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Në tremujorin të cilit i referohet ky numër i “Qytetarët për 
ndryshime”, shteti bëri një hap të madh drejt mbrojtjes 
më të mirë të natyrës – e mbrojti Malin Sharr duke e 
shpallur atë një Park kombëtar. Së fundi, 27 vjet pas 
iniciativës së parë në vitin 1994, të gjithë që u përfshinë 
mund të marrin frymë lehtësimi, një pjesë e rrugës është 
përfunduar me sukses dhe ne të gjithë i përgëzojmë për 
këtë. Dhe ne i falënderojmë ata, sepse ajo që ata bënë 
për Malin Sharr na prek të gjithë ne. “Procesi ishte i gjatë 
dhe i mundimshëm”, thanë të përfshirët, “me shumë palë 
të përfshira, shumë ekspertë, më shumë vendas sesa të 
huaj”, dhe për shkak se kishte aq shumë aktorë në proces, 
kënaqësia është më e madhe. Por tani, para nesh të gjitha 
janë sfida të reja - si do të zbatohen në praktikë të gjitha 
nevojat, dëshirat, kërkesat që kanë marrë formën e ligjit.

Ka shumë shembuj të moszbatimit të ligjeve të mira, 
dhe ndoshta kjo është arsyeja pse euforia nga shpallja 
nuk duhet të mbizotërojë. Në një deklaratë për Institutin 
Ballkanik për Bashkëpunim Rajonal (BIRS), Ministri 
Nuredini tha se ministria ishte e angazhuar për krijimin e 
një ndërmarrje publike për të drejtuar Parkun kombëtar 
në tre muajt e parë të ligjit, një afat që skadon në fillim të 
tetorit nëse merret parasysh data e publikimit të ligjit në 
gazetën zyrtare. Pastaj do të krijohet një shërbim roje për 
të mbrojtur Parkun kombëtar. Deri atëherë, Sharri është 
ende i pambrojtur. Ose, siç thotë një dashamir i malit që 
takova në Malin Sharr, “ka një vakum që është shumë i 
rrezikshëm, asgjë nuk mund të bëhet, por askush nuk e 
ruan atë”. Prandaj, të gjithë të përfshirët deri më tani, 
të gjithë dashamirët e natyrës që “lundrojnë” në Malin 
Sharr, vendasit dhe të gjithë ne, duhet të jemi veçanërisht 
të kujdesshëm - të mos e bëjmë, siç do të thoshte thënia 
e vjetër “prej të gatshmes – veresi”. Aq sa kemi nevojë për 
Sharrin, aq shumë ka nevojë edhe ai për ne.

Tema kryesore e këtij numri është angazhimi qytetar, 
kështu që në atë frymë, midis teksteve do të gjeni shumë 
aktivitete të organizatave për mbrojtjen e burimeve 
ujore, pastrimin e liqeneve, monitorimin e lumenjve, por 
edhe ato që tërheqin vëmendjen e grupeve të cenueshme 
të njerëz, “Parada e krenarisë” e dytë, futja e Ligjit për 
parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi për 
komunitetin LGBT, personat HIV pozitiv, personat me 
shikim të dobët, etj. Në bashkëpunim me institucionet 
ose në mënyrë të pavarur, organizatat e shoqërisë civile 
mbushin boshllëqet kritike me punën e tyre. Qendra 
për Menaxhim me Ndryshime ka digjitalizuar disa 
nga shërbimet e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, 
Bravura Kooperativa po punon në fuqizimin ekonomik 
të fëmijëve pa prindër dhe përkujdesje prindërore, dhe 
RESIS i kushtohet të drejtave të komunikimit të grupeve 
të cenueshme. Konekt prezantoi Çmimet për zhvillim 
të qëndrueshëm për herë të dytë dhe Koalicioni rural 
hulumtoi financimin shtetëror në nivel lokal.

Dhe diçka tjetër, si një njoftim. Strategjia e re qeveritare 
për bashkëpunim me dhe zhvillimin e shoqërisë civile 
është duke u përgatitur. Departamenti për Bashkëpunim 
me OJQ-të njoftoi konsultime të gjera me organizatat e 
shoqërisë civile, mos humbisni rastin të thoni mendimet 
dhe komentet tuaja para mbylljes së procesit.

Lexim të këndshëm!

 

Gonce Jakovleska 
Koordinator kombëtar i  

Civika mobilitas për IKO

E MBROJTËM SHARRIN NË LETËR, TANI TA MBROJMË 
EDHE NË REALITET! 

Ju falënderojmë: Bardhyl Zaimit dhe Lorik Idrizit nga BIRS, Natasha Dokovska Spirovska nga NCP, Bekim Asanit nga LGBT United, 
Goran Vidaçek nga MHD, Vesna Cvetanoska nga Inkluzioni, Mitko Arnaudov dhe Ivo Jankoski nga Qendra për Komunikime Kreative, 
S -BLOK, Aleksandar Nikolov nga BB , Snezhana Trpevska nga RESIS, Viktor Mirçevski nga Konekt dhe Liljana Jonoski nga Koalicioni 
Rural për kontributin e tyre në përgatitjen e teksteve për këtë çështje. Fotografia në ballinë: Aleksandar Donev/Mustseedonia. Arkivat e 
fotografive të: MCMS, Civica mobilitas, BIRS, Shkupi Pride, NÇP, LGBT United, MHD, Lista e katërt, Inkluzioni, Qendra për Komunikime 
Kreative, SPPMD, AN-BLOK, Së bashku më të fuqishëm, Bravura Kooperativa, QMN, RESIS, Konekt, Të gjithë për një gjykim të drejtë, 
InnoHub, Koalicioni Rural, TAKSO 3.
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Mali Sharr u bë Parku i parë Kombëtar pas pavarësisë 
së vendit pasi deputetët e Kuvendit të Republikës së 
Maqedonisë së Veriut me 66 vota “për”, më 30 qershor 
2021 miratuan Ligjin që shpall një pjesë të malit për park 
kombëtar.

Organizatat qytetare që kanë punuar në mënyrë aktive 
për këtë çështje mund të marrin frymë lehtësisht, të 
paktën për një moment, ky është një hap i madh për ta, 
për përpjekjet e tyre, për popullsinë vendase dhe për të 
gjithë vendin. Shpallja është përfundimi i një procesi që ka 
zgjatur për më shumë se 20 vjet, i filluar në vitin 1994 nga 
Instituti Republikan për Mbrojtjen e Natyrës, dhe tre vjet 
më vonë (1997) transferuar në Ministrinë e Mjedisit Jetësor. 
Megjithëse u hartua një ligj që shpall pjesën e Malit të 
Sharrit për Park kombëtar, ai nuk mori e mbështetjen e 
deputetëve në vitin 2001. Vetëm në vitin 2010 filloi një 
proces i ri në Ministri.

Një nga organizatat e përfshira në këtë proces, veçanërisht 
me punën e tyre në terren, me popullatën vendase 
është grantisti i Civica mobilitas, Instituti Ballkanik për 
Bashkëpunim Rajonal (BIRS) nga Tetova. Me Bardhyl 
Zaimin dhe Lorik Idrizin biseduam në Malin Sharr, në një 
prej takimeve të tyre, në këtë rast, me pronarët e hoteleve 
në mal. Edhe pse biseda ishte para shpalljes zyrtare të 
Malit Sharr si park kombëtar, tashmë kishte njëfarë sigurie 
në ajër, se më në fund, puna do të bëhet.

“Ne jemi krenarë që gjatë projektit tonë mali do të shpallet 
një park kombëtar”, thonë ata, “por ne jemi të vetëdijshëm 
se ky nuk është fundi. “Ne duhet të vazhdojmë të punojmë, 
për të informuar siç duhet qytetarët në mënyrë që të 
ngushtojmë hapësirën për dezinformata dhe lajme të 
rreme”, shtuan ata.

Biseda ballë për ballë është më e përshtatshme 

Aktivitetet në lidhje me shpalljen e parkut kombëtar, thonë 
bashkëbiseduesit e mi, kanë qenë më intensive në tre deri 
në katër vitet e fundit. Organizatat qytetare, ata besojnë, e 
japin këtë dinamikë shtesë për procesin. Koalicioni Miqtë 
e Sharrit, shumë shoqata të mëdha e të vogla kombëtare 
dhe lokale janë të bashkuara në idenë e mbrojtjes së Malit 
Sharr. “Shumë punë është bërë nga koalicioni Miqtë e 
Sharrit, i cili ka punuar me njerëzit për tre vjet për të rritur 
ndërgjegjësimin dhe ngritjen e vetëdijes për këto çështje”, 
tha Bardhyl Zaimi. 

“Kur flasim me qytetarët në terren, e kuptojmë se ata e 
dinë që një proces për mbrojtjen e malit është duke u 
zhvilluar, por nuk i dinë detajet”, shtoi Lorik Idrizi. Sipas tij, 
biseda ballë për ballë me popullatën ka efektet më të mira 
kur është e nevojshme të ndërtohet ndërgjegjësimi për 
një çështje të tillë tek këta njerëz. “Ne flasim me njerëzit 
në mënyrë spontane, ne sjellim me vete një ekspert i cili 
flet për biodiversitetin dhe efektet në të, duke e shpallur 
atë një park kombëtar dhe përfitimet që do të kishin 
banorët”. “Ne kemi bashkëpunim me të gjithë, ka shoqata 

Organizatat qytetare, ekspertët dhe institucionet 
bashkë luftuan për Malin Sharr

Mali Sharr është parku i katërt kombëtar 
në Maqedoninë e Veriut. Dy parqet e para 
kombëtare në territorin e Maqedonisë së 
Veriut të sotme, Pelisteri dhe Mavrova, u 

shpallën në vitin 1948. Dhjetë vjet më vonë, 
në 1958, mali Galiçica u shpall park kombëtar. 
Pas pothuajse 63 vjetësh, shteti mori një zonë 

të re natyrore me mbrojtjen më të lartë.
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të vogla që janë aktive në fshatrat e Sharrit, që dalëngadalë 
po fitojnë një ide se çfarë do të thotë ky ndryshim”.  Sa 
i përket mënyrave të tjera të informimit, ai thotë se 
qytetarët i ndjekin mediat, që janë gjithashtu një burim i 
mirë informacioni, por që ndonjëherë ato janë gjithashtu 
një burim dezinformimi. “Organizatat e tjera gjithashtu 
punojnë në këtë mënyrë, dhe falë kësaj ne tani kemi një 
realitet krejtësisht të ndryshëm”, tha ai.

Për Bardhylin dhe Lorikun, është shumë e rëndësishme 
që karvanët të krijojnë një sinergji midis njerëzve dhe 
ekspertëve dhe organizatave qytetare. Ajo sinergji tashmë 
është e dukshme. Në fillim, kishte skepticizëm tek qytetarët. 
Ata kryesisht drejtohen në male për jetesën e tyre sepse 
kryesisht merren me blegtori. “Kishte pak dyshime se si 
do të rregullohej kullotja e bagëtisë, por tani ata tashmë 
e dinë që shpallja nuk do të ndikojë në këtë, domethënë 
ata do të jenë në gjendje të kullosin bagëtinë. “Qytetarët 
jo gjithmonë dinë të thonë se cili është problemi i tyre, dhe 
institucionet nuk e kuptojnë. Ne ishim lidhja, përcillnim 
problemet, frikën, dëshirat e qytetarëve në institucione. 
“Sektori i shoqërisë civile duket se është specializuar në 
një rol të tillë, ne i kuptojmë qytetarët dhe dimë si t‘ua 
përcjellim këtë institucioneve.”

Përvoja e tyre në këtë fushë ka treguar se njerëzit janë 
gati. Ata besojnë se pas shpalljes, institucionet duhet të 
vendosin rregull. Ata nuk kanë iluzione se do të jetë e lehtë, 
por vërejnë se njerëzit po e ruajnë gjithnjë e më shumë 
natyrën, veçanërisht pas pandemisë. Fenomene negative si 
prerjet ilegale, qytetarët i njohin si të dëmshme, por shteti 
duhet të vendosë kontrollin.

Një nga pengesat që ata dhe organizatat e tjera me të 
cilat ata punojnë janë pengesat nga gjuetarët. Ata thonë 
se nuk janë pro shpalljes së parkut kombëtar, sepse do të 
përballen me ndalimet e gjuetisë. 

Për përfitimet

Efektet e mbrojtjes së Malit Sharr janë të mëdha. Sipas një 
deklarate nga Naser Nuredini, Ministër i Mjedisit Jetësor, 
„... do të mundësojë krijimin e një sistemi për menaxhimin 
e qëndrueshëm të zonës e cila është një thesar i 
biodiversitetit, shtëpia e dy të tretave të të gjitha llojeve të 
bimëve në Maqedoninë e Veriut dhe endemike e pasur me 

florë dhe faunë”. Por, përveç kësaj, ky ndryshim do t‘i japë 
një mundësi zhvillimit socio-ekonomik të këtij rajoni dhe 
të gjithë vendit dhe do të jetë një nxitje për bashkëpunim 
më të gjerë ndërkufitar. Njoftimet e autoriteteve, por edhe 
pritjet e qytetarëve janë që infrastruktura të përmirësohet, 
mundësitë për zhvillim ekonomik, aksesi për investitorët e 
huaj, turizmi vendor dhe ndërkombëtar. 

“Qytetarët janë të vetëdijshëm se shpallja do të mbrojë 
natyrën dhe do të ketë investime. “Vetë ministri Nuredini, 
në një intervistë për BIRS, tha se ata presin rreth 300 
milionë euro në rajonin e Pollogut nga shpallja e parkut 
kombëtar”, tha Bardhyli. 

Pas shpalljes

Bardhyli dhe Loriku janë entuziastë. “Edhe pas shpalljes, 
do të ketë nevojë për të folur me popullatën”, thanë ata. Ata 
theksojnë se vendasit duhet ta ndiejnë parkun kombëtar 
si thesarin e tyre dhe më pas ata do ta mbajnë ashtu siç 
mbajnë shtëpitë e tyre. “Nëse shumica e ndjekin këtë 
filozofi, do të jetë më e lehtë të punosh me ata që janë në 
telashe”, thanë ata.

