QYTETARËT PËR NDRYSHIM
KORRIK-SHTATOR 2021 // CIVICAMOBILITAS.MK

BULETIN NR.10

BASHKË ARRIHET MË LARG
Proverbi afrikan “Nëse dëshironi të ecni shpejt, shkoni
vetëm. Nëse dëshironi të shkoni larg, shkoni së bashku”
është një ilustrim i vërtetë “i bashkëpunimit” për mua.
Ndoshta sepse preferoj pjesën e dytë të thënies, “ecim së
bashkë”. Në thelb të punës sonë, ajo që bëjnë organizatat
qytetare është të punojnë së bashku. Logjika është që
njerëzit vendosin të bashkohen sepse besojnë se së
bashku mund të bëjnë më shumë, ose siç thuhet, të
arrijnë larg.
Dikush do të thotë, “sot gjithçka është me interes”!
Duke vepruar kështu, fjalës “interes” i jepet një kuptim
nënçmues. Nuk e di pse, sikur është mëkat të kesh
interesa. Edhe qytetarët bashkohen për të arritur disa
nga interesat e tyre: të riparojnë rrugën e tyre, të mbrojnë
pyllin, të ruajnë parkun, të kenë ajër më të pastër, të
mbrojnë të drejtat e tyre, të përmirësojnë aksesin e tyre
në shërbime…
Zvonko Shavreski, kryetari i Polio Plus, së fundi më
kujtoi fjalën e urtë kur nënshkroi memorandumin e
bashkëpunimit me Komisionin për parandalim dhe
mbrojtje nga diskriminimi gjatë Festivalit të Civica
mobilitas. Edhe kolegët e Polio Plus preferojnë pjesën
e dytë të proverbit. Në punën e tyre mbi 20 vjet, ata
fillimisht vendosën fijet mes atyre për të cilët u bashkuan,
personave me aftësi të kufizuara, më pas me organizatat
me të cilat ata pranuan se mund të bashkëpunonin dhe
më pas me institucionet. Me këtë të fundit, ndonëse
bashkëpunimi ndonjëherë dukej më shumë si një
“shtrëngim duarsh”, ata megjithatë bënë përparime
të rëndësishme, siç është Grupi i lobit parlamentar
ndërpartiak për të drejtat e personave me aftësi të
kufizuara, përbërja e shtatë e të cilit ka një numër rekord
deputetësh (50) nga të gjitha sfondet politike. “Që në
fillim e kuptuam se deti i problemeve ishte shumë i madh
për të notuar në bregun tjetër. Dhe se jemi shumë pak,
nëse duam të bëjmë diçka”, tha Shavreski.

Tema kryesore e këtij numri të Qytetarët për ndryshim
është bashkëpunimi. Nëpërmjet teksteve prezantojmë
shembujt e bashkëpunimit ndërmjet Institutit
Maqedonas për Media (MIM) dhe Këshillit Kombëtar të
Organizatave të Invalidëve (NSIOM), Legis dhe Qendrës
për pranim të azilkërkuesit për të zhvilluar një program
mentorimi për përmirësimin e mundësive të punësimit
të azilkërkuesve. të Fondacionit Metamorfozis dhe tetë
organizatave me të cilat përgatitën indeksin e të qenit të
hapur. Po ashtu, fjala është për kontributet kryesore të
shoqërisë civile në 30 vitet e kaluara nga pavarësia e vendit
dhe në këtë frymë është edhe analiza e Finance Think për
papunësinë, pagat dhe bruto prodhimin e brendshëm.
“Megjashi” prezantoi rezultatet e raportit të ri për linjën
telefonike SOS për fëmijë dhe të rinj, dhe “Borka – për çdo
ditë të re” organizoi shëtitjen tradicionale rozë, mesazhi
kryesor i së cilës ishte “Pacientët me kancer të mos
harrohen për shkak të pandemisë”. Aktivistet e Qendrës
së gjelbër rajonale në Ohër mobilizuan 170 të rinj në
aksione për mbrojtjen e mjedisit, ndërsa Organizata e
grave nga Lozova trajnoi punëtorët e tekstilit. Kjo është
vetëm një pjesë e asaj që mund të gjeni në faqet pas kësaj.
Shpresoj që ajo që kemi përgatitur do t‘ju frymëzojë për
bashkëpunime të ardhshme, në mënyrë që së bashku të
zgjidhim detin e problemeve dhe të arrijmë me sukses në
anën tjetër.
Lexim të këndshëm!

Gonce Jakovleska
Koordinator kombëtar i
Civika mobilitas për IKO

Ju falënderojmë: Marika Monevska nga OG Llozovë, Afrodita Musliu nga Shoqata e qytetarëve “Neksus – Koncept qytetar”, Mersiha
Smailoviq nga OJQ Legis, Vesna Gavranlieva Andonova nga CEA, Maja Acevska nga Qendra e krizës “Shpresa”, Ana Bojaxhieva nga
Qendra e gjelbër regjionale nga Ohri dhe Ashmet Elezovski, Qendra kombëtare rome nga Kumanova. Foto arkiva: MCMS, Maqedonia
2025, Instituti për studime komunikimi, CIVIL, Borka, Megjashi, Qendra e gjelbër regjionale-Ohër, Qendra kombëtare rome-Kumanovë,
MIM.

Të dashur lexues dhe bashkëpunëtorë tanë,
“Qytetarët për ndryshim” arriti te dhjetësha e parë. Në 33
muaj e kaluar i ndamë analizat, dilemat dhe diskutimet
për çështje të rëndësishme të funksionimit të shoqërisë
civile. Edhe pse e mbështetur nga Civika mobilitas,
“Qytetarët për ndryshime” nuk është revistë ekskluzive
e përfituesve të saj të granteve, por e të gjithë atyre që
veprojnë në sektor.

Ju faleminderit të gjithëve për mbështetjen dhe
bashkëpunimin në përgatitjen e më shumë se 200
teksteve të publikuara deri tani. Të vazhdojmë edhe më
tej t’i ndajmë informatat pasi që ato kanë vlerë atëherë
kur arrijnë atje ku është e nevojshme.
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Çdo diskriminim i personave me aftësi të
kufizuara duhet të paraqitet

Polio Plus - Lëvizja kundër hendikapit dhe Komisioni
për parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi
(KPMD) nënshkruan një Memorandum bashkëpunimi
me të cilin dëshirojnë të përmirësojnë zbatimin e Ligjit
për parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi dhe
Konventën për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara.
Personat me aftësi të kufizuara përballen me
një “det problemesh”, por megjithatë arsimi
është një nga çështjet më të rëndësishme. “Pa
arsim nuk ka punësim me dinjitet dhe pa atë
personat me aftësi të kufizuara nuk mund të
zënë vendin e duhur në shoqëri”, tha Zvonko
Shavreski nga Polio Plus - Lëvizja kundër
handikapit.
“Komisioni arriti të fitojë një betejë të madhe –
zhvendosjen e zyrës nga një vend krejtësisht i paarritshëm
për personat me aftësi të kufizuara, në një godinë në katin
e 20-të, në dhoma të aksesueshme fizikisht. Kjo është
shumë e rëndësishme që personat me aftësi të kufizuara
të aplikojnë për mbrojtje personalisht ose të punojnë me
të. “Më jep shpresë se veprimet që do të ndërmarrim së
bashku do të sjellin ndryshim në jetën e përditshme të
personave me aftësi të kufizuara”, tha Zvonko Shavreski,
kryetar i Polio Plus gjatë nënshkrimit të Memorandumit.

Vesna Bendevska, kryetare e KPMD, theksoi se qëllimi i
këtij bashkëpunimi është inkurajimi i qytetarëve që të
paraqesin rastet e diskriminimit. “Sa më të zhurmshëm të
jemi të gjithë, aq më qartë publiku do të informohet për
problemet tona reale”, tha Bendevska.
Duke folur për problemet e personave me aftësi të kufizuara,
Shavreski tha se në fakt është një “det me probleme”, por
si një nga çështjet më të rëndësishme e vuri theksin tek
arsimi. “Pa arsim nuk ka punësim me dinjitet dhe pa këtë
personat me aftësi të kufizuara nuk mund të zënë vendin
e merituar në shoqëri”, tha ai. Bendevska theksoi se KPMD
deri më tani ka pranuar 160 ankesa dhe një pjesë e mirë
e tyre kanë të bëjnë me diskriminimin e personave me
aftësi të kufizuara. Ajo shtoi se aktualisht po punohet për
një ankesë nga Polio Plus për përmirësimin e kushteve për
imunizimin e personave me aftësi të kufizuara.
Memorandumi për bashkëpunim u nënshkrua më 25
shtator 2021, në Festivalin e Civica mobilitas – “Dita e
organizatave qytetare”.
Si Komisioni ashtu edhe Polio Plus dërguan një apel për
të paraqitur çdo lloj diskriminimi që do të ndihmojë që të
dëgjohen problemet e personave me aftësi të kufizuara, si
nga institucionet ashtu edhe nga publiku.
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Ndryshime për personat me aftësi të kufizuara nëpërmjet
bashkëpunimit të institucioneve, mediave dhe shoqatave

Instituti Maqedonas për Media (MIM) dhe Këshilli
kombëtar i organizatave me aftësi të kufizuara (NSIOM)
më 16 shtator 2021 organizuan debat për mekanizmat
e bashkëpunimit ndërmjet organizatave të personave
me aftësi të kufizuara, gazetarëve dhe institucioneve
përkatëse.
Pandemia e shkaktuar nga Covid-19 u theksua si diçka që
thelloi problemet e këtyre njerëzve, veçanërisht në aksesin
në shërbimet shëndetësore dhe arsimore. Personat me
aftësi të kufizuara përballen me institucione të paarritshme
dhe të papërshtatshme, madje edhe spitalet nuk janë
të aksesueshëm. “Nuk do të thotë se nëse ka rampë në
hyrje, është e aksesueshme brenda”, tha Sofka Përçeva
nga Unioni kombëtar i personave me aftësi të kufizuara
– Mobiliteti Maqedoni. Ajo theksoi se ka mungesë të
stafit të trajnuar mjekësor dhe profesional shëndetësor
për të ofruar shërbimet e nevojshme shëndetësore për
personat me aftësi të kufizuara, veçanërisht në zonat
rurale. Por, nuk mungon vetëm stafi profesional, por edhe
ndërgjegjësimi për problemin e personave me aftësi
të kufizuara në stafin ekzistues. Këtë e theksoi Mihajlo
Kostovski nga Ministria e Shëndetësisë (MSH), sipas
të cilit disa punëtorë shëndetësorë thonë se nuk kanë
pacientë me aftësi të kufizuara. Ministria e Shëndetësisë
po shqyrton përjashtimin e personave me aftësi të kufizuar
nga participimi për shërbimet shëndetësore.
Nëse ka një rampë në hyrje, nuk do të thotë se
është e aksesueshme edhe brenda. Personat me
aftësi të kufizuara nuk përballen vetëm me aftësi
të kufizuara fizike, por aq më tepër ato që vijnë
si pasojë e mungesës së ndërgjegjësimit apo
paragjykimit ndaj tyre.
Pandemia ka bërë që personat me aftësi të kufizuara të
jenë edhe më të padukshëm në procesin arsimor. Një
pjesë e nxënësve me aftësi të kufizuara nuk mundën
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të përfshiheshin në mësimin online, ndaj rëndësia e
asistentëve u bë edhe më e theksuar. Shoqatat e personave
me aftësi të kufizuara janë unanime, asistentët arsimorë
duhet të dinë të komunikojnë me personat me aftësi
të kufizuara. Për Sterja Dimov nga Unioni kombëtar i
të verbërve të RMV, asistenti edukativ i personave me
shikim të dëmtuar duhet të dijë alfabetin Braille, ndërsa
për Liza Velkoska nga Unioni kombëtar i të shurdhërve të
RMV, këta asistentë duhet të dinë gjuhën e shenjave, të
aftësohet për t‘u përshtatur me fëmijën e shurdhër, për
të krijuar një komunikim të mirë, të qartë dhe të saktë.
“Gjuha e shenjave tek një fëmijë shurdh nga një familje
me pjesëtarë të shurdhër është një mjet bazë komunikimi
që fëmija përdor në jetë”, tha ajo, duke theksuar nevojën e
aftësive të tilla për asistentët.
Por ka edhe ndryshime pozitive: çdo shkollë që ndërtohet
dhe rikonstruktohet duhet të ketë akses për personat me
aftësi të kufizuara. Sipas Dushan Tomshiq nga Ministria e
Arsimit dhe Shkencës (MASH), një kusht i detyrueshëm për
marrjen e fondeve nga MASH tani është aksesueshmëria.
“Projektet për përshtatjen ose rinovimin ose ndërtimin e
një shkolle të re nuk pranohen kur aksesi i ndërtesës nuk
është i përfshirë në zgjidhjen e projektit dhe mendoj se kjo
është një qasje e mirë sistematike”, tha Tomshiq.
Roli i medias është vendimtar në nxitjen për ndryshime
rregullatore në dobi të personave me aftësi të kufizuara.
“Institucionet kompetente e kanë harruar plotësisht se
në vend ka persona me aftësi të kufizuara, njerëz që kanë
nevoja specifike, njerëz të cilëve nuk mund t’u sqaroni se
çfarë është shtetrrethimi”, tha Zoran Andonov, gazetar i
portalit “Dua të them”. Nëpërmjet raporteve të tyre, ata
ushtruan presion mbi institucionet, gjë që rezultoi me
rregulla të përshtatura për personat me aftësi të kufizuara
gjatë karantinës pandemike.
Në shtet nga viti 2019 është në fuqi Ligji i ri për mbrojtjen
sociale. Janë bërë shumë ndryshime dhe përmirësime.
Shteti ka hequr dorë nga monopoli i ofrimit të shërbimeve
sociale dhe ka ftuar aktorë të tjerë të kryejnë këtë aktivitet.
Tashmë janë dhënë rreth 50 licenca, por duhet të punohet

MASH nuk i pranon dhe nuk i financon projektet
për përshtatje, rinovim apo ndërtim të një shkolle
të re që nuk kanë zgjidhje për aksesueshmërinë
në dokumentacionin e projektit.
për ofrimin e ofruesve të rinj të shërbimeve sociale dhe
disponueshmërinë e shërbimeve jashtë zonave urbane,
në vetë vendbanim. “Ne kemi prezantuar disa shërbime të
reja që mundësojnë dhe inkurajojnë përdoruesin të marrë

pjesë në komunitetin e tyre, të kontribuojë në jetën e
komunitetit, të largohet nga shikimi i personave me aftësi
të kufizuara si marrës pasivë të ndihmës dhe mëshirës dhe
të përpiqet të bëhet qytetar aktiv të cilët kontribuojnë në
mirëqenie”, tha Vlladimir Lazovski nga Ministria e Punës
dhe Politikës Sociale (MPSP).
Ndryshimet janë të mundshme dhe deri tek ato mund të
arrihet vetëm përmes bashkëpunimit mes institucioneve,
shoqatave të personave me aftësi të kufizuara dhe
mediave, ishte konstatim i të pranishmëve.

