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Disa gjëra të rëndësishme në fushën e mjedisit 
mundësues po i ndodhin shoqërisë civile në vend në 
këtë periudhë. Në fillim të prillit, përfundoi mandati 
i përbërjes së parë të Këshillit për bashkëpunim me 
dhe zhvillim të sektorit civil. Kur t’i lexoni këto rreshta, 
do të fillojë votimi për përbërjen e re, e cila, sipas 
afateve, pritet të dihet deri në fund të majit të këtij viti. 
Inkuadroheni dhe votoni për një kandidat në fushën ku 
punon organizata juaj. Zgjidhni kandidatin që mendoni 
se do të përfaqësojë interesat tuaja në këtë organ.

Puna e Këshillit ishte subjekt i analizës, rezultatet e së 
cilës shpresojmë të publikohen. Kjo është e rëndësishme 
në mënyrë që të objektivizohen vlerësimet e punës 
së Këshillit dhe të merren parasysh leksionet e marra 
nga anëtarët e rinj. Gjithashtu është e rëndësishme të 
shihet Këshilli në tërësi, së bashku me përfaqësuesit 
e organizatave qytetare dhe organet e administratës 
shtetërore. Sepse Këshilli është për bashkëpunim. 
Përbërja në ikje i shqyrtoi rekomandimet e vlerësimit 
dhe i propozoi Qeverisë të bëjë ndryshime në 
Vendimin për krijimin e Këshillit. Nëse Qeveria i 
pranon udhëzimet, Këshilli do të ndryshojë emrin e 
tij në Këshill për bashkëpunim midis qeverisë dhe 
shoqërisë civile. Në vend që të iniciojë rregullore të reja 
ose të ndryshojë rregullat ekzistuese për të avancuar 
kornizën ligjore dhe institucionale për funksionimin 
e organizatave, Këshilli do të kufizohet në zbatimin e 
aktiviteteve të ndërgjegjësimit për të promovuar një 
kulturë bashkëpunimi dhe partneriteti. Rregullorja e 
pjesëmarrjes zbutet, kështu që në vend të një mungese 
të pajustifikuar prej gjashtë muajsh ose dy seancash, 
propozohet që të jenë tre seanca radhazi, etj. 

Përveç kësaj, një risi është regjistrimi në regjistrin e 
pronarëve të vërtetë të organizatave qytetare. Detyrimi 
rrjedh nga Ligji për parandalimin e pastrimit të parave 
dhe financimin e terrorizmit. Detyrimi i regjistrimit 
duhet të bëhet jo më vonë se 27 Prill i këtij viti. 
Organizatat qytetare pritet të bëhen aktorë aktivë në 
këto çështje të rëndësishme për mbrojtjen e shoqërisë 
civile dhe ndërtimin e një ambienti të përshtatshëm që 
do t‘i mbrojë ata nga abuzimi, por nuk do të jetë kufizues 
për punën e tyre.

Versioni përfundimtar i Udhëzimeve të BE-së për 
shoqërinë civile 2021-2027 pritet të publikohet në 
fund të prillit. Ne iu referuam shkurtimisht procesit të 
konsultimit të udhëhequr nga projekti TACSO 3.

Ky numër i Qytetarëve për ndryshime sjell përmbajtje 
interesante të frymëzuar nga puna e organizatave të 
qytetare. Ne mbuluam një spektër të gjerë temash dhe 
aktivitetesh që u zbatuan në të gjitha pjesët e vendit. 
Ne besojmë se në disa prej tyre do të gjeni interesin tuaj 
personal ose profesional.

Lexim të këndshëm!

 

Gonce Jakovleska 
Koordinator kombëtar i  

Civika mobilitas për IKO

PËRPJEKJE MË TË MËDHA PËR NJË MJEDIS MË TË MIRË 
PUNE PËR ORGANIZATAT QYTETARE 

Falënderojmë: Viktor Mirçevski nga Konekt, Hristina Doneva nga Qendra e krizës “Shpresa”, Slavço Milenkovski nga MIM, Zage Filipovski 
nga HUB, Miran Mitrevski nga Zdravec 2002, Tome Timov nga Horti Eco, Martin Micevski nga MAZZ, Vahid Memet nga “Inkluzioni”, 
Liljana Jonoski nga Koalicioni rural, Kjmet Amet nga RAZHM Luludi, Naum Lokoski nga EPI dhe Dushko Hristov nga BUM për kontributin 
e tyre në përgatitjen e teksteve për këtë numër. Fotografitë: Vanço Xhamaski dhe foto arkiva e: MCMS, Civika mobilitas, TAKSO 3, MIM, 
Zdravec 2002, MAZZ, “Inkluzioni”, Polio plus, Koalicioni rural, “Nov kontakt”, Metamorfozis, Konekt, EPI, Banka për ushqim
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Në prill të këtij viti, përfundon mandati i përbërjes së 
parë të Këshillit për bashkëpunim me dhe zhvillimin e 
sektorit civil. Kjo ishte një nga arsyet që Qendra Resurse 
e Qytetarëve të organizonte ngjarjen në internet “Këshilli 
- një urë midis organizatave qytetare dhe Qeverisë” më 
30 Mars 2021. Irena Ivanova nga Delegacioni i Bashkimit 
Evropian, Fani Karanfillovska-Panovska, kryetare e Këshillit 
dhe drejtoreshë ekzekutive e Fondacionit Shoqëria e 
Hapur Maqedoni, Sabina Fakiç, anëtare e Këshillit dhe 
drejtore e programit të Qendrës për Komunikime Civile 
dhe Suzana Nikodijeviç - Filipovska nga Departamenti për 
bashkëpunim me OJQ në Sekretariatin gjeneral të Qeverisë 
së RMV diskutuan me më shumë se 50 përfaqësues të 
organizatave qytetare rreth rolit dhe rëndësisë së Këshillit 
për bashkëpunim me dhe zhvillimin e sektorit civil. Kjo 
ishte një mundësi e shkëlqyeshme që organizatat e 
shoqërisë civile të informohen për punën e deritanishme të 
Këshillit, por edhe motivohen dhe t’i inkurajojnë shoqatat 
dhe fondacionet që të jenë aktive në zgjedhjen e përbërjes 
së re të Këshillit.

Ivanova theksoi se dialogu dhe bashkëpunimi i 
organizatave qytetare dhe institucioneve qeveritare janë 
përmirësuar në tre vitet e fundit falë punës intensive të 
Këshillit. Ajo vuri në dukje rëndësinë e Udhëzimeve të reja 
të Komisionit Evropian (EU Guidelines) për mbështetjen e 
shoqërisë civile në rajonin e zgjerimit për periudhën 2021-
2027. Sipas saj, është e nevojshme që Këshilli të avokojë 
dhe lobojë për përfshirjen e qëllimeve prioritare të këtij 
dokumenti në Strategjinë e re të Qeverisë për bashkëpunim 
me organizatat qytetare.

Komunikimi, konsultimet dhe përfshirja e organizatave 
qytetare nga anëtarët e Këshillit nga radhët e organizatave 
qytetare janë thelbësore për funksionimin e tij të 
suksesshëm. “Unë mendoj se është e nevojshme një 
kohezion shumë më i madh i organizatave, për t‘i 
dhënë mbështetje anëtarëve të Këshillit në procesin 
e përfaqësimit të interesave të organizatave qytetare. 
Përndryshe, nuk mund të pritet që një organ si Këshilli, në 
të cilin barra bie mbi një numër më të vogël anëtarësh, të 

krijojë kushte për zgjidhjen e të gjitha problemeve me të 
cilat përballen organizatat qytetare jo sot, jo dje, por për 
dekada,” theksoi Sabina Fakiç.

 Ngjarja u shfrytëzua gjithashtu për prezantimin e thirrjes 
publike për zgjedhjen e 16 anëtarëve të Këshillit nga radhët 
e shoqatave dhe fondacioneve që i shpalli Sekretariati 
gjeneral i Qeverisë më 22 Mars, 2021. Nikodijeviç - Filipovska 
i prezantoi kushtet e thirrjes si dhe procesin e zgjedhjes 
së anëtarëve të rinj. “Është e rëndësishme që organizatat 
që do të nominojnë kandidatët e tyre të regjistrohen në 
përputhje me Ligjin për shoqatat dhe fondacionet, të 
paktën tre vjet para shpalljes së thirrjes”, tha Nikodijeviç 
Filipovska. Afati i aplikimit skadoi më 5 Prill 2021 dhe 
përbërja e Këshillit të ri, sipas afateve të shpallura, duhet të 
dihet në mes të majit. Organizatat qytetare mund të jenë 
pjesë e përzgjedhjes duke votuar kandidatët në fushën në 
të cilën veprojnë. Ndiqni ueb faqen e Departamentit www.
nvosorabotka.gov.mk ku do të shpallen kandidatët.

Në mandatin e vet të parë, Këshilli vendosi një themel 
të fortë për bashkëpunim midis organizatave qytetare 
dhe qeverisë. Është e rëndësishme të vazhdohet me 
azhurnimin dhe përmirësimin e funksionimit për të luajtur 
me sukses rolin e një organi këshillimor për Qeverinë për 
të promovuar bashkëpunimin, dialogun dhe inkurajuar 
zhvillimin e sektorit të shoqërisë civile në vend. Vetëm 
në atë mënyrë Këshilli do të justifikojë plotësisht pritjet e 
organizatave qytetare. Nga ana tjetër, organizatat qytetare 
duhet të tregojnë proaktivitet në këtë proces. 

Këshilli ka 31 anëtarë, nga të cilët 16 nga radhët e 
organizatave të shoqërisë civile dhe 15 nga radhët e 
organeve të administratës shtetërore. Është themeluar me 
një vendim të Qeverisë në prill të vitit 2018, pas gati një 
dekade përpjekjesh të organizatave të shoqërisë civile për 
të krijuar një organ të tillë. 

Këshillit i duhet më shumë proaktivitet se të 
gjitha organizatat 

Këshilli përmes numrave*
 ↗ 27 mbledhje të mbajtura
 ↗ 54 materiale të shqyrtuara 
 ↗ 18 mendime të parashtruara deri te Qeveria 

dhe ministritë resore
 ↗ 45 përfaqësues të nominuar të sektorit civil 

në gjithsej 13 organe pune.

Organizatat qytetare mund të jenë pjesë 
të procesit duke votuar për kandidatët 

nga fusha ku veprojnë. Ndiqni ueb faqen e 
Departamentit www.nvosorabotka.gov.mk ku 

do të publikohen kandidatët.

http://www.nvosorabotka.gov.mk
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Rëndësia e rregullores për parandalimin e financimit të 
terrorizmit dhe pastrimin e parave për ambientin mundësues të 
sektorit civil 

Këto ditë, shoqata Konekt i përkujtoi organizatat qytetare 
për detyrimin për t‘u regjistruar në regjistrin e pronarëve 
të vërtetë. Ky detyrim rrjedh nga Ligji për parandalimin 
e pastrimit të parave dhe financimin e terrorizmit, sipas 
të cilit organizatat qytetare duhet të zotërojnë dhe 
ruajnë të dhëna për pronarin e tyre të vërtetë dhe t‘i fusin 
ato në Regjistër, i cili zyrtarisht hyri në përdorim në 27 
janar 2021. Në këtë mënyrë, organizatat do të sigurojnë 
informacion transparent që është një pjesë e rëndësishme 
e parandalimit të krimit, pastrimit të parave dhe financimit 
të terrorizmit.  

Si ndikon rregullorja për parandalimin e pastrimit të parave 
dhe financimit të terrorizmit në sektorin jofitimprurës? 
Task Forca e Veprimit Financiar (FATF - Financial Action 
Task Force) e përcakton kornizën për politikat, standardet 
dhe mekanizmat e zbatimit në nivel ndërkombëtar duke 
përcaktuar rekomandimet që vendet duhet t’i zbatojnë. 
Procesi i vlerësimit të zbatimit të rekomandimeve në 
vendin tonë do të kryhet vitin e ardhshëm përmes organit 
rajonal Moneyval. 

Rekomandimi i tetë i Task Forcës së Veprimit Financiar i 
referohet sektorit jofitimprurës. Ai kërkon që shtetet të 
rishikojnë pajtueshmërinë me rregulloret dhe të zbatojnë 
masa të bazuara në rrezik që janë proporcionale dhe 
nuk e pengojnë funksionimin legjitim të organizatave 
jofitimprurëse. Vendet në pjesën më të madhe nuk 
janë të harmonizuara me rekomandimin e tetë. Sektori 
jofitimprurës globalisht filloi dhe arriti të ndryshojë 
versionin e mëparshëm të rekomandimit në të cilin sektori 
u vlerësua si “veçanërisht i prekshëm” nga keqpërdorimi 

Këshilli më së shumti mbledhje ka mbajtur në vitin 2019, 
10. 

Gjithsej 54 materiale u shqyrtuan në ato, kryesisht në vitin 
2019, 23. Materialet e rishikuara u propozuan kryesisht 
nga Departamenti për bashkëpunim me organizatat 
joqeveritare të Sekretariatit gjeneral, 29. Pastaj ka 
materiale të propozuara nga anëtarët e organizatave të 
shoqërisë civile, gjithsej 20 dhe në fund, materialet me 
propozim të anëtarëve nga radhët e punonjësve në organet 
e administratës shtetërore, gjithsej 5.

Shumica e materialeve, pra 44% i referoheshin financimit 
të organizatave të shoqërisë civile dhe zbatimit të 
Strategjisë qeveritare për bashkëpunim me dhe zhvillimin 
e sektorit civil 2018-2020.

Këshilli ka dorëzuar gjithsej 18 mendime dhe rekomandime 
deri te Qeveria dhe mendimet resore, më së shumti 
në vitin 2020, 11. Gjysma e numrit të përgjithshëm të 
mendimeve dhe rekomandimeve i referohet çështjeve në 
lidhje me financimin e organizatave të shoqërisë civile dhe 

Strategjisë të Qeverisë për bashkëpunim me dhe zhvillimi 
e sektorit civil 2018 -2020.

Këshilli emëroi gjithsej 45 përfaqësues të sektorit civil në 
gjithsej 13 organe pune. Më shumë nominime ishin në vitin 
2019. 

Këshilli është përballur me vende të lira pune gjatë 
gjithë mandatit të tij. Pozicionet e anëtarëve nga radhët 
e punonjësve në organet e administratës shtetërore 
(OASH) plotësoheshin më shpesh. Në vitin e fundit të 
mandatit, përqindja e vendeve të lira në mesin e anëtarëve 
të organizatave qytetare është e lartë. Këta të fundit ishin 
gjithashtu të rregullt në seancat e Këshillit. Pjesëmarrja e 
anëtarëve nga radhët e OASH në vitin e kaluar ra në 53.2% 
krahasuar me pjesëmarrjen e kolegëve të tyre nga sektori 
civil 84.0%. 

* të dhënat janë marrë nga Raportet vjetore mbi punën e Këshillit 
për vitin 2018, 2019 dhe 2020. Këshilli mbajti tre seanca të tjera 
në tremujorin e parë të vitit 2021, ato nuk janë pjesë e këtij 
prezantimi.

Sektori jofitimprurës në nivel global inicioi 
dhe arriti të sigurojë ndryshime të versionit 

paraprak të rekomandimeve, ku sektori 
u vlerësua si “mjaft i cenueshëm” nga 

keqpërdorimet për qëllime të financimit të 
terrorizmit.
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për qëllime të financimit të terrorizmit. Çfarë e shkakton 
këtë vlerësim? Rregullore e gjerë që e komplikon procesin 
e marrjes dhe shpërndarjes së financave për organizatat. 
Në disa vende, kjo rregullore abuzohet për të kontrolluar 
sektorin jofitimprurës, i cili mund të pengojë aktivitetet 
e tyre, për shembull në shpërndarjen e ndihmave 
humanitare, mbrojtjen e të drejtave të njeriut, përfshirë 
lirinë e shprehjes, të drejtën e shoqërimit, etj. Për më tepër, 
sistemet e parandalimit bankar që zakonisht zbatohen, por 
që nuk janë drejtuar drejt rrezikut nga sektori jofitimprurës, 
e bëjnë të vështirë qasjen deri te financat dhe shërbimet 
financiare.

Proceset te ne

Me mbështetjen dhe në partneritet me Qendrën Evropiane 
për të Drejtën Jofitimprurëse (ECNL), Konekt i hapi këto 
çështje të rëndësishme duke lidhur të gjithë aktorët 
e interesuar. Falë kësaj, procedura ka filluar në Qeveri 
për të vlerësuar rrezikun e financimit të terrorizmit për 
organizatat jofitimprurëse. Drejtoria e Inteligjencës 
Financiare ka qenë e hapur në këto procese, ka siguruar 
konsultime dhe përfshirje të drejtpërdrejtë të sektorit 
jofitimprurës në përgatitjen e këtij dokumenti. Konekt, 
përmes Rrjetit për qëndrueshmëri financiare të 
organizatave qytetare i inkuadroi organizatat qytetare në 
aktivitetet për edukim, dialog, grumbullimin e të dhënave, 
analiza dhe hulumtime anketuese të domosdoshme për 
këtë proces vëllimor. Organizatat qytetare ishin anëtare 
të grupit të punës që përgatiti vlerësimin përmes një 
serie trajnimesh dhe punëtorish. Procesi u zhvillua sipas 
një metodologjie të përshtatshme dhe praktikave më 
të mira botërore. Vlerësimi tregoi se për shumicën e 
organizatave jofitimprurëse, rreziku i keqpërdorimit 
për qëllime të financimit të terrorizmit është i ulët. Ai 
identifikoi si faktorët e rrezikut ashtu edhe segmentin 
e organizatave të rrezikut të ulët deri mesatar. Krijimi 
i një vlerësimi të veçantë të rrezikut në Republikën e 
Maqedonisë së Veriut dhe pasqyrimi i saj në të ardhmen 
në dokumentet strategjike, ligjet dhe masat që do të 
përfshijnë mekanizmat për konsultim dhe koordinim me 
sektorin jofitimprurës tashmë janë njohur si një praktikë 
e mirë ndërkombëtare dhe janë prezantuar në forume të 
rëndësishme. Këto procese u mbështetën nga ECNL, GiZ 
dhe programi Civica mobilitas. 