Zona e mbrojtur do të ndahet në një zonë 
nën mbrojtje të rreptë e cila përfshin 

Kobilicën, Lubotenin, Bistricën, Leshnicën 
dhe Mazdrakën në kufi me parkun kombëtar 

Mavrovë. Dy të tjerat janë zona e menaxhimit 
aktiv dhe përdorimit të qëndrueshëm etj. zonë 
tampon në të cilën është planifikuar zhvillimi i 

qendrës së skijimit.
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Ata thonë se Mali Sharr do të hyjë në shumë guida turistike, 
dhe kështu shumë oferta turistike, të cilat do të sjellin 
mysafirë të rinj dhe të shumtë në këto zona. Megjithatë, ata 
janë të vetëdijshëm se ka ende punë për të bërë. Shteti dhe 
popullata lokale duhet të jenë gati për këtë. Fatkeqësisht, 
tani, kjo zonë nuk mund të mburret me guida turistike të 
licencuara, dhe popullsia është ende duke u angazhuar 
me ndrojtje në diçka që mund të jetë ekzistenca e tyre, një 
ofertë për turizëm malor ose agro turizëm.

“OQ do të bëjnë atë që po bëjnë tani, do të rrisin 
ndërgjegjësimin e njerëzve, do të alarmojnë për 
parregullsi dhe probleme të caktuara, por investimet 
duhet të menaxhohen nga qeveria”. Nëse qeveria ka një 
koncept për të zhvilluar këtë habitat, atëherë gjërat mund 
të ecin përpara. Ne mund t‘u japim atyre disa ide se si të 

jenë më tërheqës, por ata duhet të nxisin investimet. 
“Ideja e shpalljes së parkut kombëtar është qytetare, ne 
shpresojmë që partitë politike nuk do ta përdorin atë për 
nevojat e tyre”, thanë Bardhyl Zaimi dhe Lorik Idrizi.

Shkupi Prajd 2021: Dalje çliruese “Jashtë mureve!”

Me mesazhe dashurie dhe barazie, me shpresë për një të 
ardhme më të mirë dhe dëshirë për një shoqëri pa stigma 
dhe paragjykime nën sloganin “Jashtë mureve” më 26 
qershor 2021. “Parada e krenarisë” e dytë u mbajt në Shkup.

Qindra qytetarë marshuan nga parku “Gruaja luftëtare” 
drejt Parkut të Qytetit, ku marshimi përfundoi me një 
fjalim të organizuar nga pjesëmarrësit dhe një program 
argëtues. “Ndoshta në kohën më sfiduese që po kalojmë 
këtë vit e gjysmë, mblidhemi përsëri këtu, jemi me zë të 
lartë, jemi të dukshëm, jemi bashkë jashtë mureve. Ne po 
pushtojmë hapësirën publike, në mënyrë që të afirmojmë 
luftën tonë për dukshmëri dhe pjesëmarrjen tonë të 
barabartë në të gjitha sferat e jetës”, tha Elena Petrovska 
nga koalicioni “Margjinat”, pjesë e bordit organizativ të 
Shkupit Prajd.

Pjesëmarrësit kërkuan ndalimin e diskriminimit kundër 
personave LGBTI, por edhe përfshirje më të madhe të 
Prokurorisë Publike në përpunimin e rasteve të gjuhës 
së urrejtjes dhe dhunës nga urrejtja, sepse, siç thonë ata, 
mosndëshkimi inkurajon vetëm shkelësit që rezultojnë në 
recidivizëm.

Të pranishmëve përballë “Guacës” iu drejtua edhe Marija 
Kostadinovska, nënë e një anëtareje të komunitetit, e cila 
doli publikisht në mbështetje të vajzës së saj dhe u ofroi 
ndihmë prindërve që po kalojnë procesin e pranimit. 
“Prindërit duhet të ndihmojnë fëmijët e tyre të dalin nga 
muret. Për të jetuar jetën ashtu siç duhet - për të qenë e 
tyre, e jo për t‘u fshehur nga prindërit e tyre”, tha ajo.

Presidenti i Shtetit Stevo Pendarovski, Kryeministri 
Zoran Zaev, Ministrja e Mbrojtjes Radmilla Sheqerinska, 
Ministrja e Kulturës Irena Stefoska, Ministrja e Arsimit 
dhe Shkencës Mila Carovska dhe Ministrja e Punës dhe 
Politikës Sociale Jagoda Shahpaska gjithashtu mbështetën 
Paradën e krenarisë. Sheqerinska shkroi në profilin e saj 
në Facebook se të gjithë janë të lirë të jenë ata që janë, 
dhe Presidenti Pendarovski tha se njerëzit nuk duhet të 
stigmatizohen dhe izolohen për shkak të orientimit të tyre 
seksual, sepse të gjithë kanë të drejtë të zgjedhin.

Shkupi Prajd vazhdoi me një program argëtues me emra 
të shumtë muzikorë dhe DJ nga skena vendase. Vasil 
Garvanliev, Fifi Janevska, Tuna Sejdi, Ivana Dragshiq, Sonja 
Ismail, Vera Vendeta, Uzun Baba dhe Zoki Bejbe u kujdesën 
për festën.

Kjo Parada e dytë e krenarisë vjen pas një pauze njëvjeçare 
për shkak të krizës së shkaktuar nga Covid-19. E para u 
mbajt në vitin 2019 dhe morën pjesë pjesëmarrës nga 
Greqia, Serbia, Mali i Zi dhe vende të tjera.

Njerëzit nga komuniteti LGBTI janë pjesë 
e shoqërisë sonë dhe meritojnë të drejtat 

dhe liritë e njeriut si çdo qytetar, thanë 
pjesëmarrësit e Paradës së krenarisë në 

Shkup. Muaji i krenarisë është një festë e lirisë, 
diversitetit, pranimit dhe dashurisë.

Pjesa maqedonase e Malit Sharr në hartën e 
mbrojtjes ka rreth 62,700 hektarë. Së bashku 

me pjesë të Kosovës dhe Shqipërisë, zona arrin 
në rreth 240,000 hektarë. Kjo e bën këtë varg 

malor një nga zonat më të mëdha natyrore 
ndërkufitare në Evropë. Pjesa e Malit Sharr që i 
përket territorit të Kosovës është shpallur park 
kombëtar që nga ish-Jugosllavia në vitin 1986.
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Higjiena menstruale është ende e vështirë për t’u arritur

“Investimi në shëndetin menstrual është investimi në 
gjenerata të shëndetshme” është motoja nën të cilën 
Shoqata Gazetarët për të Drejtat e Njeriut (GDNJ) shënoi 
28 Majin, Ditën e higjienës menstruale, për herë të shtatë.

Fokusi ishte në nismën “Free period“ për të luftuar varfërinë 
menstruale në vendin tonë duke dhuruar pako me produkte 
menstruale për gratë dhe vajzat e margjinalizuara dhe 
të prekshme nga shoqëria. Fushata njëditore siguroi 
produkte menstruale për 120 vajza nga dy shkolla fillore në 
Tetovë dhe Resnjë. Sasia e mjaftueshme për të gjithë vitin 
shkollor, thonë nga shoqata.

“Ne vendosëm për këto shkolla sepse ata shprehën interes 
për të punuar në këtë temë. Në fakt, para se të shpërndanim 
pakot, ne bënim tualete të përshtatura në objektet 
për higjienë më të mirë dhe mbajtëm ligjërata online 
për shëndetin menstrual”, theksoi Natasha Dokovska 
Spirovska nga GDNJ.

Për të pestin vit radhazi, shoqata kryen një studim mbi 
situatën me varfërinë menstruale në vend. Rezultatet e 
hulumtimit konfirmojnë nevojën për iniciativa të tilla. 
Anketa e fundit e kryer në nëntor 2020, e cila u ndoq nga 
1,290 të anketuar tregon se 90% e nxënëseve në zonat rurale 
në vend mungojnë në shkollë katër deri në pesë ditë gjatë 
muajit kur kanë një cikël mujor, ndërsa 75% e nxënëseve në 
zonat urbane mungojnë midis dy dhe tre ditë gjatë muajit. 
Arsyet për këtë janë kushtet e papërshtatshme të higjienës 
në shkolla, kostoja e lartë e produkteve të mbrojtjes 
menstruale dhe mungesa e edukimit për menstruacionet.

Për 75.6% të grave, çmimi i lartë i produkteve është arsyeja 
për përdorimin e gazetave, letrës ose tekstileve gjatë ciklit 
në vend të produkteve standarde të higjienës. Përqindja 
është e lartë (29.5%) tek ata që nuk mund të përballojnë 
asnjë produkt menstrual.

Menstruacioni nuk është luks dhe qasja në produkte nuk 
duhet të jetë diskriminuese, theksojnë GDNJ, duke kujtuar 
se Dita e higjienës menstruale festohet në mënyrë që të 
rrisë ndërgjegjësimin për nevojën për disponueshmëri 
të barabartë dhe të lehtë të produkteve të higjienës 
menstruale, kushteve të përshtatshme të higjienës në 
shkolla dhe edukimit të përshtatshëm.

Promovimi i Ligjit për parandalimin dhe mbrojtjen nga 
diskriminimi në mesin e anëtarëve të komunitetit LGBTI

Tetova, Shkupi, Gostivari, Strumica, Manastiri, Ohri dhe 
Kumanova janë qytetet në të cilat shoqata LGBT United 
Tetovë me një sërë ngjarjesh, sesionesh informuese dhe 
diskutime mes anëtarëve të komunitetit promovuan Ligjin 
për parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi.

Nga gjithsej 63 pjesëmarrës, 76% nuk ishin 
të informuar për Ligjin për parandalimin dhe 

mbrojtjen nga diskriminimi.

Përmes fushata “Free period” siguroi produkte 
menstruale për 120 vajza nga dy shkolla fillore 
në Tetovë dhe Resnjë, një sasi e mjaftueshme 

për të gjithë vitin shkollor.
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Qëllimi i këtyre ngjarjeve ishte informimi i anëtarëve të 
komunitetit LGBTI në lidhje me ligjin që i mbron ata nga 
diskriminimi në bazë të orientimit seksual dhe identitetit 
gjinor, si dhe të gjitha bazat e tjera për mbrojtje të 
përcaktuara në ligj. “Ishte e habitshme që nga gjithsej 63 
pjesëmarrës, 76% nuk ishin të informuar për ligjin e ri që u 
miratua në tetor të vitit të kaluar”, tha Bekim Asani nga LGBT 
United. Përballë situatës në terren, sesionet informative 
mbuluan promovimin e disa aspekteve të këtij ligji, siç 
janë: bazat për diskriminim, funksioni, kompetencat 
dhe përgjegjësitë e Komisionit për parandalimin dhe 
mbrojtjen nga diskriminimi dhe të ngjashme.

Në bisedën me Asanin u theksua mosbesimi i komunitetit 
LGBTI ndaj institucioneve, i cili luan një rol të rëndësishëm 
për funksionimin e ligjit në praktikë. Për shkak të 
mosbesimit mes komunitetit LGBTI dhe institucioneve, 
shumë pak raste të përditshme të diskriminimit i 
raportohen Komisionit për parandalimin dhe mbrojtjen 
nga diskriminimi. “Ngjarjet ishin një tregues se ne duhet të 
punojmë për këtë çështje. Plani është në periudhën tjetër 
për të provokuar një angazhim më të madh nga Komisioni 
në mënyrë që komuniteti të fitojë besimin e tyre”, shtoi ai.

Ngjarjet që promovuan Ligjin për parandalimin dhe 
mbrojtjen nga diskriminimi ishin një uverturë për 17 Majin 
- Ditën ndërkombëtare kundër homofobisë, biofobisë dhe 
transfobisë, të cilën LGBT United e shënoi simbolikisht nën 
moton “Të bashkuar në diversitet dhe solidaritet”.

Aksione për pastrimin e ujërave të liqeneve

Shoqata maqedonase-kroate me klubin e zhytjes “Pena”, 
gjatë majit dhe qershorit 2021, mobilizoi anëtarët e saj, 
si dhe banorët vendas në aksionet për pastrimin e Liqenit 
të Dojranit, Liqenit Mladost pranë Velesit dhe Liqenit të 
Mavrovës. Këto veprime u paraprijnë nga aksionet për 
pastrimin e lumit Pena dhe liqenit dhe kanionit të Matkës, 
të cilat u zhvilluan gjatë marsit të këtij viti.

Liqeni i Dojranit u pastrua nën ujë nga 20 zhytës, dhe 
qytetarët që iu bashkuan aksionit pastruan zonën përreth 
liqenit. “U mblodhën sasi të mëdha të mbeturinave të 
ndryshme, përfshirë plastikë, letër, qese plastike, xhami, 
etj.”, thanë organizatorët e aksionit, duke shtuar se 
mbeturina të tilla shkaktojnë probleme dhe pasoja serioze 
për fondin e peshkut dhe biodiversitetin. Fotografia e 
plehrave përsëritet në të gjitha vendet ku pastruan këta 
aktivistë.

“Motivi për veprime të tilla është ngritja e vetëdijes për 
ekologjinë dhe ruajtjen e burimeve natyrore në Maqedoni 
si burim i një mjedisi të shëndetshëm”, tha Goran Vidaçek 
nga Shoqata maqedonase-kroate. “Ndotja e ujit shkaktohet 
nga sjellja e papërgjegjshme e popullatës që shkakton një 
ndryshim në cilësinë e ujit, dhe ato ndryshime e bëjnë ujin 

të papërdorshëm dhe dëmtojnë organizmat e gjallë në 
të”, shtoi ai. Duke iu referuar më hollësisht, ai përmendi 
shembullin e Liqenit Mladost ku, sipas analizës së pranisë 
së algave blu-jeshile, mund të shihej se përqendrimi i 
ushqyesve të tij është i lartë. Këto alga lëshojnë toksina 
të forta që ndikojnë në zvogëlimin e popullsisë së liqenit, 
zvogëlimin dhe madje zhdukjen e disa specieve që jetojnë 
në liqen, përfshirë ato që janë nën mbrojtje ligjore dhe që 
janë specie endemike. Prandaj, liqeni klasifikohet si “status 
i dobët ekologjik”.

