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Në fund të vitit paraprak, Qeveria e miratoi Strategjinë 
për bashkëpunim me dhe zhvillimin e shoqërisë civile. 
Sektori civil e fitoi dokumentin e katërt strategjik për 
periudhën 2022 - 2024. Ata që i ndjekin më nga afër 
këto procese dhe përfshihen në ato thonë se ndryshe 
nga dokumenti i mëparshëm, ky ka një përmirësim në 
përcaktimin e treguesve të suksesit. Kjo duhet ta bëjë 
më të lehtë për të interesuarit të monitorojnë nëse 
angazhimet strategjike po përmbushen. Dhe ka shumë 
prej tyre. Janë 12 synime strategjike dhe 26 operative në 
tre fushat prioritare.

Organizatat qytetare kanë kërkuar, ndërsa Qeveria u 
pajtua se me përkushtim do të punojë në avancimin e 
sistemit të financimit shtetëror. Në treguesin lidhur me 
këtë synim strategjik, Qeveria është obliguar që financimi 
shtetëror nga buxheti qendror dhe buxhetet e komunave, 
në vitin 2022 të jetë 20% e totalit të hyrave të OQ dhe në 
vitin 2024 të arrijë në 30% ose rreth 2 miliardë denarë. 
Për krahasim, në vitin 2020, pjesëmarrja e financimit 
shtetëror (në nivel qendror) në të hyrat e përgjithshme 
të organizatave qytetare ishte 5 % ose në shifra absolute, 
rreth 5.5 milionë euro. Edhe nëse niveli i financave të 
veçanta është i njëjtë në nivel lokal, mbështetja është 
rreth 11 milionë euro ose rreth 10% pjesëmarrje në të 
hyrat.

A është ambicioz treguesi në Planin e veprimit të 
Strategjisë? Është e mundshme, duke pasur parasysh se 
buxheti i planifikuar për organizatat qytetare, i cili në 
nivel qendror (pika 463) ka qenë rreth 9 milionë euro, nuk 
ka zgjatur as tre muaj. Duke supozuar se e njëjta shumë 
parash do të ndahej për organizatat qytetare edhe në 
nivel lokal dhe se buxheti i përgjithshëm i organizatave 

do të mbahej në nivelin e vitit 2020, niveli i financimit 
do të ishte më i ulët se sa parashikohet në Planin e 
veprimit. Por tani ato llogaritje nuk janë më të vlefshme. 
Financat filluan të rialokoheshin në tremujorin e parë me 
pretekstin se ishte e nevojshme në një kohë kur vendi po 
përballej me disa kriza.

Përveç luftës në Ukrainë, të gjitha krizat e tjera ishin 
aktive gjatë planifikimit të buxhetit të shtetit, si dhe 
atij të komunave. Financat e investuara në organizatat 
qytetare në fund përfundojnë tek qytetarët – gjë që është 
në interesin e përbashkët të të dyja palëve. Pyetja është 
se sa seriozisht i merr qeveria organizatat qytetare? Çfarë 
“blen” me premtimin që e di paraprakisht që nuk mund 
ta përmbushë? Dhe çfarë përfiton nga ajo që duket si 
një lojë fëmijësh “vlen – nuk vlen?!” Dhe ndoshta duhet 
të kthehemi një hap prapa dhe të pyesim, a e di qeveria 
se për çfarë votoi kur miratoi Strategjinë e katërt për 
bashkëpunim me dhe zhvillimin e shoqërisë sivile dhe 
Planin e saj të Veprimit? Ja sa seriozisht organizatat 
qytetare do ta marrin Qeverinë dhe premtimet e saja.

Ju uroj lexim të këndshëm

Gonce Jakovleska 
Koordinator kombëtar i  

Civika mobilitas për IKO

VLEN – NUK VLEN!? 

Falënderojmë: Art Mania - Kumanovë, Zdravec 2002 nga Makedonska Kamenica, Shoqata për Mbështetje, Integrim dhe Risocializim 
- LINK, IDSCS, Akcija Zdruzhenska, Instituti për Studime të Komunikimit (ICS), Inno Hub, Qendra për Komunikim Civil (CCC) për 
mbështetjen e tyre dhe akses në informacion në përgatitjen e teksteve për këtë çështje.

Arkivi i fotografive: MCMS, Civica mobilitas, Radar, Art Mania, Link, Inno Hub, Qendra për Mjedis dhe Zhvillim të Qëndrueshëm, 
Bogdanci, Finance Think, IDSCS, Akcija Zdruzhenska, Qendra për Komunikim Civil, RIKO, Fondacioni Shoqëria e Hapur Maqedoni.
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Para përfundimit të vitit 2021, 
në seancën e 130-të të mbajtur 
më 28 dhjetor, Qeveria e 
Republikës së Maqedonisë së 
Veriut e miratoi Strategjinë për 
bashkëpunim me dhe zhvillimin 
e shoqërisë civile për periudhën 
2022 - 2024 me Plan veprimi.

Formulimit dhe miratimit të 
dokumentit i kanë paraprirë 
konsultimet me organizatat 
qytetare (OQ), por një nga 
vërejtjet ka qenë se ka pasur 
mungesë debati. Ndonëse 
një grup organizatash (14-
15) punuan së bashku me 
institucionet për Strategjinë e re, 
përfshirja më e gjerë u reduktua 
në paraqitjen e propozimeve 
dhe konsideratave me shkrim, 
pa pasur mundësi për t‘u 
përballur me argumentet, qoftë 
edhe online.

Dokumenti i ri strategjik ka tre 
fusha prioritare dhe gjithsej 12 
synime strategjike.

Fusha e parë prioritare është në domenin e mjedisit 
mundësues, pra është e përkushtuar ndaj kornizës 
normative, institucionale dhe financiare për zhvillimin e 
shoqërisë civile. Katër synimet strategjike në këtë fushë 
lidhen me përmirësimin e kornizës ligjore për organizatat 
qytetare; forcimi i kornizës institucionale dhe praktikave 
për bashkëpunim me institucionet; përshtatjen e 
kornizës tatimore me specifikat e organizatave qytetare 
dhe përmirësimin e sistemit të financimit shtetëror të 
organizatave qytetare.

Fusha e dytë prioritare i referohet pjesëmarrjes qytetare 
ose sipas formulimit të Strategjisë së: demokratizimit, 
pjesëmarrjes aktive të organizatave qytetare në proceset 
sociale, në krijimin dhe ndjekjen e politikave me fokus të 
veçantë në procesin e integrimit në BE. Qëllimet strategjike 
synojnë rritjen e përfshirjes, forcimin e partneritetit dhe 
promovimin e kornizës ligjore për të drejtën për tubime 
të qeta dhe pjesëmarrjen e drejtpërdrejtë të qytetarëve në 
vendimmarrje.

Fusha e tretë prioritare dhe 
e fundit i kushtohet sektorit 
civil si faktor i zhvillimit 
socio-ekonomik. Ky seksion 
ka synimet më strategjike, 
pesë në total dhe përfshijnë 
zhvillimin e sipërmarrjes 
sociale, njohjen e organizatave 
qytetare si punëdhënës, 
zhvillimin e vullnetarizmit, 
marrëdhëniet dhe mbështetjen 
nga sektori i biznesit dhe rritjen 
e pjesëmarrjes së organizatave 
qytetare në ofrimin e 
shërbimeve për nevojat e 
komunitetit.

Ky është cikli i katërt i 
planifikimit strategjik dhe 
ndryshe nga dokumenti i 
mëparshëm ka një përmirësim 
në përcaktimin e treguesve të 
suksesit, i cili u mundëson të 
interesuarve të monitorojnë 
më lehtë nëse angazhimet 
strategjike po përmbushen. 
Për shembull, në fushën e 
parë prioritare, në objektivin e 

katërt strategjik që i referohet përmirësimit të sistemit të 
financimit shtetëror të OQ, sipas treguesit të përcaktuar, 
financimi i shtetit nga buxheti qendror dhe nga buxhetet 
e komunave, në vitin 2022 do të jetë 20% nga të hyrat e 
përgjithshme të OQ, ndërsa në vitin 2024 do të arrijë në 30% 
ose rreth 2 miliardë denarë. Strategjia gjithashtu parasheh 
krijimin dhe funksionimin e një Fondi për mbështetjen 
dhe zhvillimin e shoqërisë civile dhe bashkëfinancimin e 
projekteve të BE-së.

Megjithëse monitorimi i zbatimit të këtij dokumenti nga 
Këshilli për bashkëpunim ndërmjet Qeverisë dhe shoqërisë 
civile me mbështetjen e Departamentit për bashkëpunim 
me organizatat joqeveritare pranë Sekretariatit gjeneral, 
askush nuk i pengon të gjitha organizatat qytetare të 
interesuara që të monitorojnë zbatimin e tij dhe t‘i 
paralajmërojnë ato ndaj dështimeve të mundshme gjatë 
periudhës së zbatimit.

