
 
 

  
 

Kључни циљеви 
пројекта 

 
3,000 младих (од којих је 
половина женског пола) је 
стекло комуникацијске и 
међуљудске вештине као и 
вештине у управљању 
пројектима. 

 

500 младих је укључено у 
волонтерске активности. 

 
10 општина је издвојило 
одговарајућа средства за 
иницијативе предвођене 
младима. 

 

У одабраним општинама је 
завршено најмање 200 
иницијатива које воде млади 
из заједнице. 
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 Финансирано од стране Владе Јапана кроз подршку 

добијену од Јапанског фонда за социјални развој 
којим руководи Светска банка  

 
 

                             Агенција за имплементацију 
 

 
Republika e Kosovës 

Republika Kosova-Republic of Kosovo 
Qeveria - Vlada - Government 

 

Ministria e Administrimit te Pushtetit Lokal 

Ministarstvo Administracije Lokalne Samouprave 

Ministry ofLocal Government Administration 

 

 
 

                     Имплементациони партнер 
 

 
 

Адреса: Ex Rilindja building, FI: 11 Pristina, Kosovo 
Phone: +383 38 200 35 

Email:feedback.m4g@gmaiI.com 
Вебсајт: https://mapI.rks-gov.net/en/news/municipaties- 

for-youth-in-kosovo-project-description 

 
 

За садржај ове публикације је искључиво одговоран 
имплементациони партнер CDF, и он не одражава ставове Владе 

Јапана. 

Општине за 
младе 
 

 

 
Оснаживање младих кроз 
грађанско ангажовање 
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Опис пројекта 
 

M4Y пројекат је грант у износу од 2,79 
милиона америчких долара добијен од 
Јапанског фонда за социјални развој 
(JSDF) којим руководи Светска банка. 
  
Фокусиран је на повећање друштвено-
економских могућности за 
маргинализовану омладину, старости од 
15 до 24 године, у 10 општина на Косову. 

 

Пројекат је осмишљен да одговори на 
све веће обесправљивање младих које је 
било важан покретач миграција, 
политичког незадовољства и 
радикализације. 

Кључни елементи 
 

Пројекат М4Y ће омогућити одабраним 
општинама да одговоре на друштвено-
економске потребе младих кроз циљане 
иницијативе и услуге, уз јачање сарадње 
између младих и локалних самоуправа.  

 

Млади који учествују ће бити обучени да 
препознају, осмисле и примене решења 
на локалне приоритете младих. 

 
Млади ће стећи радно искуство кроз 
волонтирање и рад у општинама. 

Циљеви 
 

Побољшати друштвено-економску 
инклузију најмање 3.000 
маргинализованих младих у угроженим 
заједницама на Косову, кроз грађанско 
ангажовање младих и активностима на 
изградњи вештина. 

Пружити услуге засноване на потребама 
младих на локалном нивоу.  

 

Пружити прилику младима да развију и 
покажу међуљудске и комуникацијске 
вештине као и вештине запошљивања. 
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