
 
 
 
 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

2 0 1 8 
 
 

  R A P O R T I  V J E T O R  
 www.zipinstitute.mk 

info@zipinstitute.mk 

+389 2 615 98 32 

Bulevardi Partizanski Odredi 106 / 1-3     

Shkup, 1000,                                  

Republika e Maqedonisë së Veriut              

          Na ndiqni në: 



 
 
 
 
 

    

   1 

RAPORTI VJETOR 2018 
 

PËRMBAJTJЕ  
H Y R J E  .................................................................................................................................................... 2 

Reth  Institutit ZIP .................................................................................................................................... 3 

Qëllimet kryesore afatgjate ................................................................................................................. 3 

Projektet .................................................................................................................................................. 4 

1. Mother Circles – Rrethi i nënave ............................................................................................. 4 

2. Ambasadorët e rinj për një shoqëri pa korrupsion .................................................................. 4 

3. Forumi energjetik i Maqedonisë 2018 ..................................................................................... 4 

4. Përmirësimi i punës së komisionit për marrëdhëniet ndërmjet komuniteteve në komunën e 

Jegunovcës ...................................................................................................................................... 5 

5. Shkolla e integruar eSarajit ...................................................................................................... 5 

6. Shkolla e integruar e Çairit ...................................................................................................... 5 

7. Paratë e mia - Përgjegjësia ime: buxhetimi me pjesëmarrje në komunat e Republikës së 

Maqedonisë së Veriut ..................................................................................................................... 5 

8. Granti Institucional .................................................................................................................. 6 

9. PACT ........................................................................................................................................ 6 

10. Shkolla e Nënave: Përkujdesi për Paqe! 2020 ..................................................................... 6 

I. Aktivitetet ........................................................................................................................................ 7 

I I .  P u b l i k i m e t  ............................................................................................................................ 13 

I I I .  V lerat  ...................................................................................................................................... 15 

1. Sfidimi i besimeve të dëmshme ............................................................................................. 15 

2. Të menduarit inovativ ........................................................................................................... 15 

3. Inkubacioni i ideve ................................................................................................................. 15 

4. Passion dhe këmbëngulje ...................................................................................................... 15 

I V .  D o n a t o r ë t  ............................................................................................................................. 16 

V. Me padurim presim vitin 2019 ...................................................................................................... 17 

V I .  R a p o r t i  F i n a n c i a r  2 0 1 8  ................................................................................................... 18 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

    

   2 

RAPORTI VJETOR 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HYRJE  
 

 Të nderuar miq, 

Jemi gati të prezantojmë raportin vjetor të vitit 2018 i cili 

përmbledh sukseset dhe sfidat që shënuan këtë vit të 

veçantë. E filluam këtë vit me ëndrra, ide dhe projekte. 

Ashtu si dhe vitet e kaluara, gjatë këtij viti, kemi  

implementuar  projekte lidhur me vetëqeverisjen lokale, 

energjinë, projekte për çështjet e papunësisë së të rinjve, 

luftën kundër ekstremizmit të dhunshëm, dialogun 

ndërfetar, si dhe sipërmarrjen sociale dhe zhvillimin 

rural. 

Në vitin 2018 filluam rrugën për të punuar në fusha të 

reja dhe me komuna në të gjithë Maqedoninë. Ajo që 

dallon nga pjesa tjetër është pa dyshim Forumi i 

Energjisë në Maqedoni, një ngjarje unike e këtij lloji që 

organizuam në partneritet me AD ELEM, Qeverinë e 

Republikës së Maqedonisë Veriore dhe Ambasadën 

Amerikane në Republikën e Maqedonisë Veriore. 

Përgatitjet për MEF2019 janë në proces dhe jemi duke i 

bërë  të gjitha përpjekjet e  nevojshme që edicioni i dytë 

të jetë aq i suksesshëm dhe madhështor sa vitin e kaluar. 

Këtë vit për Institutin ZIP është një vit i rritjes, të 

mësuarit, zhvillimit dhe në të vërtetë një vit, në të cilin 

ne e vendosëm veten në rrethin e organizatave me 

reputacion dhe shumë të respektuara në sektorin  civil 

maqedonas dhe rajonal. Planet tona të ardhshme nuk do 

të ishin të plota pa ju. Prandaj,do të dëshironim të 

ndëgjojmë nga ju, siç e bëjmë gjithmonë. Shpresojmë për 

zbatimin e përbashkët të ndryshimeve në Maqedoni dhe 

në rajon, dhe sigurisht, festimin e sukseseve në vitin 

2019. Edhe njëherë ju falënderoj që jeni me ne në 7 vitet 

e fundit. 

Edhe një herë, faleminderit që keni qenë me ne në 7 vitet 

e fundit. 

Për një 2019 edhe më të suksesshëm! 

