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Kjo Deklaratë garanton lirinë e  shprehjes së qytetarëve të rinj të Republikës së Maqedonisë së 
Veriut. Ky dokument, përmes prezantimit të drejtpërdrejtë të qëndrimeve të të rinjve, i afron të 
rinjtë më pranë institucioneve dhe siguron përfshirje të pandërprerë në proceset e hartimit të 
politikave që u referohen dhe reflektojnë mbi to.

Deklarata Rinore përmban sfidat që preokupojnë jetën e përditshme të të rinjve ndërkaq adresohen 
nga të rinjtë e të gjithë vendit tonë përmes dy akademive rinore në të cilat morën pjesë pothuajse 
200 nxënës të shkollave të mesme. Dokumenti synon të përcjellë nevojat dhe kërkesat e të rinjve 
në fushat që i prekin më shumë: Arsimi, Punësimi, Shpërngulja,
 Hapësirat Rinore dhe Pjesëmarrja Rinore. Deklarata Rinore do të përcjellë në mënyrë sistematike 
tek institucionet rekomandimet e të rinjve, me realizimin e masave përkatëse për nevojat e të 
rinjve. 

Më e rëndësishmja, përmes Deklaratës Rinore, institucionet do të fitojnë më shumë besim nga të 
rinjtë, dhe në të njëjtën kohë do të inkurajojnë të rinjtë të marrin pjesë në mënyrë aktive në jetën 
shoqërore.

3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



Forumi Arsimor Rinor është komunitet rinor që krijon hapësirë për debat, shprehje të lirë 
dhe organizim të të rinjve, inkurajon aktivizmin dhe mendimin kritik, mbron dhe promovon të 
drejtat dhe politikat e të rinjve. FAR arrin qëllimet e tij përmes informimit, edukimit, diskutimit, 
bashkëpunimit dhe duke motivuar dhe mbështetur të rinjtë.

FAR u themelua në vitin 1999, dhe punon dhe vepron në nivel kombëtar, duke zbatuar aktivitetet 
e veta programore në disa qytete në Maqedoninë e Veriut përmes qendrave të FAR në: Shkup, 
Tetovë, Strugë, Manastir, Veles, Kumanovë, Prilep. Në klubet rinore dhe aktivitetet e FAR në nivel 
vjetor marrin pjesë më shumë se 1000 përdorues, të cilët janë aktivë në fushat programore: Debati, 
Mësojmë drejtësi dhe Artivizëm. Të gjitha projektet dhe aktivitetet aktuale janë në dispozicion në: 
www.mof.mk. 

Organizata punon përmes katër programeve: Programi i debatit, Programi Mësojmë drejtësi, 
Programi për kërkim, analizë dhe krijim të politikave rinore dhe arsimore dhe Programi për 
aktivizmin rinor. Në kuadër të organizatës gjithashtu funksionon edhe radioja e parë rinore në 
internet në Maqedoninë e Veriut, Radio MOF www.radiomof.mk .

Vizioni i FAR është: Maqedonia e Veriut është shoqëri e integruar në të cilën ekziston mendim kritik 
i zhvilluar, liri e shprehjes dhe arsim cilësor që ndërton qytetarë aktivë. Të rinjtë në Maqedoninë 
e Veriut në thelb janë të përfshirë në krijimin dhe zbatimin e politikave dhe janë udhëheqës në 
promovimin e diskutimit të arsyeshëm dhe respektimin e të drejtave dhe lirive të njeriut.

RRETH FAR
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Si dokumenti i parë i këtij lloji, kjo Deklaratë Rinore u shkrua dhe përpilua në Akademinë Rinore 
në gusht 2019, organizuar nga Forumi Arsimor Rinor në të cilën morën pjesë 100 të rinj nga Repub-
lika e Maqedonisë së Veriut dhe Akademia Rinore Online e cila u organizua në gusht të vitit 2020. 
Procesi është pjesë e “Projektit për shprehje rinore” financuar nga Bashkimi Evropian.

Rekomandimet e përfshira në këtë dokument vijnë drejtpërdrejt nga qytetarët e rinj të vendit 
tonë dhe pasqyrojnë mënyrën në të cilën prekjen për çështjet e jetës së përditshme të përfshira 
në dokument. Përmbajtja e kësaj Deklarate u konsultua me përfaqësues të vetëqeverisjes lokale 
dhe organizatave të shoqërisë civile të cilët kontribuuan në përmirësimin e përmbajtjes. Përveç 
përfshirjes së të rinjve në shkrimin e deklaratës, u organizuan tryeza të rrumbullakëta me vendim-
marrësit në nivelin kombëtar dhe lokal, përfaqësuesit e shoqërisë civile dhe të rinjtë.