Aksionet e pastrimit të Shoqatës maqedonase-kroate dhe 
klubit të zhytjes “Pena” janë pjesë e projektit “Për ujë të 
pastër dhe të shëndetshëm, ndaloni ndotjen e ujit”, i cili u 
mbështet financiarisht nga Civica mobilitas.
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Filmi dokumentar “Bëhet fjalë për ujin”, një alarm për ndotjen 
e Vardarit

“Për disa kjo do të jetë një kërkesë për ndërgjegjësim, 
dhe për disa do të jetë një qortim brutal dhe përballje 
me veprimet e tyre, me mungesën e kulturës bazë për të 
ruajtur diçka që është thelbi i ekzistencës sonë”, kështu 
fillon dokumentari “Bëhet fjalë për ujin” realizuar nga 
organizata qytetare “Lista e katërt”, e promovuar më 15 maj 
2021. në platformën YouTube.

Dokumentari synon të forcojë ndërgjegjësimin e publikut 
dhe institucioneve kompetente, të informojë qytetarët, 
organizatat e shoqërisë civile dhe mediat për gjendjen e 
ndotjes së ujit, duke filluar nga lumi Vardar dhe degët e tij, 
sipas organizatës.

Nga burimi i Vrutokut deri në prurjen në Detin Egje, pamjet 
tregojnë një shtrat plot me mbeturina të ngurta, duke 
shkarkuar kimikate të ndryshme të lëngshme nga fabrikat 
përgjatë rrjedhës, por edhe kanalizime, ndarje dhe hedhje 
të të gjitha llojeve të mbeturinave organike çdo ditë.

Situatën alarmante me ndotjen e Vardarit e vërteton raporti 
i Qendrës për shëndet publik - Shkup. Analiza e cilësisë së 
ujit me kërkesë të “Lista e katërt” tregon se është ujë i klasës 
IV, pra shumë i ndotur. Uji natyral nuk mund të përdoret 
për larje dhe rekreacion, as për ujitje. Dokumentari trajton 
këto rezultate shkatërruese.

Do të na duhen dekada për t‘u kthyer në normalitet. 
Këtë mund ta arrijmë përmes ndërtimit të impianteve 
të trajtimit, mbikëqyrjes më të madhe të industrisë, por 
edhe edukimit të duhur mbi këtë temë në shkollat fillore, 
këshillon në film prof. dr. Trajçe Stafilov nga Instituti i kimisë 
në Fakultetin e Shkencave të Natyrës dhe Matematikës në 
Shkup.

Dokumentari 30-minutësh kishte më shumë se 1,200 
shikime në YouTube deri në qershor të këtij viti. Ai është 
pjesë e projektit “Bëhet fjalë për ujin”, i financuar nga Civica 
mobilitas.

Filmin mund ta shihni KËTU

Situata me ndotjen e lumit Vardar dhe degëve të 
tij, të cilat janë burim jete për shumë vendbanime, 

është alarmante. Nga ana tjetër, janë njerëzit që 
kanë më shumë nevojë për ata që janë sillen në 

mënyrë të pandërgjegjshme me lumin.

https://www.youtube.com/watch?v=4WB6uPqPx5o
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Të rinjtë nga Ohri thonë: Si njerëz ne kemi shumë më tepër 
ngjashmëri në mentalitet dhe kulturë, sesa dallime që krijojnë 
përçarje

Dialogu ndërkulturor në Ohër dhe përfundimi i projektit 
“Përmes një prizmi - të gjithë jemi të njëjtë” të Shoqatës për 
integrim multikulturor “Inkluzioni” u festuan simbolikisht 
me fli, ajvar, pinxhur, bakllava, kadaif dhe ushqime të 
tjera tradicionale të Maqedonisë, Turqisë, Shqipërisë dhe 
komunitetet egjiptiane.

Në vizitën multikulturore që u zhvillua më 22 maj 2021 
morën pjesë tridhjetë persona deri në moshën 35 vjeç nga 
disa bashkësi etnike, pjesëmarrës në projekt. “Ngjarja u 
zhvillua në frymën e bashkësisë, përmes së cilës të rinjtë 
mësuan se vetëm duke respektuar diversitetin, ne mund të 
ndërtojmë ura bashkëpunimi”, tha Vesna Cvetanoska nga 
shoqata.

Ngjarja u përdor për të paraqitur rezultatet e aktiviteteve 
të projektit në të cilat morën pjesë më shumë se 120 
nxënës të shkollave të mesme, studentë, të rinj dhe 
anëtarë të forumeve rinore dhe të grave të partive politike. 
Në periudhën nga janari deri në maj të këtij viti, u mbajtën 
këto ngjarje: punëtori mbi multikulturalizmin, tolerancën, 
ndërtimin e urave të bashkëpunimit, mirëkuptimin 
reciprok, dialogun multietnik dhe ndërkulturor, luftimin 
e gjuhës së urrejtjes, stereotipet dhe paragjykimet; 
kampi multikulturor ku përmes dialogut ndërkulturor 
dhe ndërtimit të një qëndrimi kritik ndaj ndryshimeve 
shoqërore, pjesëmarrësit zhvilluan aftësi drejtuese; kafeja 
tolerante - një diskutim i 20 të rinjve me përfaqësues 
të Kishës Ortodokse Maqedonase, Kishës Katolike dhe 
Bashkësisë Islame, mbi tema që lidhen me tolerancën 
fetare dhe jetën së bashku.

“Përmes zbatimit të secilit prej aktiviteteve individualisht, 
ne kuptuam se rinia e Ohrit ka një potencial të madh për 
të pranuar secilin segment të dallimeve që na rrethojnë. 
Njohuritë mbi këtë temë u transferuan më tej në familje 
dhe në mesin e miqve”, shton Cvetanoska.

Vullnetarët dhe të rinjtë në Ohër e kuptuan mesazhin dhe 
konfirmuan se ata janë të gatshëm t‘i përkushtohen idesë 
së një klime pozitive multietnike, e cila është e pasur me 
thesare që meritojnë respekt dhe kremtim. Sipas tyre, ne 
si njerëz kemi shumë më tepër ngjashmëri në mentalitet 
dhe kulturë sesa dallime që krijojnë mosmarrëveshje.

Projekti hasi në një reagim të fortë në mjedis. Organizatat 
nga Kroacia dhe Mali i Zi që do të donin të zbatoheshin 
në nivel rajonal, përmes programit arsimor Erasmus +, 
tashmë janë të interesuara për këtë temë. Një fakt që 
tregon se suksesi që krijuam me Civica mobilitas, mund 
të kontribuojë në një rajon multietnik më të fortë dhe më 
koherent midis të rinjve, thonë nga”Inkluzia”.

Ngjarja u mbajt në frymën e bashkësisë, 
përmes së cilës të rinjtë mësuan se vetëm duke 
respektuar diversitetin, ne mund të ndërtojmë 

ura bashkëpunimi 
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Emisioni i parë radio i specializuar për të verbrit dhe ata me 
shikim të dobët 

Gjashtë muaj, 24 shfaqje dhe 1,440 minuta radio eter 
për zërin e të verbërve dhe atyre me shikim të kufizuar 
në vend. Valët e radios të Shkupit “Urban FM - 90.8” nga 
janari deri në qershor të këtij viti, çdo të mërkurë në orën 
19:00 pasuroheshin me përmbajtje të re programore 
të mbështetur nga Civica mobilitas përmes projektit 
“Mbështetje për të verbrit dhe personat me shikim të 
kufizuar”.

“Për herë të parë në një media në Maqedoni, u transmetua 
një emision që fliste për sfidat me të cilat ballafaqohen 
njerëzit e verbër dhe me shikim të kufizuar në vend”, tha 
Ivo Jankovski, kryetar i Qendrës për Komunikime Kreative.

Për një orë, një herë në javë, qytetarët e kësaj kategorie, 
përmes emisionit, dërguan mesazhet e tyre, u informuan 
për temat që i shqetësojnë, u bënë pyetje të ftuarve, dhanë 
sugjerime dhe propozime. Zgjedhja e saktë e mysafirit 
është më e rëndësishmja që efekti i emisionit të arrihet 
në maksimum, thekson shoqata, duke shtuar: “Zgjedhjen 
e mysafirëve e bëmë në konsultim me Shoqatën e të 
Verbërve. Ne i ftuam ata që menduam se do të kapnin më 
së miri temën specifike për të cilën po flasim në shfaqje. 
Na vizituan: mjekë specialistë, kryetarë komunash, 
përfaqësues të ministrive të ndryshme, agjenci qeveritare, 
psikologë, etj”.

Ndryshimet në shoqëri flasin për suksesin e shfaqjes. 
Pas vizitës së kryetarëve të komunave të Karposhit dhe 
Qendrës, Stefan Bogoev dhe Sasha Bogdanoviq, gjërat 
ndryshuan në favor të njerëzve me aftësi të kufizuara 
vizuale. Në komunën e Karposhit, po arrihet një përshtatje 
e shëndoshë e aplikacionit “M-Community”, përmes së cilës 
komuna është në kontakt të drejtpërdrejtë me banorët, 
dhe në komunën e Qendrës, po punohet për përmirësimin 
e infrastrukturës për mobilitet e të verbërve.

“Ne jemi shumë të lumtur dhe të kënaqur që reagimet 
pas realizimit të plotë të këtij projekti janë të mëdha! 
Menjëherë pas përfundimit nga Shoqata e të Verbërve të 
Qytetit të Shkupit, ne morëm një letër me shkrim ku na 
kërkohej të vazhdonim projektin, duke theksuar se do të 
thotë shumë për ta të kenë një kanal të tillë komunikimi 
përmes të cilit ata do të ngrihen deri tani me të gjitha 
lajmet e rëndësishme për ta!”, theksoi Jankovski.

Për një orë, një herë në javë, qytetarët me aftësi 
të kufizuara vizuale dërguan mesazhet e tyre 
përmes emisionit, u informuan për temat që i 
shqetësojnë, u bënë pyetje të ftuarve, dhanë 

sugjerime dhe propozime

Përmes një muzikali për të mësuar rreth kulturave të tjera dhe 
për të shkëmbyer përvoja

Pesëdhjetë të rinj nga Maqedonia, Italia, Turqia, Spanja, 
Estonia dhe Sllovakia në qershor të këtij viti morën 
pjesë në një online shkëmbim të të rinjve në kuadër të 
projektit “Orkestra evropiane”, të koordinuar nga Këshilli 
për parandalimin e delikuencës së të miturve - KPDM, 
përfitues institucional i Civica mobilitas , i mbështetur nga 
programi Erasmus +.

Pjesëmarrësit e moshës 13 deri në 17 vjeç ishin të gatshëm 
për të bashkëvepruar dhe shkëmbyer përvoja, tradita, 
perceptime të ndryshme me bashkëmoshatarët e tyre nga 
vendet e tjera.

“Shkëmbimi ishte menduar të zhvillohej në Sllovaki në maj, 
por për shkak të situatës së koronavirusit, ne e mbajtëm 
atë online. Në këtë rast, ne u përpoqëm sa më shumë që 
të organizonim virtualisht aktivitete të përshtatshme 

që do të sigurojnë ndërveprim dhe mësim mes të rinjve. 
Sigurisht, ishte një përvojë e re për shumicën prej nesh, të 
moshuarit”, tha Petre Mrkev nga KPDM.

Çdo ekip kombëtar përgatiti një shfaqje të shkurtër 
teatrale - një muzikal i bazuar në karakteristikat specifike 
kombëtare. Si pjesë e shkëmbimit, secili ekip performoi 

Pjesëmarrësit e moshës 13 deri në 17 vjeç të 
gatshëm për ndërveprim, mësim reciprok dhe 

shkëmbim të përvojave, traditave, mirëkuptimeve 
të ndryshme me bashkëmoshatarët e tyre nga 

vendet e tjera.
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një shfaqje muzikore nga një vend tjetër. Një muaj para 
shkëmbimit, shfaqjet u përkthyen në anglisht dhe iu 
dërguan njërit prej partnerëve, në mënyrë që të njiheshin 
me skenarin dhe ta përgatitnin atë në përputhje me 
rrethanat.

Ekipi maqedonas ishte i përbërë nga 13 të rinj dhe 4 
edukatorë. Përfaqësuesve tanë iu dha detyra të përgatitnin 
shfaqjen nga Sllovakia, ndërsa skenari ynë u krye nga ekipi 
estonez. Në ngjarje, muzika u interpretua drejtpërdrejt 
nga të rinjtë.

Përveç shfaqjeve, secili ekip kombëtar përgatiti prezantime 
dhe video të muzikantëve të famshëm dhe muzikale 
nga vendi i tyre, të cilat u prezantuan dhe u diskutuan 
më tej gjatë lëvizjes virtuale. Pjesëmarrësit nga vendi 
zgjodhën të prezantojnë ansamblin Tanec, si pjesë e 
thesarit tonë tradicional dhe Toshe Proeski, si një shenjë të 
pashmangshme të muzikës sonë moderne.

Gjatë shkëmbimit, pjesëmarrësit përmirësuan njohuritë 
e tyre dhe u njohën me aplikacionin StoryBoardThat 
(www.storyboardthat.com), i cili mundëson përdorimin e 
mjeteve të ndryshme për përgatitjen e dramës muzikore të 
animuar. Pas zotërimit të teknikave bazë, secili ekip punoi 
paralelisht për të përgatitur një animacion të shkurtër, 
bazuar në tregimet tradicionale, në të cilat ata futën 

muzikën e tyre. Secili ekip përdori mënyrën e vet unike për 
të paraqitur historinë e tyre tek të tjerët.