Agim Selami 

Drejtor  

RAPORTI VJETOR 

2018 

Impakti deri më sot 

+1000 pjesëmarrës në 

aktivitetet tona 

 

20 evente të organizuara 

nga Instituti ZIP 

 

6 botime  të publikuara 

 

10 projekte të implementuara
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RAPORTI VJETOR 2018 
Reth  Institutit ZIP 

Instituti ZIP është një organizatë e pavarur joqeveritare e cila synon të përmirësojë proceset 

demokratike, sundimin e ligjit dhe zhvillimin e shoqërisë civile në Republikën e Maqedonisë së 

Veriut, përmes zgjidhjeve të përshtatura për problemet më të mprehta sociale, shoqërore dhe 

sistematike. Një tipar kyç i punës së Institutit ZIP janë analiza gjithëpërfshirëse dhe të hollësishme, 

iniciativa dhe veprime në nivel lokal, kombëtar dhe rajonal, poashtu  edhe lidhja e proceseve të 

hulumtimeve dhe analizave me zgjidhje të prekshme për problemet më të aktuale dhe kontributi në 

proceset e krijimit të politikave. Nëpërmjet bashkëpunimit me palët e interesuara, si institucionet 

qeveritare, joqeveritare dhe rajonale, Instituti ZIP ka për mision forcimin e proceseve demokratike 

në Maqedoni, duke respektuar sundimin e ligjit dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe në 

përgjithësi, duke ofruar zgjidhjet më të mira për problemet e qytetarëve dhe institucioneve në 

shoqërinë maqedonase. 

Një nga tiparet kryesore të punës së Institutit ZIP është përfshirja sociale. Gjatë gjithë punës së tij, 

Instituti ZIP gjithmonë synon të arrijë komunitetet e cenueshme dhe të margjinalizuara, duke 

dëgjuar nevojat e tyre dhe duke përfshirë ato në proceset e gjetjes së zgjidhjeve për problemet e 

tyre. Duke pasur parasysh se përfshirja sociale dhe ndryshimet tejkaluese janë një nga shtyllat 

kryesore të punës sonë, përmes një qasje të balancuar, Instituti ZIP kontribuon në një bashkëjetesë 

të shumëllojshme. 

Instituti ZIP ka vizionin që të shërbejë si një katalizator i ndryshimeve pozitive shoqërore, përmes një 

qasjeje proaktive drejt zgjidhjes së problemeve kryesore në proceset e demokratizimit. Vizioni i saj 

për Republikën e Maqedonisë së Veriut është një shtet demokratik shumë i zhvilluar, anëtar i 

Bashkimit Evropian, me qytetarë aktivë shoqëror dhe që kanë vetëdije të zhvilluar shoqërore dhe 

kolektive. 

Qëllimet kryesore afatgjate 

 Demokratizimi i shoqërisë maqedonase 
 Sundimi i ligjit dhe qeverisja e mirë 
 Sektori civil aktiv, Qytetarë aktivë 
 Forcimi i vetëdijes civile 
 Politikat gjithëpërfshirëse 
 Bashkëpunimi dhe dialogu afatgjatë ndërmjet sektorit joqeveritar dhe institucioneve 

qeveritare 
 Zhdukja e sjelljeve shoqërore devijante 
 Promovimi i arsimit joformal 
 Promovimi i edukimit formal të qëndrueshëm 
 Bashkekzistenca multietnike dhe multikulturore 
 Promovimi i bashkëpunimit rajonal 
 Promovimi i Eurointegrimit 
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RAPORTI VJETOR 2018 
Projektet 

Instituti ZIP përpiqet të mbajë normën e suksesit të projekteve të miratuara dhe arriti të shënojë 

qarkullimin më të lartë vjetor që nga viti i themelimit të saj. Nga viti 2017 deri në vitin 2018, rritja 

totale e fondeve ka shënuar 50 000, 00 euro. Projektet e zbatuara në vitin 2018 kanë qenë kryesisht 

në 4 grupe të portofolit: Demokratizimi, Integrimi në BE, Të Drejtat e Njeriut dhe Kundërshtimi i 

Ekstremizmit të Dhunshëm. Kemi implementuar gjithsej 10 projekte, të cilat kanë qenë burimi 

kryesor i financave të organizatëd. Një përshkrim i shkurtër i projekteve kryesore që kanë 

përfunduar ose kanë filluar në 2018 është dhënë më poshtë. 