Aktivitete aktuale dhe hapat e ardhshëm  

Vlerësimi i rrezikut duhet të pasqyrohet në një numër 
masash dhe në rregullativën ligjore për të parandaluar 
pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit, ndryshimet 
e të cilave janë të hapura. Në periudhën e ardhshme, do të 
organizohen aktivitete që organizatat qytetare të mund të 
informohen drejtpërdrejt, të avokohen dhe të trajnohen 
për këto tema. Nga krijimi i materialeve edukative, 
përmes punëtorive, deri te dialogu i hapur në nivelin 
rajonal dhe lokal, organizatat qytetare në vendin tonë po 
bëhen aktorë aktivë në këto çështje të rëndësishme për 
mbrojtjen e shoqërisë civile dhe ndërtimin e një ambienti 
të mundshëm që do t‘i mbrojë ata nga abuzimi, por do 
nuk do të jetë kufizuese për funksionimin e tyre. Një nga 
mekanizmat e rëndësishëm është vetërregullimi siç është 
Marka për besim e cila është në përputhje me parimet e 

FATF. Përmes procesit, u hap një dialog i drejtpërdrejtë 
edhe me sektorin bankar, i cili ka një rol të rëndësishëm 
në sistemet e parandalimit dhe mbrojtjes nga pastrimi 
i parave dhe financimin e terrorizmit, të cilat pritet të 
avancohen dhe bazuar në rrezikun dhe specifikat e punës 
së organizatave jofitimprurëse. Për të mësuar më shumë 
dhe për t‘u përfshirë në avokim bëhuni anëtarë të Rrjetit 
për qëndrueshmëri financiare të organizatave qytetare 
të drejtuar nga Konekt.

Regjistrohuni në regjistrin e pronarëve të vërtetë: 
Është e nevojshme që të gjitha OQ të regjistrohen në 
regjistrin e pronarëve të vërtetë. Regjistrimi bëhet në 
mënyrë elektronike përmes Regjistrit Qendror (RQ) dhe 
mund ta bëni vetë (nëse keni një certifikatë digjitale dhe 
llogari përdoruesi në faqen e RQ) ose mund të bëhet nga 
persona të tjerë që i keni autorizuar përmes sistemit të 
administratorit. 

Respektoni afatin: Deri më 27.04.2021 mund të 
regjistroheni pa kompensim. Pas kësaj date, nuk do të 
paguhet asnjë tarifë për regjistrimin në regjistër nëse 
respektohen afatet e mëposhtme: regjistrimi i subjekteve 
të reja brenda 8 ditëve nga dita e themelimit dhe ndryshimi 
i pronarit të vërtetë brenda 8 ditëve nga ndryshimi. Nëse 
tejkalohen këto afate të parapara, regjistrimi sigurohet në 
përputhje me tarifën e RQ, dhe gjithashtu mos përmbushja 
e detyrimit mund të çojë në gjobitje. Ndani informacionin: 
Dërgojeni këtë informacion në rrjetet, bashkëpunëtorët 
tuaj dhe kështu ndihmoni të gjitha organizatat qytetare ta 
respektojnë rregullativën. 

Ku mund të gjenden më tepër informacione? 

 ↗ Përshkrimi i procedurës, parakushteve dhe 
mënyra e shfrytëzimit nga Regjistri qendror 

 ↗ Publikimi i DIF për regjistrim në regjistër

 ↗ Ligji për parandalimin e pastrimit të parave 
dhe financimin e terrorizmit

 ↗ DIF: Udhëzim për identifikim të pronarëve të 
vërtetë 

 ↗ DIF: Pyetjet më shpesh të parashtruara për 
regjistrim

Për të gjitha pyetjet shtesë lidhur me regjistrimin, kërkoni 
kolegët në Konekt në telefonin (2)3224 198 ose shkruani në 
e-mail konekt@konekt.org.mk 

Konekt i publikoi udhëzimet për regjistrim në 
regjistrin e pronarëve të vërtetë. Më poshtë janë 
disa udhëzime më të rëndësishme. 

http://konekt.org.mk/filantropija/gragjanski-organizacii/page/
http://konekt.org.mk/filantropija/gragjanski-organizacii/page/
http://konekt.org.mk/filantropija/gragjanski-organizacii/sto-e-oznaka-za-doverba/
http://konekt.org.mk/filantropija/gragjanski-organizacii/page/
http://konekt.org.mk/filantropija/gragjanski-organizacii/page/
https://crm.com.mk/mk/uslugi/izvrsham-upis-ili-zavrsham-obvrska/ostanati-upisi-ili-obvrski/upis-na-vistinski-sopstvenik-na-subjekt
https://crm.com.mk/mk/uslugi/izvrsham-upis-ili-zavrsham-obvrska/ostanati-upisi-ili-obvrski/upis-na-vistinski-sopstvenik-na-subjekt
https://ufr.gov.mk/?p=2613
https://ufr.gov.mk/?page_id=2374
https://ufr.gov.mk/?page_id=2374
https://ufr.gov.mk/wp-content/uploads/2020/05/UpatstvoVS.pdf
https://ufr.gov.mk/wp-content/uploads/2020/05/UpatstvoVS.pdf
https://ufr.gov.mk/?page_id=212
https://ufr.gov.mk/?page_id=212
http://konekt.org.mk/wp-content/uploads/2021/03/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%93%D0%9E-%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%81-%D0%B2%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8.pdf?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=informacii_za_nastani_i_povik_za_finansira_e_na_go&utm_term=2021-03-25
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Përfundoi procesi i konsultimeve për Udhëzimet e BE për 
shoqërinë civile

Projekti TACSO 3 organizoi një seri prej shtatë takimesh 
për të prezantuar dhe komentuar mbi versionin e draftit 
të Udhëzimeve të BE-së për shoqërisë civile në rajonin 
e zgjerimit për periudhën 2021-2027. Konsultimet u 
zhvilluan nga 22 Shkurt deri në 2 Mars 2021 dhe përfshinë 
shtatë vende përfituese të IPA-s, përkatësisht: Shqipërinë, 
Bosnjën dhe Hercegovinën, Kosovën, Malin e Zi, 
Maqedoninë e Veriut, Serbinë dhe Turqinë. Për shkak të 
pandemisë së shkaktuar ngaKovid-19, takimet u mbajtën 
online. 

Mbi 300 përfaqësues të shoqërisë civile, institucioneve 
publike, donatorëve dhe aktorëve të tjerë morën pjesë 
në prezantimin e dokumentit dhe siguruan informacione 
kthyese gjatë diskutimit. Komentet përfshinin sugjerime 
se si të përmirësohet përkufizimi i shoqërisë civile të 
përdorur në dokumente, për të forcuar rëndësinë e 
organizatave lokale dhe përfshirjen e shoqërisë civile në 
nivel lokal, dhe sugjerime se si të përmirësohen treguesit 
specifik në matjen e progresit të lirive themelore dhe 
përfshirja e shoqërisë civile në konsultime dhe procesin e 
krijimit të politikave.   

Udhëzimet shpjegojnë se si BE do të mbështesë shoqërinë 
civile në rajonin e zgjerimit midis 2021 dhe 2027, në 
veçanti përmes Instrumentit për shoqëri civile (Civil 
Society Facility - CSF). Është menduar për një audiencë të 
trefishtë: për stafin e BE-së; për krijuesit e politikave dhe 
zyrtarët në shtatë vendet përfituese të mekanizmit IPA 
dhe për shoqërinë civile në rajon. Udhëzimet bazohen 
në rishikimin dhe azhurnimin e Udhëzimeve që ishin në 
fuqi dhe u përdorën në periudhën 2014-2020. Procesi i 
konsultimit filloi në dhjetor 2020 me publikimin e draftit 
të parë të Udhëzimeve dhe një thirrje për kontribute në 
përmirësimin e tyre. Nga mesi i janarit 2021, 16 kontribute 
të tilla kishin arritur nga organizata dhe individë. Procesi 
i konsultimit ishte i hapur deri në 12 mars 2021. Të gjitha 
komentet e pranuara rishikohen dhe merren parasysh 
për rishikimin përfundimtar të dokumentit. Dokumenti 
përfundimtar i Udhëzimeve pritet të dalë në fund të Prillit 
2021 në një ngjarje rajonale.
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Ndryshimi në shoqëri është ‘drajvi’ i tyre personal 

Anastasia Anastasovska dhe Lea Janaçkovska janë dy 
gjimnaziste dhe vullnetare të “Hera” të cilat me guxim, për 
herë të parë në jetën e tyre, qëndruan para pjesëmarrësve 
të Marshit për të drejtat e grave në parkun “Gruaja 
luftëtare”. “Kjo ditë nuk është vetëm dita e nënës, nuk është 
dita e luleve, urime, dhurata, nuk është vetëm një ditë për 
gratë që janë realizuar si prindër, por është një luftë që një 
grua të gjejë vendin e saj në shoqëri, një luftë për barazi, 
një luftë që ka zgjatur për një kohë të gjatë dhe të gjithë 
mendojnë se këto çështje, këto probleme janë zgjidhur. 
Por realiteti është se ne jemi larg kësaj dhe një shembull 
i kësaj është ‚Dhoma publike‘. “Ky nuk është një tubim 
ku ne festojmë, por një tubim ku jemi të zemëruar, duke 
protestuar dhe duke kërkuar drejtësi!”, fliste Lea. “Ky cikël 
dhune do të vazhdojë derisa institucionet të marrin masa. 
Kjo është arsyeja pse ne jemi këtu sot dhe qëndrojmë në 
këmbë dhe luftojmë për një të nesërme më të mirë, ne jemi 
këtu për të gjitha gratë e njohura dhe të panjohura dhe për 
të gjithë të rinjtë që janë e ardhmja e kësaj shoqërie!”, shtoi 
Anastasia.

Me Anastasiën dhe Leën biseduan për perspektivën e tyre 
mbi dhunën me bazë gjinore, për edukimin gjithëpërfshirës 
seksual, për miqtë dhe perspektivat e ndryshme për gjërat, 
për aktivizmin e të rinjve, për kontributin në ndryshimin e 
shoqërisë, për vlerat ...

Cilat janë kuptimet dhe ndjenjat tuaja personale kur fjala 
është për temën e marshit?

Anastasia: Më vjen shumë keq sepse dhuna është 
“normalizuar”. Ajo që po ndodh nuk shihet si një krim por si 
diçka jo aq e tmerrshme. Kjo është arsyeja pse unë isha kaq 
e lumtur që isha pjesë e marshit, për të parë se ka njerëz 
rreth meje që mendojnë se është një krim dhe se viktimat 
duhet të marrin drejtësinë e merituar. 

Lea: Jam shumë e kënaqur se për këtë po flitet gjithnjë e 
më shumë, që nuk është më një temë tabu dhe njerëzit po 
kuptojnë se çfarë do të thotë të jesh viktimë, se ata e dinë 
se çfarë është dhuna me bazë gjinore ose diskriminimi. 

Në brezin tonë është mjaft e pranishme si dhuna fizike, 
ngacmimi psikologjik, përdhunimi, ngacmimi. Statusi 
është shumë i rëndësishëm për djemtë. Si manifestohet? 
Kur të kaloni në rrugë, dikush do t‘ju hedh ndonjë fjalë, 
do t‘ju fishkëllejë... unë personalisht nuk dua të kaloj 
në kryqëzime për shkak të kësaj, unë bëj gjithçka për t‘i 
shmangur ato, kështu që unë kaloj nëpër rrugica vetëm për 
të shmangur komentet qe me bëjnë te ndihem keq. Dhe 
nuk janë vetëm të huajt që e bëjnë këtë, por edhe miqtë 
tanë që duan të provojnë fatin e tyre dhe të thonë me vete, 
hajde, pse jo. Kam vërejtur se djemtë në shoqëritë e tyre 
dëshirojnë të mbajnë statusin, dhe ata e marrin atë nëse 
kanë ndonjë përvojë me vajzat. Për të arritur atë status, ata 
bëjnë gjithçka që munden, dhe kjo përfshin manipulimin 
psikologjik, frikësimin, shantazhin, poshtërimin, i cili te 
ne mund të ndikojë shumë keq, d.m.th. të ketë pasoja të 
përhershme. Prandaj, jam shumë e kënaqur që ata kanë 
filluar të kuptojnë se çfarë do të thotë të jesh viktimë dhe 
të jenë në gjendje të njohin nëse janë edhe ata.

A ka vend për të biseduar me miqtë tuaj dhe për t‘u treguar 
atyre se si ndiheni në situata të tilla? 

Anastasia: Nuk e di nëse kjo arrin te ata. Ndonjëherë 
gjatë bisedës do të ndani diçka, mbase një foto dhe pas 
tre sekondash, ata i trajtojnë si foto të albumit. Kush ka 
më shumë, kush mund të krenohet më shumë me këtë. Siç 
tha Lea, ata i përdorin ato për të forcuar statusin e tyre në 
shoqëri. Unë mendoj se derisa ta ndiejnë atë në lëkurën 
e tyre, nuk do të thotë mbi ata personalisht, por derisa 
nuk i ndodhë dikujt që ata me të vërtetë e duan dhe e 
respektojnë, një anëtari të ngushtë të familjes, mendoj se 
nuk do ta kuptonin.

Lea: Më ndodh shpesh që një shok të më thotë “kjo t’i 

Angazhimi qytetar

Marshi i pestë i të drejtave të grave, i cili këtë vit 
u zhvillua nën moton “Një shtet që nuk vepron 
është një shtet që përdhunon” u zhvillua më 8 
mars 2021 dhe filloi në orën 15 para Ministrisë së 
Punëve të Brendshme dhe përfundoi në parkun 
“Gruaja luftëtare” me adresimet deri te publiku 
dhe institucionet. Pjesëmarrësit marshuan 
në mbështetje të të gjitha viktimave të grupit 
kriminal të “Dhomës publike” dhe të gjitha 
viktimave të dhunës me bazë gjinore. 
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ndodhe motrës time!” 
Pra, pse e bën atëherë, e 
pyes atë. Por dëshira për 
të dëshmuar veten e tyre 
është më e madhe dhe 
vërtetimi që ata marrin 
nga shoqëria është 
shumë i rëndësishëm për 
ata, më i rëndësishëm 
sesa fakti që ne jemi 
shoqet e tyre. Këto nuk 
janë supozimet tona, disa 
nga miqtë me të cilët fola 
ma konfirmuan këtë. 

Si reagojnë gjatë bisedave 
të këtilla?

Lea: Stuhishëm. Si t’i sulmoni ata personalisht. Së pari ata 
fillojnë t’i mbrojnë të gjithë, pastaj kemi ardhur në “mirë 
ndoshta disa janë të tillë” dhe së fundmi, “mirë ndoshta 
shumica janë të tillë”. Është e vështirë të merresh me ta në 
një bisedë të tillë. 

Anastasia: Ne përpiqemi të hapim një diskutim në 
mënyrën më paqësore, në mënyrë që të mund të dëgjojmë 
edhe mendimin e tyre dhe këndvështrimin e tyre. Unë jam 
e habitur nga mënyra se si ata e shohin atë dhe përpiqem 
për t’ua afruar mendimin tim. Është e trishtueshme që të 
gjithë kemi qenë viktima të një lloj dhune të bazuar në 
gjini, por tani jemi më të vetëdijshme për këtë dhe kjo është 
ajo që po përpiqem t’ua afroj. Para ca ditësh, një shoqe më 
pyeti “Pse shkove në marshim, i ke të gjitha të drejtat si unë, 
nuk ka nevojë të luftosh më”. I tillë është perceptimi i tyre. 
Vetëm për shkak se gjërat janë të ligjshme nuk do të thotë 
se ato respektohen. Ai nuk ka qenë në të gjitha situatat 
në të cilat ndodhesha unë. Nëse atij nuk i ka ndodhur, 
nuk do të thotë që disa gjëra të pakëndshme nuk na kanë 
ndodhur, por është e vështirë për ta që t’i shohin gjërat nga 
perspektiva jonë dhe t’i vendosin në lëkurën tonë.

Si janë përjetuar vajzat, viktima, të cilat u inkurajuan të 
flasin për shembullin e tyre, për këtë problem?

Anastasia: Është keq që ata do ta etiketojnë atë si një 
viktimë dhe nuk do ta shohin atë si asgjë tjetër përveç si 
viktimë. Por nga ana tjetër është mirë sepse i inkurajon 
vajzat e tjera të paraqiten, të bashkohen dhe jo vetëm të 
jenë ajo, por të jenë edhe më shumë. Viktima nuk është 
kurrë fajtore, por njerëzit e njohin atë si një dobësi.

Lea: Kur viktima del në 
publik, disa njerëz do ta 
shohin atë si të papastër, 
të pandershme dhe 
duhet guxim i madh për 
ta bërë këtë. 

Çfarë mendoni për 
institucionet, si duhet të 
binden ta bëjnë punën e 
tyre?

Lea: Institucionet nuk 
bëjnë asgjë dhe për 
shkak të kësaj njerëzit 
kanë ndjenjën se janë 
të lirë të bëjnë çfarë të 

duan dhe se nuk do të ndëshkohen, domethënë nuk do të 
ketë pasoja për veprimet e tyre. Dhe kështu krijohet kaos. 
Prandaj, vetëm në këtë mënyrë do të ushtrohet presion 
i mjaftueshëm mbi ta për të bërë punën e tyre. Po të mos 
ishte presioni i publikut në Dhomën publike, gjithçka do të 
ishte vënë nën qilim. 

Si të vazhdojë diskutimi për këtë temë?

Anastasia: Për të futur edukimin gjithëpërfshirës seksual 
(EGJS) në mësimdhënie sepse, nëse jemi të vetëdijshëm 
që në moshë të hershme që problemi ekziston, do të jetë 
shumë më lehtë për ne që të merremi me të, ne do të dimë 
se ku të denoncojmë, për shembull.

Lea: Unë kam biseduar me prindër që kanë fëmijë të vegjël 
që EGJS do të jetë shumë e dobishme për ta dhe u habita 
kur nëna ime tha, nuk dua që fëmija im të shohë se si një 
burrë dhe një grua kanë marrëdhënie seksuale. Ata kanë 
një imazh shumë të gabuar të asaj çfarë është EGJS dhe 
si mësohet dhe kjo është arsyeja pse shumë prindër e 
refuzojnë atë dhe nuk lejojnë që ajo t’i mësohet fëmijës. 
Në fund të fundit, është në dëm të fëmijës - injoranca e 
prindërve shkakton injorancën e fëmijës. Prandaj, për 
sukses, duhet të punoni paralelisht me prindërit dhe 
fëmijët.

Mendoni se fjala “seks” në EGJS është ajo që bën problem?

Anastasia: Ka shumë stigmatizim rreth fjalës “seks” dhe 
çfarë është EGJS. Nuk e kuptoj pse nuk e mësojmë siç 
mësojmë gjeografi ose lëndë të tjera që duhet t’i mësojmë.