Përmes të qenit të hapur dhe bashkëpunimit deri te integrimi
më i lehtë i azilkërkuesve
“Periudha minimale prej nëntë muajsh është ndërmjet
parashtrimit të kërkesës për azil dhe marrjes së përgjigjes
nga institucionet. Gjatë kësaj kohe, azilkërkuesit nuk kanë
mundësi të fitojnë aftësi për punë apo të kërkojnë punë
jashtë Qendrës së pranimit për azilkërkuesit”, kështu e
filluam bisedën me ekipin e Legis. Për të përmbushur
nevojat e tyre, me mbështetjen institucionale të Civica
mobilitas, Legis po zhvillon një program mentorimi për të
përmirësuar mundësitë e punësimit për azilkërkuesit dhe
personat me status refugjati ose mbrojtje të përkohshme.
Suksesi i këtij programi është falë mentorimit
dhe mbështetjes financiare të Civica mobilitas
dhe ekipit të saj. Si donatorë, ata kanë treguar
besim të fortë te Legis për të realizuar një ide të
kahershme që ka një ndikim pozitiv në shëndetin
psiko-fizik dhe lehtëson proceset integruese të
azilkërkuesve.
Me qëllim të krijimit të programit, Legis ka realizuar
bashkëpunim të drejtpërdrejtë me Qendrën për pranim
të azilkërkuesve në Shkup dhe njerëzit që qëndrojnë atje.
“Para se të fillojmë me realizimin e programit kemi pasur
një takim me femrat dhe meshkujt që qëndrojnë aty,
kemi parë nevojat e tyre dhe sipas mundësive kemi filluar
punën”, thonë nga organizata. Programi i mentorimit
përbëhet nga një pjesë teorike që përfshin leksione për
sistemin juridik, ekonomik dhe social në vend dhe një
pjesë praktike që përfshin përvetësimin e aftësive në
qepje, manikyr dekorativ, bizhuteri dhe sende të punuara
me dorë, qëndisje dhe së shpejti mësime në kopshtari.

“Për trajnimin praktik nga janari deri në mars 2021 morën
pjesë pesë gra dhe dy vajza të reja që fituan aftësi. “Në
shtator po marrim pjesë në festivalin e Civica mobilitas, ku
kemi prezantuar punime artizanale dhe shalle me motive të
qëndisura të krijuara deri në gusht të këtij viti”, shtuan ata.
Nën sloganin “Nga Lindja me dashuri”, Legis u mundësoi
qytetarëve marrjen e punimeve artizanale me motive
nga Lindja e Mesme dhe ata përmes donacioneve të tyre
të ofrojnë mbështetje financiare për personat e përfshirë
në procesin e prodhimit. Të frymëzuar nga rezultatet
pozitive të punëtorive të qepjes dhe qëndisjes dhe
prezantimit të suksesshëm të festivalit, organizata siguroi
mbështetje financiare për fillimin e punëtorive për gratë
në rrezik social nga popullata lokale, me qëllim forcimin
e aftësive të tyre në punë dhe ofrimin e mbështetjes për
punësim. Trajnimi i parë për gratë vendase fillon muajin
e ardhshëm. “U regjistruan një numër i madh i femrave,
ndaj na u desh të zgjidhnim vetëm pesëmbëdhjetë për
të punuar në periudhën e ardhshme. Ata do të ndjekin
trajnime për rrobaqepësi, modelim të rrobave etj. Kursi
është planifikuar të zgjasë dy muaj dhe ata do të përgatisin
kurse specifike, të cilat do të prezantohen më tej”, shtuan
nga Legis.
Përpara se të përfundonim bisedën, folëm për planet e
ardhshme, të cilat tingëllojnë shumë mirë. “Në realizimin
e mëtutjeshëm të këtij programi parashikojmë hapjen e
vendeve të reja të punës me zhvillimin e një ndërmarrje
sociale me qëllim të vetë qëndrueshmërisë së programit,
sigurisht në bashkëpunim me Qendrën për pranim për
azilkërkuesit”, theksuan nga Legis.
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Ohri është komuna më e hapur, kurse Pllasnica është komuna
me renditjen më të ulët në vend
Në vend ka komuna të cilat kanë zhvilluar dy ueb faqe
zyrtare ose një ueb faqe për informimin e qytetarëve
që nuk është e regjistruar në domenin gov.mk. Disa
komuna, si komuna e Sarajit, nuk i plotësojnë kushtet
për siguri kibernetike, madje dymbëdhjetë nga pushtetet
lokale në vend nuk e kanë publikuar buxhetin në ueb
faqen e komunës. Shumë nga këto faqe nuk përmbajnë
informacionin bazë të parashikuar me ligj, dhe mesatarja
e të qenit të hapur të komunave për vitin 2021 është e ulët,
25 për qind. Këto janë pjesë e rezultateve të hulumtimit
për vlerësimin e gjendjes së qeverisjes së mirë në njësitë e
vetëqeverisjes lokale (NJVL) në RM të Veriut për vitin 2021,
të realizuar nga Fondacioni Metamorfozis në bashkëpunim
me tetë organizata, përfshirë edhe Fondacionin për
Zhvillim të Komunitetit Lokal (FZHKL) - Shtip, ish grantist
institucional i programit Civica mobilitas.
Indeksi i hapjes tregoi se në vitin 2021 rezultatet
më të mira kanë komunat e Ohrit (51%), Vasilevës
(48%) dhe Koçanit (48%), ndërsa më të ulëta është
renditur komuna e Plasnicës (3%).
Indeksi i hapjes tregoi se në vitin 2021 rezultate më të mira
kanë komunat e Ohrit (51%), Vasilevës (48%) dhe Koçanit
(48%), ndërsa më të ulëta është komuna e Plasnicës (3%).
Matja e hapjes së komunave ka zgjatur nga 1 qershori deri
më 15 korrik 2021 dhe ka përfshirë të 80 NJVL dhe Qytetin
e Shkupit. Komunat u vlerësuan përmes 139 treguesve, të
ndarë në katër fusha: transparencë, ndërgjegje, akses dhe
integritet, nëntë nën fusha, si dhe domeni i përbashkët i
pranishëm në të gjitha - të dhënat e hapura.
Hulumtimet tregojnë se shumica e komunave nuk
punojnë mjaftueshëm për të përmbushur standardet e të
qenit të hapur. “Në shumë komuna, i vetmi informacion
për ndërmarrjet publike është një link deri te ueb faqja,
ku pothuajse nuk ka asnjë dokument dhe informacion
të dobishëm për qytetarët”, thonë nga Fondacioni
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Komunat e Tearcës, Sarajit, Studeniçanit dhe
Sopishtit nuk kanë publikuar asnjë të dhënë për
operacionet financiare gjatë hulumtimit.
Metamorfozis. Ndonëse vlerat mesatare janë të ulëta,
dymbëdhjetë komuna kanë treguar hapjen e tyre përmes
të dhënave në ueb faqet. “Komunat e Ohrit, Kavadarit,
Prilepit, Vasilevës, Zërnovcit, Aerodromit, Shtipit, Gjorçe
Petrovit, Vevçanit, Zhelinës, Kumanovës dhe Rosomanit
për herë të parë këtë vit publikuan në ueb faqet e tyre grupe
të dhënash në format të përpunueshëm, sipas FZHKL. Ata
shtojnë se portali kombëtar për të dhëna të hapura, data.
gov.mk, deri më tani përmban 281 komplete të dhënash
të publikuara nga 57 subjekte, dhe vetëm tre prej tyre janë
NJVL.
Gjithashtu, shqetësuese është shifra se 21 komuna nuk
kanë publikuar asnjë të dhënë lidhur me procesin e
vendimmarrjes. Kjo është një fushë e rëndësishme që
duhet të përmirësohet sepse me akses më të madh të
informacionit për vendimet e Këshillit dhe Kryetarit të
komunës, raportimit në kohë për punën e tyre, qytetarët
kanë mundësinë të përfshihen në krijimin e politikave
publike në nivel lokal, qëndron në rekomandimet e
raportit.
Sa i përket transparencës financiare, njësitë e vetëqeverisjes
lokale plotësojnë vetëm 27% të treguesve, ku rezultatet
më të mira i ka treguar komuna e Karposhit (58%), ndërsa
të dhëna për operacionet financiare gjatë anketës nuk janë
publikuar nga komunat e Tearcës, Sarajit, Studeniçanit
dhe Sopishtit. Vetëm 10 komuna në vend kanë publikuar
një buxhet qytetar, i cili shkurton mundësinë që qytetarët,
në mënyrë të thjeshtë, përmes grafikëve dhe ilustrimeve,
të kuptojnë buxhetin. Në të njëjtën kohë, komunat
nuk publikojnë të dhëna për pagat e zyrtarëve dhe
kompensimet e anëtarëve të Këshillit komunal.

Angazhimi qytetar
Demokratizimi i vendit dhe avancimi i të drejtave të njeriut
janë përfitimet kryesore të sektorit civil
“Sukseset kryesore të shoqërisë civile janë aty ku i ka rrënjët,”
tha Sasho Klekovski, analist dhe ish-aktivist qytetar, duke e
përcaktuar atë si një katalizator për ndryshimin që, pa të,
me siguri do të kishte qenë shumë më i ngadalshëm. Kjo
deklaratë ishte pjesë e debatit “30 vjet shoqëri civile”, i cili
u zhvillua më 29 shtator 2021, në hotelin Aleksandar Pallas
në Shkup dhe online në platformën ZOOM.

në fazën e hershme të përgatitjes dhe krijimit të politikave,
ndërsa 37% e OQ deklaruan se janë të përfshira në atë
proces, por edhe në përgatitjen e ligjeve. Sipas Gaber
Dajmanovska, pritet që kjo është masa kritike në shoqëri
që do të ecë përpara, duke shtuar se pjesëmarrja qytetare
lidhet drejtpërdrejt me ndjenjën se mund të bëhen
ndryshime.

Debatin e hapi Natasha Gaber Damjanovska, drejtoreshë
e Akademisë për gjyqtarë dhe prokurorë publikë, ishgjyqtare kushtetuese dhe pjesë e shoqërisë civile, duke
përmbledhur zhvillimet në këtë sektor përmes analizës
“Shqyrtim analitik i zhvillimit të shoqërisë civile që nga
pavarësia”. Ajo theksoi se sipas një prej sondazheve të
opinionit publik për pjesëmarrjen qytetare në vend,
aktivizmi qytetar ka hapësirë mobilizuese në 1/3 e
qytetarëve në vend. 43% e organizatave janë të përfshira

Duke folur për ndryshimet dhe arritjet në sektorin civil
ndër vite, Katerina Haxhi-Miceva Evans nga Qendra
Evropiane për të Drejtën Jofitimprurëse, iu referua një
pjese të rregullores ku shoqëria civile maqedonase ishte
lider në rajon, siç është miratimi të Ligjit për vullnetarizmin
dhe të Strategjisë së parë për vullnetarizmin, rregulloret
për menaxhimin me rrezikun etj. Ajo theksoi rëndësinë e
bashkëpunimit me institucionet dhe sektorin e biznesit,
duke shtuar se “pa mbështetjen e shoqërisë dhe qytetarëve,
sektori nuk do të jetë në gjendje të arrijë atë që ka vendosur”.
Duke iu përgjigjur disa stereotipeve për shoqërinë civile,
ajo vuri në dukje se shumë organizata punojnë në disa
nga temat për shkak të angazhimit personal, jo për shkak
të strategjive të donatorëve. Për Haxhi-Miceva Evans,
“detyra jonë për 30 vitet e ardhshme është që sektori në
të gjitha vendet të jetë pjesë e shoqërisë, të njohur dhe i
rezistueshëm ndaj praktikave të këqija”.

