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Aktivitete të organizatës 
Etno BEBA nga Kumanova 

Оrganizata etno 
beba nga ku-
manova, në 
gjashtë muajt 
e fundit në 

mënyrë aktive punon dhe 
merr pjesë në një numër të 
evenimenteve të drejtuara 
kah afirmimi dhe ruajtja 
e kulturës dhe traditës në 
Maqedoni.          

Më 3 nëntor 2013 në ku-
manovë, etno beba në bash-
këpunim me një organizatë 
tjetër - anëtare të RZR, , 
organizuan një manifestim 
me titullin “tryeze e fshatit 
dhe sofra e qytetit”. Qëllimi 
i evenimentit ishte të pre-
zantohet jetesa në mjedisin 
fshatar dhe qytetar, duke 

ruajtur zakonet, vlerat kul-
turore, tradicionale dhe 
vlerat tjera të rajonit të 
kumanovës. Njëherë ishte 
promovuar edhe ushqimi i 
shëndetshëm dhe natyror 
i përgatitura nga rreth 16 
grave të qytetit dhe fshatit, 
ndërsa ishin shprehur edhe 
mundësitë për zhvillim të 
turizmit alternativ, rural dhe 
eko.

Me mbështetje të Rrjetit për 
Zhvillim rural dhe në bash-
këpunim me organizatën jo-
qeveritare “Humanost”, etno 
beba ka organizuar aheng të 
para vitit të ri në kumanovë 
për fëmijët në zhvillim në 
Qendrën për Persona me të 
Meta.

etno beba ka marrë pjesë në më tepër evenimente dhe 
manifestime, mes të cilave edhe: 

•	Panairi ballkanik “Artizanë-rojtarë të traditës” që u 
mbajt në shkup prej 28-30 qershor 2013;

•	dITA e PAUlIT në Pehçevë prej 10-13 qershor 2013 ku 
kanë marrë pjesë bashkë me organizatën e grave nga 
Pehçeva;

•	ditët e Ilindenit në Manastir dhe krushevë, ku ka marrë 
pjesë aktive në evenimentet e organizuar nga gratë 
artizane nga Manastiri;

•	Manifestimi RAjONI I MAlesHevës Në PëllëMbë, që 
komuna e berovës në mënyrë tradicionale e organizon 
me rastin e MëRIsë së sHeNjTë në sheshin në beROvë 
ku etno beba është e pranishme vitin e nëntë me radhë;

•	ditë evropiane të Trashëgimisë kulturore, që këtë vit 
janë mbajtur prej 24-30 shtator në Prishtinë në sheshin 
«Nënë Terezë», në organizim të Portës së Hapur dhe 
z-nja bejtuzare Muharemi, ku etno beba për herën 
e nëntë kanë marrë pjesë si përfaqësues të vetë nga 
Maqedonia; 

•	dita e Gruas Rurale, e organizuar më 15 tetor 2013 nga 
ana e FFRM-së.
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Studio e hapur: “MALI I KALtËR” 
në ARt PoInt - GUMno
10 vite rekrutim të ambasadorëve kulturor për Maqedoninë   

Me fillim nga viti 2003, në qendrën ndërkombëtare artistike ART POINT 
- GUMNO kanë qëndruar dhe krijuar më tepër se 40 artistë te afirmuar 
nga gjithë bota që edhe sot e realizojnë synimin e qendrës - të veprojnë 
si ambasadorë kulturor për Maqedoninë. 

me rastin e përv-
jetorit të 10-të 
nga themelimi 
i rezidencës 

ndërkombëtare artistike 
ART POINT - GUMNO, në 
shtator 2013, në qendrën 
ndërkombëtare të fshatit 
slloeshticë ishte organizuar 
punëtori artistike në temën 

“Mali i kaltër”. Në punëto-
rinë kanë marrë pjesë 10 
mysafirë/artisë nga bri-
tania e madhe, Gjermania, 
danimarka, sHbA, sllovakia, 
Hungaria dhe Çekia. 