Kjo Deklaratë nënshkruhet nga përfaqësues të institucioneve, organizatave, vendimmarrësve, 
politikanëve dhe aktorëve të tjerë të rëndësishëm të cilët do të sigurojnë ndërtimin e lidhjeve të 
forta midis të rinjve dhe institucioneve.

Qëllimi i kësaj Deklarate është të bashkojë të rinjtë nga të gjitha rajonet e Maqedonisë së Veriut 
për të adresuar bashkërisht problemet që ndodhin në të gjithë vendin dhe i prekin të gjithë ata. 
Kjo Deklaratë siguron zvogëlimin e hendekut midis të rinjve dhe institucioneve për sa i përket 
bashkëpunimit dhe përfshirjes së tyre të ndërsjellë, hap diskutim për azhurnimin dhe përmirë-
simin e vazhdueshëm të standardit të jetesës së të rinjve. Deklarata do të përdoret si dokument 
mbi bazën e të cilit të rinjtë do të jenë në gjendje të thirren dhe inkurajojnë komunat dhe insti-
tucionet, të cilat do të jenë pjesë e nënshkruesve dhe mbështetësve të saj, për të përmbushur 
kërkesat për përmirësimin e cilësisë së jetës, përmirësimin e arsimit dhe të ardhmen e të rinjve 
me përfshirjen e tyre në procesin e vendimmarrjes, konsultimin e tyre.

Në procesin e krijimit të këtij dokumenti përmes diskutimeve të udhëhequra nga të rinjtë, u thek-
suan mangësitë kryesore në mjedisin e tyre: Pjesëmarrja rinore, Hapësira për të rinjtë, Papunësia 
dhe shpërngulja e të rinjve, dhe mbi të gjitha Cilësia e arsimit, veçanërisht pas krizës së KOVID 19. 

Pikërisht në këto tema është fokusuar deklarata rinore në mënyrë që të ofrojë një pasqyrë të hol-
lësishme të nevojave të të rinjve dhe propozime për politika cilësore dhe zgjidhje që i prekin ata 
në jetën e tyre të përditshme. 

RRETH PROJEKTIT
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Rekomandimet rinore në këtë Deklaratë janë konkluzione të nxjerra nga diskutimet që përfshinë 
pothuajse 200 nxënës të shkollave të mesme gjatë vitit 2019 dhe 2020, në kuadër të Akademive 
Rinore të organizuara nga FAR. Në këto akademi shumë ditore, përveç leksioneve dhe aktiviteteve 
për mësim joformal për të rinjtë, u diskutua për pozicionimin e të rinjve në shoqëri dhe nevojat 
aktuale të të rinjve. 

ARSIM

Si probleme kryesore në lidhje me arsimin të rinjtë i theksuan: jo efikasitetin në zbatimin e mësimit 
praktik, stimulimi i pamjaftueshëm për punë vullnetare nga shkollat, programet mësimore dhe 
librat shkollorë të vjetërsuar dhe të pa rishikuar, gatishmëria e pamjaftueshme e mësuesve për 
punë në internet, anashkalimi i nxënësve nga këshillat e shkollës dhe trupat vendimmarrëse, si 
dhe qasja e dobët pedagogjike e shkollës ndaj procesit arsimor të nxënësve. 

Si prioritet mbi të cilat duhet punuar i theksuan kabinetet e pajisura dobët në shkolla, rritja e 
numrit të orëve për mësim praktik dhe praktikën jashtë bankave të shkollës, veçanërisht për 
shkollat e mesme gjimnaze që nuk kanë mësim praktik.
Për më tepër, të rinjtë folën për nevojën e rishikimit të teksteve dhe programeve mësimore dhe 
përfshirjen më të madhe të institucioneve arsimore në procesin e mësimdhënies në mënyrë që të 
kenë një pasqyrë dhe kontroll më të madh mbi punën e shkollave dhe efektivitetin e mësimdhënies.

