. Kërkoni nga pjesëmarrësit të mendojnë se cili nivel i shkallës së
The revised charter states that “local and regional authorities should develop the Council of Europe copjesëmarrjes e përfaqëson më mirë nivelin e pjesëmarrjes së të rinjve
management principle and system of decision-making in partnership with young people and youth organisations
në projektin ose komunitetin e tyre.
in policy areas relevant to young people.”43 This is considered a very special form of co-operation because all
3. Kërkoni
ngathe
pjesëmarrësit
qëndrojnë
te shkallarja
e shkallës.
parties, both adults and young people,
are on
same level që
andtëhold
the same
power topërkatëse
make decisions.
It
may, in some communities, be difficult for young people to be seen as equal partners with adults and to share
4. Intervistoni pjesëmarrësit: në cilën shkallare të shkallës së pjesëmarrjes
power with them. The experience of various organisations shows, however, that “this concept opens the door
gjendet projekti juaj? Prej nga e dini këtë?
to amazing new opportunities, ideas and challenges for young people and elders to stretch their creativity and
commitment. It reduces prejudice,5.enhances
clarity and simplicity
of communication,
which makes
valid and
Thirrni pjesëmarrësit
të bëjnë
një sesion të “shpalosjes
së itideve”
useful in any sector of daily life – family,
school andpër
business”.
(brainstorm)
mënyrat44e ndryshme në të cilat të rinjtë mund të
marrin pjesë plotësisht në projektin tuaj.
Setting up a co-management system at a local level can be done in a number of ways and there is no universal
recipe that applies equally to all. It6.is possible,
present
a general
that gjatë
can guide
the whole
Mendim however,
individual:to cilat
mendime
qëframework
u shprehën
sesionit
të
process, and this is presented below. “shpalosjes së ideve” mund t’i shfrytëzoj në projektin tim? Pse dhe si?
43. Ibid., II.7.53.ii.

Diskutimi përmbyllës dhe

Pyetni pjesëmarrësit këto pyetje:

44. “Co-management. A practical guide. Seeking excellence in youth participation at a local level”, Peace Child International,
vlerësimi
2006, p. 9. Available at: http://co-management.info.
1. Sa i dobishëm është modeli i shkallës së pjesëmarrjes në punën tuaj dhe

në situatën tuaj?
2. Cilat janë kufizimet e këtij modeli?
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Këshilla për moderatorin

Sqaroni se qëllimi i këtij aktiviteti nuk është të arrihet shkallarja më e lartë e
shkallës dhe se shkallaret më të larta nuk është e thënë se janë më të mirat!
Good preparation can substantially contribute
success ofedhe
an initiative,
is therefore
important
to të
Mund to
të the
shfrytëzoni
shkallare and
pa itnumra
ose ndonjë
formë
ensure that enough time and attention isndryshme
given to this
of(për
the shembull,
process. Before
talking
potential partners
ngastage
shkalla
lulja, që
është to
e bashkangjitur).
about establishing a co-management system, one needs to make sure that the potential partner:
Variacionet
Ky aktivitet mund të ndërlidhet jo vetëm me projektet e të rinjve, por edhe
– understands what co-management
is. Studyinge publications
abouttë
this
form of co-operation,
making të
me përfshirjen
të rinjve në kuadër
institucioneve
ose të organizatave
contact with people who alreadyndryshme.
have experience in this area and listening to their advice, can all be
helpful;
Dokumentet e
Përshkrim i konceptit të shkallës së pjesëmarrjes (burimi: Kapitulli 1 i
– is clear about what he/she wants to achieve (what area of co-management and to what extent?);
bashkangjitura
doracakut)
– knows of institutions or communities where this system already operates. One can often learn from the
experience of others! A good idea might be to establish personal contact with a representative of such
an institution’s or community’s co-management system so that you can address questions directly to
SHKALLA
E PJESËMARRJES – Sqarim
that person;

Step 1 – Preparation

– is able to explain co-management to interested parties
in a way
they can understand.
The concept of coShkallarja
8: Vendimmarrja
e përbashkët
management can be quite new for some people and they may have doubts and reservations (especially
Projektet
idetë iniciohen
të rinjtë, to
tëdiscuss
cilët i ftojnë të
those who would
be sharing
Oneose
therefore
needs to nga
be prepared
Shkallarja
8: power with another party).
rriturit
të area
marrin
pjesëwork,
në what
procesin
e vendimmarrjes
si
what co-management
means in general, how it works
in the
of youth
the experience
of
Vendimmarrja e përbashkët
partnerë.
other institutions or communities is, what the benefits
are and what challenges there might be, etc.;
– has some material
ready.
Shkallarja
7:People might need some time to think about what they hear and they might
Shkallarja 7: Të rinjtë udhëheqin dhe iniciojnë
Tëread
rinjtëaudhëheqin
iniciojnë
want to
bit more dhe
about
it, so it would be helpful to provide them with relevant materials.
Projektet ose idetë iniciohen dhe udhëhiqen nga të rinjtë; të
Shkallarja 6:
rriturit mund të ftohen që të ofrojnë ndihmë nëse ka nevojë,
Step 2 – Finding allies
Të iniciuara nga të rriturit me
mirëpo projekti mund të vazhdojë pa intervenimin e tyre.
vendimmarrje
të përbashkët
As a lot of support
will be needed
in the following stages, one should look for allies who would be interested in
helping and joining the initiative. If one represents local youth
or a youth
be helpful
to find
Shkallarja
6: Tëorganisation,
iniciuara nga ittëcan
rriturit
me vendimmarrje
të
like-minded people or organisations.
authorities, one can look for other officers who could
Shkallarja 5: If one represents localpërbashkët
konsultohen
dhe working with youth in the area (such as schools, youth centres, etc.).
provide support, Të
or rinjtë
contact
institutions
Such allies can provide informohen
not only moral support, but they can
takei over
some
tasks, help
to generate
Tëalso
rriturit
iniciojnë
projektet,
mirëpo
të rinjtëbetter
ftohen që ta
ideas and contribute resources, etc.
ndajnë fuqinë e vendimmarrjes dhe përgjegjësitë si partnerë
Shkallarja 4:
të përbashkët.
Shkallarja 5: Të rinjtë konsultohen dhe informohen
This is a very important moment in the whole process as at this point the partnership is initiated between the
Shkallarja
3:
Projektet
iniciohen Ifdhe
të rriturit,
mirëpo të
parties who will be sharing
the decision-making
power and
responsibilities.
therealizohen
other partynga
does
not agree
Të rinjtë e përfaqësuar sipërfaqësisht
rinjtë
ofrojnë
këshilla
dhe
sugjerime
dhe
informohen
to participate (të
in establishing
the co-management system then the whole process will be blocked. Approaching për atë
tokenizuar) (NUK KA PJESËMARRJE)
si expect
këto sugjerime
ndikojnë
në and
vendimet
ose rezultatet
the co-management partner is often a long process and onesecan
a number of
meetings
negotiations.
përfundimtare.
Some tips:
Shkallarja 2:
Të on
rinjtë
si zbukurim
– make a plan
how
to approach your potential co-management
partner.
Decide detyra
how you
to do
Shkallarja 4: Të rinjve
u caktohen
dhewant
informohen
KA PJESËMARRJE)
this, when,(NUK
where
and with whom, etc. Divide the roles and tasks between your allies;
Projektet iniciohen dhe realizohen nga të rriturit; të rinjtë
– try to identify the fears and doubts your potential co-management partner may have in relation to your
Shkallarja 1:
ftohen të marrin përsipër role ose detyra të caktuara në
proposal. Të
Think
ofeways
of addressing these doubts;
rinjtë
manipuluar
kuadër të projektit, mirëpo ata janë të vetëdijshëm për
KA PJESËMARRJE)
– be ready to(NUK
negotiate
and to compromise. Your partner
mightqëbee interested
in creating a co-management
ndikimin
kanë në realitet.
system, but only to a limited extent (for example, only in the area of health care for young people in
yourPërshtatur
local community).
Starting one a small scale Shkallarja
is a good way
to initiate
whole co-management
nga: Hart,R.,Pjesëmarrja
3: Të
rinjtë the
e përfaqësuar
sipërfaqësisht (të
fëmijëve
tokenizmi
qytetari
process
andnga
to learn
how itnëworks.
When more experience
has been gained, the co-management can be
tokenizuar)
(Children’s
participation
extended
to other
areasfrom
too;tokenism
Të rinjve u jepen disa role në kuadër të projekteve, mirëpo ata
to citizenship),Qendra për hulumtim
Innocenti e UNICEF-it, Firencë, 1992
nuk kanë ndikim real në asnjë vendim. Krijohet iluzioni (qoftë
me qëllim ose pa qëllim) se të rinjtë marrin pjesë, e në fakt ata
nuk mund të ndikojnë mbi të atë se çka bëjnë dhe si e bëjnë
atë.

SeksioniCo-operation
i edukimit at a local level

Të rinjve u caktohen detyra dhe

Step 3 – Approachinginformohen
a potential co-management partner
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operation in the field of youth and youth policies. It meets twice a year in plenary session and addresses
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Shkallarja 2: Të rinjtë si zbukurim

2. The Advisory Council. It has 30 members representing international non-governmental youth
networks, national
youthi paprivilegjuar.
committees properly
constituted
of Europe
Të rinjtë nevojitenorganisations
në projekt përand
ta përfaqësuar
rininë si grup
Ata nuk kanë
ndonjë in
rol Council
domethënës
(përveç
se janë të pranishëm)
dhe –states
siç ndodh
me çdoNational
zbukurim
– ataCouncils)
vendosenand
në një
vend të dukshëm
kuadër të
projektit
ose të
member
(so-called
Youth
structures
involved në
in various
areas
of youth
organizatës, që tëwork
mundrelevant
të shihen
nga jashtë.
to lehtë
the Council
of Europe’s youth policy. The role of the Advisory Council is to promote nongovernmental participation in decision-making processes in the youth sector of the Council of Europe.

Shkallarja 1: Të rinjtë e manipuluar

3. The Joint Council on Youth. It consists of all members of the European Steering Committee for Youth
Të rinjtë ftohen tëand
marrin
në projekt
nukmain
kanë decisionndikim real
në policy-making
vendimet që merren
dhegovernmental
rezultatet e tyre.
the pjesë
Advisory
Councilmirëpo,
and it ata
is the
and
body for
andNë
fakt, prezenca e tyre
shfrytëzohet përpartners
të arriturwithin
ndonjë
tjetër, of
si për
shembull
të fitohen
zgjedhjet
të krijohet
non-governmental
theqëllim
Directorate
Youth
and Sport.
The role
of this vendore,
joint council
is to
përshtypje më e mirë
për ndonjë
institucion
oseontëthe
sigurohen
mjete shtesë
institucionet
që Council
e mbështesin
pjesëmarrjen
develop
a common
position
main aspects
of the nga
youth
sector in the
of Europe,
namely e
të rinjve.
priorities and objectives, as well as on the budget.
4. The Programming Committee. This is another joint decision-making body consisting of eight members of
the European
Steering Committee for Youth and eight members of the Advisory Council. The role of this
LULJA E PJESËMARRJES
– Sqarim
committee is to establish programmes in the area of youth work within the Council of Europe, especially
the
programmes
of theFoundation,
European Youth
Centres in Strasbourg
of the European
Youth
Burimi: CHOICEf or
Youth
and Sexuality
the Netherlands,
e inspiruarand
ngaBudapest
shkalla e and
pjesëmarrjes
e Roxher
Hartit
Foundation.
(Roger Har)

LULJA E PJESËMARRJES
Reflection time

Të iniciuara
dhefunctioning
të
1. Do you know of any example of co-management
systems
at a local or organisational level?
udhëhequra nga të
Where is it? How does it function?
rinjtë
Përgjegjësi e lartë
Të iniciuara
Të iniciuara dhe
nga të rriturit.
3. In your opinion, what are the limitations
of the co-management të
system?
Vendime të
udhëhequra nga
përbashkëta me të
të rinjtë
rinjtë
Përgjegjësi e lartë
Përgjegjësi
Co-management at a local level
mesatare

2. What benefits of the co-management system can you think of?

The revised charter states that “local and regional authorities should develop the Council of Europe comanagement principle and system of decision-making in partnership
with young people and youth organisations
Të konsultuar
is considered
a very
in policy areas relevant to young people.”43TëThis
caktuar,
por të
dhe tëspecial form of co-operation because all
informuar
parties, both adults and young people, are oninformuar
the same level and
hold the same power to make decisions. It
Përgjegjësi e ulët
Përgjegjësi
may, in some communities, be difficult for young people to be seen
as equal partners with adults and to share
e ulët
power with them. The experience of various organisations shows, however, that “this concept opens the door
to amazing new opportunities, ideas and challenges for young people and elders to stretch their creativity and
commitment. It reduces prejudice, enhances clarity and simplicity of communication, which makes it valid and
useful in any sector of daily life – family, school and business”.44
Setting up a co-management system at a local level can be donePërfaqësimi
in a number of ways and there is no universal
recipe that applies equally to all. It is possible, however, to present
a general
framework that can guide the whole
sipërfaqësor
(tokenizmi)
Nuk ka përgjegjësi
process, and this is presented below.
43. Ibid., II.7.53.ii.

Zbukurimi
Nuk ka përgjegjësi

44. “Co-management. A practical guide. Seeking excellence in youth participation at a local level”, Peace Child International,
Manipulimi
2006, p. 9. Available at: http://co-management.info.
Nuk ka përgjegjësi

Step 1 – Preparation

Takimi me kryetarin e komunës

Titulli can substantially
Takimi
me kryetarin
komunësof an initiative, and it is therefore important to
Good preparation
contribute
to theesuccess
ensure that enough time and attention is given to this stage of the process. Before talking to potential partners
Burimi:Trajnimi për pjesëmarrjen aktive të të rinjve,QER, Strasburg, 2007.
about establishing a co-management system, one needs to make sure that the potential partner:
Tema
Bashkëpunimi ndërmjet OJQ-ve dhe autoriteteve vendore (AL)
– understands what co-management is. Studying publications about this form of co-operation, making
Mostrawith people whoTë
bashkohemi
contact
already
have experience in this area and listening to their advice, can all be
helpful;
Madhësia e grupit
12-35
– is clear about what he/she wants to achieve (what area of co-management and to what extent?);
Koha
120 minuta
– knows of institutions or communities where this system already operates. One can often learn from the
Objektivatof others! A good
– tëidea
përballen
pjesëmarrësit
praktikat
e tyrewith
në pjesëmarrjen
e tëof
rinjve;
experience
might be
to establishme
personal
contact
a representative
such
an institution’s or community’s
co-management
system
so
that
you
can
address
questions
directly
– të mendohet për strategjitë për komunikim dhe bashkëpunim ndërmjettotë OJQthat person;
ve rinore dhe autoriteteve vendore;
– is able to explain co-management
to interested
partiesqë
in duhet
a way they
can understand. The concept of co– të dentifikohen
aspektet
të përmirësohen.
management can be quite new for some people and they may have doubts and reservations (especially
Të fotokopjohet
dhe party).
mundësisht
të përshtatet
ndonjë
rasti
studimi; të
those
who would be sharing
power with another
One therefore
needs to be
prepared
to discuss
Përgatitja
what co-management means
in general,
works in thevendore;
area of youth
work, what
thei takimit
experience of
informohet
ekipihow
ngaitautoritetet
të caktohet
vendit
other institutions or communities is, what the benefits are and what challenges there might be, etc.;
– has
some material ready.Veshje
Peoplepër
might
need someetime
to think about
what
they
hear andkravata,
they might
Materialet
përfaqësuesit
autoriteteve
vendore
(për
shembull,
xhaketa
want to read a bit more about
etj.) it, so it would be helpful to provide them with relevant materials.
Udhëzime
Step 2 – Finding
allies

1. Rast studimi në grupe të punës – 45 minuta

ndahen
në grupe
të vogla.
Çdo
përfaqëson
njëbeqendër
rinoreintë
As a lot of support will be neededPjesëmarrësit
in the following
stages,
one should
look
forgrup
allies
who would
interested
(OJQ). local
Të gjitha
grupet
pranojnë
rastin e njëjtë
studimit
duhet të
helping and joining the initiative.komunitetit
If one represents
youth
or a eyouth
organisation,
it cantëbe
helpfuldhe
to find
përgatiten
për takim me
autoritetet
vendore.
like-minded people or organisations.
If one represents
local
authorities,
one can look for other officers who could
Rasti i studimit
formë
ftesësas
për
takim tëyouth
ekipit,centres,
për t’u përgatitur
provide support, or contact institutions
workingështë
with shkruar
youth innëthe
areatë(such
schools,
etc.).
Such allies can provide not only moral
support,
but they
also take
over some
help to egenerate
better
një takim
konsultues
mecan
kryetarin
e komunës
dhe tasks,
përfaqësuesit
autoriteteve
ideas and contribute resources, etc.
vendore.

qoftë
se kaprocess
disa grupe,
moderatori
të shërbejëissi initiated
koordinator
i OJQ-së
This is a very important moment Në
in the
whole
as at
this pointmund
the partnership
between
therinore
nga shoqata e organizatave
që e organizon
takimin
kryetarin
e komunës.
parties who will be sharing the decision-making
power andrinore,
responsibilities.
If the
other me
party
does not
agree
to participate in establishing the Rasti
co-management
i studimit: system then the whole process will be blocked. Approaching
the co-management partner is often a long process and one can expect a number of meetings and negotiations.
“Ftesë
Some tips:
Nga koordinatori (moderatori) i shoqatës së organizatave rinore “Just do it”
– make a plan on how to approach your potential co-management partner. Decide how you want to do
Të nderuar
anëtarë
të the
ekipit,
this, when, where and with
whom, etc.
Divide
roles and tasks between your allies;
Të
gjithë
ne
punojmë
së
bashku
në qendrën partner
rinore tëmay
komunitetit
në një lagje
të qytetit
– try to identify the fears and doubts your potential co-management
have in relation
to your
të
Strasburgut.
proposal. Think of ways of addressing these doubts;
disa muaj,Your
ka gjithnjë
më shumë
indikatorë,
që thonëa se
të rinjtë janë të
– be ready to negotiate andTashmë
to compromise.
partneremight
be interested
in creating
co-management
pakënaqur
gjendjen
e tyre
(kushtet
jetës,
Para
system, but only to a limited
extentme
(for
example,
only
in the earea
of gjendja
health me
carepunësimin,
for young etj.).
people
indo
your local community). Starting
on a smallngjarjeve
scale is a
to izoluara,
initiate the
kohësh, nëpërmjet
tëgood
vogla way
dhe të
disawhole
të rinjco-management
kanë filluar ta
process and to learn howshprehin
it works.pakënaqësinë
When more experience
has been
gained, the(dëmtimin
co-management
cansportive,
be
e tyre në mënyrë
të dhunshme
e qendrës
extended to other areas too;
supermarketeve,etj.).
Para dy javësh një grup të rinjsh dhe disa policë kanë filluar një zënkë, e cila ka
përfunduar me rrahje. Si rezultat, një i ri është lënduar rëndë dhe gjendet në spital,
ndërsa dy të tjerë janë arrestuar.

SeksioniCo-operation
i edukimit at a local level

Moderatori bisedon me grupet që të sigurohet se e kanë kuptuar detyrën dhe t’i

Step 3 – Approaching a potential
co-management
partner
qartësojë
pyetjet që mund
t’i kenë pjesëmarrësit.
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Prej atëherë
situata
duke u përkeqësuar:
2. The Advisory Council.
It has
30është
members
representing international non-governmental youth
organisations and networks,
national
youth
committees
properly econstituted
in Council
of Europe
– disa të rinj kanë filluar t’i djegin automobilat
lagjes, dhe numri
automobilave
member states (so-calledtëNational
Youth
Councils)
and
structures
involved
in
various
areas
of youth
djegur është në rritje të vazhdueshme;
work relevant to the Council of Europe’s youth policy. The role of the Advisory Council is to promote non– pakënaqësitë
e tilla kanë
filluar të ndodhin
edhesector
në lagjet
e tjera
të qytetit;
governmental participation
in decision-making
processes
in the youth
of the
Council
of Europe.
– për çdo natë ka konfrontime me policinë;
3. The Joint Council on Youth. It consists of all members of the European Steering Committee for Youth
– disa
dëshiruan
të and
tregojnë
se ka edhe body
mënyra
tjera të
and the Advisory Council
andtëitrinj
is të
thetjerë
main
decisionpolicy-making
fortëgovernmental
and
shprehjes
filluan të organizojnë
demonstrata
t’i djegin
non-governmental partners
within dhe
the Directorate
of Youth and
Sport. Thepaqësore,
role of this
joint council is to
letërnjoftimet
si mënyrë
edheinpse
janë qytetarë
develop a common position
on the main
aspectspër
of të
thetreguar
youth se
sector
theligjërisht
Councilata
of Europe,
namely
të
barabartë,
në
realitet
nuk
është
ashtu,
dhe
besojnë
se
nuk
i
kanë
të drejtat
priorities and objectives, as well as on the budget.
dhe mundësitë e njëjta.
4. The Programming Committee. This is another joint decision-making body consisting of eight members of
Ka ardhur
koha që ne
anëtarë
qendrës
rinoreof
tëthe
komunitetit
reagojmë!
the European Steering
Committee
forsiYouth
andtëeight
members
Advisory të
Council.
The role of this
committee is to Prandaj,
establishdo
programmes
in
the
area
of
youth
work
within
the
Council
of
Europe,
të organizojmë një mbledhje të organizatës sonë, ku do të punojmëespecially
në dy
the programmesdrejtime:
of the European Youth Centres in Strasbourg and Budapest and of the European Youth
Foundation.
1. Plani afatshkurtër i veprimit: çka duhet të bëhet konkretisht dhe si të
shmangen incidentet e mëtutjeshme.
Reflection time
2. Plani afatmesëm i veprimit: pas një viti do të mbahen zgjedhjet vendore, dhe
1. Do you know of any example
of co-management
functioning
at a local
or organisational
duhet
ta shfrytëzojmësystems
këtë mundësi
që të fillojmë
të ndikojmë
që tani teklevel?
Where is it? How does it function?
autoritetet vendore, dhe të bëjmë një propozim strategjik, duke përfshirë
udhëzime system
për punë,
edukative,
2. What benefits of the co-management
canqasje
you think
of? hapa dhe veprime konkrete.
Ngjarjet
e lartpërmendura
kanë
filluar të ndodhin
edhe në lagjet e tjera të qytetit. Edhe
3. In your opinion, what
are the
limitations of the
co-management
system?
degët e tjera të organizatës sonë në këto lagje e organizojnë këtë mbledhje.
Pas mbledhjes sonë, do të organizohet një mbledhje tjetër me përfaqësuesit e komunës
së Strasburgut dhe përfaqësuesit e tjetër nga strukturat rinore të lagjeve të tjera që t’i
The revised charter states
that “local
and regional authorities
prezantojmë
propozimet/strategjitë
tona. should develop the Council of Europe comanagement principle and system of decision-making in partnership with young people and youth organisations
Detyra jonë do të jetë të caktojmë dy përfaqësues tanë qo do ta prezantojnë qartë
in policy areas relevant to young people.”43 This is considered a very special form of co-operation because all
strategjinë tonë.
parties, both adults and young people, are on the same level and hold the same power to make decisions. It
may, in some communities,
be difficult for
people to tuaj
be seen
as equalnëpartners
Ju falënderojmë
përyoung
bashkëpunimin
dhe shihemi
takim. with adults and to share
power with them. The experience of various organisations shows, however, that “this concept opens the door
Koordinatori i “Just do it”.
to amazing new opportunities, ideas and challenges for young people and elders to stretch their creativity and
commitment. It reduces prejudice,
enhances
clarity and duhet
simplicity
of communication,
whichemakes
it valid
(Vërejtje: rasti
i studimit/ftesa
të përshtatet
me objektivat
sesionit
dhe and
të
useful in any sector of daily
life – family, school and business”.44
aktivitetit.)