1 .  Mother  Ci r c l e s  –  Rreth i  i  nënave  
Projekti ka për synim të veprojë si një udhëzues për nënën si t'i mbajë fëmijët e sajë që të mos bien 

nën ndikimin e ekstremistëve. Duke punuar si një grup në një hapësirë të sigurtë, nënat ishin në 

gjendje të ndajnë përvojat dhe tregimet pa hezitim dhe frikë, duke mësuar mënyra për t'i ndihmuar 

fëmijët e tyre që të mos kalojnë në një rrugë të keqe. Për t'i ndihmuar në  rrugën që ata zgjodhën 

për të ecur për hir të fëmijëve të tyre, kemi pasur trajnerë që kanë ofruar njohuri, mbështetje 

emocionale dhe morale. Forcimi i Kohezionit të Komunitetit duke nisur një lëvizje të komunitetit të 

nënave, i cili përfshin mbështetjen e nënave dhe mësuesve që të vazhdojnë të angazhohen 

rregullisht dhe në mënyrë të strukturuar që të përdorin zërat e tyre për të thyer heshtjen rreth 

temës tabu të ekstremizmit. 

Donator: Woman Without Borders 

Kohëzgjatja: dhjetor 2017 - dhjetor 2018 

2 .  Ambasadorët  e  r in j  pë r  n j ë  shoqër i  pa  ko r rups ion  
Projekti u përqendrua në trajnimin e të rinjve duke u dhënë atyre mjetet e duhura për të luftuar 

korrupsionin në shoqëritë e tyre lokale. Qëllimi i përgjithshëm i propozimit të projektit është të 

inkurajojë një kulturë kundër korrupsionit në mesin e të rinjve nga komunitetet e rrezikuara dhe të 

margjinalizuara dhe të forcojë partneritetin me autoritetet lokale për shërbime të barabarta për të 

gjithë qytetarët në komunën e Shuto Orizares, Sarajit, Butelit dhe Gazibabës. 

Donator: Ambasada Gjermane në Republikën e Maqedonisë 

Kohëzgjatja: tetor 2017 - tetor 2018 

3 .  Forumi  energ j e t ik  i  Maqedonis ë  2018  
Instituti ZIP dhe ELEM, me mbështetjen e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe Ambasadës 

Amerikane në Shkup krijuan një nga ngjarjet më të mëdha të këtij lloji në rajon, Forumi i Energjisë në 

Maqedoni i cili pati për qëllim të sjelljë bashkë politikbërësit dhe ekspertët në fushën e energjisë  që 

të diskutojnë të ardhmen e energjisë në rajon. Forumi u mbajt në Strugë nga 6 deri më 8 qershor 

2018. Ideja e Forumit ishte të inkurajojë një dialog të rregullt zyrtar mbi tema të ndryshme që lidhen 

me energjinë, të kontribuojë në qartësimin e interesave të investitorëve të energjisë në këtë rajon 

dhe ofrimin e zgjidhjeve alternative në drejtim të pozicioneve gjeostrategjike të energjisë. 

Donator: Ambasada Amerikane,ELEM, EVN 

Kohëzgjatja: qershor 2018 



 
 
 
 
 

    

   5 

RAPORTI VJETOR 2018 
4 .  Përmi rës im i  i  punës  s ë  komis ioni t  pë r  marrëdhëni e t  ndër mj et  

komunit e t eve  në  komunën  e  J egunovcës  
Qëllimi i përgjithshëm është ndërtimi i një shoqërie multikulturore dhe forcimi i dialogut 

ndërkulturor në komunën e Jegunovcit. Grupet e targetuara: Përfituesit e drejtpërdrejtë: Anëtarët e 

CICR të Jegunovcit; qytetarët e Komunës së Jegunovcit, veçanërisht përfaqësuesit e komuniteteve 

etnike joshumicë që jetojnë në Jegunovcë; këshilltarët komunalë dhe kryetari i komunës së 

Jegunovcit; Administrimi i Komunës së Jegunovcit. Përfituesit indirektë: komunat tjera, organizatat e 

shoqërisë civile, qeveria qendrore. 

Donator: Komisioni i BE-së, Shoqata për Iniciativa Demokratike (ADI) 

Kohëzgjatja: mars -  gusht 2018 

5 .  Shkol la  e  int eg ruar  eSara j i t  
Qëllimi i përgjithshëm i projektit është vendosja e një besimi kolektiv mbi arsimin e integruar si një 

koncept i domosdoshëm i procesit arsimor për tejkalimin e barrierave etnike dhe vendosjen e 

dialogut ndërmjet komuniteteve në nivel lokal. Ky projekt synon të shoqërojë nxënësit, të punojë në 

një temë në interes të të gjitha palëve, si një mënyrë për të kapërcyer dallimet. Pjesë të tjera të 

rëndësishme të projektit janë: futja e konceptit të shkollimit të integruar pa pengesa dhe ngritja e 

vetëdijes kolektive për arsimin e integruar dhe sqarimi i përfitimeve të mundshme të këtij koncepti 

në komunitetin local. Ky projekt u implementua në komunën e Sarajit. 