Për të ardhmen e sektorit është i rëndësishëm
aktivizmi dixhital dhe komunikimi përmes
mjeteve online për çështje dhe iniciativa të
ndryshme. Kjo do ta bëjë atë më tërheqës për
gjeneratat e ardhshme dhe do t‘i përgatisë
aktivistët aktualë për ndryshimet dhe sfidat e
viteve në vijim.

Në debat u diskutua edhe për imazhin e organizatave
të shoqërisë civile në publik dhe nevojën e ndryshimit të
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tij. Sipas Ibrahim Mehmetit nga Agjencia Zvicerane për
Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), është e nevojshme
të përmirësohet komunikimi ndërmjet organizatave
dhe mediave, gjë që do të përmirësojë informimin për
të arriturat dhe do të theksojë ndikimin dhe rolin e
organizatave në shoqërinë.
Duke iu referuar fushave të ndryshimit, Klekovski theksoi
disa: “A do të kishim kuota për pjesëmarrjen e grave
në politikë nëse nuk do të ishte presioni i organizatave
qytetare? A do të kishim Ministrinë e Mjedisit nëse nuk do
të ishte ndikimi i Lëvizjes së ambientalistëve të Maqedonisë
(DEM)? A do të kishim rampa dhe akses të përmirësuar
fizik për personat me aftësi të kufizuara, nëse nuk do të
ishin organizatat që ishin të zëshme për këtë temë? A do
të kishim një ligj për mosdiskriminimin? Apo programet
e politikanëve me shtigje biçikletash, nëse nuk do të ishin
“Në Biçikletë”?” Sipas tij, do të jetë e rëndësishme se si do të
bashkëpunojnë organizatat qytetare me “të afërmit e tyre
sistematik” ata që janë gjithashtu të bazuar në shoqëri, si
p.sh. odat, sindikatat, partitë politike, bashkësitë fetare
etj. Duke iu referuar së ardhmes, ai theksoi rëndësinë e
aktivizmit digjital, komunikimit nëpërmjet veglave online
për çështje dhe iniciativa specifike. “Në këtë mënyrë sektori
do të jetë më tërheqës për gjeneratat e ardhshme dhe ne
do të jemi të gatshëm për ndryshimet dhe sfidat në vitet
në vijim”, tha ai.

Përfaqësuesit e pranishëm folën për aktivizmin qytetar
në dekadat e kaluara, duke u shprehur të kënaqur me
ndryshimet e arritura në shoqëri, duke theksuar se ka
shumë gjëra me të cilat mund të krenohen, por ka edhe një
luftë edhe më të madhe në vitet në vijim.
Të pranishmit u pajtuan se është e nevojshme të ndiqet
shoqëria si hibride, të përmirësohet bashkëpunimi
me median, të punohet më shumë për tejkalimin e
mosbesimit me sektorin e biznesit përmes bashkëpunimit
dhe komunikimit të ndërsjellë që do të bëjë të dukshme
ndërvarësinë e tyre.
“Të gjitha forcat në botë nuk janë aq të fuqishme sa ideja,
koha e së cilës ka ardhur! Dua të përfundoj me këtë citim
të Viktor Hugo,” tha Natasha Gaber Damjanovska, e cila e
përkufizoi shoqërinë civile si gjeneruese të ideve të reja.
Në debat morën pjesë gjithsej 310 pjesëmarrës me prezencë
fizike, përmes platformës ZOOM dhe faqes në Facebook të
QRQ, dhe ishte eventi final i Qendrës së Resurseve Qytetare,
projekt i financuar nga Bashkimi Evropian dhe i zbatuar
nga Qendra Maqedonase për Bashkëpunim Ndërkombëtar
në partneritet me Asociacionin për Iniciativa Demokratike,
Gostivar dhe Media plus, Shtip.
Debatin mund ta shihni KËTU.

Njerëzit janë më të bukur kur janë të ndryshëm
#BëjeNdryshimin #RespektoDiversitetin
“Jeta ime është e mbushur me bukuritë e përzierjes me
njerëz me origjinë të ndryshme. Dhe gjatë gjithë jetës
sime mësoj diçka të re, çdo ditë. Mësoj si të vendos veten
në vendin e tjetrit, me një origjinë tjetër, me një kulturë,
shprehi dhe zakone të ndryshme”, tha Xhabir Deralla
për fushatën: “Bëni ndryshimin, respektoni diversitetin”,
realizuar nga Civil – Qendra për liri. Një iniciativë në të
cilën figura publike, qytetarë, opinionistë, ekspertë dhe
politikanë folën për diversitetin dhe vlerat evropiane
përmes video mesazheve. Secili në mënyrën e vet autentik
dhe i gatshëm për të kontribuar për një shoqëri të barabartë
për të gjithë.
“Liria juaj përfundon aty ku cenohet liria e tjetrit”, “Çdo grup
etnik ka arritur të mbetet i veti duke respektuar të tjerët”,
“Muzika dhe sporti janë arma më e fortë në luftën për
respektimin e diversitetit”, “Mësojini fëmijët të jenë njerëz
të mirë”, “Njeriu që mëson për njerëzit, komunitetet dhe
kulturat e tjera është njeri i lirë”, janë pjesë e mesazheve
të dërguara muajve të fundit nga Atixhe Muratova, Dunja
Ivanova, Petar Arsovski, Kristina Arnaudova, Rita Behadini
e shumë të tjerë.
Kjo fushatë ndërgjegjësimi publik fokusohet në mesazhet
pozitive të multikulturalizmit dhe vlerave evropiane dhe
synon të zbusë efektet shkatërruese të urrejtjes etnike
dhe fushatave antiperëndimore, tha Civil, duke dërguar
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një mesazh: “Duke respektuar diversitetin e njerëzve dhe
komuniteteve, çdo ditë ne e bëjmë këtë botë më të mirë
dhe më të bukur për brezat e ardhshëm. Çdo ditë kemi një
shans për të bërë diçka të mirë. Çdo ditë ne kemi një shans
për të ndryshuar diçka në botë. Bëje ndryshimin. Respekto
diversitetin.”
Video mesazhet shikoni në Faqen e Civilit në facebook.
Fushata është pjesë e projektit me të njëjtin emër
Bëje dallimin: Respekto diversitetin dhe zbatohet në
bashkëpunim me Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe
Evropiane të Dukës së Madh të Luksemburgut. Projekti
është një vazhdimësi e nismës jashtëzakonisht të
suksesshme të vitit të kaluar United for Diversity.

E drejta e fëmijëve që shkelet më shpesh është e drejta për t‘u
takuar me të dy prindërit
Viti i pestë me radhë, marrëdhëniet familjare janë në
krye të listës së të drejtave më të dhunuara të fëmijëve në
vendin tonë, sipas raportimeve në linjën telefonike SOS
për fëmijë dhe të rinj në Ambasadën e Parë të Fëmijëve
në Botë – “Megjashi”. Me thirrjet në gjashtëmujorin e parë
të vitit 2021 janë përfshirë gjithsej 223 fëmijë dhe të rinj,
përkatësisht janë zgjidhur 151 raste për të cilat mund të
ketë shkelje të një ose më shumë të drejtave të fëmijëve.
Në rastet e raportuara vihet re se tek fëmijët
mbizotërojnë zemërimi, zhgënjimi, emocionet që
çojnë në sjellje agresive dhe shkaku më i shpeshtë
i kësaj gjendjeje psikologjike tek fëmijët është
raporti i prindëror që rezulton nga divorcet.
“Madje 98 thirrje i referohen problemit të shkeljes së të
drejtës së fëmijës për t'u takuar me prindin që nuk është
kujdestar, gjë që ndodh me mosrespektimin e vendimeve
të qendrave për punë sociale në procedurat e divorcit”,
tregon raporti gjashtëmujor i Megjashit për linjën SOS për
fëmijë dhe të rinj.
Më shqetësuesja është sindroma e fëmijës së tjetërsuar
që shfaqet tek fëmijët e prindërve të divorcuar, sepse ka
pasoja të rënda në zhvillimin e këtyre fëmijëve dhe në
personalitetin e tyre. “I lidhur ngushtë me këtë problem
është edhe problemi i rrëmbimit të fëmijëve nga njëri
prej prindërve të divorcuar, problem ky që për herë të parë
pas shumë kohësh është raportuar disa herë në telefonin
SOS në gjashtë muajt e parë të këtij viti”, theksojnë nga
Megjashi.
Menjëherë pas kësaj janë paraqitjet për shkeljet e të
drejtave të fëmijës gjatë dhunës. Në këto raportime janë
përfshirë 90 fëmijë dhe i referohen disa llojeve të dhunës
si: dhuna e bashkëmoshatarëve – ngacmimi, dhuna fizike,
dhuna mendore/emocionale, neglizhenca, dhuna seksuale,
abuzimi me punën e fëmijëve. Shumica e fëmijëve, gjithsej
33, raportuan dhunë fizike.
Në vend të tretë për nga frekuenca është shkelja e së drejtës
për akses në institucione, shërbime sociale, shëndetësore
dhe shërbime të tjera, e ndjekur nga problemet që lidhen
me shëndetin mendor, shkollën dhe shëndetin fizik.

“Gjithsej 63 fëmijë përfshihen në kategorinë e problemeve
me aksesin në shërbime dhe institucione të ndryshme. Në
këtë kategori përfshihen fëmijët që kishin akses të kufizuar
në arsim si pasojë e mungesës së certifikatës së lindjes,
mungesës së kartës së vaksinimit, uljes së kapacitetit të
punës së kopshteve për shkak të pandemisë me Covid-19,
asistencës teknike për monitorimin e orëve online e të
ngjashme”, thuhet në raport.
Veprimet e ndërmarra për problemet e raportuara janë
zakonisht rekomandime, referime tek zyrtarët e zbatimit
të ligjit, referime në institucione të tjera brenda apo jashtë
vendit, referime te këshilltarët e shkollave ose ndërhyrje të
drejtpërdrejta.
Në gjysmën e parë të këtij viti janë regjistruar
tetë raste të fëmijëve që ikin nga shtëpia, por
ka raportime edhe për rrëmbim të fëmijëve nga
prindërit e partnerëve të divorcuar.
“Gjatë mbështetjes, ekipi i linjës telefonike SOS shpesh
bashkëpunonte me qendrat për punë sociale, veçanërisht
me ekipin intervenues në Qendrën e Shkupit, si dhe
qendrat nga qytetet tjera, drejtoritë e brendshme, shkollat,
Shoqata e juristëve të rinj, Koalicioni për gjykim të drejtë,
Qendra e parë familjare, si dhe aktorët dhe organizatat
tjera në mënyrë që të ofrojnë mbështetje më të mirë dhe
më efikase për ata që raportojnë”, thonë nga Megjashi.
Ekipi SOS i Megjashit ka profile të ndryshme njerëzish:
psikolog, jurist, kriminalist, pedagog, punonjës social dhe
së fundmi edhe vullnetar – edukator special. Ky diversitet
ekipor, theksojnë ata, u jep atyre mundësinë për të
shqyrtuar çdo rast individualisht nga disa aspekte dhe për
të gjetur zgjidhjen më të mirë.
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Ekzaminoni me kohë gjinjtë tuaj, kjo ju shpëton jetë!
Më 26 shtator 2021, ngjyra rozë dominoi në gjithsej 17 qytete
të vendit tonë në nder të të gjithë luftëtarëve të kancerit të
gjirit dhe me një qëllim të vetëm - sensibilizimin për këtë
sëmundjeje. Mijëra qytetarë për të 13-ën herë ishin pjesë e
marshimit “Përpara rozë” organizuar nga shoqata “Borka –
për çdo ditë të re”. Në kohën e pandemisë dhe nën të gjitha
masat dhe protokollet e mbrojtjes nga KOVID-19, mesazhi
ishte i thjeshtë: “Pacientët me kancer nuk duhet të harrohen
për shkak të pandemisë”. Jo vetëm në vendin tonë, por në
mbarë botën, shumë nga procedurat diagnostikuese janë
ndërprerë. Numri i rasteve të zbuluara rishtazi ka rënë me
40 për qind, duke i vënë pacientët e padiagnostikuar në
rrezik të zhvillimit të kancerit në fazën e vonshme. Duhet
të vazhdojë skriningu i vazhdueshëm për kancerin e gjirit
dhe pacientët të kenë procedura të pandërprera dhe të
aksesueshme diagnostikuese, tha Biba Dodeva, kryetare e
Borkës, nga manifestimi qendror në “Guacën e qytetit” në
Parkun e Qytetit në Shkup.
Ekzaminimet e rregullta mjekësore dhe
vetëkontrolli i gjirit janë më efikase për zbulimin
e hershëm dhe diagnostikimin e sëmundjes.
Të pranishmëve iu drejtuan zyrtarisht Ministri i
Shëndetësisë Venko Filipçe, ambasadorja e SHBA-së në
Maqedoni Kejt Meri Birns, Dr. Nino Vasev, onkologe, Dr.
Elena Qosevska nga Instituti i Shëndetit Publik, të cilët
theksuan se çdo pacient meriton një qasje të personalizuar
ndaj terapisë, disponueshmëria e barnave moderne, si dhe
terapia në kohë.
Ministri Filipçe theksoi se mbetet përkushtimi për të ofruar
kujdes maksimal shëndetësor për të gjithë qytetarët
tanë dhe bashkëpunim aktiv dhe gjithëpërfshirës me
organizatat qytetare. “Vetëm me përpjekje të përbashkëta
mund të përmirësojmë sistemin tonë shëndetësor”, shtoi
ai.
Në këtë manifestim mori pjesë edhe Danela Arsovska,
kandidate për kryetare të Shkupit, e cila këtë herë ishte në
rolin e luftëtares që fitoi betejën me kancerin. “Sëmundja
nuk kërkon vite e gjysmë. Kur u përballa me sëmundjen,
isha shumë e re, por me mendimin e vetëm që duhej të
fitoja”, tha Arsovska, e cila u fokusua në kontrollet e rregullta
mjekësore, por edhe vetëkontrollin e gjirit, të cilat janë më
efektive për zbulimin e hershëm dhe diagnostikimin e
sëmundjes.
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Me të pranishmit në Shkup ka marshuar edhe Petre
Shilegov, kryetari aktual i Shkupit, i cili përmes një statusi
në Facebook ka shprehur përkrahjen e tij për shoqatën
Borka: “Këta njerëz sot tregojnë se nuk dorëzohen në ato
beteja dhe janë gjithmonë këtu për të ndihmuar pacientët
me kancer, si dhe për të edukuar publikun e gjerë, për të
ofruar këshilla për institucionet publike shëndetësore dhe
sektorin joqeveritar”.
Në linjën telefonike pa pagesë 075/22 88 99
mund të paraqitet kushdo që mendon se është i
sëmurë ose që është i sëmurë nga kjo sëmundje
për të marrë informacionet e dhe udhëzimet e
nevojshme.
Çdo vit në Maqedoni regjistrohen 700 deri në 800 raste të
kancerit të gjirit dhe 250 pacientë e humbin betejën me
sëmundjen. Sipas pacientëve që kanë mundur kancerin,
mbështetja është më e rëndësishmja. Linja telefonike pa
pagesë 075/22 88 99 mund të kontaktohet nga kushdo
që mendon se është i sëmurë ose tashmë vuan nga kjo
sëmundje për të marrë informacionin dhe udhëzimet e
duhura. Mos harroni të planifikoni një mamografi, kjo do
t‘ju shpëtojë jetën.