U sqaruan treguesit nëse duhet të lehtësohet monitorimi i 
suksesit të Strategjisë së re të Qeverisë për shoqërinë civile 

Dokumenti i ri strategjik ka tre fusha 
prioritare: mjedisi mundësues, pjesëmarrja 

qytetare dhe sektori civil si aktorë në zhvillimin 
socio-ekonomik

Sipas treguesve të hartuar, financimi shtetëror 
nga buxheti qëndro dhe nga buxhetet e 

komunave, në vitin 2022 do të jetë 20% i të hyrave 
të përgjithshme të OQ, ndërsa në vitin 2024 ai do 

t arrijë 30% ose rreth 2 miliardë denarë.
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Në konferencën për shtyp të mbajtur më 24 mars 2022, 
para Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, 
Këshilli kërkoi rebalanc të buxhetit për të siguruar mjete 
për zbatimin e Propozim-programit të Sekretariatit të 
Përgjithshëm të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë 
së Veriut për financimin e aktiviteteve programore të 
shoqatave dhe fondacioneve për vitin 2022.

Këshilli për bashkëpunim ndërmjet Qeverisë dhe 
shoqërisë civile nuk pajtohet me pezullimin e procedurës 
për miratimin e Propozim-Programit për financimin e 
aktiviteteve programore të shoqatave dhe fondacioneve 
të Sekretariatit gjeneral të Qeverisë së Republikës së 

Maqedonisë së Veriut për vitin 2022. “Me vendim të këtillë, 
Qeveria heq dorë nga praktika e mirë aktuale për konsultime 
me Këshillin dhe organizatat qytetare, e cila është në 
kundërshtim me zotimet e saj të deklaruara në Programin 
e punës së Qeverisë 2022-2024, veçanërisht në drejtim të 
ofrimit të një ambienti të favorshëm pune për shoqërinë 
civile dhe reforma e financimit shtetëror të organizatave 
qytetare”, thanë nga Këshilli për bashkëpunim.

Këshilli e përshëndeti vendimin e Qeverisë për ndarjen 
e fondeve për organizatat qytetare në Ministrinë për 
Sistem Politik dhe Marrëdhënie Ndërmjet Bashkësive dhe 
inkurajoi institucionet e tjera që të ndjekin shembullin. 
Këshilli është konsultuar dhe përfshirë në programimin 
e prioriteteve për financim të fondeve të siguruara në 
Ministrinë e Sistemit Politik dhe këto mjete do të ndahen 
në përputhje me prioritetet dhe objektivat e kësaj 
ministrie, të cilat kanë të bëjnë me sigurimin e kohezionit 
social ndërmjet komuniteteve të ndryshme etnike dhe 
pakicave tjera dhe grupet e cenueshme në shoqërinë tonë.

Nga Këshillit u kërkua që të mos e braktisë praktikën e 
kahershme pozitive të financimit të organizatave qytetare 
nga Buxheti i Sekretariatit gjeneral të Qeverisë së RMV. 
“Jemi të vetëdijshëm se ky është një vit i krizave të shumta 
shëndetësore, energjetike dhe ekonomike, të cilat prekin 
në mënyrë disproporcionale organizatat qytetare dhe 
mbi të gjitha qytetarët të cilëve u plotësohen nevojat dhe 
interesat e të cilëve përfaqësojnë. E kujtojmë qeverinë dhe 
publikun se përfituesit përfundimtarë të këtyre fondeve 
janë qytetarët e këtij vendi për të kapërcyer më lehtë 
sfidat me të cilat përballen, të cilat janë shtuar në mënyrë 
dramatike në kohë krize”, thanë ata.

Këtu mund ta lexoni kumtesën e plotë të Këshillit. 

Këshilli për bashkëpunim kërkon nga Qeveria ta mbajë 
praktikën pozitive të financimit të organizatave qytetare 

Nga Këshilli u kërkua që të mos braktiset 
praktika pozitive shumëvjeçare e financimit 

të organizatave qytetare nga Buxheti i 
Sekretariatit gjeneral i RMV 

ECrowd.mk platforma e parë kraudfanding për organizatat 
qytetare

“Bëhu pjesë e ndryshimeve. Tani është e lehtë, dhuroni!”, 
ky është mesazhi që do t‘ju takojë në platformën e parë 
kraudfanding për organizatat qytetare në Maqedoni, 
eCrowd.mk.

“Ideja e platformës është të ofrojë mjete praktike 
për donacion, të cilat dëshirojmë të kontribuojmë 
në përmirësimin e kulturës së dhënies për qëllime 
jofitimprurëse”, thonë nga Shoqata për inovacion digjital 

dhe transformim INNO-HAB Shkup. Regjistrimi në 
platformë kërkon një numër telefon, e-mail dhe disa 
dokumente bazë. Nëse gjithçka shkon mirë, brenda pak 
orëve nga regjistrimi ju keni mundësinë të mblidhni fonde 
për kauzën tuaj nga mbështetësit tuaj. Platforma mund të 
përdoret nga persona juridikë të regjistruar sipas Ligjit për 
shoqata dhe fondacione. eCrowd u kursen kohë, energji 
dhe burime grumbulluesve të donacioneve, dhe e njëjta 
gjë vlen edhe për donatorët. Sistemi është i thjeshtë. 

https://mcms.mk/mk/vesti-i-javnost/vesti/2366-sovetot-za-sorabotka-bara-od-vladata-da-ja-zadrzhi-pozitivna-praksa-za-finansiranje-na-gragjanskite-organizacii.html
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Dhurojini një organizate, puna e së cilës ju pëlqen ose 
mbështesni një nga kraudfanding fushatat aktuale. Deri 
më sot, në platformë janë të disponueshme gjithsej dyzet 
e gjashtë organizata dhe tetëmbëdhjetë projekte që 
operojnë në fusha të ndryshme, si kujdesi dhe mbrojtja 
e kafshëve të rrugës, aksionet humanitare, mjedisi, 
kategoritë e cenueshme të njerëzve dhe të ngjashme.

Qëllimi i projektit “Make it easy - themelimi i platformës së 
parë crowdfunding për iniciativa qytetare në Maqedoninë 

e Veriut”, i mbështetur nga Civica mobilitas është të 
kontribuojë në rritjen e pavarësisë së organizatave 
qytetare. “Pothuajse çdo pronar i kartelës në botë mund t‘i 
dhurojë një organizate në vendin tonë përmes regjistrimit 
falas në platformë dhe disa klikimeve në sasinë e dëshiruar 
të mbështetjes”, tha Inno-Hub. Gjithsej janë dhuruar 
764.489 denarë.

Projekti Make it easy - krijimi i platformës së parë 
crowdfunding për iniciativa qytetare në Maqedoninë e 
Veriut zbatohet në bashkëpunim me Qendrën për analiza 
ekonomike Shkup, Shoqatën për mbështetjen e njerëzve 
të përjashtuar social dhe të varfër USHQIM PËR TË GJITHË 
- BHM Shkup dhe Asociatën e specializantëve dhe mjekëve 
të rinj Maqedoni - ASML.

Organizatat qytetare dhe mediat kontribuojnë drejt progresit 
dhe reformave në shoqëri

Delegacioni i Bashkimit Evropian në Republikën e 
Maqedonisë së Veriut, më 10 shkurt 2022 mbajti një takim 
konsultativ me organizatat qytetare (OQ) në lidhje me 
Thirrjen e ardhshme për propozime projektesh në kuadër 
të Instrumentit IPA III për mbështetjen e shoqërisë civile 
dhe mediave 2021- 2022.

Shtefen Hudolin, Shef i bashkëpunimit në Delegacionin 
e Bashkimit Evropian (DEU), e theksoi rëndësinë e punës 
me sektorin civil si një partner jetik në vendimmarrje 
dhe nxitjen e transformimit të shoqërisë. “BE e njeh 
rolin e rëndësishëm të OQ dhe mediave, të cilat përmes 
veprimeve të tyre kontribuojnë në progresin dhe reformat 
në sektorët kyç dhe demokratizimin e shoqërisë. Kjo 
siguron që vlerat dhe politikat e Unionit të jenë të ngulitura 
në sistemin institucional dhe social të vendit”, tha Hudolin. 
Ai u bëri thirrje organizatave qytetare dhe mediave që të 
jenë proaktive dhe të veprojnë si partner i barabartë dhe 
kompetent i Qeverisë.

Irena Ivanova, përgjegjëse për shoqërinë civile në 
DEU, e prezantoi procesin e konsultimit dhe kornizën 
e përgjithshme të thirrjes së ardhshme për propozim-
projekte. DEU do të vazhdojë të mbështesë masat 
horizontale, gjegjësisht të mbështesë zhvillimin e mjedisit 
të favorshëm për zhvillimin e shoqërisë civile, rinisë 
dhe aspektin gjinor. Thirrjet do të fokusohen gjithashtu 
në prezantimin e masave inovative për të përmirësuar 
dukshmërinë e punës së organizatave të shoqërisë civile 
dhe marrëdhëniet e tyre me qytetarët.

eCrowd.mk është kraudfanding platformë e 
cila do të kontribuojë drejt pavarësisë së rritur 
të organizatave qytetare dhe përmirësimin e 

kulturës për dhurim për qëllime jofitimprurëse.