Co-management at a local level

Setting up a co-management
at a localpër
level
can be done
in a number të
ofautoriteteve
ways and there
is no universal
Roletsystem
dhe udhëzimet
informimin
e përfaqësuesve
vendore
recipe that applies equally to all. It is possible, however, to present a general framework that can guide the whole
Rolet
process, and this is presented below.
– kryetari i komunës;
43. Ibid., II.7.53.ii.

– këshilltari politik përgjegjës për çështjet e brendshme dhe të sigurisë;

44. “Co-management. A practical –guide.
Seeking excellence
in youth
participation
a local rinore.
level”, Peace Child International,
zëvendëskryetari
i komunës
përgjegjës
për at
çështjet
2006, p. 9. Available at: http://co-management.info.

Rolet mund t’i luajnë edhe ata anëtarë të ekipit që nuk janë të përfshirë në
prezantimin, lehtësimin dhe diskutimin përmbyllës të ushtrimit.

Step 1 – Preparation

Udhëzime për informimin

Good preparation can substantially contribute
to the success eof autoriteteve
an initiative, and
it is therefore
important
to
– tre përfaqësuesit
vendore
duhet të
kenë qasje
të
ensure that enough time and attention is given
to
this
stage
of
the
process.
Before
talking
to
potential
partners
ndryshme gjatë intervenimeve të tyre. Për shembull: kryetari i komunës
about establishing a co-management system,
one needs
to make
sure that
– kërkon
zgjidhje
të shpejtë
dhethe
të potential
mirë për partner:
gjithë qytetin (duke i marrë
parasysh
argumentet
e kolegëve
të form
tij/saj);
këshilltari politik
– understands what co-management
is. Studying
publications
about this
of co-operation,
making- i cili
duhet
ta
mundësojë
sigurinë
e
qytetarëve,
është
në
favor
contact with people who already have experience in this area and listening to their advice, can të
all ligjit
be dhe
rendit,
nuk
beson
se
të
rinjtë
janë
të
përgjegjshëm;
zëvendëskryetari
i
helpful;
komunës
–
është
përgjegjës
për
të
rinjtë
dhe
i
mban
kontaktet
me
OJQ– is clear about what he/she wants to achieve (what area of co-management and to what extent?);
të, prandaj është në favor të zgjidhjes që i përfshin dhe i mbështet të
– knows of institutions or communities where this system already operates. One can often learn from the
rinjtë dhe OJQ-të e të rinjve edhe atë në aspekt afatgjatë.
experience of others! A good idea might be to establish personal contact with a representative of such
– co-management
gjatë luajtjes së system
roleve të
të lirëquestions
të improvizojnë
an institution’s or community’s
sotyre,
thataktorët
you canjanë
address
directlynëtobazë të
asaj se si e paramendojnë mbledhjen në jetën reale, dhe mund të kenë
that person;
nevojë që paraprakisht të ulen së bashku që t’i qartësojnë intervenimet e
– is able to explain co-management to interested parties in a way they can understand. The concept of comanagement can be quite new fortyre.
some people and they may have doubts and reservations (especially
– kryetari
i komunës
e kryeson
mbledhjen,
shkak
se ai to
është
nikoqiri.
those who would be sharing power
with another
party).
One therefore
needs për
to be
prepared
discuss
what co-management means in general, how it works in the area of youth work, what the experience of
2. Takimi ndërmjet organizatave rinore dhe autoriteteve lokale–30 minuta
other institutions or communities is, what the benefits are and what challenges there might be, etc.;
ngamight
OJQ-të
rinore
punës)
dërgon
anëtarë
të they
organizatës
– has some material ready.Secila
People
need
some(grupet
time toethink
about
what dy
they
hear and
might në
takimin
meitkryetarin
komunës.
Për fatthem
të keq,
i “Just do it” nuk
want to read a bit more about
it, so
would beehelpful
to provide
with“koordinatori”
relevant materials.
mund të vijë në takim.

Kryetari i komunës e hap mbledhjen dhe njofton se kohëzgjatja maksimale e
takimit është 30 minuta.
As a lot of support will be needed in the following stages, one should look for allies who would be interested in
helping and joining the initiative.Tema
If one erepresents
localtë
youth
or a youth
organisation,
it can be
helpful
find
takimit është
diskutohen
propozimet
e OJQ-ve
rinore
dhetotë
merren
like-minded people or organisations.
If one për
represents
local
authorities, që
onemund
can look
for other officers
who could
vendime
veprimet
e mundshme
ta përmirësojnë
situatën
aktuale.
provide support, or contact institutions working with youth in the area (such as schools, youth centres, etc.).
Pjesa tjetër e pjesëmarrësve janë vëzhgues aktivë të takimit. Ata kanë mundësi që
Such allies can provide not only moral support, but they can also take over some tasks, help to generate better
nëpërmjet moderatorit (koordinatorit) t’u japin shënime kolegëve që e përfaqësojnë
ideas and contribute resources, etc.
OJQ-në e tyre në takim.
3. Zgjidhja
e situatës partner
Step 3 – Approaching a potential
co-management
This is a very important moment in the whole process as at this point the partnership is initiated between the
1. Ndjenjat:
parties whoDiskutimi
will be sharing the decision-making
power and responsibilities. If the other party does not agree
përmbyllës
dhe
to participate in establishing the co-management
system Në
then
the whole
process
willebe
blocked.
– Në përgjithësi?
grupet
e punës
për rastin
studimit?
NëApproaching
luajtjen e roleve?
vlerësimi partner is often a long process and one can expect a number of meetings and negotiations.
the co-management
2. Procesi:
Some tips:
– Ayour
ishtepotential
e lehtë të përgatiten
strategjitë
në grupet
e punës?
– make a plan on how to approach
co-management
partner.
Decide
how Pse?
you want to do
this, when, where and with
whom,
etc.
Divide
the
roles
and
tasks
between
your
allies;
3. Rezultatet:
– try to identify the fears and doubts your potential co-management partner may have in relation to your
– Çka mendoni për rezultatet?A janë propozimet relevante? Çka mungon? A
proposal. Think of ways of addressing these doubts;
identifikuat ndonjë aspekt që mund të përmirësohet në situatën tuaj
– be ready to negotiate and to compromise.
praktike?Your partner might be interested in creating a co-management
system, but only to a limited extent (for example, only in the area of health care for young people in
4. Bartjaon
nëarealitet:
your local community). Starting
small scale is a good way to initiate the whole co-management
process and to learn how it works. When more experience has been gained, the co-management can be
– A ka ndonjë lidhje ndërmjet ushtrimit dhe realitetit?
extended to other areas too;
– Çka keni mësuar nga ky ushtrim? Çka mund të përdorni në praktikën tuaj?
– A keni ndonjë koment ose këshillë sa i përket bashkëpunimit me autoritetet
vendore?

SeksioniCo-operation
i edukimit at a local level

Step 2 – Finding allies
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operation in the field of youth and youth policies. It meets twice a year in plenary session and addresses
youth-related issues and challenges.
Rrjeti i pjesëmarrjes
2. The Advisory Council. It has 30 members representing international non-governmental youth
organisations and networks, national youth committees properly constituted in Council of Europe
Titulli member states Rrjeti
i pjesëmarrjes
(so-called
National Youth Councils) and structures involved in various areas of youth
work relevant toBurimi:
the Council
Europe’s
youth policy.
The
role of the Advisory Council is to promote nonClareofLardner,
kompania
Clarity,
www.claritygovernmental participation
in
decision-making
processes
in the youth sector of the Council of Europe.
scotland.pwp.blueyonder.co.uk
3. The Joint Council on Youth. It consists of all members of the European Steering Committee for Youth
Tema and the Advisory
Fuqia
kundrejt
nëdecisionnjë projekt
Council
andpjesëmarrjes
it is the main
and policy-making body for governmental and
non-governmental partners within the Directorate of Youth and Sport. The role of this joint council is to
Mostra develop a common
on the main aspects of the youth sector in the Council of Europe, namely
Kushposition
e ka fuqinë?
priorities and objectives, as well as on the budget.
Madhësia
grupit
Çfarëdo
qoftë This is another joint decision-making body consisting of eight members of
4. Thee Programming
Committee.
the European Steering Committee for Youth and eight members of the Advisory Council. The role of this
minutaprogrammes in the area of youth work within the Council of Europe, especially
committee is to 60
establish
the programmes of the European Youth Centres in Strasbourg and Budapest and of the European Youth
Objektivat
Foundation. – të kuptohet ndërlikimi i dimensioneve të pjesëmarrjes;
Koha

Reflection time

– të vlerësohet shkalla e fuqizimit që ofrohet nga format e ndryshme të
pjesëmarrjes ose projektet e veçanta;

– të ofrohet mjet konkret për krahasimin e formave të ndryshme të pjesëmarrjes.
1. Do you know of any example of co-management systems functioning at a local or organisational level?
Where is it? How does
it function?
Përgatitja
Duhet
të bëhet një prezantim i shkurtër i modelit të pjesëmarrjes “Clarity”, në bazë
tëco-management
materialeve të dorëzuara
rrjetin.
2. What benefits of the
system canpër
you
think of?
3. In your opinion, what are the limitations of the co-management system?
Materialet
Kopje të materialit për modelin e pjesëmarrjes “Clarity”.
Udhëzime
1. Kërkoni
Co-management
at a local
level nga pjesëmarrësit të mendojnë ndonjë projekt konkret për të rinj të në

cilin janë të përfshirë. Duke e shfrytëzuar modelin e pjesëmarrjes “Clarity”, duhet
The revised charter states ta
that
“local and
regional
authorities
should
develop
therinjtë
Council
of Europe
vlerësojnë
shkallën
e fuqisë
që e kanë
të rriturit
dhe të
në kuadër
të comanagement principle and system
of
decision-making
in
partnership
with
young
people
and
youth
organisations
këtij projekti.
in policy areas relevant to young people.”43 This is considered a very special form of co-operation because all
Kërkoni
ngaare
pjesëmarrësit
qëlevel
t’i shkëmbejnë
rezultatet
e punës
së tyre
në grupeIt
parties, both adults and2.young
people,
on the same
and hold the
same power
to make
decisions.
me
nga
katër
veta.
may, in some communities, be difficult for young people to be seen as equal partners with adults and to share
power with them. The experience
various organisations
however,
that
opens the
door
3. Ofroniofmundësi
për të dhënë shows,
komente,
vërejtje
ose“this
për concept
të parashtruar
pyetje.
to amazing new opportunities,
ideasdiskutim
and challenges
for young
peopleraportet
and elders
to stretch
their të
creativity and
4. Inicioni
për temën:
“Si ndikojnë
e fuqisë
në kuadër
commitment. It reduces prejudice,
enhances
clarity andesimplicity
of communication, which makes it valid and
projektit
mbi pjesëmarrjen
të rinjve?”
useful in any sector of daily life – family, school and business”.44
Setting
up apërmbyllës
co-management
system
at a localkëto
levelpyetje:
can be done in a number of ways and there is no universal
Diskutimi
Pyetni
pjesëmarrësit
recipe
that
applies
equally
to
all.
It
is
possible,
however,
to present a general framework that can guide the whole
dhe vlerësimi
1. A jeni
të befasuar me rezultatet e vlerësimit tuaj? Pse?
process, and this is presented
below.
2. A mësuat diçka të re për projektin tuaj? Çka?
43. Ibid., II.7.53.ii.

3. Sa është i dobishëm ky model në punën tuaj me të rinjtë?

44. “Co-management. A practical
guide.
Seekingseexcellence
in youth
participation
at a local“ideale”
level”, Peace
Child ndërmjet
International,
4. Çka
mendoni
duhet për
t’u arritur
një ndarje
e fuqisë
2006, p. 9. Available at: http://co-management.info.
aktorëve?

Dokumentet e
bashkangjitura

Materiali për modelin e pjesëmarrjes “Clarity”.

Step 1 –MODELI
Preparation
I PJESËMARRJES “CLARITY”
Burimi:Clarecan
Lardner,kompania
Good preparation
substantiallyClarity,www.clarity-scotland.pwp.blueyonder.co.uk
contribute to the success of an initiative, and it is therefore important to
ensure that enough time and attention is given to this stage of the process. Before talking to potential partners
about establishing a co-management system, one needs to make sure that the potential partner:
Të rriturit e iniciojnë idenë e
Të rinjtë e iniciojnë idenë e
– understands what co-management is. Studying publications about this form of co-operation, making
projektit
projektit
contact with people who already have experience in this area and listening to their advice, can all be
helpful;
Të rriturit vendosin për agjendën
Të rinjtë vendosin për agjendën (për
– is(për
clear
aboutqë
what
he/she
wants to achieve (what area of co-management
and to
çështjet
do të
diskutohen)
çështjet
qëwhat
do tëextent?);
diskutohen)
– knows of institutions or communities where this system already operates. One can often learn from the
experience
of others!
A good idea might be to establish personal contactTëwith
a representative
of such
Të rriturit i marrin
vendimet
rinjtë
i marrin vendimet
an institution’s or community’s co-management system so that you can address questions directly to
that person;
Të rinjtë e kanë shumicën e
Të rriturit e kanë shumicën e
të marrë
– is able to explain co-management to interested parties in a way they can informatave
understand.që
Thenevojiten
concept për
of coinformatave që nevojiten për të
vendim
management can be quite new for some people and they may have doubts
and reservations (especially
marrë vendim
those who would be sharing power with another party). One therefore needs to be prepared to discuss
Të rriturit
marrin veprime
për in
t’i general, how it works in the area of youth
Tëwork,
rinjtëwhat
marrin
për t’iof
what
co-management
means
theveprime
experience
zbatuar
vendimet
zbatuar
vendimet
other institutions or communities is, what the benefits are and what challenges there might be, etc.;

– has some material ready. People might need some time to think about what they hear and they might
Struktura e pjesëmarrjes e pasqyron
Struktura e pjesëmarrjes e pasqyron
want to read a bit more about it, so it would be helpful to provide them with relevant materials.
mënyrën se si të rriturit i bëjnë
mënyrën se si të rriturit i bëjnë gjërat
gjërat (kryesisht formale)
(kryesisht joformale)

Step 2 – Finding allies

rrituritwill
kanë
Të rinjtë
kanë fuqi
As a lot ofTë
support
befuqi
needed in the following stages, one should look for allies
who would
be interested in
helping and joining the initiative. If one represents local youth or a youth organisation, it can be helpful to find
like-minded people or organisations. If one represents local authorities, one can look for other officers who could
provide support, or contact institutions working with youth in the area (such as schools, youth centres, etc.).
Such allies can provide not only moral support, but they
can ialso
take over some tasks, help to generate better
Orteku
pjesëmarrjes
ideas and contribute resources, etc.
Orteku i pjesëmarrja

Tema
Përkufizimi i pjesëmarrjes
This is a very important moment in the whole process as at this point the partnership is initiated between the
parties who will be sharing the decision-making
power eand
responsibilities. If the other party does not agree
Pjesëmarrja në procesin
vendimmarrjes
to participate in establishing the co-management system then the whole process will be blocked. Approaching
Mostra
A nënkupton
pjesëmarrja
përcan
ju të
njëjtën
gjë sikurse
edhe për mua?
the co-management
partner is often
a long process
and one
expect
a number
of meetings
and negotiations.
Some tips:
Madhësia e grupit
8, 16 ose 24 pjesëmarrës
– make a plan on how to approach your potential co-management partner. Decide how you want to do
this,
whom, etc. Divide the roles and tasks between your allies;
Kohawhen, where and with
60 minuta
– try to identify the fears and doubts your potential co-management partner may have in relation to your
ObjektivatThink of ways–of addressing
të formulohen
interpretimet
proposal.
these
doubts; e ndryshme për pjesëmarrjen e të rinjve;
– be ready to negotiate and
compromise.
Your
partner mightkonceptet
be interested
in creating a eco-management
– totë
mendohet për
interpretimet,
dhe dimensionet
ndryshme të
system, but only to a limited
extent
(for
example,
only
in
the
area
of
health
care for young people in
pjesëmarrjes së të rinjve;
your local community). Starting on a small scale is a good way to initiate the whole co-management
– it të
mendohet
përfshirjen
e pjesëmarrësve
në procesin
e vendimmarrjes.
process and to learn how
works.
When për
more
experience
has been gained,
the co-management
can be
extended to other areas too;
Përgatitje
Nuk ka
Materiale

Tabelë me letra (Flipçarte), shënues (markerë)
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i edukimit at a local level

Titulli

Step 3 – Approaching a potential co-management partner

81
113

Doracak Manual
për Kartën
e Rishikuar
EvropianeCharter
për Pjesëmarrjen
e të Rinjve në
Rajonale
on the
revised European
on the Participation
of Jetën
YoungLokale
Peopledhe
in Local
and Regional Life

operation in the field of youth and youth policies. It meets twice a year in plenary session and addresses
youth-related issues and challenges.

80
114

Udhëzime
1. Kërkoni
nga pjesëmarrësit
në një letërinternational
ta shkruajnë non-governmental
përkufizimin e tyreyouth
për
2. The Advisory Council.
It has
30 members që
representing
pjesëmarrjen
e
të
rinjve
(punë
individuale).
organisations and networks, national youth committees properly constituted in Council of Europe
member states (so-called
National
Councils)
structures
involved
in various
areastaofjapë
youth
2. Individët
gjejnë Youth
një partner
dhe and
punojnë
në çifte.
Secili prej
tyre duhet
work relevant to the përkufizimin
Council of Europe’s
youth policy.
The
role of the
Counciltëispërbashkët
to promotepër
none tij, e pastaj
duhet të
pajtohen
përAdvisory
një përkufizim
governmental participation
in
decision-making
processes
in
the
youth
sector
of
the
Council
of
Europe.
të dy.
3. The Joint Council3.onPastaj
Youth.
It consists
ofgrupe
all members
of vetave.
the European
foreYouth
çiftet
formojnë
prej katër
Çdo çiftSteering
e paraqetCommittee
përkufizimin
tij, e
and the Advisory Council
it is
the duhet
main decisionand
governmental
and
pastaj and
të dyja
çiftet
të pajtohen
përpolicy-making
një përkufizimbody
që dofor
të jetë
i pranueshëm
non-governmental partners
within
the
Directorate
of
Youth
and
Sport.
The
role
of
this
joint
council
is
to
për të katër anëtarët e grupit.
develop a common position on the main aspects of the youth sector in the Council of Europe, namely
4. Grupet
formojnë grup prej tetë vetash. Prezantohen të gjitha
priorities and objectives,
asme
wellkatër
as onveta
the tani
budget.
përkufizimet e pastaj arrihet pajtim për një përkufizim përfundimtar që është i
4. The Programming Committee. This is another joint decision-making body consisting of eight members of
pranueshëm për të gjithë anëtarët e grupit.
the European Steering Committee for Youth and eight members of the Advisory Council. The role of this
5. Në diskutim
plenar,insecili
grupofeyouth
prezanton
përkufizimin
e tij,ofduke
ndarë
kohë
committee is to establish
programmes
the area
work within
the Council
Europe,
especially
edhe
për komente
sqarime.
the programmes of the
European
Youthdhe
Centres
in Strasbourg and Budapest and of the European Youth
Foundation.
6. Prezantoni disa “përkufizime zyrtare” të pjesëmarrjes së të rinjve për të bërë
krahasim.
Reflection time
Diskutimi
Diskutim për rezultatet (përkufizimet):
përmbyllës
1. Do you know of any example
co-management
systems functioning
local or organisational level?
1. Saofjanë
të ngjashme përkufizimet
e grupeveattëandryshme?
dhe Where
vlerësimi
is it? How does it function?
2. Cilat janë dallimet kryesore?
2. What benefits of the co-management system can you think of?
3. Me cilat aspekte të pjesëmarrjes së të rinjve ndërlidhen këto përkufizime?
3. In your opinion, what are the limitations of the co-management system?
4. Sa e vështirë ishte të formulohen përkufizime të përbashkëta? Pse?
5. Sa ishit të gatshëm të bëni lëshime ose të hiqni dorë prej pjesëve të
Co-management at a local level

përkufizimit tuaj që të arrini marrëveshje të përbashkët?
The revised charter states that “local and regional authorities should develop the Council of Europe coDiskutim
procesin e vendimmarrjes:
management principle and
systempër
of decision-making
in partnership with young people and youth organisations
43
This
is
considered
special form
co-operation
in policy areas relevant to young
people.”
1. Cili ishte roli juaj në formuliminaevery
përkufizimeve
në of
faza
të ndryshmebecause
(në çifte,all
parties, both adults and young people,
areme
onnga
thekatër
sameveta,
leveletj.)?
and Sihold
the same
power
to make decisions. It
në grupe
ndjeheshit
në atë
rast?
may, in some communities, be difficult for young people to be seen as equal partners with adults and to share
2. Aofkishit
hapësirë
të mjaftueshme
të marrë
pjesë
aq concept
sa dëshironit
ose
aqdoor
sa
power with them. The experience
various
organisations
shows,për
however,
that
“this
opens
the
kishit
nevojë?
Nëse jo,
jo? people and elders to stretch their creativity and
to amazing new opportunities, ideas
and
challenges
for pse
young
commitment. It reduces prejudice,
enhances
clarity
and simplicity
3. Çka
u ndihmoi
të merrni
pjesë? of communication, which makes it valid and
useful in any sector of daily life – family, school and business”.44
4. Çka e pengoi pjesëmarrjen tuaj?
Setting up a co-management system at a local level can be done in a number of ways and there is no universal
5. It Si
definicionitoi present
pjesëmarrjes
që u framework
prezantua në
diskutimin
me
recipe that applies equally to all.
is ndërlidhet
possible, however,
a general
that
can guideplenar
the whole
përvojën tuaj të pjesëmarrjes në këtë ushtrim?
process, and this is presented below.
Variacionet

Do të ishte interesante të ketë edhe disa vëzhgues që do ta ndiqnin procesin dhe
pastaj do të jepnin informatë kthyese për atë se si ecnin punët në grupe dhe çfarë
44. “Co-management. A practical guide. Seeking excellence in youth participation at a local level”, Peace Child International,
strategji kanë përdorur ato. Jo gjithmonë njerëzit janë të vetëdijshëm për rolet e tyre
2006, p. 9. Available at: http://co-management.info.
ose sjelljen e tyre.
43. Ibid., II.7.53.ii.