Lea: Unë e di që do të futet në arsim, por ende nuk e di 
kur, ndoshta në të ardhmen e afërt, ka pasur bisedime 
për këtë. Për shumë fëmijë, seksi është një temë tabu 
që si e tillë imponohet që në moshë të vogël dhe nuk 
merret seriozisht. Kur gjatë trajnimit do të vije pjesa për 
vendosjen e prezervativit, ata fillojnë të qeshin dhe nuk e 
marrin seriozisht. Ndoshta sepse janë mësuar që në moshë 
të vogël se kjo është turp.

Cili është qëndrimi i shokëve nga shkolla ndaj kësaj? Nëse ai 
koncept është i qartë për ju, a flisni me ta për këtë? 

Anastasia: Unë mendoj se tani ka edhe presion për të folur 
në lidhje me seksin sepse kjo gjithashtu kontribuon në 
statusin për të cilin kemi folur më herët. Kur diskutojmë, 
nuk diskutohet në një mënyrë pozitive. Problemi tjetër 
është se burrat pritet të dinë tashmë gjëra që lidhen me 
seksin, sepse ata duhet të jenë kryesorët, të jenë dominues, 
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kështu që kanë turp të kërkojnë ndihmë ose më shumë 
informacione.

Lea: Ne kurrë nuk e kemi diskutuar me miqtë tanë si një 
temë serioze, më shumë si një shaka, dikush do të thotë 
diçka dhe kështu me radhë. Sidoqoftë, ndodhi që shokët e 
mi më kërkuan këshilla. Ata e dinë që unë jam trajnuar dhe 
kur më pyesin unë u them se çfarë di. Më vjen mirë që ka 
nga ata që duan të mësojnë. Unë gjithashtu i drejtoj atje 
ku mund të gjejnë më shumë informacione rreth asaj që 
i intereson, ku mund të përfshihen, të shkojnë në trajnim 
nëse dëshirojnë.

Le të flasim pak për aktivizmin. Të rriturit ndonjëherë ju 
tregojnë se nuk jeni mjaft aktiv. Si e shihni atë? Çfarë ju 
motivon?

Anastasia: Mua më intereson se si e shohin ata që nuk jemi 
aktivë? Ja tani, me aktivizmin në internet, ka më shumë 
aktivitete sesa live. Mendoj se në këtë mënyrë mund të 
arrijmë një audiencë më të gjerë, jo vetëm në Shkup, por në 
të gjithë Maqedoninë. Unë mendoj se është e rëndësishme 
se çfarë duam të zbatojmë dhe si e bëjmë atë. Unë jam në 
Hera për gati një vit. Unë fillova kur çështja e parë “Dhoma 
publike” ishte aktuale. Shoqja ime ishte viktimë e një 
dhune të tillë. Thjesht nuk mund të flija e qetë për sa kohë 
që e di se asgjë nuk po bëhet nga institucionet, madje u 
bënë postime tallëse. Po kërkoja organizata që mund të 
ndihmojnë në ngritjen e vetëdijes së të rinjve për tmerret 
e diskriminimit gjinor ose dhunës seksuale. Unë kam qenë 
vullnetare më parë në disa organizata, por mendoj se 
mund të jap më të mirën time këtu. Unë dua të jem pjesë e 
organizatave që synojnë të bëjnë një ndryshim në shoqëri.

Lea: Unë fillova aktivizmin në fund të vitit tim të parë. Unë 
fillova në La Strada. Pastaj fillova të hulumtoj dhe diskutoj 
më shumë tema të tilla si feminizmi dhe tema të tjera 
të diskutueshme, të tilla si dhuna në familje, aborti dhe 
diskriminimi gjinor. Tek “Hera” jam që nga marsi i kaluar. 
Angazhimet e mia të para ishin në “Seksi mëhalla” në 
ekipin që shkruan konceptet për emisionet. Me kalimin e 
kohës, fillova të drejtoj disa nga emisionet vetë. Këtë verë 
ne planifikojmë të përfshihemi me Anastasian në arsimin 
joformal të Herës, në fakt është trajnim për EGJS në mënyrë 
që të bëhemi edukatore. 

Në fillim ishte për shkak se nëna ime po më fliste për këtë, 
dhe pastaj unë kisha dëshirë për të hyrë në atë botë. Kur 
u anëtarësova në organizatën e parë 
dhe kur pashë atë aktivizëm rinor, 
çfarë mundësish më jep, çfarë rrugësh 
më hap, mënyra e re e të menduarit, 
idetë e reja, vlerat dhe jo vetëm që më 
frymëzon por më jep mundësinë të 
zbatoj ato ide për të bërë diçka të mirë 
për shoqërinë, por edhe për veten time 
dhe të ardhmen time.

Si e dini se keni arritur atje ku duhet të 
jeni? Të dy jeni pjesë e emisionit “Seksi 
mëhalla” që transmetohet në Radio MOF, 
nga e dini se ka efekt? 

Lea: E di sepse njerëzit më shkruajnë 
dhe më bëjnë pyetje. Unë u befasova 
shumë, pozitivisht, nga sa njerëz më 

shkruajnë, sepse unë do të ndaj në “stori” temën e emisionit, 
për shembull, në lidhje me shëndetin seksual ose dhunën 
me bazë gjinore ose diskriminimin, dhe shumë njerëz 
janë të interesuar dhe pyes mua: ku mundem të dëgjoj, ku 
mund të përfshihem dhe kështu që unë e di se arrijmë të 
paktën te disa prej tyre.

Si reagojnë në shtëpi rreth këtij angazhimi? 

Anastasia: Te ne në shtëpi gjithë kohën flitet dhe 
diskutohet për të ashtuquajtura tema tabu, nuk ka tema 
për të cilat nuk mund të flitet. Edhe nëse nuk jemi dakord, 
nëse kemi pikëpamje të kundërta, siç është ajo që unë kam 
shpesh me babanë tim me të cilin kam debate të ashpra, 
në fund arrijmë në një mirëkuptim. Mendoj se ka ndikuar 
tek unë. Vlerat, qëndrimet tona ndaj çështjeve të caktuara 
lidhen kryesisht me familjen.

Lea: Familjarët e mi nuk janë kundër angazhimeve të mia 
në emision. Megjithëse ndonjëherë ka “pse nuk e the ti”, 
unë e di se ata janë krenarë për atë që bëj unë. Ambienti 
në të cilin jam rritur nuk është as shumë tradicional dhe 
as shumë liberal, diku në mes. Ata janë të lumtur që unë 
jam aktive dhe që unë dua të bëj një ndryshim në shoqëri 
dhe të ndërtoj veten time si një person, kjo është gjëja më 
e rëndësishme për ta.

Si të inkuadrohen ata që duan, nga të fillojnë të rinjtë si ju?

Lea: E para dhe më e rëndësishmja është të kesh dëshirën 
për të qenë pjesë e diçkaje të tillë, për t‘u përfshirë në një 
luftë. Për shembull, kundër dhunës me bazë gjinore, të 
njohësh shkeljet dhe të ngrihesh dhe të thuash gjërat 
që ke parë. Kur të keni një dëshirë, do të lexoni, do ta 
zbuloni. Vendi prej ku inkuadroheni ju çon automatikisht 

në një tjetër dhe ju hyni në atë botë 
vullnetarizmi dhe aktivizmi që më pas 
ju tërheq aq shumë sa nuk mund të dilni 
jashtë. E them këtë si një gjë shumë të 
mirë, në një kuptim pozitiv. 

Anastasia:  Gjithashtu është e 
rëndësishme që ata të kuptojnë se 
ku mund të kontribuojnë më shumë. 
Unë fillimisht u bashkova me shumë 
organizata dhe nuk dija si të arrija 
gjithçka. Nëse keni dëshirë, pasion, do 
të jeni në gjendje të jepni më të mirën 
tuaj dhe të ndihmoni më së shumti. Pra, 
ata duhet të shohin nga afër, të dinë 
saktësisht se çfarë duan, të mos bëjnë 
aq sa të thonë se po bëjnë diçka ose për 
një CV.

Anastasia dhe Lea e shohin veten si feministe. 
“Ekziston një stigmë e madhe rreth fjalës. 
Kur them që jam feministe, ata mendojnë se 
i urrej burrat, se jam e hidhëruar dhe se jam 
ekstremiste. “Feminizmi nuk është i njëjtë me 
ekstremizmin dhe njerëzit e kanë të vështirë ta 
kuptojnë”, thotë Anastasia. “Ka feministe, disa 
prej tyre mund të mos jenë të vetëdijshme se 
janë,” shtoi Lea.
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Ndërgjegjësim më i madh për luftë më efikase kundër dhunës 
në familje 

Në janar të këtij viti, Qendra e krizës “Shpresa” (Nadezh) 
organizoi punëtori, ku u prezantuan informacionet për 
numrin e rasteve të paraqitura te ata lidhur me dhunën 
në familje gjatë 20 viteve të fundit. “Dhuna në familje nuk 
është diçka që duhet të mbetet prapa dyerve të mbyllura. 
Kjo na prek të gjithëve dhe secili prej nesh duhet të 
kontribuoje në luftën kundër asaj. Vetëm të bashkuar, 
mund të ndërtojmë një shoqëri më të mirë dhe më të 
sigurt për të gjithë ne”, tha Mitana Stevkovska, juriste dhe 
eksperte në Qendrën e krizës “Shpresa”.

Në këtë prezantim morën pjesë 16 pjesëmarrës - 
bashkëpunëtorë të organizatës që e ndajnë të njëjtin vizion 

dhe marrin pjesë në krijimin e një bote pa dhunë. Statistikat 
e Qendrës së krizës “Shpresa”, e cila bazohet në rastet e 
paraqitura në linjën e tyre SOS, tregojnë se numri më i lartë 
i denoncimeve ishte në vitin 2011, 1,414, pas çka numri filloi 
të bjerë. Numri në pesë vitet e ardhshme ndryshonte midis 
460 dhe 260 deri në vitin 2017 kur u rrit përsëri dhe arriti në 
720 raste të denoncuara. Në tre vitet e fundit ajo lëvizë mes 
459 dhe 590 raste të denoncuara të dhunës në familje. Nga 
atje, oscilimet e këtilla i sqarojnë me hapjen e dy linjave të 
reja SOS me organizatat partnere nga Dibra dhe Kërçova, 
në vitin 2010 dhe 2011. Sidoqoftë, përveç linjave të reja SOS, 
u krijuan organe koordinuese të përbërë nga përfaqësues 
të qendrave të punës sociale, stacioneve të policisë dhe 
komuniteteve fetare. Qendra e krizës “Shpresa” beson se 
kjo ka rritur ndërgjegjësimin e popullatës, gjë që ka rritur 
numrin e rasteve të denoncuara. Fushata “Flisni kundër 
dhunës në familje”, të cilën organizata e zbatoi në vitin 
2016/2017 në bashkëpunim me “Avon Maqedoni”, ndikoi 
për një numër të madh denoncimesh në telefonin SOS të 
Qendrës.

Organizata kujdeset për viktimat në qendrën 
për strehim, ndërsa siguron edhe edukim dhe 

mbështetje të drejtpërdrejtë psiko-sociale 
për viktimat.

Në çfarë besoni dhe çfarë do t’u thoni lexuesve tuaj? 

Anastasia: Unë besoj në këmbëngulje derisa nuk është në 
dëm të dikujt tjetër. Mesazhi im është të mos kemi tema 
tabu, të diskutojmë gjithçka sepse vetëm kështu mund të 
bëjmë përparim. 

Lea: Unë besoj në barazi. Unë dua të jetoj në një shoqëri ku 
nuk do të ketë stereotipe dhe paragjykime, ku nuk ka frikë. 

Dua t’u them të gjithëve se për sa kohë që ata e shprehin 
mendimin e tyre, luftojnë për ata, të drejtat e të cilëve u 
janë shkelur, i ndihmojnë ata që kanë nevojë për ndihmë 
dhe çdo ditë ata ndërtojnë veten si individë, çdo ditë ata 
përpiqen të jenë versioni më i mirë i vetës atëherë janë në 
rrugën e duhur. Është një klishe për të thënë, por ndryshimi 
vjen vërtet nga ne.
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Paragjykimet më mirë eliminohen nga kontakti i 
drejtpërdrejtë me personat me aftësi të kufizuara

Në diskutimin gjatë punëtorisë, ata folën për zbatimin e 
praktikave të suksesshme për veprim të qëllimshëm dhe të 
shpejtë në rastet e dhunës në familje. Të gjithë ranë dakord 
që lufta kundër dhunës në familje duhet të vazhdojë dhe 
kjo mund të arrihet vetëm me një angazhim të përbashkët 
dhe veprim të shpejtë të të gjithë aktorëve relevantë që janë 
pjesë e sistemit të mbrojtjes. “Gjatë 20 viteve të ekzistimit 
tonë, ne kemi qenë aktiv në ndërgjegjësimin për dhunën 
në familje, lobimin dhe morëm pjesë në ndryshimet në 
legjislacion dhe çdo ditë, përmes shërbimeve tona ne 
ofrojmë ndihmë të drejtpërdrejtë dhe mbështetje për 
viktimat në të gjithë vendin,” tha Verka Ugrinovska, anëtare 
e Bordit ekzekutiv dhe Kuvendit të Qendrës së krizës 
“Shpresa”. Numri i denoncimeve të dhunës në familje në 
Qendrën e krizës “Shpresa” është vetëm një pjesë e numrit 
të përgjithshëm të denoncimeve të tilla. Sa serioz është 
problemi tregojnë edhe shifrat e Ministrisë së Punëve të 
Brendshme, sipas të cilave numri i krimeve të kryera në 
lidhje me dhunën në familje në vitin 2019 ishte 989. Vetëm 
në tremujorin e parë të vitit 2020, sipas të dhënave nga 
Ministria e Punëve të Brendshme, numri i denoncimeve 

të dhunës në familje është 1,270 nga të cilat 241 krime, 109 
kundërvajtje dhe 920 ankesa.  

Ekipi i Qendrës së krizës “Shpresa” vazhdon pa u lodhur në 
luftën e saj kundër dhunës në familje, duke u dhënë një zë 
atyre që besojnë se e kanë humbur në të gjithë atë rreth të 
dhunshëm. Në periudhën nga dhjetori 2020 deri në mars 
2021, u realizuan tetë punëtori / prezantime online dhe 
pesë aksione në rrugë, të cilat kishin për qëllim edukimin 
dhe rritjen e ndërgjegjësimit të qytetarëve. Aktivitetet 
përfshinë mbi 400 qytetarë.

Përveç “Telefonit të besimit”, organizata kujdeset për 
viktimat në strehën e ndërhyrjes dhe siguron edukim dhe 
mbështetje të drejtpërdrejtë psiko-sociale për viktimat. 
Nga 1 Marsi, Qendra e krizës “Shpresa” nisi online fushatën 
“Shpëtimi është në duart e tua”, e cila synon të edukojë, 
informojë dhe inkurajojë viktimat dhe të gjithë të tjerët 
për të njohur dhe denoncuar dhunën në familje.

Instituti Maqedonas për Media (MIM) dhe Këshilli 
kombëtar i Organizatave invalidore të Maqedonisë 
(KKOIM) kanë filluar fushatën “Njësoj-të njëjtë” që synon 
publikun e gjerë me qëllim që të ndikojë në tejkalimin e 
paragjykimeve ndaj personave me aftësi të kufizuara. 

“Në qendre të  “Njësoj-të njëjtë” janë mundësitë dhe 
perspektivat e personave me aftësi të kufizuara, jo 
problemet dhe aftësia e tyre e kufizuar. Ideja e fushatës 

Ideja e fushatës është ta ndërgjegjësojë 
publikun për mundësitë e barabarta të 

persona me aftësi të kufizuara për përfshirje 
sociale, e jo të shkaktojë keqardhje dhe 

mëshirë
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Dita e sëmundjeve të rralla: Është e rrallë të jesh i rrallë!

Muaji me ditët më të pakta të vitit, muaji që është i veçantë 
për 28 ditët e rralla të tij, është muaji i vetëm i vitit që 
pacientët me sëmundje të rralla e quajnë “të tyrin”. Në botë 
sot, ka mbi 300 milionë njerëz që kanë disa nga më shumë 
se 6,000 mijë sëmundje të rralla. Në vendin tonë janë 60 
diagnoza dhe 576 persona të regjistruar me sëmundje të 
rralla.

Kur përballeni me një diagnozë të rrallë, sfida të rralla 
dhe terapi edhe më të rralla për të njëjtat, keni nevojë 
për mbështetjen e njerëzve me të cilët e ndani “të njëjtin 
fat”, të rrallë ndër të rrallët. Në vijën e parë të betejës me 
sëmundjen e rrallë janë gjithmonë familjet, krah për 
krah me shoqatat që do t‘ju ndihmojnë “të kuptoni se nuk 
jeni vetëm”. Kjo dëshmohet nga përvoja e jetës së Vesna 
Aleksovska, kryetare e shoqatës “Jeta me sfida”, e cila ka një 
sëmundje të rrallë, Gaucher Type 1. Lufta dhe mbështetja 
e saj nga Aleanca ndërkombëtare Goshe e inkurajoi atë 
të themelonte shoqatën. “Jeta është shumë më e lehtë 

është të rrisë ndërgjegjësimin e publikut për mundësitë 
e barabarta të personave me aftësi të kufizuara për 
përfshirjen sociale, dhe jo të shkaktojë keqardhje dhe 
mëshirë. Prandaj, me një qasje të tillë që motivon dhe 
inkurajon, ne besojmë se personat me aftësi të kufizuara 
mund të ndihmohen më së shumti në mbrojtjen e të 
drejtave të tyre”, thotë Slavço Milenkovski nga MIM.

Video historitë e shkurtra përcjellin segmente të jetës reale 
të personave me aftësi të kufizuara që janë të mbushura me 
përgjegjësi dhe aktivitete. Në këtë mënyrë, perceptimet 
e gabuara dhe stereotipat duhet të dekonstruohen, që 
personat me aftësi të kufizuara nuk mund të punojnë, të 
bëjnë sport, të ngasin një makinë, të drejtojnë një biznes, 
etj. 

“Ndryshimi i vërtetë do të arrihet kur shoqëria të pranojë 
dhe të lejojë që personat me aftësi të kufizuara t’i gëzojnë 
të drejtat e tyre njerëzore në të gjitha fushat, në një 
bazë të barabartë me të tjerët. Një nga përparësitë është 
veprimi i vazhdueshëm për të zvogëluar diskriminimin 
dhe për të rritur ndërgjegjësimin e publikut për personat 
me aftësi të kufizuara. Përvoja jonë në këtë fushë tregon 
se paragjykimet eliminohen më së miri nga veprimet e 
drejtpërdrejta dhe kontakti i drejtpërdrejtë me njerëzit 

me aftësi të kufizuara, me përfshirjen e tyre, përfaqësimi 
dhe prania në të gjitha segmentet e jetës shoqërore,” tha 
Vlado Krstovski nga KKOIM.