Nevojitet mbështetje më e madhe nga shoqëria dhe shteti për
shëndetin mendor
“Nevojitet ndërgjegjësim për sëmundjet mendore dhe të
rritet disponueshmëria e informacionit për të mbrojtur
shëndetin tonë dhe shëndetin e njerëzve tanë të dashur”,
ka shkruar Dimitar Ilçov, në tekstin hyrës të revistës
“Shëndeti mendor”, botuar nga Shoqata për shëndet
mendor – Asociacioni “Mendimi”, me mbështetjen e Civica
mobilitas.
Për shëndetin mendor nevojitet një mbështetje
më e madhe nga shoqëria dhe shteti, e cila
aktualisht i është lënë iniciativave personale dhe
projekteve të shoqatave.
Në kohën që jetojmë, përballë pandemisë së shkaktuar nga
virusi KOVID-19 dhe krizës ekonomike, jemi dëshmitarë të
një frekuencë në rritje të problemeve të shëndetit mendor
tek të gjitha kategoritë e qytetarëve. Rrjedhimisht, sipas
shoqatës “Mendimi”, është imponuar nevoja për një lexim
që do të fokusohet në promovimin e shëndetit mendor.
Në numrin e parë, të botuar në një tirazh prej 300 kopjesh
dhe/ose në dispozicion online, lexoni: si të ndërtohet një
shoqëri më e mirë për njerëzit që vuajnë nga çrregullime
mendore, rëndësia e shëndetit mendor publik, ndikimi
i psikoterapisë etj. Përmes intervistave dr. Stojan
Bajraktarov, dr. Silvana Markovska - Simoska dhe dr.
Mirjana Jovanovska - Stojanovska dhanë komentet e tyre
eksperte për gjendjen e shëndetit mendor në vendin tonë,
të cilët pajtohen se nevojitet mbështetje më e madhe nga
shoqëria dhe shteti për shëndetin mendor, e cila aktualisht
i është lënë iniciativave personale dhe projekteve të
shoqatave.
“Qëllimi ynë është që në përmbajtjen e kësaj reviste të
përfshihen jo vetëm çështje profesionale dhe konceptuale,
por edhe përmbajtje informative të shkruara në një gjuhë
popullore dhe të kuptueshme, të destinuara për të gjithë”,
tha Ilçov, kryeredaktor.
“Shëndeti mendor” është një revistë që përpiqet të botohet
periodikisht, në intervale të rregullta, dhe natyrisht, të
mbetet pa pagesë. Mos e humbisni numrin e parë, lexoni
dhe vazhdoni të kujdeseni për shëndetin tuaj mendor.
Kujdesi për shëndetin mendor është një përparim për një
jetë të lumtur dhe paqësore.
Lexoni revistën “Shëndeti mendor” KËTU.
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Iniciativat për aktivizimin e të rinjve japin rezultate
Më shumë se 170 të rinj morën pjesë në aktivitetet e
Qendrës së gjelbër rajonale të Ohrit (QGJR) kushtuar
mbrojtjes së mjedisit. Aktivistët e shoqatës janë të
kënaqur me rezultatet e arritura. Ata thonë se përmes
aktiviteteve të projektit, të dizejnuara në një mënyrë tjetër,
më tërheqëse, mund të ndërtohet ndërgjegjësimi për
problemet mjedisore.
Iniciativa “Plazhi i gjelbër Labino” pati efektin
më të madh pasi pas pastrimit dhe rregullimit të
vazhdueshëm nga aktivistët, popullata vendase
vazhdoi ta mirëmbajë atë në mënyrë të organizuar.

vendet më të ngarkuara si për vendasit ashtu edhe për
turistët. Aktivitetet me efektin më të madh, për Ana
Bojaxhievën është “Plazhi i gjelbër Labino”. Aktivistët e
mirëmbanin vazhdimisht këtë plazh të virgjër në pjesën e
vjetër të qytetit, përmes disa aksioneve për grumbullimin
e mbeturinave, dy aksioneve për pastrimin e vegjetacionit,
mirëmbajtjen e vazhdueshme të koshave të plehrave,
vendosjen e një tabele me motive ekologjike etj. Tashmë,
me iniciativën e tyre, popullata vendase ka vazhduar ta
mirëmbajë këtë pjesë të qytetit në mënyrë të organizuar.

Të rinjtë nga QGJR janë inkurajuar nga, siç thonë ata,
“gjendja jo aq e rëndë në Ohër me mini-deponitë ilegale,
interesimi i pamjaftueshëm i qytetarëve për ndonjë
ndryshim dhe vetëdija e pamjaftueshme për mbrojtjen e
mjedisit”. Projekti “Eko vera rinore” i mbështetur nga Civica
mobilitas duhej të përmirësonte dëshirën e të rinjve për t'u
përfshirë në diskutime dhe aktivitete në fushën e mjedisit.
Ata e kuptuan se ka shumë njerëz me të njëjtin mendim
që kishin ide dhe sugjerime të dobishme për zgjidhjen
e problemeve aktuale, të cilët janë të interesuar për
ndryshim, por që, për fat të keq, u mungon vetë-iniciativa.
Anëtarët e QGJR vendosën që ata të ishin hallka që do të
lidhte të gjithë elementët. Dhe ia dolën.
Në gjashtë muajt që ka nisur projekti, ata kanë organizuar
katër takime edukative kushtuar aspekteve të ndryshme
të mbrojtjes së mjedisit dhe përmirësimit të aftësive për
përgatitjen e projekteve duke përfshirë më shumë se 70
të rinj. Gjatë korrikut dhe gushtit, ata organizuan gjashtë
aksione mjedisore në të cilat qindra aktivistë mblodhën 105
thasë me mbeturina, televizorë të vjetër, mobile, dyshekë
e të ngjashme. Mbetjet e grumbulluara u transportuan në
deponinë lokale me ndihmën e mekanizimit të shoqatës
Eco-Fap. “Kontribut të rëndësishëm në realizimin e
suksesshëm kanë bashkëpunëtorët kryesorë, Iniciativa
kulturore 5 deri 12 dhe Eko- Fap”, tha Ana Bojaxhieva nga
QGJR. Ajo veçon bashkëpunimin me Iniciativën kulturore
5 deri më 12, që janë një ekip të rinjsh entuziastësh që
punojnë me moton “Kultura rritet me të rinjtë”. Ndonëse
janë më të fokusuar në ndërgjegjësimin kulturor, përmes
“Eko verës rinore” ata arritën t'i njohin të rinjtë me ujërat e
eko ndërgjegjësimit. “Procesi i vendosjes së bashkëpunimit
me shoqata të ndryshme, institucione, komuna, individë
është diçka që do ta veçonim si një efekt shumë pozitiv të
këtij projekti, i cili na gëzon veçanërisht dhe na jep elan që
kjo nismë të bëhet edhe më e madhe”, shtoi Bojaxhieva.
Aktivistët vendosën 11 tabela me motive mjedisore në
nëntë lokacione në rajonin e Ohrit. Tabelat përmbajnë
mesazhe për mbrojtjen e mjedisit dhe vendosen në
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Qendra e gjelbër rajonale është mjaft e bindur se në këtë
mënyrë mund të ndërtohet ndërgjegjësimi. “Nuk na
bindin kërkesat e shumta për vullnetarizëm në shoqatën
tonë pas aktiviteteve të realizuara, propozimet e shumta
për të ardhmen, kontakti me QGJR nga shoqatat e qyteteve
të tjera të vendit që dëgjuan për nismën tonë dhe mbi të
gjitha të rinjtë. Njerëzit na bëjnë të ditur se “ne mund të
llogarisim në mbështetjen e tyre të madhe nëse vazhdojmë
me aktivitete të tilla”, tha Bojaxhieva. Ata nuk e fshehin se
ka pasur refuzime për të marrë pjesë në aksione, por, “duke
qenë se përvojat pozitive janë më të shumta, patjetër që
do të vazhdojmë të përpiqemi për angazhim edhe më të
madh të të rinjve”, shtoi ajo.

Pjesëmarrja qytetare
Për 30 vjer vendi e ka rritur BPV për 60% - a është e
mjaftueshme?
Në prag të jubileut - 30 vjet pavarësi, Instituti Finance Think
analizoi disa parametra që ofrojnë disa nga përgjigjet e
pyetjes së titullit. Analiza mbuloi çështje ekzistenciale që
janë në krye të interesit publik si papunësia, pagat, bruto
prodhimi vendor (BPV) dhe i krahasoi ato me disa vende
të tjera.
Tre dekada më parë, vendi kishte një BPV për
frymë të krahasueshme me Letoninë, Poloninë,
Rumaninë dhe Kazakistanin. Sot kemi një nivel
të ngjashëm të BPV-së për frymë me Shqipërinë,
Gjeorgjinë dhe Turkmenistanin.
Sipas rezultateve, nga viti 1992 deri në vitin 2021 Maqedonia
e rriti bruto prodhimin vendor për 60%. Kështu, nëse 30 vite
më parë BPV në vend ishte 10278 dollarë për frymë, sipas
barazisë së fuqisë blerëse, këtë vit ajo është 16444 dollarë.
BPV për frymë tre dekada më parë ishte e krahasueshme
me atë të Letonisë, Polonisë, Rumanisë dhe Kazakistanit.
Sot, BPV është e ngjashme me atë të Shqipërisë, Gjeorgjisë
dhe Turkmenistanit. Në vendet me të cilat Maqedonia e
Veriut ishte në të njëjtin nivel 30 vjet më parë, tani BPV
është trefishuar.
Te papunësia, gjërat janë pak më mirë. Nga 21.7% në 1998
ka rënë në 15.9% tani, ose sot kemi të njëjtën papunësi si në
1966. Të dhënat tregojnë papunësi të ngjashme me Malin
e Zi dhe Bosnjë dhe Hercegovinën dhe ne jemi vetëm më
mirë se Kosova. Papunësia maqedonase është nën nivelin
e para pavarësisë, por ende mbi të ashtuquajturën shkalla
natyrore e papunësisë, theksojnë nga instituti.
Pagat mesatare në vitin 2021 janë ulur në krahasim me ato
të vitit 1987 krahasuar me Slloveninë dhe sërish Maqedonia
është më e mirë se Kosova. E paraqitur me shifra: për çdo
100 euro të pagës mesatare në Slloveni, Maqedonia në
vitin 1987 kishte 44 euro, ndërsa sot shuma është 35,5 euro.
Është e rëndësishme të theksohet se dallimet nuk janë
rritur vetëm midis Sllovenisë dhe Maqedonisë, por vërehen
dallime në shumën e pagave mesatare në shtetet e ishJugosllavisë, thuhet në anketë. Diferenca reflektohet edhe
në sektorë. Nëse në vitin 1981 nga dymbëdhjetë sektorë,
dy të tretat kishin paga mbi mesataren, tani në vitin 2021
vetëm financat (bankat dhe sigurimet) dhe shëndetësia
dhe mbrojtja sociale janë mbi mesataren. Sektorë të
rëndësishëm, si industria, bujqësia dhe mikpritja, janë
tani shumë prapa mesatares sesa në vitin 1981. Një pjesë
e kësaj mund të shpjegohet edhe nga sektorët e rinj, si