Donator: Komisioni i BE-së, PEACE ACTION  

Kohëzgjatja: janar - prill 2018 

6 .  Shkol la  e  int eg ruar  e  Ça i r i t  
Qëllimi i përgjithshëm i projektit është vendosja e një besimi kolektiv mbi arsimin e integruar si një 

koncept i domosdoshëm i procesit arsimor për tejkalimin e barrierave etnike dhe vendosjen e 

dialogut ndërmjet komuniteteve në nivel lokal. Ky projekt synon të shoqërojë nxënësit, të punojë në 

një temë në interes të të gjitha palëve, si një mënyrë për të kapërcyer dallimet. Pjesë të tjera të 

rëndësishme të projektit janë: futja e konceptit të shkollimit të integruar pa pengesa dhe ngritja e 

vetëdijes kolektive për arsimin e integruar dhe sqarimi i përfitimeve të mundshme të këtij koncepti 

në komunitetin local. Ky projekt u implementua në komunën e Çairit. 

Donator: Komisioni i BE-së, PEACE ACTION  

Kohëzgjatja: prill – gusht 2018 

7 .  Paratë  e  m ia  -  Përg j eg j ë s ia  ime :  buxhet imi  me  p j e s ëmarr j e  në  

komunat  e  Republ ikës  s ë  Maqedoni së  s ë  Ver iut  
Qëllimi i përgjithshëm i projektit është përmirësimi i praktikës dhe rritja e numrit të aktorëve 

relevantë për t'u angazhuar në proceset e buxhetimit lokal dhe rritja e efektivitetit të përgjithshëm 

të shpenzimeve të fondeve komunale. 

Donator: USAID Civic Engagement Project, Finance Think 
Kohëzgjatja: maj 2017 -  maj  2020 
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8 .  Grant i  Ins t i tuc iona l  
A major development for ZIP Institute in 2016 is the approval of an institutional grant aimed at 

consolidating our organization further. The grant is provided to enable ZIP Institute irreversible, 

tailor, financial support in order to help it develop and conduct activities for institutional 

development and organizational strengthening / project document. The activities are foreseen to 

take place during 2017-2018. Një zhvillim i madh për Institutin ZIP në vitin 2016 është miratimi i një 

granti institucional që synon konsolidimin e organizatës sonë më tej. Granti sigurohet për t'i 

mundësuar Institutit ZIP mbështetje financiare të pakthyeshme, në mënyrë që të ndihmojë zhvillimin 

dhe kryerjen e aktiviteteve për zhvillimin institucional dhe forcimin organizativ. Aktivitetet 

parashihen të zhvillohen gjatë vitit 2017-2018. 

 

Donator: Civica Mobilitas 

Kohëzgjatja: janar 2017 – qershor 2018 

9 .  PACT 
Projekti synon të hapë dialogun midis studentëve të ndryshëm teologjikë të grupeve të ndryshme 

fetare, si dhe liderëve të tyre fetarë për të kuptuar më mirë manipulimet dhe keqinterpretimet e 

fesë për qëllime të përfitimit politik ose nxitjen e gjuhës së urrejtjes dhe dhunës. Duke sjellë së 

bashku tre bashkësi të ndryshme fetare: komunitetin fetar ortodoks, islamik dhe katolik në 

Maqedoni dhe duke hapur një dialog mbi këtë temë përmes hulumtimeve, punëtorive, video 

mesazheve dhe krijimit të shpërndarjeve në internet për të diskutuar, ideja e projektit synon në 

ndërtimin e një kontradiktorie të fenomeneve të keqinterpretimeve fetare, përdorimit të fesë për 

përfitime politike, konflikteve, dhunës dhe ekstremizmit. 

Donator: CIJA US  

Kohëzgjatja: tetor 2017 – mars 2018 

10.  Shko l la  e  Nënave :  Përkujdes i  pë r  Paqe !  2020  
Nënat kanë nevojë për mbështetjen strukturore dhe emocionale për t'u lidhur me fëmijët e tyre 

gjatë sfidave të adoleshencës dhe për të rimarrë rolin e tyre si nëna. Modeli MotherSchools është 

një strategji ndërhyrje e bazuar në komunitet që synon të përmirësojë shërbimet sociale ekzistuese. 

Ajo angazhohet me palët e interesuara lokale për të siguruar struktura, mjete dhe aftësi për të 

ofruar programin. Implementimi Shkollës së Nënave merr një qasje me pesë hapa përgjatë afro 18 

muajsh, me 2-3 shkolla të nënave që zakonisht zhvillohen paralelisht dhe angazhohen rreth 15 deri 

në 20 nëna për shkollë. 

Donator: Women Without Borders 

Kohëzgjatja: tetor  2018 – janar 2020 
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I. Aktivitetet 

Në vitin 2018, Instituti ZIP organizoi një numër ngjarjesh, në tema që lidhen me grupet tona kryesore 

të portofolit. Disa nga ngjarjet ishin aktivitete të planifikuara të projekteve; ndërsa të tjerët ishin 

ngjarje ad hoc të cilat ne besojmë se ishin me interes dhe rëndësi të madhe në kohën e organizimit 

të tyre. Në vazhdim mund të gjeni  disa nga ngjarjet që vlen të përmenden për vitin 2018. 