Personat me aftësi të kufizuara tregojnë se ende 
mbizotëron modeli mjekësor ose qasja ndaj tyre, në të 
cilin ata trajtohen si objekte mbrojtjeje dhe mëshire, 
dhe jo subjekte që gëzojnë të gjitha të drejtat e njeriut. 
Paragjykimet dhe tabutë janë të vështira për t’u thyer, 
kërkon kohë, duhet këmbëngulje dhe vazhdimësi e 
fushatave dhe veprimeve për të rritur ndërgjegjësimin 
e publikut nga njëra anë dhe motivim dhe inkurajim për 
personat me aftësi të kufizuara nga ana tjetër. “Mesazhi që 
duam të dërgojmë përmes fushatës “Njësoj-të njëjtë” është 
se të gjithë meritojmë dashuri, vëmendje dhe respekt, 
pavarësisht nga paaftësitë e jashtme ose të brendshme. 
“Dashuria nuk njeh kufij, pa marrë parasysh gjithçka”, tha 
Beti Seneva, ekonomiste e diplomuar dhe pjesëmarrëse në 
fushatën “Njësoj-të njëjtë”. 

Fushata është pjesë e projektit “Partneriteti, avokimi dhe 
komunikimi për përfshirje efikase të personave me aftësi 
të kufizuara” q ë e zbaton MIM dhe KKOIM me mbështetje 
të Civika mobilitas.



QYTETARËT PËR NDRYSHIME  13

kur ke dikë me të cilin ta ndash. Gjëja e parë që bëj kur na 
bashkëngjitet një pacient i ri në shoqatë është ta ndërlidhi 
me pacientët dhe familjet tjera me këtë sëmundje. Ky është 
hapi i parë drejt pranimit të sëmundjes, duke ecur përpara 
në jetë. Të ndajmë për të pyetur, për të mos pasur frikë nga 
dënimi”, thotë Vesna për portalin në internet “Magazina 
femërore”. Në vendin tonë janë regjistruar 12 pacientë me 
Goshe, një diagnozë e cila këtë vit në Ditën e sëmundjeve 
të rralla mori një pullë postare kushtuar kësaj sëmundje të 
rrallë, por në emër të të gjithë bartësve të sëmundjeve të 
rralla.   

Për të tretin vit radhazi, shoqata “Jeta me sëmundje të 
rralla” po zhvillon fushatën “I njohim sëmundjet e rralla”. 
Duke u njohur me sëmundjet e rralla, ne do të njoftohemi 
gjithashtu edhe me Ivën e vogël, pacienten e vetme në 
Maqedoni me një diagnozë të distrofisë kongjenitale 
të muskujve - Merozin negativ. Iva është një luftëtare 
e shkëlqyer me sy të gjelbër, dhe kur të shikon, ajo të 
bëhet për me zemër. Ajo është shumë e guximshme dhe 
e vetëdijshme për gjendjen e saj. Pavarësisht të gjitha 
pengesave me të cilat përballet, ajo është një fëmijë pozitiv, 
i shoqërueshëm dhe i lumtur. Ajo studion në shkollën 
fillore “Gjorgija Pulevski”, është një nxënëse e shkëlqyer, 
i pëlqen të udhëtojë, të lexojë libra dhe të marrë pjesë në 
balet. Kështu e përshkruan Tanja Haxhimanova vajzën e 
saj 11-vjeçare për portalin në internet “Revista femërore”. 
“Ju mësoheni të jetoni me sëmundjen, por barrierat në 
shoqëri, ato sociale dhe kostot që janë barrë për familjen 
tonë, si dhe barrierat shëndetësore, për këta fëmijë dhe në 
të njëjtën kohë për të gjithë pacientët do të thotë rrezikimi 
i jetës së tyre”, shtoi Tanja.

Dita e sëmundjeve të rralla na kujton edhe për 
mbështetjen dhe drejtësinë më të madhe për personat 
me sëmundje të rralla. Drejtësia në praktikë do të thotë të 
kesh mundësi të barabarta për të realizuar potencialin e 
tyre për pjesëmarrje në familje, punë dhe jetën shoqërore. 
Drejtësia gjithashtu nënkupton edhe qasje të barabartë 
në kujdesin shëndetësor dhe social, diagnostikimin dhe 
trajtimin. “Mbështetja është gjysma e betejës”, shtuan 
personat me sëmundje të rralla. 

Këtë vit ai u manifestua gjithashtu përmes një zinxhiri 
dritash në të gjithë botën në ngjyrat mbrojtëse jeshile, 
rozë dhe blu. Vendi ynë gjithashtu është bashkuar me 
sfidën globale të EURORDIS për të ndriçuar ndërtesat dhe 
monumentet lokale dhe kombëtare. Kalaja e Samoillit, 
Njësia rajonale e arkivit të shtetit, Gjimnazi i Ohrit, Saraji 
i Poshtëm dhe ujërat e Liqenit të Ohrit u ndriçuan për 
një muaj të tërë në nder të sëmundjeve të rralla në Ohër. 
Manastiri gjithashtu iu bashkua kësaj sfide duke ndriçuar 
Komunën e Manastirit.

Dita e sëmundjeve të rralla kremtohet më 28 shkurt, por në 
364 ditët e tjera të vitit të rrallët janë shumë, të rrallët janë 
të fortë, të rrallët janë krenarë.

Është e rrallë të jesh i rrallë!

“Jeta është shumë më e lehtë kur ke me 
kë ta ndash. Gjëja e parë që e bëjë kur na 

bashkëngjitet pacient i ri në shoqatë është ta 
ndërlidhi me pacientët dhe familjet tjera me 

këtë sëmundje.
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Përgjigje lokale e Komunës së Karposhit kundër Kovid-19

Qytetarët e komunës së Karposhit pohojnë se i respektojnë 
plotësisht masat e rekomanduara (94%) për mbrojtje 
nga Kovid-19, 4% pjesërisht dhe vetëm 1% thanë se nuk 
i respektojnë ato. Gjithsej 98% e të anketuarve mbajnë 
një maskë mbrojtëse, dhe përqindja (92%) është e 
ngjashme me ata që mbajnë një distancë fizike. Këto 
janë pjesë e rezultateve të marra nga anketa online lidhur 
me pandeminë e shkaktuar nga virusi korona i kryer nga 
Qendra për sundim të drejtë dhe integritet - HAB në 
Komunën e Karposhit.

“Pandemia dhe përhapja e shpejtë e virusit të ri Kovid-19 
ishte një e panjohur e madhe dhe shkaktoi përçarje në 
shumë funksione të jetës shoqërore. Përgjigja lokale ndaj 
kësaj sfide është mbase më e rëndësishmja, dhe Komuna 
e Karposhit ishte lider në aktivitetet e ndërmarra në luftën 
kundër Kovid-19”, thonë nga HAB.

Anketa u krye në janar 2021 përmes një pyetësori në 
internet, të publikuar në faqen zyrtare të komunës. Më 
shumë se 100 qytetarë nga 14 komunitete në këtë komunë 
morën pjesë në hulumtimin i cili mbuloi çështje për 
trajtimin e virusit, për respektimin e masave të përcaktuara, 
për informimin në lidhje me krizën shëndetësore, etj. 

Qytetarët janë të kënaqur nga informimi. 73% u përgjigjën 
se janë të informuar mirë për Kovid-19. Ata zakonisht i 
marrin informacionet nga ueb faqet profesionale dhe 
të verifikuara të internetit (56%), përmes portaleve të 
internetit (17%) dhe përmes televizionit (9%). Për 7% 
të të anketuarve, informacioni në dispozicion është i 
pamjaftueshëm dhe kontradiktor, dhe vetëm 2.5% janë 
informuar përmes mjekut të familjes.

Si vende më të rrezikshme për përhapjen e pandemisë 
të anketuarit i tregojnë kontaktet me të afërmit miqtë e 
pandërgjegjshëm (26%), vendin e punës (20%), grupimin 
në shtëpi dhe tregje / dyqane (12%), ndërsa të anketuarit 

me rrezik më të ulët për përhapjen e virusit i përmendin 
spitalet dhe ordinancat. Shumica e qytetarëve (54%) i 
respektojnë masat sepse kujdesen për të dashurit e tyre, 
ndërsa për 42% arsyeja kryesore është shëndeti i tyre. 
Është interesante që askush nga të anketuarit nuk vuri në 
dukje dënimet si arsye për respektimin e masave. 

Anketa e realizuar në Komunën e Karposhit është pjesë e 
projektit “Strategjia komunale për mbrojtje nga KOVID-19 
dhe kërcënime të tjera pandemike - mbështetje për shtabin 
komunal për mbrojtje dhe shpëtim” dhe rezultatet e 
fituara kontribuan në zhvillimin e mëtejshëm të strategjisë 
komunale, duke plotësuar aktivitetet gjithëpërfshirëse 
të Komunës së Karposhit për zbatimin e saktë të 
rekomandimeve dhe masave për mbrojtjen dhe gjetjen e 
zgjidhjeve kreative në luftën dhe mbrojtjen nga Kovid-19. 
Përveç masave aktive në luftën kundër pandemisë që 
varen nga kapacitetet buxhetore, HAB këshillon komunën 
të ndërmarre aktivitete të duhura informuese që do t’i 
gjallërojnë qytetarët për angazhim personal dhe respekt 
për masat e rekomanduara, duke shprehur kujdesin për 
veten e tyre, të dashurit dhe palët e tjera të interesit në 
shoqëri.

Shumica e qytetarëve (54%) respektojnë 
masat sepse kujdesen për të dashurit e 

tyre, ndërsa për 42% arsyeja kryesore është 
shëndeti i tyre.
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Me “Monitorimin e Lumit Kameniçka” parandalohet eko-
katastrofë e re

Shoqata ekologjike “Zdravec 2002” nga Makedonska 
Kamenica i publikoi rezultatet e analizës së fundit të nivelit 
të ndotjes së lumit Kameniçka. Ato tregojnë një prani të 
shtuar të zinkut, d.m.th. 238 mikrogramë për litër (μg / I) 
që është 38 µg / I mbi kufirin e lejuar. Situata më alarmante 
ishte në janar kur prania e zinkut në lumin Kameniçka ishte 
375 µg / l ose 175 µg / l mbi nivelin e lejuar. Prania e zinkut 
ishte nën përqendrimin maksimal të lejuar në shkurt kur 
ishte 184 µg / l. Sasitë maksimale të lejuara të zinkut janë 
për kategorinë e pestë të lumenjve, që përfshin lumin 
Kameniçka, pra për ujërat shumë të ndotur që në gjendjen 
e tyre natyrore nuk mund të përdoren për asnjë qëllim.

“Qytetarët në vitet e fundit nuk kanë pasur informacione 
lidhur me praninë e metaleve të rënda dhe papastërtive të 
tjera në ujërat e lumit Kameniçka. Pas katastrofës së fundit 
ekologjike në shtator 2020, kur 700,000 m3 mbeturina u 
derdhën në lumë nga miniera Sasa, banorët e Makedonska 
Kamenica janë më të motivuar të raportojnë ndotjen 
e lumit, duke parandaluar kështu një katastrofë tjetër 
ekologjike“, tha Miran Mitrevski nga shoqata “Zdravec 
2002” . Ai vuri në dukje se pasi morën rezultatet e analizave 
në janar, ata informuan autoritetet mjedisore në minierën 
Sasa. “Pas reagimit tonë, siç tregojnë rezultatet e analizës, 
miniera po ndërmerr aktivitete që ulën ndjeshëm nivelin 
e zinkut në shkurt. Ne presim që gjendja e ndotjes së 
lumenjve të jetë edhe më e mirë në muajt e ardhshëm”, 
shtoi ai.

Analizat e ujit janë pjesë e projektit “Monitorimi i Lumit 
Kameniçka” mbështetur nga Civica mobilitas. Me të, për 
herë të parë, rezultatet e ndotjes së lumit bëhen publike. 

Rezultatet e analizës kimike ndahen në faqen e internetit 
të “Zdravec 2002” dhe rrjetet sociale. Deri më tani, janë 
bërë tre analiza dhe në muajt në vijim, do të bëhen edhe 
tetë të tjera.

Përveç analizës së ujit, shoqata ka krijuar një Eko Patrullë 

e cila patrullon lumin një herë në javë, në një gjatësi prej 
10 km. Eko patrulla përbëhet nga nxënës të shkollës fillore 
dhe të mesme. Ata janë përgjegjës për marrjen e mostrave 
nga lumi të cilat më pas kontrollohen. Analiza e ujit nga 
Lumi Kameniçka bëhet në një laborator të akredituar në 
Fakultetin e Bujqësisë në Shtip. 

Falë “Zdravec 2002”, për herë të parë në Makedonska 
Kamenica u hap një Telefon i gjelbër për të raportuar 
ndotjen e lumit. Qytetarët e kanë pasur këtë mundësi që 
nga dhjetori i vitit 2020, dhe deri më tani është përdorur 
24 herë. Koordinatori i përgjigjet secilës thirrje dhe pas 
një raporti të ndotjes së lumit Eko patrulla del në terren 
për të përcaktuar situatën dhe për të informuar autoritetet 
kompetente.

Deri më tani, ka pasur tre katastrofa ekologjike që kanë 
shkatërruar florën dhe faunën në ujërat e lumit Kameniçka. 
Ajo buron nga Malet e Osogovës dhe kalon përmes 
minierës Sasa. Në të janë ndërtuar 4 mbetje (materiali i 
mbeturinave nga gërmimi i xeheve), dy prej të cilave janë 
pyllëzuar tashmë, por dy janë aktive.

Deri tani ndodhën tre katastrofa ekologjike 
me të cilat u shkatërrua flora dhe fauna në 
ujërat e Lumit Kameniçka. E fundit ishte në 
shtator të vitit 2020, kur nga miniera Sasa u 

derdhën 700.000 m3 mbeturina.
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Ripërdorimi i mbetjeve bujqësore sjell përfitime për të gjithë

Shoqata Horti Eko nga Strumica së fundmi përfundoi 
hulumtimin mbi praktikat më të përdorura të menaxhimit 
të mbetjeve bujqësore. Hulumtimi përfshiu 100 të 
anketuar, prodhues bujqësorë, nga Komunat e Strumicës, 
Vasilevës, Bosillovës dhe Novo Sellës. Sipas Tome Timov 
nga Horti Eko, ndotja nga bujqësia është një problem 
serioz në rajonin e Strumicës dhe pamjet e grumbujve 
të mbeturinave bujqësore pranë shtretërve të lumenjve, 
deponive të paligjshme pranë tokave të punueshme ose 
djegies së mbeturinave janë të zakonshme. “Në këtë 
mënyrë, sasi të 
konsiderueshme 
të mbetjeve të bio 
d e g r a d u e s h m e, 
të cilat kanë 
potencial për 
a g r o - p r a k t i k a 
mjedisore, d.m.th. 
mund të jenë një 
burim i plehrave 
m j e d i s o r ë 
cilësorë, mbeten 
të papërdorura,” 
tha ai.

Ky ishte motivi 
kryesor për kryerjen e hulumtimit i cili tregoi se rreth një 
e treta e bujqve (32.3%) hedhin mbeturinat në deponi, 
dhe po aq e lërojnë. Numri i atyre që e kompostojnë atë 
është rreth 7%, megjithëse vetë procesi është i njohur për 
më shumë se 1/3 (36.6%). Duke folur për kompostimin, 
28% e të anketuarve u përgjigjën se kishin përpjekje për 
kompostim dhe më shpesh përdornin përzierje plehrash 
(13%) ose grumbull plehrash (11%). Në pyetjen: çfarë 

mund të bëjë që ju të kompostoni, të anketuarit më 
shpesh përgjigjen se janë mbeturinat organike të fituara 
dhe zvogëlimi i mbeturinave (30.2%), pastaj kujdesi për 
një mjedis të shëndetshëm (29.2%) dhe informacioni 
dhe kushtet për kompostimin (19.8 %) Marrja e një 
kompostimi është një motiv për 16.7% të të anketuarve. 
Pothuajse 95% kanë nevojë për informacion dhe edukim 
në lidhje me kompostimin dhe përfitimet e tij, dhe 74% 
preferojnë vizitat në terren në fermat që zbatojnë me 
sukses kompostimin si një metodë edukimi.   

“Vetë analiza 
inkurajon dhe na 
tregon se projekti 
‚Nga mbeturinat 
b u j q ë s o r e 
deri te ari i zi‘, 
mbështetur nga 
Civica mobilitas, 
është një mundësi 
e shkëlqyeshme 
për të rritur 
ndërgjegjësimin 
e fermerëve për 
përdorimin e 
alternativave për 

të zvogëluar mbetjet bujqësore, ku ata gjithashtu do të 
përfitojnë përmes forcimit të njohurive të tyre në lidhje me 
procesin e kompostimit në bujqësi”, thotë Tome Timov nga 
Horti Eko. Shoqata tashmë ka shpërndarë kompostuesit e 
parë në këtë rajon, mbetet për t‘u parë efektet e përdorimit 
të tyre.

Ndotja nga bujqësia  është problem serioz në rajonin e Strumicës, ndërsa fotografitë e mbetjeve bujqësore në 
afërsi të shtretërve të lumenjve, deponive të paligjshme afër tokës së punueshme ose djegia e mbeturinave 

është dukuri e shpeshtë.  

AMKB përmes edukimit i ndihmon anëtarët e vet – korporatat 
bujqësore 

Lidership dhe qeverisja demokratike në kooperativat 
bujqësore ishte tema e trajnimit të fundit të organizuar 
nga Asociacioni maqedonas i kooperativave bujqësore 
(AMKB) për menaxhmentit dhe strukturat drejtuese të 
anëtarëve të saj. Trajnimi u zhvillua online, në dy pjesë, më 
26 shkurt dhe 5 mars 2021.

“Trajnimet janë të dizajnuara për të siguruar ndërveprim, 
d.m.th. çdo sesion përfshin ushtrime grupore në lidhje 
me punën e kooperativave,” tha Martin Micevski, Sekretari 

i përgjithshëm i AMKB. Sipas tij, kjo kontribuon në 
ruajtjen e “dinamikës së mirë të grupit dhe inkurajimin e 
pjesëmarrjes aktive. Për më tepër, në këtë mënyrë rritet 
edhe bashkëpunimi midis vetë kooperativave, kështu 
që ata komunikojnë më shpesh me njëra-tjetrën dhe 
këshillohen për tema të ndryshme,” shtoi ai. 