Sa i përket vetë kurrikulës, të rinjtë gjithashtu theksuan nevojën për inkorporimin e arsimit 
gjithëpërfshirës seksual në arsimin formal. Ata theksuan se një lëndë e tillë, e cila do të mbulonte 
të gjitha temat e sotme “tabu” për të cilat ata arsimohen përmes internetit dhe burimeve të 
ngjashme alternative, duhet të fillojë të mësohet në shkollën fillore dhe vëmendje e veçantë 
duhet t’ i kushtohet asaj në shkollat e mesme. 

Pas fillimit të krizës shëndetësore, nxënësit i ndanë edhe problemet të cilat kriza me KOVID-19 i 
solli në shkollat në gjysmë vjetorin e dytë të vitit shkollor 2019/2020. Si prioritet këtu, nxënësit 
theksuan nevojën për disponueshmëri të librave elektronikë. Ata besojnë se qasja e lirë në libra 
elektronikë dhe materiale arsimore është thelbësore për ta, gjë që u konfirmua më tej gjatë vitit 
të kaluar.

Për më tepër, të rinjtë besojnë se ndryshim kryesor që duhet të vendoset në periudhën e 
ardhshme është rritja e zbatimit të teknologjisë digjitale në programin mësimor, duke ngarkuar 
rregullisht përmbajtje arsimore në platformën online të përdorur nga shkollat, përmirësimin 
e teknologjisë së përdorur në shkolla, trajnimin e mësuesve dhe profesorëve të përdorin atë 
teknologji, si dhe përmirësimin e përgjithshëm dhe unifikimin e online mësimdhënies. Të rinjtë 
theksojnë se qendrat për këshillim për karrierë dhe këshillim akademik mund të përmirësojnë 
ndjeshëm procesin arsimor për sa i përket përgatitjes së tyre efektive për të ardhmen akademike 
ose përfshirjes në tregun e punës. Krijimi i qendrave dhe programeve të tilla për këshillimin e të 
rinjve do të nënkuptojë motivim më të madh për ta, jo vetëm për të parë të ardhmen në vendin e 
tyre, por edhe për t’u bërë këshilltarë aktivë të politikë bërësve.

REKOMANDIMET RINORE
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Si një nga problemet kryesore me të cilat përballen sot, të rinjtë kanë veçuar rritjen e papunësisë së 
të rinjve në nivelin kombëtar. Departizimi, heqja e nepotizmit dhe prioritet për kompetencën dhe 
meritokracinë si faktori kryesor në punësim janë rekomandimet kryesore që të rinjtë i përmendën 
në këtë pjesë. Ata tregojnë mungesën e kritereve të rrepta dhe kontrollit mbi zgjedhjen e 
anëtarëve të organeve drejtuese në ndërmarrjet publike dhe institucionet. Ata drejtuan kritikë më 
të rreptë në këtë fushë ndaj ndikimit të drejtpërdrejtë ose të tërthortë mbi zhvillimin e karrierës 
së përkatësisë partiake, përkatësisht partizimi gjithnjë e më i madh i shoqërisë kur bëhet fjalë 
për kërkimin e punës. Vendosja e politikave dhe masave që do të rregullojnë këtë praktikë është 
e nevojshme sipas të rinjve. 

Të rinjtë tregojnë për numrin në rritje të profesioneve deficitare në vendin tonë dhe nevojën që 
autoritetet kompetente të rrisin motivimin e qytetarëve për të hyrë në ato sektorë, dhe veçanërisht 
të rinjtë me një shpirt sipërmarrës. Ata e shohin motivimin kryesisht përmes bursave nga shteti që 
do t’u jepeshin të rinjve, pas analizës së kryer mbi numrin dhe vëllimin e profesioneve deficitare. 

Ata gjithashtu tregojnë për hendekun e madh që ekziston midis tregut të punës dhe sistemit 
arsimor. Deklarojnë se është e nevojshme që arsimi formal të vendosë bashkëpunim dhe 
komunikim më të madh me sektorin privat, i cili do t’u mundësojë të rinjve të njihen më mirë me 
kriteret dhe aftësitë aktuale të kërkuara në tregun e punës, dhe vetë institucionet arsimore të 
punojnë në ndërtimin e tyre. Si opsion, të rinjtë përmendin mundësinë e vendosjes së bursave 
nga sektori privat për trajnimin plotësues të të rinjve të cilët më vonë do të angazhoheshin në 
subjekte afariste të cilat kanë financuan atë bursë, por gjithashtu theksojnë mundësinë e arsimit 
dual, përkatësisht mësimdhënia në shkollat profesionale dhe mundësia që të rinjtë të kalojnë 
pjesën më të madhe të mësimit të tyre në subjekte afariste në mënyrë që të njihen më mirë me 
punën e tyre dhe kualifikimet e kërkuara.