“Kjo ishte një përvojë tjetër pozitive për të rinjtë. Shumë 
prej tyre (si në ngjarjet e mëparshme) derdhën disa lot, 
duke u penduar që nuk mund të shiheshin fizikisht. Të 
gjithë kanë shprehur dëshirën për të përgatitur një projekt 
të ri të përbashkët, i cili do të bazohet në rezultatet e këtij 
dhe që do t‘i lejojë ata të vazhdojnë të shoqërohen dhe të 
krijojnë së bashku.”

Përmes aktiviteteve vullnetare për një përgjegjësi shoqërore 
më të miër të të rinjve

Shoqata e qytetarëve për kulturë dhe arte AN-BLOK nga 
Shkupi në fillim të qershorit 2021 realizoi disa seminare 
dhe punëtori për të rinjtë e moshës 16 dhe 19 vjeç për 
vullnetarizëm dhe përgjegjësi shoqërore. Rreth 100 
pjesëmarrës patën mundësinë të dëgjojnë më shumë 
informacione dhe të diskutojnë Ligjin për vullnetarizmin, 
për të përmirësuar aftësitë e tyre komunikuese me të 
moshuarit dhe fëmijët.

Dy ligjëruesit, prof. Dr. Miroslav Pendaroski, profesor i 
asociuar në Fakultetin e psikologjisë në Universitetin 
ndërkombëtar sllav dhe Poliksena Ilioska, pedagoge në 
shkollën fillore “Shën Klimenti i Ohrit” në Shkup, punoi me 
pjesëmarrësit për të inkurajuar vlerat pozitive shoqërore 
dhe për të zhvilluar sjellje të përgjegjshme dhe rritja e 
ndërgjegjshme e vetëbesimit. U diskutua për organizimin 
e duhur të kohës së lirë dhe mënyrat e shëndetshme të 
jetesës, rritjen dhe zhvillimin e duhur dhe ndërtimin e 
personaliteteve të shëndetshme me vlera të qëndrueshme 
morale dhe plotësimin e nevojave të komunitetit dhe 
forcimin e lidhjeve në të.

Pas seminareve dhe punëtorive, pjesëmarrësit, me 
mbështetjen e edukatorëve, vazhduan me veprimtari 
praktike vullnetare e cila realizohet në katër shtëpitë e 
grupeve të vogla të Institucionit publik Shtëpia e fëmijëve 
“11 Tetori”.

“Me projektin “Nxitja e përgjegjësisë shoqërore tek të rinjtë 
përmes aktiviteteve vullnetare” ne duam të inkurajojmë 
përgjegjësinë e tyre shoqërore përmes përdorimit aktiv 
dhe cilësor të kohës së lirë”, tha Poliksena Ilioska nga AN-
BLOCK. Sipas saj, ky edukim joformal që marrin të rinjtë 
dhe që do të aplikojnë në aktivitetet vullnetare, do të 
përmirësojë vlerat e tyre shoqërore dhe në afat të gjatë 
do të mundësojë përmirësimin e cilësisë së jetës në nivel 
lokal.

Pjesëmarrësit janë studentë në shkollën e mesme 
mjekësore “Dr. Pançe Karagjozov” nga Shkupi, dhe 
mbështetja financiare për projektin u sigurua nga Civika 
mobilitas.
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A keni menduar ndonjëherë se si duket jeta e një personi 
HIV pozitiv në vendin tonë? Nocioni dominues i të jetuarit 
me këtë status është një gjendje e sëmundjes dhe vuajtjes 
së vazhdueshme. Por kjo është diametralisht  e kundërt 
nga shtatë historitë që tregojnë bashkëqytetarët tanë HIV-
pozitivë.

Shoqata për mbështetjen e njerëzve që jetojnë me HIV 
- Së bashku më të fortë, përfitues institucional të Civica 
mobilitas dhe Asociacioni për edukim shëndetësor dhe 
hulumtim - HERA nisi fushatën “Tregime pozitive për HIV: 
Unë e jetoj jetën në të gjitha ngjyrat” për të shënuar Javën 
Evropiane të Testimit të HIV.

“Dihet që në vendin tonë dhe më gjerë, kushtet nuk janë 
të pjekura që njerëzit me HIV të zbulojnë statusin e tyre 
dhe të flasin për përvojën e tyre. Qëllimi ishte krijimi i një 
platforme dhe hapësire për të folur në lidhje me këtë temë, 
në të njëjtën kohë që njerëzit të dëgjojnë këta shembuj 
pozitivë dhe të mësojnë për këtë anë të jetës me HIV”, 
tha Andrej Senih nga Shoqata “Së bashku më të fortë”. 
Ajo që i bën të gjitha këto histori pozitive është fakti që 

protagonistët e tyre mësuan për statusin e tyre HIV-pozitiv 
në kohë dhe filluan të marrin terapi të rregullta, dhe jeta e 
tyre nuk ndryshoi pothuajse.

“Të jetosh me HIV mund të duket e frikshme në fillim, por 
nuk është kështu. Unë kam jetuar me njohurinë se jam HIV-
pozitiv për më shumë se një vit, por kjo nuk ka ndryshuar 
shumë në jetën time. Unë punoj si më parë, dhe ndryshimi 
i vetëm në rutinën time të përditshme është që marr terapi 
çdo ditë”,  thotë Dejan A. nga Shkupi.

Një familje me katër persona ndan historinë e tyre 
personale dhe mëson për gjendjen pozitive përmes 
gjendjes shëndetësore të vajzës së tyre gjashtëvjeçare. Ata 
kanë jetuar me HIV për nëntë vjet dhe K.M. do të thotë: 
“Unë kam një familje të lumtur dhe të gëzuar. Kohët e 
fundit kam pasur një fëmijë që është HIV-negativ, sepse 
kam marrë terapi gjatë gjithë kohës që kur zbulova statusin 
tim.”

Duke ekspozuar përvojat e tyre emocionale, përveç prishjes 
së paragjykimeve për të jetuar me virusin, pjesëmarrësit në 
këtë fushatë kishin një qëllim më të lartë - të motivonin sa 
më shumë njerëz që të ishte e mundur të zbulonin statusin 
e tyre HIV.

Shoqata për mbështetjen e njerëzve që jetojnë me HIV - Së 
bashku më të fortë dhe Asociacioni për edukim shëndetësor 
dhe hulumtim - HERA këtë vit iu bashkua më shumë se 
600 organizatave në të gjithë Evropën në shënimin e Javës 
evropiane të testimit të HIV, nga 31 maj deri më 7 qershor 
2021. Tregimet e plota mund t’i lexoni KËTU.

HIV statusi pozitiv për HIV tregimet pozitive

Ajo që i bën të gjitha këto histori pozitive është 
fakti që protagonistët e tyre mësuan për statusin 

e tyre HIV-pozitiv në kohë dhe filluan të marrin 
terapi të rregullta, dhe jeta e tyre nuk ndryshoi 

pothuajse.

https://hera.org.mk/wp-content/uploads/2021/06/HIV-pozitivni-prikazni_Zhivotot-go-zhiveam-vo-site-boi-pdf.pdf
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Pjesëmarja qytetare

Pjesëmarrësit në punëtorinë dy-ditore të Bravura 
Kooperativa nga Dellçeva të quajtur “Sfida 18” patën 
një mundësi unike për të dëgjuar përvojën e njërit prej 
përdoruesve të mëparshëm të Grupit të vogël të shtëpisë 
(GVSH) në lidhje me atë që ai u përball kur doli nga 
Shtëpia. Gjegjësisht, të rinjtë që largohen nga shtëpitë e 
tyre pas moshës 18 vjeç, marrin një ndihmë financiare të 
njëhershme prej 180,000 denarë. Ai gjithashtu mori kaq 
shumë para, por ai i shpenzoi ato në një kohë të shkurtër, 
në ahengje, bastore dhe gjëra të ngjashme, gjë që e bëri 
atë një të ri në rrezik. Duke mos ditur kujt t‘i drejtohej, 
djali kërkoi ndihmë nga Shtëpia e grupit të vogël nga e 
cila ishte larguar kohët e fundit. Pas një sërë bisedash për 
atë që dëshiron dhe mund të bëjë dhe ku e sheh veten, ai 
kaloi përgatitjet për t‘u bashkuar me Ushtrinë si një ushtar 
me pagesë. Ky djalë nuk është i vetmi që ka probleme të 
menaxhojë paratë në dispozicion të tij. Një sondazh i kryer 
nga Enti për çështjet sociale tregon se mbi 90% e fëmijëve 
e shpenzojnë këtë ndihmë financiare në tre muajt e parë 
të daljes nga shtëpia, kryesisht për telefona të shtrenjtë, 
laptopë, gardërobë dhe nevoja të tjera personale, gjë që i 
vë ata në një gjendje të përsëritur rreziku social.

Integrimi social dhe ekonomik i jetimëve dhe kujdesit 
prindëror ishte fokusi i kësaj punëtorie si dhe i gjithë projekti 
i Bravura Kooperativa i quajtur “Ura gjithëpërfshirëse 
18” i cili mbështetet nga Civica mobilitas. “Prezantimet 
e profesorëve nga Fakulteti Ekonomik në Universitetin 
“Goce Delçev” në Shtip, Marija Gogova Simonkov dhe Elena 
Veselinova të cilat iu referuan burimeve të disponueshme 
dhe të mundshme të financimit, menaxhimit financiar 
dhe mënyrës se si të kalohet nga ideja në biznes u bënë në 
një mënyrë shumë të kuptueshme e cila ndihmoi të gjithë 
pjesëmarrësit”, thotë Aleksandar Nikolov nga Bravura 
Kooperativa dhe shton se ai është veçanërisht mirënjohës 
për dy profesorët për këtë.

Reagimet e pjesëmarrësve tregojnë se mesazhi arriti tek 
ata. “Sot pashë mundësi të reja, si të investoj në veten time 
dhe si t‘i përdor me mençuri paratë që do të marr pasi të 
dal nga shtëpia, dhe mundësi të tjera financimi. Përvoja që 

shoku im më i madh ndau me ne se si i shpenzoi paratë e tij 
në mënyrë joracionale më bëri të mendoj shumë”, tha një 
djalë 17-vjeçar i cili do të largohet së shpejti nga SHGV. Për 
mikun e tij 16-vjeçar, kjo është një mundësi për të gjetur se 
si është jashtë dhe si të luftojë dhe ushtrojë të drejtat e tij.

Bravura Kooperativa së bashku me bashkëpunëtorët nga 
Fakulteti Ekonomik në Universitetin “Goce Delçev” në Shtip 
po përgatisin një “Udhërrëfyes në botën ekonomike”. Ky 
Udhërrëfyes duhet t‘u shërbejë punonjësve të SHGV për 
të transferuar njohuri dhe aftësi të tilla tek fëmijët, gjë që 
do t‘i përgatiste ata për funksionimin në botën e jashtme. I 
gjithë procesi, siç tha Nikolov, zhvillohet në bashkëpunim 
me MPPS dhe Entin për veprimari sociale, dhe kjo 
përmbajtje duhet të jetë pjesë e edukimit të përdoruesve 
aktualë dhe të gjithë përdoruesve të ardhshëm të SHGV. 
Në periudhën e ardhshme, përdoruesit në moshën 17 vjeç 
do të mentorohen nga studentë në Fakultetin Ekonomik të 
cilët do t‘i ndihmojnë ata të bëjnë një plan biznesi, pra të 
kontrollojnë mundësitë e punësimit ose të vetëpunësimit 
pasi të largohen nga SHGV.

Punëtoria u mbajt më 27 dhe 28 maj 2021 në hotel-
restorantin “Park Panorama” në Dellçevë, dhe u ndoq nga 
gjithsej 13 pjesëmarrës.

Fëmijët pa prindër dhe kujdes prindëror kanë nevojë për 
edukim dhe integrim ekonomik

Një hulumtim i kryer nga Enti për çështje sociale 
tregon se 95% e fëmijëve e shpenzojnë ndihmën 

financiare prej 180,000 denarë në tre muajt e parë 
të daljes nga shtëpia, gjë që i vë ata në një rrezik të 

përsëritur shoqëror.
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Pjesëmarja qytetare Shërbimet e reja elektronike në arsim do ta lehtësojnë jetën e 
qytetarëve

Qendra për menaxhimin me ndryshime (CUP) ka përgatitur 
disa shërbime elektronike për nevojat e Ministrisë së 
Arsimit, përdoruesit përfundimtarë të së cilës janë 
qytetarët. Falë këtij digjitalizimi, nuk keni pse të shkoni në 
sportel ose në institucione për të nostrifikuar diplomat e 
arsimit fillor, të mesëm dhe të lartë të marrë jashtë vendit, 
për regjistrim në shkollën fillore, për të aplikuar për bursa 
dhe për të aplikuar për mbështetje financiare për rinovimin 
e godinave të shkollës. Për më tepër, softueri i zhvilluar në 
sfond mundëson menaxhimin elektronik dhe zgjidhjen e 
lëndëve nga komisionet në Ministri.

Procedura është e thjeshtë, qytetarët regjistrohen në 
portalin e-shërbimet (uslugi.gov.mk), zgjedhin shërbimin, 
plotësojnë të dhënat dhe dërgojnë. Shërbimet e përgatitura 
nga CUP janë plotësisht të digjitalizuara, ndryshe nga disa 
nga shërbimet që tashmë ekzistojnë në portalin që ofron 
gjithsej 1300 shërbime elektronike. Analiza e CUP tregoi se 
digjitalizimi jo i plotë i shërbimeve zvogëlon përdorimin.