Organizimi i një trajnimi të tillë synon të përmirësojë 
njohuritë dhe aftësitë e atyre që janë përfshirë për të 
përmirësuar proceset dhe praktikat e qeverisjes dhe 
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menaxhimit demokratik dhe transparent në kooperativa. 
“Temat e trajnimeve janë një ndërthurje e nevojave të 
kooperativave dhe trendeve moderne në funksionimin 
e kooperativave,” thotë Micevski. “Ne si një organizatë 
ombrellë e kooperativave jemi të gatshëm t‘i ndihmojmë 
ata të përballen me sfidat, veçanërisht përmes edukimit 
për mbindërtimin e tyre,” shtoi ai.

Pas trajnimit, është përmirësuar kuptimi i pjesëmarrësve 
për konceptet e menaxhimit dhe qeverisjes. Përveç njohjes 
së parimeve dhe standardeve të qeverisjes së mirë, ata 
gjithashtu mësojnë se çfarë pritet nga ndryshimet e 
pritshme në legjislacion kur bëhet fjalë për menaxhimin 
e kooperativave. Pjesëmarrësit në këtë trajnim bëjnë 

një dallim të qartë midis roleve të Kuvendit dhe Këshillit 
drejtues të kooperativës, kuptojnë mënyrën dhe rregullat 
e vendimmarrjes dhe janë të vetëdijshëm për rolin e tyre si 
drejtues në organizatat e tyre. 

AMKB u themelua në vitin 2012, dhe sot ka 48 anëtarë, 
kooperativa bujqësore nga i gjithë vendi. Në shkurt të këtij 
viti, në Kuvendin e jashtëzakonshëm zgjedhor u u zgjodh 
udhëheqësia e re e organizatës. Suzana Dimitrievska nga 
KB Eko-Ilinden nga fshati Mustafino është kryetarja e re e 
AMKB. 

Përmes një prizmi, të gjithë jemi të njëjtë!
“Megjithëse vlerat morale ende mbizotërojnë në 
shoqërinë maqedonase, të cilat nuk nënkuptojnë pranimin 
pozitiv të valëve të reja shoqërore, përsëri në këta të rinj 
dhe të reja të gjithanshëm intelektualisht, qëndrojnë 
bartës të ardhshëm të ndryshimeve të mëdha, në të cilat 
nuk do të ketë vend për ndarje,” tha Vahid Memed nga 
shoqata. për integrimin multikulturor “Inkluzia” nga Ohri. 
Kjo deklaratë i referohet më shumë se 100 studentëve të 
shkollës së mesme, studentëve, të rinjve, përfaqësuesve 
të rinisë politike dhe organizatave të grave të partive 
politike, të gjithë pjesëmarrës në ciklin e punëtorive të 
multikulturalizmit të zbatuara si pjesë e projektit “Përmes 
një prizmi, të gjithë jemi të njëjtë”.

Pjesëmarrës në këto punëtori ishin studentë nga Fakulteti i 
Turizmit, Universiteti i Teknologjisë së Informacionit “Shën 
Apostull Pali”, të rinj deri në 29 vjeç dhe të rinj nga partitë 

politike LSDM dhe VMRO-DPMNE, nxënës të shkollave 
të mesme dhe përfaqësues të Forumit të grave të LSDM - 
Ohër. Interesi tejkaloi kornizat e planifikuara lokale, kështu 
që një nga punëtoritë u mbajt në mjediset e Universitetit 

https://mazz.mk/1271-2/
https://mazz.mk/1271-2/
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Fjalor i termeve financiare: Edukimi financiar për vendime të 
mençura

Ndërmjetësimi, deklarimi, grejs periudha, likuiditeti, 
depozita, kamata e paracaktuar, token dhe kambiali 
janë pjesë e termeve financiare të përfshira në Fjalorin 
e termeve financiare të zhvilluar nga Shoqata e 
Ekonomistëve, Statisticienëve dhe Ekonometrikëve SIGMA 
STAT si pjesë e projektit “Edukim financiar për vendime të 
mençura”.

Fjalori përfshin gjithsej 120 terme financiare dhe një 
shpjegim të shkurtër për secilën, të ndara në shtatë 
fusha: Mbrojtja e konsumatorit, Menaxhimi me financa 
personale, Kreditë dhe kursimet, Shërbimet e pagesave, 
Sigurimet, Sistemet pensionale dhe Tregjet e kapitalit. 

Ky botim vijon pas hulumtimit të kryer nga Sigma Stat 
mbi “Edukimin financiar në Republikën e Maqedonisë së 
Veriut”. Rezultatet tregojnë se pak më shumë se 70% e 
të anketuarve nuk kanë treguar njohuri të mjaftueshme 
financiare në disa fusha. Nga rreth 30% që mund të 
konsiderohen të edukuar financiarisht, vetëm 6% kanë 
njohuri të larta financiare. 

Hulumtimi lë hapësirë për analiza më të thella, por 
rezultatet e marra janë një bazë solide për ndërmarrjen e 
hapave konkretë për ngritjen e nivelit të përgjithshëm të 
edukimit financiar të popullsisë në vend.

Qëllimi i Fjalorit është edukimi financiar, një proces në të 
cilin individët përmirësojnë njohuritë e tyre për produktet 
dhe konceptet financiare, bëhen të vetëdijshëm për 
mundësitë dhe rreziqet financiare dhe janë në gjendje të 
bëjnë zgjedhje të informuara. 

“Shën Klimenti i Ohrit” në Manastir, me kërkesë të Kuvendit 
studentor universirtar. Një pjesë e punëtorive u mbajtën 
me prani fizike në sallën e madhe të Komunës së Ohrit, dhe 
një pjesë online.

Temat mbi të cilat u ndanë përvojat, njohuritë, qëndrimet 
dhe sjelljet përfshinin: diskriminimin, komunikimin 
efektiv, ndërtimin e bashkëpunimit, pranimi në 
komunitet; stereotipat, paragjykimet, gjuha e urrejtjes 
dhe feja. Sipas Memed, interesimi i pjesëmarrësve për të 
diskutuar këto tema mund të shihej se të gjithë së bashku, 
si individë dhe organizata të përgjegjshme shoqërore dhe 
të vetëdijshme për shoqërinë, fshehin potencialet për 

profilizimin për udhëheqësit e ardhshëm që do të krijojnë 
ura bashkëpunimi midis të gjithë njerëzve, pa dallim midis 
përcaktimin e tyre mbi çfarëdo baze.

Punëtoritë u organizuan nga 24 shkurt deri më 20 Mars 
2020. Aktivitetet e projektit të mbështetur nga Civica 
mobilitas, vazhdojnë deri në fund të majit, kur një kamp 
multikulturor, kafe tolerante, ekskursion virtual një ditor do 
të organizohet me një vizitë në vendet më të rëndësishme 
kulturore - historike të komuniteteve që gravitojnë përmes 
komuna dhe rajoni, si dhe vizitë multikulturore.

https://sigmastat.org/onewebmedia/Pimnik na finansiski termini_FV VERZIJA.pdf
https://sigmastat.org/onewebmedia/Pimnik na finansiski termini_FV VERZIJA.pdf
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Pjesëmarrja qytetare

Ligjet të harmonizohen me Konventën për të drejtat e 
personave me handikap

Pesëdhjetë parlamentarë numëron përbërja e re e Grupit 
parlamentar ndërpartiak (GPNP) për të drejtat e personave 
me aftësi të kufizuara, e cila u zgjodh më 2 shkurt 2021 në 
Parlamentin e Maqedonisë. Kjo është përbërja e shtatë e 
këtij organi parlamentar joformal, i cili u krijua për herë 
të parë në maj 2003, me iniciativën e lëvizjes Polio Plus 
kundër aftësisë së kufizuar, dhe që përfshin përfaqësues të 
të gjitha partive politike që janë pjesë e përbërjes aktuale 
parlamentare. 

“Unë besoj se pengesat më të vështira për të kapërcyer 
janë pikërisht ato që i ngremë në vetëdijen tonë, me 
mënyrën tonë të të menduarit dhe mënyrën e të vepruarit,” 
tha në fjalimin e tij drejtuar anëtarëve të GPNP kryetari i 
Parlamentit të Maqedonisë Talat Xhaferi. “Është detyra 
jonë ligjore, morale dhe etike të punojmë për të hequr ato 
pengesa, për t‘u zotuar për promovimin dhe mbrojtjen e të 
drejtave të njeriut dhe për të parandaluar diskriminimin 
mbi çfarëdo baze, dhe ky duhet të jetë udhëzuesi ynë në 
çdo hap që hedhim për të ndryshuar, plotësuar, rregulluar 
ligjet aktuale në vendin tonë,” shtoi ai. Xhaferi i shprehu 
mirënjohje Komitetin teknik të këtij grupi, Polio Plus, për 
të cilin theksoi se është gjithmonë këtu për të alarmuar për 
mospërputhjet e mundshme në përgatitjen e zgjidhjeve 
ligjore. 

“Deputetët duhet t’i përfshijnë organizata qytetare që 
punojnë për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara në 
diskutime dhe të japin informacione që do të përmirësojnë 
mirëqenien e këtyre grupeve,” tha Rachel Galloway, 
Ambasadorja e Mbretërisë së Bashkuar në R. e Maqedonisë 
së Veriut, dhe shtoi “Deputetët duhet të sigurohen që të 
kenë parasysh efektin e ligjeve që miratohen mbi personat 
me aftësi të kufizuara dhe nëse dhe si i përfshijnë ato”, 
theksoi ajo.

“GPNP për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara 
është e vetmja e këtij lloji në rajon”, tha Elena Koçoska 
nga Polio Plus. Duke folur për përbërjet e mëparshme, 
ajo tregon se secila përbërje e ka mënyrën e vet të punës, 
por ka rezultate nga kjo organizatë joformale. “Përbërja 
e mëparshme theksin e vuri mbi pjesëmarrjen politike të 
personave me aftësi të kufizuara dhe u miratua Deklarata 
për pjesëmarrjen politike të personave me aftësi të 
kufizuara. Përveç kësaj, GPNP është e përkushtuar për të 
sjellë një zgjidhje ligjore lex specialis për të drejtat dhe 
dinjitetin e barabartë të personave me aftësi të kufizuara”, 
tha Koçoska. Ajo kujton se roli kryesor i GPNP është të 
artikulojë nevojat e komunitetit me aftësi të kufizuara 
në shtëpinë ligjvënëse, të përfshijë çështjen e zgjidhjeve 
legjislative të aftësisë së kufizuar në përputhje me 
detyrimet që dalin nga Konventa për të drejtat e personave 
me aftësi të kufizuara dhe të ofrojë promovim më të gjerë 
për të ndryshuar ndërgjegjësimin e publikut. 

Deputeti Jovan Mitreski është zgjedhur kryetar i GPNP 
dhe zëvendësit e tij do të jenë deputetët Merita Kolçi 
Koxhaxhiku, Nikola Micevski, Eli Panova dhe Halil Snopçe. 
Të gjithë shprehën gatishmëri për të punuar së bashku për 
realizimin e të drejtat civile dhe politike të personave me 
aftësi të kufizuara. 

“Deputetët duhet t’i përfshijnë organizata 
qytetare që punojnë për të drejtat e 
personave me aftësi të kufizuara në 

diskutime dhe të japin informacione që 
do të përmirësojnë mirëqenien e këtyre 

grupeve,” tha Rachel Galloway, Ambasadorja 
e Mbretërisë së Bashkuar në R. e Maqedonisë 

së Veriut.
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Nën presionin e organizatave qytetare, ndryshimet në Ligjin 
për burimet minerale u tërhoqën

Ministria e Ekonomisë i tërhoqi ndryshimet në Ligjin për 
burimet minerale nga procedura e shkurtuar parlamentare 
pas presionit nga Aleanca për avokim dhe lobim 
“Kthjellohu”, e përbërë nga 48 organizata të shoqërisë 
civile, institucione të arsimit të lartë dhe media. Aleanca 
“Ktjellohu” i kërkon Ministrisë së Ekonomisë që t’i përfshijë 
ekspertët dhe të gjithë qytetarët e interesuar në procesin e 
krijimit dhe miratimit të ligjit dhe t‘i aftësojë ata të bëjnë 
sugjerime për përmirësime të tekstit ligjor.

Gjithsej 33 shoqata të qytetarëve dhe institucioneve të 
arsimit të lartë të cilët qëndruan pas letrës reaguan ndaj 
mangësive në lidhje me mbrojtjen dhe përdorimin e 
qëndrueshëm të burimeve minerale si burimet më të 
rëndësishme natyrore të vendit. 

“Sipas Konventës së Arhusit, Ministria e Ekonomisë, si 
bartëse e detyrimeve të drejtpërdrejta dhe indirekte 
në lidhje me menaxhimin e mjedisit, ka një detyrim të 
përfshijë publikun në miratimin e ligjeve, rregulloreve dhe 
akteve të tjera ligjore në lidhje me kërkimin gjeologjik dhe 
shfrytëzimin e burimeve minerale. Prandaj, nga Aleanca 
“Kthjellohu” ne besojmë se miratimi i Ligjit për burimet 
minerale duhet të përfshijë publikun e gjerë ekspert dhe 
të gjithë qytetarët e interesuar”, tha Dejan Andonov nga 
Instituti për studime komunikuese.

Aleanca paralajmëron se shfrytëzimi i tepruar dhe i 
pakontrolluar i burimeve minerale shkakton ndotje 
kimike të ujit dhe tokës, prishje të peizazheve dhe 
regjimit hidrologjik, shkatërrim të përhershëm të tokës 
së punueshme, humbje të biodiversitetit dhe mund të 
ndikojë seriozisht në shëndetin e popullatës që jeton aty. 

Lile Popovska nga Instituti i gjelbër shpjegon se ky ligj 
duhet t’i marre parasysh mënyrat dhe procedurat për 
marrjen e koncesioneve. Siç është vendosur, ato janë 
shumë të lehta dhe garancia nga koncesionerët se ata do të 
veprojnë në përputhje me rrethanat në rast të dëmtimit të 
mjedisit është shumë e parëndësishme. Kjo është arsyeja 
pse është e nevojshme përputhshmëri  me standardet 
mjedisore të Bashkimit Evropian dhe direktivat e fundit 
në mënyrë që situata si Kazandoli dhe Ilovica të mos na 
ndodhin më tej, kur njerëzit në momentin e fundit, kur u 
lëshuan koncesionet, kuptuan dhe mësuan se çfarë do të 
ndodhë dhe se tërësisht do t’u ndryshojë jeta dhe do t’u 
shkatërrohet jeta e tyre normale.

Ky është fillimi i ndryshimeve të ardhshme të nxitura 
nga organizatat e shoqërisë civile që kanë treguar përsëri 
pjekuri, gatishmëri dhe vendosmëri më të madhe sesa ajo 
e institucioneve për të nxitur ndryshimin në shoqëri dhe 
për të mbrojtur burimet natyrore kombëtare.
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Zbatimi i agjendës digjitale në nivelin lokal dhe rural

Koalicioni rural, më 18 mars 2021 e hapi qendrën lokale për 
mbështetje të e-sundimit dhe u bë një nga tre organizatat 
në Maqedoninë e Veriut dhe një nga 15 organizatat në 
rajon, të cilat do të udhëheqin me qendra të këtilla. Në 
këtë mënyrë, Koalicioni rural është pjesë e rrjetit ICEDA – 
Forcimi i pjesëmarrjes qytetare në zbatimin e agjendës 
digjitale. Përmes e-Qendrës, organizatat do t’u ndihmojë 
bujqve dhe popullatës lokale t’i përdorin shërbimet 
elektronike dhe ta rritin edukimin digjital. 

Rezultatet e hulumtimit të kryer nga Koalicioni rural gjatë 
janarit dhe shkurtit të këtij viti në 246 të anketuar nga 
komunat e Kërçovës, Krivogashtanit, Vrapçishtit, Staro 
Nagoriçanit dhe Strumicës tregojnë se sa mbështetje e 
tillë është e nevojshme në nivelin lokal. “Edhe pse 92% e 
të anketuarve kanë kartë pagese elektronike, shumica prej 
60% e përdorin atë vetëm për të tërhequr para nga ATM. 
Sidoqoftë, 93% e tyre janë të bindur se do ta përdornin 
atë në sigurimin e shërbimeve elektronike nëse kanë 
mbështetje në atë proces”, tha Liljana Jonoski, drejtoreshë 
ekzekutive e Koalicionit rural në prezantimin e saj në 
hapjen e e-Qendrës. 

Qytetarët janë të vetëdijshëm se mënyrat e reja të 
ofrimit të shërbimeve u kursejnë kohë, para dhe mbrojnë 
shëndetin e tyre. Rreth 64% e të anketuarve vazhdojnë të 
shkojnë në sportel ose të marrin informacionin e kërkuar 
për shërbimet, dhe më pak se një e pesta (19.1%) arriti të 
kërkojë dhe të marrë shërbimin në mënyrë elektronike.

Sipas Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë 
së Ujërave, vetëm 5.8% e kërkesave për subvencione 
dorëzohen në mënyrë elektronike. Më shumë se gjysma e 

të anketuarve (54%) nuk e njohin portalin kombëtar www.
uslugi.gov.mk ku mund të marrin shërbime në mënyrë 
elektronike. Sipas Jonoskit, përqindja e ulët e përdorimit të 
këtij portali në një farë mase është për shkak të besimit të 
ulët në lëshimin e dokumenteve elektronike.]

Qendra do të ofrojë trajnime për rritjen e njohurive dhe 
promovimin e Agjendës Digjitale, dhe përmes mbështetjes 
për e-shërbimet do të ndikojë drejtpërdrejt në rritjen 
e besimit dhe sigurisë në komunikimin elektronik në 
bashkësinë lokale. Në terren, mbështetja do të ofrohet 
nga anëtarët e trajnuar të komunitetit, dhe gjatë zbatimit 
të projektit, do të zhvillohet një fushatë informuese për të 
rritur ndërgjegjësimin për nevojën e edukimit digjital dhe 
kompjuterik. E-Qendra do të sigurojë mbështetje teknike 
dhe logjistike për disa shërbime: 

 ↗ Lëshimi i formularëve M1/M2 për kontrollimin 
e statusit të punësimit dhe stazhit të punës;

 ↗ Lëshimi i një certifikate për taksat e paguara; 

 ↗ Situata aktuale për shoqatat dhe personat 
juridik; 

 ↗ Certifikatë për falimentim ose procedurë 
likuidimi; 

 ↗ Konfirmimi se nuk është shqiptuar asnjë 
ndalim për kryerjen e një detyre ose aktiviteti; 

 ↗ Lëshimi i një certifikate pasurie; 

 ↗ Kërkesë elektronike për subvencione; 

 ↗ Regjistrimi i platformave për promovimin dhe 
shitjen on-line të produkteve bujqësore; 

 ↗ Sigurimi i informacionit në kohë për 
parashikimin e motit dhe situatën në sektorin 
e bujqësisë; 

 ↗ Plotësimi elektronik i kërkesave për thirrje 
publike IPARD dhe programit kombëtar të 
zhvillimit rural. 