Step 1 – Preparation

Boshti kohor i pjesëmarrjes
Good preparation can substantially contribute to the success of an initiative, and it is therefore important to
Titulli
Boshti kohor i pjesëmarrjes
ensure that enough time and attention is given to this stage of the process. Before talking to potential partners
Burimi:i panjohur
about establishing a co-management system, one needs to make sure that the potential partner:
Tema
Prezantimi i përvojave personale në pjesëmarrjen e të rinjve
– understands what co-management is. Studying publications about this form of co-operation, making
contact
have experience
in this area and listening to their advice, can all be
Mostra with people who
Cilialready
është tregimi
juaj?
helpful;
Madhësia e grupit
4-25
– is clear about what he/she wants to achieve (what area of co-management and to what extent?);
Koha
30-60 minuta
– knows of institutions or communities where this system already operates. One can often learn from the
experience
might bepërvojat
to establish
personal contact
witheapjesëmarrjes;
representative of such
Objektivat of others! A –good
të idea
shkëmbehen
e pjesëmarrësve
nga fusha
an institution’s or community’s
co-management
system
so
that
you
can
address
questions
to në
– të mendohet për mënyrat e ndryshme në të cilat individët
mund të directly
marrin pjesë
that person;
jetën e ndonjë organizate ose komuniteti vendor;
– is able to explain co-management to interested parties in a way they can understand. The concept of co– të krijohet një bazë për planifikimin e përfshirjes së mëtutjeshme në fushën e
management can be quite new for some people and they may have doubts and reservations (especially
pjesëmarrjes së të rinjve.
those who would be sharing power with another party). One therefore needs to be prepared to discuss
Përgatitja
Nuk kain general, how it works in the area of youth work, what the experience of
what
co-management means
other institutions or communities is, what the benefits are and what challenges there might be, etc.;
Materialet
Një letër shumë e madhe, në mënyrë që çdo pjesëmarrës të ketë hapësirë të
– has some material ready.
People might
need
someboshtin
time toe think
about what they hear and they might
mjaftueshme
që ta
vizatojë
tij kohor.
want to read a bit more about it, so it would be helpful to provide them with relevant materials.
Shumë lapsa me ngjyrë, shënues (markerë), letra me ngjyrë, gërshërë, ngjitës, fotografi
të gazetave të vjetra, etj.

Step 2 – Finding allies

Udhëzime
1. Duke i përdorur materialet që janë në dispozicion, pjesëmarrësit duhet ta vizatojnë
As a lot of support will be needed inboshtin
the following
stages,
should
look for
allies
who would
be interested
in të
kohor ku
do t’i one
shënojnë
piketat
që do
t’i paraqesin
përvojat
e tyre më
helping and joining the initiative. If rëndësishme
one represents
youth
or a youth së
organisation,
it can
be helpful to find
në local
fushën
e pjesëmarrjes
të rinjve, si për
shembull:
like-minded people or organisations. If one represents local authorities, one can look for other officers who could
– working
si dhe kurwith
kanë
marrë
në organizata,
grupe oseyouth
komunitete;
provide support, or contact institutions
youth
inpjesë
the area
(such as schools,
centres, etc.).
si dhe kur
të përfshirë
nësome
përforcimin
Such allies can provide not only moral– support,
butkanë
theyqenë
can also
take over
tasks, ose
helppromovimin
to generateebetter
pjesëmarrjes së të rinjve.
ideas and contribute resources, etc.

Diskutimi
këto
This is a very
important momentPyetni
in thepjesëmarrësit
whole process
aspyetje:
at this point the partnership is initiated between the
përmbyllës
dhe the 1.
parties who
will be sharing
decision-making
power
and responsibilities.
If the
party does not agree
Cili lloj i përvojës
në pjesëmarrje
është shënuar
mëother
shpesh?
vlerësimi
to participate
in establishing the co-management system then the whole process will be blocked. Approaching
2. Cilët janë faktorët që i inkurajojnë të rinjtë, duke e përfshirë edhe veten tuaj, që të
the co-management partner is often a long process and one can expect a number of meetings and negotiations.
marrin pjesë?
Some tips:
3. Pasi e patë boshtin kohor të secilit, a ka elemente tuaja të cilat nuk i keni shënuar,
– make a plan on how to approach
youre potential
partner. Decide how you want to do
por që tani
kuptuat seco-management
keni mundur t’i shënoni?
this, when, where and with whom, etc. Divide the roles and tasks between your allies;
4. A mendoni se të gjitha elementet e shënuara mund të marrin pjesë? Si?
– try to identify the fears and doubts your potential co-management partner may have in relation to your
proposal.
Think of ways–of addressing
doubts; që t’i vizatojnë boshtet e tyre kohore ashtu që të gjitha
Këshilla për
kërkoni ngathese
pjesëmarrësit

– be
ready to negotiate and totëcompromise.
partner
might be
in creating
a co-management
moderatorin
takohen në Your
një pikë
qendrore
në interested
letër (si rrezet
e diellit,
me diellin në mes).
system, but only to a limited
extentkjo
(for
example,
only
in the trajnimin
area of health
Atëherë
pikë
qendrore
e paraqet
tuaj; care for young people in
your local community). Starting on a small scale is a good way to initiate the whole co-management
– nëse grupi ka më shumë se 16 njerëz, vizatimet dhe prezantimet mund të bëhen në
process and to learn how it works. When more experience has been gained, the co-management can be
grupe më të vogla.
extended to other areas too;
Variacionet
Boshti kohor i pjesëmarrjes mund të fokusohet në çështje më specifike që kanë të bëjnë
me pjesëmarrjen, siç janë format e veçanta të pjesëmarrjes, nivelet e veçanta (evropiane,
kombëtare, vendore) etj.

SeksioniCo-operation
i edukimit at a local level

2. Pjesëmarrësit i paraqesin boshtet e tyre kohore dhe flasin për përvojat e tyre në

Step 3 – Approaching a potentialfushën
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partner
e pjesëmarrjes
së të rinjve.
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Të drejtat dhe pjesëmarrja
operation in the field of youth and youth policies. It meets twice a year in plenary session and addresses
Titulli
Të drejtat dhe pjesëmarrja
youth-related issues and challenges.
Tema
Të drejtatItqëhas
kanë30
të bëjnë
me pjesëmarrjen
e tëinternational
rinjve
2. The Advisory Council.
members
representing
non-governmental youth
national
youth committees properly constituted in Council of Europe
Mostraorganisations and
Cilatnetworks,
janë të drejtat
e mia?
member states (so-called National Youth Councils) and structures involved in various areas of youth
Madhësia
e relevant
grupit tomë
paku 8of Europe’s youth policy. The role of the Advisory Council is to promote nonwork
thesë
Council
governmental participation in decision-making processes in the youth sector of the Council of Europe.
Koha
90 minuta
3. The Joint Council on Youth. It consists of all members of the European Steering Committee for Youth
Objektivat
– Council
të shqyrtohen
drejtat
ndryshme
qëpolicy-making
duhet t’i kenëbody
të rinjtë
që të mund ta
and the Advisory
and it istëthe
main edecisionand
for governmental
and
praktikojnë
pjesëmarrjen;
non-governmental partners within the Directorate of Youth and Sport. The role of this joint council is to
develop a common
position
on the
mainndërmjet
aspects të
of drejtave
the youth
in dhe
the pjesëmarrjes;
Council of Europe, namely
– të
shqyrtohet
raporti
të sector
të rinjve
priorities and objectives, as well as on the budget.
– të mendohet për atë se si respektohen të drejtat e të rinjve në kontekste të
4. The Programming Committee.
This is another joint decision-making body consisting of eight members of
ndryshme vendore.
the European Steering Committee for Youth and eight members of the Advisory Council. The role of this
Përgatitja
ka programmes in the area of youth work within the Council of Europe, especially
committee is to Nuk
establish
the programmesTabelë
of theme
European
Youth Centres
in Strasbourg
Materialet
letra (flipçart)
dhe shënues
(markerë)and Budapest and of the European Youth
Foundation.
Udhëzime
1. Ndani pjesëmarrësit në grupe me nga katër deri në gjashtë veta.
2. Kërkoni prej çdo grupi që të shënojë sa më shumë shembuj të të drejtave që kanë
të bëjnë me pjesëmarrjen që mund t’u kujtohen brenda pesë minutave (shembuj
1. Do you know of any example
co-management
systems
functioning
at apjesë
localnë
orjetën
organisational
level?
janë të of
drejtat
që u nevojiten
të rinjve
për të marrë
e komunitetit
të
Where is it? How does it
function?
tyre
vendor ose rajonit të tyre).
Reflection time

3. co-management
Mblidhni përgjigjet
në diskutim
plenar.
2. What benefits of the
system
can you think
of?
4. are
Kërkoni
prej çdo grupi
të zgjedhë 10 të
drejta nga lista plenare, të cilat, sipas
3. In your opinion, what
the limitations
of theqë
co-management
system?
mendimit të tyre, janë thelbësore për pjesëmarrjen të rëndësishme të të rinjve në
kontekstin vendor.

Co-management at a local
level
5. Grupet le t’i prezantojnë listat e tyre.
The revised charter states
that “local
andnëregional
authorities
develop
the Council
ofplenar.
Europe co6. Thirrni
të gjithë
diskutimin
plenar që should
do të mbahet
në fund
të sesionit
management principle and system of decision-making in partnership with young people and youth organisations
43
Thisme
is rezultatet
considered
a verynë
special
in Diskutimi
policy areas relevant to
young
Pyetje
që people.”
kanë të bëjnë
e punës
grup: form of co-operation because all
parties,
both dhe
adults and young people, are on the same level and hold the same power to make decisions. It
përmbyllës
Cilat janë
ngjashmëritë
listave
(cilat partners
të drejta janë
të
may,
in some communities, be1.difficult
for young
peoplendërmjet
to be seen
as equal
with përmendur
adults and nga
to share
vlerësimi
gjithë
ose
nga
shumica
e
grupeve)?
power with them. The experience of various organisations shows, however, that “this concept opens the door
Cilatand
të drejta
nuk paraqiten
nëpeople
çdo listë?
to amazing new opportunities,2.ideas
challenges
for young
andPse?
elders to stretch their creativity and
commitment. It reduces prejudice,
enhances
clarity
and
simplicity
of
communication,
which “esenciale”
makes it valid
3. Çfarë kriteri përdorët për të vendosur se a është një e drejtë
për and
44
useful in any sector of daily life – family,
school
and
business”.
pjesëmarrjen ose jo?
4. Si u at
pajtuan
tuaj be
përdone
këto kritere?
Setting up a co-management system
a localgrupet
level can
in a number of ways and there is no universal
recipe that applies equally to all. It is possible, however, to present a general framework that can guide the whole
Pyetje që kanë të bëjnë me të drejtat në përgjithësi:
process, and this is presented below.
5. Si ndërlidhen të drejtat e shënuara nga pjesëmarrësit me pjesëmarrjen e të
rinjve?
43. Ibid., II.7.53.ii.
A mund
të excellence
konsiderohen
këtoparticipation
të drejta si at
të adrejta
të njeriut?
44. “Co-management. A practical 6.
guide.
Seeking
in youth
local level”,
PeacePse?
Child International,
2006, p. 9. Available at: http://co-management.info.
Pyetje që kanë të bëjnë me gjendjen vendore të pjesëmarrësve:

7. Cilat të drejta nuk respektohen në kontekstin tuaj vendor? Pse?
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8. Si i kërkojnë të rinjtë këto të drejta?

Step 1 – Preparation
Maskarada
“DMHMM”
Good preparation can substantially contribute to the
success of
an initiative, and it is therefore important to
ensure that enough time and attention is given to this stage of the process. Before talking to potential partners
Titulli
Maskarada “DMHMM”
about establishing a co-management system, one needs to make sure that the potential partner:
Burimi:Trajnimi për zhvillimin dhe zbatimin e projekteve pjesëmarrëse në nivel vendor
– understands what co-management
is. Studying
about this form of co-operation, making
dhe rajonal,QER
Strasburg,publications
2005
contact with people who already have experience in this area and listening to their advice, can all be
Tema
Të fitohet përshtypja e parë për Kartën
helpful;
– is clear about what he/she wants to achieve (what area of co-management and to what extent?);
Mostra
Ç’është DMHMM?
– knows of institutions or communities where this system already operates. One can often learn from the
experience
others! A 15-30
good idea might be to establish personal contact with a representative of such
Madhësia eofgrupit
an institution’s or community’s co-management system so that you can address questions directly to
that
person;
Koha
40 minuta
– is able to explain co-management to interested parties in a way they can understand. The concept of coObjektivat can be quite
– new
të mendohet
për konceptet,
mënyrat
e ndryshme (especially
të interpretimit
management
for some people
and theydiapazonin
may have dhe
doubts
and reservations
tëpower
“pjesëmarrjes
së të rinjve”;
those who would be sharing
with another
party). One therefore needs to be prepared to discuss
what co-management means
general, how
it works
in the area të
of youth
work,tëwhat
the experience
of e
– të in
analizohet
rëndësia
e koncepteve
ndryshme
pjesëmarrjes
për punën
other institutions or communities
is,
what
the
benefits
are
and
what
challenges
there
might
be,
etc.;
pjesëmarrësve dhe jetën e përditshme;
– has some material ready. People might need some time to think about what they hear and they might
të iniciohet
debat be
përhelpful
qëndrimet
e të rinjve
ndaj
pjesëmarrjes.
want to read a bit more –about
it, so it would
to provide
them
with
relevant materials.

Step 2 – Përgatitja
Finding allies

b. mjetet;
Step 3 – Approaching a potential co-management
partner
c. whole
hapësira;
This is a very important moment in the
process as at this point the partnership is initiated between the
d. mundësitë;
parties who will be sharing the decision-making
power and responsibilities. If the other party does not agree
to participate in establishing the co-management
system then the whole process will be blocked. Approaching
e. mbështetja.
the co-management partner is often a long process and one can expect a number of meetings and negotiations.
2. Kërkoni nga pjesëmarrësit që të ndahen në grupe me nga tri deri në gjashtë veta.
Some tips:
Secilit grup i jepet njëri nga konceptet e DMHMM-së për ta diskutuar dhe pastaj
– make a plan on how to approach
potential
co-management
partner. Decide how you want to do
duhet tëyour
përgjigjen
në këto
pyetje:
this, when, where and with whom, etc. Divide the roles and tasks between your allies;
a. Çkayour
mendoni
se nënkupton
ky koncept?
– try to identify the fears and doubts
potential
co-management
partner may have in relation to your
b. Cilat janë
pasojat
e këtij koncepti për pjesëmarrjen?
proposal. Think of ways of addressing
these
doubts;

– be ready to negotiate and
compromise.
Your partner
be interested
in creating
a co-management
3. toKërkoni
prej grupeve
që tëmight
përgatisin
një shfaqje
kreative
(këngë, poezi, skeç,
system, but only to a limited
extent
(for
example,
only
in
the
area
of
health
care
for
young people
in të
dramë, pantomimë, balet, etj.) ku do t’i prezantojnë konkluzionet
kryesore
your local community). Starting
on
a
small
scale
is
a
good
way
to
initiate
the
whole
co-management
diskutimeve të tyre.
process and to learn how it works. When more experience has been gained, the co-management can be
Thirrni grupet që ta realizojnë shfaqjen e tyre kreative.
extended to other areas4.too;
5. Kërkoni nga pjesëmarrësit e tjerë që të zbulojnë se cilat elemente të DMHMMsë janë prezantuar dhe si e interpretojnë ata poezinë, këngën etj.

SeksioniCo-operation
i edukimit at a local level

Duhet të bëhet një prezantim i thjeshtë i Kartës, gjegjësisht ç’është ajo, cili ka qenë
qëllimi i saj dhe si ndikon ajo mbi njerëzit.
As a lot of support will be needed in the following stages, one should look for allies who would be interested in
helping and
joining the initiative.
If one
local youth
or a youth
it can be helpful to find
Materialet
Karta
dherepresents
version i Kartës
i përshtatur
për tëorganisation,
rinjtë.
like-minded people or organisations. If one represents local authorities, one can look for other officers who could
Tabelë me letra (Flipçart).
provide support, or contact institutions working with youth in the area (such as schools, youth centres, etc.).
Such allies
can provide not only 1.
moral
support,pesë
but elementet
they can also
take over some tasks, help to generate better
Udhëzime
Prezantoni
e DMHMM-së:
ideas and contribute resources, etc.
a. e drejta;
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operation in the field of youth and youth policies. It meets twice a year in plenary session and addresses
youth-related issues
and challenges.
Diskutimi
Në diskutim
plenar, nga pjesëmarrësit mund të kërkohet që ta diskutojnë çdo
përmbyllës
dhe
koncept
të përpiqen
të propozojnë
një interpretim
të përbashkët
për atë se siyouth
2. The Advisory Council. dhe
It has
30 members
representing
international
non-governmental
vlerësimi
ndërlidhet
ai
me
Kartën
dhe
pjesëmarrjen
e
të
rinjve.
organisations and networks, national youth committees properly constituted in Council of Europe
member states (so-called National Youth Councils) and structures involved in various areas of youth
Pjesëmarrësve mund t’ua parashtroni edhe këto pyetje:
work relevant to the Council of Europe’s youth policy. The role of the Advisory Council is to promote non1. Çkainmësuat
për pjesëmarrjen
e të in
rinjve
nga kysector
ushtrim?
governmental participation
decision-making
processes
the youth
of the Council of Europe.
Sa iItrëndësishëm
konceptiofi DMHMM-së
përSteering
situatënCommittee
tuaj?
3. The Joint Council on 2.
Youth.
consists of është
all members
the European
for Youth
and the Advisory Council and it is the main decision- and policy-making body for governmental and
Variacionet
Për ta bërë ushtrimin me interesant, pjesëmarrësit duhet ta gjejnë se cilin koncept e ka
non-governmental partners within the Directorate of Youth and Sport. The role of this joint council is to
prezantuar grupi tjetër. Kjo, po ashtu do ta bënte më të qartë se në çfarë shkalle
develop a common position on the main aspects of the youth sector in the Council of Europe, namely
pjesëmarrësit i interpretojnë konceptet në mënyrë të ngjashme.
priorities and objectives, as well as on the budget.
4. The Programming Committee. This is another joint decision-making body consisting of eight members of
the European Steering Committee for Youth and eight members of the Advisory Council. The role of this
committee is to establish programmes in
the area
of youth
work
within the Council of Europe, especially
Luajtja
e roleve
sipas
Kartës
the programmes of the European Youth Centres in Strasbourg and Budapest and of the European Youth
Titulli Foundation.
Luajtja e roleve sipas Kartës
Burimi:Trajnimi për zhvillimin dhe zbatimin e projekteve pjesëmarrëse në nivel vendor
dhe rajonal,QER Strasburg, 2005
Reflection time
Tema
Karta në realitet
1. Do you know of any example of co-management systems functioning at a local or organisational level?
Mostra
Zbatimi
i Kartës në jetën e përditshme
Where is it? How does
it function?
2. What benefits
co-management system can you think of?
Madhësia
e grupit of the
10+
3. In your opinion, what
are the limitations of the co-management system?
Koha
40 minuta
Objektivat

– të tregohet se si mund të ndryshohen situatat duke e përdorur Kartën;

Co-management at a local level

– të përjetohen aspektet e ndryshme nga jeta e të rinjve ku mund të shfrytëzohet
The revised charter states Karta.
that “local and regional authorities should develop the Council of Europe comanagement principle and system of decision-making in partnership with young people and youth organisations
Përgatitja
Nuk ka
in policy areas relevant to young people.”43 This is considered a very special form of co-operation because all
parties,
both adults andMateriale
young people,
on the same
and hold the same power to make decisions. It
Materialet
ku janëare
përshkruar
roletlevel
e ndryshme
may, in some communities, be difficult for young people to be seen as equal partners with adults and to share
power with them. The experience
of various
organisations
shows,mund
however,
that “this
concept
opens
the door
Varësisht nga
imagjinata
e pjesëmarrësve,
të nevojiten
edhe
materiale
të tjera
to amazing new opportunities, ideas and challenges for young people and elders to stretch their creativity and
Udhëzime
1. Formoni grupe me nga katër deri në pesë veta. Sqaroni atyre se do të duhet ta luajnë
commitment. It reduces prejudice, enhances clarity and simplicity of communication, which makes it valid and
ndonjë situatë të caktuar.
useful in any sector of daily life – family, school and business”.44
2. Ndani rolet për grupet e ndryshme.
Setting up a co-management system at a local level can be done in a number of ways and there is no universal
recipe that applies equally
all. It is prej
possible,
however,
present
a general
framework
that
can guide
the whole
3. toKërkoni
tyre që
të shohintose
cila pjesë
e Kartës
përkon me
situatën
e dhënë.
process, and this is presented below.
4. Jepuni grupeve kohë prej disa minutash që të përgatiten për lojën e tyre.
5. Kërkoni prej tyre që ta luajnë situatën para të tjerëve, duke e përdorur Kartën e
rishikuar
për të gjetur
zgjidhje.
44. “Co-management. A practical
guide. Seeking
excellence
in youth participation at a local level”, Peace Child International,
43. Ibid., II.7.53.ii.

2006, p. 9. Available at: http://co-management.info.
6. Kërkoni prej pjesëmarrësve që t’i paraqesin pikëpamjet e tyre për situatat dhe

zgjidhjet e prezantuara.