informatika, të cilat nuk ekzistonin në vitin 1981 dhe rrisin
mesataren, por megjithatë bëhet e qartë shtresimi sipas
sektorëve.
Duke e prezantuar gjendjen e vendit sot, rezultatet
flasin për një jetë më të mirë për disa, por jo për të gjithë
qytetarët. Nga info grafikët imponohet edhe përfundimi se
shumë vende po ecin me shpejtësi në rrugën e përparimit
ekonomik, ndërsa Maqedonia e Veriut po e bën këtë
jashtëzakonisht ngadalë. Finance Think e shpjegon këtë me
një sërë goditjesh të jashtme dhe të natyrës joekonomike
që penguan ekonominë të arrijë ritme rritjeje më të larta
dhe të vazhdueshme. “Pandemia e koronës vitin e kaluar e
zhyti vendin në recesion me një rënie prej 4.5% të BPV-së.
Parashikimet për këtë vit janë që do ta përfundojmë me
një rritje prej 4% dhe në vitet në vijim do të rritet me 5%”,
thonë nga instituti.
Pandemia me koronës vitin e kaluar e zhyti vendin
në një recesion me një rënie prej 4.5% të BPV-së.
Për këtë vit, parashikimet janë që të mbyllet me
një rritje prej 4 për qind dhe në vitet në vijim të
arrijë në 5 për qind.
Nga Finance Think theksojnë se për krahasim merren
vetëm vendet ish-socialiste me një tregues përfundimtar
të disponueshëm, pra projeksion për vitin 2021, i ngjashëm
me atë të Maqedonisë së Veriut. Si burim përdoren të
dhënat e Pasqyrës Ekonomike Botërore të Fondit Monetar
Ndërkombëtar.
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Punësimi dhe largimi i punëtorëve është ngarkesa më e madhe
burokratike për kompanitë në vend
Me rastin e Ditës ndërkombëtare për luftimin e burokracisë,
29 shtatori, organizata qytetare Maqedonia 2025 prezantoi
Indeksin e burokracisë për Maqedoninë. Anketa përfshin
tërë vitin 2020 dhe tregon se Maqedonia ka ngarkesën më
të ulët burokratike sa i përket procedurave krahasuar me
gjashtë vendet evropiane të përfshira në anketë (Sllovakia,
Republika Çeke, Italia, Bullgaria, Spanja dhe Lituania).
Ndër vendet e BE-së, Spanja shpenzon më shumë, rreth
369.3 orë për detyrimet burokratike ndaj shtetit, në Itali
një kompani shpenzon 312 orë, në Lituani 271 orë, në
Republikën Çeke dhe Sllovaki shpenzon përkatësisht 239
dhe 217.5 orë. Një kompani në vend shpenzon 146.5 orë në
vit për të qenë plotësisht në përputhje me legjislacionin
vendas, sipas një sondazhi të “Maqedonia 2025”. “Është
reduktuar numri i orëve që u nevojiten kompanive për
të përmbushur detyrimet ndaj shtetit. Ndryshimet
kryesore që kontribuojnë në përmirësimin e rezultateve
të Maqedonisë janë ndryshimet më të pakta ligjore,
gjegjësisht zbatimi i vonuar i një pjese të legjislacionit për
shkak të pandemisë me Covid-19”, tha Nikica Mojsoska
Blazevski, drejtoreshë ekzekutive e Maqedonia 2025.
Lidhur me këtë u ndërlidh zëvendëskryeministri për
çështje ekonomike, Fatmir Bytyqi: “Në këtë periudhë të
ndërmjetme njëvjeçare janë ndërmarrë hapa serioze
për administrim më efikas dhe efektiv dhe reduktim
të procedurave burokratike. Ne e bëjmë këtë si në nivel
operacional ashtu edhe në atë strategjik”.
Maqedonia me barrën më të vogël burokratike për
kompanitë. Një kompani në vend shpenzon 146.5
orë në vit për të qenë plotësisht në përputhje me
legjislacionin vendas.
Pavarësisht lehtësimit, aktivitetet që lidhen me “punësimin
dhe largimin nga puna” mbajnë barrën më të madhe
burokratike. Hulumtimet tregojnë se punëdhënësit në
Maqedoni shpenzojnë 31.5 orë pune në vit për të punësuar
ose pushuar një punëtor. Kjo, sipas përfaqësuesve të
“Maqedonia 2025”, është një barrë e madhe burokratike.
Pranë nesh është Spanja me 30.75 orë dhe më e mira është
Lituania, ku këto procedura burokratike kërkojnë vetëm
3.75 orë. Në Itali, Republikën Çeke dhe Sllovaki koha e
kaluar para sporteleve për këtë qëllim varion nga 9.45 orë
(Itali), deri në 17.25 orë (Sllovaki).
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Indeksi i burokracisë për Maqedoninë tregon se
punëdhënësit në Maqedoni shpenzojnë 31.5 orë
pune në vit për të punësuar ose pushuar punëtorët
nga puna.
Nga Maqedonia 2025 paralajmërojnë se vendi ynë në të
ardhmen ndoshta do të përballet me një rritje të barrës
burokratike në aspektin e respektimit të rregulloreve
evropiane. “Në vitin 2021 hynë në fuqi dy rregullore të reja:
regjistrimi i “pronarit të vërtetë” dhe rregulloret që lidhen
me zbatimin e Ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale.
Vlerësimi ynë është se këto detyrime të reja do të rrisin
barrën burokratike të kompanive me 12.5 orë shtesë. Sfida
priten edhe në fusha si mbeturinat, siguria dhe shëndeti,
por besohet se harmonizimi më i shpejtë i legjislacionit
maqedonas është gjithashtu një mundësi për të punuar në
tregun e BE-së.
Indeksi i burokracisë, i llogaritur si pjesë e projektit “Drejt
reduktimit të barrës burokratike”, përdor një metodologji
të vërtetuar ndërkombëtarisht për matjen e burokracisë
në bashkëpunim me ekspertë në fusha të ndryshme dhe
sondazhe të kompanive. Qëllimi kryesor është të matet
barra mbi kompanitë dhe të propozohen masa për ta
reduktuar atë. Në vitin 2020 për herë të parë në Maqedoni
u zbatua dhe u llogarit indeksi i burokracisë.

Përmes simulimit të situatave deri te informimi më i madh i
punëtorëve të tekstilit për të drejta tyre

“Të inkurajojmë punëtorët e tekstilit që të flasin publikisht
për problemet, parregullsitë dhe shkeljet e të drejtave të
punëtorëve në industrinë e tekstilit. Të veprojnë dhe të
luftojnë për respektimin dhe realizimin e të drejtave të
tyre”, ky është përfundimi i punëtorisë “Punëtori i tekstilit
në tregun e punës”, organizuar nga Organizata e Grave
Lozovë si pjesë e projektit “Të drejtat socio-ekonomike të
punëtorëve të tekstilit”. mbështetur nga Civica mobilitas.
Në punëtorinë njëditore morën pjesë 30 punëtorë tekstili
nga Lozova, Sveti Nikoleja dhe Velesi. Punëtoria ishte
interaktive, kështu që përmes ushtrimeve punëtorët u
njohën me të drejtat e tyre, sfidat me të cilat përballen dhe
mënyrat për t'u përballur me to. Të ndarë në tre grupe ata u
vendosën në rolet e punëtorëve të tekstilit, punëdhënësve
dhe inspektorëve. Përmes roleve u shprehën problemet
e punëtorëve, diskriminimi, shkelja e të drejtave të
punëtorëve, qëndrimi i punëdhënësve ndaj punëtorëve
dhe inspektimit. “Punëtoria dhe ushtrimet kishin një
rëndësi të madhe për ne si punëtorë tekstili. Tani jemi më
të informuar për të drejtat tona dhe si të përballemi me një
situatë ku ato nuk respektohen”, thonë pjesëmarrësit.
Prezantimi i Kristina Ampevas nga “Glasen Tekstilec” Shtip ishte me rëndësi të madhe për ta. “Në rast të shkeljes
së të drejtave tuaja të punës, ju inkurajoj të kontaktoni
“Glasen Tekstilec” dhe ne do t'ju ofrojmë ndihmë juridike
falas”, tha ajo. Ampeva foli gjithashtu për ndikimin e
Covid-19 në industritë me pagë të ulët dhe intensive të
punës, veçanërisht industrinë e tekstilit.

“Punëtoria dhe ushtrimet kishin një rëndësi të
madhe për ne si punëtor tekstili. Tani jemi më të
informuar për të drejtat tona dhe si të përballemi
me një situatë ku ato nuk respektohen”.
Punëtorët e tekstilit janë në një nivel shumë të ulët në tregun
e punës. “Sfidat më të mëdha me të cilat ballafaqohen janë
kushtet joadekuate të punës, baza e ulët për llogaritjen e
pagave, normat shumë të larta, manipulimet me pagesën
e pagës për pushime (K-15) dhe orët e punës”, tha Marika
Monevska nga OG Lozovë. Në punëtori u konstatua se duhet
të ndërmerren aktivitete në aspektin e legjislacionit. Kjo
nënkupton paraqitjen e propozimeve dhe rekomandimeve
për ndryshimin e Kontratës së përgjithshme kolektive
për industrinë e tekstilit në përputhje me ndryshimet e
reja ligjore. Punëtorët duhet të ankohen në Inspektoratin
shtetëror të punës nëse konstatohen shkelje të të drejtave
të punëtorëve nga punëdhënësit. Thjesht për të ushtruar
të drejtat e punëtorëve të garantuara me Kushtetutë,
kontrata kolektive dhe rregullore të tjera.

Me mesazhe për përgjegjësi tatimore, deri te pagesa më madhe
e borxheve tatimore në komuna
“Morali tatimor në vendin tonë është në nivel relativisht
të ulët dhe përcaktohet nga një sërë parakushtesh
institucionale që prekin vlerat individuale të tatimpaguesve,
pra moralin tatimor personal”, thonë nga Qendra për
analiza ekonomike (QAE). Në kuadër të projektit “Drejt
përgjegjësisë civile dhe tatimeve me përgjegjësi” është
realizuar eksperiment për nxitjen e moralit tatimor në
komunat Gostivar, Kriva Pallankë, Dellçevë dhe Pehçevë.

Eksperimenti është kryer në vitin 2020 dhe 2021 në gjithsej
1544 tatimpagues që kishin detyrime shumëvjeçare për
tatimin në pronë. Qasja ishte e ndryshme nga komunikimi
“klasik” mes komunës dhe tatimpaguesve, d.m.th. praktika
e nxjerrjes së vendimit për tatimin në pronë, (mundësisht)
nxjerrjes së një njoftimi përmbarimor, duke cituar një
nen të Ligjit për tatimin në pronë, nuk zbatohej dhe në
raste të rralla, një procedurë e mbledhjes së detyruar ose
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ekzekutimit të borxhit të papaguar. QAE zgjodhi një qasje
të sjelljes si një mjet alternativ komunikimi. “Në studimin
tonë pilot, së bashku me komunat partnere, ne ndikuam
në sjelljen e tatimpaguesve përmes tre mesazheve të
ndryshme – pra, tendencës së individit për të vepruar si
grup, pastaj nxitja e përgjegjësisë për të mirën publike, si
dhe informimi për pasojat e mos- pagesa.”
Vlera mesatare e detyrimit tatimor të vonuar
për tatimin në pronë për tatimpagues para
se të trajtohet ka qenë 10.558 denarë, ndërsa
pas dërgimit të letrave dhe veprimit nga ana
e tatimpaguesve është zvogëluar mesatarisht
për 636 denarë.
Rezultatet tregojnë se 10.0% e mbajtësve të obligacioneve
kanë shlyer plotësisht detyrimin e tyre pasi u është
dërguar një mesazh që duhet të ndikojë në vlerat e tyre
shoqërore, ndërsa 8.8% e mbajtësve të obligacioneve kanë
shlyer plotësisht detyrimin e tyre pasi u është dërguar
një mesazh për të inkurajuar përgjegjësinë ndaj të mirës
publike. Gjithsej 6% e debitorëve kanë shlyer detyrimet e
prapambetura tatimore dhe vlera e mbledhur shtesë, të
ardhurat e komunave, përfaqësojnë 5.8% të totalit të të
hyrave të mbledhura nga tatimi në pronë nga individët
krahasuar me vitin 2019. “Nëse e aplikojmë këtë normë në
nivel shtetëror, në të gjitha komunat, mund të supozojmë
se përmes një ndërhyrjeje të njëhershme – komunikimit

për ndryshimin e sjelljes – mund të mblidhen 0.9 milionë
euro shtesë tatim në pronë vetëm nga individët, ose
ndërmjet 2.5-3 milionë euro të ardhura nga taksa totale e
pronës”, tha QAE.
Sjellja e tatimpaguesve dhe ndikimi në sjelljen e tyre, kur
bëhet fjalë për taksat, është e ndryshme dhe në komuna
të ndryshme varet nga disa karakteristika socio-ekonomike
dhe demografike. QAE këshillon komunat që të kenë
njohuri për profilin dhe sjelljen e tatimpaguesve dhe të
krijojnë mënyra komunikimi në përputhje me rrethanat.

Aktivitetet janë pjesë e Projektit për përgjegjshmëri
tatimore - Drejt Përgjegjësisë Civile dhe taksave të
përgjegjshme, bashkëfinancuar nga BE, zbatuar nga QAE.
Më shumë rreth numrit të konsiderueshëm të aktiviteteve
dhe gjetjeve mund të gjeni në LINKUN e mëposhtëm.

