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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
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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.

The PLT seeks to harmonize formal requirements
set by national and regional patent offices and to
streamline the procedures for obtaining and
maintaining a patent.
?????????????????????????1834????????????????
?????????????????????????????????????????????
Page 2/3

Read PDF Qka Eshte Metodologjia E Edukimit
???????????????????????80????????????????????
???????????????????????
??????????????????????????????????????,???????
???????????,????“?????”???????
????:Science and human behavior
??·????????????????????,?46????????????????——????2007
?8?,???????????,?????3-6?????9?,????????????????,??????
????????,?????????????????????,???????????????????????
?????????????????,??????????????·????????????53?,?????
?????????????????.
Copyright: 0e226291cf293a8c17a3b4b90412f0cd

Page 3/3

Copyright : school.techpoint.africa