Shtefen Hudolin, Shef i bashkëpunimit në 
Delegacionin e Bashkimit Evropian (DEU) u bëri 

thirrje organizatave qytetare dhe mediave të jenë 
më aktive dhe të veprojnë si partner i barabartë 

dhe kompetent i Qeveris
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Në eventin online morën pjesë përfaqësues nga rreth 90 
organizata, të cilët diskutuan për sektorët prioritar dhe 
elementet tjera të rëndësishme që duhet të përfshihen 
në Thirrjen për propozime. Rekomandimet specifike dhe 
sqarimi i nevojave të sektorit ishin për përmirësimin e 
praktikës së zbatimit. Pjesëmarrësit përshëndetën nismën 
e DEU-së për të inkurajuar rrjetëzimin e organizatave, të 
cilat do të ofrojnë hapësirë për forcimin e bashkëpunimit 
dhe veprimit në këtë sektor. Theksi u vu në zhvillimin 
rajonal dhe lokal, d.m.th. qasje e balancuar ndaj 
mundësive për të forcuar komunitetet lokale. Vëmendja u 
përqendrua edhe tek rritja dhe zhvillimi ekonomik, brenda 
të cilit mund të trajtohen një sërë çështjesh aktuale, si 
ekonomia informale, konkurrueshmëria e tregut, tregu i 
punës, si prioritet sektorial i theksuar në raportin e fundit 
të BE-së për vendin. Ata diskutuan gjithashtu për zbatimin 
e aktiviteteve hulumtuese dhe analitike si pikënisje 
në përmirësimin e politikave ekzistuese dhe krijimin e 
politikave të reja.

Thirrja për projekt propozime duhet të pasqyrojë qasjen e 
re strategjike të BE-së për rajonin e zgjerimit, të përcaktuar 
në kornizën e programit të Instrumentit për Asistencën e 
Para-Aderimit (IPA III) dhe Planin ekonomik dhe investues 
për Ballkanin Perëndimor (EIP) 2020. Ky kuadër i ri 
identifikon fushat kryesore të politikave për të çuar përpara 
zhvillimin socio-ekonomik, për të siguruar rimëkëmbjen 
afatgjatë të rajonit dhe për të ecur përpara në rrugën drejt 
BE-së. Në këtë kontekst, kjo Thirrje duhet të mbështesë 
përfshirjen aktive të organizatave të shoqërisë civile 
në këto fusha të politikave dhe të forcojë demokracinë 
pjesëmarrëse në vend.

Zbatimi i eventit konsultues u mbështet nga Qendra 
resurse qytetare e Qendrës Maqedonase për Bashkëpunim 
Ndërkombëtar.
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Pothuaj gjysma nga premtimet ekonomike të Qeverisë janë në 
drejtim të kundërt nga ajo që u premtua

“Premtime të mëdha ekonomike, dështime të mëdha” 
titullohet analiza e Programit të punës së Qeverisë 2020 
– 2024 e bërë nga organizata Finance Think. Vetëm pesë 
premtime janë realizuar, katër janë në proces realizimi dhe 
12 premtime janë në drejtim të kundërt nga ai i premtuar. 
“Arsyet e kësaj situate përfshijnë vendosjen joreale të 
objektivave duke pasur parasysh arritjet e mëparshme, 
vendosjen joreale duke qenë se ekonomia është në krizë 
të shkaktuar nga pandemia, si dhe vendosja e objektivave 
që mund të prishin tregun ose që mund të bllokojnë një 
kontingjent të madh të paarsyeshëm të fondeve buxhetore 
për premtimet që do të përmbushen”, thonë nga Finance 
Think.

Premtimet politike për zhvillim ekonomik janë të vështira 
për t‘u realizuar. Deri më tani janë realizuar vetëm 18% e 
premtimeve në programin ekonomik të Qeverisë (2020-
2024). Pothuajse gjysma ose 44% e premtimeve ekonomike 
në zgjedhjet e korrikut 2020 po realizohen në drejtim të 
kundërt nga ato të premtuara, tregon analiza, 14.8% janë 
në drejtim të përmbushjes, 7.4% janë të paplotësuara dhe 
për 14.8% nuk ka akoma të dhëna. Premtimet politike në 
sferën ekonomike dhe sociale po realizohen me dinamika 
të ndryshme, por konkluzioni i përgjithshëm është se 
realizimi nuk është i mjaftueshëm për të thënë se po 
realizohen”, thonë nga shoqata.

Në grupin e premtimeve të realizuara janë kryesisht 
premtimet për të ashtuquajturat objektivat operativë 
në sferën tatimore, gjegjësisht uljen e normës së TVSH-
së për shërbimet e restoranteve në 10%, për shërbimet e 
zejtarisë në 5%, ngritjen e pragut të regjistrimit të TVSH-së 
në 3 milionë denarë, dhe mosngritjen e normës së tatimit 
në fitim. Dy premtime ose 7.4% nuk janë realizuar: ulja e 
tatimit mbi të ardhurat personale në industrinë e IT në 0 
për qind në 2023, me një ulje të parashikuar prej 5% në 2021 
dhe 3% në 2022, si dhe rritja e minimumit të pensioneve 

Pjesëmarrja qytetare 

Premtimet politike për zhvillim ekonomik 
po realizohen. Vetëm 18% të premtimeve në 

programin ekonomik të Qeverisë (2020-2024) ose 
pesë nga gjithsej 27 janë përmbushur deri tani.
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Pjesëmarrja qytetare 

Në dy vitet e krizës, institucionet shtetërore kanë blerë 142 
vetura të reja për të cilat kanë paguar 3,6 milionë euro

Qendra për komunikime qytetare (QKQ) më 16 mars 
2022, e publikoi hulumtimin dhe bazën e të dhënave për 
furnizimet e automjeteve nga institucionet shtetërore 
gjatë periudhës së krizës nga marsi i vitit 2020 e këtej.

Hulumtimi tregon se janë blerë 142 vetura të reja për 3 
milionë e 609 mijë euro. Automjetet janë blerë nga 42 
institucione shtetërore.

Shumica e automjeteve u prokuruan nga Shërbimi për 
punë të përgjithshme dhe të përbashkëta e Qeverisë, e cila 
zëvendësoi “Passat-et” e blera deri më tani me 45 “Shkoda 
Superb Ambition” të reja.

Sa i përket konkurrencës në tenderët për prokurimin e 
automjeteve të reja, ajo vazhdon të bjerë, pra bile në 83% 
të tenderëve ka pasur vetëm një ofertë.

Më shumë se 40% e automjeteve të reja të blera janë më të 
shtrenjta se 30 mijë euro.

Tre automjetet më të shtrenjta janë “Shkoda Superb FL” 47 
mijë euro dhe “Mercedes C 180” 44 mijë euro – të dyja të 
Lotarisë Shtetërore, dhe në vend të tretë është “Hyundai 
Sonada” e Agjencisë së Komunikimeve Elektronike në një 
çmim prej 43 mijë euro.

Ndër markat e automjeteve, duket se marka e preferuar 
e zyrtarëve është ende “Shkoda”, e cila kryeson listën me 
60 automjete, si edhe vitet e kaluara. Vendin e dytë prej 
shumë kohësh të “Volkswagen” e zë “Fiat” nga i cili janë 
blerë 25 automjete dhe në vendin e tretë me 13 automjete 
tashmë është “Citroen”.

Ndër kompanitë vlerën më të lartë të kontratave këtë herë 
e ka “Porsche Leasing” me gati 2 milionë euro, “MI-DA 
Grand Motors” me gati 300 mijë euro dhe “Automobile-SK” 
me 274 mijë euro.

Analiza përfshin vetëm automjetet e pasagjerëve, dhe 
jo ato komerciale, gjegjësisht automjetet e mallrave, 
transportit dhe teknikës.

Gjithsej 42 institucione shtetërore kanë blerë[ë 142 
automjete të reja pasagjerësh për 3 milionë dhe 

609 mijë euro

prej 10.700 denarë në vitin 2021. Katër premtime, ose 
14.8%, janë në drejtim të realizimit. Këtu përfshihen: rritja 
e qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse prej 4%, vëllimi i 
IHD-ve deri në 1 miliard euro gjithsej deri në vitin 2024, 
rritja e eksporteve në 8 miliardë euro në vitin 2024, rritja e 
pagave mesatare me 20-30% deri në vitin 2024.

Prandaj, Finance Think rekomandon vendosjen e synimeve 
në programet e partive politike dhe rrjedhimisht edhe të 
Qeverisë që të jetë realiste dhe të ketë parasysh fizibilitetin 
dhe koston. Përafrimi i premtimeve politike në fushën 
ekonomike me themelet e ekonomisë, me fazën aktuale 

të zhvillimit, si dhe me mentalitetin e qytetarëve dhe 
kompanive, do të kontribuojë për politika ekonomike më 
të mira dhe më efektive.

Janë përmbushur premtimet për të ashtuquajtura 
objektiva operative në sferën tatimore. Ndërsa 

nuk janë plotësuar zvogëlimi i tatimit mbi të 
ardhurat personale në industrinë TI dhe rritja e 

pensionit minimal prej 10.700 denarë në vitin 2021.

Injorimi i nënave të vetme duhet të ndërpritet!

“Nuk duam keqardhje, duam drejtësi”, “Nuk duhet të duroj 
shuplaka dhe ofendime, që të mos mbetem me fëmijën në 
rrugë”, me thirrje dhe pankarta në duar, prindërit e vetëm 
marshuan për të drejtat e tyre për herë të parë në historinë 
e vendit tonë. Marshi me moton “Tema e prindërve të 
vetëm nuk duhet të jetë temë tabu”, i cili u organizua nga 
“Njëra mundet!”  filloi nga parku Gruaja luftëtare dhe 
përfundoi para Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale 

(MPPS) ku pjesëmarrësit theksuan problemet me të cilat 
përballet çdo ditë.