“Digjitalizimi është jashtëzakonisht i rëndësishëm brenda 
dhe jashtë kësaj krize shëndetësore, si dhe përmirësimi i 
vazhdueshëm i shkrim-leximit digjital të çdo qytetari”, 
tha Neda Maleska, drejtore ekzekutive e CUP. Sipas saj, 
vazhdimi i investimit në digjitalizim padyshim që çon 
në ndërtimin e një shoqërie më elastike dhe mundësi 
të forta për të trajtuar korrupsionin si një efekt shtesë në 
procesin e përgjithshëm. “Është shumë e rëndësishme“, 
shtoi ajo, “që procesi i digjitalizimit duhet t‘i drejtohet të 
rinjve. Fakultetet duhet të përshtaten me këto procese, të 
cilat do të zvogëlojnë në minimum proceset dhe barrierat 
administrativo-burokratike me të cilat ballafaqohen 
studentët”, tha Maleska.

Shërbimet e mira digjitale duhet të shkojnë paralelisht 
me një infrastrukturë të mirë digjitale (pajisje online dhe 
internet). Sipas Kaido Pabusk, Këshilltar i lartë i politikave 
në SIGMA, kriza Covid na ka treguar se digjitalizimi 
nuk është vetëm diçka që nuk mund ta shmangim, por 
po bëhet një nga prioritetet kryesore. “Digjitalizimi, 
megjithatë, nuk mund të mbulojë gjithçka, veçanërisht në 
arsim, kështu që është e rëndësishme të dini se cila pjesë 
mund të digjitalizohet, siç janë këto shërbime të ofruara 
nga CUP”, tha ai gjatë një konference online “Digjitalizimi 
i shërbimeve në fushën e arsim” ku ai ishte një nga folësit.

Sipas Boro Jakimovski, profesor në FSHIIK, transformimi 
i shpejtë dhe efikas drejt shoqërisë digjitale është i 
nevojshëm. “Ne kemi nevojë për një strategji, koordinim 
mes institucioneve, disa ndryshime ligjore dhe natyrisht 
rregullim të potencialit njerëzor brenda institucioneve. 
Me një fjalë, bashkëpunimi dhe menaxhimi i rezistencës 

që shfaqet midis disa punonjësve në institucionet publike 
është vendimtar, por gjithashtu një sinergji e dukshme 
midis sektorit publik, privat dhe komunitetit akademik 
mbi këtë temë”, tha ai.

Në përgatitjen e e-shërbimeve, CUP bashkëpunoi 
me Ministrinë e Arsimit dhe Ministrinë e Shoqërisë 
Informatike dhe Administratës, personat e parë të së cilës 
folën në konferencë. Shërbimet janë pjesë e projektit 
“Digjitalizimi në sektorin publik në RMV për funksionim pa 
pengesë”, financuar nga Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar, 
me mbështetjen e Ambasadës Britanike në Shkup. Qendra 
për Menaxhimin me ndryshime është përfituese e një 
granti institucional nga Civica mobilitas.Investimet në digjitalizim do të çojnë në 

ndërtimin e një shoqërie më elastike dhe mundësi 
të forta për të trajtuar korrupsionin si një efekt 

shtesë në procesin e përgjithshëm.
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Rrjeti i këshillave të publikut do të punojë mbi të drejtat e 
komunikimit të grupeve të cenueshme

Instituti RESIS, me mbështetjen e Civica mobilitas, nga 
janari deri në qershor 2021 krijoi Rrjetin e këshillave 
të publikut (https://www.resis.mk/mreza-od-soveti-
na-publiki) në të cilin fëmijët dhe të miturit, personat 
me aftësi të kufizuara shqisore dhe të tjera, njerëz me 
sëmundje të rralla, anëtarë të komunitetit LGBT, grupe 
të pafavorizuara shoqërore, të varur dhe grupe të tjera të 
cenueshme. Qëllimi i Rrjetit është të inkurajojë organizatat 
e shoqërisë civile që të punojnë së bashku dhe në mënyrë 
të koordinuar për të ushtruar të drejtat e komunikimit të 
grupeve të cenueshme në sferën publike.

U mbajtën gjashtë punëtori me pjesëmarrjen e 
organizatave të shoqërisë civile nga të gjitha rajonet 
në të gjithë vendin (https://resis.mk/vesti-mrezha-od-
soveti-na-publiki/), përfaqësues të Këshillit për etikën në 
media dhe Agjencisë për shërbimet e mediave audio dhe 
audiovizuale. Punëtoritë identifikuan disa çështje kryesore 
me të cilat përballen grupet e cenueshme në sferën 
publike dhe diskutuan nisma dhe ide të përbashkëta për 
kapërcimin e tyre.

“Qasja e grupeve të cenueshme dhe komuniteteve lokale 
në përmbajtjen e mediave është e rrezikuar seriozisht”, 
thonë ngs RESIS, duke cituar disa arsye: transmetuesi i 
shërbimit publik është i margjinalizuar dhe ka humbur 
kontaktin me shoqërinë civile; mediat private kombëtare 
fokusohen në politikë dhe kryesisht në ngjarjet në nivelin 
qendror; Ekziston një bashkëpunim me mediat vendase, 
por ato shpesh mbulojnë paksa tema që prekin grupet e 
cenueshme.

Një problem tjetër janë rregulloret audiovizuale që nuk 
përcaktojnë në mënyrë adekuate çështjen e interesit publik, 
sipas së cilës mund të përfshihet puna e organizatave 
të shoqërisë civile dhe fushatat e ndërgjegjësimit. Për 
shkak të kësaj, mediat komerciale shpesh refuzojnë t‘u 
japin qasje të duhur ose të paguajnë shuma të larta për 
mbulimin e tyre.

Kur fjala është për rregullimin ligjor, një nga problemet 
është mungesa e rregullimit ligjor të përmbajtjes që 
publikohet në internet. Gjegjësisht, gjuha e urrejtjes, 
diskriminimi dhe përmbajtje të tjera fyese ndaj kategorive 
të caktuara të qytetarëve që janë shumë më të pranishëm në 
internet, gjë që e bën të nevojshme që organizatat qytetare 

të bashkëpunojnë shumë më tepër me Këshillin e etikës në 
Media (kur fjala është për mediat online) ose së bashku për 
të monitoruar dhe reaguar kur të drejtat e ndonjë grupi të 
cenueshëm shkelen në rrjetet sociale. Për më tepër, RESIS 
sugjeron intensifikimin e komunikimit të organizatave 
të shoqërisë civile me organin rregullator - Agjencinë për 
Shërbimet Media dhe Audio dhe Audiovizuale, e cila ka 
kompetenca dhe instrumente për të ndikuar në pluralizmin 
e medias dhe diversitetin e përmbajtjes në sferën 
audiovizuale - me qëllim të dukshmërisë së personave të 
cenueshëm grupe në përmbajtje audiovizuale.

Formimi i Rrjetit u parapri nga një proces hulumtimi 
veprimi (https://resis.mk/images/abut-us/PDF/Procenka.
pdf) përmes të cilit vetë organizatat qytetare vlerësuan 
në mënyrë kritike përmbajtjen e mediave, situatën në 
pluralizmi mediatik dhe sfera më e gjerë publike. Bazuar 
në rezultatet e hulumtimit të veprimit, RESIS gjithashtu 
përgatiti Udhëzime për rrjetëzimin dhe komunikimin 
strategjik (https://resis.mk/images/abut-us/PDF/Nasoki.
pdf), të cilat përmbajnë parimet dhe udhëzimet bazë për 
funksionimin e Rrjeti.

Mbi 50 organizata qytetare në nivel lokal që 
punojnë me grupe të ndryshme të cenueshme 

janë pjesë e rrjetit që do të përpiqet për realizimin 
e të drejtave të komunikimit të atyre njerëzve në 

sferën publike.

https://www.resis.mk/mreza-od-soveti-na-publiki
https://www.resis.mk/mreza-od-soveti-na-publiki
https://resis.mk/vesti-mrezha-od-soveti-na-publiki/
https://resis.mk/vesti-mrezha-od-soveti-na-publiki/
https://resis.mk/images/abut-us/PDF/Procenka.pdf
https://resis.mk/images/abut-us/PDF/Procenka.pdf
https://resis.mk/images/abut-us/PDF/Nasoki.pdf
https://resis.mk/images/abut-us/PDF/Nasoki.pdf
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Konekt i vlerësoi udhëheqësit e rinj të Objektivave të zhvillimit 
të qëndrueshëm

Më 23 qershor 2021 në Shkup, në një ceremoni-gala, 
shoqata Konekt në partneritet me Rrjetin e marrëveshjes 
globale në Republikën e Maqedonisë së Veriut, për herë 
të dytë i ndau çmimet për zhvillim të qëndrueshëm 
(Sustainable Development Goals – SDGs) për kompanitë, 
individët dhe liderët e bizneseve të reja nga kompanitë.

Çmimet u ndanë në tre kategori.

Ndër kompanitë, çmimet iu dhanë EVN Maqedoni SHA 
Shkup, Telekomi i Maqedonisë, Green IT DOO Shkup, 
Alkaloid SHA Shkup, Pakomak DOO Shkup.

Në kategorinë e individëve, çmimi iu dha Borçe Stamenov 
nga Bidat Informatika, si dhe Ivica Pockov dhe Nikola 
Gligorov nga Luksiko SHPKNJP Sveti Nikole.

Çmimi për liderët e biznesit të ri (deri në 35 vjeç) iu dha 
Gorjan Jovanovski nga Moja Firma SHPKNJP Shkup.

Ekselenca e saj Rosana Duxhak, Koordinatore e përhershme 
e OKB -së në RMV, nuk e fshehu kënaqësinë e saj me veprat 
e fituesve, të cilët, sipas saj, frymëzojnë me shembujt e 
tyre. Nga mënyra se si t‘i sigurojmë kompjuterë çdo fëmije 
gjatë krizës Covid-19 përmes riciklimit dhe dhurimit, deri 
në prezantimin e burimeve të energjisë së rinovueshme, 
zgjidhjet e qytetit të zgjuar, deri tek investimi në trajnimin 
dhe përmirësimin e aftësive aktuale dhe të ardhshme të 
punonjësve - unë e admiroj punën e fituesve të çmimeve 
dhe do të doja të inkurajoja kompanitë dhe individët e 
tjerë që punojnë në sektorin privat të ndjekin shembullin 
e tyre”, tha ajo.

Përveç çmimeve, në të njëjtat kategori Konekt ndau çmime 
për kontributin në arritjen e Qëllimeve të zhvillimit të 
qëndrueshëm.

Van Hool Maqedoni SHPKNJP, Kam Marketi, Makpetrol 
SHA Shkup, Makprogres DOO, Shkollat ndërkombëtare 
“NOVA”, Birraria Shkup SHA, SunSmart Solar Systems 
Shkup, Çimentorja USJE SHA Shkup dhe Sparkasse Bank 
Maqedoni SHA Shkup morën çmimet në kategorinë e 
kompanive.

Ana Dangova Hug nga firma juridike INTER PARTES 
Shkup, Gjorgji Trajkovski nga Telekomi i Maqedonisë, 
Jasna Veliçkov nga Arel Neuromarketing, Marija 
Georgievska nga Nasha TV dhe Momir Polenakoviq nga 
PricewaterhouseCoopers Maqedonia e Veriut (PwC) fituan 
mirënjohje në kategorinë e individëve.

Fatmir Bytyqi, zëvendëskryeministër i ngarkuar për 
çështjet ekonomike, koordinimin e departamenteve 
ekonomike dhe investimet, gjithashtu foli në ceremoninë 
e ndarjes së çmimeve. “…Për të dnodhur një ndryshim, 
nevojitet partneritet i vërtetë, angazhim kolektiv dhe luftë 
e përbashkët. Prandaj, jam veçanërisht i kënaqur kur shoh 
se sektori privat po orientohet gjithnjë e më shumë drejt 
funksionimit të qëndrueshëm dhe duke kontribuar në një 
shoqëri më të mirë”, tha Bytyqi.

Fituesit u shpallën në një thirrje të hapur gjatë majit 
2021. “Përmes qëllimeve të zhvillimit të qëndrueshëm, 
bizneset përqendrohen në ndikimin që kanë në krijimin 
e një shoqërie më të mirë. Fituesit e çmimeve janë të 
vetëdijshëm se qëndrueshmëria është një segment kyç 
i zhvillimit të biznesit”, tha Nikica Kusinikova, Drejtore 
ekzekutive e Konekt, duke shtuar se ata do të vazhdojnë 
të mbështesin të gjitha bizneset në arritjen e qëllimeve të 
tyre duke ndërtuar partneritete me shoqërinë civile dhe 
institucionet.

Plani vjetor i punës i Konekt mbështetet nga Civica 
mobilitas. 

Bashkëpunimi

Qëllimet e zhvillimit të qëndrueshëm pranohen 
nga të gjitha shtetet anëtare të OKB-së dhe 

duhet të përmbushen deri në vitin 2030. Ata 
janë plani botëror i veprimit për një globalizim 

të drejtë dhe një të ardhme më të mirë për të 
gjithë. Së bashku, përmes hapave të guximshëm 

dhe bashkëpunimit midis të gjithë sektorëve 
të shoqërisë, ne mund t‘i japim fund varfërisë 

ekstreme, të luftojmë pabarazinë dhe të 
trajtojmë ndryshimet klimatike. Bashkohuni 
me ne për të bërë një hap përpara dhe për të 

siguruar që askush të mos lihet jashtë.

“Unë e admiroj punën e fituesve të çmimeve dhe 
do të doja të inkurajoja kompanitë dhe individët 

e tjerë që punojnë në sektorin privat të ndjekin 
shembullin e tyre”, tha ai. Rosana Duxhak, 

Koordinatore e përhershme e OKB-së në RMV



18   QYTETARËT PËR NDRYSHIME 

Kur flasim për korrupsion, rrallëherë mendojmë për 
urbanizmin, por kur flasim për urbanizëm mendojmë për 
korrupsionin

Koalicioni “Të gjithë për një gjykim të drejtë” në 
bashkëpunim me Fondacionin Shoqëria e Hapur - 
Maqedoni, më 12 prill 2021 mbajtën një online tryezë të 
rrumbullakët ku prezantuan gjetjet dhe rekomandimet 
e hulumtimit mbi rreziqet e korrupsionit në fushën e 
planifikimit urban në nivel lokal.