Si një nga pjesët më të mëdha dhe më të rëndësishme të zhvillimit dhe arsimimit të të rinjve, 
në këtë pjesë përmendet arsimi joformal, gjatë çka ata paraqesin nevojën për rishikimin dhe ri 
përcaktimin e listës së lëndëve zgjedhore në shkollat e mesme si dhe mënyra e zhvillimit të atyre 
orëve me qëllim që të përmbushen aftësitë që kërkohen në tregun e punës. 

Të rinjtë theksuan se duhen masa që do të thjeshtojnë sfidat me të cilat përballen të rinjtë kur 
kërkojnë dhe gjatë mbajtjes së vendit të punës, pra masa që do të lehtësojnë punësimin e të 
rinjve dhe fitimin e përvojës së tyre të parë të punës. 

Diskriminimi dhe margjinalizimi gjinor është një çështje po aq e rëndësishme që të rinjtë e vërejnë 
kur bëhet fjalë për angazhimin profesional. Ata sugjerojnë për stimul më të madh që gratë të 
marrin pjesë në tregun e punës, me çka do të zvogëlohet hendeku gjinor në shkallët e papunësisë. 

PAPUNËSIA RINORE 
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Sondazhi i fundit (mbi kapitalin social të të rinjve) i kryer nga FAR, si dhe pikëpamjet e krijuesve 
të rinj të deklaratës rinore - tregojnë se të rinjtë nuk janë të inkurajuar të diskutojnë problemet 
dhe nevojat e tyre brenda mjedisit të tyre. Problem i përgjithshëm është se të rinjtë nuk shohin 
mundësi për të bërë ndryshim në mjedisin e tyre, ata mendojnë se nuk ka asnjë mënyrë se si ata 
mund të ndryshojnë atë që i shqetëson. 

Kur bëhet fjalë për shprehjen rinore, ndarjen e interesave rinore, kalimin e kohës së lirë dhe 
krijuese, si dhe qasjen në aktivitete cilësore rinore, të rinjtë theksuan mungesën e Qendrave Rinore 
- vendet e mbledhjes ku ata mund të mësojnë, punojnë dhe të shoqërohen në mënyrë informale 
jashtë shkollave / fakulteteve. Këto vende në formën e kafe - bibliotekave dhe leximoreve do të 
përdoren si hapësira për shkëmbimin e ideve dhe shkëmbimin e njohurive midis brezave. Këto 
qendra do të ofronin gjithashtu hapësirë kulturore dhe program për shprehjen e lirë krijuese të të 
rinjve. Pas hapjes së këtyre Qendrave Rinore, pritet funksionimi i tyre efektiv dhe transparent në 
interes të nevojave të të rinjve që i vizitojnë këto qendra. 

Për më tepër, ata sugjerojnë nevojën për të krijuar organizatë lokale rinore, në nivelin komunal që 
do të përfaqësonte nevojat e të rinjve dhe t’ i përfaqësonte ata në nivel lokal. Ideja e tyre është që 
kjo organizatë të bashkëpunojë me organizata të tjera rinore nga komunat fqinje për të zgjidhur 
bashkërisht problemet e përbashkëta.

Të rinjve u mungon guximi dhe njohuria për t’ i adresuar nevojat e tyre te institucionet përgjegjëse. 
Ata nuk besojnë se institucionet marrin parasysh nevojat e të rinjve, dhe nga ana tjetër, të rinjtë 
janë pak të njohur me procedurat përmes të cilave mund të komunikojnë me institucionet. 

Vendosja e më shumë përmbajtjeve në këtë temë specifike në kuadër të proceseve arsimore, 
përfshirja e të rinjve në komunikim me institucionet, por gjithashtu njohja efektive e të rinjve me 
të drejtat dhe detyrimet e tyre të institucioneve, janë vetëm disa nga gjërat që mund të ndërmerren 
me qëllim inkurajimin e të rinjve që t’ i drejtohen institucioneve. 

Përfshirja e kujdesit shëndetësor mental si pjesë e arsimit formal, hapja e hapësirave për 
diskutimin e nevojave të të rinjve - me bashkëmoshatarë dhe profesorë- do të kontribuojë në 
komunikimin efektiv midis të rinjve dhe mjedisit të tyre, si dhe promovimin e lirisë së shprehjes. 