“Lufta jonë ka vazhduar për gati një dekadë. Pas gjithë 
mekanizmave ligjorë që kemi përdorur, kjo mbetet e 
vetmja gjë që nuk e kemi bërë deri më tani. Ne kemi dalë 
në rrugë në emër të çdo nëne dhe familjeje me një prind 
dhe kërkojmë mbështetje nga institucionet shtetërore. 
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Nuk ka tualete të mjaftueshme në autostrada: Qytetarët 
“shtrëngohen” kur nisen në rrugë

Herën tjetër që të udhëtoni nëpër vend, sigurohuni që të 
planifikoni nevojat tuaja fiziologjike. Mund të tingëllojë 
absurde, por kjo është më se e nevojshme duke pasur 
parasysh gjendjen e tualeteve publike në rrugët e 
Maqedonisë. Brenda pikave të karburantit ka tualete, por 
shumë prej tyre nuk përmbushin standardet, si për sa i 
përket higjienës, ashtu edhe aksesit. Tualetet publike ose 
nuk ekzistojnë ose janë të pranishme në numër të vogël, 
konkludon Shoqata për inovacion social dhe zhvillim të 
qëndrueshëm RADAR në analizën më të fundit gjinore 
“Tualetet publike në rrugët publike në shtet”.

Në një hulumtim të realizuar këtë vit, ata kanë konstatuar 
se përgjatë autostradës “Miqësia” dhe “Nënë Terezë” 

“Nuk ka asnjë tualet publik pranë autostradave 
“Miqësia” dhe “Nënë Terezë”, të cilat përndryshe 

janë pjesë e korridoreve evropiane dhe i 
nënshtrohen standardeve evropiane”, thonë nga 

shoqata RADAR.

Injoranca duhet të ndalet!”, thotë Doroti Paçkova nga 
“Njëra mundet!”. Përcaktimi i statusit të vetë-ushqimit, 
institucioneve të barabarta, mbështetje financiare dhe 
pjesëmarrje falas në arsimin e lartë për fëmijët e prindërve 
të vetëm ishin pjesë e kërkesave të të pranishmëve në 
marsh. Stanisha Stankoviç, një fëmijë i një prindi të vetëm, 
kërkoi shkollim falas në arsimin e lartë. “Kërkojmë rritje të 
bursave për familjet me një prind të vetëm për të mësuar 
dhe krijuar në vendin tonë pa një të ardhme të shkujdesur 
dhe të sigurt dhe për të përcaktuar se kush është një fëmijë 
i vetëm dhe kush nga një familje me një prind, këto kërkesa 
do të na lejojë të flasim edhe për mundësi për të drejtat e 
mbrojtura”, përfundoi Stankoviq. 

Për përcaktimin e statusit të qenit prind i vetëm, Ministrisë 
së Punës dhe Politikës Sociale i kërkohet të përcaktojë në 
ligjet përkatëse në mënyrën e duhur termat “një prind 
i vetëm” dhe “familje me një prind”. Para ministrisë ku 
në mënyrë simbolike përfunduan marshimin paqësor, 

kërkojnë ndihmë për nënat e vetme për zgjidhjen e 
problemit të strehimit, duke siguruar banesa sociale ose 
duke dhënë kredi për banim pa interes dhe pa pjesëmarrje, 
si dhe të krijohen mekanizma për punësim cilësor të 
nënave të vetme.

Rekomandimet e “Njëra mundet!” theksojnë se shteti nuk 
ka një regjistër të familjeve me një prindër, nënave dhe 
fëmijëve të vetëm që përdorin shërbimet e Qendrës për 
çështje sociale. Sipas tyre, është e nevojshme të vlerësohen 
nevojat e nënave të vetme dhe të ndihmohen ato. Ata kanë 
nevojë për ndërhyrje në krizë, mbështetje psikosociale 
dhe këshillim ligjor, si dhe fuqizim të grave dhe fëmijëve 
përmes aksesit në trajnim, këshillim për familjen dhe 
prindërit.

“Me këtë duam të shprehim dhe prezantojmë imazhin e 
prindërve të vetëm dhe familje me një prind tek mbarë 
opinioni maqedonas dhe të gjithë aktorët e shoqërisë 
maqedonase”, është mesazhi i prindërve. Marshi 
paqësor i zhvilluar më 13 shkurt 2022 kishte për qëllim 
ndërgjegjësimin e publikut për problemet e përditshme 
me të cilat përballen familjet me një prindër në vendin 
tonë.“Lufta jonë ka vazhduar për gati një dekadë. Pas 

gjithë mekanizmave ligjorë që kemi përdorur, 
kjo mbetet e vetmja gjë që nuk e kemi bërë deri 
më tani. Ne dolëm në rrugë në emër të çdo nëne 
të vetme dhe familje me një prind dhe kërkojmë 
mbështetje nga institucionet shtetërore“ – Njëra 

mundet!

Përcaktimi i statusit të prindit të vetëm, 
institucione të barabarta, mbështetje financiare 

dhe pjesëmarrje falas në arsimin e lartë për 
fëmijët e prindërve të vetëm janë pjesë e 

kërkesave të të pranishmëve në marsh.

Foto: N.BatevFoto: N.Batev
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nuk ka tualete publike, të cilat përndryshe janë pjesë e 
korridoreve evropiane dhe janë të standardeve evropiane. 
Për shembull, në lëvizjen nga qendra e Shkupit deri 
në pikën kufitare Tabanovc, në të dy drejtimet janë të 
vendosura 11 pompa të benzinës me tualete. Nëntë prej 
tyre nuk ishin të aksesueshme për personat me aftësi të 
kufizuara dhe në një shkallë nga 1 deri në 5 kanë notën 
mesatare 2.9 për pastërtinë. Pak më e mirë është lëvizja 
Shkup - Gjevgjeli, ku në të dy drejtimet janë të vendosura 
22 pika të karburantit me tualete, të cilat kanë marrë notën 
mesatare për pastërti 3.6. “Disa nga qytetarët deklaruan se 
ka tualete që janë vërtet në gjendje të mirë, por ka edhe 
tualete që nuk i plotësojnë pritshmëritë dhe nevojat e 
tyre. Shumica e tualeteve në dispozicion të publikut nuk 
janë plotësisht të aksesueshme për personat me aftësi të 
kufizuara”, tha Radar-Shkup.

Në prezantimin online të analizës gjinore, si grua dhe 
person me aftësi të kufizuara, Elena Koçovska theksoi 
se ajo përmbahet nga pirja e lëngjeve dhe ushqimet 
e caktuara, varësisht se sa zgjat udhëtimi. “Kur vuani, 
kur shtrëngoheni, krijon probleme shtesë. Mungesa e 
mjaftueshëm e tualeteve publike është pasqyrë e qartë 
e nivelit të zhvillimit të vendit”, tha Koçovska, e cila prej 
vitesh është pjesë e Lëvizjes kundër aftësisë së kufizuar 
“Polio Plus”. Tualeti i parë special për personat me nevoja të 
veçanta, më i gjerë dhe i shënuar posaçërisht është 134 km 
nga qendra e Shkupit.

Hulumtimi gjithashtu vë në dukje se nuk ka tualete publike 
që mund të përdoren nga pasagjerët në stacionet e pagesës 
në të gjithë vendin. Gjithashtu, përveç autostradave, nuk 
ka parkingje të rregulluara siç duhet për pushim. Vendet e 
zbrazëta që shpesh shërbejnë për ndalimin e automjeteve 
nuk janë të rregulluara siç duhet ose janë të mbushura me 
mbeturina, reagon “Radar-Shkup”.

Rekomandimet evropiane për këtë problem janë të 
ndryshme. Kështu, sipas njërës prej rregulloreve të BE-
së për zhvillimin e rrjetit të transportit trans-evropian, 
thuhet se kërkesat infrastrukturore për infrastrukturën 
e transportit rrugor, ndër të tjera, parashikojnë “ngritjen 
e zonave të pushimit në autostrada afërsisht çdo 100 km, 
në përputhje me nevojat e mjedisit, tregut dhe ambientit 

jetësor, në mënyrë që, ndër të tjera, të sigurohet hapësira 
adekuate parkimi për përdoruesit e trafikut me një nivel 
adekuat sigurie dhe sigurie”. Sipas standardeve evropiane 
TEM (Autostrada Trans-Evropiane Veri-Jug), praktika e 
rekomanduar për distancën ndërmjet vendeve të pushimit 
duhet të jetë nga 15 deri në 25 km. Më shumë se gjysma 
e të anketuarve në analizë besojnë se duhet të ketë një 
vend për pushim dhe tualet në një distancë prej 30 km. 
Në rregulloren nacionale për rrugët publike, në ligjin për 
rrugët publike nuk ka dispozita të veçanta që i referohen 
tualetit publik, detyrimit për instalimin dhe mirëmbajtjen 
e tyre, sa kilometra dhe sipas cilat standarde. Ligji thotë 
vetëm se mund të ndërtohen objekte që u shërbejnë 
nevojave të automjeteve dhe pasagjerëve, si dhe objekte 
ndihmëse (tualete publike dhe dushe), pa shpjegim më të 
detajuar të standardeve për instalimin e tyre.