Lista e shërbimeve do të rritet dhe azhurnohet vazhdimisht.

E-Qendra në Kërçovë gjendet në rr.  Korriku, p.n., hyrja 1 
(kompleksi Lamela) dhe do të jetë e hapur çdo ditë pune. Në 
ueb faqen www.rural.mk, dhe profilin e FB: https://www.
facebook.com/RuralCoaliton do të publikohen të gjitha 
lajmet lidhur me Agjendën digjitale dhe e-shërbimet. 

Е-Qendra është pjesë e projektit “Digjitalizimi në 
bujqësi – TANI” të Koalicionit rural, të mbështetur nga 
projekti rajonal “Rritja e pjesëmarrjes qytetare në 
agjendën digjitale – ICEDA” me mjete financiare nga 
Bashkimi Evropian . Koalicioni rural është përfitues granti 
institucional i Civika mobilitas.

Qendra do të ofrojë trajnime për rritjen 
e njohurive dhe promovimin e Agjendës 

Digjitale, dhe përmes mbështetjes për 
e-shërbimet do të ndikojë drejtpërdrejt në 

rritjen e besimit dhe sigurisë në komunikimin 
elektronik në bashkësinë lokale.

https://metamorphosis.org.mk/aktivnosti_arhiva/megjunaroden-pocheten-sostanok-na-mrezhata-za-zastapuvanje-na-iceda-odrzhan-vo-severna-makedonija/
https://metamorphosis.org.mk/aktivnosti_arhiva/megjunaroden-pocheten-sostanok-na-mrezhata-za-zastapuvanje-na-iceda-odrzhan-vo-severna-makedonija/
https://metamorphosis.org.mk/aktivnosti_arhiva/megjunaroden-pocheten-sostanok-na-mrezhata-za-zastapuvanje-na-iceda-odrzhan-vo-severna-makedonija/
http://www.uslugi.gov.mk
http://www.uslugi.gov.mk
http://www.rural.mk
https://www.facebook.com/RuralCoaliton
https://www.facebook.com/RuralCoaliton
https://metamorphosis.org.mk/proekti_arhiva/zgolemuvanje-na-gragjanskoto-uchestvo-vo-digitalnata-agenda-iceda/
https://metamorphosis.org.mk/proekti_arhiva/zgolemuvanje-na-gragjanskoto-uchestvo-vo-digitalnata-agenda-iceda/
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Si të menaxhohet më mirë informacioni gjatë pandemisë?

“Grumbullimi i burimeve (crowdsourcing) është i 
nevojshëm për informacione në kohë reale” ishte mesazhi 
kryesor i forumit me titull “Mobiliteti dhe informimi“ i 
organizuar nga Shoqata Kontakti i ri, më 8 shkurt 2021. 
Fokusi ishte vënë në informim në rast të një pandemie, 
gjendje emergjente ose katastrofë mjedisore. “Dëshirojmë 
të fitojmë përvoja se cilat janë mundësitë për mbledhjen 
dhe shkëmbimin e informacioneve, si në aspektin teknik 
ashtu edhe në atë arsimor”, tha në fjalën e tij hyrëse prof. 
dr. Zlatko Nikolloski, ekspert për siguri dhe migracionin. 

Duke folur për informimin në kohë të Covid-19, prof. 
Dr. Sam Vaknin, ekspert ekonomik ndërkombëtar dhe 
profesor i financave dhe psikologjisë në Universitetin 
federal jugor të Rostov-në Don në Federatën Ruse, e 
vuri në dukje atë si një pikë kritike. “Ekzistojnë shumë 
dezinformata, informacione të rreme dhe lajme të rreme, 
teori konspirative etj., jo vetëm për Covid-19, por edhe për 
sëmundje të tjera, të tilla si kanceri, diabeti, etj. Por tani, 
Covid-19 ka të bëjë me jetën ose vdekjen, veçanërisht për 
kategoritë e cenueshme të qytetarëve. Prandaj, ne nuk 

mund të jemi tolerantë ndaj këtyre fenomeneve”, tha ai. 
Vaknin theksoi se askush nuk siguron informacione të 
sakta dhe në kohë. „Kur them askush, dua të them askush”, 
tha ai dhe shtoi “Për shembull, Organizata Botërore e 
Shëndetësisë (OBSH) ishte vonë tre muaj e gjysmë me 
politikën e tyre për mbajtjen e maskave, ndërsa mund të 
shpëtonin jetë. Ishin vonë gjashtë muaj për të azhurnuar 
të dhënat e fundit shkencore mbi transferimin e Covid-19 
përmes aerosolëve”, tha vaknin. Përveç OBSH, ai vuri në 
dukje agjencitë dhe qeveritë e një numri vendesh që kanë 
probleme me informacionin në lidhje me Covid-19, të cilat, 
sipas tij, keq administrojnë informacionin në lidhje me 
krizën. 

Për të kapërcyer problemin me informacionin, të cilin prof. 
Sam Vaknin e quan atë një gabim të madh, zgjidhja është 
një platformë e grumbullimit të burimeve. Duke shpjeguar 
këtë zgjidhje, ai përdori shembullin e Wikipedia, në këtë 
rast, Covid-19 Wiki.

“Kjo do të ishte mjaft në kohë. Njerëzit ndajnë përvoja 
që bazohen në ngjarje të vërteta”, mendon Vaknin. 
Lidhur me saktësinë e informacionit dhe parandalimin e 
keqpërdorimit të kësaj platforme (që do të përdoret për 
propagandë dhe lajme të rreme), ai propozon që njerëzit të 
punësohen për të kontrolluar faktet para se të publikohen 
në platformë. Kjo do të sigurojë integritetin e platformës. 
Sipas Vaknin, kjo mund të ndihmojë në mënyrë të 
konsiderueshme qytetarët e vendit për të gjetur të gjitha 
informacionet në një vend, në vend që të enden pafund për 
një kohë të gjatë përmes hapësirës kibernetike. 

Tribuna u organizua si pjesë e projektit “Info migrant – 
2020” që u ndihmua financiarisht nga Civika mobilitas.  

Pandemia tregoi sa i rëndësishëm është digjitalizimi i 
institucioneve dhe edukimi digjital i qytetarëve

Vetëm me një qasje të qartë dhe të kuptueshme për të 
gjithë qytetarët, pa përjashtim, mund të ketë digjitalizim 
të qëndrueshëm në të gjitha sferat, si një mekanizëm 
efektiv për përmirësimin e ndjeshëm të mënyrës së jetesës 
së popullsisë. Nën të gjitha sferat nënkuptohet promovimi 
dhe efikasiteti më i madh i institucioneve, organizatave 
dhe entiteteve të tjera. Ky është përfundimi i përgjithshëm 
i evenimentit “Dialogjet rajonale për agjendën digjitale”, 
pjesë e projektit “Rritja e pjesëmarrjes së qytetarëve 
në agjendën digjitale – ICEDA”, zbatuar nga Fondacioni 
Metamorfozis.

Vetëm 6.5% e të anketuarve përdorin 
e-banking çdo ditë ose disa herë në javë, 

ndërsa 64.9% besojnë se kanë më shumë 
aftësi për komunikim përmes rrjeteve sociale, 

gjë që konfirmon se përdorimi i përparuar i 
internetit është shumë i rrallë. 
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Agjenda digjitale është një iniciativë e zhvilluar nga 
Bashkimi Evropian, e cila është miratuar nga të gjashtë 
vendet e Ballkanit Perëndimor dhe synon të sigurojë që 
qytetarët e rajonit të mund të përfitojnë plotësisht nga 
përfitimet e transformimit digjital.

“Jo të gjithë qytetarët janë të vetëdijshëm për përfitimet 
e transformimit digjital dhe kjo duhet të përmirësohet, 
pasi do të përmirësojë standardet e jetesës. Jo të gjithë 
qytetarët dinë të përdorin shërbimet në internet, kështu 
që është më e sigurt që ata të presin në sportele. Në rast të 
një pandemie Covid-19, kjo do të thotë që shëndeti është 
i rrezikuar. Kjo është arsyeja pse është e nevojshme të 
braktisim mënyrën tradicionale të marrjes së informatave 
dhe ta transferojmë atë online”, tha Bardhyl Jashari, drejtor 
i Fondacionit Metamorfozis. 

Në këtë eveniment gjithashtu u prezantua edhe raporti 
“Observatori i Agjendës digjitale: Hulumtimi gjendjes 
bazë për zhvillimin e e-qeverisë dhe edukimit digjital në 
shtetet e synuara të Ballkanit Perëndimor 2020”, i cili synon 
të sigurojë një perspektivë rajonale dhe një pikë fillestare 
për matjen e mëtejshme të progresit në këto fusha të 
Agjendës digjitale, si dhe të sigurohen rekomandime 
shtesë për përmirësim. Raporti arrin në përfundimin 
se vendet në rajon janë me vonesë në harmonizimin e 
akteve ligjore, dhe madje edhe më vonë në zbatimin e 
inovacioneve. Maqedonia Veriore është ende në procesin 
e krijimit të një Strategjie për aftësitë digjitale që pritej 
të përfundonte një vit më parë. Një fushatë ambicioze 
për të rritur ndërgjegjësimin e publikut për përfitimet e 
digjitalizimit është një nga gjetjet kryesore të raportit. 
Autorët shpresojnë që Agjenda digjitale të mbetet lart 

në listën e prioriteteve të qeverive aktuale dhe atyre të 
ardhshme të vendeve në rajon. 

Digjitalizimi i shërbimeve në rajonin e Ballkanit 
Perëndimor drejtohet kryesisht financiarisht, dhe shumica 
e shërbimeve elektronike të ofruara (e-shërbimet) janë 
të destinuara për sektorin e biznesit. Rreth 76.3% e 
organizatave qytetare besojnë se qytetarët nuk janë mjaft 
të vetëdijshëm për mundësinë e përdorimit të shërbimeve 
elektronike, dhe 80% e të anketuarve nga institucionet 
besojnë se organizatat qytetare duhet të përfshihen në 
zhvillimin e zgjidhjeve të e-qeverisjes/e-shërbimeve, sepse 
ata besoj se ata mund të kontribuojnë me ekspertizën 
dhe përvojën e tyre. Në vendin tonë, analiza tregon se 
vetëm 6.5% e të anketuarve përdorin e-banking çdo ditë 
ose disa herë në javë, ndërsa 64.9% besojnë se kanë më 
shumë aftësi për komunikim përmes rrjeteve sociale, gjë 
që konfirmon se përdorimi i përparuar i internetit është 
shumë i rrallë. 

Duke qenë se të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor po 
përpiqen të anëtarësohen në Bashkimin Evropian dhe 
ende duhet të harmonizohen me standardet e BE-së 
lidhur me demokracinë dhe shtetin e së drejtës, Agjenda 
digjitale mbetet një nga segmentet për të cilën do të 
punohet. Angazhimi për Agjendën digjitale do të sigurojë 
që qytetarët të kenë aftësi për të përmbushur kërkesat 
e ekonomisë së re dhe për të ndihmuar modernizimin e 
administratës publike, forcimin e sigurisë kibernetike, 
rritjen e lidhjes dhe përmirësimin e klimës së biznesit.

Lexoni Hulumtimin e plotë KËTU.

Rritet skepticizmi te të rinjtë, por BE akoma konsiderohet si 
aleat më i madh

Instituti për demokraci “Societas Civilis” - Shkup (IDSCS) 
në bashkëpunim me zyrën e Fondacionit Konrad 
Adenauer në Shkup më 8 shkurt 2021 i prezantuan gjetjet 
e dy hulumtimeve të reja të opinionit publik: “Analiza e 
opinionit publik mbi procesin e pranimit të Maqedonisë 
drejt Bashkimit Evropian” dhe “Hekurudha e çmendur 
politike – Një vit interesant për Maqedoninë e Veriut në 
rrugën për ne BE“. 

Të dy analizat janë vazhdim i shumë viteve të hulumtimit 
të opinionit publik mbi procesin e euro-integrues.

Vitin e kaluar e shënuan përmbysje të rëndësishme në 
integrimin evropian që kanë pasqyruar opinionin publik 
dhe perceptimet e publikut për Bashkimin Evropian. Në 
vitin 2020, duke i dhënë fund tendencës afatgjatë të rënies 
së mbështetjes për Bashkimin Evropian, 69 për qind e 

https://metamorphosis.org.mk.dedi957.your-server.de/wp-content/uploads/2021/01/Regional-Baseline-Research_MK_Final.pdf
https://www.kas.de/documents/281657/281706/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE+%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%9A%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BE%D1%82+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0+%282014-2020%29.pdf/8bfb4d16-e2ab-54d3-e7d6-add41766c32c?version=1.0&t=1612768498452
https://www.kas.de/documents/281657/281706/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE+%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%9A%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BE%D1%82+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0+%282014-2020%29.pdf/8bfb4d16-e2ab-54d3-e7d6-add41766c32c?version=1.0&t=1612768498452
https://www.kas.de/documents/281657/281706/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE+%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%9A%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BE%D1%82+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0+%282014-2020%29.pdf/8bfb4d16-e2ab-54d3-e7d6-add41766c32c?version=1.0&t=1612768498452
https://idscs.org.mk/wp-content/uploads/2021/02/A5_Political-Rollercoaster.-An-eventful-year-for-North-Macedonia-on-its-EU-pathMKD.pdf
https://idscs.org.mk/wp-content/uploads/2021/02/A5_Political-Rollercoaster.-An-eventful-year-for-North-Macedonia-on-its-EU-pathMKD.pdf
https://idscs.org.mk/wp-content/uploads/2021/02/A5_Political-Rollercoaster.-An-eventful-year-for-North-Macedonia-on-its-EU-pathMKD.pdf
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popullsisë mbështet anëtarësimin në BE, 4% më shumë 
se në 2019. Hendeku ndëretnik në nivelin e mbështetjes 
për anëtarësimin në BE është ngushtuar gjithashtu. 
Sidoqoftë, paralelisht me këto zhvillime, ekziston një rritje 
përkatëse prej 3% në pikëpamjet euro skeptike, të cilat tani 
përfaqësojnë 22% të popullsisë. Prandaj, mbështetja për 
Bashkimin Euro-aziatik si një alternativë ndaj anëtarësimit 
në BE u rrit me rreth 13% krahasuar me vitin 2019. Sipas 
analizës së opinionit publik, kërcënimi i humbjes së 
identitetit kombëtar dhe humbja e sovranitetit dhe 
pavarësisë së shtetit si rezultat i proceseve të evropianizimit 
imponohen si faktorët më të rëndësishëm për formimin e 
qëndrimeve euro skeptike. 

Rritja e perceptimeve negative ndaj fqinjëve dhe aleancës 
së tyre në procesin e integrimit evropian është gjithashtu 
e dukshme. Ndryshe nga vitet e kaluara, kur arsyet në 
procesin e anëtarësimit shiheshin më shumë në dështimin 
për të zbatuar reformat e brendshme, tani për më shumë se 
gjysmën e të anketuarve problemi më i madh për procesin 
e pranimit në Maqedoni janë pozicionet e vendeve fqinje, 
që është 20% më shumë se vitin e kaluar.

Megjithëse qytetarët ende e shohin Bashkimin Evropian 
si aleatin e tyre më të madh, ky perceptim shënon rënie 
prej 7.6% krahasuar me vitin 2019. Shtetet e Bashkuara të 
Amerikës marrin kryesimin si faktori më me ndikim, ndërsa 
Rusia gjatë viteve ka parë një rritje të lehtë të perceptimeve 
të ndikimit të saj. Nga ana tjetër, Bashkimi Evropian ende 
shihet si donatori më i madh financiar për Maqedoninë e 
Veriut.

Kryetari i IDSCS, Marko Troshanovski, vuri në dukje se 
viti i kaluar ishte mjaft pa fat për ambiciet e Maqedonisë 
për t‘u bashkuar me BE-në dhe vetoja bullgare dëmtoi 
seriozisht procesin e zgjerimit. “Ky ngërç gjithashtu vë në 
rrezik stabilitetin rajonal, zgjeron hendekun në çdo aspekt 
midis Ballkanit Perëndimor dhe BE, inkurajon tendenca 
autoritare, zëra populiste. Dëmi është i madh dhe 
Brukseli është i vetëdijshëm për pasojat e kësaj situate. 
Besueshmëria e Unionit dhe procesi është dëmtuar rëndë. 

Ndërsa mbështetja e përgjithshme për BE është akoma e 
fortë, skepticizmi po rritet, veçanërisht tek të rinjtë, dhe 
mbështetja për Rusinë është në rritje. Të anketuarit ende e 
shohin BE-në si aleatin e tyre më të mirë të huaj, por BE-ja 
nuk shihet më si faktori i huaj më me ndikim, duke mbetur 
prapa Shteteve të Bashkuara. Pyetja është nëse BE ka një 
plan B për ne dhe rajonin,” tha Troshanovski.

Daniel Broun, drejtori i Fondacionit Konrad Adenauer në 
Shkup, theksoi se Gjermania është fuqimisht e përkushtuar 
që Maqedonia e Veriut të fitojë perspektivë për pranim. Me 
Marrëveshjen e Prespës, ne menduam se pengesa e fundit 
për fillimin e negociatave me BE u hoq, por fatkeqësisht 
në vitin 2019 pamë një zhvillim të ri, dhe tani shohim se 
ka një problem me një vend tjetër fqinj. Perspektiva për 
Maqedoninë e Veriut duhet të jetë në Evropë. Nuk ka të bëjë 
vetëm me investimin e parave, por ka të bëjë me të gjithë 
konceptin e vlerave që BE ka, si një përparim në demokraci 
dhe parimin e shtetit të së drejtës”, mendon Braun.

Të dy hulumtimet janë vepër e autorëve Ivan Damjanovski, 
Ivan Nikollovski dhe Marie Jelenka Kirchner.