Punëtorisë në forme gare 
i paraprinte ekspozita “10 
vite ART POINT - GUMNO” 

që realizohej në kuadër të 
manifestimit vera kulturore 
e Manastirit 2013 - bitFest 
në galerinë MAGAZA në Ma-
nastir në periudhën prej 26 
korrik deri më 1 gusht. Ishin 
ekspozuar mbi 50 veprat 
nga koleksioni ekzistues në 
qendrën ndërkombëtare 
si retrospektivë e punës së 

kryer gjatë 10 viteve të fun-
dit. 

vetë punëtoria ka zgja-
tur 15 ditë, më saktë prej 
2-15 shtator. Artistët kishin 
mundësi sërish të kthehen 
në inspirimet e tyre në sl-
loeshticë dhe Maqedoni 
në përgjithësi, por edhe të 
njoftohen mes vete dhe të 
diskutojnë për projekte të 
reja me karakter rajonal. 
Prioritet ishte dhënë pro-
jekteve që kanë për qëllim 
të vendosin në pah vlerat 
kulturore-artistike, histor-
ike dhe natyrore të Maqedo-
nisë dhe trashëgimisë së saj 
të pasur hyjnore. 

vendosja e artistëve ishte 
organizuar në shtëpi pri-
vate, në familje të fshatit që 
më shumë e pasuroi projek-
tin në aspektin socio-eko-
nomik. shqimit ishin të për-
gatitura nga anëtarë të qen-
drës, ndërsa prej kohe në 
kohë, vendoseshin special-
itete tradicionale që i për-
faqësonin dhe përgatiteshin 
nga mysafirët. 

veprat e krijuara gjatë kësaj 
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punëtorie ishin tematike 
(Mali i kaltër) dhe në fund të 
punëtorisë, në të a.q. “studio 
e hapur” që u zhvillua më 10 
shtator, ishin ekspozuar në 
galerinë dhe hapësirën e ha-
pur të qendrës.  

Punëtoria ishte realizuar 

në nivel të lartë profesional 
dhe ka arritur publicitet të 
madh, me mbështetje nga 
Ministria e kulturës së RM-
së, ndërsa falënderim të 
veçantë për mjetet financi-
are nga buxheti i tyre/privat 
i organizatorëve dhe puna e 
tyre e vyeshme vullnetare. 

RRJETI PËR ZHVILLIM RURAL I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË
e-buletini
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Qendra ndërkom-
bëtare për art dhe 
zhvillim të qën-
drueshëm ART 

POINT - GUMNO dhe shtë-
pia e produksionit eNOH, 
më 28 gusht 2013, në festën 
e Mërisë së shenjtë, në fsha-
tin slloeshticë, për herën e 
shtatë organizon manifesti-
min multimedial “FesTIMI 
I PIReUT” që mbahet për 
nder të Petre M. Andreevski, 
shkrimtari që më thellë ka 
depërtuar për mirëqenien e 
popullit maqedonas. 

këtë vit, për shkak të vdekjes 
së hershme të një prej atit 

FEStIMI I PIREUt i shtatë për nder 
të jetës së përhershme të vëllezërve 
Lubço dhe Vllado Cvetanovski

hyjnor të këtij evenimenti - 
regjisori, profesori dhe dra-
maturgu vllado Cvetanovski 
dhe vëllai i tij lube Cveta-
novski - shkrimtar i dalluar, 
skenarist, ciceron dhe profe-
sor, qëllimi i organizatorëve 
ishte që në mënyrë simbo-
like të festojnë jetën e tyre 
të përhershme. 

Pas këndimit për Petre M. 
Andreevski që në varrin e 
të madhit, këtë vit e mbajti 
jordan Plevnesh, në shkol-
lën në slloeshticë, para pre-
mierës, ishte shfaqur filmi 
dokumentar “Fëmija në 
botë” në regji të Goce Cveta-

novski. Filmi është inspiruar 
nga teksti i autobiograf-
isë “Fëmija brenda meje” i 
lube Cvetanovski. kujtimet 
e fëmijërisë në sllojeshticë 
dhe demir Hisar të udhë-
tarit të madh botërore janë 
ilustruar në ciceronet e tij. 

jeta e përhershme e vllado 
Cvetanovski është oratori-
um poetik skenar në të cilën 
kanë marrë pjesë aktorë/
personazhe nga veprat e tij 
origjinale të skenës, ndër-
sa në urën bella Reka, ku 
Cvetanovski çdo verë aku-
mulonte inspirime të reja, 
ishte projektuar homazh 

virtual për punën e tij në 
fushën e teatrit dhe filmit.   

Në kuadër të manifestimit, 
ishin promovuar edhe dy 
libra: përmbledhja e rrëfi-
meve popullore nga rajoni 
i demir Hisarit me titull 
“Mençuritë e përditshme” 
të lube b. Mitrejçevski (edi-
cion i autorit) dhe përm-
bledhja me vjersha “vjersha 
për Maqedoninë” nga ar-
tisti amerikan dik Roberts 
i cili prej vitit 2007 është 
banor i nderit në fshat (edi-
cion i ART POINT - GUMNO, 
mbështetur nga Ministria e 
kulturës së RM). 