Step 1 – Preparation
Good preparation can substantially
contribute këto
to the
success of an initiative, and it is therefore important to
Diskutimi
Pyetni pjesëmarrësit
pyetje:
ensure
that
enough
time
and
attention
is
given
to
this
stage of the process. Before talking to potential partners
përmbyllës dhe vlerësimi
1. Cilisystem,
ishte qëllimi
i këtij to
ushtrimi?
about establishing a co-management
one needs
make sure that the potential partner:
2. Si mund të shfrytëzohet Karta si mjet këtu?
– understands what co-management is. Studying publications about this form of co-operation, making
3. already
Si mundhave
t’i ndërlidhni
skeçet
e luajtura
melistening
situatën tuaj
personale?
contact with people who
experience
in this
area and
to their
advice, can all be
helpful;
4. A ishte i dobishëm ushtrimi? Pse?
– is clear about what he/she wants to achieve (what area of co-management and to what extent?);
Variacionet
Që rolet të bëhen më të gjalla, mund të përdoren edhe karikatura për t’i demonstruar situatat
– knows of institutions
or communities
where this system already operates. One can often learn from the
(shihni
shembujt e bashkangjitur).
experience of others! A good idea might be to establish personal contact with a representative of such
an institution’s or community’s co-management system so that you can address questions directly to
Luajtja e that
roleve
sipas Kartës – Materialet
person;
– is able to explain co-management to interested parties in a way they can understand. The concept of coStrehimi

management can be quite new for some people and they may have doubts and reservations (especially
Gjendja me strehimin në Utopi nuk është e mirë. Ka shumë pak hapësirë të lirë për strehim që është në dispozicion për të
thosenuk
whoofron
wouldinformata
be sharing
power
withdhe
another
party).
One therefore
needs
to be prepared
to discuss
rinjtë. Komuna
për
strehim
nguron
të ofrojë
shërbime
të strehimit
për shkak
të kufizimeve
what
co-management
means
in
general,
how
it
works
in
the
area
of
youth
work,
what
the
experience
of pasi e
buxhetore. Ekipi luan rolin e një grupi të rinjsh që demonstrojnë kundër gjendjes së rëndë me strehimin në Utopi,
other
institutions
or
communities
is,
what
the
benefits
are
and
what
challenges
there
might
be,
etc.;
kanë lexuar nenin për strehimin në versionin e Kartës me gjuhë të thjeshtë. Vjen një përfaqësues i autoriteteve vendore dhe
pyet se–ç’është
i tëPeople
rinjve emight
tregonneed
paragrafin
përkatës
të Kartës.
has puna.
some Përfaqësuesi
material ready.
some time
to think
about what they hear and they might
want to read a bit more about it, so it would be helpful to provide them with relevant materials.

Edukimi

Mediet
Approaching
a potential
partner
TëStep
rinjtë3e–Utopisë
kanë qasje
të kufizuarco-management
në medie, veçanërisht
në mediet e shtypura, por nuk kanë fare qasje në televizion
dhe
nëisradio
.Edhe
pse stacioni
vendor
i televizioni
udhëhiqet
pronësi
të komunës,
ata thonë
se tëthe
rinjtë nuk
This
a very
important
moment
in the
whole process
as atdhe
thisështë
pointnë
the
partnership
is initiated
between
kanë
profesionalizëm
mjaftueshëm
dhe nuk mundpower
t’u besohet
që të punojnë me
e shtrenjta.
Ekipi
parties
who will be të
sharing
the decision-making
and responsibilities.
If pajisjet
the other
party does
notështë
agreei ulur në
mes
të dhomës duke
shikuar televizion,
duke thënë gjëra
si ”pse
ndikojmë
gjepura?”.
Një anëtar i një
to participate
in establishing
the co-management
system
thennuk
themund
wholetëprocess
willnëbekëto
blocked.
Approaching
organizate
rinore thotëpartner
se organizata
e tij
do taprocess
ngrejë këtë
autoriteteve
Autoriteti
vendor përgjigjet se
the co-management
is often
a long
and çështje
one canpara
expect
a numbervendore.
of meetings
and negotiations.
mediet duhet të jenë në shërbim të të gjitha gjeneratave, dhe se të rinjtë nuk janë të besueshëm sa duhet që t’u jepet qasje
Some tips:
në pajisjet e tilla. Organizatat rinore e potencojnë paragrafin përkatës të Kartës, që e tregon rëndësinë e autoriteteve lokale
për të ofruar
mbështetje
dhehow
trajnim,
etj.
– make
a plan on
to approach
your potential co-management partner. Decide how you want to do
this, when, where and with whom, etc. Divide the roles and tasks between your allies;

Parlamenti rinor

– try to identify the fears and doubts your potential co-management partner may have in relation to your
Utopia tashmë dy vjet ka parlament rinor dhe ai ka të drejtë t’i miratojë propozimet, të cilat këshilli komunal duhet t’i
proposal. Think of ways of addressing these doubts;
pranojë dhe t’u përgjigjet. Këshilli komunal e sheh parlamentin rinor si mjet për të marrë informacion të dorës së parë për
–
ready to enegotiate
compromise.
Your partner
be parlamentin
interested in rinor
creating
co-management
nevojat dhebedëshirat
të rinjveand
që to
jetojnë
në atë zonë.
Ekipi emight
formon
që aështë
i ulur në rrethin e
but only
to a limited
extent
(for example,
only in politikat
the areaantidiskriminuese
of health care forqëyoung
people
in
brendshëmsystem,
të mbledhjes
plenare
të këshillit
komunal
ku diskutohen
gjenden
në Kartë.
Një
local community).
Starting
on a të
small
scale is
a good
way
to iinitiate
the nga
whole
co-management
përfaqësuesyour
ia prezanton
këtë diskutim
kryetarit
komunës,
i cili
nga ana
e tij
ofron disa
zgjidhjet
që janë propozuar
në Kartë. process and to learn how it works. When more experience has been gained, the co-management can be
extended to other areas too;
Vërejtje: Këto janë vetëm shembuj. Në qoftë se grupi dëshiron, mund të përdoren politika të tjera sektoriale dhe shembuj
të tjerë.

SeksioniCo-operation
i edukimit at a local level

TëStep
rinjtë2e–Utopisë
qasje në edukim dhe prej tyre kërkohet që të japin mendim për ekskursionet shkollore, mirëpo nuk
Findingkanë
allies
kërkohet asnjë koment në lidhje me udhëheqjen e shkollës (ky është një shembull i sipërfaqësisë/tokenizmit). Mësuesit dhe
As a lot of
supportnuk
willduan
be needed
in the
following
stages,
lookveprojnë
for alliesme
who
would betëinterested
in që të
drejtuesit
e shkollës
që ta japin
pushtetin
dhe
thonëone
se tëshould
rinjtë nuk
përgjegjësi
mjaftueshme
merren
seriozisht
për the
çështjet
e udhëheqjes
së shkollës.
e shkollës
madje eit vë
edhe
të drejtën
helping
and joining
initiative.
If one represents
localUdhëheqësia
youth or a youth
organisation,
cannëbepyetje
helpful
to find
demokratike
të rinjve
t’u përfshirëIf në
çështje. local
Bëhetauthorities,
një diskutimone
i ashpër
ndërmjet
njëofficers
nxënësiwho
dhecould
një mësuesi.
like-mindedtëpeople
or për
organisations.
onekëto
represents
can look
for other
Nxënësi
më or
shumë
të drejta
për këshillin
e nxënësve.
nuk dëshiron
japë të youth
drejtat,
duke insistuar
providekërkon
support,
contact
institutions
working
with youthMësuesi
in the area
(such as t’i
schools,
centres,
etc.). se të
rinjtë
janëcan
të provide
përgatitur
të moral
marrë support,
përgjegjësi.
i autoriteteve
paragrafin
Suchnuk
allies
notpër
only
butNdërhyn
they canpërfaqësuesi
also take over
some tasks,vendore
help to me
generate
betterpërkatës
tëideas
Kartësand
që econtribute
mbështetresources,
pikëpamjenetc.
e nxënësit.
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operation in the field of youth and youth policies. It meets twice a year in plenary session and addresses
youth-related issues and challenges.
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MENT RINOR

MENT RINOR

MEDIA

LA
PARLA representing international non-governmental youth
2. ThePAR
Advisory
Council. It has 30 members
të
i
i
ër
Z and
organisations
networks, national youth committees properly constituted in Council of Europe
rinjve
member states (so-called National Youth Councils) and structures involved in various areas of youth
work relevant to the Council of Europe’s youth policy. The role of the Advisory Council is to promote nongovernmental participation in decision-making processes in the youth sector of the Council of Europe.

3. The Joint Council on Youth. It consists of all members of the European Steering Committee for Youth
and the Advisory Council and it is the main decision- and policy-making body for governmental and
non-governmental partners within the Directorate of Youth and Sport. The role of this joint council is to
develop a common position on the main aspects of the youth sector in the Council of Europe, namely
IM objectives, as well as on the budget.
BANand
priorities

BANIM

MEDIA
4. The Programming Committee. This is another joint
decision-making body consisting of eight members of
the European Steering Committee for Youth and eight members of the Advisory Council. The role of this
committee is to establish programmes in the area of youth work within the Council of Europe, especially
the programmes of the European Youth Centres in Strasbourg and Budapest and of the European Youth
Foundation.
Reflection time
1. Do you know of any example of co-management systems functioning at a local or organisational level?
Where is it? How does it function?
ARSIM

ARSIM

2. What benefits of the co-management system can you think of?
3. In your opinion, what are the limitations of the co-management system?

Co-management at a local level
The revised charter states that “local and regional authorities should develop the Council of Europe comanagement principle and system of decision-making in partnership with young people and youth organisations
in policy areas relevant to young people.”43 This is considered a very special form of co-operation because all
parties, both adults and young people, are on the same level and hold the same power to make decisions. It
may, in some communities, be difficult for young people to be seen as equal partners with adults and to share
power with them. The experience
of various organisations shows, however, that “this concept opens the door
AKTORËT
to amazing new opportunities, ideas and challenges for young people and elders to stretch their creativity and
PUSHTETI LOKAL
TË RINJTË enhances
ORGANIZATAT
RINORE
commitment. It reduces prejudice,
clarity
and simplicity of communication, which makes it valid and
useful in any sector of daily life – family, school and business”.44
Setting upk a co-management system at a local level can be done in a number of ways and there is no universal
om
un
recipe that applies
equally to all. It is possible, however, to present a general framework that can guide the whole
ë
process, and this is presented below.
43. Ibid., II.7.53.ii.
44. “Co-management. A practical guide. Seeking excellence in youth participation at a local level”, Peace Child International,
2006, p. 9. Available at: http://co-management.info.

Step 1 – Preparation

Ushtrimi me deklarata
Good preparation can substantially contribute to the success of an initiative, and it is therefore important to
ensure that
enough time and attention
isme
given
to this stage of the process. Before talking to potential partners
Titulli
Ushtrimi
deklarata
about establishing a co-management system, one needs to make sure that the potential partner:
Tema
Pjesëmarrja, dilemat,
roletpublications
dhe përgjegjësitë
– understands
what co-management
is. Studying
about this form of co-operation, making
contact with people who already have experience in this area and listening to their advice, can all be
helpful;
Mostra
Vendos, diskuto dhe ndrysho mendimin?
– is clear about what he/she wants to achieve (what area of co-management and to what extent?);
Madhësia
e grupit or10+
– knows
of institutions
communities where this system already operates. One can often learn from the
experience of others! A good idea might be to establish personal contact with a representative of such
an
institution’s or community’s
Koha
60 minutaco-management system so that you can address questions directly to
that person;
– isObjektivat
able to explain co-management
to interested
in a way they
understand.
concepteoftyre
co- gjatë
– të ngrihet
vetëdija parties
e pjesëmarrësve
përcan
qëndrimet
dheThe
kufizimet
management can be quite new
for some
people të
and
they may have doubts and reservations (especially
trajtimit
të çështjeve
pjesëmarrjes;
those who would be sharing power with another party). One therefore needs to be prepared to discuss
– të in
zgjerohen
qasjet
e pjesëmarrësve
trajtimin
e pjesëmarrjes
së
what co-management means
general,perspektivat
how it worksdhe
in the
area
of youth work, në
what
the experience
of
të
rinjve;
other institutions or communities is, what the benefits are and what challenges there might be, etc.;

2. Sqaroni
se tani do të partner
lexoni disa deklarata, me të cilat njerëzit mund të pajtohen më
Step 3 – Approaching a potential
co-management

shumë ose më pak.
This is a very important moment in the whole process as at this point the partnership is initiated between the
Potenconi dy power
pozitatand
e skajshme
“Pajtohem”
“Nuk
pajtohem”.
parties who will be sharing the 3.
decision-making
responsibilities.
If thedhe
other
party
does not Kërkoni
agree nga
to participate in establishing the co-management
system thennëthe
wholenga
process
be blocked.
njerëzit të pozicionohen
njërën
anët will
e vijës.
Ata që Approaching
nuk e dinë ku të
the co-management partner is often pozicionohen
a long process
and të
one
cannë
expect
mund
rijnë
mes. a number of meetings and negotiations.
Some tips:
4. Lexoni deklaratat me zë një nga një. Pas çdo deklarate jepuni kohë njerëzve që të
– make a plan on how to approach
your potential co-management partner. Decide how you want to do
pozicionohen.
this, when, where and with whom, etc. Divide the roles and tasks between your allies;
5. Kërkoni nga pjesëmarrësit që të sqarojnë se pse e kanë zgjedhur atë pozitë dhe cili
– try to identify the fears and doubts your potential co-management partner may have in relation to your
është mendimi i tyre për pyetjen e dhënë. Sqaroni se pjesëmarrësve u lejohet që ta
proposal. Think of ways of addressing these doubts;
ndryshojnë pozitën e tyre gjatë diskutimit. Mundohuni të ndani kohë që çdokush të
– be ready to negotiate and topërfshihet
compromise.
Your partner might be interested in creating a co-management
në diskutim.
system, but only to a limited extent (for example, only in the area of health care for young people in
Pas disa
lexoniisme
zë deklaratën
e ardhshme.
your local community).6.Starting
onminutash,
a small scale
a good
way to initiate
the whole co-management
process and to learn how
it
works.
When
more
experience
has
been
gained,
the
co-management
be
7. Pasi t’i lexoni të gjitha deklaratat, bashkojeni grupin
përsëri përcan
diskutimin
extended to other areas too;
përfundimtar të ushtrimit.

SeksioniCo-operation
i edukimit at a local level

– has some material ready.
might need
time to think
about what
they hear and they might
– People
të shfrytëzohen
dhesome
të zhvillohen
shkathtësitë
për diskutim.
want to read a bit more about it, so it would be helpful to provide them with relevant materials.
Përgatitja
Deklaratat “Pajtohem” dhe “Nuk pajtohem” duhet të shkruhen në faqe të veçanta të
tabelës me letra (ipçartit). Në mes të dhomës duhet të vizatohet një vijë për ta
Step 2 – Finding allies
paraqitur vijën kufitare ndërmjet atyre që pajtohen dhe atyre që nuk pajtohen.
As a lot of support will be needed in the following stages, one should look for allies who would be interested in
helping and joining the initiative. If one represents local youth or a youth organisation, it can be helpful to find
Materialet
Deklaratat në flipçart (secila deklaratë në faqe të veçantë), shënues (markerë)
like-minded people or organisations. If one represents local authorities, one can look for other officers who could
provide support, or contact institutions working with youth in the area (such as schools, youth centres, etc.).
Udhëzime
1. Filloni me një prezantim të shkurtër për pjesëmarrjen e të rinjve, rëndësinë e
Such allies can provide not only moral support, but they can also take over some tasks, help to generate better
bashkëpunimit ndërmjet aktorëve të ndryshëm dhe sfidat e pjesëmarrjes në jetën e
ideas and contribute resources, etc.
përditshme.
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operation in the field of youth and youth policies. It meets twice a year in plenary session and addresses
youth-related issues and challenges.
Diskutimi
Pyetni pjesëmarrësit këto pyetje:
përmbyllës
2. The dhe
Advisory Council. It has 30 members representing international non-governmental youth
vlerësimi
1. Si ndjeheshit
ushtrimit?
organisations and networks,
nationalgjatë
youth
committees properly constituted in Council of Europe
member states (so-called National Youth Councils) and structures involved in various areas of youth
2. A ishte e vështirë të vendosni se ku do të pozicionoheni? Pse?
work relevant to the Council of Europe’s youth policy. The role of the Advisory Council is to promote non3. Çfarë
argumentesh u përdorën?
Tëinbazuara
në fakte
në emocione?
governmental participation
in decision-making
processes
the youth
sectorapo
of the
Council of Europe.
CilatItishin
më efektive?
3. The Joint Council on 4.
Youth.
consists
of all members of the European Steering Committee for Youth
and the Advisory Council and it is the main decision- and policy-making body for governmental and
5. A mund të bëhet ndonjë krahasim ndërmjet asaj që njerëzit e bënë dhe e thanë
non-governmental partners within the Directorate of Youth and Sport. The role of this joint council is to
gjatë ushtrimit dhe asaj që e bëjnë në realitet?
develop a common position on the main aspects of the youth sector in the Council of Europe, namely
priorities and objectives,
welldeklaratat
as on thetëbudget.
6. Aasjanë
vlefshme?
4. The Programming Committee.
This
is another
joint decision-making
body consisting of eight members of
7. A ishte
ushtrimi
i dobishëm?
Pse?
the European Steering Committee for Youth and eight members of the Advisory Council. The role of this
is to Moderatori
establish programmes
in the area
youth work within the Council of Europe, especially
Këshillacommittee
për
mund t’i potencojë
këtoofpyetjeve:
the
programmes
of
the
European
Youth
Centres
in
Strasbourg
and Budapest and of the European Youth
moderatorin
– Sa aktivisht i dëgjojmë argumentet e njerëzve të tjerë?
Foundation.

Reflection time

– Sa jemi të qartë kur i shprehim mendimet tona? Sa konsekuent jemi në
mendimet dhe idetë tona?

1. Do you know of any example
co-management
at au local
organisationaltëlevel?
Variacionet
1. Në of
disa
raste, ushtrimisystems
mund tëfunctioning
realizohet pa
lejuarorpjesëmarrësve
flasin.
Where is it? How does it function?
Deklaratat mund të jenë qëllimisht provokuese dhe pjesëmarrësit duhet ta
zgjedhin një
anë pacan
diskutuar
përof?
mendimet e tyre. Në këtë rast, gjatë diskutimit
2. What benefits of the co-management
system
you think
përmbyllës, vëmendje e veçantë duhet t‘i kushtohet frustrimit për shkak të
3. In your opinion, what are the
limitations
of the co-management
system?
mungesës
së komunikimit
kur jepet ndonjë
mendim.
2. Mos lejoni që njerëzit të pozicionohen në mes, thoni që të zgjedhin një anë.

Co-management at a local level
The
revised për
charter states
that
“local
regional
authorities
should
develop the Council of Europe coSugjerime
– të
rinjtë
nuk and
janë të
interesuar
për të marrë
pjesë;
management
principle
and
system
of
decision-making
in
partnership
with
young
people and youth organisations
deklarata
– young
të rinjtë
marrin43pjesë
kur kanëaprobleme;
This vetëm
is considered
very special form of co-operation because all
in policy areas relevant to
people.”
parties, both adults and young people, are on the same level and hold the same power to make decisions. It
– autoritetet vendore e mbështesin pjesëmarrjen e të rinjve kur është politikisht e
may, in some communities, be
difficultpër
forta;
young people to be seen as equal partners with adults and to share
dobishme
power with them. The experience of various organisations shows, however, that “this concept opens the door
– disaideas
të rinjand
nukchallenges
marrin pjesë
arsye
kulturore;
to amazing new opportunities,
forpër
young
people
and elders to stretch their creativity and
commitment. It reduces prejudice,
enhances
clarity
and
simplicity
of
communication,
which makes it valid and
– të gjithë të rinjtë kanë të drejtë të marrin pjesë;
useful in any sector of daily life – family, school and business”.44
– autoritetet publike duhet të jenë përgjegjëse për financimin dhe zbatimin e
Setting up a co-management system at a local level can be done in a number of ways and there is no universal
politikave që e mbështesin pjesëmarrjen e të rinjve;
recipe that applies equally to all. It is possible, however, to present a general framework that can guide the whole
– mospjesëmarrja
është formë e pjesëmarrjes;
process, and this is presented
below.
43. Ibid., II.7.53.ii.

Deklaratat mund të zgjidhen në bazë të objektivave të sesionit dhe kontekstit të
trajnimit

44. “Co-management. A practical guide. Seeking excellence in youth participation at a local level”, Peace Child International,
2006, p. 9. Available at: http://co-management.info.