Resurse të reja për krijimin e politikave publike
Asociacioni për hulumtim dhe analizë ZMAI ka promovuar
11 punime hulumtuese të 12 organizatave qytetare të
përgatitura nga aktivistë të cilët në 15 muajt e fundit
kanë marrë pjesë në trajnime për forcimin e kapaciteteve
hulumtuese.
“Kapacitetet e shumë organizatave lokale janë shumë të
vogla dhe për këtë arsye cilësia e hulumtimit dhe politikave
publike nuk janë në nivele të lakmueshme”, tha ZMAI,
duke iu referuar motivit të fillimit të projektit “Qendra për
politika publike” me të cilin do të dalë të plotësojnë këtë
nevojë të organizatave lokale. Nga ana tjetër, tendenca
për të rritur transparencën dhe disponueshmërinë e të
dhënave nga institucionet shtetërore në nivel qendror
dhe lokal, krijon mundësi më të mëdha për kërkime dhe
analiza të organizatave qytetare.
Temat e mbuluara nga këto punime hulumtuese janë:
aktivizmi rinor, proceset buxhetore, fermerët, ekologjia,
gazifikimi dhe pozita e grupeve të margjinalizuara. Përveç
kësaj, disa hulumtime trajtojnë ndikimin e Covid-19
në arsim, sfidat e familjeve me një prind dhe shoqëritë
kulturore.
Duke folur për rëndësinë e organizatave lokale, gjatë
promovimit, Aleksandar Krzhallovski, drejtor i MCMS
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Qendra për politika publike e ZMAI, përmes
hulumtimit të 12 organizatave qytetare, ka
ofruar të dhëna të thelluara për gjendjen
në komunitetet lokale. Shihni të gjitha
hulumtimet në Përmbledhjen e rishikimeve të
politikave të 12 organizatave qytetare lokale.
dhe udhëheqës i ekipit kombëtar të Civica mobilitas tha
se përmes Civika mobilitas po bëhen përpjekje për të
mbështetur dhe inkurajuar organizatat më të vogla dhe ato
që punojnë jashtë Shkupit. “Ne mundohemi që mbulimi të
jetë 50-50, ndërmjet organizatave nga Shkupi dhe atyre
nga qytetet tjera. Megjithatë, ne jemi të vetëdijshëm se kjo
nuk është gjithmonë e lehtë. Ky nuk është problem vetëm
tek ne, fatkeqësisht tendenca në të gjithë botën është që
të shkojmë drejt megalopoleve dhe centralizimit.” Duke u
përqendruar te shfrytëzuesit e projektit, Artan Sulejmani,
koordinator i projektit në ZMAI, tha se qëllimi ka qenë
t’i “zgjedhim organizatat cilat janë të cilësisë më të lartë,
por është shumë më e rëndësishme të kemi përfaqësim
të barabartë nga të gjitha rajonet, dhe veçanërisht
organizatat që punojnë për çështje lokale.”

Kapacitetet e 20 organizatave të përzgjedhura nga rajone
të ndryshme të vendit janë ndërtuar në Qendrën e re për
politika publike të krijuar nga ZMAI. Trajnimet mbuluan
tetë module: Analizë mjedisore, Analizë përshkruese,
Mostra statistikore dhe Analizë e të dhënave, Testimi
i hipotezave, Konkluzioni statistikor, Mbështetja në
zgjedhjen e një teme kërkimore në varësi të fushës së
veprimtarisë së organizatës së shoqërisë civile, Krijimi
i politikave publike dhe Prezantimi i gjetjeve nga

hulumtimi. Pjesëmarrësit mësuan se si të përdorin mjetet
sasiore dhe kaluan në të gjithë procesin e krijimit të
dokumenteve cilësore të politikave publike. Pjesëmarrësit
morën gjithashtu mbështetje mentoruese në përgatitjen e
materialeve hulumtuese nga fusha e tyre e punës.
Projekti “Qendra për politika publike” është mbështetur
nga Civica mobilitas.

Një vit si elat i NATO-s për 50,7% të popullatës është punë
pozitive
Republika e Maqedonisë së Veriut më 27 mars 2020 u
bë anëtarja e tridhjetë e Aleancës së NATO-s. Viti i parë
si pjesë e aleancës për 50.7% të popullsisë është një gjë
pozitive për vendin. Këtë e vërteton anketa “Një vit si aleat
i NATO-s” i organizatës qytetare Neksus - Koncepti qytetar.
Hulumtimi fokusohet në perceptimet publike për NATO-n,
ndjenjat e përgjithshme ndaj Aleancës dhe njohjen me
aktivitetet që ajo zbaton në vend.
Në pyetjen: Sa mirë e njihni organizatën e NATO-s, shumica
(40.3%) mendojnë se e njohin mjaft mirë organizatën, për
dallim nga një e treta (33.2%) që thonë se dinë pak për të.
Vetëm 13.6% kanë një perceptim se e njohin shumë mirë
NATO-n. Gratë, ndryshe nga burrat, dinë shumë më pak
për organizatën, konfirmojnë rezultatet. Për këtë temë,
shqiptarët etnikë, për dallim nga maqedonasit etnik
tregojnë më shumë njohuri, kështu që 27,4% e shqiptarëve
etnikë janë përgjigjur se e njohin shumë mirë, krahasuar
me 9% të maqedonasve etnikë që kanë dhënë të njëjtën
përgjigje. Vihet re se ata me nivel më të lartë arsimor më
shpesh deklaronin se e njihnin mjaft mirë Aleancën.
Në përgjithësi, opinioni i qytetarëve për anëtarësimin në
Aleancë është pozitiv. Megjithatë, 28.9% e të anketuarve,
deri diku ose aspak nuk pajtohen se është pozitive. Sipas
sondazhit, maqedonasit etnikë kanë një qëndrim dukshëm
më skeptik ndaj Aleancës sesa shqiptarët etnikë.

Për sa i përket sigurisë, shumica e të anketuarve (64.5%)
pajtohen plotësisht ose pjesërisht se anëtarësimi në NATO
rrit sigurinë dhe stabilitetin në vend. Shumica janë edhe
qytetarët (60,4%) të cilët plotësisht ose deri diku pajtohen
se Maqedonia duhet të mbrojë një vend tjetër të NATO-s
nëse sulmohet, ndërsa rreth një e pesta (21,7%) deri diku
ose nuk pajtohen fare me këtë. Nga ana tjetër, në pyetjen
“Nëse ndonjë anëtare duhet të mbrojë R.M. së Veriut
nëse sulmohet”, gjithsej 74.4% e të anketuarve pajtohen
plotësisht ose deri diku.
Televizioni është burimi kryesor i informacionit mbi
zhvillimet aktuale në vend dhe në botë për 44.8% të
pjesëmarrësve. Më shumë se një e katërta (28.7%) janë
të informuar përmes rrjeteve sociale. Gazetat e internetit
janë burim informacioni për 14% të qytetarëve në këtë
sondazh, sipas një sondazhi të Neksus.
Sondazhi u krye në një kampion reprezentativ prej 1,000
të anketuarish mbi moshën 18 vjeç nga agjencia për
hulumtime të opinionit publik M-prospekt. Hulumtimi
është pjesë e projektit: “Një vit si aleat i NATO-s: Sondazhi i
opinionit publik”, i kryer nga NEKSUS Koncept qytetar dhe
i mbështetur nga Departamenti i diplomacisë publike të
NATO-s në Bruksel.
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Koncesionet pothuaj se 30 vjet për eksploatimin e resurseve
natyrore jepen pa dijeninë e publikut
Procedurat për dhënien e koncesioneve për eksploatimin
e burimeve minerale nuk janë mjaft transparente për
banorët e komuniteteve lokale, gërmimi i rërës dhe
zhavorrit nga lumenjtë dhe liqenet lejohet vetëm
për qëllime biznesi dhe trajtimi i mbetjeve si vendet
potencialisht më të rrezikshme në komplekset minerare
nuk është e rregulluar mjaftueshëm. Këto janë disa nga
vërejtjet për Projektligjin e ri për burimet minerale të
Ministrisë së Ekonomisë, të cilin Aleanca e avokimit dhe
lobimit “Kthjellohu” e prezantoi në një diskutim publik të
mbajtur më 14 shtator 2021 në Shkup.

Një nga vendet më të rrezikshme për abuzim
mjedisor janë koncesionet për lëndët e para
jo metalike, pra nxjerrja e rërës dhe zhavorrit.
Shkatërrimi i tokës lumore dhe i bimësisë rrit
rrezikun e përmbytjeve.
trajtimi i tyre nuk është zhvilluar mjaftueshëm. Kontrolli
i minierave nga Inspektorati shtetëror i mjedisit mbetet i
pamjaftueshëm, me një dallim të paqartë nga Inspektorati
shtetëror për inspektim teknik, si dhe është fshirë detyrimi
që shteti të përgatisë një program vjetor për bonifikimin e
minierave të vjetra.
Projektligji për lëndët e para minerale është futur në
rend dite të seancës së Kuvendit dhe Aleanca “Kthjellohu”
vlerëson se duhet të ndryshohen pjesët që mungojnë.
Prandaj, pas debatit publik, Aleanca do t'i paraqesë
vërejtjet e saj para deputetëve si amendamente në tekstin
ligjor, për të garantuar mbrojtjen maksimale të mjedisit.

Projektligji detyron Ministrinë e Ekonomisë të publikojë
të gjitha dokumentet që kanë të bëjnë me dhënien e
koncesioneve dhe të shqyrtojë vërejtjet e publikut të
interesuar dhe Qeverinë të mos lëshojë koncesion në
rast të opinioneve negative të marra nga organe të tjera,
Qytetarët më së shumti i ndjejnë pasojat e
përdorimit të tepruar të burimeve natyrore dhe i
kuptojnë të fundit.
institucione dhe vetëqeverisje lokale. Të pranishmit
konkluduan se transparenca e proceseve për marrjen e
koncesioneve nuk është në nivelin e duhur, veçanërisht
për banorët e komuniteteve lokale, në mënyrë që ata të
informohen në kohën e duhur dhe të japin mendimet e
tyre. “Koncesionet jepen, afati për dhënien e koncesioneve
për pasuritë minerale është 30 vjet dhe publiku e merr
vesh pasi janë lëshuar. Popullsia vendase që jeton rreth
vendit të koncesionit që tashmë është dhënë e merr
vesh më vonë. Pastaj betejat janë tmerrësisht të gjata,
d.m.th. beteja është pothuajse e pamundur pas kësaj”, tha
Tatjana Çakuleva, aktiviste nga Iniciativa O2. Kërkesat dhe
vendimet, shtoi ajo, bëhen në një rreth të mbyllur.
“Ne si aleancë për avokim dhe lobim “Kthjellohu”, kemi
një vërejtje në lidhje me mbeturinat në komplekset e
qytetit”, tha Dejan Andonov nga Instituti për studime të
komunikimit (ISK). Edhe pse në tekstin ligjor propozohet
një përkufizim i ri i minierës, i cili përfshin mbetjet,
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Dëgjimi publik u zhvillua në kuadër të fushatës “Kthjellohu”,
e implementuar nga Instituti për studime të komunikimit
dhe e mbështetur financiarisht nga Ambasada Britanike
në Shkup.
Kontrolli i minierave nga Inspektorati shtetëror
i mjedisit mbetet i pamjaftueshëm, me një
dallim të paqartë nga Inspektorati shtetëror
për inspektim teknik dhe është fshirë detyrimi
që shteti të përgatisë një program vjetor për
bonifikimin e minierave të vjetra.
Përmirësimi pas presionit të publikut
Projektligji për burimet minerale, i cili u tërhoq në fillim të
vitit për shkak të presionit publik të Aleancës “Kthjellohu”,
këtë herë është përmirësuar pas konsultimeve me
organizatat qytetare. Janë saktësuar procedurat për
marrjen dhe përfundimin e koncesioneve në rastet e
rrezikimit të shëndetit, sigurisë dhe mjedisit, si dhe janë
shtuar detyrimet e koncesionarëve në raport me shtetin.
Futen masa mbrojtëse për parandalimin e pastrimit të
parave nga koncesionarët gjatë transferimit të aksioneve,
forcohet kontrolli i shumës së garancisë financiare çdo
pesë vjet, zvogëlohen sipërfaqet dhe kohëzgjatja e
koncesioneve për rërën dhe zhavorrin, si dhe detyrimi për
koncesionarët për të rikultivuar tokën e shkatërruar me
aktivitete minerare.

Ambienti mundësues
Kodeksin për organizatat qytetare deri tani janë nënshkruar 52
organizata

Sektori i shoqërisë civile të Maqedonisë mori një Kod të
organizatave qytetare që u promovua më 25 shtator 2021,
gjatë Festivalit të Civica mobilitas. Kodi u përgatit me
iniciativën e përbashkët të më shumë se 50 organizatave
qytetare dhe është një hap përpara në promovimin e
vetërregullimit në shoqërinë civile.

Është e domosdoshme që organizatat qytetare të tregojnë
se mund të krijojnë një sistem të vetë rregullimit. Në
këtë mënyrë ata tregojnë se sa më mirë të menaxhojnë
organizatat e tyre, aq më mirë do të jenë në gjendje të
ndikojnë në politikat zhvillimore në interes të publikut dhe
qytetarëve.