Manifestimi ishte mbështe-
tur nga kryetari i komunës 
së demir Hisarit, z. lubço 
bllazhevski, esRA- Univer-
siteti për Arte Audiovizuale 
dhe shtëpia e produksionit 
“Makedonska krepost”.

Përgatiti: Irena Andreevska 
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Bashkëpunim mes 
Qendrës qëndrueshmëri 
dhe arsim të avancuar dhe 
DUnA VISIon

në nëntor të vitit 
20123,Qendra për 
q ë n d r u e s h m ë r i 
dhe arsim të avan-

cuar (http://csae.mk) nga 
Manastiri filloi bashkëpuni-
min me duna vision, organi-
zatë joqeveritare që vepron 
në fushën e ekologjisë dhe 
zhvillimit të qëndrueshëm, 
për realizimin e aktiviteteve 
të ardhshme të përbashkëta.  

Pjesë e këtyre aktiviteteve 
janë edhe organizimi i Foru-
mit të parë ballkanik për Zh-
villim të Qëndrueshëm dhe 
projekti afatgjatë eko-Fshat. 

Forumi i parë ballkanik për 
Zhvillim të Qëndrueshëm do 
të organizohet në bashkë-
punim me më shumë orga-
nizata lokale siç janë: Parku 
kombëtar “Pelister”, Insti-
tucioni kombëtar enti dhe 
Muzeu- Manastir dhe ball-
kanika- shkup. Forumi do 
të realizohet në qershor të 
vitit 2014 dhe do të siguron 
hapësirë për shfaqje të ideve 
të shumta, organizatave dhe 
individëve nga fusha e zhvil-
limit të qëndrueshëm. 

eko-Fshati është koncept i ri 
që duna vision vetëm më e 
ka realizuar në pjesë tjera të 
evropës, kurse në ballkanin 
Perëndimor e zgjodhën Ma-
nastirin si lokacion për eko-

Fshat. Për këtë qëllim duna 
vision ka formuar fondacion 
dhe kërkon tokë të pazhvil-
luar – hapësirë si dhuratë, 
hua ose tokë me qira deri 
disa dhjetëra hektarë, në 
distancë prej dhjetëra ki-
lometra prej Manastirit 

nëpërmjet partnerit lokal – 
Qendrës për qëndrueshmëri 
dhe arsim të avancuar. 

eko-Fshati do të mundëson 
zhvillimin e teknologjive al-
ternative të qëndrueshme 
siç janë burimet e rin-
ovueshme të energjisë, bu-

jqësia organike, permakul-
tura dhe do të paraqet një 
pikë ku studentët e studime-
ve pasdiplomike dhe të dok-
toraturës nga bashkimi ev-
ropian do të zhvillojnë hu-
lumtime praktike në fushën 
e zhvillimit të qëndrueshëm. 

http://csae.mk
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Fushatë e organizatës 
“EKo LoGIK”: 
nË PUnË ME BIçIKLEtË 

„eko logik“, organi-
zatë që kujdeset 
për mbrojtjen e 
mjedisit jetësor, 

ka organizuar një ngjarje 
me të cilën tentoi drejtpër-
drejtë të tërheq vëmendjen 
e pjesëmarrësve në komu-
nikacion, për të ndikuar për 
ngritjen e nënvetëdijes së 
qytetarëve, të cilët, siç thek-

sonin, çdo ditë gjithnjë e më 
tepër ju keqësohet shëndeti 
i tyre nga ajri i ndotur.     
Për momentin, aktivitetet 
tona dhe gjithë puna jonë 
është përqendruar në trans-
port të qëndrueshëm, in-
formacione dhe edukim 
në lidhje me atë temë, pro-
pozime dhe veprime për 
zbatimin e përdorimit më 

masiv të biçikletave, ecjes 
në këmbë si dhe përdorimi 
i transportit publik, ndërsa 
i realizojmë nëpërmjet ini-
ciativës sonë: «Programi për 
zvogëlimin e ndotjes së ajrit 
në Maqedoni», në të cilat 
janë inkorporuar edhe pro-
jektet: «sTOP për parkim 
në rrugët për biçikleta dhe 
këmbësorë»; «Në punë me 

biçikletë» dhe «eja në shkol-
lë në mënyrë ekologjike», 
deklaroi organizata. 
„eko logik“ thekson që 
ndotja e rritur për madje 
edhe pesëmbëdhjetë herë 
i tejkalon gjitha kufijtë për 
jetesë dhe veprimtari nor-
male, dhe me atë edhe e dre-
jta për ajër të pastër është e 
shkelur tërësisht.  
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Aktivitete të organizatës 
EKo LoGIK në periudhën prej 
korrik deri nëntor 2013