Step 1 – Preparation
Good preparation can substantially contribute to the success of an initiative, and it is therefore important to
Trekëndëshi i bashkëpunimit
ensure that enough time and attention is given to this stage of the process. Before talking to potential partners
about establishing
a co-management
system,i bashkëpunimit
one needs to make
sure
that the potential partner:
Titulli
Trekëndëshi
– Qyteti
i konfuzionit
– understands what co-management
is. për
Studying
publications
this form Strasburg,
of co-operation,
Burimi: Trajnimi
pjesëmarrjen
aktive about
të të rinjve,QER,
2007. making
contact with people who already have experience in this area and listening to their advice, can all be
helpful;
Tema
Pjesëmarrja e të rinjve– bashkëpunimi ndërmjet të rinjve, OJQ-ve rinore dhe pushteteve
vendore
– is clear about what he/she
wants to achieve (what area of co-management and to what extent?);
– knows of institutions or communities where this system already operates. One can often learn from the
Mostra
Shqyrtimi i pikëpamjeve të ndryshme dhe bisedimi
experience of others! A good idea might be to establish personal contact with a representative of such
an
institution’s
or community’s
co-management system so that you can address questions directly to
Madhësia
e grupit
3-35
that person;
– isKoha
able to explain co-management
to interested parties in a way they can understand. The concept of co90-120 minuta
management can be quite new for some people and they may have doubts and reservations (especially
Objektivat
– dhe
të promovohet
bashkëpunimi
ndërmjet
those
who would be sharing
power
with anotherkomunikimi
party). Onedhe
therefore
needs toi frytshëm
be prepared
to discuss
aktorëve
kryesorë.
what co-management means
in general,
how it works in the area of youth work, what the experience of
– të simulohen
ndërmjet
rinjve,
rinore
dhe might
autoriteteve
other institutions or communities
is, whatbiseda
the benefits
aretëand
whatOJQ-ve
challenges
there
be, etc.;publike
(vendimmarrësve);
– has some material ready. People
might need some time to think about what they hear and they might
want to read a bit more –about
it, so it would
be helpful
to provide
them withtërelevant
materials.
të potencohen
nevojat
e ndryshme
të aktorëve
ndryshëm;

Step 2 – Finding allies

– të shkëmbehen përvojat nga situatat e ngjashme nga realiteti i pjesëmarrësve;

Step 3 – Approaching a potential
co-management
“Në qytetin
e Konfuzionitpartner
kryetari i sapozgjedhur i komunës dëshiron të bëjë një
të reprocess
sociale” as
ndërmjet
rinjve,
rinoreisdhe
autoriteteve
vendore.
This is a very important moment“kontratë
in the whole
at this të
point
theOJQ-ve
partnership
initiated
between
the
për këtë është
seand
qyteti
përballet me shumë
kryetari
komunës
parties who will be sharing the Arsyeja
decision-making
power
responsibilities.
If the sfida
otherdhe
party
doesi not
agree
t’i përfshijë
të rinjtë
nëthe
jetën
publike
dhe ta
fitojë
mbështetjen
e OJQ-ve.
to participate in establishing thedëshiron
co-management
system
then
whole
process
will
be blocked.
Approaching
the co-management partner is often
a long
process
andme
one
expect
a number
meetings
and
negotiations.
Prandaj,
kërkon
takim
të can
rinjtë
dhe OJQ-të
e të of
rinjve
që janë
aktive
në qytet.
Some tips:
Detyra juaj është të formuloni – nga perspektiva e grupit tuaj – për çka keni nevojë që ta
problemin/et
tuaj/a.
Më vonë do tëpartner.
keni mundësi
qëhow
t’ua you
prezantoni
– make a plan on how tozgjidhni
approach
your potential
co-management
Decide
want tonevojat
do
tuajawhom,
dy aktorëve
të tjerë.
juajtasks
ështëbetween
të bisedoni
meallies;
dy aktorët e tjerë deri sa të
this, when, where and with
etc. Divide
theDetyra
roles and
your
gjenidoubts
gjuhë tëyour
përbashkët
atë se si duhet partner
trajtuar may
problemin
kush çka
duhet të
– try to identify the fears and
potentialpër
co-management
have indhe
relation
to your
bëjë.”
proposal. Think of ways of addressing these doubts;
Pastopërfundimit
tëYour
njoftimit,
njëmight
deri në
veta ngainçdo
grup (varësisht
nga madhësia e
– be ready to negotiate and
compromise.
partner
betre
interested
creating
a co-management
system, but only to a limited
extent e(for
example,
onlynga
in the
area of health Ata
carekanë
for young
people që
in të
përgjithshme
grupeve)
marrin
një sfidë/problem.
10-15 minuta
your local community). diskutojnë
Starting onseaçka
small
scale
is a goodprej
waydytoaktorëve
initiate the
whole
mund
t’u nevojitet
të tjerë
dheco-management
të formulojnë dy
process and to learn how
it works.nga
When
experience
has
been
gained,tëthe
co-management
be
deklarata:
njëmore
për secilin
partner
(për
shembull,
rinjtë
formulojnë njëcan
deklaratë
extended to other areaspër
too;
OJQ-të dhe një deklaratë për autoritetin vendor). Pas kësaj njerëzit që kanë punuar
në sfidën/problemin e njëjtë takohen dhe i fillojnë bisedimet. Ata kanë 45-60 minuta për
të arritur marrëveshje.

SeksioniCo-operation
i edukimit at a local level

As a lot ofPërgatitja
support will be needed
in thee following
Rastet
studimit stages, one should look for allies who would be interested in
helping and joining the initiative. If one represents local youth or a youth organisation, it can be helpful to find
like-minded
people or organisations.
If one
represents
local
Materialet
Shënues
(markerë),
letër
A3 authorities, one can look for other officers who could
provide support, or contact institutions working with youth in the area (such as schools, youth centres, etc.).
Such alliesUdhëzime
can provide not only Pjesëmarrësit
moral support,ndahen
but they
also take
over some
tasks,
help dhe
to generate
betteri OJQnë can
tre grupe:
autoriteti
vendor,
të rinjtë
përfaqësuesi
ideas and contribute resources, etc.
së rinore. Nëse ka nevojë, grupi i të rinjve mund të jetë më i madh se grupet e tjera. Ky
njoftim u jepet të gjithëve:
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2. The AdvisoryNdjenjat
Council. It has 30 members representing international non-governmental youth
Diskutimi
organisations and networks, national youth committees properly constituted in Council of Europe
përmbyllës
Në(so-called
përgjithësi?
Në grupet
e punës që
kanë shqyrtuar
e studimit?
member states
National
Youth Councils)
andestructures
involvedrastin
in various
areas ofGjatë
youth
dhe vlerësimi
work relevantbisedimeve?
to the Council of Europe’s youth policy. The role of the Advisory Council is to promote nongovernmentalProcesi
participation in decision-making processes in the youth sector of the Council of Europe.
3. The Joint Council
on ndodhi
Youth. It
– Çka
nëconsists
grupe? of all members of the European Steering Committee for Youth
and the Advisory Council and it is the main decision- and policy-making body for governmental and
– A partners
ishte e lehtë
të përgatiten
deklaratat
në grupet
e vogla?
ishte)?
non-governmental
within
the Directorate
of Youth
and Sport.
ThePse
role(nuk
of this
joint council is to
develop a common
position
on
the
main
aspects
of
the
youth
sector
in
the
Council
of
Europe,
namely
– A ishte e lehtë të arrihet marrëveshje me dy aktorët e tjerë, a arritët
ndonjë
priorities and objectives,
as
well
as
on
the
budget.
marrëveshje? Pse patët sukses/dështuat?
4. The Programming
Committee. This is another joint decision-making body consisting of eight members of
Për rezultatet
the European Steering Committee for Youth and eight members of the Advisory Council. The role of this
Çkaestablish
mendoniprogrammes
për këto rezultate?
A pajtoheni
to?within the Council of Europe, especially
committee is to
in the area
of youthme
work
the programmes
the European
Youth Centres in Strasbourg and Budapest and of the European Youth
Për of
bartjen
në realitet
Foundation.
– A ka ndonjë lidhje ndërmjet ushtrimit dhe realitetit? Nëse po, cila është ajo?
– Çka mësuat nga ky ushtrim? Çka mund të shfrytëzoni/përmirësoni në punën tuaj
praktike?
1. Do you know of any example of co-management systems functioning at a local or organisational level?
Where is it? How does it function?
Reflection time

2. What benefits of the co-management system can you think of?
3. In your opinion, what are the limitations of the co-management system?

Co-management at a local level
The revised charter states that “local and regional authorities should develop the Council of Europe comanagement principle and system of decision-making in partnership with young people and youth organisations
in policy areas relevant to young people.”43 This is considered a very special form of co-operation because all
parties, both adults and young people, are on the same level and hold the same power to make decisions. It
may, in some communities, be difficult for young people to be seen as equal partners with adults and to share
power with them. The experience of various organisations shows, however, that “this concept opens the door
to amazing new opportunities, ideas and challenges for young people and elders to stretch their creativity and
commitment. It reduces prejudice, enhances clarity and simplicity of communication, which makes it valid and
useful in any sector of daily life – family, school and business”.44
Setting up a co-management system at a local level can be done in a number of ways and there is no universal
recipe that applies equally to all. It is possible, however, to present a general framework that can guide the whole
process, and this is presented below.
43. Ibid., II.7.53.ii.
44. “Co-management. A practical guide. Seeking excellence in youth participation at a local level”, Peace Child International,
2006, p. 9. Available at: http://co-management.info.

Step 1 – Preparation

Trekëndëshi
i bashkëpunimit
– Rastet
e studimit
– Sfidat/problemet
Good preparation
can substantially
contribute
to the success
of an initiative, and it is therefore important to
ensure that enough time and attention is given to this stage of the process. Before talking to potential partners
Strehimi

about establishing a co-management system, one needs to make sure that the potential partner:
Ka problem të madh me strehimin në qytetin e Konfuzionit, ku ka vetëm disa shtëpi të lira dhe me çmime shumë të larta të
qirasë.–Shumë
banesa i takojnë
komunës, shumica
e të cilavepublications
janë shumë about
të vjetra
kanë
për riparim
të thellë që
understands
what co-management
is. Studying
thisdhe
form
of nevojë
co-operation,
making
dikush të mund
tëwith
jetojë
në to.who
Komuna
nukhave
ka shumë
para për
të shpenzuar,
ndërsa aplikimi
fonde
contact
people
already
experience
in this
area and listening
to their për
advice,
canevropiane
all be do të
zgjaste edhe
dy vite të tjera para se paratë të jenë dispozicion.
helpful;

Arsimi– is clear about what he/she wants to achieve (what area of co-management and to what extent?);
– knows
of institutions
communities
this system
already
operates.
can often learn
from
the hapësirë
Plan programi
mësimor
caktohetor
nga
Qeveria. Të where
rinjtë kërkojnë
metoda
alternative
të One
mësimdhënies
dhe më
tepër
experience
of others! AKonkretisht,
good idea might
be to establish
personal
withtëa representative
such
për aktivitetet
jashtëmësimore.
ata kërkojnë
më tepër
metodacontact
joformale
arsimit. Shkollaofudhëhiqet
nga
komuna sëan
bashku
me prindërit
e nxënësve.co-management system so that you can address questions directly to
institution’s
or community’s
that person;

Qasja në medie

– is able to explain co-management to interested parties in a way they can understand. The concept of coRadio stacioni
i vetëm gjysmën
e ditës
lëshon
këngë
fetare,
ndërsa
gjysmën
tëand
ditës
ka diskutime
politike, dhe pak
management
can be quite
new
for some
people
and
they may
have tjetër
doubts
reservations
(especially
muzikë në periudhën prej orës 1 deri në orën 5 të mëngjesit. Në këshillin drejtues të radio stacionit ka pesë vetë. Kryetari i
those who would be sharing power with another party). One therefore needs to be prepared to discuss
komunës, kleriku i vetëm i qytetit, kundërshtari politik i kryetarit të komunës, drejtori i shkollës së mesme dhe drejtori i
what co-management means in general, how it works in the area of youth work, what the experience of
spitalit vendor.
other institutions or communities is, what the benefits are and what challenges there might be, etc.;

Aktivitetet
kulturore
– has
some material ready. People might need some time to think about what they hear and they might

Informacione për çështjet shëndetësore
Step 3 – Approaching a potential co-management partner

Nuk ekziston vetëdija për mbrojtjen shëndetësore dhe njerëzit në shoqëritë e vogla frikësohen të pyesin për tema siç është
This is a very
important
moment
the whole seksualisht
process astë
at transmetueshme.
this point the partnership
initiated
riprodhimi
seksual
dhe mbrojtja
ngainsëmundjes
Farmacia is
e vetme
në between
qytetin ethe
Konfuzionit
nuk
ndihmon
drejtim, the
për decision-making
shkak se të punësuarit
thashetheme Ifpër
se kush
çkadoes
ka blerë
(prezervativë,
parties
who në
willkëtë
be sharing
powerpërhapin
and responsibilities.
theatë
other
party
not agree
pilula,
etj.).
to participate
in establishing the co-management system then the whole process will be blocked. Approaching
the co-management partner is often a long process and one can expect a number of meetings and negotiations.
Politika
për të rinj
Some tips:
Ka një ligj të ri kombëtar për themelimin e këshillave vendore rinore, vendimet e të cilave duhet të merren parasysh nga
make aQyteti
plan on
how to approach
your potential
partner.
Decide nga
howtë
you
wantdhe
to kryetari
do
këshilli–komunal.
i Konfuzionit
e ka përqindjen
më tëco-management
ulët të pjesëmarrjes
në votime
rinjtë
i ri
when,
and ewith
whom,
etc. Divide the roles and tasks between your allies;
mendon sethis,
kjo flet
për where
mungesën
kulturës
politike.
– try to identify the fears and doubts your potential co-management partner may have in relation to your
Konsumi iproposal.
tepërt i alkoolit
Think of ways of addressing these doubts;
Qyteti i Konfuzionit e ka përqindjen më të lartë të të rinjve që janë të varur nga alkooli. Kjo shkakton rrahje të përditshme
– be ready to negotiate and to compromise. Your partner might be interested in creating a co-management
dhe shëndet të keq të të rinjve. Ka nevojë për reagim urgjent.
system, but only to a limited extent (for example, only in the area of health care for young people in
your local
Hapja e klubit
rinor community). Starting on a small scale is a good way to initiate the whole co-management
process
and to learn
how
it works.
When
more
experience
has beenqasje
gained,
co-management
can be
Në qytetin e Konfuzionit
nuk ka
klub
rinor që
ofron
hapësirë
për aktivitet,
nëthe
internet
dhe shoqërim,
si dhe për
extended
other
areas too;
aktivitete të
kohës sëtolirë.
Ka vetëm
disa kafene ku të rinjtë e kalojnë kohën.

SeksioniCo-operation
i edukimit at a local level

want
to read
a bit morekulturore
about it, dhe
so it këmbime
would be me
helpful
to provide
with
materials.
Organizohen
shumë
manifestime
vendet
e tjera, them
mirëpo
ka relevant
edhe shumë
gjëra që mungojnë siç
janë ngjarjet ndërkulturore, ekskursionet, udhëtimet dhe koncertet me këngëtarët më pak të njohur, duke i përfshirë edhe
ata
nga2vendet
e tjera.
Përveç disa OJQ-ve, këto ngjarje i organizon Departamenti për çështje kulturore dhe promovim të
Step
– Finding
allies
trashëgimisë kombëtare të qytetit.
As a lot of support will be needed in the following stages, one should look for allies who would be interested in
Mundësitë
për
punësim
helping and
joining
the initiative. If one represents local youth or a youth organisation, it can be helpful to find
like-minded
people or organisations.
If one represents
local authorities,
oneshkakton
can look shumë
for other
officersnë
who
could
Në
qytetin e Konfuzionit,
përqindja e papunësisë
është shumë
e lartë dhe kjo
frustrim
mesin
e të rinjve.
provide
support,
institutions
working
withdhe
youth
in the area
(such astëschools,
youth
Ato
pak vende
puneorqëcontact
janë hapur,
u janë dhënë
miqve
familjarëve
të kryetarit
mëparshëm
të centres,
komunës.etc.).
Të rinjtë nuk
kanë
nëcan
konkurset
e lira support,
të punës,but
të cilat
ashtutake
janëover
shumë
të rralla
nuk
për të gjithë të
Suchqasje
allies
providepër
notvendet
only moral
theyedhe
can also
some
tasks,dhe
help
to mjaftojnë
generate better
rinjtë.
ideas and contribute resources, etc.
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Rastet e studimit mund të përshtaten sipas kontekstit dhe sfondit të grupit.
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saktë ose erepresenting
pasaktë?
2. The Advisory Council. It has 30 Emembers
international non-governmental youth
organisations and networks, national youth committees properly constituted in Council of Europe
Youth Councils) and structures involved in various areas of youth
Titulli member states E(so-called
saktë oseNational
e pasaktë?
work relevant to the Council of Europe’s youth policy. The role of the Advisory Council is to promote nondecision-making
processes in the youth sector of the Council of Europe.
Tema governmental participation
Prezantimi i in
përmbajtjes
së Kartës
3. The Joint Council on Youth. It consists of all members of the European Steering Committee for Youth
Council
it is the main decision- and policy-making body for governmental and
Mostraand the Advisory
E saktë
oseand
e pasaktë?
non-governmental partners within the Directorate of Youth and Sport. The role of this joint council is to
develop
a common
position
Madhësia
e grupit
Çfarëdo
qoftëon the main aspects of the youth sector in the Council of Europe, namely
priorities and objectives, as well as on the budget.
Koha
50Committee.
minuta
4. The Programming
This is another joint decision-making body consisting of eight members of
the European Steering Committee for Youth and eight members of the Advisory Council. The role of this
committee is to –
establish
programmes
the area of youth
work within the Council of Europe, especially
Objektivat
të shihet
se çka dinëinpjesëmarrësit
për Kartën;
the programmes of the European Youth Centres in Strasbourg and Budapest and of the European Youth
– të motivohen pjesëmarrësit ta lexojnë tekstin e Kartës;
Foundation.
– të potencohen çështjet e ndryshme që i trajton Karta.
Reflection time
Përgatitja
Duhet të bëhet një prezantim i thjeshtë i Kartës, gjegjësisht ç’është ajo, ç’është qëllimi i
1. Do you know of anysajexample
of co-management
systems functioning at a local or organisational level?
dhe si ndikon
ajo mbi njerëzit
Where is it? How does it function?
Materialet
Teksti
i Kartës
2. What benefits of the
co-management
system can you think of?
Kopje
deklaratave
saktë/e
pasaktë
3. In your opinion, what
aretë
the
limitationseof
the co-management
system?
Udhëzime

1. Kërkoni nga pjesëmarrësit që të konstatojnë se deklaratat e shënuara në materialet e

Co-management at a localushtrimit
level a janë të sakta ose të pasakta (pjesëmarrësve u lejohet ta përdorin tekstin e
The revised charter states Kartës).
that “local and regional authorities should develop the Council of Europe comanagement principle and
system
decision-making
partnership
with young formojnë
people and
youth
2. Pasi tëof
përfundojë
koha përinushtrimin,
pjesëmarrësit
grupe
meorganisations
nga tre
43
This
is
considered
a
very
special
form
of
co-operation
because
in policy areas relevant to young
people.”
vetë, i krahasojnë përgjigjet e tyre dhe merren vesh së bashku se cilat deklarata
janëall
parties, both adults and young
people,
are
on
the
same
level
and
hold
the
same
power
to
make
decisions.
It
të sakta e cilat jo.
may, in some communities, be difficult for young people to be seen as equal partners with adults and to share
3. Përgjigjet
që janëorganisations
dhënë nga grupet
diskutohen
nëthat
sesion
plenar.
power with them. The experience
of various
shows,
however,
“this
concept opens the door
to amazing new opportunities, ideas and challenges for young people and elders to stretch their creativity and
Diskutimi It reduces prejudice,
Pyetni pjesëmarrësit
pyetje:
commitment.
enhances këto
clarity
and simplicity of communication, which makes it valid and
përmbyllës
dhe of daily life – family, school and business”.44
useful
in any sector
1. Çka mësuat për Kartën?
vlerësimi
Setting up a co-management
system
at ishin
a local
can be done in a number of ways and there is no universal
2. Cilat
pyetje
mëlevel
sfiduese?
recipe that applies equally to all. It is possible, however, to present a general framework that can guide the whole
3. Si funksionoi
procesi i vendimmarrjes në grupet tuaja të vogla? Cili ishte roli juaj?
process, and this is presented
below.
43.Variacionet
Ibid., II.7.53.ii.

Një ushtrim i ngjashëm mund të krijohet në bazë të versionit të Kartës në gjuhë të
thjeshtë.
44. “Co-management. A practical guide. Seeking excellence in youth participation at a local level”, Peace Child International,
2006, p. 9. Available at: http://co-management.info.

Dokumentet e
bashkangjitura

Materiale me deklaratat

Step 1 – Preparation
Deklarata të sakta ose të pasakta për Kartën e rishikuar

Good preparation can substantially contribute to the success of an initiative, and it is therefore important to
ensure that enough time and attention is given to this stage of the process. Before talking to potential partners
about establishing a co-management system, Deklarata
one needs to make sure that the potential partner: E saktë? E pasaktë?
– understands what co-management is. Studying publications about this form of co-operation, making
contact
with
people who
already
experience
in this area and listening to their advice, can all be
Karta
është
e dedikuar
kryesisht
për have
autoritetet
vendore
helpful;
e kaabout
statusin
e konventës
– Karta
is clear
what
he/she wants to achieve (what area of co-management and to what extent?);
– Karta
knows
of institutions
communities
wheredhe
thisSportin
system
already operates.
është
rishikuar ngaorDrejtoria
për Rininë
e Këshillit
të EvropësOne can often learn from the
experience of others! A good idea might be to establish personal contact with a representative of such
an institution’s
co-management system so that you can address questions directly to
Karta
e përkufizonorsecommunity’s
kush janë të rinjtë
that person;
Karta vlen për të gjithë të rinjtë pa diskriminim
– is able to explain co-management to interested parties in a way they can understand. The concept of comanagement
can be quite
fornënkupton
some people
and they
have doubts
Sipas
Kartës, pjesëmarrja
e tënew
rinjve
të drejtën
përmay
të votuar
dhe përand
t’u reservations (especially
those
who
would
be
sharing
power
with
another
party).
One
therefore
needs
to be prepared to discuss
kandiduar në zgjedhje
what co-management means in general, how it works in the area of youth work, what the experience of
Në
fushën
e politikësorshëndetësore,
vendore uare
rekomandohet
të krijojnë
other
institutions
communities autoriteteve
is, what the benefits
and what challenges
there might be, etc.;
hapësira
për
këshillim
për
të
rinjtë
që
kanë
probleme
me
duhanin,
alkoolin
ose
abuzimin
– has some material ready. People might need some time to think about what
they hear and they might
e want
drogave
to read a bit more about it, so it would be helpful to provide them with relevant materials.
Karta përmban rekomandime për 15 politikat e ndryshme sektoriale në nivelet vendore

Step 2 dhe
– Finding
rajonaleallies
As a lotNë
of support
needed
the following
stages,
one should
look for allies
who t’i
would be interested in
politikënwill
përbe
sportin
dheinkohën
e lirë, Karta
rekomandon
që autoritetet
vendore
helpingfinancojnë
and joining
the initiative.
If one represents
ngjarje
sportive vjetore
për të rinjtëlocal youth or a youth organisation, it can be helpful to find
like-minded people or organisations. If one represents local authorities, one can look for other officers who could
propozon
që të krijohen
mundësi
për with
punësim
vendor
të rinjtë
papunësuar
provideKarta
support,
or contact
institutions
working
youth
in thepër
area
(sucheas
schools, youth centres, etc.).
Such allies can provide not only moral support, but they can also take over some tasks, help to generate better
Karta
i obligonresources,
autoritetetetc.
vendore që të gjithë të rinjve t’u ofrojë banim falas
ideas and
contribute

This is a very important moment in the whole process as at this point the partnership is initiated between the
Karta rekomandon që prioritet t’u jepet grave të reja ndaj burrave të rinj në fushën e
parties who will be sharing the decision-making power and responsibilities. If the other party does not agree
politikës
to participate in establishing the co-management system then the whole process will be blocked. Approaching
the co-management
partner
often a long
process
and
one canme
expect
a numbere of
and negotiations.
Karta nuk e pranon
seisprojektet
e mjedisit
janë
të lidhura
pjesëmarrjen
të meetings
rinjve
Some tips:
Karta rekomandon se autoritetet vendore duhet ta mbështesin trajnimin për
– make a plan on how to approach your potential co-management partner. Decide how you want to do
pjesëmarrjen e të rinjve në nivel vendor
this, when, where and with whom, etc. Divide the roles and tasks between your allies;
Karta
që autoritetet
vendoreyour
t’u japin
kompjuterë
falas të rinjve
për ta
rritur
– try topropozon
identify the
fears and doubts
potential
co-management
partner
may
have in relation to your
pjesëmarrjen
e
tyre
proposal. Think of ways of addressing these doubts;
– Karta
be ready
to negotiate
and vendore
to compromise.
Your shpenzimet
partner might
be interested
in creating
kërkon
që autoritetet
t’i mbulojnë
e projekteve
rinore
lokale a co-management
system, but only to a limited extent (for example, only in the area of health care for young people in
yourrekomandon
local community).
Starting
onduhet
a small
scale is anga
good
way to
the whole
Karta
se këshillat
rinorë
të përbëhet
të rinjtë
qëinitiate
janë anëtarë
të co-management
process and to learn how it works. When more experience has been gained, the co-management can be
organizatave
extended to other areas too;
Karta propozon emërimin e garantuesit në nivel vendor për t’i mbrojtur të drejtat e të
rinjve