Radar-Shkup thekson se ekzistimi i WC-ve publike përgjatë 
rrugëve është e nevojshme. Ata rekomandojnë që ato 
të menaxhohen nga kompania shtetërore e rrugëve ose 
të jepen me qira operatorëve të jashtëm. Si mundësi të 
dytë, ata theksojnë se tualetet publike mund t‘i jepen një 
kompanie private, e cila do t‘i zotërojë dhe menaxhojë ato.

Në Maqedoni ka gjithsej 4.862 km rrugë shtetërore. Nga 
këto, 262 km klasifikohen si autostrada, 911 km si rrugë 
magjistrale dhe 3,689 km si rrugë rajonale.

Nuk ka dispozita të veçanta në Ligjin për rrugët 
publike që i referohen tualetit publik, detyrimit 

për vendosjen dhe mirëmbajtjen e tyre, sa 
kilometra dhe sipas cilave standarde.

Më shumë se gjysma e të anketuarve në analizën 
“Tualetet publike në rrugët publike në shtet” 

besojnë se duhet të ketë një vend pushimi dhe 
tualet në një distancë prej 30 km.
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Angazhimi qytetar

Dita ndërkombëtare e gruas, 8 Marsi, është simbol i luftës 
për të drejtat e grave dhe barazinë e tyre ekonomike, 
politike dhe gjinore. Dëshira për të luftuar u pa qartë 
te qindra aktiviste që u mblodhën para Qeverisë së R. 
Maqedonisë së Veriut, duke shënuar fillimin e marshit të 
gjashtë për të drejtat e grave, organizuar nga Platforma 
për barazi gjinore dhe aktiviste për të drejtat e grave. Ky 
8 Mars e shënon varfërinë femërore, të mundësuar dhe 
të mbështetur nga sistemi, dhe të thelluar si pasojë e 
pandemisë dyvjeçare Covid-19 dhe pasojave të saj.

“Sot po protestojmë për të gjithë punëtoret e tekstilit që 
humbën punën, për gratë nga zonat rurale që mbetën pa 
transport publik dhe akses në shërbime shëndetësore, për 
gratë me aftësi të kufizuara, mundësia për akses shtesë, 
që i bëri edhe më të padukshme. Për gratë rome që kanë 
humbur punën e tyre tashmë me pagë të ulët, për gratë 
që nuk kanë qasje në shëndetin riprodhues, gjë që i çon 
në varfëri edhe më të madhe”, tha Bojana Jovanovska 
nga Platforma për barazi gjinore. Ajo tha gjithashtu se 

po protestojnë për gratë të cilat po përjetojnë dhunë në 
shtëpitë e tyre, në rrugë dhe në hapësirën online. Për gratë 
viktima të dhunës së pa raportuar, për nënat e vetme që 
u detyruan të linin punën e tyre për të mbyllur kopshtet 
dhe shkollat, për gratë pronare të bizneseve të vogla që 
u detyruan të mbylleshin, për punonjëset e rraskapitura 
shëndetësore, për të gjitha gratë që humbën jetën në 
betejë me Covid-19 për shkak të mungesës së shërbimeve 
shëndetësore.

Duke brohoritur sloganin “Varfëria ka fytyrë femërore”, 
aktivistët kujtuan se pavarësisht se gratë janë gjysma e 
popullsisë në vend, ato ende nuk i gëzojnë të drejtat e 
barabarta në pothuajse asnjë aspekt të jetës së tyre, në 
punë apo në shtëpi, në politikë dhe në jetën shoqërore, 
dhe një shtet në të cilin gratë nuk përfshihen në mënyrë 
të barabartë është një vend në të cilin nuk ka përparim. 
Ata e gjetën përgjegjësinë në institucionet që për shkak 
të mungesës së politikave, dokumenteve strategjike dhe 
mekanizmave që mbështesin promovimin e barazisë 
gjinore dhe të drejtave të grave, lejojnë diskriminimin 
dhe dhunën sistematike, por edhe në mungesën e masave 
të ndjeshme gjinore për përballimin e pandemisë. 
Covid-19 dhe mekanizmat për fuqizimin ekonomik të 
grave. Pjesëmarrësit në marsh kërkuan miratimin e 
menjëhershëm të Strategjisë për barazi gjinore, miratimin 
e Ligjit për barazi gjinore, futjen e shërbimeve funksionale 
të inspektimit që parandalojnë shfrytëzimin dhe 
diskriminimin e punëtorëve dhe trajtimin e viktimave të 
dhunës me bazë gjinore nga institucionet.

Pas fjalimit të aktivisteve para Qeverisë, marshi vazhdoi 
deri te parku “Gruaja Luftëtare”, ku aktivistet patën fjalimet 
e fundit. “Kjo luftë dhe kjo ditë është për të gjithë ne, për 
akses të barabartë në shërbimet sociale dhe shëndetësore, 
për akses të barabartë në transportin publik dhe 
informacion, për akses të barabartë në tregun e punës, për 
kujdes të barabartë për fëmijët dhe anëtarët e moshuar të 
familjes, për barazinë gjinore që do të jetë e dukshme në 
çdo hap dhe në çdo familje dhe që do t‘i nxjerrë gratë nga 
hija njëherë e përgjithmonë!”, kanë përfunduar ato.

Shteti ku gratë nuk janë të përfshira në mënyrë të barabartë, 
është shtet pa përparim

Këtë 8 Mars e shënon varfërinë femërore, të 
mundësuar dhe të mbështetur nga sistemi, ndërsa 

e thelluar si rezultat i pandemisë dyvjeçare të 
Covid-19 dhe pasojave të tij. “Varfëria ka fytyrë 

femre”!

Foto:V.DzambaskiFoto:V.Dzambaski

Foto:V.DzambaskiFoto:V.Dzambaski
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Angazhimi qytetar Kërkojmë miratimin e Strategjisë për barazi 
gjinore, miratimin e Ligjit për barazi gjinore, 

vendosjen e shërbimeve funksionale të 
inspektimit që parandalojnë shfrytëzimin 

dhe diskriminimin e punëtorëve dhe trajtimin 
e viktimave të dhunës me bazë gjinore nga 

institucionet me kujdesin e duhur.

Digjitalizimi i shërbimeve sociale për të moshuarit dhe 
personat e pafuqishëm

Në Makedonska Kamenica, për herë të parë në histori, 
me një qasje inovative, digjitale, filloi përkujdesja për të 
moshuarit dhe të pafuqishmit në fshatrat malore Sashë, 
Moshticë, Kosevicë, Kostin Dol, Lukovicë, Todorovci, Dulicë 
dhe Cera. “Me mbylljen e minierës Sasa në vitet e fundit, 
shumë të rinj e lanë vendbanimin e tyre në kërkim të 
mjeteve të jetesës dhe shkuan në vend dhe jashtë vendit, 
duke i lënë prindërit e tyre të vjetër të vetëm”, tha Miran 
Mitrevski nga shoqata Zdravec 2002. Kjo ishte shtysa 
kryesore për krijimin e projektit “Digjitalizimi i shërbimeve 
sociale për kujdesin e të moshuarve dhe të pafuqishmëve 
në zonat rurale”, i cili do të kujdeset gjatë gjithë kohës për 
të rriturit në zonat rurale.

Në bashkëpunim me shoqatën e pensionistëve nga 
Makedonska Kamenica, është bërë një hartë sociale në të 
cilën është identifikuar kjo kategori e qytetarëve, personave 
që jetojnë vetëm apo në bashkësi në territorin e komunës. 
Pas identifikimit të gjithsej 50 personave të moshuar dhe 
të dobët, u siguruan 50 byzylykë inteligjentë GPS. Me këto 
byzylykë nga shoqata, ata mund të monitorojnë lehtësisht 
lëvizjen e tyre, gjendjen shëndetësore dhe përdoruesit 
mund të thërrasin lehtësisht ndihmë urgjente ose të 
dërgojnë një mesazh zanor. Ai thekson se është ngritur 
një Qendër Dispeçeri, e cila është plotësisht e pajisur 
teknikisht, janë trajnuar dispeçerët për monitorimin 
e situatës, është formuar një ekip mobil që punon në 
terren dhe është në koordinim të vazhdueshëm me një 
ekip ekspertësh të punonjësve socialë dhe psikologëve. 
“Deri më tani kemi gjithsej 150 ndërhyrje me këtë grup 
qytetarësh. Më shpesh ne u ofrojmë ushqime, ndërhyjmë 
në ofrimin e kujdesit shëndetësor dhe më e rëndësishmja 
ata duan që ne t‘i lidhim me familjen e tyre. Ekipi përmes 

mjeteve digjitale mundëson komunikim me anëtarët e 
familjes që janë jashtë vendit”, shtuan nga Zdravec 2022. 
Në të ardhmen e afërt, shoqata thekson se do të blejnë 
30 byzylykë të rinj GPS me mbështetjen e Komunës së 
Makedonska Kamenica, të cilat do të mbulojnë gjithë 
territorin e komunës dhe të gjithë qytetarët e kësaj 
kategorie do të jenë të sigurt.

Deri më tani kemi gjithsej 150 ndërhyrje te 
personat e moshuar dhe të dobët në Komunën 

e Makedonska Kamenica. Falë digjitalizimit 
të shërbimeve sociale ata janë ë sigurt në çdo 

moment.