1. Trajnime edukative në temën "Lufta kundër Korrupsionit" 

Trajnimet u mbajtën më 25-26 janar, 9-10 shkurt, 23-24 shkurt dhe 25-26 shkurt. Vendndodhja: 
Komuna Saraj, Çair, Butel, Gazi Babë dhe Shuto Orizare. 
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2. Vizitat studimore të 'Ambasadorëve të Rinj Kundër Korrupsionit' 

Vizitat studimore u zhvilluan më 9 maj, 15 maj dhe 18 maj. Numri i përgjithshëm i pjesëmarrësve në 

vizitat studimore është 60. Vendndodhja: Komuna Saraj, Çair, Butel,  Gazi Babë dhe Shuto Orizarë. 
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3. Nënshkrimi i memorandumeve për bashkëpunim në  luftën kundër korrupsionit 

Instituti ZIP prezantoi aktivitetet e projektit para kryetarëve të 5 komunave; Komuna Saraj, Çair, 

Shuto Orizare, Gazi Babë dhe Butel dhe me vullnetin e tyre ne nënshkruam memorandum 

bashkëpunimi. Memorandumi u nënshkrua kryesisht për bashkëpunim në mes të komunave dhe 

Institutit ZIP ku theksuam se komuna do të na ndihmojë në gjetjen e të rinjve dhe do të na ofrojë 

vendet e tyre për takime dhe aktivitete të tjera. 
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4. Debat publik për KMNB 

Debati publik për KMNB-të u mbajt në mars, ku u mblodhën këshilltarët komunalë, administratat 

lokale, organizatat e shoqërisë civile dhe akterët e tjerë relevantë për të diskutuar rëndësinë e 

KMNB-së ekzistuese plotësisht funksionale dhe operacionale në mënyrë që të jepnin rezultatet e 

dëshiruara në fushën e marrëdhënieve ndëretnike në Jegunovcë. Numri i pjesëmarrësve ishte 50 

dhe u zhvillua në komunën e Jegunovcit. Qëllimi ishte që të hapet diskutim mbi këtë temë dhe për të 

ndërtuar një urë ndërmjet aktorëve të ndryshëm dhe grupeve të synuara. 

 

5. Trajnim për anëtarët e KMNB-së 

U mbajt në maj për dy ditë. Pas përzgjedhjes së anëtarëve të KMNB-së, një trajnim 2 ditor u zhvillua 

në një vendndodhje të përshtatshme jashtë Jegunovcit për qëllime të ngritjes së kapaciteteve. 

Kurrikula dhe përgatitja e trajnimit u mentorua dhe u udhëhiq nga një ekspert i jashtëm nga KMNB-

ja me 10 vjet përvojë në këtë temë. Të shtatë pjesëmarrësit e KMNB-së ishin pjesë e trajnimit dhe 

gjithashtu 5 anëtarë nga administrata komunale. Kurrikula përfshiu tema që kishin të bënin me 

zgjidhjen alternative të mosmarrëveshjeve të komunikimit ndërkulturor, komunikimin me njësitë 

qeverisëse lokale dhe qendrore, zbatimin e projektit dhe tema të ngjashme. 
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6. Krijimi i shkollës së integruar pranverore 

Ky aktivitet i mbjelljes së luleve  ka ndodhur më 16.05.2018 dhe në këtë aktivitet janë përfshirë 

nxënës nga të gjitha shkollat në komunën e Çairit. Nxënësit u mblodhën në komunën e Çairit dhe 

bashkë mbollën lule të ndryshme. Mbjellja e luleve ishte një akt tregimi i të kuptuarit, vetëdijes dhe 

dhembshurisë ndaj nxënësve të tjerë me prejardhje të ndryshme etnike. Gjatë mbjelljes së luleve 

studentët patën mundësi të lidheshin me njëri-tjetrin dhe të njihnin më mirë veten. Ky aktivitet 

reflekton rëndësinë e edukimit të fëmijëve nga komuniteti i ndryshëm etnik për të mësuar të jetojnë 

dhe bashkëjetojnë në një mjedis koheziv dhe transparent. 

 

7. Forum Diskutimi 

Forumi i diskutimit u mbajt më 30.03.2018 në komunën e Sarajit. 