eko logik është orga-
nizatë joqeveritare 
që është dedikuar 
ruajtjes dhe mbro-

jtjes së mjedisit jetësor, pro-
movim të praktikave bash-
këkohore ekologjike si dhe 
ndjekjen dhe avancimin e 
parimit të zhvillimit të qën-
drueshëm. 
Në periudhën prej korrik 
deri nëntor 2013, organi-
zata vazhdoi me aktivitetet 
nga “Programi për uljen e 
ndotjes së ajrit në Maqe-
doni” (krijuar në shkurt 
2013). ky program i shumë-
fishtë përbëhet nga 15 pro-
jekte më të vogla, të cilat në 
mënyra të ndryshme kon-
tribuojnë në uljen e ndotjes 
së ajrit. Prej këtyre, është fil-
luar me realizimin e projek-
teve: “Me biçikletë në punë” 

- fushata për sTOP për par-
kim në rrugët për biçikleta 
dhe këmbësore”, “eko rrë-
fime” - rrëfime të pavarura 
(gazetari kërkimore), “bëhu 
jeshil dhe eja në shkollë në 
mënyrë ekologjike” projekt 
për ngritjen e vetëdijes tek 
më të rinjtë (të shkollave fil-
lore).

Më tutje, kanë organizuar 
punëtori kreative në shkol-
la fillore për të promovuar 
konceptin 3R - ripërdorim/
reduktim/riciklim. si pjesë e 
këtij projekti, ishin mbështe-
tur rreth 30 punëtori në të 
cilat nga gjëra të ndryshme 
të përdorura ishin krijuar 
gjëra të reja me funksion të 
ndryshme nga më para.  

Ishte organizuar punëtori 

me mësimdhënës dhe dre-
jtorë të shkollave fillore 
në komunën karposh në 
temën: ndotja e ajrit dhe 
transporti i qëndrueshëm 
(në bashkëlidhje fotografi). 

sTOP për shkatërrimin e 
vodnos - kyçje në iniciativën 
masive për ndalimin e ak-
tiviteteve që përgjithmonë 
shkatërrohen mushkëritë në 
shkup - malin vodno. 
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Bashkëpunim mes IZHK 
dhe RZR të RM

shoqata Institut për 
zhvillim të komu-
nitetit (IZHk) – 
Tetovë është anëtare 

e RZR prej vitit 2011, në 
pajtim me aktivitetet strat-
egjike dhe programime. 
Në periudhën 2012-2013, 
IZHk në bashkëpunim me 
anëtarët tjerë organizativ 
dhe zyrën qendrore të RZR, 
punon në përforcimin e ka-
paciteteve të veta me qëllim 
që në periudhën  ardhshme 
të zhvillimit të siguron ndih-
më dhe përkrahje në komu-
nitet dhe palët e interesuara 
për zhvillim rural. 

Anëtarësimi i IZHk në RZR 
ndihmon pozicionimin e saj 
si një prej organizatave ak-
tive dhe të njohura për për-
pjekje në zhvillimin rural të 
rajonit veriperëndimor të 
Republikës së Maqedonisë, 
e cila siguron përkrahje të 
vazhdueshme atyre që ju 
nevojitet ndihmë për zbati-
min e aktiviteteve të veta, 
qoftë ato institucione pub-
like, organizata joformale, 
njësi të vetëqeverisjes lo-
kale dhe tjera. 
Në 2 vitet e kaluara, IZHk 
ka zbatuar shkollën e RZR, 
ku ka siguruar mundësi që 

www.irz.org.mk

të papunësuarit e rinj nga 
vendet rurale të rajonit të 
Tetovës të marrin pjesë dhe 

të risin njohuritë e tyre, dhe 
pastaj me përkrahje të IZHk 
të formojnë ndërmarrje so-
ciale në mjediset rurale, me 
qëllim që t’u përgjigjen sfi-
dave në nivel lokal.  
Ndihmë e madhe për të 
punësuarit në IZHk ishte 
mundësia për komunikim të 
drejtpërdrejtë me të punë-
suarit nga zyra qendrore, ku 
kemi fituar informata cilë-
sore mbi aktivitetet në zhvil-
lim, ngjarjet dhe transferim-
in e njohurive, që shumë ka 
ndihmuar punën e IZHk në 
periudhën e kaluar. 
Gjatë vitit 2014 IZHk para-
sheh rritje të investimeve 
të resurseve të veta në pro-
jekte konkrete, që do të zba-
tohen në bashkëpunim me 
komunat nga rajonet rurale. 