Foto:V.DzambaskiFoto:V.Dzambaski
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“Rreziqet sociale kanë tendencë ta vështirësojnë ose 
pengojnë funksionimin e përditshëm social të një individi 
apo familjeje. Ata varen nga një pjesë e madhe e shoqërisë 
sonë”, thonë nga Shoqata për mbështetje, integrim dhe 
risocializim LINK. Por me ndjeshmëri, përkushtim dhe 
entuziazëm, gjërat tashmë janë më të mira për njerëzit në 
rrezik social në komunat e Butelit dhe Çuçer Sandevës.

Nëpërmjet projektit “Zbulimi, këshillimi dhe udhëzimi 
i personave në rrezik social” i mbështetur nga Civica 
mobilitas, janë mbajtur tre punëtori për të rinjtë dhe 
personat në rrezik social. Punëtoria për të rinjtë ishte me 
temën “Komunikimi jo i dhunshëm” me fokus dhunën 
kibernetike si më e shpeshta në këtë grup. Sipas kërkesave 
dhe nevojave të nxënësve dhe stafit profesional nga shkolla 
fillore “Toli Zordumis” 20 nxënës përmes ushtrimeve 
interaktive u njohën me konceptet e dhunës, si dhe me 
mënyrat e përballimit dhe tejkalimit të saj. Punëtoria e dytë 
plotëson nevojat e të papunëve afatgjatë me kapacitet të 
ulët ekonomik. Shtatë persona në rrezik social u edukuan 
me temën “Fuqizimi ekonomik dhe përfshirja në tregun e 
punës”. Për shkak të rritjes së nevojës për shërbime psiko-
sociale për prindërit e vetëm, u organizua një punëtori në 
grup për të ndihmuar dhe mbështetur prindërit e vetëm.

“Përmes punëtorive për personat në rrezik social, 
kapacitetet për zhvillimin e forcave rezistuese, përballjen 
dhe ndërhyrjen në rastet e dhunës me bazë gjinore, dhunës 
së bashkëmoshatarëve apo llojeve të ndryshme të rrezikut 

social, në të cilat individët pa mbështetje të mjaftueshme 
janë subjekt i përjashtimit dhe privimit social, janë 
përmirësuar” , thonë nga LINK.

Statistikat vetëm e konfirmojnë punën e shkëlqyeshme 
që doli nga punëtoritë. Tre persona në rrezik social kanë 
marrë certifikatë për punë me të moshuar dhe persona 
me Alzheimer përmes shoqatës “HUMANOST”, një person 
është i punësuar si kujdestar në një shtëpi të të moshuarve 
dhe një person është i punësuar në Shtëpinë e grupeve 
të vogla dhe Entin special - Demir Kapi në bashkëpunim 
me Qendrën për aktivizëm rinor KRIK. Situata është 
përmirësuar edhe për prindërit e vetëm në komunë. Janë 
dhënë dy ndërmjetësime për punësim, tre ushtrime të të 
drejtave në fushën e mbrojtjes sociale, tre shoqërime në 
një institucion kompetent për denoncimin e dhunës në 
familje dhe me bazë gjinore dhe një person i shoqëruar në 
FSSH.

Fuqizohet rezistenca e personave në rrezik social në komunat 
Butel dhe Çuçer Sandevë

Detektimi i personave në rrezik social në komunat 
Butel dhe Çuçer Sandevë, punë e vazhdueshme 

përmes shërbimeve këshilluese, referimi dhe 
ndërmjetësimi për realizimin e të drejtave në 

fushën e mbrojtjes sociale, ndihmë për punësim 
për këtë kategori të qytetarëve e ofron Shoqata për 

mbështetje, integrim dhe risocializim LINK.
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“Ajde!” për takime me të rinjtë e Ballkanit Perëndimor

Zyra Rajonale për Bashkëpunim Rinor (RYCO), me 
mbështetjen e Ministrisë Federale Gjermane të Punëve të 
Jashtme, i bëri bashkë liderët e rinj nga Sarajeva, Beogradi, 
Podgorica, Prishtina, Shkupi dhe Tirana për të promovuar 
platformën hajde.media, të zhvilluar me kontributin prej 
1500 të rinjsh nga vendet e Ballkanit Perëndimor.

“Vullneti dhe entuziazmi i këtyre të rinjve, veçanërisht në 
situatën aktuale të shkaktuar nga Covid-19, ishte shumë 
frymëzues. Ata janë profesionistë, kanë bërë histori të 
shkëlqyera në program që tani shpërndahen në platformën 
“Hajde”! Ata duhet të vazhdojnë ta bëjnë këtë dhe të jenë 
proaktivë. Ju jeni e tashmja dhe ju jeni gjëja më e mirë 
për RYCO”, deklaroi Lejla Turçilo, mentorja në programin e 
RYCO.

Platforma Hajde! informon për ngjarjet në rajon, ndan 
mundësitë për vullnetarizëm, punësim, pjesëmarrje në 
konferenca dhe trajnime. Ai është krijuar për të kontribuar 
në ndërtimin e të rinjve si individë dhe në krijimin e rrjeteve 
rajonale të miqësisë dhe bashkëpunimit midis të rinjve.

“Kemi vendosur kontakte të drejtpërdrejta ndërmjet tri 
shkollave në Travnik, Kumanovë dhe Kikindë. Nëpërmjet 
programit tonë, ne arritëm t‘i lidhim këto komunitete 

lokale për herë të parë. Për të takuar të rinjtë nga rajoni, 
ne duhej të largoheshim nga rajoni dhe t‘i takonim në 
Gjermani, Zvicër, etj., por tani, me RYCO, ne mund ta bëjmë 
atë edhe në shtëpi”, tha Alen Gudalo, mësuese në qendrën 
katolike “Petar Barbariq”. 

Platforma rinore “Hajde!”, u promovua më 8 dhjetor të vitit 
të kaluar, gjatë një takimi rajonal të ministrave të Rinisë 
dhe Arsimit në Tiranë. Është vetëm fillimi i ndërtimit të një 
platforme që do të shërbejë si një pikënisje e shkëlqyer për 
të rinjtë në të ardhmen.

“Të gjithë të rinjtë janë të ftuar të jenë shpirti i kësaj 
platforme, por nuk bëhet fjalë vetëm për Ajde! si një 
platformë. Bëhet fjalë për lidhjen tonë sot, në periudhën 
rreth Vitit të Ri. Le t‘i urojmë suksese njëri-tjetrit vitin e 
ardhshëm,” tha Albert Hani, sekretari i përgjithshëm i 
RYCO.

Platforma Ajde! Informon për evente në rajon, 
ndan mundësi për punë vullnetare, punësim, 

pjesëmarrje në konferenca dhe trajnime.

”Eopka e marrëzisë” 

Një rrëfim satirik i ngjarjeve të përditshme në shoqërinë 
tonë, veçanërisht në Strugë, por kushte që mund të 
zbatohen në çdo situatë apo komunë maqedonase. Ky 
është një përshkrim i shkurtër i filmit të shkurtër “Epoka 
e marrëzisë”, fryt i bashkëpunimit të Shoqatës për kulturë 
dhe art Art Manija Kumanovë dhe Shoqatës për afirmimin 
e kulturës Bager Genezis 2.0 Strugë, nën patronazhin e 
Civica mobilitas.

Skenari u përgatit si përmbledhje e një grup bisedash 
joformale me struganët, dhe më pas u shndërrua në një 
histori që është e kuptueshme për të gjithë ata që jetojnë 

absurditetin që vendoset si mbulesë mbi problemet reale. 
“Fokusi i reagimeve të tyre dhe i filmit ishte më së shumti 
te mjedisi, të cilin qytetarët e vunë në dukje si temën më 
të zjarrtë dhe më të ndjeshme, konkretisht neglizhencën 
në menaxhimin, uzurpimin dhe shkatërrimin e bregut të 
Strugës të liqenit të Ohrit”, thonë nga Art Mania.

“Epoka e marrëzisë” është stend-ap i improvizuar i 
klounit, në të cilin fuqishëm është shprehur ironia 
përmes metaforës, dhe është simbol për aktorët e 

rëndësishëm politik në nivel lokal.
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“Epoka e marrëzisë” është një stand-up i improvizuar i 
klounit, i cili, me ironi të fortë përmes metaforës, është 
simbol i aktorëve të rëndësishëm politikë në nivel lokal. 
“Për publikun ishte veçanërisht argëtuese ta shikonte 
këtë shfaqje, të buzëqeshte, por në të njëjtën kohë të 
shqetësohej dhe të ndërgjegjësohej për situatën alarmante 
në mjedisin tonë, mënyrën e qeverisjes që praktikohet, por 
për fat të keq ta shohë edhe jo interesimin për ndryshime 
pozitive”, potencojnë nga Art Mania, duke shtuar se shfaqja 
e radhës e filmit do të bëhet këtë verë. Shoqata beson se 
në këtë mënyrë kanë arritur t‘i inkurajojnë qytetarët që të 
marrin pjesë aktive në të ardhmen në vendimmarrje që i 
prek drejtpërdrejt ata. “Më pas planifikojmë ta publikojmë 
filmin në faqen tonë dhe më pas, në varësi të rrethanave, 
ta dërgojmë direkt në disa ambasada, si dhe në ministritë 
resorë që po i shmangen autoritetit, për të qenë kujdestar 
i një prej lokaliteteve natyrore më të rëndësishmeve në 
botë”, përfundojnë nga shoqata.