Qëllimi i forumit ishte promovimi i gjetjeve të hulumtimit si dhe promovimi i arsimit të integruar si 
një mjet i shkëlqyeshëm për rritjen e dialogut ndëretnik dhe mirëkuptimit në komunën e Sarajit. 
Mësuesit, drejtorët e shkollave, punonjësit komunalë dhe OJQ-të paten mundësinë të njihen me 
praktikat më të avancuara të shkollimit të integruar dhe mënyrat e zbatimit të tyre në procesin 
arsimor. 
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8.  Forumi energjetik i Maqedonisë  

Forumi energjetik i Maqedonisë, MEF 2018, i cili u organizua për herë të parë si iniciativë e 

përbashkët e AD ELEM, Ambasadës Amerikane në Shkup, Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së 

Veriut dhe Institutit ZIP, u mbajt në Strugë nga 6-8 qershor 2018.  Ideja e forumit ishte të inkurajojë 

dialog të rregullt zyrtar mbi tema të ndryshme që lidhen me energjinë, të kontribuojë në sqarimin e 

interesave të investitorëve të energjisë në këtë rajon dhe ofrimin e zgjidhjeve alternative në aspektin 

e pozicioneve të energjisë gjeostrategjike. Panelistë nga Shtetet e Bashkuara, Evropa, përfaqësues të 

Komunitetit Evropian të Energjisë, anëtarë të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, 

profesorë dhe ekspertë nga MANU, morën pjesë në forum, ku diskutuan tema të ndryshme në 

fushën e energjisë. Një numër bashkëpunimesh u realizuan midis kompanive dhe organizatave të 

ndryshme dhe diskutuan trendet globale në energji dhe ndikimin e tyre në Maqedoninë e Veriut dhe 

Ballkan. Forumi hapi një diskutim mbi burimet tradicionale, por edhe të reja të energjisë, projektet e 

gazifikimit dhe shfrytëzimin maksimal të burimeve të ripërtëritshme të energjisë, si dhe reflektime 

mbi tendencat botërore të energjisë që priten në vitet e ardhshme. Motoja kryesore e Forumit  

energjetik të Maqedonisë  2018 ishte "Zgjidhjet në energji sot - alternativa për të ardhmen". 

Forumi energjetik i Maqedonisë u organizua në pesë panele, në pesë tema të ndryshme. 

I. Paneli 1 - Energjia në botë në 20 vitet e ardhshme 

II. Paneli 2 - Burimet e ripërtërishme të energjisë, mikro-rrjetet dhe ruajtja e energjisë 

III. Paneli 3 - Stabiliteti i energjisë dhe siguria në Ballkanin Perëndimor 

IV. Paneli 4 - Gazifikimi dhe diversifikimi i furnizimit me gaz natyror 

V. Panel 5i - Politika e Energjisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut - Udhërrëfyesi 

Forumi i energjetik i Maqedonisë 2018 prezantoi me sukses Republikën e Maqedonisë së Veriut për 

panelistët e huaj dhe vendas, por gjithashtu më shumë se 200 delegatë nga vendi dhe rajoni, si dhe 

të gjithë ata që ndoqën forumin të transmetuar drejtpërdrejtë. Qëllimi ynë afatgjatë është që 

Forumi energjetik i Maqedonisë të jetë një traditë që do të kontribuojë në krijimin e stabilitetit 

energjetik në këtë rajon dhe do të nxisë një valë investimesh të reja. 
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II.  Publikimet 
Si pjesë e projekteve tona, ekipi  i Institutit ZIP ka prodhuar 6 botime në 3 gjuhë të ndryshme: 

maqedonisht, shqip dhe anglisht. 

1. Udhëzuesi kundër korrupsionit - lufta kundër korrupsionit 

Udhëzuesi mbulon disa gjëra që mund të interesojnë të rinjtë dhe 

jep informacion të dobishëm për ta. Udhëzuesi kundër 

korrupsionit u hartua në formën e kartave ku secila kartë përmban 

informata të ndryshme rreth korrupsionit. Temat kryesore të 

trajtuara në udhëzues janë: Definicioni i korrupsionit? Format e 

korrupsionit të pranishme në mbarë botën; Arsyet pse ndodh 

korrupsioni; Pasojat e korrupsionit; Si matet korrupsioni si në 

Maqedoninë e Veriut ashtu edhe në botë; Korrupsioni në Maqedoninë e Veriut dhe sa e pranishme 

është me të vërtetë; Ligji për luftën kundër korrupsionit? Si të raportohet korrupsioni ?; Format më 

të përdorura të korrupsionit. 

Versionet elektronike të udhëzuesit mund ti gjeni në linkun e mëposhtëm: 

ttp://zipinstitute.mk/publications/ 

2. Hulumtimi – Skolla e  Integruar  e Çairit dhe Sarajit 

Hulumtim mbi ndërgjegjësimin e përfitimeve të arsimit të integruar mes 

nxënësve, drejtorëve të shkollave, mësuesve dhe stafit komunal në Çair dhe 

Saraj: aktiviteti përfshin një hulumtim të thelluar mbi nivelin e ndërgjegjësimit 

për arsimin e integruar midis aktorëve kryesorë në Çair dhe Saraj. Kjo do të 

shërbejë për një qëllim të dyfishtë: 1. vlerësimin e nevojave për formimin 

konkret të aktiviteteve të suksesshme të projektit; 2. advokimin dhe lobimin në 

nivel lokal / qendror për ti dhënë arsimit të integruar një rol më qendror në 

politikat që kanë të bëjnë me shkollat fillore. 