LIRIA E SHPREHJES
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Zbatimi i dobët i politikave rinore, mungesa e qendrave rinore, si dhe jo transparenca e 
institucioneve në procesin e hartimit të politikave rinore janë problemet kryesore me të cilat 
përballen të rinjtë në vend. Këtu bëjnë pjesë përfshirja e pa konsiderueshme e të rinjve në proceset 
që ndikojnë drejtpërdrejt tek ata, mungesa e institucioneve kombëtare dhe lokale të destinuara 
për të rinjtë, mungesa e përfaqësimit të tyre në organet zyrtare të vendimmarrjes (Kuvend, Qeveri, 
Këshilli i komunës, etj.)

Ata theksojnë se moment kyç që do të motivonte të rinjtë të bëhen qytetarë aktivë dhe pjesëmarrës 
në shoqëri është përfshirja e tyre në procesin e vendimmarrjes që janë të rëndësishme për ta dhe 
moshatarët e tyre. 

Për sa i përket arsimimit formal dhe formave të organizimit në kuadër të komunitetit shkollor, të 
rinjtë theksojnë nevojën për krijimin e një modeli të unifikuar të organizimit të shkollës së mesme 
ku të rinjtë mund të marrin pjesë në procesin e vendimmarrjes, por gjithashtu të jenë një urë 
lidhëse midis nxënësve dhe mësuesve në drejtim të zgjidhjes së problemeve të përbashkëta dhe 
konflikteve. Për më tepër, këshilli duhet të ketë funksion dhe ndikim të caktuar mbi vendimet që i 
merr shkolla përmes bashkëpunimit të vazhdueshëm dhe të plotë me nxënësit. 

Rekomandimet e të rinjve në këtë fushë zakonisht tregojnë për angazhimin e tyre të zmadhuar 
në proceset arsimore dhe post-arsimore, pavarësisht nëse bëhet fjalë për arsim formal ose 
joformal. Përveç kërkesave konkrete dhe nevojave që ata ndanë, të rinjtë përmendën mungesën 
e konsultimit të drejtpërdrejtë dhe kërkesës për pjesëmarrjen e tyre në proceset që i prekin ata 
si një nga faktorët kryesorë për pakënaqësinë e tyre në fusha të caktuara. Prandaj, qëllimi i këtij 
dokumenti është të sjellë kërkesat e të rinjve pranë autoriteteve kompetente dhe të nxjerrë në 
pah mangësitë dhe zgjidhjet e propozuara për to. 

PJESËMARRJA RINORE
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Si pjesë e ndryshimeve shoqërore për të përmirësuar mirëqenien dhe standardet e jetesës, të 
rinjtë nuk e kanë lënë anash nevojën për zhvillimin dhe kultivimin e mjedisit jetësor. Në këtë 
drejtim, fokusin më të rëndësishëm e vunë mbi ndotjen gjithnjë e më të madhe që emetohet 
nëpër disa qytete të vendit, moszbatimin e strategjive nga qeveria për zvogëlimin e ndotjes së 
tillë, por edhe ndërgjegjësimin e ulët të njerëzve për t’u kujdesur për mjedisin jetësor.

Në këtë drejtim, të rinjtë theksuan ndotjen e madhe të natyrës, ajrit dhe ujit, për të cilat shkaku 
kryesor, siç thonë ata, janë, nga njëra anë, fabrikat, të cilat nuk vuajnë asnjë sanksion për dëmin 
që shkaktojnë, por edhe trafiku në qytete që janë të mbushura me mijëra automjete që paraqesin 
një barrë shtesë mbi një ndotjen e këtillë. 

Zgjidhjen ata e shohin në vendosjen e korsive gjithnjë e më funksionale të biçikletave në llogari 
të korsive për automjete, të cilat, sipas tyre, do të motivojnë ata të cilët përdorin makinë si mjet 
kryesor të transportit çdo ditë, të fillojnë përdorimin e një prej mjeteve alternative, të qëndrueshme 
të transportit. Përveç kësaj, të rinjtë sugjerojnë transportin jofunksional publik që përballet me 
numër të pamjaftueshëm të linjave të autobusëve, gjë që rezulton në demotivim të qytetarëve për 
të përdorur transportin publik. 