Qëllimi i Kodit është të forcojë sistemin e vetë rregullimit
dhe të kontribuojë në një profesionalizëm më të madh dhe
llogaridhënie të organizatave. “Ky është një hap i madh
për sektorin e shoqërisë civile,” tha Kristina Kolozova nga
Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC)
në promovimin e Kodit dhe shprehu shpresën se numri i
organizatave që do t'i bashkohen dhe do t'u përmbahen
angazhimeve të saj do te rritet. “Një nga sfidat më të
mëdha me të cilat përballemi sot është ndërtimi i besimit
me qytetarët dhe publikun e gjerë. Prandaj, si organizata
të shoqërisë civile që veprojnë në nivel lokal dhe kombëtar,
ne duam të sigurojmë llogaridhënie më të gjerë për punën
tonë dhe në këtë mënyrë të konfirmojmë interesin publik
në proceset e krijimit të politikave që janë me interes
për qytetarët dhe për të cilat ne marrim burime,“ tha
Aleksandra Savevska nga MCMS.

Për Fani Karanfilova-Panovskën nga Fondacioni Shoqëria
e Hapur Maqedoni, Kodi është kulmi i vetëdijesimit të
organizatave të shoqërisë civile që në tri dekadat e kaluara
“treguan se janë një nga pionierët dhe aktorët avangardë
në këtë shoqëri që u përpoqën të bëjnë në mënyrën më
transparente atë që tregojnë për qytetarët”. Për Aleksandar
Krzhallovskin nga MCMS, kjo është një mënyrë për të
demonstruar se organizatat qytetare mund të jenë më
të mira se qeveria dhe sektori privat. Kjo është edhe një
mundësi “për të demonstruar se me vlera të tilla për të cilat
ne të gjithë përpiqemi, do të bëjmë subjekte të tjera dhe
do të kthejmë besimin e qytetarëve në sektorin tonë dhe
në institucionet shtetërore”, shtoi ai.

Sipas Nikica Kusinikova nga Konekt, me Kodin, organizatat
qytetare tregojnë pjekuri duke vendosur standarde më të
larta të punës. Qëllimi i kësaj, sipas saj, është “të tregohet
se sektori po ecën përpara, se ky sektor reflekton realisht
interesat e qytetarëve dhe punon për përmirësimin e
jetës së qytetarëve”. Duke pasur parasysh kërkesat për
transparencë dhe llogaridhënie që organizatat qytetare
i dërgojnë institucioneve, “është koha që të parët ta
promovojmë nga ana jonë”, tha Liljana Jonoski nga
Koalicioni rural.

Kodi përmban tetë aspirata dhe rreth 45 standarde dhe
parime që do të mundësojnë zbatimin e dispozitave
moderne për qeverisjen e mirë. Organizatat qytetare
që kanë akses në këtë Kod do të duhet të raportojnë mbi
zbatimin e tij në raportet e tyre vjetore. Kodi është një
materie e gjallë dhe do të përmirësohet me kalimin e
kohës si në përmbajtje ashtu edhe në zbatimin e tij.
Aktivitetet në lidhje me përgatitjen e Kodit ishin pjesë
e programit Shoqëria e qëndrueshme civile – Financimi
shtetëror i organizatave qytetare i zbatuar nga MCMS dhe i
mbështetur financiarisht nga Bashkimi Evropian.
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Filloi me punë përbërja e re e Këshillit për bashkëpunim mes
Qeverisë dhe shoqërisë civile
Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, më 30 korrik
të këtij viti, emëroi anëtarët e Këshillit të ri për periudhën
korrik 2021-korrik 2024, kurse seanca e parë konstituive u
mbajt më 15 shtator 2021. Kryetare e Këshillit u rizgjodh
Fani Karanfilova-Panovska nga Fondacioni Shoqëria e
Hapur Maqedoni, ndërsa nënkryetare u rizgjodh Gordana
Gapiq-Dimitrovska nga Ministria e Shoqërisë Informatike
dhe Administratës, e cila ishte në të njëjtën pozitë në
përbërjen e mëparshme.
Përveç kësaj, Këshilli përbëhet nga: Jasminka Angellova,
Ministria e Punëve të Brendshme; Bojana Bosilkova,
Ministria e Drejtësisë; Sanela Haxhibuliq, Ministria e
Sistemit Politik dhe Marrëdhënieve Ndër-Komuniteteve;
Rozika Bojaxhieva, Ministria e Financave; Elizabeta
Todorova, Ministria e Ekonomisë; Adnan Selmani,
Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së
Ujit; Sllobodanka Ançevska, Ministria e Shëndetësisë;
Biljana Trajkovska, Ministria e Arsimit dhe Shkencës;
Lidija Sterjov, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale; Eli
Çakar, Ministria e Vetëqeverisjes Lokale; Lulzim Selmani,
Ministria e Kulturës; Sasho Sekulovski, Ministria e
Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor; Hristina Koneska
Beroska, Sekretariati për Çështje Evropiane dhe Gordana
Çekova, Agjencia për Rini dhe Sport - si përfaqësuese
të punëtorëve të organeve të administratës shtetërore.
Nga radhët e shoqatave dhe fondacioneve, anëtarë të
Këshillit janë: Snezhana Kamilovska Trpovska, Qendra
Maqedonase për Bashkëpunim Ndërkombëtar; Uranija
Pirovska, Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut;
Nikica Kusinikova, Konekt; Dimitar Nizamovski, Forumi
Arsimor Rinor; Zoran Ilieski, Koalicioni i organizatave
rinore “Tani”; Jasminka Frishçiq, Shoqata për Emancipim,
Solidaritet dhe Barazi të Grave; Daliborka Zlateva, Shoqata
e personave me paralizë cerebrale dhe aftësi të tjera të
kufizuara; Tatjana Stoimenovska, Shoqata për Promovimin
e Barazisë Gjinore “Akcija Zdruzenska”; Andrej Senih,
Shoqata për Mbështetjen e Personave që jetojnë me HIV
- Së bashku më të fortë; Liljana Jonoski, Koalicioni Rural;
Tijana Ana Spasovska, Shoqata Themelore e Skenës së
Pavarur Kulturore; Nikola Dodov, Shoqata e Studentëve
të Informatikës dhe Dragica Kostadinovska, Shoqata
Organizata Multietnike për Kulturat Ndërkombëtare
Mozaik Meik. Ato përfaqësojnë organizata që punojnë në
fushat e: zhvillimit të shoqërisë civile, demokracisë dhe
sundimit të ligjit, promovimit dhe mbrojtjes së të drejtave
të njeriut dhe antidiskriminimit, zhvillimit ekonomik dhe
të qëndrueshëm, shkencës, arsimit dhe të mësuarit gjatë
gjithë jetës, të rinjve, mbrojtjes sociale dhe mbrojtjes së
fëmijëve, mbrojtja e personave të margjinalizuar, barazia
gjinore, mbrojtja e shëndetit, bujqësia dhe zhvillimi rural,
kultura, media dhe shoqëria e informacionit dhe sporti.

Përbërja e re e Këshillit u konstituua më 15
shtator 2021 me gjithsej 15 përfaqësues të
punësuarve nga organet e administratës
shtetërore dhe 14 përfaqësues të shoqatave
dhe fondacioneve. Organizatat qytetare duhet
të kenë 16 anëtarë, por deri në përfundimin
e përzgjedhjes dhe plotësimit të pozitave,
që zgjat nga marsi i këtij viti, ato do të kenë
më pak anëtarë në raport me administratën
shtetërore.
Kompetencat e Këshillit lidhen me politikat që kanë të
bëjnë me mjedisin në të cilin zhvillohet shoqëria civile,
përgatitjen dhe zbatimin e Strategjisë për bashkëpunim
të Qeverisë me shoqërinë civile, përfshirjen e organizatave
qytetare në krijimin e politikave etj. Të gjitha kompetencat
janë pjesë e Vendimit për formimin e Këshillit.
Edhe pas konstituimit të përbërjes së re nuk u zgjodhën të
gjithë anëtarët e radhëve të shoqatave dhe fondacioneve.
Thirrja publike për zgjedhjen e 16 anëtarëve të Këshillit nga
radhët e shoqatave dhe fondacioneve është shpallur më 22
mars 2021. Lista e kandidatëve, sipas numrit të votave të
marra, është shpallur më 11 maj 2021 dhe menjëherë më
pas, më 12 maj është shpallur konkursi për plotësimin e
pesë pozitave në fushat: bujqësi dhe zhvillim rural, media
dhe shoqëri informacioni, mbrojtjen e mjedisit, sportin
dhe integrimin dhe politikat në BE. Lista e kandidatëve
sipas numrit të votave është shpallur më 28 qershor dhe
më 7 korrik është shpallur një thirrje e re publike, këtë
herë për plotësimin e dy pozitave në fushat: mbrojtjen e
mjedisit dhe integrimin dhe politikat në BE. Lista është
publikuar më 16 gusht dhe deri në mbylljen e këtij numri
nuk është publikuar një thirrje e re për plotësimin e një
vendi në fushën e mbrojtjes së mjedisit.

Foto nga arkivi i MCMS-së
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Jubile
Qendra e krizës “Shpresa”: 20 vjet shpresë për gratë viktima të
dhunës në familje

Jubiletë janë këtu për të na kujtuar sukseset që kemi
shënuar me aktivitetet tona, duke qenë një shtytës për
ndryshime në vitet në vijim. Jubiletë janë këtu për të
festuar, si ky në Qendrën e krizës “Shpresa”. Pikërisht 20
vite punë e përkushtuar dhe investim maksimal me një
mision të vetëm: Luftën aktive kundër dhunës ndaj grave
dhe fëmijëve dhe dhunës në familje në vendin tonë.
Në vitin 2001, kjo ishte një temë tabu, madje
edhe termi “dhuna në familje” nuk ekzistonte
në ligj deri në vitin 2004. Sapo gratë filluan të
flasin për këtë problem, pasuan ndryshime.
Në vitin 2001 kjo ishte një temë tabu, madje termi “dhunë
në familje” nuk ekzistonte në ligje deri në vitin 2004, filloi
biseda jonë me Maja Dilberova, kryetare e Qendrës së krizës
“Shpresa”. “Në atë periudhë nuk ka pasur asnjë mbrojtje
për ata që përballen me këtë problem, aq më pak zgjidhje
ligjore. Sapo gratë filluan të flasin për veten ose dhunën që
panë, pasoi ndryshimi”, shtoi ajo. Duke u përballur me këtë
sfidë, pa hezitim, disa anëtarë të Organizatës së Grave të
Komunës së Gazi Babës krijuan iniciativën për mbrojtjen
dhe mbështetjen e grave që përballen me dhunë në
shtëpinë e tyre. Dy dekada më vonë, ajo është veçanërisht
krenare për linjën e ndihmës SOS 24/7, e cila është ende
aktive dhe e krijuar në fillim, duke ofruar mbështetje për
mijëra gra dhe qendrën e krizës - një vend ku viktimat e
dhunës në familje kujdesen dhe mbrohen së bashku me
fëmijët e tyre. Ata do të vënë në dukje edhe ndryshimet
ligjore në të gjitha ligjet që kanë të bëjnë me familjen si
qelizë bazë e shoqërisë, duke theksuar bashkëpunimin
e mirë me institucionet përkatëse. “Ligji për mbrojtjen
Sociale, Ligji për familjen, ndryshimet dhe miratimi i
ligjeve të reja që kanë ndikim të drejtpërdrejtë në fushën e
mbrojtjes nga dhuna, siç është Ligji për parandalimin dhe
mbrojtjen nga Dhuna ndaj grave dhe dhuna në familje, i
cili në fillin tonë ishte vetëm një vizion i largët”, thekson
Dilberova.