SeksioniCo-operation
i edukimit at a local level

Karta thekson se autoritetet vendore duhet të ofrojnë mbështetje për organizatat rinore

Step 3 në
– Approaching
zonat rurale a potential co-management partner
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operation in the field of youth and youth policies. It meets twice a year in plenary session and addresses
youth-related issues and challenges.
Çka mund të bësh për mua?
2.
The
Advisory
Council.
It
has
30
representing international non-governmental youth
Titulli
Çka mund të bësh përmembers
mua?
organisations and networks, national youth committees properly constituted in Council of Europe
Tema
Njohja me përmbajtjen e Kartës
member states (so-called National Youth Councils) and structures involved in various areas of youth
organizatave
rinore is to promote nonwork relevant toBashkëpunimi
the Council ofndërmjet
Europe’s autoriteteve
youth policy.vendore
The roledhe
of the
Advisory Council
governmental
participation
in
decision-making
processes
in
the
youth
sector
of
the Council of Europe.
Mostra
Si mund autoritetet vendore ta mbështesin punën time?
Madhësia
grupit
Sëon
paku
12 veta
3. TheeJoint
Council
Youth.
It consists of all members of the European Steering Committee for Youth
and
the
Advisory
Council
Koha
40 minuta and it is the main decision- and policy-making body for governmental and
non-governmental partners within the Directorate of Youth and Sport. The role of this joint council is to
Objektivat
– të
njihen pjesëmarrësit
me përmbajtjen
e Kartës;
develop a common
position
on the main aspects
of the youth
sector in the Council of Europe, namely
– të gjenden
mundësi
për budget.
përdorimin e Kartës në situatat vendore;
priorities and objectives,
as well
as on the
– Committee.
të shqyrtohet
grupe të
ndryshme
të interesitbody
mund
ta përdorin
Kartën;
4. The Programming
Thisseissianother
joint
decision-making
consisting
of eight
members of
– të identifikohen
kontaktimin
e
the European Steering
Committee formundësitë
Youth andpër
eight
members eofautoriteteve
the Advisoryvendore
Council. në
Thetrajtimin
role of this
çështjeve
që kanë tëinbëjnë
me pjesëmarrjen
të rinjve.
committee is to establish
programmes
the area
of youth workewithin
the Council of Europe, especially
the programmes of the European Youth Centres in Strasbourg and Budapest and of the European Youth
Përgatitja
Pjesëmarrësit duhet të kenë njohuri themelore për përmbajtjen e Kartës.
Foundation.
Materialet

Teksti i Kartës

Tabelë me letra (flipçart), shënues (markerë)
Reflection time
Udhëzime
1. Sqaroni se të gjithë pjesëmarrësit jetojnë dhe punojnë në një komunitet vendor ku
1. Do you know of any example of co-management systems functioning at a local or organisational level?
Karta e rishikuar posa është futur në përdorim dhe se ata përfaqësojnë grupe të
Where is it? How does it function?
ndryshme të përfshirë në punën për pjesëmarrjen e të rinjve.
2. What benefits of the co-management system can you think of?
2. Kërkoni prej tyre që t’i bashkëngjiten njërit prej grupeve të interesit:
3. In your opinion, what area.theanëtarët
limitations
of the
co-management
system?
e klubit
vendor
rinor të volejbollit;
b. mësuesit e shkollës së mesme vendore;
c. anëtarë të këshillit rinor vendor;
Co-management at a local level
d. “local
të rinjtëand
që jetojnë
në authorities
zonë rurale; should develop the Council of Europe coThe revised charter states that
regional
e. grupi
i grave të pakicës
management principle and system
of decision-making
in etnike;
partnership with young people and youth organisations
43
This
is
considered
veryedukimin
special seksual.
form of co-operation because all
in policy areas relevant to young
people.”
f. grupi i moshatarëve që punojnëapër
parties, both adults and young people, are on the same level and hold the same power to make decisions. It
3. Sqaroni se çdonjëri nga grupet e interesit dëshiron ta përdorë Kartën për të
may, in some communities, be difficult for young people to be seen as equal partners with adults and to share
formuluar disa rekomandime për autoritetet vendore që të përforcohet
power with them. The experience of various organisations shows, however, that “this concept opens the door
pjesëmarrja e të rinjve në fushën e tyre.
to amazing new opportunities, ideas and challenges for young people and elders to stretch their creativity and
4. Ndani 45
minuta clarity
që grupet
vogla ta of
shfletojnë
Kartën dhe
të formulojnë
më and
së
commitment. It reduces prejudice,
enhances
and esimplicity
communication,
which
makes it valid
44
shumti
shtatëschool
rekomandime
për autoritetet
vendore.
useful in any sector of daily life
– family,
and business”.
5. Thirrni grupet e interesit që t’i prezantojnë rekomandimet e tyre.
Setting up a co-management system at a local level can be done in a number of ways and there is no universal
6. toHapni
diskutim
përhowever,
komenteto
dhe
vërejtje.
recipe that applies equally
all. It is
possible,
present
a general framework that can guide the whole
process, and this is presented
below.
7. Hapni
diskutim në sesion plenar: “Si mund ky lloj i rekomandimeve t’u komunikohet
autoriteteve vendore në mënyrë sa më efikase?”. Konkluzionet duhet të shënohen
në tabelën me letra (flipçart).
43. Ibid., II.7.53.ii.
44.Diskutimi
“Co-management. A practical
Seeking excellence
in youth participation at a local level”, Peace Child International,
Pyetniguide.
pjesëmarrësit
këto pyetje:
2006,
p. 9. Available
përmbyllës
dhe at: http://co-management.info.

vlerësimi

1. A ishte e lehtë të shihet Karta nga këndvështrimi i grupit të interesit të cilit i takonit?
Pse?
2. Cilin aspekt të ri të Kartës e mësuat?

Variacionet

Që ushtrimi të marrë një dozë zyrtare, moderatori mund të kërkojë që dy deri në tre
pjesëmarrës (ose anëtarë të ekipit) ta luajnë rolin e përfaqësuesve të autoritetit
vendor,
i cili metotëthe
vërtetë
i dëgjon
cili jep komente,
kritika
Good preparation can substantially
contribute
success
of anrekomandimet
initiative, and dhe
it is itherefore
important
to ose
vërejtje.is Në
këtë
mënyrë
mund
të talking
identifikohen
në mënyrë
ensure that enough time and attention
given
to this
stagepjesëmarrësit
of the process.
Before
to potential
partnersmë të
fuqishme
me grupin
që e përfaqësojnë.
about establishing a co-management
system,
one needs
to make sure that the potential partner:

Step 1 – Preparation

Mund të diskutohen
reagimet
e autoriteteve
dhe
pjesëmarrësit
mund të
– understands what co-management
is. Studying
publications
aboutvendore
this form
of pastaj
co-operation,
making
punojnë
në
propozimin
e
strategjive
për
bashkëpunim
më
të
mirë
me
autoritetet
contact with people who already have experience in this area and listening to their advice, can all be
vendore.
helpful;
– knows of institutions or communities where this system already operates. One can often learn from the
experience of others! A good idea might be to establish
Vizita nëpersonal
Rinizi contact with a representative of such
an institution’s or community’s co-management system so that you can address questions directly to
Titulli
Vizita në Rinizi
that person;
Tema
Kushtet për pjesëmarrje domethënëse
– is able to explain co-management to interested parties in a way they can understand. The concept of coMostra
Ta vizitojmë
komunitetin
e përkryer
të Rinizisë
management
can be quite
new for some
people and
they may
have doubts and reservations (especially
those
who
would
be
sharing
power
with
another
party).
One
therefore
needs to be prepared to discuss
Madhësia e grupit
10-30
what co-management means in general, how it works in the area of youth work, what the experience of
Koha
150 minuta
other institutions or communities is, what the benefits are and what challenges there might be, etc.;
Objektivat
– People
të diskutohen
disa parime
të pjesëmarrjes;
– has some material ready.
might need
some time
to think about what they hear and they might
–
të
shqyrtohen
mundësi
krijiminthem
e hapësirës
së materials.
përshtatshme për
want to read a bit more about it, so it would be helpfulpër
to provide
with relevant
pjesëmarrjen domethënëse të të rinjve në nivel vendor;
– të mendohet për atë se si mund të përdoren këto masa në situatat e pjesëmarrësve;
Step 2 – Finding allies
– të ushtrohen shkathtësitë për prezantim.
As a lot of support will be needed in the following stages, one should look for allies who would be interested in
helping and joining the initiative. If one represents local youth or a youth organisation, it can be helpful to find
Përgatitja
Ndani pjesëmarrësit në grupe me nga pesë vetë
like-minded people or organisations. If one represents local authorities, one can look for other officers who could
Materialet
Tabela me
letra (flipçarte),
stilolapsa,
letër(such
me ngjyrë,
ngjitës,youth
etj. centres, etc.).
provide support,
or contact institutions
working
with youth
in the area
as schools,
Such allies
can provide not only 1.
moral
support,
butgrup
theyështë
can also
take over some
tasks,
to generate
better
Udhëzime
Sqaroni
se çdo
një delegacion
që sapo
e ka help
vizituar
komunitetin
e Rinizisë,
ideas and contribute resources, etc. ku ata kanë parë kushte të përkryera për pjesëmarrjen e të rinjve. Tani çdo grup
duhet t’u tregojë të tjerëve për atë që e ka parë atje.
2.
Jepuni
grupeve kohëpartner
prej 45 minutash të përgatisin një prezantim vizual të masave,
Step 3 – Approaching a potential co-management
veprimeve, rregullave dhe ideve të tjera që janë zbatuar me sukses në Rinizi.
This is a very important moment3.in Kërkoni
the whole
as at this
thenjë
partnership
initiated
between the
prejprocess
delegacioneve
që point
të bëjnë
raport përisvizitën
e tyre.
parties who will be sharing the 4.
decision-making
power
and
responsibilities.
If
the
other
party
does
note agree
Shënoni në tabelën me letra (flipçart) të gjitha idetë për masat që
to participate in establishing the co-management
system then
the
whole
will be blocked. Approaching
mbështesin pjesëmarrjen
e të
rinjve
në process
nivel vendor.
the co-management partner is often
a long një
process
oneku
can
expect a number
and negotiations.
5. Mbani
sesionand
plenar
pjesëmarrësit
mundoftëmeetings
japin komente,
mendime, etj.
Some tips:
6. Kërkoni prej pjesëmarrësve të mendojnë në mënyrë individuale se cila nga këto
masa mund
zbatohetco-management
në komunitetin epartner.
tyre. Decide how you want to do
– make a plan on how to approach
yourtë
potential
this, when, where and with whom, etc. Divide the roles and tasks between your allies;
Diskutimi
pjesëmarrësit
këto pyetje:
– try
to identify the fears Pyetni
and doubts
your potential
co-management partner may have in relation to your
përmbyllës
dheof ways1.of addressing
Si ndjeheshit
kur edoubts;
imagjinonit vizitën tuaj në Rinizi, komunitetin e përkryer për
proposal.
Think
these
vlerësimi
pjesëmarrjen e të rinjve?
– be ready to negotiate and to compromise. Your partner might be interested in creating a co-management
2.
Sa janë
reale
që janë
(Sahealth
janë reale
e propozuara
system, but only to a limited
extent
(formasat
example,
onlyzbatuar
in the atje?
area of
caremasat
for young
people indhe të
prezantuara nga grupet e vogla?)
your local community). Starting on a small scale is a good way to initiate the whole co-management
3. Si ishte cilësia e prezantimeve të bëra nga delegacionet?A mund të bëhet një
process and to learn how it works. When more experience has been gained, the co-management can be
prezantim i tillë për kryetarin e komunës ose autoritetet e komunitetit, apo ka
extended to other areas too;
nevojë për të bërë ndonjë përmirësim?
Variacionet

Aktiviteti më tepër mund të fokusohet në cilësinë e prezantimeve të bëra nga
delegacionet, pasi që prezantimet mund të jenë një mjet i rëndësishëm për të përfituar
aleatë dhe për të ndërtuar partneritete në nivel vendor.

SeksioniCo-operation
i edukimit at a local level

– is clear about what he/she wants to achieve (what area of co-management and to what extent?);
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80
130

operation in the field of youth and youth policies. It meets twice a year in plenary session and addresses
youth-related issues and challenges.
Çka do të ndodhë nëse nuk ndodh?
2. The Advisory Council. It has 30 members representing international non-governmental youth
Titulli organisations and
Çka networks,
do të ndodhë
nëse nuk
ndodh?
national
youth
committees properly constituted in Council of Europe
member states (so-called National Youth Councils) and structures involved in various areas of youth
Tema work relevant toPengesat
përofpjesëmarrjen
e tëpolicy.
rinjve The role of the Advisory Council is to promote nonthe Council
Europe’s youth
governmental participation in decision-making processes in the youth sector of the Council of Europe.
Mostra
Çka do të ndodhë nëse nuk ndodh?
3. The Joint Council on Youth. It consists of all members of the European Steering Committee for Youth
and the Advisory Council and it is the main decision- and policy-making body for governmental and
Madhësia e grupit
Çfarëdo qoftë
non-governmental partners within the Directorate of Youth and Sport. The role of this joint council is to
develop a common position on the main aspects of the youth sector in the Council of Europe, namely
Koha
90 minutaas well as on the budget.
priorities and objectives,
4. The Programming
Thispengesat
is another
joint
decision-making body consisting of eight members of
Objektivat
– Committee.
të shqyrtohen
për
pjesëmarrje;
the European Steering Committee for Youth and eight members of the Advisory Council. The role of this
të kuptohen
pasojatine the
mungesës
pjesëmarrjes;
committee is to –
establish
programmes
area ofsë
youth
work within the Council of Europe, especially
the programmes–of the
Europeankreativiteti.
Youth Centres in Strasbourg and Budapest and of the European Youth
të zhvillohet
Foundation.
Përgatitja
Ndani pjesëmarrësit në grupe me nga 4-6 veta
Reflection time
Materialet
Tabelë me letra (flipçart) dhe shënues (markerë)
1. Do you know of any example of co-management systems functioning at a local or organisational level?
Where is it? How does
function?
Udhëzime
1. it
Grupet
e vogla “shpalosin ide” (brainstorm) për pasojat e mundshme të
mospjesëmarrjes së të rinjve në nivel vendor (gjegjësisht, çka do të ndodhë nëse
2. What benefits of the co-management system can you think of?
“nuk ka” pjesëmarrje?).
3. In your opinion, what are the limitations of the co-management system?
2. Grupet përgatisin një pjesë të shkurtër teatrore për ta ilustruar njërën nga pasojat e
mundshme.

Co-management at a local
levelgrup e luan pjesën teatrore para të tjerëve, të cilët përpiqen ta gjejnë se
3. Secili
bëhetand
fjalë.
The revised charter states për
thatçka
“local
regional authorities should develop the Council of Europe comanagement principle and system of decision-making in partnership with young people and youth organisations
Diskutimi
Pyetni pjesëmarrësit këto pyetje:
in policy areas relevant to young people.”43 This is considered a very special form of co-operation because all
përmbyllës dhe
parties, both adults and1.young
arendonjëra
on the same
level and
same
powerqëtoe make
decisions. It
A uapeople,
përkujton
nga skenat
që ihold
patë the
ndonjë
situatë
keni përjetuar
vlerësimi
may, in some communities, be
difficult for young
peopleCilën
to besituatë?
seen asCili
equal
në komunitetin
tuaj vendor?
ishtepartners
rezultati?with adults and to share
power with them. The experience of various organisations shows, however, that “this concept opens the door
2. Cilët do të ishin faktorët ose pengesat që e bllokojnë pjesëmarrjen e të rinjve?
to amazing new opportunities, ideas and challenges for young people and elders to stretch their creativity and
commitment. It reduces prejudice,
clarity
communication, which makes it valid and
3. Si mundenhances
të trajtohen
këtoand
në simplicity
kontekstin of
vendor?
useful in any sector of daily life – family, school and business”.44
Variacionet
– Pjesët teatrore mund të realizohen në heshtje, ashtu që aktiviteti të mund të
Setting up a co-management system at a local level can be done in a number of ways and there is no universal
përqendrohet më tepër në qëndrimet e pjesëmarrësve;
recipe that applies equally to all. It is possible, however, to present a general framework that can guide the whole
– pjesët
teatrore mund të realizohen në formë të forumit teatror. Në atë rast, aktorët
process, and this is presented
below.
do të duhet ta ri luajnë skenën ashtu që pjesëmarrësit e tjerë të mund të
bashkëveprojnë dhe ta luajnë ndonjërin nga rolet. Në këtë mënyrë, të gjitha pjesët
43. Ibid., II.7.53.ii.
teatrore do të jenë ndërvepruese dhe do t’i përfshinin idetë për zgjidhjet e
44. “Co-management. A practical guide. Seeking excellence in youth participation at a local level”, Peace Child International,
mundshme;
2006, p. 9. Available at: http://co-management.info.
– aktiviteti i njëjtë mund të shfrytëzohet për t’i shqyrtuar përfitimet nga pjesëmarrja e
të rinjve.

Step 1 – Preparation
Good preparation can substantially contribute
to thepër
success
of “Të
an initiative,
and it is therefore important to
Ushtrim
simulim
rinjtë në aksion”
ensure that enough time and attention is given to this stage of the process. Before talking to potential partners
about establishing
a co-management
system,
one needs
to make
that the potential partner:
Titulli
Ushtrim
për simulim
“Të rinjtë
në sure
aksion”
Burimi: Trajnimi për zhvillimin dhe zbatimin e projekteve pjesëmarrëse në nivel
– understands what co-management is. Studying publications about this form of co-operation, making
vendor
dhehave
rajonal,QER,
Strasburg,
2005and listening to their advice, can all be
contact with people who
already
experience
in this area
helpful;
Tema
Simulimi i vendosjes së bashkëpunimit ndërmjet sektorëve qeveritarë dhe joqeveritarë
– is clear about what he/she
wants to
achieve
of co-management
and to what
extent?);
në fushën
e të
rinjve. (what
Kjo kaarea
të bëjë
me zhvillimin parlamentit
rinor
vendor trajtimin e
– knows of institutions ortemave
communities
system already
operates.
Onebashkëpunimi,
can often learn from
the
siç where
është this
pjesëmarrja,
shoqëria
civile,
vendimmarrja,
experience of others! A përfaqësimi
good idea might
be to establish
personal
contact with
a representative
i interesave
dhe gjetja
e konsensusit,
mirëpo
edhe dinamikaofesuch
takimeve,
an institution’s or community’s
co-management
system so
that
you can
address
questions directly to
udhëheqja
dhe zhvillimi i takimeve
dhe
fjalimet
publike
në përgjithësi.
that person;
Mostra
Ta krijojmëto
këshillin
rinorparties
në qytetin
tonë!they can understand. The concept of co– is able to explain co-management
interested
in a way
management can be quite new for some people and they may have doubts and reservations (especially
Madhësia e grupit
15-30
those who would be sharing power with another party). One therefore needs to be prepared to discuss
what co-management means in general, how it works in the area of youth work, what the experience of
Koha
20 minuta – Prezantimi i ushtrimit
other institutions or communities is, what the benefits are and what challenges there might be, etc.;
120People
minutamight
– Përgatitja
dhe simulimi
takimit
– has some material ready.
need some
time to ithink
about what they hear and they might
want to read a bit more about it, so it would be helpful to provide them with relevant materials.
60 minuta – Diskutimi dhe përmbledhja e ushtrimit

Step 2 – Finding allies

Step 3 – Approaching a potential
partner
– tëco-management
trajnohen pjesëmarrësit
për vendimmarrjen dhe gjetjen e konsensusit;
This is a very important moment–in the
whole process
as at this
point
partnership
initiated dhe
between
the
të përjetohet
një takim
zyrtar
për the
përfaqësimin
e is
interesave
shkëmbimin
e
parties who will be sharing the decision-making
mendimeve. power and responsibilities. If the other party does not agree
to participate in establishing the co-management system then the whole process will be blocked. Approaching
Përgatitja partner is often
Të kopjohen
materialet
ushtrimit
the co-management
a long process
and eone
can expect a number of meetings and negotiations.
Some tips:
Materialet
– kopje e skenarit për çdo pjesëmarrës;
– make a plan on how to approach your potential co-management partner. Decide how you want to do
– rol
personal
për çdo
që between
është përgatitur
paraprakisht me emrat e
this, when, where and with
whom,
etc. Divide
thepjesëmarrës,
roles and tasks
your allies;
pjesëmarrësve;
– try to identify the fears and doubts your potential co-management partner may have in relation to your
proposal. Think of ways–of addressing
doubts;e roleve dhe pyetjet për çdo vëzhgues (nëse ka);
një fletë methese
përshkrimet
– be ready to negotiate and
to
compromise.
Your
partner
might betëinterested
co-management
– dhomë për mbledhje,
me tavolina
radhiturainnëcreating
formë arrethi
ose katrori dhe
system, but only to a limited
extent
(for
example,
only
in
the
area
of
health
care
for
young
people in
karrige; disa dhoma ose hapësira më të vogla për takim;
your local community). Starting on a small scale is a good way to initiate the whole co-management
– it letër
dhe
stilolapsa;
process and to learn how
works.
When
more experience has been gained, the co-management can be
extended to other areas too;
– kopje të të gjitha përshkrimeve të roleve për çdo pjesëmarrës në fund të ushtrimit.