Versionet elektronike të këtij hulumtimi mund ti gjeni në linkun e mëposhtëm: 

http://zipinstitute.mk/publications/ 

3. Dokumenti i politikave - Përmirësimi i punës së KMNB-së në komunën e Jegunovcit 

Qëllimi i këtij dokumenti të politikës është të rrisë punën e Komisionit për 

Marrëdhënie Ndëretnike (KMNB-së) në Komunën e Jegunovcit duke paraqitur 

pesë rekomandime, zbatimi i të cilave do të minimizojë çështjet me të cilat 

anëtarët e KMNB-së përballen në baza ditore në punën e tyre. Kapërcimi i këtyre 

pengesave do të përfitonte KMNB-në në Komunën e Jegunovcit, veçanërisht për 

shkak të faktit se është një vend i sapoformuar vullnetarisht dhe prandaj 

anëtarëve të saj i jepet mundësia për të hedhur themelet e një KMNB-je 

plotësisht funksionale që promovon bashkëpunimin ndëretnik. 

Versionet elektronike të këtij dokumenti të politikave mund ti gjeni në linkun e mëposhtëm: 

http://zipinstitute.mk/publications/ 
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4. Plani strategjik i Institutit ZIP (2017 -2021) 

Plani Strategjik për periudhën 2017 - 2021, i përgatitur nga Instituti ZIP, 

është një udhëzues për qëllimet që ne duam të arrijmë në periudhën e 

ardhshme katërvjeçare. Qëllimet kryesore me të cilat do të përqendrohemi 

në periudhën e ardhshme 4 vjeçare janë si më poshtë: Qëllimi strategjik 1: 

Përmirësimi i situatës dhe gjetja e zgjidhjeve të qëndrueshme për 

problemet në nivel lokal; Qëllimi strategjik 2: Kontributi në zhvillimin e 

shoqërisë civile në nivel lokal; Qëllimi strategjik 3: Kontributi në 

përmirësimin e sundimit të ligjit dhe mbrojtjes së të drejtave të njeriut; 

Qëllimi strategjik 4: Promovimi i vlerave të BE-së në nivel lokal dhe 

kombëtar. 

Versionet elektronike të planit strategjik mund ti gjeni në linkun e mëposhtëm: 

http://zipinstitute.mk/publications/ 

5. Raporti për MEF 2018 

Ky raport është përgatitur me qëllim të informimit të publikut për mësimet 

e nxjerra nga energjia dhe planet e ardhshme për këtë temë. Forumi hapi 

një diskutim mbi burimet tradicionale, por edhe të reja të energjisë, 

projektet e gazifikimit dhe shfrytëzimin maksimal të burimeve të 

ripërtëritshme të energjisë, si dhe reflektime mbi tendencat botërore të 

energjisë që priten në vitet e ardhshme. Motoja kryesore e Forumit 

Maqedonas të Energjisë 2018 ishte "Zgjidhjet në energji sot - alternativa 

për të ardhmen". 

 

Versionet elektronike të këtij raporti mund ti gjeni në linkun e mëposhtëm: 

http://zipinstitute.mk/publications/ 
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III.  Vlerat 

 

Gjatë gjithë punës sonë në vitin 2018, kemi shtuar një theks në katër vlerat thelbësore që kemi 

ruajtur gjatë gjithë punës sonë, të gjitha projektet tona, ngjarjet, bashkëpunimi dhe iniciativa të 

tjera. 

1. Sfidimi i besimeve të dëmshme 

Çdo herë që kemi hasur në një besim që është i dëmshëm për një individ, komunitet dhe shoqërinë 

tonë, ne jemi përpjekur për ta sfiduar atë. Përmes dëgjimit me kujdes të individit, grupit ose 

shoqatës që ka besimin, ne jemi përpjekur të kuptojmë pikëpamjen, duke siguruar një narrativë të 

përshtatur me kujdes, duke ofruar një zgjidhje për problemet e vazhdueshme, të vazhdueshme.  

2. Të menduarit inovativ 

Instituti ZIP, nuk ka të bëjë me risitë e mëdha: është rreth risive të vogla por të shumta: çdo ditë, çdo 

javë, çdo muaj, që vijnë me ide që bëjnë diçka pak më të mirë. Ne jemi të vetëdijshëm se mbijetesa 

në sektorët maqedonas dhe rajonalë të OJQ-ve ka nevojë për transformim dhe përmirësim të 

vazhdueshëm. Prandaj, ne kemi dëgjuar çdo ide, pa marrë parasysh sa e madhe, ambicioze, apo 

dukshëm e vogël dhe e parëndësishme ...… 

3. Inkubacioni i ideve 

… dhe jemi përpjekur t'i përdorim ato ide për të bërë një ndryshim në komunitetet tona. Ne kemi 

vënë burimet, stafin, kapacitetet tona, ose kemi lidhje me mendimtarët e mëdhenj që kemi takuar 

me organizata dhe individë që mund t'i ndihmojnë ata të nxisin idetë e tyre në veprime konkrete.  