Ekipi i aktorëve përbëhej nga Miroslav Petkoviq në rolin 
kryesor, aktorë në role dytësore nga Struga dhe Ohri, 
ndërsa grupi i xhirimit përbëhej nga profesionistë, të 
ndihmuar nga entuziastët e rinj të filmit nga Struga. 
Filmi me metrazh të shkurtër është prodhuar nga Lenta 
Produksioni.

“Raportojmë” për komunikim më të mirë të qytetarëve dhe 
Komunës së Bogdancit

Në epokën e digjitalizimit, mjetet moderne synojnë ta 
bëjnë jetën tonë më të lehtë në çdo mënyrë. Ato përdoren 
gjithnjë e më shumë për të krijuar komunikim më të lehtë 
dhe më të shpejtë të qytetarëve me autoritetet lokale. Kjo 
është ideja kryesore e projektit “Krijimi i një mekanizmi 
për përmirësimin e bashkëpunimit në mes të Komunës 
së Bogdancit dhe qytetarëve” i zbatuar nga Qendra për 
mjedis dhe zhvillim të qëndrueshëm në Bogdanci, i 
mbështetur nga Civica mobilitas. Ata krijuan aplikacionin 
“Raportojmë” për të forcuar komunikimin mes qytetarëve 
dhe Komunës së Bogdancit. “Qëllimi është përfshirja e 

Përmes “Raportojmë” komuna në vazhdimësi 
i informon banorët për aktivitetet të cilat 

realizohen, si mbajtja e mbledhjeve të Këshillit të 
komunës, debate publike, realizimin e anketave 
publike, publikimin e mekanizmave për ankesa 

për projekte të cilat realizohen në territorin e 
Bogdancit etj.

Filmi ka për qëllim t’i nxitë qytetarët që në të 
ardhmen të marrin pjesë aktive në vendimmarrjet 

që i prekin ata në mënyrë të drejtpërdrejtë.

Bashkëpunimi
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qytetarëve në procesin e nismave qytetare, krijimit dhe 
vendimmarrjes, si dhe raportimi i problemeve në komunë. 
Të gjithë së bashku do të kontribuojmë për një mjedis më 
të shëndetshëm dhe më të pastër dhe do të përmirësojmë 
cilësinë e jetës së të gjithë banorëve të Bogdancit”, thonë 
nga organizata.

Përmes “Raportojmë”, komuna aktualisht i informon 
banorët për aktivitetet që janë realizuar si mbajtjen 
e seancave të Këshillit të Komunës, dëgjimet publike, 
realizimi i anketave publike, publikimin e mekanizmave 
për ankesa për projektet që realizohen në territorin e 
Bogdancit dhe të ngjashme. “Është duke u shqyrtuar 
opsioni që aplikacioni të shfrytëzohet nga Shtëpia e 
Kulturës “Brand Petrushev” - Bogdanci, i cili do të informojë 

qytetarët për ngjarjet kulturore që mbahen në komunën e 
Bogdancit”, shtojnë nga Qendra për mjedis dhe zhvillim të 
qëndrueshëm.

Aplikacioni i lëshuar më 4 mars 2022, aktualisht është i 
disponueshëm përmes Google në “Play store”, megjithëse 
është gjithashtu një version i Apple Store, i përshtatshëm 
për përdoruesit e sistemit operativ iOS. Në një periudhë 
prej një muaji, gjithsej 68 qytetarë nga Komuna e 
Bogdancit e kanë shkarkuar aplikacionin dhe e përdorin 
atë në mënyrë aktive.

“Raportojmë” lehtë mund ta shkarkoni me skanimin e QR 
kodit nga fletëpalosja. 

Simulimi i stërvitjes për vërshime në Kavadar

Instituti për demokraci në bashkëpunim me Komunën e 
Kavadarit më 17.03.2022 e ka realizuar stërvitjen simuluese 
për rrezikun nga vërshimet. Gjatë stërvitjes është simuluar 
një përmbytje hipotetike pas reshjeve të dendura të shiut të 
shoqëruar me stuhi, rritje të nivelit të ujit të lumenjve Crna 
Reka dhe Luda Mara dhe shkarkim/derdhje e kontrolluar e 
ujit nga rezervuarët e “Liqenit të Tikveshit” dhe “Liqenit të 
Moklishkos” e shoqëruar me shkrirjen e borës në malet e 
zonës së tyre.

Përfaqësues të komunës, së bashku me njësitë rajonale 
të Qendrës së menaxhimit të krizave, Drejtorinë për 
mbrojtje dhe shpëtim, Qendrën e shëndetit publik, 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, Shërbimin zjarrfikës, 
Ndërmarrjet publike Komunalec dhe Pyjet Kombëtare 
si dhe përfaqësues të Komunës së Kavadarit kanë marrë 
pjesë drejtpërdrejt dhe kanë marrë vendime në përputhje 
me kompetencat e saj duke marrë parasysh kapacitetet, 
burimet, mundësitë dhe aftësitë e tyre aktuale.

Skenari i stërvitjes mbuloi një periudhë rreth shtatë ditë 
para dhe gjatë reshjeve të dendura dhe shkrirjes së borës, 
deri në tridhjetë ditë pas ndërprerjes së reshjeve dhe uljes 
së nivelit të ujit në shtretërit e lumenjve dhe rezervuarët.

Të pranishmëve iu drejtuan Marko Troshanovski, 
kryetar i Institutit për demokraci, Mitko Jançev, kryetari 
i Komunës së Kavadarit dhe ambasadorja e Mbretërisë 
së Bashkuar, Rejçell Gallovej. Trosanovski tha se përmes 
projektit “Përmirësimi i kapaciteteve komunale për 
menaxhimin e krizave” komunat zhvillojnë plane dhe 
procedura strategjike dhe aksionare që do të ndihmojnë 
në parandalimin dhe përgatitjen kur ndodhin aksidente, 
për të zvogëluar dëmet e komunës, shtetit dhe qytetarëve.

“Jam i bindur se projekte të tilla janë të një rëndësie të 
madhe për çdo qytet, çdo komunë dhe planet strategjike 
janë baza më e mirë për sigurinë e tyre në përballimin e 
çdo situate të pafavorshme”, tha kryetari Jançev.

Ambasadorrja Gallovej beson se stërvitje të tilla ndihmojnë 
për të identifikuar pikat e forta, por edhe sfidat me të 
cilat mund të përballemi, por gjithashtu na ndihmojnë të 
mësojmë se si mund të përmirësojmë reagimin tonë ndaj 
krizave në nivel individual dhe kolektiv.

“Koordinimi efektiv ndërmjet autoriteteve kombëtare 
dhe lokale është thelbësor për këtë proces. Rezistenca 
dhe gatishmëria lokale janë thelbësore për mbrojtjen 
e njerëzve kur ndodhin kriza, por ato janë gjithashtu të 
rëndësishme për zhvillimin dhe mirëmbajtjen e ardhshme 
të komunitetit të gjallë”, mendon Gallovej.

Stërvitja ndihmoi gjithashtu për të zbuluar të metat 
e fshehura në sistem dhe për të gjetur mënyra për t‘i 
kapërcyer ato. Stërvitja zbuloi se mundësitë e stafit për 
të diskutuar dhe kërkuar zgjidhje janë të kufizuara, ka 
një nivel të ndryshëm njohurish për temën dhe mungon 
trajnimi. Pjesëmarrësit në stërvitje ranë dakord se 
ushtrimet janë një mënyrë e shkëlqyer për të forcuar 
kapacitetin e subjekteve për gatishmëri dhe përgjigje 
përmes diskutimit të hapur.

Stërvitja simuluese “Kavadar – Përmbytja 2022” u realizua 
në kuadër të projektit “Përmirësimi i kapaciteteve për 
menaxhimin e krizave të komunave në Maqedoninë e 
Veriut” financuar nga Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar, 
me mbështetjen e Ambasadës Britanike në Shkup, dhe 
implementuar nga Instituti për demokraci Societas Civilis 
nga Shkupi.

Stërvitja  kontribuojë të zbulohen edhe të 
metat e fshehura të sistemit dge të gjenden 

mënyra për tejkalimin e tyre.
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Vlerësimi i nevojave për ndërtimin e politikave të ndjeshme 
gjinore për post-covid rezistencë dhe rimëkëmbje shoqërore

Ky studim gjithëpërfshirës është pjesë e projektit 
“Dimensioni gjinor i politikave në fokus - Forcimi i 
rezistencës në periudhën pas Covid” të realizuar nga 
Instituti i Shkencave Sociale dhe Humane - Shkup së 
bashku me Shoqatën për Promovimin e Barazisë Gjinore 
“Akcija Zdruzhenska” nga Shkupi dhe Shoqata Radika - DE 
nga Dibra. Projekti mbështetet nga Agjencia Zvicerane për 
Zhvillim dhe Bashkëpunim në kuadër të programit Civica 
mobilitas.