SeksioniCo-operation
i edukimit at a local level

Objektivat
– të shqyrtohen qasjet ndaj pjesëmarrjes që i kanë aktorët e ndryshëm në nivel
As a lot of support will be needed in the following stages, one should look for allies who would be interested in
vendor;
helping and joining the initiative. If one
represents local youth or a youth organisation, it can be helpful to find
like-minded people or organisations.
If
one
representsinteresat
local authorities,
can look forvendore
other officers
could
– të identifikohen
e palëve one
të interesuara
që janëwho
të përfshira
në
provide support, or contact institutions
working
with
youth
in
the
area
(such
as
schools,
youth
centres,
etc.).
mbështetjen e pjesëmarrjes;
Such allies can provide not only moral support, but they can also take over some tasks, help to generate better
– të shihen mundësitë praktike për krijimin e strukturës pjesëmarrëse për të rinjtë në
ideas and contribute resources, etc.
nivel vendor;
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operation in the field of youth and youth policies. It meets twice a year in plenary session and addresses
youth-related issues and challenges.

80
132

2. The Advisory Council.
It grupit
has 30
members
representing
non-governmental
youth
Udhëzime
1. Sqaroni
se do
të jenë mysafirë
në një international
qytet ku kryetari
i komunës dëshiron
ta
organisations and networks,
national“Të
youth
properly
in eCouncil
of Europe
iniciojë programin
rinjtëcommittees
në aksion”, që
ka për constituted
qëllim krijimin
parlamentit
rinor
member states (so-called
vendor.National Youth Councils) and structures involved in various areas of youth
work relevant to the Council of Europe’s youth policy. The role of the Advisory Council is to promote non2. Tregojuniin pjesëmarrësve
se processes
sa kohë kanë
për
simulimin
për
përmbledhjen
e
governmental participation
decision-making
in the
youth
sector dhe
of the
Council
of Europe.
ushtrimit.
3. The Joint Council on Youth. It consists of all members of the European Steering Committee for Youth
3. Council
Shpërndani
kopje të skenarit
dhe jepuni kohë
me atë me
and the Advisory
and itpjesëmarrësve
is the main decisionand policy-making
body ta
forlexojnë
governmental
and
vëmendje.
non-governmental partners
within the Directorate of Youth and Sport. The role of this joint council is to
develop a common
position onrolet
the main
aspects
of udhëzoni
the youthpjesëmarrësit
sector in the që
Council
of ua
Europe,
namely
4. Shpërndani
individuale
dhe
të mos
tregojnë
ato
priorities and objectives,
as
well
as
on
the
budget.
askujt. Jepuni pjesëmarrësve disa minuta që ta paramendojnë personin i cili do të
jenë gjatë simulimit.
4. The Programming Committee.
This is another joint decision-making body consisting of eight members of
the European Steering
Committee
for Youth
and eightfletët
members
of the
Advisory
Council. The
role of this
5. Nëse ka vëzhgues,
shpërndajuani
me pyetje
dhe
jepuni udhëzime
të detajuara,
committee is to establish
programmes
in
the
area
of
youth
work
within
the
Council
of
Europe,
especially
nëse ka nevojë. Kërkoni nga vëzhguesit që të ulen në fund të dhomës.
the programmes of the European Youth Centres in Strasbourg and Budapest and of the European Youth
Foundation.
Diskutimi
1. A e pëlqyet simulimin?
përmbyllës dhe
2. Cili ishte roli juaj dhe si e realizuat atë?
vlerësimi time
Reflection
3. Në këtë fazë të përmbylljes së ushtrimit, mund të shpërndahen fletët me
1. Do you know of any example of co-management systems functioning at a local or organisational level?
përshkrimet e të gjitha roleve. Përndryshe, nëse lejon koha, pjesëmarrësit mund ta
Where is it? How does it function?
lexojnë me zë rolin që e kanë pasur gjatë simulimit.
2. What benefits of the co-management system can you think of?
4. Si merreshin vendimet?
3. In your opinion, what are the limitations of the co-management system?
5. Cilat ishin argumentet që çuan në marrjen e vendimit?
6. A ishte vendimi demokratik? A mundësoi procesi pjesëmarrje?

Co-management at a local level

7. Cilat ishin përshtypjet e vëzhguesve?
The revised charter states that “local and regional authorities should develop the Council of Europe co8. system
Çka dooftëdecision-making
bënit ndryshe nëse
do të kishit mundësi
që people
takiminand
ta mbani
një herë?
management principle and
in partnership
with young
youthedhe
organisations
in policy areas relevant to young people.”43 This is considered a very special form of co-operation because all
9. A ishte takimi real? A ka mundësi të ndodhë një takim i tillë në realitet?
parties, both adults and young people, are on the same level and hold the same power to make decisions. It
10. be
A ishte
rezultati
përfundimtar
në aspekt
të qëllimit
të përmirësimit
të
may, in some communities,
difficult
for young
people toi kënaqshëm
be seen as equal
partners
with adults
and to share
pjesëmarrjes
dheorganisations
bashkëpunimit?
power with them. The experience
of various
shows, however, that “this concept opens the door
to amazing new opportunities, ideas and challenges for young people and elders to stretch their creativity and
11. Çka mësuat/zbuluat gjatë ushtrimit?
commitment. It reduces prejudice, enhances clarity and simplicity of communication, which makes it valid and
44
12. life
Për–trajnuesit
dhe udhëheqësit
e grupeve:
nëse do ta kishit shfrytëzuar këtë ushtrim
useful in any sector of daily
family, school
and business”.
në ndonjërin nga programet tuaja, kur dhe për çfarë qëllimesh do ta shfrytëzonit
Setting up a co-management system at a local level can be done in a number of ways and there is no universal
recipe
that applies
all. eIt simulimit;
is possible, however, to present a general framework that can guide the whole
Dokumentet
e equally
– toloja
process,
and
this
is
presented
below.
bashkangjitura
– rolet.
43. Ibid., II.7.53.ii.
44. “Co-management. A practical guide. Seeking excellence in youth participation at a local level”, Peace Child International,
2006, p. 9. Available at: http://co-management.info.

Step 1 – Preparation
Good preparation can substantially contribute to the success of an initiative, and it is therefore important to

ensure that
time“Të
andrinjtë
attention
given to this stage of the process. Before talking to potential partners
Ushtrimi
përenough
simulim
në isaksion”
about establishing a co-management system, one needs to make sure that the potential partner:

Skenari– understands what co-management is. Studying publications about this form of co-operation, making

contact with people who already have experience in this area and listening to their advice, can all be
helpful;
Qyteti i Vjetër
është një qytet në shtetin e Vjetërsisë, vend demokratik që nuk ka të zhvilluar politikë për të rinjtë. Edhe pse
në Qytetin
e clear
Vjetërabout
jetojnë
mjaft
të rinj
dhe ka
më shumë
se 20
organizata
rinore, të rinjtë
nuk kanë luajtur rol
– is
what
he/she
wants
to achieve
(what
area
of co-management
and toasnjëherë
what extent?);
shumë aktiv në marrjen e vendimeve të komunitetit. Pas zgjedhjeve që u mbajtën para pesëmbëdhjetë muajsh, kryetarja e re
– knows of institutions or communities where this system already operates. One can often learn from the
e komunës, zonjusha Rinisa, vendosi të bëhet më proaktive në lidhje me përfshirjen e të rinjve. Ajo futi në përdorim një
experience
others!
good
idea që
might
be për
to establish
personal contact
with a representative
such
program krejtësisht
të riof“Të
rinjtëAnë
aksion”,
kishte
qëllim përmirësimin
e pjesëmarrjes
së të rinjve, siof
dhe
rritjen dhe
an
institution’s
or
community’s
co-management
system
so
that
you
can
address
questions
directly
intensifikimin e bashkëpunimit ndërmjet të rinjve dhe autoritetit vendor. Si pjesë e këtij programi ajo dëshiron to
ta iniciojë
that person;
krijimin e parlamentit
rinor vendor.
– is able to explain co-management to interested parties in a way they can understand. The concept of coNë përgatitjet
për krijimin
këtij
parlamenti
rinorpeople
vendor,and
kryetarja
e have
komunës
organizon
një takim (especially
konsultues duke i
management
canebe
quite
new for some
they may
doubts
and reservations
përfshirë grupet
ndryshme
dhe partnerët
e ndryshëm
vendosurneeds
për formatin
dhe natyrën
e iniciativës së
thoseewho
would të
beinteresit
sharing power
with another
party).për
Onetëtherefore
to be prepared
to discuss
kryetares së komunës.
what co-management means in general, how it works in the area of youth work, what the experience of
institutions
or communities is, what the benefits are and what challenges there might be, etc.;
Këta njerëzother
marrin
pjesë në takim:
–

– has some material ready. People might need some time to think about what they hear and they might
wantetokomunës,
read a bit emore
so it kryesuese
would be helpful
to provide
them
with
materials.
kryetarja
cila about
është it,edhe
e takimit
të sotëm
(ajo
porelevant
ashtu është
edhe nënkryetare e
Komitetit të autoriteteve vendore dhe rajonale të shtetit të Vjetërsisë);

2 – Finding
allies politike të Qytetit të Vjetër;
–Step
udhëheqësi
i opozitës
–As anënkryetari
i kuvendit
të komunës,
është edhe
shefone
i Komisioni
për buxhet;
lot of support
will be needed
in thei cili
following
stages,
should look
for allies who would be interested in
helping
and
joining
the
initiative.
If
one
represents
local
youth
or
a
youth
organisation, it can be helpful to find
– drejtori i shkollës së mesme vendore;
like-minded people or organisations. If one represents local authorities, one can look for other officers who could
– nënkryetari i shoqatës së prindërve të shkollës vendore;
provide support, or contact institutions working with youth in the area (such as schools, youth centres, etc.).
–Suchzëdhënësi
“Vullnetarët
e rritur
për fëmijët”;
allies cani grupit
provide
not only moral
support,
but they can also take over some tasks, help to generate better
and contribute
resources, etc.
–ideas
prijësi
fetar;
trajneri i ekipit të suksesshëm të futbollit të Qyteti të Vjetër;

Step 3 – Approaching a potential co-management partner
– një hulumtues nga Instituti për hulumtime sociologjike i Universitetit të Qytetit të Vjetër;
is aanëtar
very important
moment
in the whole
processrinore
as at ndërkombëtare;
this point the partnership is initiated between the
–Thisnjë
i kryesisë së
një organizate
joqeveritare
parties who will be sharing the decision-making power and responsibilities. If the other party does not agree
– kryetari i këshillit rinor të Qytetit të Vjetër;
to participate in establishing the co-management system then the whole process will be blocked. Approaching
–the co-management
sekretari i përgjithshëm
rinore
minoritare;
partneriisorganizatës
often a long
process
and one can expect a number of meetings and negotiations.
–Some
njëtips:
anëtar i njërës nga organizatat rinore të Qytetit të Vjetër;
–
–
–

nëpunësi
çështje
– makepër
a plan
on rinore;
how to approach your potential co-management partner. Decide how you want to do
this,
when,
where
and
with whom, etc. Divide the roles and tasks between your allies;
nëpunësi për zhvillimin e
komunitetit;
– try
to identify
the fearsvendore
and doubts
your potential
co-management
partner may have in relation to your
shefi
ekzekutiv
i kompanisë
të biznesit
dhe katër
të rinj.
proposal. Think of ways of addressing these doubts;
– be ready to negotiate and to compromise. Your partner might be interested in creating a co-management

Në takimin
e sotëm
do to
tëadiskutohen
pyetje only in the area of health care for young people in
system,
but only
limited extentkëto
(for example,
–

your local community). Starting on a small scale is a good way to initiate the whole co-management
A ka process
dëshirë and
dhetonevojë
për itkrijimin
e parlamentit
learn how
works. When
more experience has been gained, the co-management can be
rinorextended
vendor? to other areas too;

–

Nëse po, çfarë forme/karakteri duhet të ketë ai?

–

Cili duhet të jetë mandat i parlamentit rinor vendor?
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2. The Advisory Council. It has 30 members representing international non-governmental youth
organisations and networks, national youth committees properly constituted in Council of Europe
member states (so-called National Youth Councils) and structures involved in various areas of youth
work relevant to the Council of Europe’s youth policy. The role of the Advisory Council is to promote nongovernmental participation in decision-making processes in the youth sector of the Council of Europe.
The Joint Council on Youth. It consists of all members of the European Steering Committee for Youth
Ushtrimi për3.simulim
“Të rinjtë në aksion”

and the Advisory Council and it is the main decision- and policy-making body for governmental and
non-governmental partners within the Directorate of Youth and Sport. The role of this joint council is to
Përshkrimet e roleve
develop a common position on the main aspects of the youth sector in the Council of Europe, namely
priorities and objectives, as well as on the budget.
Përshkrimi i rolit tuaj personal.
4. me
Thekujdes
Programming
This is another joint decision-making body consisting of eight members of
Ju lutemi lexojeni
dhe mosCommittee.
ia tregoni askujt.
the European Steering Committee for Youth and eight members of the Advisory Council. The role of this
Përpiquni ta përfytyroni se si do të vepronte ky person.
committee is to establish programmes in the area of youth work within the Council of Europe, especially
programmes
of the European Youth Centres in Strasbourg and Budapest and of the European Youth
Ju jeni kryetarja the
e Qytetit
të Vjetër
Foundation.
Ju i keni fituar zgjedhjet e vitit të kaluar me shumicë të madhe, duke e mposhtur PR-në (Partinë e të Rriturve), e cila ka qenë
në pushtet një kohë të gjatë, dhe ish-kryetarin. Njëra nga arsyet që ju i fituat zgjedhjet ishte fokusimi i fushatës tuaj
zgjedhore te të rinjtë dhe politika për të rinjtë. Jeni e vendosur që të bëni diçka për ta përmirësuar gjendjen e të rinjve,
Reflection time
pjesëmarrjen e tyre në shoqëri dhe bashkëpunimin ndërmjet administratës suaj dhe të rinjve. Para disa javësh, e prezantuat
programin tuaj
të ri
“Tëknow
rinjtë
qëofkaco-management
për qëllim ta përmirësojë
pjesëmarrjen
të rinjve,
si dhe ta rrisë
dhe ta
1. Do
you
of në
anyaksion”,
example
systems functioning
at aelocal
or organisational
level?
intensifikojë bashkëpunimin
ndërmjet
të
rinjve
dhe
autoritetit
vendor.
Si
pjesë
e
këtij
programi
dëshironi
ta
iniconi
krijimin
e
Where is it? How does it function?
parlamentit rinor vendor. Në përgatitjet për krijimin e këtij parlamenti rinor vendor, organizoni një takim konsultues duke i
2. What
benefitstë
ofinteresit
the co-management
can youShpresoni
think of? se ky takim do të jetë pozitiv dhe konstruktiv,
përfshirë grupet
e ndryshme
dhe partnerëtsystem
e ndryshëm.
për shkak se3.edhe
pse
ju
e
pëlqeni
idenë
për
krijimin
e
parlamentit
rinor,
nuk keni
shumë informata për atë se si duhet të
In your opinion, what are the limitations of the co-management
system?
funksionojë dhe si mund të formohet. Jeni shumë entuziast edhe dëshironi ta tregoni këtë.

Co-management
a local
level
Ju jeni anëtari
55-vjeçar i at
partisë
opozitare
Gjatë gjithë
keni charter
jetuar nëstates
qytetin
tuaj,
jeni anëtar
i partisëauthorities
tashmë njëzet
e pesë
vjet dhethe
jeniCouncil
ish-kryetar
i komunës.
Thejetës
revised
that
“local
and regional
should
develop
of Europe
coBesoni semanagement
të rinjtë duhet
të anëtarësohen
në of
parti
politike nëse duan
të marrin pjesë
dhe nuk
shihniand
se youth
ka nevojë
për ndonjë
principle
and system
decision-making
in partnership
with young
people
organisations
strukturëinpërfaqësuese
të rinjve.
Prandaj,
ju jeni43kundër
së kryetares
komunës
përpiqeni qëbecause
ajo të mos
This isidesë
considered
a very së
special
formdhe
of co-operation
all
policy areastë
relevant
to young
people.”
realizohet.
parties, both adults and young people, are on the same level and hold the same power to make decisions. It
may, in some communities, be difficult for young people to be seen as equal partners with adults and to share
Ju jeni nënkryetari
kuvendit
të komunës
power with ithem.
The experience
of various organisations shows, however, that “this concept opens the door
Ju jeni shefi
i Komisionit
të buxhetit.
Keni
me vite
të pasur
njëand
buxhet
të balancuar
mëcreativity
në fund, and
vitin
to amazing
newkomunal
opportunities,
ideas
andpunuar
challenges
forpër
young
people
elders
to stretchdhe
their
e kaluar commitment.
keni arritur taItbëni
këtë.prejudice,
Dëshironienhances
ta ruani bilancin
pozitiv
me të ofgjitha
mjetet e mundshme.
Megjithatë,
keni
reduces
clarity and
simplicity
communication,
which makes
it valid and
raporte tëuseful
mira in
meany
kryetarin
e komunës.
mbështetni
iniciativën
e saj pa44 qejf. Nuk do t’ju pengonte në qoftë se iniciativa
sector of
daily life –Efamily,
school
and business”.
nuk realizohet.
Setting up a co-management system at a local level can be done in a number of ways and there is no universal
recipe that applies equally to all. It is possible, however, to present a general framework that can guide the whole
Ju jeni drejtori
i shkollës vendore
process, and this is presented below.
Shumica e të rinjve që do të ndikoheshin nga parlamenti i propozuar rinor mësojnë në shkollën tuaj. Ata tashmë kanë
mundësi të marrin pjesë në punën dhe udhëheqjen demokratike të shkollës nëpërmjet përfaqësuesve të klasave. Jeni të
II.7.53.ii. rinor do ta tërheqë vëmendjen e veçanërisht burimet financiare nga aktivitetet jashtëmësimore
brengosur43.seIbid.,
ky parlament
44. “Co-management.
A practical
guide. Seeking
in youth
participation
a local
Childtë
International,
dhe rekreative
që tashmë ofrohen
në shkollën
tuaj. Nëexcellence
përgjithësi,
mendoni
se do tëatishte
mëlevel”,
mirë Peace
që paratë
investohen
2006,ep.objekteve
9. Availablesportive
at: http://co-management.info.
për riparimin
të shkollës dhe nuk shihni ndonjë arsye për realizimin e iniciativës. Po ashtu, jeni të
brengosur se kryetarja e komunës e ka propozuar këtë iniciativë që ta fitojë mbështetjen e OJQ-së ndërkombëtare që është
aktive në zonën vendore dhe kjo, në fakt, është mashtrim politik. Nuk besoni se kryetarja e komunës është e interesuar me të
vërtetë për promovimin e pjesëmarrjes së të rinjve. Jeni kundër kësaj iniciative dhe me ngulm e mbroni qëndrimin tuaj.

Step 1 – Preparation
Good preparation can substantially contribute to the success of an initiative, and it is therefore important to
ensure that enough time and attention is given to this stage of the process. Before talking to potential partners
about establishing a co-management system, one needs to make sure that the potential partner:
– understands what co-management is. Studying publications about this form of co-operation, making
contact with people who already have experience in this area and listening to their advice, can all be
helpful;
– is clear about what he/she wants to achieve (what area of co-management and to what extent?);

Ju jeni –prindi
i brengosur i njërit nga nxënësit e shkollës
knows of institutions or communities where this system already operates. One can often learn from the

Step 3 – Approaching a potential co-management partner

a very important
whole process as at this point the partnership is initiated between the
JuThis
jeniistrajneri
i ekipit tëmoment
futbollitintëthe
shkollës