Projekti u zbatua në nivel lokal, në komunën e Karposhit ku 
Koalicioni kreu një sondazh të opinionit publik. Rezultatet 
treguan se 30% e qytetarëve e shohin zgjerimin e ndërtimit 
si problemin më të madh, në vendin e dytë është papunësia 
(10%), dhe problemi i tretë më i zakonshëm është siguria 
(8%). Zgjerimi i ndërtimit shihet si një aktivitet që sjell 
veprime korruptive në qeverisjen vendore. Për të rikthyer 
besimin në institucionet vendore, Koalicioni dhe një ekip 
zyrtarësh në komunën e Karposhit punuan në një “sistem 
integriteti” për të parandaluar sjelljen korruptive, për të 
përmirësuar shërbimet dhe për të inkurajuar njerëzit që të 
njohin dhe raportojnë korrupsionin. Koalicioni gjithashtu 
siguroi ndihmë juridike falas dhe komuna caktoi një person 
për integritet për të mbrojtur informatorët.

Për kryetarin e komunës së Karposhit, Stefan Bogoev, besimi 
mund të rritet vetëm përmes ndryshimeve sistemike. “Ne 
po promovojmë digjitalizimin e shërbimeve publike, që do 
të thotë më pak ndikim njerëzor në procese, dhe kështu më 
pak hapësirë për korrupsion. Kështu, përmes aplikacionit 
celular “mZaednica”, qytetarët e Karposhit komunikojnë 
drejtpërdrejt me sektorët, dhe ata do të jenë në gjendje 
të aplikojnë për subvencione, të paraqesin aplikime për 
mbështetje financiare një herë, etj.”, tha Bogoev.

Gjetjet dhe rekomandimet nga analiza e rreziqeve të 
korrupsionit në fushën e planifikimit urban në nivel lokal 
u prezantuan në tryezën e rrumbullakët. Një vlerësim 
kundër korrupsionit i Ligjit për planifikimin urban është 
bërë si rregullorja më e rëndësishme që hedh themelet për 
planifikimin urban. Është një ligj “i ri” i miratuar në shkurt 
2020. Sipas Darko Avramovski, Këshilltar ligjor në Koalicion 
dhe autor i analizës, lëshimet që mund të rezultojnë në 
sjellje korruptive janë shkaktuar nga dispozita të pasakta 
në ligj. Përkufizimet specifike do të shmangnin rrezikun 
e interpretimeve alternative të dispozitave në praktikë, 
si dhe shfaqjen e veprimeve të ndryshme, zvogëlimin e 
sigurisë juridike dhe parashikueshmërinë, si dhe rritjen e 
shfaqjes së korrupsionit dhe konfliktit të interesit, thotë 
Avramovski.

Analiza dhe aktivitetet e tjera janë pjesë e projektit 
“Korrupsion? Jo në komunën time!”, mbështetur 
nga Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim 
Ndërkombëtar (USAID).

Gjetjet tregojnë se urbanizmi është një nga tre 
fushat më të zakonshme për të cilat qytetarët 

kërkuan ndihmë juridike. 
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Kontaktoni mjekun tuaj përmes “Mjeku im”

Shoqata për inovacionin digjital dhe transformimet - 
InnoHub në bashkëpunim me Shoqatën e specializantëve 
dhe mjekëve të rinj (ASML) në maj të këtij viti lançuan 
një shërbim falas të telemjekësisë, të brednuar me emrin 
“Mjeku im”.

Është një aplikacion celular i disponueshëm në Google 
Play, i cili siguron komunikim të sigurt midis pacientëve 
me KOVID-19 dhe mjekëve të përgjithshëm. Regjistrimi 
kërkon emrin dhe mbiemrin e pacientit, një numër telefoni 
të vlefshëm dhe e-mail. Mjekët regjistrohen në sistem 
vetëm nëse kanë një faksimil të vlefshëm, numër telefoni 
të vlefshëm dhe e-mail.

“Mjeku im” ka një bazë prej 20 mjekësh familjarë në vendin 
tonë, dhe deri në fund të qershorit u mor mbi 500 herë.

Shërbimi mund të përdoret për monitorimin e pavarur 
të shëndetit, por edhe për ndarjen e informacionit me 
mjekun e familjes. Profesionisti ka mundësinë të lidhet me 
pacientin e tyre, duke pranuar një ftesë për të ndarë të dhëna 
dhe kështu, duke monitoruar gjendjen shëndetësore. 
“Mjeku im” përmban një pyetësor standard për pacientët 
në izolim për shkak të Covid-19 për monitorimin e gjendjes 
shëndetësore 24/7. “Si ndiheni në krahasim me njoftimin e 
mëparshëm?”, “A ndiheni të rraskapitur, dhimbje kyçesh ...”, 
“Sa është temperatura e trupit tuaj”, janë disa nga pyetjet 
kur plotësoni raportin ditor.

“Monitoroni shëndetin tuaj, përdorni teknologjinë dhe 
jepini mjekëve më shumë kohë për punën e tyre të vërtetë 
- kujdesin për ju pacientët”, thonë nga InnoHub.

Në të ardhmen, më shumë pyetësorë do të jenë në 
dispozicion për monitorimin e gjendjeve të tjera 
shëndetësore, shpjegoi shoqata. Shërbimi “chat” për 
komunikim të drejtpërdrejtë me një mjek do të jetë në 
dispozicion së shpejti përmes aplikacionit, si dhe mundësi 
për video konferencë.

Shërbimi Mjeku im mbështetet nga Ambasada Australiane 
në Beograd si dhe Fondacioni Ballkanik për Demokraci 
(BTD).

Lidhuni me mjekun tuaj të familjes përmes 
“Mjeku im”, kujdesuni për shëndetin tuaj dhe 
kurseni kohën e çmuar të mjekëve, i cili është 

burimi më i rrallë në krizë me KOVID-19.
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Ambienti mundësues

Grantistët e Civika mobilitas disktuuan për përfitimet nga vetë 
rregullimi

Drafti i parë i “Kodit të organizatave qytetare në Maqedoni” 
u prezantua në një punëtori online të mbajtur më 21 
qershor 2021, ku morën pjesë 36 përfaqësues të grantistëve 
të Civica mobilitas.

Ky mjet duhet të forcojë sistemin e vetë-rregullimit dhe të 
kontribuojë në profesionalizmin dhe llogaridhënien më të 
madhe të organizatave qytetare (OQ) e cila pritet të rrisë 
besimin e qytetarëve dhe donatorëve në këtë sektor.

Aleksandra Savevska, bashkëpunëtore e projektit në 
Qendrën Maqedonase për Bashkëpunim Ndërkombëtar 
(MCMS), në prezantimin e saj trajtoi nevojën, përgatitjen 
dhe përmbajtjen e Kodit të organizatave qytetare. “Ky 
është një fillim i mirë për të ndërtuar ndërgjegjësimin për 
përmirësimin e brendshëm, se si duam të punojmë dhe 
çfarë duam të arrijmë me punën tonë për zhvillim më të 
mirë në shoqëri. Ne besojmë se një mjet i tillë duhet të 
zbatohet në çdo organizatë, natyrisht gradualisht me hapa 
të vegjël”, tha Savevska.

Kodi përfshin shtatë vlera themelore që përshkruajnë 
punën e organizatave qytetare dhe tetë angazhime, të 
përkthyera në 45 standarde, d.m.th. parimet e funksionimit.

Anketa e shkurtër e kryer në fillim të punëtorisë, në 
të cilën morën pjesë të gjithë, tregoi perceptimin e 
pjesëmarrësve se publiku (qytetarët, sektori privat, etj.) 
Ka besim të pjesshëm në organizatat qytetare. Shumica 
e pjesëmarrësve besojnë se donatorët janë kryesisht të 
njohur me punën e organizatave qytetare, ndryshe nga 
Qeveria dhe institucionet shtetërore, të cilat pjesërisht i 
kuptojnë dhe i dinë angazhimet në sektorin e shoqërisë 
civile.

Pjesëmarrësit në grupe diskutuan sistemin e vetë-
rregullimit dhe trajtuan çështje që lidhen me legjitimitetin, 
strukturën aktuale, por edhe institucionalizimin e kodit 
në organizatat e shoqërisë civile. Të gjithë u pajtuan që 
Kodi ofron udhëzime dhe rregulla themelore për punën e 
organizatave qytetare që janë të lehta për t‘u interpretuar 
dhe zbatuar. Kodi do të përmirësojë organizatat, do 
të kontribuojë në rritjen e besimit të qytetarëve dhe 
donatorëve në organizatat e qytetare, do të ndikojë në 
krijimin e një imazhi më të mirë për sektorin dhe me 
transparencën do t‘i mundësojë publikut të ketë një 
pasqyrë e aktiviteteve dhe arritjeve në shoqëri.

Në fazën tjetër, përfaqësuesit e organizatave qytetare do 
të rishikojnë në detaje draft versionin e Kodit dhe do të 
dërgojnë sugjerimet e tyre për përmirësim.

Punëtoria është pjesë e aktiviteteve të zbatuara nga 
MCMS, përmes programit “Shoqëria civile e qëndrueshme 
- financimi shtetëror për organizatat e shoqërisë civile” i cili 
financohet nga Bashkimi Evropian.
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Më shumë se 60% e organizatave qytetare nuk kanë përdorur 
financim komunal apo shtetëror

Koalicioni Rural e analizoi financimin shtetëror të 
organizatave qytetare lokale me një fokus të veçantë në 
sektorin e bujqësisë dhe zhvillimit rural. Gjetjet kryesore 
të analizës u paraqitën në një ngjarje të veçantë të 
mbajtur më 28 maj 2021, online. “Partneriteti, ekspertiza, 
bashkëpunimi janë tre postulatet kryesore mbi të cilat 
duhet të bazohet bashkëpunimi midis organizatave 
qytetare dhe komunave”, tha Liljana Jonoski, Drejtoreshë 
ekzekutive e Koalicionit Rural, duke shtuar se kjo 
është mënyra e vetme për të përmirësuar mjedisin e 
përshtatshëm për organizatat qytetare në komuna dhe 
përmirësimin e qëndrueshmërisë së tyre.

Analiza monitoron situatën në disa komuna: Ohër, 
Manastir, Prilep, Kumanovë, Kriva Pallankë, Kërçovë, 
Krivogashtan dhe Nagoriçan i Vjetër, dhe për tre prej tyre 
janë bërë raste studimore të veçanta.

Autorët e analizës konkludojnë se fondet e pashfrytëzuara 
nga buxhetet komunale janë për shkak të mungesës së 
informacionit të organizatave për këtë mundësi për të cilat 
arsye mund të kërkohen nga të dyja palët. Përveç kësaj, një 
problem tjetër është ribalancimi i buxhetit komunal, i cili 
parandalon programimin sistematik të fondeve. Kjo mund 
të jetë rezultat i gjendjes së ulët buxhetore të komunës, 
por edhe kapacitetit të komunave për të projektuar të 
ardhurat dhe për t‘i realizuar ato në mënyrë efektive. 
Gjetjet gjithashtu tregojnë për mungesën e diversitetit 
tematik të projekteve që mbështeten, kështu që shumica 
e fondeve të komunës shkojnë për aktivitetet sportive, të 
ndjekura nga ato që lidhen me kulturën. “Fondet që kanë 
komunat për të mbështetur organizatat qytetare përmes 
pikës 463 - Transferimi në OJQ janë shumë të vogla, por 
kjo është arsyeja pse ekziston partneritet dhe mbështetje 
reciproke për aplikimin dhe zbatimin e projekteve të 
mbështetura nga donatorët e huaj”, tha Donka Petrovska, 
aktiviste nga sektori civil, dhe tani drejtuese e sektorit 
për zhvillimin ekonomik lokal 
dhe partneritetet strategjike në 
Komunën e Kumanovës.

Duke pasur parasysh interesin 
e veçantë të organizatës për 
bujqësinë dhe zhvillimin rural, 
u bë një hulumtim shtesë i cili 
përfshiu 122 shoqata që punojnë 
drejtpërdrejt ose indirekt në këtë 
sektor. Mbledhja e të dhënave 
u bë përmes një pyetësori midis 
shtatorit dhe dhjetorit 2020. 
“Komunat rurale janë në një 
situatë shumë më të lakmueshme 
sesa komunat urbane”,  tha Nikolçe 
Papuçkoski, nga departamenti 
i zhvillimit ekonomik lokal në 

komunën e Krivogashtanit, dhe person përgjegjës për 
organizatat e shoqërisë civile. Për shkak të fondeve të 
vogla, ajo që ofron komuna janë partneritete, mbështetje 
për sigurimin e hapësirës ose lloj tjetër të burimeve 
për organizatat qytetare. “Komuna e Krivogashtanit 
është komuna e parë rurale që zhvillon një strategji për 
bashkëpunim me organizatat e shoqërisë civile dhe 
komunitetet lokale me mbështetjen e Koalicionit Rural”, 
shtoi ai.

Gjetjet tregojnë se 60.9% e shoqatave, deri atëherë, nuk 
kanë përdorur mbështetje financiare nga institucionet 
shtetërore, dhe një përqindje pak më e lartë (65.2%) e atyre 
që nuk kanë përdorur mbështetje financiare nga komuna. 
Shumica e atyre që kanë përdorur një mbështetje të tillë 
e kanë marrë një ose tre herë në pesë vitet e fundit. Rreth 
2/3 e të anketuarve mendojnë se njoftimet për financimin 
e shtetit nuk janë publike dhe nuk janë të lehta për tu 
gjetur, ndërsa shumica dërrmuese prej 91.3% deklaruan 
se as informacioni për përfituesit e granteve nuk është i 
disponueshëm.

Analiza dhe ngjarja për promovimin e saj është pjesë e 
planit vjetor të punës të Koalicionit Rural, mbështetur nga 
Civica mobilitas.