Pjesa e parë paraqet vlerësimin nga analiza në tavolinë 
e nevojave socio-ekonomike të grave dhe organizatave 
qytetare që punojnë në çështjet e barazisë gjinore në 
një kontekst post-covid, duke u mbështetur në raportet 
përkatëse ndërkombëtare, si dhe në statistikat zyrtare 
mbi cenueshmërinë joproporcionale ekonomike sociale të 
popullatës femërore dhe dokumentet e politikave publike. 
U janë dhënë rekomandime institucioneve shtetërore dhe 
ndërkombëtare që në të ardhmen do të përfaqësohen 
drejtpërdrejt para përfaqësuesve të tyre në takime 
konsultative.

Pjesa e dytë e studimit është vlerësimi në terren i kryer nga 
IOHN-Shkup në periudhën maj-tetor 2021. Është realizuar 
hulumtim cilësor, përkatësisht intervista të thelluara me 
10 përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile nga të 
gjitha rajonet e vendit, që punojnë në fushën e barazisë 
gjinore. Në periudhën maj-gusht 2021 është realizuar një 
hulumtim sasior, përkatësisht anketë telefonike. Ishin 
602 të anketuar nga i gjithë vendi, përfaqësues sipas 
kombësisë, moshës dhe arsimit.

http://zdruzenska.org.mk/wp-content/uploads/2022/01/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%9A%D0%B5-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf
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Respektimi i Kodit do ta mbrojë integritetin e sektori civil

Takimi i parë konsultativ me disa nga organizatat 
nënshkruese të Kodit të organizatave qytetare u mbajt 
më 8 shkurt 2022. Në punëtorinë online, katër muaj pas 
promovimit dhe nënshkrimit zyrtar të Kodit, morën pjesë 
24 përfaqësues të organizatave qytetare (OQ).

Pjesëmarrësit në grupe diskutuan mbi zbatimin e sistemit 
të vetë rregullimit, duke shkëmbyer përvoja, ide dhe 
sugjerime për promovimin më të gjerë të Kodit në sektorin 
civil. “Bashkëpunimi dhe mbështetja e ndërsjellë është një 
mundësi e shkëlqyer për të theksuar se sa i rëndësishëm 
është Kodi për OQ, duke forcuar pozicionin e tij”. “Kjo 
qasje dhe dialog do të kontribuojë në respektimin e 
vazhdueshëm të Kodit, mbrojtjen e integritetit të tij dhe 
integritetit të sektorit”, tha Nikica Kusinikova nga Konekt.

Përveç çështjes së promovimit më të gjerë, u diskutuan 
edhe fushat e Kodit ku ka nevojë për mësim dhe praktikë 
të mëtejshme. Aleksandra Savevska, bashkëpunëtore 
e projektit në Qendrën Maqedonase për Bashkëpunim 
Ndërkombëtar (MCMS) informoi për mbështetjen në 
zbatimin e dokumentit. Ajo iu referua rezultateve të 
sondazhit për këtë temë, sipas të cilave, nga gjithsej 21 
nënshkrues të anketuar deri në fund të vitit 2021, tre 
prioritetet kryesore janë: nevoja për ndihmë të mëtejshme 
në komunikim, avokim dhe dukshmëri për 70% të 
organizatave, qeverisja e mirë për 65% nga të cilat 55% për 
ndërtimin e marrëdhënieve me të punësuarit, anëtarët, 
vullnetarët dhe palët e interesuara.

Ndihma do të ofrohet nga ekipi përgjegjës për zbatimin 
e Kodit të organizatave qytetare. Në këtë fazë punohet 
në një hark kohor vjetor për realizimin e aktiviteteve 
promovuese, si dhe përgatitjen e planit të aktiviteteve për 
promovim në të cilin do të përfshihen nënshkruesit aktualë. 
Pjesëmarrësit me kënaqësi ranë dakord që bashkërisht 
ta promovojnë këtë dokument. U pranua propozimi i 
organizatave për të folur për këtë temë në eventet e tyre, 
grupet e punës, rrjetet, punëtoritë etj., me qëllim rritjen e 
numrit të organizatave nënshkruese të Kodit.

Kodi i organizatave qytetare synon të forcojë sistemin e 
vetë rregullimit dhe të kontribuojë në një profesionalizëm 
dhe llogaridhënie më të madhe. Gjithsej 58 organizata 
qytetare e kanë nënshkruar tashmë dhe të gjitha 
organizatat e interesuara që dëshirojnë të hyjnë në Kodin 
do të mund ta bëjnë këtë duke plotësuar deklaratën e 
mëposhtme (deklarata për pranimin e Kodit). Deklaratat 
depozitohen në Qendrën Maqedonase për Bashkëpunim 
Ndërkombëtar në adresën elektronike: asv@mcms.mk 
dhe nga organizatat nënshkruese konsiderohen si pjesë 
e rrjetit joformal për transparencë dhe llogaridhënie të 
organizatave të shoqërisë civile.
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U ndanë katër grante të reja të vogla për organizatat qytetare

Komisioni për zgjedhje të granteve i vlerësoi konceptet të 
cilat organizatat i dorëzuan në thirrjen për grante të vogla 
veprimi të Civika mobilitas (CM-MAK-02) në periudhën 
prej 1 tetori deri më 30 dhjetor 2021.

U dorëzuan 59 aplikime, prej të cilave katër organizata janë 
përfitues të grantit të vogël, dhe atë:

 ↗ Shoqata ndër komunale për personat me 
invaliditet trupor të komunave Veles, Gradsko 
dhe Çashkë – MOBILITET Veles me projektin 
“Bëje vetë për fëmijën tënde (Doracak për 
përpunimin e materialeve didaktike nga 
materialet e mbetjeve)”;

 ↗ Shoqata e qytetarëve Çejnxhmejkërs Gjevgjeli 
me projektin “Organizimi i veprimit të 
qëndrueshëm me mbeturinat në territorin e 
Komunës së Gjevgjelisë“;

 ↗ Shoqata për turizëm dhe hoteleri – Krushevë 
me projektin “Fuqizimi i bashkëpunimit mes 
sektorit turistik dhe ndërmarrjeve lokale 
publike”;

 ↗ Qendra prima Shkup – shoqata për zhvillim 
kreativ me projektin “Godina e zjarrfikësit dhe 
komuna”;

Përfituesit e rinj do të veprojnë në sektorët e shëndetësisë 
dhe të mbrojtjes shëndetësore, personat me aftësi të 
kufizuara, shoqërinë civile dhe zhvillimin e mjedisit dhe 
burimet natyrore. Veprimet do të zbatohen në një periudhë 
prej dy deri në shtatë muaj e gjysmë.

Organizatat e përzgjedhura janë nga rajoni i Shkupit, 
Vardarit, juglindjes dhe Pellagonisë në R. Maqedonisë të 
Veriut dhe do të operojnë në nivel lokal dhe rajonal.

Mbështetja totale e Civica mobilitas për këto grante të 
vogla veprimi është 1.313.000 denarë.

Kodi do ta rrisë besimin e ndërsjellë të organizatave dhe do të 
ndërtojë imazh më të mirë për ato

Më 31 Mars 2022, u mbajt një sesion informues online 
për Kodin e organizatave qytetare, ku morën pjesë 34 
përfaqësues të organizatave, fitues të granteve të Civica 
mobilitas.

Pjesëmarrësit u njohën me procesin e përgatitjes së 
Kodit, përfitimet e këtij mjeti për përgjegjshmëri më të 
madhe dhe qëllimin e tij. “Kodi është një katalizator për 
zhvillimin e vazhdueshëm të vlerave të organizatave. Do 
të forcojë sistemin e vetë rregullimit që do të kontribuojë 
në transparencë, efikasitet dhe besim më të madh në 
organizatat e shoqërisë civile,” tha Aleksandra Savevska, 
bashkëpunëtore e projektit në Qendrën Maqedonase për 
Bashkëpunim Ndërkombëtar (MCMS).

Pjesëmarrësit në grupe folën për përvojën e deritanishme të 
tyre në vetë rregullim në organizatat dhe dhanë mendimin 
e tyre për përfitimet e mundshme të Kodit, sfidat me të 
cilat do të përballeshin në zbatim dhe si do ta zbatonin 
mjetin në punën e tyre. Kodi i organizatave qytetare do të 
ndihmojë në rritjen e cilësisë së punës në organizata. Kjo 
do të kontribuojë në një transparencë më të madhe që 
do të rrisë besimin ndërmjet organizatave në këtë sektor 
dhe qytetarëve. Do të ndërtohet një imazh më i mirë te 
donatorët, i cili do të përmirësojë situatën financiare, është 
përfundimi i përgjithshëm nga diskutimet.

Disa pjesëmarrës shprehën interes për nënshkrimin e 
Kodit, duke theksuar se ai arrin në një moment ideal për 
organizatat e tyre. Ata do të marrin mbështetje nga ekipi 
i zbatimit.

Deri më tani, janë regjistruar gjithsej 62 organizata qytetare 
dhe të gjitha organizatat e interesuara që dëshirojnë të 
kenë akses në Kod do të mund ta bëjnë këtë duke plotësuar 
deklaratën e mëposhtme (deklaratë për pranimin e Kodit). 
Deklaratat depozitohen në Qendrën Maqedonase për 
Bashkëpunim Ndërkombëtar në adresën elektronike: 
asv@mcms.mk. Duke u anëtarësuar, organizatat bëhen 
pjesë e platformës për zhvillimin e Kodit dhe përmirësimin 
e transparencës dhe llogaridhënies së sektorit të shoqërisë 
civile.
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