Ekipi i Qendrës së krizës “Shpresa”, përfitues institucional
i programit Civica mobilitas, njihet prej vitesh si një
organizatë kyçe e shoqërisë civile në luftën kundër këtij
problemi dhe aktualisht janë të vetmit që kujdesen
për viktimat e dhunës në familje në situata krize në të
gjithë vendin. “Prandaj, inkurajohemi që në periudhën e
ardhshme të fokusohemi në ngritjen e një sërë qendrash
të këtij lloji në disa rajone të vendit, në mënyrë që viktimat
që kanë nevojë për ndihmë ta marrin atë sapo ta kërkojnë
atë në afërsi të vendit ku jetojnë”, është një nga synimet e
vendosura për dekadat e ardhshme. Ata presin gjithashtu
rritje të ekipit, gamën e shërbimeve që ofrojnë për viktimat,
por edhe kompetenca më të mëdha në trajtimin e rasteve
të dhunës në familje.
Vetëm të bashkuar mund të krijojmë një
shoqëri të barabartë për të gjithë, një shoqëri
në të cilën çdo viktimë do të mbrohet dhe
autorët do të ndëshkohen në përputhje me
rrethanat.
Në fund, Maja falënderoi të gjithë aktorët në Qendrën e
krizës që investojnë me vetëmohim, si dhe organizatat e
tjera qytetare që punojnë prej vitesh në këtë fushë dhe na
kujtoi se “së bashku jemi më të fortë”. “Vetëm të bashkuar
mund të krijojmë një shoqëri të barabartë për të gjithë,
një shoqëri në të cilën çdo viktimë mbrohet dhe autorët
ndëshkohen në përputhje me rrethanat.”
Në vitet në vijim, vazhdoni të jeni shpresa e nevojshme për
gratë viktima të dhunës në familje dhe fëmijët e tyre.
Gëzuar ditëlindjen Qendra e krizës “Shpresa”!
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“Integrimi është pçroces, jo ngjarje”!
Qendra Kombëtare e Romëve (QKR) nga Kumanova këtë vit
shënon 15 vjet nga themelimi i saj. Çdo jubile, i madh apo i
vogël, është një kohë kur të paktën për një kohë të shkurtër
kthehemi për të parë se çfarë kemi arritur, sa larg kemi
arritur. Kështu që këtë herë, te “Qytetarët për ndryshim”
vërejmë dhe e transmetojmë atë pamje mbrapsht, si një
intermeco në aktivitetet aktuale të organizatës.
“Pandemia nuk u përball me momente të
vështira, situata të vështira për t’u zgjidhur,
komunikim të vështirë. Por ne kemi gjetur
mënyrën dhe forcën për t‘i ndihmuar
qytetarët”, tha Ashmet Elezovski.
Duke iu referuar asaj që është bërë deri tani, kolegët
e QKR-së kujtojnë se motoja me të cilën ata zhvillojnë
aktivitetin e tyre është se integrimi është një proces, jo një
ngjarje. “Ai proces filloi me edukimin tonë plotësues”, tha
Ashmet Elezovski, drejtor ekzekutiv i QKR-së. “Fillimi ishte
i vështirë, kishim mjete dhe burime minimale teknike
për të punuar. Filluam si qendër shërbimi për të ofruar
ndihmë për qytetarët në të gjitha fushat ku kishte nevojë.
“Për një kohë të shkurtër ia dolëm të ndërtojmë besimin
tek qytetarët falë ndihmës dhe qasjes sonë profesionale”,
kujton ai.
Një pjesë e aktiviteteve të QKR-së janë në fushën e arsimit.
Ata punuan në më shumë se 80 shkolla fillore dhe rreth
20 shkolla të mesme në 15 qytete në të gjithë vendin.
Mbështetja e tyre ka mbuluar rreth 2600 studentë. Falë
aktiviteteve është rritur numri i atyre që kanë mbaruar
shkollën fillore dhe të mesme. Përveç kësaj, organizata ka
ndihmuar në reduktimin e stereotipave dhe diskriminimit
në shkolla. Elezovski është krenar sepse QKR është iniciator
i programit të përgjithshëm për përfshirjen e ndërmjetësve
arsimorë romë në procesin arsimor. “Ato,” tha ai, “janë të
nevojshme për të kapërcyer barrierat me të cilat përballen
fëmijët romë në shkollat fillore.”
Një segment tjetër i rëndësishëm i punës së tyre është
ndihma juridike falas për qytetarët. “Filluam punën për
procesin e legalizimit të banesave në vendbanimet rome
dhe legalizuam me sukses mbi 1200 shtëpi ku jetojnë
romë. “Disa nga procedurat për legalizimin e shtëpive në
vendbanimet rome janë ende në vazhdim dhe shpresojmë
se do të mund të kontribuojmë në efekte dhe rezultate më
pozitive për më shumë qytetarë”, tha Elezovski.
Organizata ka reaguar dhe ka arritur të ndikojë në
ndryshimin e disa dokumenteve që kanë të bëjnë me
të drejtën për ndihmë juridike, të drejtat sociale e të
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ngjashme. “Deri më tani kemi ndihmuar me sukses dhe
jemi ende të hapur për ndërmjetësim dhe gjetjen e
zgjidhjeve mes qytetarëve dhe pushtetit vendor. Ajo që
është veçanërisht e rëndësishme për ne është orientimi
i qytetarëve si dhe ushtrimi i të drejtave të tyre vetë”, tha
drejtori ekzekutiv i QKR-së.
Ata janë krenarë që kontribuojnë në zhvillimin e lëvizjes
rome. QKR është pjesë e organit më të lartë të romëve
në Evropë. Ata bashkëpunojnë me shumë organizata
si Këshilli i Evropës, Bashkimi Evropian, Kombet e
Bashkuara, organizata ndërkombëtare, fondacione. Ata
kanë bashkëpunuar dhe mbështetur përmes projekteve të
ndryshme nga SHBA, Franca, Zvicra, Holanda, Hungaria,
Gjermania, Suedia etj. Nga fondacionet vendase, QKR-ja
ka punuar në mënyrë aktive me MCMS dhe Fondacionin
Shoqëria e Hapur.
Sot organizata ka 10 të punësuar, por edhe një numër të
madh të vullnetarëve dhe personave të tjerë të angazhuar.
Është pjesë e disa platformave dhe rrjeteve që rrisin
ndikimin e shoqërisë civile në çështjet me interes për
grupet e synuara të QKR-së.
Gëzuar ditëlindjen QKR, edhe shumë projekte të tjera të
suksesshme dhe probleme të zgjidhura të përdoruesve
final!

LAJM

CIVIKA
MOBILITAS

“30 vjet aktivizëm qytetar” – për një shoqëri më të mirë për të gjithë

Shumë diell, fytyra të buzëqeshura, takime të serishme
– ja si dukej atmosfera e festivalit të djeshëm të Civica
mobilitas – “Dita e organizatave qytetare”, në Parkun e
Qytetit te “Guaca”. Rreth 90 organizata qytetare ngritën
stendat e tyre, i mbushën me informacione për aktivitetet
dhe arritjet e tyre dhe u socializuan me qytetarët. Mesazhet
kryesore që ata dërguan nga Festivali ishin se kanë një
kontribut të rëndësishëm në ndryshimet shoqërore dhe
se së bashku me qytetarët do të vazhdojnë të aktualizojnë
çështjet thelbësore dhe të ndërtojnë një shoqëri më të
mirë për të gjithë.
Shkëlqesia e saj Sibil Suter Tejada, ambasadorja e Zvicrës
në Maqedoninë e Veriut, në fjalimin e fundit në atë cilësi,
falënderoi organizatat qytetare për bashkëpunimin e
shkëlqyer dhe për angazhimin e tyre, duke i krijuar asaj
shumë kujtime të paharrueshme. “Jam krenare që kam
qenë pjesë e kësaj shoqërie civile të gjallë për pesë vitet
e fundit”, tha ambasadorja Suter. Ajo shprehu shpresën
se Festivali do të bëhet tradicional dhe çdo vit do të sjellë
gjithnjë e më shumë pjesëmarrës dhe organizime.
Programi, si çdo vit tjetër, përbëhej nga aktivitete të shumta
dhe të larmishme. Organizatat tërhoqën vëmendjen
e vizitorëve përmes kuizeve, lojërave, seminareve,
ekspozitave, debateve, promovimeve, shfaqjeve dramatike
dhe video projeksioneve. Organizata “Rubikon” prezantoi
para të interesuarve Teatrin forum, këtë herë me temën
“Bulizmi në shkolla”, dhe në skenën kryesore performuan
muzikantët e rinj nga “Një botë e ndryshme dhe të
barabartë”.
Polio Plus - Lëvizja kundër handikapit dhe Komisioni
për parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi
shfrytëzuan Festivalin për të nënshkruar një memorandum
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mirëkuptimi. Pjesë e Festivalit ishte edhe nënshkrimi i
Kodit të organizatave qytetare. Kjo është një iniciativë e
më shumë se 50 organizatave dhe është një hap përpara në
promovimin e vetë rregullimit në shoqërinë civile dhe deri
më tani është nënshkruar nga më shumë se 40 organizata.
“Një nga sfidat më të mëdha me të cilat përballemi sot
është ndërtimi i besimit te qytetarët”, tha Aleksandra
Savevska nga MCMS, duke shtuar se organizatat duke
siguruar llogaridhënie më të gjerë për punën e tyre e
konfirmojnë interesin publik.
Gjatë Festivalit të Civica mobilitas janë mbajtur disa
debate. Civil tërhoqi vëmendjen për keqinformimin dhe
gjuhën e urrejtjes në komunikimin publik, ndërsa Luludi
foli për parandalimin e trafikimit të fëmijëve, format më
të zakonshme të trafikimit dhe metodat e raportimit.
Organizata “Eptisa” debatoi për sipërmarrjen sociale,
ndërsa shoqata HAEMUS promovoi librin edukativ për
fëmijë – qytet paleontologjik.
Pak para përfundimit, vizitorët shijuan tingujt e Daktilit
nga Kult-Tranzen dhe Orkestrës Tamburine të Qendrës
rajonale për zhvillim të qëndrueshëm nga Kratova.
Shumë pjesëmarrës dhe vizitorë shfrytëzuan mundësinë
që u dha nga Festivali i katërt i Civica mobilitas për t‘u
informuar, socializuar dhe rënë dakord për bashkëpunim
në të ardhmen, për një sektor më të mirë, më aktiv, për
një shoqëri më të civilizuar që do të vazhdojë të bëjë
ndryshime në të mirë të të gjithë qytetarët.
Festivali i Civica mobilitas është eventi më i madh i këtij
lloji. Tema e Festivalit të sivjetshëm ishte “30 vjet aktivizëm
qytetar”.

Qasja e bazuar në të drejtat e njeriut mund t’i maksimizojë
efektet nga puna

Aplikimi i Qasjes së bazuar në të drejtat e njeriut (QBDNJ)
në punën e organizatave qytetare me theks në punën
me projekte, ishte tema e një seminari dyditor online,
të mbajtur më 15 dhe 16 shtator 2021, e cila për Civica
mobilitas (CM), u krye nga Koalicioni “Të gjithë për një
gjykim të drejtë”.
Tridhjetë përfaqësues të fituesve të granteve institucionale
dhe të veprimit të CM morën njohuri teorike dhe praktike
rreth aplikimit të QBDNJ në të gjitha fazat e punës së
projektit: analiza e problemeve, hartimi dhe planifikimi
i aktiviteteve të projektit, zbatimi i tyre, monitorimi dhe
vlerësimi i punës së kryer.
Sipas QBDNJ, fokusi në të gjitha fazat e punës së projektit
duhet të jetë në të drejtat e njeriut. “Me njohuritë e fituara,
organizatat mund të maksimizojnë efektet e punës së
tyre, veçanërisht në aspektin e përfshirjes së grupeve të
ndryshme të margjinalizuara dhe të cenueshme, gjë që
është e vështirë të arrihet nëse përdoret qasja klasike”, tha
Darko Avramovski nga Të gjithë për një gjykim të drejtë.
Koalicioni shtoi se trajnimi u mundësoi pjesëmarrësve
të mësojnë se si të identifikojnë personat, të drejtat e të
cilëve preken nga një situatë e caktuar, dhe në këtë mënyrë
të identifikojnë të gjitha shërbimet përkatëse që kanë një
detyrim formal ose joformal për të përmbushur këto të
drejta.

Pjesëmarrësit në grupe diskutuan dhe zbuluan zbatimin
dhe/ose shkeljen e të drejtave të njeriut në sektorë të
ndryshëm dhe ranë dakord që aplikimi i QBDNJ duhet të
përdoret në mënyrë aktive. “Pas këtij trajnimi, gjëja e parë
që do të bëj në organizatën tonë është të flas me shërbimin
ligjor. Do të kërkoj nga të gjithë ata që marrin pjesë në
shkrimin dhe realizimin e projekteve që të njihen me këtë
qasje, në mënyrë që të fillojmë ta zbatojmë me sukses në
punën e përgjithshme”, thotë Bllagorodna Koceva, nga
organizata HOPS – Opsionet për një jetë të shëndetshme
Shkup.
Është e rëndësishme t‘i kushtohet vëmendje ngritjes së
kapaciteteve të bartësve të të drejtave, por edhe të bartësve
të obligimeve, aktivitete në të cilat organizatat qytetare
mund të kontribuojnë drejtpërdrejt, ishte përfundimi i
punëtorisë.
Punëtoria “Qasja e bazuar në të drejtat e njeriut” u realizua
nga Koalicioni “Të gjithë për një gjykim të drejtë”, përfitues
institucional i Civica mobilitas, mbi parimin e “të mësuarit
nga kolegët”, gjegjësisht të mësuarit përmes shkëmbimit.
Është pjesë e Programit për të mësuar të Civica mobilitas.
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U ndanë tre grante të reja të vogla për organizatat qytetare
Komisioni për përzgjedhje i granteve vlerësoi konceptet
që organizatat i parashtruan në thirrjen për grante të vogla
të veprimit të Civica mobilitas (CM-MAK-02) në periudhën
nga 1 prilli deri më 30 qershor 2021.
Janë dorëzuar 66 aplikime, nga të cilat tre organizata kanë
marrë një grant të vogël, si më poshtë:
Shoqata e qytetarëve Qendra për mjedis të dhe zhvillim
të qëndrueshëm Bogdanc me projektin “Vendosja e
mekanizmave për bashkëpunim më të mirë mes Komunës
së Bogdancit dhe qytetarëve”;
Shoqata për kulturë dhe art “Art-Mania”, Kumanovë me
projektin “Koha e çmendurisë”;
Shoqata Qendra për inovacione dhe zhvillim “Inos” Prilep
me projektin “Hulumto në temën “Korona virusi – test për
shoqëri digjitale”.
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Fituesit e ri të granteve do të operojnë në sektorët e
zhvillimit të shoqërisë civile, qeverisjes së mirë dhe arsimit,
shkencës dhe hulumtimit. Prej tyre, dy veprime do të
zbatohen në një periudhë prej katër muajsh dhe një me
kohëzgjatje prej gjashtë muajsh.
Organizatat e përzgjedhura janë nga rajoni juglindor,
verilindor dhe i Pellagonisë në R. Maqedonisë së Veriut dhe
do të operojnë në nivel lokal, rajonal dhe kombëtar.
Mbështetja totale e Civica mobilitas për këto grante të
vogla të veprimit është 958.000 denarë.
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