Për më shumë se gjysma e të anketuarve 
problem më të madh për procesin maqedonas 

të aderimit janë pozitat e shteteve fqinje, që 
është për 20% më shumë nga viti i kaluar.
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Bashkëpunimi

“Biznes pa korrupsion”: Institucionet të tregojnë disiplinë, 
qytetarët të dinë se si shpenzohen paratë e tyre

Korrupsioni në një kuptim metaforik është “krimbi” në 
një shoqëri që ha qetësisht dhe ngadalë demokracinë, lë 
një shtet të kalbur dhe zvogëlon besimin e qytetarëve në 
institucione. Kjo ishte tema e online konferencës “Biznesi pa 
korrupsion”, e cila u mbajt si rezultat i bashkëpunimit midis 
Qendrës për komunikime qytetar “Konekt” dhe Shoqatës 
së këshilltarëve tatimor dhe është pjesë e projektit të tyre 
“Forcimi i integritetit dhe ulja e korrupsionit në sektorin 
e biznesit shtetëror dhe privat”, financuar nga Bashkimi 
Evropian.

Rezultatet e hulumtimit të kryer gjatë projektit tregojnë 
transparencë jashtëzakonisht të ulët në ndërmarrjet 
publike që kanë të ardhura totale 800 milion euro në vit dhe 
marrin pjesë në bruto prodhimin e brendshëm (BPB) me 
më shumë se 7%. 30 ndërmarrjet më të mëdha shtetërore 
kanë publikuar vetëm 28% të informacioneve. Nuk ka asnjë 
procedurë për zgjedhjen e anëtarëve të bordeve drejtuese 
dhe mbikëqyrëse, dhe disa kompani kanë pasur një situatë 
shqetësuese financiare. Mbikëqyrja efikase mbi këto 
kompani është gjithashtu në një nivel mjaft të ulët, d.m.th. 
vetëm 9% e të gjitha auditeve shtetërore të bëra në 15 vitet 
e fundit janë kryer në këto kompani, dhe në shumicën e 
tyre asnjë auditim nuk është bërë që nga viti 2007.

“Përmirësimi i të gjithë këtyre segmenteve - transparenca, 
operacionet financiare, mbikëqyrja, integriteti dhe një 
kornizë e vetme ligjore për funksionimin dhe zgjedhjen 
dhe emërimin e anëtarëve mbikëqyrës dhe bordit në 
fund të fundit do të zvogëlojë potencialin për abuzim 
dhe korrupsion dhe se të ardhurat e gjeneruara nga këto 
kompani janë menaxhuar në interes të të gjithë qytetarëve”, 
deklaroi German Filkov i Qendrës për komunikime 
qytetare. Institucionet duhet të tregojnë rregull, disiplinë 
sepse qytetarët kanë të drejtë të dinë se si shpenzohen 
paratë e tyre.

“Vetëm duke luftuar korrupsionin ne do të stimulojmë 
zhvillimin ekonomik. Transparenca dhe përgjegjësia janë 
baza për luftën kundër korrupsionit dhe kjo është gjysma 
e betejës në vetvete. Prandaj, ne kemi miratuar një kod të 

ri etik për anëtarët e Qeverisë, por për herë të parë për të 
gjithë zyrtarët e emëruar në nivelin më të ulët, theksoi në 
konferencë z. Ljupço Nikollovski, zëvendëskryeministër i 
Republikës së Maqedonisë së Veriut i ngarkuar për luftimin 
e korrupsionit dhe krimit.

Ekzistojnë rregullore dhe mekanizma, por ka një mungesë 
të zbatimit të politikave për të zvogëluar dhe luftuar 
korrupsionin. Lufta kundër korrupsionit duhet të jetë 
rezultat i sinergjisë dhe bashkëpunimit midis të gjithë 
aktorëve - sektorit të biznesit, institucioneve shtetërore 
dhe sektorit të shoqërisë civile. Sidoqoftë, korrupsioni 
është një “rrugë me dy kahe” dhe të gjithë në shoqëri, si 
individë dhe kolektivisht, duhet të ndryshojnë kulturën 
dhe perceptimin e korrupsionit dhe bashkërisht të 
kontribuojnë në zhdukjen e këtij fenomeni.

Nikica Kusinikova, drejtoreshë e shoqatës “Konekt” kujtoi 
se lufta kundër korrupsionit është një rrugë e gjatë dhe me 
gjemba, në të cilën vetëm me përpjekje të përbashkëta 
të të gjithë aktorëve mund të arrihen rezultate të 
konsiderueshme.

Rregullativa dhe mekanizma ka, por mungon 
zbatimi i politikave për ulej dhe çrrënjosjen e 

korrupsionit.
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Pabarazi serioze gjinore, tregojnë rezultatet e analizës 
gjinore të pozicioneve udhëheqëse të kryera në 17 komuna 
në R.M. të Veriut në shkurt dhe mars të këtij viti. Analiza u 
krye nga Qendra për hulumtime dhe krijimin e politikave, 
RAZHM “Luludi”, Gazetarë për të drejtat e njeriut, Koalicion 
rural dhe Eho në kuadër të projektit “Përmes thjerrëzave 
të grave: inicimi i politikave dhe iniciative buxhetore, 
monitorimi i zbatimit të planeve lokale të veprimit për 
barazinë gjinore”.

Analiza gjinore përfshin gjithsej 751 pozita udhëheqëse në 

komunat e Dellçevës, Makedonska Kamenica, Kavadarit, 
Negotinës, Radovishit, Gjevgjelisë, Strugës, Vevçanit, 
Krushevës, Krivogashtanit, Çairit, Shuto Orizarit, Ilindenit, 
Nagoriçanit të Vjetër, Likovës, Bërvenicës dhe Tearcës ku 
55 janë burra, dhe 198 janë gra. Analiza tregon se në këto 
pozicione ¾ ose 553 janë burra, dhe gratë vendimmarrëse 
janë vetëm 1/4 e numrit të përgjithshëm, megjithëse 
janë 50% e popullsisë. Vendimmarrësit që u analizuan 
ishin kryetarë të bashkive, kryetarë të këshillit, anëtarë 
të këshillit, koordinatorë të mundësive të barabarta, 
koordinatorë të shtabeve të krizave, drejtues sektorësh 
dhe departamentesh, kryetarë të bashkësive urbane dhe 
lokale, drejtorë të kopshteve dhe drejtorë të shkollave 
fillore.

Shoqatat vlerësojnë se bashkëpunimi me komunat është 
i pamjaftueshëm, duke pasur parasysh se koordinatorët 
për mundësi të barabarta në disa prej komunave nuk 
ishin në dispozicion për bashkëpunim dhe shkëmbim të 
informacionit. “Jo gjithkund ka pasur bashkëpunim të mirë 
me përfaqësuesit e vetëqeverisjes lokale. Në shumicën 
e komunave, të dhënat për shefat e sektorëve dhe 

departamenteve dhe kryetarët e komuniteteve të lagjeve 
urbane nuk ishin në dispozicion ose azhurnuar në faqet e 
internetit, kështu që ne i morëm këto të dhëna me telefon 
nga koordinatorët e mundësive të barabarta ose punonjës 
të tjerë në administratën komunale”, thotë Kjmet Amet 
nga RAZHM Luludi.

Një nga qëllimet e analizës gjinore të pozicioneve 
drejtuese është të rrisë ndërgjegjësimin për nevojën e 
grave vendimmarrëse në nivelin lokal. Shoqatat shohin 
mundësinë për ndryshime në përbërjen e vetëqeverisjes 
lokale në zgjedhjet e ardhshme lokale të planifikuara për 
në tetor 2021. Në periudhën e ardhshme, RAZHM “Luludi” 
në kuadër të mbështetjes institucionale të Civica mobilitas 
planifikon të monitorojë procesin e mbajtjes së zgjedhjeve 
lokale si dhe avokimin dhe lobimin për të krijuar më 
shumë mundësi për përfaqësim gjinor në qeveritë 
lokale për gratë rome, si dhe përfaqësim më të madh të 
grave në pozicione drejtuese“, shtoi Amet. Aktivitetet 
do të përfshijnë dialogë, takime, forume, paraqitjen e 
kërkesave zyrtare tek përfaqësuesit e vetëqeverisjes lokale, 
udhëheqësit e partive politike, si dhe forumet e grave të 
partive politike. Është planifikuar të mbahen 17 forume për 
të përcaktuar përparësitë dhe nevojat e grave në secilën 
prej komunave të synuara. Duke promovuar shembujt 
pozitivë të kryetarëve të bashkive, kryetarëve të këshillave, 
shefave të departamenteve dhe departamenteve, RAZHM 
Luludi beson se do të ndikohet në rritjen e ndërgjegjësimit 
për rolin e grave dhe angazhimin e tyre për zhvillimin më 
të madh të komunave. 

RAZHM Luludi së bashku me organizatat partnere pret 
që buxhetimi gjinor të jetë i zbatueshëm dhe i caktuar si 
“buxhetim i mirë” në programet e vetëqeverisjes lokale, 
komunat të kenë transparencë dhe përgjegjshmëri të 
mirë, efikasitet dhe përfshirje si përbërës të qeverisjes së 
mirë dhe proceseve demokratike.

Zgjedhjet lokale mundësi për barazi më të madhe gjinore të 
pozitave udhëheqëse 

Shoqatat shohin mundësinë për ndryshime 
në përbërjen e vetëqeverisjeve lokale në 

zgjedhjet e ardhshme lokale të planifikuara 
për në Tetor 2021.
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Rreth 1.7 miliardë euro në investime janë të nevojshme 
për të trajtuar ujërat e zeza urbane, të cilat tani derdhen 
drejtpërdrejt në lumenj, liqene dhe tokë. Uji është një 
burim që konsumohet për një kohë të pacaktuar, dhe 
prej vitesh institucionet kompetente nuk kanë pasur një 
pasqyrë reale të cilësisë dhe sasisë së ujit në Maqedoninë 
e Veriut.

Këto janë disa nga temat e diskutuara në konferencën 
virtuale “Agjenda e gjelbër për Ballkanin Perëndimor si 
një nxitje për mbrojtjen e ujit në Maqedoninë e Veriut”, e 
cila është rezultat i bashkëpunimit të Institutit për Politikë 
Evropiane me Institutin e Studimeve të Komunikimit në 
suaza të fushatës “Kthjellohu”.

Në hapjen e konferencës, drejtoresha e Institutit për 
Politikë Evropiane, Simonida Kacarska theksoi se mjedisi 
është një nga fushat e procesit të anëtarësimit në BE, në 
të cilin nuk mund të vërehet asnjë përparim i mëtejshëm 
dhe theksoi se qëllimi i konferencës është të krijohet një 
hapësirë në të cilën do të lidhen politikat kombëtare dhe të 
BE-së në këtë fushë.

Drejtoresha e Institutit për Studime të Komunikimit, 
Zhaneta Trajkoska tha se vetëm me të dhëna të hapura 
dhe institucione transparente mund të kemi politika 
cilësore në mjedis. “Kthjellohu” si një aleancë do të kërkojë 
të përfshihet në avancimin e ligjeve të mbrojtjes së ujit, 
burimeve minerale dhe inspektimeve”, tha Trajkoska.

“Vendi ynë është vendosur në një nga rajonet më të 
ndjeshme ndaj klimës në botë. Nëse nuk marrim masa 
për të mbrojtur burimet ujore, shumë lehtë mund t’i 
humbasim ato në mënyrë të pakthyeshme. Mbrojtja e ujit 
nuk është vetëm një çështje e brendshme ekonomike dhe 
mjedisore, por edhe një çështje evropiane. T’i mbrojmë 
burimet ujore në planin afatgjatë, në mënyrë që të mos i 
humbasim ato në mënyrë të pakthyeshme”, tha Presidenti 
Stevo Pendarovski në fjalën e tij përshëndetëse gjatë 
konferencës.

Ambasadorja britanike Rachel Galloway tha se monitorimi 
aktual i cilësisë dhe sasisë së ujit është i papërshtatshëm 
për të dhënë një pamje realiste të gjendjes aktuale të 
burimeve ujore. “Nuk ka monitorim dhe vlerësim sistematik 
dhe të vazhdueshëm, dhe autoritetet nuk mund të marrin 
të dhëna adekuate të menaxhimit të ujit. Mungesa e 
të dhënave të sakta mbi statusin e trupave ujorë do të 
thotë se qëndrueshmëria, qëndrueshmëria, racionaliteti 
dhe efektiviteti i politikave dhe masave administrative 

të përdorimit të ujit dhe masave për mbrojtje janë nën 
pikëpyetje”, tha Galloway në fillim të konferencës. 

Sipas të dhënave, në Maqedoninë e Veriut trajtohet vetëm 
rreth 3-4 për qind e sasisë së përgjithshme të ujërave të 
ndotura. Ministri i Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor 
Naser Nuredini gjithashtu e adresoi këtë problem. “Ne 
kemi investuar në impiantin më të madh të trajtimit të 
ujërave të ndotura në Shkup dhe kemi filluar projekte për 
Manastirin, Kërçovën dhe Tetovën. Ne jemi të përkushtuar 
që të kemi ujë të pijshëm të pastër për qytetarët tanë. Ne 
ju bëjmë thirrje të punoni me ne, për të krijuar vetëdije për 
zgjidhjen e këtyre problemeve”, tha ministri Nuredini.

Svetoslav Krstiç, profesor në Institutin e Biologjisë, tha se 
megjithëse ujërat janë qarkullimi i gjakut i shtetit, ato 
helmohen me substanca të dëmshme. “Disa kanë idenë 
se ajo që lëshohet në lumenj do të zhduket, por kjo nuk 
është e vërtetë. Sistemet tona lumore janë regjistruar si 
‘ekosisteme të vdekura” për pjesën më të madhe”, thotë 
profesori Krstiç. Sipas Jadranka Ivanova, eksperte prej 
kohësh në fushën e burimeve ujore, për të përmbushur 
standardet e BE, 1.7 miliardë euro nevojiten për trajtimin 
e ujit urban dhe 87 impiante të trajtimit, ndërsa direktivat 
e BE duhet të përmbushen deri në vitin 2041. Orhideja 
Kaljoshevska nga Korniza e Investimeve për Ballkanin 
Perëndimor tha se ndërhyrjet në impiantet e trajtimit janë 
investimet më të shtrenjta që nuk mund të mbulohen 
nga vetëm një donator ose vetëm nga buxheti i shtetit 
dhe se projektet mjedisore mund të zbatohen përmes IPA 
programeve për bashkëpunim ndërkufitar. Prandaj, sipas 
Davor Perçan nga Drejtoria e Përgjithshme e Komisionit 
Evropian për Mjedisin, është shumë e rëndësishme që 
synimet për burimet ujore të integrohen në politikat e tjera 
të BE-së në lidhje me ndryshimin e klimës, dhe në veçanti 
të energjisë dhe bujqësisë.

Fushata “Kthjellohu” zbatohet nga Instituti për studime të 
komunikimit dhe mbështetet nga Ambasada Britanike në 
Shkup.

Ta ruajmë ujin në planin afatgjatë, në mënyrë që të mos e 
humbasim

Në Maqedoninë e Veriut trajtohet vetëm 
rreth 3-4 për qind e sasisë së përgjithshme 
të ujërave të ndotura. për të përmbushur 

standardet e BE, 1.7 miliardë euro nevojiten 
për trajtimin e ujit urban dhe 87 impiante të 

trajtimit.
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“Organizatat qytetare nga Ballkani Perëndimor dhe 
Turqia duhet të vazhdojnë të ndërtojnë marrëdhënie 
dhe bashkëpunim dhe të zbulojnë perspektiva të reja 
mbi rrjetëzimin”. Ky ishte lajtmotivi i diskutimit gjatë 
online evenimentit kushtuar rrjeteve të shoqërisë civile 
në Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë. Më shumë se 80 
përfaqësues të OQ dhe institucioneve të BE morën pjesë 
në online takimin të mbajtur më 11 Shkurt 2021. Baza për 
diskutimin ishte prezantimi “Raportimi dhe vlerësimi i 
nevojave të rrjeteve rajonale dhe projekteve rajonale të 
shoqërisë civile” i përgatitur nga TACSO 3, projekt i BE-së.

Pjesëmarrësit ndanë përvojën e tyre të rrjetëzimit, 
përfitimet e punës së përbashkët për nevoja dhe çështje të 

ndryshme, dhe rekomandimet për veprime të mëtejshme. 
Tina Divjak nga Rrjeti Ballkanik i Zhvillimit të Shoqërisë 
Civile (BCSDN) theksoi se çështja më e rëndësishme 
për rrjetet është të drejtohet nga një mision. Nëse rrjeti 
bazohet në një ide origjinale, ai do të mbijetojë dhe do të 
jetë i qëndrueshëm. Gjithashtu, rëndësi të madhe është 
që Rrjeti të ketë anëtarë dhe staf të përkushtuar që kanë 
njohuri dhe aftësi.

German Filkov nga rrjeti Balkan Tender Watch foli për 
rëndësinë e ndikimit të rrjeteve rajonale. Ai prezantoi 
disa shembuj pozitivë ku institucionet shtetërore (të tilla 
si auditorët) ndjekin metodologjinë e prokurimit publik 
të vendosur nga rrjeti dhe ndryshoi disa dispozita ligjore 
të iniciuara nga anëtarët e rrjetit. Ai theksoi rëndësinë e 
bashkëpunimit rajonal ose rrjetëzimit me rrjetet e tjera 
rajonale për të rritur suksesin e avokimit për iniciativat e 
shoqërisë civile.

Ruslan Stefanov i Rrjetit të Evropës Juglindore për Zhvillim 
dhe Integritet (SELDI) informoi se rrjeti “mbijetoi” për gati 
20 vjet për shkak të partnerëve të tij të përkushtuar dhe 
mbështetjes së vazhdueshme të donatorëve për tema të 
ndjeshme (anti-korrupsion, sundimi i ligjit). Në situatën 
aktuale, rrjeti, përmes aktiviteteve të tij, përpiqet t‘u 
shpjegojë zgjedhësve se qeverisja e mirë dhe sundimi i 
ligjit janë të rëndësishme për të gjithë, për mirëqenien e 
qytetarëve, për shoqërinë në tërësi.

Pjesëmarrësit diskutuan rreth përfitimet e Instrumentit të 
sub-grantimit të BE-së. Disa prej tyre besojnë se platformat 
kombëtare në rrjetet rajonale mund të jenë shumë të 
dobishme dhe të rëndësishme për zhvillimin e shoqërisë 
civile në të gjitha nivelet. Gjithashtu u rekomandua që 
të ishte një ide e mirë që të ketë një fokus specifik në 
zhvillimin e kapaciteteve dhe përfshirjen e aktorëve të 
tjerë të interesuar siç janë organizatat lokale, autoritetet 
lokale dhe institucionet. Është e nevojshme të punohet 
në strukturat organizative, marrëdhëniet e brendshme 
dhe procedurat në rrjete si dhe në kuptimin që ato duhet 
të vlerësohen dhe rregullohen vazhdimisht për t‘i mbajtur 
rrjetet transparente dhe të përgjegjshme.