Nga ana tjetër, në kontekstin e ndërgjegjësimit të ulët të qytetarëve për kujdesin ndaj mjedisit, 
të rinjtë theksuan kulturën pothuajse inekzistente të ruajtjes, kategorizimit dhe riciklimit të 
mbetjeve, duke rezultuar në krijimin e vazhdueshëm, simptomatik të deponive jofunksionale, 
ku mbeturinat ndotin mjedisin jetësor për dekada. Në këtë drejtim, ata e shohin zgjidhjen në 
vendosjen e një sistemi të përshtatshëm për riciklimin e mbeturinave, por edhe vendosjen e 
sistemeve të ndryshme për edukimin e qytetarëve, veçanërisht të rinjve, për rëndësinë e riciklimit 
të tillë. 

MJEDISI JETËSOR
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D E K L A R A T A  R I N O R E

D e k l a r a ta  R i n o r e

Me nënshkrimin e kësaj Deklarate, deklaroj vullnetin tim të sinqertë që gjatë punës sime do të 
angazhohem dhe do të promovoj çështjet rinore në mënyrë që të arrihen qëllimet e të rinjve 
që janë pjesë e këtij dokumenti, të paraqitura si rekomandime nga më shumë se 200 të rinj, të 
krijuara gjatë vitit 2019 dhe 2020, në fushat si më poshtë:

ARSIM

- Rritja e aplikimit të teknologjisë digjitale në procesin arsimor
- Unifikimi i mësimit online (në distancë)
- Përgatitja e kuadrit mësimdhënës për përdorim efektiv të teknologjisë digjitale
- Përfshirja e planifikuar e aktiviteteve praktike që do të ndërtojnë aftësi tek nxënësit
- Rishikimi i teksteve dhe programeve mësimore me qëllim modernizimin e tyre 
- Vendosja e edukimit gjithëpërfshirës seksual

PAPUNËSIA RINORE 

- Ulja e hendekut që ekziston midis tregut të punës dhe procesit arsimor
- Rritja e bashkëpunimit midis arsimit formal dhe tregut të punës dhe sektorit privat
- Mbështetje për trajnimin e të rinjve në veprimtari praktike
- Intensifikimi dhe promovimi i aktiviteteve praktike në shkollat profesionale
- Rishikimi i listave të lëndëve zgjedhore në arsimin e mesëm dhe përfshirja e aktiviteteve arsi-
more joformale me qëllim të ndërtimit të kapaciteteve që do t’ i përgjigjen tregut të punës
- Krijimi i masave që do të lehtësojnë punësimin e të rinjve dhe mbajtjen e vendeve të punës të 
të rinjve
- Nxitje më e madhe për përfshirjen e grave dhe vajzave në tregun e punës, në mënyrë që të 
zvogëlohet hendeku gjinor në nivelet e papunësisë

LIRIA E SHPREHJES

- Krijimi i hapësirave rinore për shkëmbim idesh, shprehje krijuese dhe ndarje të njohurive 
ndërmjet brezave 
- Mbështetja e të rinjve në procesin e angazhimit të tyre për ndryshime për të cilat ata angazho-
hen
- Edukimi i të rinjve për rolin e institucioneve dhe mekanizmave përmes të cilave mund të për-
faqësojnë veten e tyre para institucioneve
- Përfshirja e kujdesit shëndetësor mental si një sistem mbështetës brenda arsimit formal
- Sigurimi i hapësirës për diskutim dhe shkëmbim të pikëpamjeve të të rinjve përmes diskutimit 
të arsyetuar në kuadër të arsimit formal

PJESËMARRJA RINORE

- Krijimi i qendrave rinore dhe këshillave lokale të rinore në secilën komunë
- Krijimi i organeve përfaqësuese të nxënësve në kuadër të arsimit formal
- Ndërtimi i kapaciteteve dhe njohja e trupave rinore që do të përfaqësojnë në mënyrë efektive 
të rinjtë
- Përfshirja e perspektivës rinore në proceset vendimmarrëse dhe politikat që prekin drejt-
përdrejt të rinjtë
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- Instalimi i shtigjeve funksionale për çiklizëm përgjatë secilës rrugë
- Përmirësimi i transportit publik me numër më të madh të linjave të autobusëve
- Vendosja e një sistemi të përshtatshëm të riciklimit të mbetjeve në secilin qytet
- Vendosja e sistemeve të ndryshme për edukimin dhe motivimin e qytetarëve për ruajtjen dhe 
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