4. Passion dhe këmbëngulje 

Të kesh një qëllim, të jesh i gatshëm të mësosh, të punosh fort, të jesh i pasionuar dhe të tregosh 

këmbëngulje janë disa nga pikat e forta të stafit të Institutit ZIP dhe është ajo që admirojmë për të 

arritur plotësisht në punën tonë. Pasioni për ndryshimin e ndryshimeve është ajo që na ka bërë të 

fortë edhe në rrethanat më të vështira, pavarësisht nga të gjitha pengesat, dekurajimet dhe 

pamundësitë.  
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IV. Donatorët  

Burimi kryesor i financave për organizatën në vitin 2018 ishte nga donatorët e mëposhtëm: 
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V. Me padurim presim vitin 2019 

 

Viti 2018 ka qenë një vit me shumë ulje dhe ngritje. Përderisa, ne po fillojmë  kapitullin  8-të të 

punës së Institutit ZIP, po përfundojmë projektet, aktivitetet dhe iniciativat që kanë filluar në vitin 

2018, ne në anën tjetër  jemi të zënë duke ndjekur mundësi të reja dhe duke zgjeruar fushëveprimin 

tonë për të filluar projekte të reja.  

Në vitin 2019, po përpiqemi për rritje dhe zhvillim të mëtejshëm. Prandaj, gjithmonë jemi duke 

punuar në mënyrë aktive në aplikimet e reja të projekteve që do të thellonin ekspertizën tonë dhe 

do të zgjeronin më tej fushën e punës sonë. Ne presim një bashkëpunim dhe përfshirje më të madhe 

në projekte me Bashkimin Evropian dhe Këshillin e Evropës, ndoshta duke nisur një projekt 

ndërkufitar ndërkombëtar. 

Presim të vazhdojmë bashkëpunimin me institucionet qeveritare si: Qeverinë e Republikës së 

Maqedonisë së Veriut, Zyrën e Kryeministrit, Ministrinë e Arsimit, Ministrinë e Teknologjisë 

Informative dhe Administratës, Ministrinë e Bujqësisë, Ministrinë e Punëve të Jashtme, Ministrinë e 

Mbrojtjes; njësitë e vetëqeverisjes lokale, komunat dhe organet e tyre, zyrat e kryetarëve të 

komunave. 

Sa i përket arsimit, vazhdojmë bashkëpunimin e suksesshëm me shkollat fillore, të mesme dhe 

universitetet shtetërore dhe private. Poashtu vazhdojmë punën tonë edhe me komunitetet fetare, 

dhe natyrisht me sektorin e shoqërisë civile në Maqedoninë e Veriut. Ne do të vazhdojmë 

bashkëpunimin me misionet e huaja dhe ndërkombëtare në Maqedoni, si dhe mediat tradicionale ku 

do të vazhdojmë të tregojmë punën dhe ekspertizën tonë për publikun e gjerë. 

Një nga vlerat themelore të Institutit ZIP është shtrirja sociale. Ne jemi gjithmonë duke u përpjekur 

të arrijmë tek komunitetet e cenueshme dhe të margjinalizuara, të dëgjojmë shqetësimet e tyre dhe 

t'i përfshijmë ato në punën tonë. Përfshirja sociale dhe diversiteti janë shtylla kurrizore e punës sonë 

dhe ato çojnë në rezultate dhe përmirësime të prekshme. Duke zgjeruar punën tonë në vitin 2018, 

ne ndoshta po shohim zgjerimin e ekipit të ZIP. 

Ne po përpiqemi të fillojmë një vit të ndryshimeve. Ndryshime pozitive brenda organizatës tonë, si 

brenda komuniteteve që po synojmë. Në ndjekjen e ndryshimeve, ne presim të mobilizojmë aftësitë 

dhe talentet e stafit tonë, të ndërtojmë mbi rrjetet që kemi krijuar dhe të ndikojmë duke kombinuar 

hulumtime të plota dhe analiza të kujdesshme me veprim në terren. 

Jemi të kënaqur me të arriturat tona të vitit të kaluar dhe jemi të sigurt se jemi të pozicionuar mirë 

në sektorin civil dhe jemi gati për të zgjidhur çështjet e ngutshme që kemi identifikuar me punën 

tonë.  

 

Për një 2019 të suksesshëm!  
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VI. Raporti  Financiar 2018 
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