parties who will be sharing the decision-making power and responsibilities. If the other party does not agree
Ju jeni një person shumë aktiv dhe dinamik që dëshiron t’i shohë të rinjtë se si përfshihen dhe marrin përgjegjësi dhe
to participate
in establishing
the co-management
thenata.
theMegjithatë,
whole process
blocked.kaApproaching
iniciativa
për gjërat
që u interesojnë
dhe çështjet që isystem
brengosin
ekipiwill
juajbe
i futbollit
pasur vështirësi për
the co-management
is often
a long process
and one can
a number
of meetings
and më
negotiations.
shkak
të mungesës së partner
mbështetjes
financiare
dhe ju pajtoheni
meexpect
drejtorin
se ndoshta
do të ishte
mirë që paratë të
Some tips:
investohen
në objektet sportive të shkollës, për shkak se të rinjtë janë më shumë të interesuar për këto aktivitete. Ju keni një
dilemë.–E mbështetni
çdooniniciativë
që e promovon
pjesëmarrjen
e të rinjve, mirëpo
jeni
të brengosur
konkurrencën
që
make a plan
how to approach
your potential
co-management
partner.
Decide
how youpër
want
to do
do ta krijojëthis,
parlamenti
për burime
financiare.
when, where
and with
whom, etc. Divide the roles and tasks between your allies;
try to identify
the fears and
doubts your potential
co-management
partner
may have in relation to your
Ju jeni–hulumtues
në Institutin
për hulumtime
sociologjike
në Universitetin
e Qytetit
të Vjetër proposal. Think of ways of addressing these doubts;
be ready
to negotiate
and to
compromise.
Your
partnerpër
might
be interested
in creating
a co-management
Në këtë–moment,
tema
juaj kryesore
e hulumtimit
janë
studimet
të drejtat
qytetare,
mirëpo pasioni
juaj i vërtetë është
system,
but rinore.
only toKjo
a limited
extent
example,
only
injeni
the të
area
of health
care for young
people
hulumtimi për
çështjet
iniciativë
ju ka(for
gjetur
në befasi
dhe
motivuar
të përfshiheni
për shkak
sein
njëra nga
local të
community).
Starting
a smalle scale
is a good
way
to initiate
the whole co-management
fushat tuajayour
kryesore
interesit janë
mënyrëonmënyrat
pjesëmarrjes
së të
rinjve
në vendimmarrjen
dhe krijimin e politikave
and
to learn
howkëshilla
it works.
more experience
has qasjeve
been gained,
the co-management
be
vendore. Juprocess
mund të
ofroni
shumë
nëWhen
këtë mbledhje
sa i përket
“pjesëmarrëse”
në procesincan
e konsultimit
dhe të krijimit
të politikave,
pasur
extended
to otherduke
areas
too; parasysh se para do kohësh keni marrë pjesë në një konferencë ndërkombëtare në
këtë temë, të organizuar nga Këshilli i Evropës në Strasburg. Në konferencë, parlamentet rinore janë përgëzuar si shembuj të
pjesëmarrjes së mirë në praktikë, veçanërisht kur të rinjtë janë të përfshirë në krijimin e tyre prej fillimit. Jeni në favor të
kësaj iniciative dhe ofroni argumente “të bazuara në fakte” nga hulumtimet tuaja për ta argumentuar me ngulm qëndrimin
tuaj.
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Ju jeni anëtar
aktiv dheofnënkryetar
i shoqatës
së prindërve
në shkollën
vendore.
Keni with
investuar
shumë kohëofdhe
energji në
experience
others! A good
idea might
be to establish
personal
contact
a representative
such
mbështetjen
përfaqësuesve
të klasave dhe
të këshillit të shkollës.
Besoni
e vendosur
dhe directly
në pjesëmarrjen
e
aneinstitution’s
or community’s
co-management
system so
that në
yousistemin
can address
questions
to
përfaqësuesve
të
klasave
në
procesin
vendimmarrës
të
shkollës.
Shumica
e
të
rinjve
shkojnë
në
shkollë
dhe
për
këtë
arsye
ju
that person;
e shihni iniciativën si një lloj humbje kohe dhe si dyfishim i përpjekjeve. Jeni të brengosur se ajo do të shkaktojë një
– is të
able
to explain co-management
interested
way they
The concept of cokonkurrencë
panevojshme
me demokracinëto
shkollore
përparties
të cilëninjuapunoni.
Ju can
jeniunderstand.
kundër iniciativës.
management can be quite new for some people and they may have doubts and reservations (especially
those who would be sharing power with another party). One therefore needs to be prepared to discuss
Ju jeni prindi i njërit nga të rinjtë
what co-management means in general, how it works in the area of youth work, what the experience of
Ju merrni pjesë
aktivitetetorjashtëmësimore
cilatthe
i organizon
shkolla.
Po ashtu
jeni zëdhënës
i iniciativës
other në
institutions
communities is,të
what
benefits are
and what
challenges
there might
be, etc.; së quajtur
“Vullnetarët e rritur për fëmijët”. Kohë pas kohe, drejtori kërkon prej jush që të vini në shkollë dhe të ndihmoni duke i
– has
some material
ready. People
might
need
time mirëpo
to thinke about
what they
hear and
they might
mbikëqyrur
aktivitetet
jashtëmësimore.
Këtë gjë
e bëni
mesome
kënaqësi,
konsideroni
të vështirë
që thjesht
t’i vështroni
want
to
read
a
bit
more
about
it,
so
it
would
be
helpful
to
provide
them
with
relevant
materials.
dhe t’i mbikëqyrni aktivitetet, pasi që shpeshherë ndjeheni të detyruar të përfshiheni sepse të rinjtë sillen keq dhe nuk mund
vetë t’i menaxhojnë detyrat e tyre. Jeni të brengosur se aktivitetet jashtëmësimore në të cilat jeni të përfshirë do të
zvogëlohen
(në numër)
për shkak të parlamentit të propozuar rinor. Po ashtu dyshoni se mund të funksionojë cilado qoftë
Step 2 – Finding
allies
iniciativë që propozon t’u jepet aq shumë përgjegjësi të rinjve. Jeni skeptik për gjithë këtë iniciativë.
As a lot of support will be needed in the following stages, one should look for allies who would be interested in
helping and joining the initiative. If one represents local youth or a youth organisation, it can be helpful to find
Julike-minded
jeni prijësi people
fetar or organisations. If one represents local authorities, one can look for other officers who could
Jeni
duke usupport,
brengosur
më shumë për
faktinwith
se tëyouth
rinjtëinvendor
nuk (such
janë tëasinteresuar
të ardhur
xhami/kishë
provide
or gjithnjë
contact einstitutions
working
the area
schools, për
youth
centres,nëetc.).
ose
në aktivitetet
gëzuar
qësupport,
jeni ftuarbut
në they
këtë can
takim,
pasi
që over
atje do
të jenë
edhe
disa
rinj dhebetter
përfaqësuesit
Such
allies can fetare.
provideJeni
nottë
only
moral
also
take
some
tasks,
help
totë
generate
e ideas
organizatave
rinore, eresources,
ju jeni të interesuar
të dëgjoni prej tyre sa çka u intereson të rinjve. Parimisht, e mbështetni këtë
and contribute
etc.
iniciativë, pasi që të rinjtë gjithnjë e më shumë largohen nga Zoti, dhe gjithçka që do t’i inkurajonte të rinjtë të jenë më të
interesuar të përfshihen në jetën e komunitetit do të ishte e mirë për aktivitetet tuaja.
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2. The Advisory Council. It has 30 members representing international non-governmental youth
organisations and networks, national youth committees properly constituted in Council of Europe
(so-called National
Youth Councils) and structures involved in various areas of youth
Ju e përfaqësoni member
një OJQ states
ndërkombëtare
të studentëve
work relevant to the Council of Europe’s youth policy. The role of the Advisory Council is to promote nonOJQ-ja juaj merret me politikat arsimore, përfaqësimin e të drejtave të studentëve dhe organizimin e shkëmbimeve
participation
processes
theqëyouth
the Council
of Europe.
ndërkombëtare të governmental
të rinjve. Ju besoni
në idenëinedecision-making
kryetares së komunës
si njëingjë
do tësector
sjellë of
ndryshim
të mirëfilltë
dhe
pozitiv në komunitetin
vendor.
Jeni on
i bindur
iniciativa of
doalltëmembers
jetë e suksesshme
për shkak
se të Committee
gjitha vendet
tjera
3. The Joint
Council
Youth.se
It consists
of the European
Steering
for eYouth
demokratike kanë and
struktura
vendore Council
që ndihmojnë
përfaqësimin
e mendimit
të të rinjve dhe
në zgjidhjen
e çështjeve
të
the Advisory
and it në
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për shkak se këshilli rinor të cilin e përfaqësoni ju tashmë bën gjithçka që do ta bënte parlamenti rinor. Fuqimisht e
the European
Youth
in në
Strasbourg
and
Budapest
and of
European rinore.
Youth
kundërshtoni këtë the
ide programmes
dhe besoni seoforganizatat
rinore
dheCentres
të rinjtë
përgjithësi
nuk
kanë nevojë
përthe
parlamente
Foundation.
Besoni se ato janë
elitare dhe jo përfaqësuese, prandaj nuk kanë legjitimet. Si strukturë në hije, ato nuk kanë fuqi
vendimmarrëse dhe vazhdimisht keqpërdoren nga politikanët, që i shfrytëzojnë ato për t’i arsyetuar vendimet e tyre jo të
popullarizuara. Po ashtu, nga përvoja juaj besoni se parlamenti rinor është strukturë tepër e madhe për të qenë efektive dhe
timefuqimisht e kundërshtoni këtë iniciativë.
efikase dhe Reflection
për këtë arsye
1. Do you know of any example of co-management systems functioning at a local or organisational level?

Where
is it? How does
it function?
Ju e përfaqësoni
organizatën
rinore
të minoritetit vendor

Organizata juaj
i bashkon
tre minoritete
kombëtare qësystem
jetojnëcan
në qytet.
Aktivitetet
e organizatës suaj janë jashtëzakonisht të
2. What
benefits
of the co-management
you think
of?
rëndësishme për shkak se ju ndihmoni në ruajtjen e kulturave dhe të traditave. Organizata juaj i përfaqëson të rinjtë
3. In
your opinion,
what are
the para
limitations
of the co-management
system?
minoritarë para
autoriteteve
vendore,
si dhe
organizatave
dhe strukturave të
tjera. Keni vendosur marrëdhënie të mira
me komunën dhe organizata juaj ka punuar me ta në disa projekte të përbashkëta. Nuk keni gjë kundër idesë së kryetares së
komunës, mirëpo dëshironi të jeni absolutisht të sigurt se parlamenti rinor me të vërtetë do t’i përfaqësojë të rinjtë e Qytetit
at aminoritetet.
local levelPrandaj, përpiqeni ta bindni kryetaren e komunës se duhet të ketë një kuotë me
të Vjetër,Co-management
duke i përfshirë edhe
të cilën do të sigurohet pjesëmarrja e të rinjve të minoritetit.
The revised charter states that “local and regional authorities should develop the Council of Europe comanagement principle and system of decision-making in partnership with young people and youth organisations
Ju jeni anëtar
i klubit
vendor
in policy
areasrinor
relevant
to young people.”43 This is considered a very special form of co-operation because all
Klubi juajparties,
ju ka dërguar
në këtë
të people,
merrni me
përand
idenë
e kryetares
komunës.
Në decisions.
përgjithësi Ite
both adults
andtakim
young
are tepër
on theinformata
same level
hold
the same së
power
to make
pëlqeni idenë
për
krijimin
e parlamentit
rinor, for
mirëpo
tëbe
jeni
të as
sigurt
separtners
klubi juaj
doadults
të luajë
rol të
may, in
some
communities,
be difficult
youngdëshironi
people to
seen
equal
with
andnjë
to share
rëndësishëm
në
krijimin
dhe
funksionimin
e
parlamentit,
për
shkak
se
ju
jeni
klubi
më
i
madh
rinor
në
qytet.
power with them. The experience of various organisations shows, however, that “this concept opens the door
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Në përgjithësi, bashkëpunoni mirë me punëtorin që merret me të rinjtë, mirëpo jeni i brengosur se iniciativa e kryetares së
komunës do ta zhvendosë fokusin prej punës suaj kah puna e kolegut tuaj. Zyrtarisht e mbështetni iniciativën e kryetares së
komunës, mirëpo privatisht nuk dëshironi që ajo të realizohet. Në takim, përpiqeni ta potenconi vlerën e shtuar dhe ndikimin
e punës së përbashkët të gjeneratave të ndryshme për zhvillimin e komunitetit.

Step 1 – Preparation
Good preparation can substantially contribute to the success of an initiative, and it is therefore important to
ensure that enough time and attention is given to this stage of the process. Before talking to potential partners
about establishing a co-management system, one needs to make sure that the potential partner:
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Step 2 – Finding allies
Jeni të neveritur me familjen tuaj

– Approaching
JuStep
jeni 3një
16-vjeçar/e a potential co-management partner
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whole process will be blocked. Approaching
the co-management partner is often a long process and one can expect a number of meetings and negotiations.
Some tips:
– make a plan on how to approach your potential co-management partner. Decide how you want to do
this, when, where and with whom, etc. Divide the roles and tasks between your allies;
– try to identify the fears and doubts your potential co-management partner may have in relation to your
proposal. Think of ways of addressing these doubts;
– be ready to negotiate and to compromise. Your partner might be interested in creating a co-management
system, but only to a limited extent (for example, only in the area of health care for young people in
your local community). Starting on a small scale is a good way to initiate the whole co-management
process and to learn how it works. When more experience has been gained, the co-management can be
extended to other areas too;

SeksioniCo-operation
i edukimit at a local level

As a lot of support will be needed in the following stages, one should look for allies who would be interested in
Pohelping
ashtu jeni
neveritur
edhe me If
shkollën,
e veçanërisht
me autoritetet
gjitha autoritetet:
atohelpful
vendore,
and të
joining
the initiative.
one represents
local youth
or a youth(tëorganisation,
it can be
to me
findqeverinë
dhe gjithë të tjerët). Jeni të bindur se ata nuk duhet më t’i mërzisin të rinjtë dhe se duhet t’u japin liri. Ju mendoni se ky
like-minded people or organisations. If one represents local authorities, one can look for other officers who could
parlament rinor është edhe një ide “gjeniale” e autoriteteve vendore për t’i mbajtur të rinjtë nën kontroll. E ajo që ju doni
provide support, or contact institutions working with youth in the area (such as schools, youth centres, etc.).
është liria! Nuk dëshironi të përfshiheni në asgjë që ka ndonjë lidhje me autoritetet vendore, mirëpo keni vendosur që të
Such allies
provide not
moral
support,
but they
also taketëover
some atë
tasks,
to generate
merrni
pjesë can
në mbledhje
që only
të keni
mundësi
t’i thoni
kësajcan
kryetareje
çmendur
që ehelp
mendoni:
se të better
rinjve u duhet
ideas and
resources,
etc. ndonjë strukturë kontrolluese.
hapësirë
përcontribute
pjesëmarrje
pa ua imponuar

81
137

Manual on the revised European Charter on the Participation of Young People in Local and Regional Life

operation in the field of youth and youth policies. It meets twice a year in plenary session and addresses
youth-related issues and challenges.
2. The Advisory Council. It has 30 members representing international non-governmental youth
organisations and networks, national youth committees properly constituted in Council of Europe
member states (so-called National Youth Councils) and structures involved in various areas of youth
work relevant to the Council of Europe’s youth policy. The role of the Advisory Council is to promote nongovernmental participation in decision-making processes in the youth sector of the Council of Europe.
3. The Joint Council on Youth. It consists of all members of the European Steering Committee for Youth
and the Advisory Council and it is the main decision- and policy-making body for governmental and
non-governmental partners within the Directorate of Youth and Sport. The role of this joint council is to
develop a common position on the main aspects of the youth sector in the Council of Europe, namely
priorities and objectives, as well as on the budget.
4. The Programming Committee. This is another joint decision-making body consisting of eight members of
the European Steering Committee for Youth and eight members of the Advisory Council. The role of this
committee is to establish programmes in the area of youth work within the Council of Europe, especially
the programmes of the European Youth Centres in Strasbourg and Budapest and of the European Youth
Foundation.

Reflection time
1. Do you know of any example of co-management systems functioning at a local or organisational level?
Where is it? How does it function?
2. What benefits of the co-management system can you think of?
3. In your opinion, what are the limitations of the co-management system?

Co-management at a local level
The revised charter states that “local and regional authorities should develop the Council of Europe comanagement principle and system of decision-making in partnership with young people and youth organisations
in policy areas relevant to young people.”43 This is considered a very special form of co-operation because all
parties, both adults and young people, are on the same level and hold the same power to make decisions. It
may, in some communities, be difficult for young people to be seen as equal partners with adults and to share
power with them. The experience of various organisations shows, however, that “this concept opens the door
to amazing new opportunities, ideas and challenges for young people and elders to stretch their creativity and
commitment. It reduces prejudice, enhances clarity and simplicity of communication, which makes it valid and
useful in any sector of daily life – family, school and business”.44
Setting up a co-management system at a local level can be done in a number of ways and there is no universal
recipe that applies equally to all. It is possible, however, to present a general framework that can guide the whole
process, and this is presented below.
43. Ibid., II.7.53.ii.
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44. “Co-management. A practical guide. Seeking excellence in youth participation at a local level”, Peace Child International,
2006, p. 9. Available at: http://co-management.info.

Step 1 – Preparation
Good preparation can substantially contribute to the success of an initiative, and it is therefore important to
ensure that enough time and attention is given to this stage of the process. Before talking to potential partners
about establishing a co-management system, one needs to make sure that the potential partner:
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operation in the field of youth and youth policies. It meets twice a year in plenary session and addresses
youth-related issues and challenges.
2. The Advisory Council. It has 30 members representing international non-governmental youth
organisations and networks, national youth committees properly constituted in Council of Europe
member states (so-called National Youth Councils) and structures involved in various areas of youth
work relevant to the Council of Europe’s youth policy. The role of the Advisory Council is to promote nongovernmental participation in decision-making processes in the youth sector of the Council of Europe.
3. The Joint Council on Youth. It consists of all members of the European Steering Committee for Youth
and the Advisory Council and it is the main decision- and policy-making body for governmental and
non-governmental partners within the Directorate of Youth and Sport. The role of this joint council is to
develop a common position on the main aspects of the youth sector in the Council of Europe, namely
priorities and objectives, as well as on the budget.
4. The Programming Committee. This is another joint decision-making body consisting of eight members of
the European Steering Committee for Youth and eight members of the Advisory Council. The role of this
committee is to establish programmes in the area of youth work within the Council of Europe, especially
the programmes of the European Youth Centres in Strasbourg and Budapest and of the European Youth
Foundation.

Reflection time
1. Do you know of any example of co-management systems functioning at a local or organisational level?
Where is it? How does it function?
2. What benefits of the co-management system can you think of?
3. In your opinion, what are the limitations of the co-management system?

Co-management at a local level
The revised charter states that “local and regional authorities should develop the Council of Europe comanagement principle and system of decision-making in partnership with young people and youth organisations
in policy areas relevant to young people.”43 This is considered a very special form of co-operation because all
parties, both adults and young people, are on the same level and hold the same power to make decisions. It
may, in some communities, be difficult for young people to be seen as equal partners with adults and to share
power with them. The experience of various organisations shows, however, that “this concept opens the door
to amazing new opportunities, ideas and challenges for young people and elders to stretch their creativity and
commitment. It reduces prejudice, enhances clarity and simplicity of communication, which makes it valid and
useful in any sector of daily life – family, school and business”.44
Setting up a co-management system at a local level can be done in a number of ways and there is no universal
recipe that applies equally to all. It is possible, however, to present a general framework that can guide the whole
process, and this is presented below.
43. Ibid., II.7.53.ii.
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Step 1 – Preparation
Good preparation can substantially contribute to the success of an initiative, and it is therefore important to
ensure that enough time and attention is given to this stage of the process. Before talking to potential partners
about establishing a co-management system, one needs to make sure that the potential partner:
– understands what co-management is. Studying publications about this form of co-operation, making
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This is a very important moment in the whole process as at this point the partnership is initiated between the
Kongresi
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parties who
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and responsibilities. If the other party does not agree
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to participate in establishing the co-management system then the whole process will be blocked. Approaching
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Strasbourg Cedex
the co-management
partner is often a long process and one can expect a number of meetings and negotiations.
Tel.:
(0)3 88 41 21 10
Some+33
tips:
Fax: +33 (0)3 88 41 27 51
– make a plan on how to approach your potential co-management partner. Decide how you want to do
e-mail:congress.web@coe.int
this, when, where and with whom, etc. Divide the roles and tasks between your allies;
– try to identify the fears and doubts your potential co-management partner may have in relation to your
proposal. Think of ways of addressing these doubts;
– be ready to negotiate and to compromise. Your partner might be interested in creating a co-management
system, but only to a limited extent (for example, only in the area of health care for young people in
your local community). Starting on a small scale is a good way to initiate the whole co-management
process and to learn how it works. When more experience has been gained, the co-management can be
extended to other areas too;
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Co-operation at a local level

helpful;
– is
clear
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wants to achieve (what area of co-management and to what extent?);
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– knows
of institutions or30,
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where this system already operates. One can often learn from the
Pierre de experience
Coubertin of others! A good idea might be to establish personal contact with a representative of such
an institution’s or community’s co-management system so that you can address questions directly to
F-67000 Strasbourg
that 88
person;
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41 23 00
Fax: +33
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88
41
27 77/78co-management to interested parties in a way they can understand. The concept of co– is able to explain
e-mail: youth@coe.int
management can be quite new for some people and they may have doubts and reservations (especially
www.coe.int/youth
those who would be sharing power with another party). One therefore needs to be prepared to discuss
what co-management means in general, how it works in the area of youth work, what the experience of
Fondacioni
Evropian
i të Rinjve
other
institutions
or communities is, what the benefits are and what challenges there might be, etc.;
30, rue
de Coubertin
– Pierre
has some
material ready. People might need some time to think about what they hear and they might
F-67000 Strasbourg
want to read a bit more about it, so it would be helpful to provide them with relevant materials.
Tel.: +33 (0)3 88 41 20 19
Fax:
90 21 allies
49 64
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Finding
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As a lot of support will be needed in the following stages, one should look for allies who would be interested in
helping Evropiane
and joining
theRinjve
initiative.
If one represents local youth or a youth organisation, it can be helpful to find
Qendra
e të
Budapest
like-minded
people
or
organisations.
If one represents local authorities, one can look for other officers who could
Zivatar utca 1-3
provide
support,
or
contact
institutions
working with youth in the area (such as schools, youth centres, etc.).
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Such
allies
can
provide
not
only
moral
support,
but they can also take over some tasks, help to generate better
Tel.: +36 1 438 10 60
ideas and contribute resources, etc.
Fax: +36 1 213 40 76
e-mail: eycb.secretariat@coe.int
Step 3 – Approaching a potential co-management partner
www.eycb.coe.int
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Pjesëmarrja njihet si një nga të drejtat njerëzore themelore të Deklaratës Universale për të Drejtat
e Njeriut dhe Konventës për të Drejtat e Njeriut. Pjesëmarrja është edhe parim thelbësor i të
drejtave të njeriut dhe është parakusht për një jetë efektive demokratike të të gjithë qytetarëve.
Pjesëmarrja rinore nuk është qëllim më vete, por mjet për arritjen e ndryshimeve pozitive në jetën
e të rinjve dhe për ndërtimin e shoqërive më të mira demokratike.
Qëllimi i politikës rinore të Këshillit të Evropës është që t’u mundësohet të rinjve të kenë mundësi
dhe eksperiencë të barabartë me çfarë do ta fitojnë dijeninë, shkathtësitë dhe kompetencat e
nevojshme për ta gjetur vendin e tyre në shoqëri. Pjesëmarrja rinore ka vend qendror në politikat
rinore të Këshillit të Evropës, që në të njëjtën kohë e përfshin edhe bashkë-menaxhimin si mënyrë
për ta ndarë së bashku pushtetin me përfaqësuesit e të rinjve.
Pjesëmarrja rinore promovohet përmes sektorëve të ndryshme të Këshillit të Evropës. Karta e
Rishikuar Evropiane për pjesëmarrjen e të rinjve në jetën lokale dhe rajonale, e miratuar në maj të
vitit 2003 nga ana e Kongresit të Pushteteve Lokale dhe Rajonale të Këshillit të Evropës, paraqet
instrument me të cilin vendosen standardet për pjesëmarrje rinore. Karta i përkrah të rinjtë,
punëtorët rinor, organizatat rinore dhe pushtetet lokale në promovimin dhe në përforcimin e
pjesëmarrjes së konsiderueshme të të rinjve në nivel lokal dhe në atë rajonal në Evropë.
Sipas Kartës, pjesëmarrja nënkupton ekzistimin e të drejtës, mjeteve, hapësirës dhe mundësive,
dhe atje ku është e nevojshme, edhe përkrahje për të marrë pjesë dhe për të ndikuar mbi
vendimet, mirëpo edhe të merret pjesë në veprimet dhe aktivitetet me qëllim që të kontribuohet në
ndërtimin e një shoqërie më të mirë. Doracaku “Fjalën e ke ti!” është një mjet edukativ dhe praktik
me të cilin përkrahen të gjithë ata të cilët angazhohen që ta bëjnë atë realitet për sa më shumë
persona në shtetet anëtare të Këshillit të Evropës.

Këshilli i Evropës është organizata kryesore për të drejtat e njeriut në
nivel kontinental. Përbëhet nga 47 shtete anëtare, 28 nga të cilat janë
anëtare të Bashkimit Evropian. Të gjitha shtetet anëtare të Këshillit të
Evropës e kanë nënshkruar Konventën Evropiane për të Drejtat e
Njeriut, një traktat i krijuar për t’i mbrojtur të drejtat e njeriut,
demokracinë dhe qeverisjen e të drejtës. Gjykata Evropiane për të
Drejtat e Njeriut e mbikëqyr zbatimin e Konventës në shtetet anëtare.