Pjesëmarrësit pranuan realitetin që rrjetet rajonale janë 
të varura financiarisht nga BE dhe fonde të tjera bilaterale, 
dhe qasja në fondet shtetërore është shumë e kufizuar. Në 
fund, u theksua se përkundër mbështetjes financiare që BE 
siguron për rrjetet, mbështetja politike është gjithashtu 
e nevojshme, sepse çështjet që janë në fokus të rrjeteve 
kanë të bëjnë shumë me demokratizimin e vendeve dhe 
procesin e tyre të pranimit në BE.

Përfundimet dhe rekomandimet kryesore nga raporti 
mund t’i lexoni në linqet vijuese:

 ↗ Conclusion and Recommendations

 ↗ PPT Presentation

Çështjet e demokratizimit në të cilat punojnë rrjetet kërkojnë 
mbështetje politike

Rrjetet rajonale varen financiarisht nga 
fondet e BE dhe fondet tjera bilaterale, 

ndërsa qasja deri te financimi shtetëror është 
shumë i kufizuar.

http://tacso.eu/wp-content/uploads/2021/02/Mapping-and-needs-assessment-conclusions-and-recommendations.pdf
http://tacso.eu/wp-content/uploads/2021/02/PPP-Refional-Networks-FINAL.pdf
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Çdo organizatë qytetare ka historinë e vet. Ajo e IPE filloi 
në vitin 2011 kur një grup entuziast dhe mbështetës të 
procesit të integrimit evropian themeluan Institutin për 
Politikën Evropiane. Këtë vit IPE shënon 10 vjet ekzistencë 
dhe në këtë tekst prezantohen disa nga arritjet dhe sfidat.

Gjatë këtyre dhjetë viteve IPE ndërmori disa përpjekje 
pioniere të një natyre metodologjike, tematike dhe 
organizative. Ndër produktet e rregullta dhe një nga 
produktet më të rëndësishme është analiza e rregullt e 
raporteve të BE-së për Maqedoninë (e Veriut), të analizuara 
duke përdorur metodologjinë e vet e cila zbatohet në 
nivelin rajonal. Këto analiza shpesh përdoren dhe citohen 
nga institucionet kombëtare, BE, si dhe palët e tjera 
të interesit. Deri më tani, janë realizuar diskutime të 
përbashkëta të strukturuara me shembuj reprezentativ të 
qytetarëve nga i gjithë vendi dhe vendimmarrësit kryesorë 
mbi temat kryesore të politikës publike, pjesërisht i 
mbështetur nga programi Civica mobilitas duke përdorur 
një metodë nga Universiteti Stanford në Kaliforni.

Organizata hapi shumë tema të reja që krijuan terren për 
punë të përbashkët të aktorëve të tjerë. Hulumtimi mbi 
ndërprerjen në mbrojtjen sociale, integrimin ndëretnik 
në vendin e punës dhe integrimin e të kthyerve në vend 
mund të veçohen këtu. Ata përpiqen të punojnë së bashku 
për të gjitha temat me interes duke krijuar rrjete në nivel 
kombëtar dhe rajonal, si dhe duke rigrantuar me sukses 
më shumë se 40 nisma.

Nga pikëpamja organizative, ekipi i IPE arriti të ndërtojë 
një shoqatë që prej vitesh është vlerësuar si një organizatë 
transparente me standarde të brendshme të menaxhimit 
dhe kontroll të lartë të cilësisë së produkteve të saj. Ata 

janë njohur si një organizatë kyçe dhe një burim i analizës 
përkatëse, prandaj anëtarët e ekipit janë folës kryesor në 
diskutimet kryesore për zgjerimin e BE-së në rajon dhe 
në Evropë. Për të ndërlidhur diskutimet në vend dhe në 
vendet anëtare të BE-së, ata punojnë vazhdimisht në 
organizimin e konferencave dhe diskutimeve kushtuar 
procesit të aderimit, duke arritur kur të jetë e mundur të 
sjellin mendime dhe pozicione të ndryshme në një tryezë 
të përbashkët. 

“Sigurisht, në vitin 2011 kur e themeluam IPE nuk prisnim 
që në dekadën e ardhshme vendi ynë të mos fillonte 
negociatat e anëtarësimit, por ishte një provë për të 
ruajtur agjendën evropiane për shoqërinë në përgjithësi”, 
thanë ata. Ata janë të sigurt se zhvillimi i tyre do të kishte 
qenë ndryshe nëse vendi do të kishte filluar negociatat e 
anëtarësimit në BE në dekadën e fundit. Sidoqoftë, edhe 
në kontekstin e dhënë, ata arrijnë të punojnë në produkte 
të krahasueshëm dhe sipas të njëjtave standarde si vendet 
anëtare të BE-së, për shembull me punën si një organizatë 
kombëtare kërkimore për Agjencinë e BE-së për të drejtat 
themelore të njeriut.

“10 vitet e ardhshme janë përpara nesh, në hijen e 
pandemisë nga KOVID-19 dhe fuqisë së dobësuar 
transformuese të procesit të zgjerimit të BE. Ky zhvillim 
krijon rrezikun e një distance dhe hendek edhe më të madh 
midis realitetit tonë dhe BE-së. Në dekadën e ardhshme, ne 
shpresojmë të kontribuojmë në uljen e këtyre dallimeve 
dhe të vazhdojmë të ndërtojmë ura të përbashkëta.” 

Urime ditëlindjen IPE!

Dhjetë vjet tregim i suksesshëm për Institutin për Politikë 
Evropiane

Jubile
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Armiqtë më të mëdhenj të Bankës për ushqim të 
Maqedonisë janë uria dhe varfëria. Ata luftojnë kundër 
tyre me shumë përkushtim, sinqeritet të pamatur dhe 
durim ndaj të gjithë atyre që i ndihmojnë. Beteja e Bankës 
për ushqim fillon përsëri me çdo ditë të re.

Banka për ushqim Maqedoni e shënon dekadën e 
parë me 31 projekte të zbatuara, 650 donacione, 4,500 
familje të ushqyera dhe 2,600,000 vakte. Profesionistët 
nga organizata “mbi të gjitha njerëzit e mirë”, siç thotë 
themeluesi Dushko Hristov, kanë përvojë në sektorin civil 
dhe më të gjatë se ajo e organizatës. Qëllimi i tyre është të 
sigurojnë, klasifikojnë dhe shpërndajnë ushqime të nxehta 
për kategoritë e varfra dhe të pafavorizuara nga kategoria e 
qytetarëve. 

“Në këto 10 vjet, duke shpërndarë ndihma për familjet 
në margjinat e shoqërisë, ne kemi vizituar më shumë 
se 30,000 shtëpi, kemi siguruar miliona vakte dhe kemi 
ndihmuar shumë qytetarë,” thekson Hristov.

Duke bërë retrospektivë të dekadës së kaluar ishte një 
sfidë e vërtetë për të nxjerrë në pah disa momente 
kryesore në funksionimin e Bankës për ushqim në 
Maqedoni. Sidoqoftë, Hristov kujtoi disa prej tyre, të 
tilla si bashkëpunimin me Qendrën ditore për fëmijë e 
rrugës në Shuto Orizari dhe aksionin “Food Drive” nga 
fëmijët për fëmijët, sigurimi i pecetave higjienike sanitare 
për 3,000 vajza në zonat rurale dhe bashkëpunimi me 
kryetarët aktualë të komunave të Qendrës dhe Kavadarit, 
të cilat siguruan më shumë se 400 tonë ushqim dhe artikuj 
higjienik për familjet në këto komuna. „Nuk mund ta harroj 
momentin kur siguruam për herë të parë një donacion për 
“Poraka” Negotinë, një qendër për ndihmë për personat 
me aftësi të kufizuara mendore. Në fakt, në fillim, kur filloi 
aktivisht puna e Bankës për ushqim Maqedoni, pothuajse 
të gjitha donacionet ishin për miqtë e mi nga “Poraka” dhe 

kjo akoma më bën shumë krenar „, thotë Hristov. 

Njohuria se ata nuk janë vetëm i mban ata në “gjendje”. 
Rrjetëzimi me organizatat qytetare tjera gjithashtu i 
ndihmon ata të ofrojnë ndihmë për kategoritë e cenueshme 
të qytetarëve.

“Falë Civica mobilitas, ne jemi bashkuar me organizata të 
tjera përfituese të këtij programi, siç janë Koalicioni Rural, 
LGBT United nga Tetova, ne ndajmë një pjesë të ndihmës 
me Legis nga Shkupi, por edhe me anëtarët e tjerë të 
familjes së Civica mobilitas. Kjo na bën krenarë dhe na 
jep forcë dhe motivim plus për të vazhduar luftën - por së 
bashku!”, Shton Hristov.

Banka për ushqim Maqedoni një dekadë është një shpresë 
dhe një arsye për një buzëqeshje për njerëzit në prag të 
ekzistencës, një pikë e ndritshme me një qëllim të qartë 
për dekadën e ardhshme.

Duke folur për planet e ardhshme, Hristov është i sigurt 
se Banka për ushqim Maqedoni “do të jetë një Federatë e 
bankave për ushqim, e përbërë nga të paktën tetë banka 
për ushqim të krijuara dhe funksionale në të gjitha rajonet 
planore të vendit me depo të tyre, ndihmat teknike dhe 
fondet e nevojshme për punë në kohë dhe profesionale. 
Me kapacitete njerëzore dhe teknike të ndërtuara 
mjaftueshëm që do të jenë në gjendje t‘i përgjigjen të 
gjitha sfidave dhe nevojave për të ndihmuar një grup të 
konsiderueshëm të bashkëqytetarëve në rrezik social,” tha 
ai.

Urojmë që këto plane të Bankës për ushqim të bëhen shpejt 
realitet. Kapacitetet e rritura do të jenë ndihmë e madhe 
për ata që kanë më shumë nevojë për një mbështetje të 
tillë.

Gëzuar ditëlindjen Banka për ushqim!

10 vjet Banka për ushqim Maqedoni – 4500 familje të ushqyera
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Komisioni për zgjedhje të granteve të Civika mobilitas i 
vlerësoi aplikimet e arritura dhe ndau shtatë grante, të cilat 
do t’i zbatojnë gjithsej 22 organizata (lista e aplikuesve dhe 
partnerët e tyre janë në fund të tekstit):

1. Shoqata për avancimin e barazisë gjinore AKCIA 
ZDRUZHENSKA Shkup në bashkëpunim me Institutin 
për shkenca shoqërore dhe humane  dhe Shoqata Radika 
– DE Dibër me projektin Dimensioni gjinor i politikave në 
fokus– fuqizimi i rezistencës në periudhën pas kovidit 

2. Shoqata ekologjike ZDRAVEC 2002 Makedonska 
Kamenicë në bashkëpunim me Shoqatën e pensionistëve 
të Makedonska Kamenicë dhe Shoqata ZËRI I BARAZISË 
Makedonska Kamenicë me projektin Digjitalizimi i 
shërbimeve sociale për kujdesin e pleqve dhe personave të 
dobët në mjediset rurale 

3. Fondacioni shkencor SPIROSKI Shkup në bashkëpunim 
me Shoqatën e qytetarëve Asociacioni studentor mjekësor 
i Maqedonisë - MMSA dhe Asociacioni i organizuar 
studentor mjekësor SOMA, Shtip me projektin NFS – 
Regjistri i dhuruesve për palcën kurrizore [NFS-DRKS] 

4. Shoqata për inovacione digjitale dhe transformime 
HAB Shkup në bashkëpunim me Qendra për analiza 
ekonomike Shkup, Shoqata për mbështetje me ndihmën 
e personave të përjashtuar nga shoqëria dhe të varfrit 
USHQIM PËR TË GJITHË – BHM Shkup dhe Asociacioni 
i specializantëve dhe mjekëve të rinj Maqedoni – ASML 
me projektin Make it easy – krijimi i platformës së parë 
për grumbullimin e mjeteve për iniciativa qytetare në 
Maqedoninë e Veriut 

5. Fondacioni OJQ Infoqendra në bashkëpunim me 
Shoqata për demokraci lokale Qendra e komunitetit e 
Komunës së Strugës dhe Shoqata Qendra regjionale 
për bashkëpunim SPEKTAR Kriva Pallankë me projektin 
Shërbimet lokale të inspektimit në interes të qytetarëve 

6. Shoqata e qytetarëve NEKSUS – KONCEPTI QYTETAR 
Shkup në bashkëpunim me  Shoqata për zhvillim dhe 
aktivizëm “Akua” Strugë dhe Shoqata për aktivizëm qytetar 
dhe nxitjen e përgjegjësisë shoqërore HORIZON CIVITAS 
Shkup me projektin Multikulturalizmi dhe radikalizimi: 
Qasje të reja drejt problemeve të vjetra

7. Shoqata KOMITETI I HELSINKIT PËR TË DREJTAT E 
NJERIUT Shkup në bashkëpunim me Shoqata HOPS – 
Opsione për jetë të shëndetshme Shkup dhe Shoqata për 
edukim juridik dhe transparencë STANICA P.E.T. Prilep me 
projektin Diskriminimi interseksionesh në Maqedoninë e 
Veriut

Veprimet e grantistëve të ri do t’i zbatojnë në 9 sektorë 
të ndryshëm dhe do të përfshijnë tema për zhvillimin e 
shoqërisë civile, çështjet gjinore, demokracinë, ambientit 
jetësor dhe resurset natyrore, sundimin e mirë, të drejtat e 
njeriut, arsimin, shkencën dhe hulumtimin.

Me një pjesë të projekteve do të zhvillohet modeli për 
fuqizimin e aleancave (platformave) qytetare/të grave për 
avokim të politikave socio-ekonomike në nivel lokal gjatë 
rimëkëmbjes nga pandemia; do të themelohet qendër 
dispeçeri dhe ekip mobil për sigurimin e shërbimeve 
sociale për kujdesin ndaj pleqve dhe personave të dobët 
në mjediset rurale; do të sigurohen vegla të cilat do ta rritin 
vëllimin e donacioneve për projekte relevante inovative 
shoqërore. Pastaj, do të përmirësohet funksionaliteti dhe 
transparenca e mbikëqyrjes lokale të inspektimit dhe do 
të nxitet komunikimi i dyanshëm me organizatat qytetare 
dhe qytetarët në përgjithësi; do të fuqizohen marrëdhëniet 
ndëretnike dhe do të parandalohet radikalizmi përmes 
krijimit të sistemit për edukim moshatar. Me disa nga 
veprimet do të vendoset sistem për monitorim të politikave 
dhe legjislacionit nga fusha e mbrojtjes së diskriminimit, 
me fokus të veçantë ndaj punës së Komisionit të ri për 
parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi etj. 

Veprimet e mbështetura kryesisht do të zbatohen në 
nivel kombëtar, ndërsa një pjesë në nivel regjional dhe 
lokal. Përfituesit e granteve vijnë nga pesë regjione dhe 
atë të Shkupit, lindor, jugperëndimor, të Pellagonisë dhe 
verilindor.

Në këtë thirrje, që ishte e hapur deri më 3 mars 2021, 
arritën 92 aplikime prej gjithsej 195 organizata qytetare, 
fondacione dhe media. Prej tyre, 83 i plotësonin kriteret 
administrative dhe u përcollën deri te Komisioni.

U zgjodhën përfituesit e ri të granteve të veprimit 
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Komisioni për përzgjedhje të granteve i vlerësoi konceptet 
që organizatat i parashtruan në thirrjen për grante të vogla 
të veprimit të Civica mobilitas (CM-MAK-02).

Gjatë tremujorit të gjashtë, pra nga 01.10.2020 deri më 
31.12.2020, u dorëzuan gjithsej 58 aplikime, nga të cilat 
katër organizata fituan grante të vogla.

Fituesit janë organizatat e mëposhtme:

 ↗ Shoqata e qytetarëve Qendra për 
menaxhimin e njohurive Shkup me 
projektin “Lidhja e hendekut në aftësitë 
digjitale të shtetit dhe administratës publike 
(e-Administrata)”;

 ↗ Shoqata për mbrojtjen dhe zhvillimin 
e qëndrueshëm të mjedisit QENDRA 
RAJONALE E GJELBËR Ohër me projektin “Eko 
vera rinore”;

 ↗ Shoqata maqedonase-kroate Tetovë 
me projektin “Për ujë të pastër dhe të 
shëndetshëm, ndaloni ndotjen e ujit”;

 ↗ Shoqata për ndihmë për personat me nevoja 
të veçanta ZRAK me projektin “Unë mundem, 
mundem, krijoj, krijoj”.

Projektet e reja për grante kanë të bëjnë me fëmijët, të 
rinjtë dhe studentët, çështjet gjinore, arsimin, shkencën, 
hulumtimin dhe mjedisin.

Organizatat e zgjedhura janë nga rajone të ndryshme në R. 
Maqedonisë së Veriut, d.m.th. nga Shkupi, Pollogu, rajoni 
jugperëndimor dhe i Vardarit dhe për herë të parë ata 
janë përfitues të programit Civica mobilitas. Veprimet do 
të zbatohen në niveli lokal, rajonal dhe kombëtar për një 
periudhë prej gjashtë deri në nëntë muaj.

Buxheti i përgjithshëm i aksioneve të mbështetura në këtë 
thirrje është 1,226,100 denarë.

U ndanë katër grante të reja për organizatat e shoqërisë civile
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In memoriam

I N  M E M O R I A M

Shkoi Goce Ljubinovski

Aktivistët qytetar me mosbesim e pranuan lajmin për vdekjen e Goce 
Ljubinovski, kryetar i Qendrës për Zhvillim të Qëndrueshëm të Komunitetit 
nga Dibra dhe aktivist shumëvjeçar. Ljubinovski angazhohej për shoqëri të 

drejtë, ndërsa organizata e tij në mënyrë aktive punoi në përmirësimin e 
kushteve në komunitetet lokale, mbrojtjen e mjedisit dhe çështje të tjera. 

Bashkëpunëtorët e tij do ta mbajnë mend si luftëtar i qëndrueshëm për 
kauzën qytetare.

Goce ishte pjesë e një familje të madhe aktivistësh të Civika mobilitas. Jemi 
mjaft të pikëlluar për shkak të largimit të hershëm të bashkëluftëtarit tonë, 

por besojmë se gjithçka që bëri si aktivist dhe si njeri do të jetë frymëzim 
për gjeneratat që vijnë.

Prehu në paqe Goce
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