Organizatat që punojnë në sektorin e bujqësisë 
dhe zhvillimit rural konstatojnë se njoftimet 

për financimin e shtetit nuk janë në dispozicion 
të publikut dhe/ose nuk janë të lehta për 

t‘u gjetur. Më shumë se 90% nuk mund të 
gjejnë informacion në lidhje me ata që morën 

mbështetje. 
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Faktorët mekanikë të dialogut për një qarkullim për një mjedis 
të ri për zhvillimin e shoqërisë.

Projekti i BE, TACSO 3, organizoi një diskutim mbi 
bashkëpunimin midis organizatave qytetare dhe 
institucioneve publike më 17 dhe 18 qershor 2021. Në 
këtë ngjarje morën pjesë më shumë se 40 përfaqësues të 
organizatave qytetare dhe institucioneve publike, kryesisht 
anëtarë të Këshillave të bashkëpunimit në Shqipëri, Bosnjë 
dhe Hercegovinë, Kosovë, Mal të Zi dhe Maqedoninë e 
Veriut, si dhe organizata qytetare që punojnë mbi këtë 
temë dhe institucionet  përkatës nga Serbia dhe Turqia.

Qëllimi i ngjarjes ishte të diskutonte nevojat dhe 
përfitimet e bashkëpunimit të organizatave qytetare 
me autoritetet, si dhe të ndante praktikat ekzistuese, të 
diskutonte efektivitetin dhe efikasitetin e Këshillave dhe të 
mësonte nga shembujt më të mirë të tendencave aktuale 
në dialogun civil në rajoni i zgjerimit dhe shtetet anëtare të 
BE-së i cili u prezantua nga ekspertët e tanishëm.

Përgjegjësit për projektin në Delegacionet e BE -së nga 
Maqedonia e Veriut dhe Kosova theksuan se mekanizmat 
funksionalë për dialogun mes organizatave qytetare dhe 
institucioneve publike janë një element vendimtar për 
një mjedis të favorshëm për shoqërinë civile. Dy ekspertë 
bënë një përmbledhje krahasuese të dialogut civil dhe 
bashkëpunimit në vendet anëtare të BE-së si Bullgaria, 
Sllovenia, Qiproja dhe paraqitën një rast studimi të 
detajuar të Këshillit kroat si një model për këshillat e tjerë 
në Ballkanin Perëndimor dhe Turqia.

Ata bënë një përmbledhje për situatën aktuale në Ballkanin 
Perëndimor dhe Turqinë dhe mësimet e nxjerra nga 
Këshillat ekzistues të bashkëpunimit dhe diskutuan pse 
nevojiten mekanizmat e dialogut. Në përgjithësi, çështjet 
e politikave të shoqërisë civile duhet të vendosen dhe 
mbahen në agjendën e qeverisë dhe duhet të sigurohen 
mundësi të rregullta për dialog të strukturuar për të 
formësuar politikat që lidhen me punën e organizatave 
të shoqërisë civile. Gjithashtu, një nga nevojat është 
ndërtimi i konsensusit midis qeverisë dhe aktorëve të 
shoqërisë civile mbi përparësitë strategjike të krijimit të 
një mjedisi të përshtatshëm për zhvillimin e shoqërisë 
civile dhe forcimin e llogaridhënies së organeve qeveritare 
përgjegjëse për zbatimin e masave strategjike që lidhen 
me punën e organizatave qytetare. Këshillat duhet të 
kontribuojnë në ndërtimin e besimit midis qeverisë dhe 
shoqërisë civile.

Folësit nga Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina dhe 
Maqedonia e Veriut filluan një diskutim mbi fushën e 
punës së Këshillave, mandatet dhe udhëheqjen e tyre, 
si dhe faktorët për punën e tyre efektive dhe efikase. Në 
këtë evnemiment u diskutua gjithashtu për përbërjen 
e këshillave, kriteret dhe procedurën e përzgjedhjes, si 
dhe transparencën dhe komunikimin me pjesën tjetër të 
shoqërisë civile. Burimet e nevojshme për punë efektive të 
Këshillave u diskutuan gjithashtu si parakusht për krijimin 
e mekanizmave funksionalë për bashkëpunim.

Pjesëmarrësit diskutuan gjithashtu se efektiviteti i 
këshillave varet nga respektimi i lirive themelore, ekzistenca 
e një politike të qartë të qeverisë (ose kuadrit strategjik 
afatgjatë) për të mbështetur shoqërinë civile, diskurse të 
favorshme politike dhe nevojës që organizatat qytetare 
të kontribuojnë përmes Këshillit. Qartësia e mandatit dhe 
fushëveprimit të punës së këshillave gjithashtu luan një rol 
vendimtar. Përveç kësaj, monitorimi i ndikimit të punës së 
Këshillave është i rëndësishëm, që do të thotë se Këshilli 
duhet të ndjekë opinionet dhe vendimet e tij.

Një nga nevojat është ndërtimi i konsensusit 
midis qeverisë dhe aktorëve të shoqërisë 

civile mbi përparësitë strategjike të krijimit të 
një mjedisi të përshtatshëm për zhvillimin e 

shoqërisë civile dhe forcimin e llogaridhënies së 
organeve qeveritare përgjegjëse për zbatimin e 

masave strategjike në lidhje me punën e OQ.
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Në vend ka tre herë më shumë deponi sesa vendbanime

“Nevojat për menaxhimin e mbeturinave të ngurta/
deponive kundrejt mundësive” ishte tema e Forumit 
tradicional kombëtar Civica mobilitas të mbajtur më 30 
qershor 2021, në hotelin Aleksandar Palas në Shkup.

Forumi Kombëtar u hap nga Ekselenca e saj Sibil Suter 
Tejada, Ambasadore e Zvicrës, e cila u tha auditorit se 
të gjithë ne, si institucione dhe si qytetarë, kemi një 
përgjegjësi për të ndihmuar në rimëkëmbjen e natyrës. 
“Ekspertët propozojnë dhe krijojnë zgjidhje të sigurta 
për të gjithë. Nga ana tjetër, qytetarët dhe organizatat 
e shoqërisë civile duhet të përfshihen në procesin e 
planifikimit dhe zbatimit për t‘u siguruar që institucionet 
kompetente do t‘i menaxhojnë mbeturinat siç duhet”, tha 
ambasadorja Suter Tejada.

Në diskutim morën pjesë kryetarët e komunave të 
Kumanovës dhe Gostivarit dhe një përfaqësues i Ministrisë 
së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MMJPH).

“A jemi ne si shoqëri, pavarësisht përkatësisë sonë politike, 
të gatshëm të paguajmë për shërbimet?, pyeti Maksim 
Dimitrievski, kryetari i Komunës së Kumanovës. Ai beson 
se çmimet e shërbimeve duhet të jenë realiste, ndryshe 
nga situata aktuale. “Shteti dhe komunat janë menaxherë 
shumë të këqij në këtë fushë. Nëse do të ishim të mirë, 
ky nuk do të ishte rasti. E ardhmja është në partneritetin 
publik-privat”, shtoi Dimitrievski.

Kryetari i komunës së Gostivarit Taravari iu referua deponisë 
Rusino, ku është planifikuar një nga pesë deponitë rajonale 
në vend. Ai vuri në dukje se ata iu bashkuan qytetarëve në 
protestat kundër vendndodhjes së deponisë rajonale. “Ne 
arritëm të marrim një zgjidhje afatshkurtër, që Ministria të 
marrë parasysh mundësinë e zhvendosjes së këtij deponie 
rajonale”.

Sipas Ana Mazneva-Karanfilova, ndërgjegjësimi i 
qytetarëve duhet të diskutohet me sektorin civil. “Ata janë 
më kompetentët për këtë çështje dhe mund të punojnë 
shumë me qytetarët. Ajo vuri në dukje se investimet në 
infrastrukturën e mbeturinave kushtojnë shumë para, të 
cilat i marrin pjesërisht nga qeveria zvicerane, dhe pjesën 
tjetër qeveria do t‘i detyrohet Bankës Botërore.

Përfaqësuesit e organizatave qytetare debatuan me 
panelistët se sa vetëqeverisja lokale ruan vazhdimësinë 
në strategjitë për menaxhimin e mbetjeve të ngurta, cili 
është bashkëpunimi midis institucioneve, komunave dhe 
sektorit civil për të forcuar inspektimin në këtë fushë, si 
shumë punë reale është bërë në edukimin e popullatës në 
lidhje me përfitimet e deponive rajonale, etj.

Lile Popovska, përfaqësuese e Këshillit të inspektimit 
civil (KIC) theksoi se një nga problemet është kontrolli i 
pamjaftueshëm i sistemit të mbeturinave. Ajo beson se 
nevojitet një koordinim më i madh midis inspektorëve 
në nivel kombëtar dhe lokal, plus futjen e kontrollit 
civil në inspektime. Sipas Goran Vidaçek nga Shoqata 
maqedonase-kroate, një polici komunale duhet të krijohet 
për të përmirësuar situatën në terren. Konstantin Karaev 
nga organizata Changemakers, beson se ndryshimet në 
Ligjin për mbetjet nuk janë të përshtatshme, veçanërisht 
kur kontrolli dhe mbikëqyrja në vend janë aq të dobëta.

Për herë të parë, ideja e biznesit e Zoka Energy Solution u 
prezantua para publikut, e cila i referohet menaxhimit të 
mbeturinave dhe prodhimit të energjisë prej tij. Projekti 
parashikon grumbullimin e mbeturinave të 74% të 
territorit të vendit dhe 48% të popullsisë, gjë që do të çojë 
në mbylljen e të gjitha deponive.

Laze Filipov, përfaqësuesi i kompanisë theksoi se në 
Maqedoni ka tre herë më shumë deponi sesa numri i 
vendbanimeve dhe se zgjidhja që ju propozohet tashmë 
funksionon në disa qytete evropiane.

Përveç Zoka Energy Solution, Pakomak gjithashtu 
kishte një prezantim, i cili iu referua modeleve të reja të 
përzgjedhjes së mbeturinave.

Forumi kombëtar është ngjarja e parë Civica mobilitas 
me një prani fizike këtë vit. Protokollet shëndetësore u 
respektuan nga të gjithë pjesëmarrësit dhe folësit dhe 
pothuajse 80 përfaqësues të organizatave të shoqërisë 
civile.
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Informimi i duhur i qytetarëve mund të rikthejë besimin në 
zbatimin e suksesshëm të regjistrimit

“Organizatat qytetare mund të kontribuojnë në edukimin 
e popullatës për regjistrimin. Ne bëjmë shumë aktivitete 
edukative zgjedhore, dhe unë nuk shoh diçka të tillë këtu. 
Ata mund t‘i shpjegojnë popullsisë pse të gjithë duhet 
të marrin pjesë. “Me më shumë komunikim dhe punë në 
terren dhe në koordinim me Entin Shtetëror të Statistikave 
(ESHS), besimi në proces mund të rritet”, tha Aleksandar 
Krzhalovski, Drejtor i MCMS-së në forumin tematik të 
Civica mobilitas me temën: “Roli i mediave dhe shoqëria 
civile në informacionin publik për zbatimin e suksesshëm 
të regjistrimit të popullsisë të vitit 2021”.

Për Katerina Sinadinovska, kryrtare e Këshillit për etikën 
në media në Maqedoni, rrjedhja e informacionit nga ESHS 
është shumë e rëndësishme. “Përgjegjësia e mediave, 
organizatave dhe institucioneve të shoqërisë civile është e 
madhe. Sa më shumë lajme të vërteta të transmetuara nga 
ekspertët, aq më shumë besim do të ketë në proces”, tha 
ajo.

Forumi tematik i Civica mobilitas u mbajt më 20 Prill 2021 
në një format televiziv të ndryshëm, përmes “Emisioni 
200” në Televizionin Alsat-M, i drejtuar dhe moderuar 
nga gazetari Nazim Rashidi. Përveç Krzhalovskit dhe 
Sinadinovskës, Apostol Simovski, drejtor i Entit Shtetëror 
të Statistikave, gjithashtu foli në forum, dhe Ekselenca e 
saj Sybil Suter Tejada, Ambasadore e Zvicrës në vend pati 
një intervistë të shkurtër.

Duke folur për rolin e organizatave qytetare dhe mediave 
në informimin për regjistrimin, ambasadorja Suter Tejada 
theksoi se ato “mund të intensifikojnë diskutimin mbi 
regjistrimin dhe të kontribuojnë që kjo çështje e ndjeshme 
të kuptohet më mirë nga qytetarët. Të dhënat e regjistrimit 
nuk janë të rëndësishme vetëm për institucionet, ato janë 
të rëndësishme për të gjithë”, tha ajo. Sipas saj, media 
duhet të shpërndajë informacione të vërteta për qytetarët 
dhe kështu të përmbushë rolin që ata duhet të kenë.

I pyetur nëse mund të garantojë që deri në shtator, kur 
regjistrimi të shtyhet, të gjitha përpjekjet do të bëhen për 
ta bërë procesin relevant, drejtori Simovski tha se nëse nuk 
garanton nuk do të ishte kreu i këtij institucioni.

“Unë kam qenë në këtë Institut për 30 vjet dhe profesioni 
im kryesor është regjistrimi. Qëllimi i pranimit të këtij 
pozicioni është kryerja e një regjistrimi të vërtetë statistikor 
në këtë vend”, theksoi ai. Simovski shtoi se qytetarët mund 
të jenë të qetë sepse manipulimi i numrave me përkatësi 
etnike nuk mund të ndodhë për shkak të mënyrës së futjes 
së të dhënave që regjistron të gjitha ndryshimet.

Duke folur për mosbesimin në proces, Simovski u pajtua 
se politikanët kishin ndikimin maksimal në krijimin e një 
perceptimi të tillë në publik. Lidhur me rrjedhën aktuale të 
informacionit në lidhje me regjistrimin e popullsisë, ai tha 
se ishte i kënaqur me mediat elektronike dhe të shkruara që 
u pozicionuan saktë në lidhje me regjistrimin. Ai njeh disa 
tendenca negative në disa nga mediat online, megjithëse 
qasja ishte përgjithësisht e saktë. “Ne ishim maksimalisht 
transparentë si institucion dhe kjo transparencë nga media 
ndoshta po kthehet”, tha Simovski.

Sinadinovska shtoi se Këshilli për etikën në media nuk 
kishte marrë asnjë ankesë për raportimin në lidhje me 
regjistrimin. “Por fakti është se burimet kryesore të 
informacionit ishin partitë dhe udhëheqësit politikë. 
Fokusi ishte në atë që kanë për të thënë politikanët, 
jo ekspertët”, tha ajo. Sipas saj, nuk janë qytetarët por 
politikanët ata që janë problemi për rikthimin e besimit. 
“Unë mbështeta shtyrjen për shkak të pandemisë, por nuk 
mendoj se asgjë do të ndryshojë nëse nuk punojmë në 
ndërgjegjen e politikanëve dhe partive politike që duhet të 
bëhen përgjegjëse”, tha ajo, duke shtuar se ajo nuk shihte 
asnjë vullnet politik, por një nxitje për të diskredituar të 
gjithë sistemin.

Shtyrja e regjistrimit dhe mbajtja e tij në shtator jep 
hapësirë për diskutim dhe konsensus midis partive 
politike. “Fatkeqësisht”, tha Krzhalovski, “unë nuk shoh 
ndonjë përpjekje për të kapërcyer problemet. Për Civica 
mobilitas, e cila punon për të përmirësuar pjesëmarrjen 
qytetare në hartimin e politikave, është e rëndësishme 
që të ketë një bashkëpunim të mirë me ESHS”.  Ai shtoi 
se pret një deklaratë të përbashkët nga partitë politike se 
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metodologjia e regjistrimit është e pranuar nga të gjithë 
dhe theksoi edhe një herë se organizatat e shoqërisë 
civile duan të përfshihen dhe të ndihmojnë në procesin 
e informimit të publikut në lidhje me përfitimet e 
regjistrimit. Kjo është në përputhje me konceptin për 
promovimin e ESHS në të cilin, sipas Simovskit, është 
planifikuar të përfshihen mediat vendore dhe kombëtare, 
por edhe organizatat e shoqërisë civile. Ky promovim do të 
bëhet gjatë verës nëse gjithçka shkon sipas planit.

Formati i ri i forumit tematik Civica mobilitas u krijua për 
shkak të pandemisë që i dha përparësi diskutimit online. 
Rëndësia e çështjes që u diskutua na nxiti që ta çojmë 
diskutimin në një audiencë më të gjerë.

Mbështetja mentore i forcoi kapacitetet e organizatave 

Ridefinimi i qëllimeve dhe strategjive të organizatave, 
përgatitja e planeve për zhvillimin organizativ, 
përmirësimi i punës në grup, etj., janë pjesë e përvojave 
të ndara nga përfaqësuesit e 11 grantistëve institucional të 
Civica mobilitas në ngjarjen përfundimtare të programit të 
mbështetjes së mentorimit për organizatat qytetare, i cili u 
mbajt më 22 qershor 2021.

“Së bashku me ekipin dhe mentorin, ne arritëm të 
projektojmë aktivitetet e ardhshme dhe gjëra të cilat 
nuk do t’i kishim vënë re nëse nuk do të kishim punuar së 
bashku, d.m.th. dikush do të na kishte udhëhequr gjatë 
gjithë procesit. Për më tepër, përmes mentorimit për 
zhvillimin organizativ, ne zbuluam një potencial të madh 
të organizatës sonë, të cilën nuk e dinim se e kishim”, tha 
Jasmina Golubovska, koordinatore e projektit në Shoqatën 
Legis.

Anketa për Mbështetjen e mentorimit tregoi kënaqësi të 
madhe të klientit (vlerësuar 4.8 në një shkallë prej 1 deri 

në 5). Nota ishte pothuajse njësoj e lartë për mentorët që 
punonin vazhdimisht me organizatat për t‘i përmirësuar 
ato në fusha të ndryshme. Të gjithë pjesëmarrësit e 
vlerësuan programin e mentorimit si shumë të dobishëm 
dhe bashkëpunimi u theksua si një nga përfitimet më të 
rëndësishme në proces.

“Për ne në një kohë pandemie, sfida e vërtetë ishte të 
lidhnim pikat midis grupeve tona të synuara dhe situatës 
në të cilën jemi, por ia dolëm. “Mentori ynë Ljupka na bëri 
të ndiejmë energji të re që na motivoi dhe solli një dozë 
eksitimi”, tha Maja Babiq, anëtare e Bordit ekzekutiv të 
shoqatës për luftën kundër kancerit “BORKA”.

Pjesë e mbështetjes së mentorimit ishin 12 organizata të 
shoqërisë civile, grante institucionale të Civica mobilitas, 
ekipet e të cilëve (nga 5 deri në 10 anëtarë) punuan me 
mentorët vendas për të forcuar kapacitetet organizative.



QYTETARËT PËR NDRYSHIME   27

Si të përmirësohet informimi i organizatave qytetare te 
publiku në mënyrë që ata të shohin kontributin e tyre 
në ndryshimet në shoqëri? Si ta kaloni raportimin nga 
aktivitetet në arritje? Si t‘u përcjellim qytetarëve pamjen 
më të gjerë të aktiviteteve të përditshme? Këto ishin 
çështjet kryesore të diskutuara nga 20 përfaqësues të 
grantistëve të Civica mobilitas në punëtorinë “Informimi 
mbi arritjet” të mbajtur më 2 qershor 2021.

Një sondazh i shkurtër i kryer në fillim të seminarit, në të 
cilin marrin pjesë të gjithë, tregoi se organizatat përdorin 
mediat sociale më shpesh sesa faqet e internetit për 
të shkëmbyer informacione për atë që bëjnë. Shumica 
e pjesëmarrësve konfirmuan se informacionet që ata 
i vendosin, më së shpeshti i referohet aktiviteteve të 
zbatuara.

Përmes prezantimeve, punës në grup dhe diskutimeve, 
pjesëmarrësit patën mundësinë të njohin dallimet midis 
aktiviteteve, produkteve, arritjeve, ndikimit. Duke vepruar 
kështu, ata punuan në informacionet e publikuara tashmë 

nga organizatat e tyre, e analizuan dhe e përmirësuan atë. 
Ata diskutuan se informimi në lidhje me arritjet nuk do 
të thotë se aktivitetet nuk duhet të raportohen, por se ato 
duhet t‘u japin qytetarëve perspektivën, d.m.th. deri në 
çfarë çojnë dhe cilat do të jenë efektet përfundimtare.

Ata gjithashtu biseduan me trajnerët për procesin e 
përgatitjes dhe shpërndarjes së informacionit, mënyrën 
e shkrimit dhe planin e shpërndarjes. Punëtoria ishte një 
mundësi e madhe për të marrë reagime, jo vetëm nga 
trajnerët, por edhe për të dëgjuar mendimet dhe përvojat 
e kolegëve të tjerë në sektorin e shoqërisë civile. Kjo e bëri 
punëtorinë mjaft interaktive dhe intensive, e cila ishte 
veçanërisht e rëndësishme duke pasur parasysh që ajo u 
zhvillua online.

Pjesëmarrësit vlerësuan këtë qasje ndaj të mësuarit. 
Ata ishin unanimë që punëtori të tilla janë shumë të 
nevojshme dhe të dobishme dhe shprehën gatishmërinë 
për të praktikuar njohuritë dhe aftësitë e fituara.

Punëtorinë e udhëheqën Marina Tujneva, drejtorehë 
ekzekutive e Këshillit për Etikën në media në Maqedoni 
dhe Gonce Jakovleska, koordinatore kombëtare për 
informacione dhe komunikim e Civica mobilitas.

Civica Mobilitas mbështet nismat për mësim dhe ndarje 
reciproke mes përfituesve, dhe kjo punëtori është një 
nga ata shembuj, d.m.th. Këshilli për etikën në media në 
Maqedoni është përfitues i një granti institucional brenda 
programit.

Ai është i pari i një serie punëtorish të planifikuara në 
programin për të mësuar Civica mobilitas për përfituesit e 
programit. Në periudhën e ardhshme, do të organizohen 
punëtori dhe trajnime me përmbajtje të ngjashme, si dhe 
trajnime të tjera tematike.

Publiku duhet të informohet për arritjet e organizatave të 
shoqërisë civile

Civica mobilitas është programi i parë në Republikën e 
Maqedonisë së Veriut, por edhe në Evropë ku do të kryhet 
një Vlerësim i shfrytëzuesve (VSH).

Është një proces unik dhe novator që përfshin qytetarët 
dhe organizatat e shoqërisë civile, pra përdoruesit e Civica 
mobilitas. Notat e tyre do të mblidhen përmes intervistave, 
grupeve të fokusit dhe vëzhgimit të drejtpërdrejtë. Analiza 
e përgjigjeve do të tregojë nëse dhe në çfarë mase Civica 
mobilitas ka pasur ndikim në ndryshimet shoqërore. 
Informacionet në terren do të mblidhen nga rreth 80 
vëzhgues civilë dhe mbledhja e informacionit do të zgjasë 
rreth një muaj.

Struktura e Vlerësimit të shfrytëzuesve funksionon në 
mënyrë të pavarur, jashtë ekipit të programimit që i 
zbaton aktivitetet. Në këtë mënyrë, eliminohet ndikimi i 
zbatuesve dhe sigurohet objektiviteti i vlerësimit. Përveç 
vëzhguesve civilë, struktura përfshin bahskë-facilitues dhe 
një facilitues kombëtar. Civica mobilitas ka zgjedhur tetë 
bashkë-facilitues të cilët, së bashku me vëzhguesit civilë, 
do të mbulojnë të tetë rajonet planifikuese.

Përveç ndikimit të ndryshimit shoqëror, Vlerësimi i 
shfrytëzuesve do të përqëndrohet në mësimet e nxjerra 
nga ndihma e organizatave qytetare që të punojnë në 
mënyrë më efektive me shfrytëzuesit e tyre dhe mënyrat 
në të cilat Civica mobilitas dhe organizatat qytetare 

Vlerësim i shfrytëzuesve për ndikimin e Civika mobilitas
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komunikojnë me shfrytëzuesit e tyre, si dhe efektivitetin e 
tyre. Zbatimi i të gjithë procesit të Vlerësimit do të lejojë 
testimin e metodologjisë që mund të përdoret më vonë 
nga organizatat qytetare për të kryer vlerësimet e tyre të 
shfrytëzuesve.

Deri më tani, janë mbajtur tre trajnime për bashkë-
facilituesit ku u njohën me konceptin e Vlerësimit të 
shfrytëzuesve, parimet dhe standardet. Ata gjithashtu 
folën për cilët janë shfrytëzuesit në të vërtetë dhe cilat 
çështje kryesore do të ishin për ta. Më pas ata u njohën me 

teknikat dhe mjetet e mbledhjes së të dhënave.

Facilituesi kombëtar për Vlerësimin e shfrytëzuesve është 
Liljana Alçeva. Ajo do të krijojë metodologjinë e punës, 
do të koordinojë bashkë-facilituesit dhe do të udhëheqë 
dhe mbikëqyrë mbledhjen e të dhënave, përgatitjen dhe 
verifikimin e raportit.

Rezultatet e analizës së Vlerësimit të shfrytëzueseve pritet 
të dorëzohen në Civica mobilitas në tetor 2021.

Komiteti për përzgjedhje të granteve vlerësoi konceptet 
që organizatat i dorëzuan thirrjes për grante të vogla për 
veprim të Civica mobilitas (CM-MAK-02) në periudhën nga 
01.01.2021 deri më 31.03.2021.

U dorëzuan 57 aplikacione, prej të cilave gjashtë organizata 
janë fitues të granteve të vogla dhe atë:

 ↗ Shoqata për zhvillim Të RINJTË PËR 
INTERESIN PUBLIK Dibër me projektin Krijimi 
imkushteve për qasje të personave me aftësi të 
kufizuar trupore deri te institucionet shtetlrore 
dhe objektet tjera të nevojshme;

 ↗ Shoqata për mbështetje të grupeve të 
cenueshme të identifikuara dhe potenciale 
VIKTIMA – Shkup me projektin Rehabilitimi i 
grave të burgosura;

 ↗ Organizata e grave Llozovë me projektin Të 
drejtat ekonomike-sociale të punëtoreve të 
tekstilit;

 ↗ Shoqata e qytetarëve për kulturë dhe art 
AN-BLOK Shkup me projektin Nxitja e 
përgjegjësisë shoqërore te të rinjtë përmes 
aktiviteteve vullnetare;

 ↗ Qendra për kulturë, komunikim dhe edukim 
të romëve “SVETLA IIDNINA” Koçanë me 
projektin Mjedisi i shëndetshëm është 
përgjegjësia jonë – ta shprehim në vepër;

 ↗ Shoqata Organizata Humanitare El Hilal me 
projektin Ngirtja e vetëdijes, motivimi dhe 
perceptimi për diversitetin;

Projektet e reja të përfituesve të granteve do të zbatohen 
në gjashtë sektorë të ndryshëm, duke mbuluar të drejtat 
e njeriut, personat me aftësi të kufizuara, tolerancën, 
mjedisin dhe burimet natyrore, sundimin e ligjit dhe 
arsimin, shkencën dhe kërkimin.

Organizatat e përzgjedhura janë nga rajone të ndryshme 
në Republikën e Maqedonisë së Veriut, pra nga rajoni i 
Shkupit, jugperëndimit, lindjes dhe Vardarit dhe do të 
veprojnë në nivel lokal, rajonal dhe kombëtar.

Mbështetja totale e Civica mobilitas për këto grante të 
vogla aksioni është 1,796,340 denarë.

U ndanë gjashtë grante të reja të vogla për organizatat qytetare
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