Е-buletini no. 7     korrik - dhjetor 2013 10

RRJETI PËR ZHVILLIM RURAL I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË
e-buletini

„Energjia diellore elektrike dhe 
ngrohëse për uljen e emisioneve të 
Co2 nga çerdhja“
koçan, 17.12.2013

në periudhën prej 
janar deri dhjetor 
2014 në komunën 
koçan do të real-

izohet projekti “ energjia 
diellore elektrike dhe ngro-
hëse për uljen e emisioneve 
të CO2 nga çerdhja”. bartës i 
projektit është shoqata për 
mbështetjen e zhvillimit 
ekonomik - Grupi lokal i Ak-
sionit -koçan. shuma e plotë 
e projektit është 46.420 
Usd dhe është financuar 
nga Programi për grante 
të vogla (PGv) të Fondit 
Global ekologjik (FGe) në 
shumë prej 22.670 Usd dhe 
kofinancuar nga komuna 
e koçanit me 21.770 Usd. 
Çerdhja për fëmijë “Pav-
lina veljanova”-koçan merr 
pjesë me mjete financiare 
prej 1.980 Usd. 

Qëllimi i përgjithshëm i pro-
jektit është të zvogëlohen 
emisionit e CO2 me kur-
simin e energjisë elektrike 
dhe mjeteve financiare. 

ky qëllim do të arrihet me 
atë që në pjesën 1 të çerdhes 
për fëmijë do të vendosen 
kolektorë hibrid solar që në 
kohën e njëjtë do të prodho-
jnë energji elektrike dhe do 
të ngrohin ujë. Pjesa 1 është 
zgjedhur sepse në këtë pjesë 
gjendet kuzhina kryesore në 
të cilën përgatitet ushqimi 
për gjitha 4 pjesët e çerdhes 
për fëmijë, ndërsa ajo do te 
thotë që shpenzohet sasi më 
e madhe e ujit të ngrohtë, 
si për përgatitjen e ushq-
imit, ashtu edhe për larjen 
e enëve. Uji i ngrohtë, që 
për momentin ngrohet me 
energji elektrike, përdoret 

edhe për ngrohjen e ujit në 
bojlerët në çerdhet që për-
doret për larjen e fëmijëve. 
Një pjesë e energjisë elek-
trike të fituar do të përdoret 
edhe për ndriçimin e hapë-
sirave. 

si pjesë e projektit, gjithash-
tu, planifikohen aktivitete 
për formimin dhe zhvillimin 
e vetëdijes për rëndësinë e 
bRe (burimeve të ripërtër-
ishme të energjisë) tek po-
pullata më e re, gjegjësisht 
për fëmijët e moshës 5 dhe 
6 vjeç nga grupet e mëdha 
në çerdhen me anë të zhvil-
limit të “orës edukative” për 
të cilat do të përgatiten ngjy-
rosje në temën bRe, ndërsa 
do të realizohet edhe garë 
në vizatim në temën “diell” 
në të cilën vizatimi i vendit 
të parë do të sugjerohet të 
bëhet logo e çerdhes. Pritet 
ulje prej 5 tonelatave CO2 në 
vit dhe kursim prej 94.000 
Mkd në vit. Mjetet e kurs-
yera do të investohen në ak-
tivitete vijuese ekologjike. 

Me anë të mbulimit media-
tik të projektit dhe me ma-

terialet edukative që do të 
përgatiten gjatë realizimit 
të projektit do të ndikohet 
edhe mbi ngritjen e vetëdijes 
publike tek qytetarët e ko-
munës së koçanit dhe ko-
munave fqinje. 

Informacione plotësuese 
për projektin mund të sigu-
rohen tek koordinatori i 
projektit Marija Georgieva 
në telefonin: 078/313-210 
ose në postë elektronike: 
lagkocani@gmail.com.

Më tepër informacione për 
GeF MPG mund të gjenden 
në http://gefsgpmacedonia.
org.mk/ dhe në https://sgp.
undp.org/.

Komuna Koçan ZPEP - Grupi Lokal i Aksionit-Koçan    

mailto:lagkocani@gmail.com
http://gefsgpmacedonia.org.mk/
http://gefsgpmacedonia.org.mk/
https://sgp.undp.org/
https://sgp.undp.org/
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U mbajt seminari me temë 
“PËRMIRËSIMI I EFIKASItEtIt tË 
PUnËS SË nDËRMARRjEVE PUBLIKE 
KoMUnALE”

shoqata për 
mbështetjen e zhvil-
limit ekonomik - Gru-
pi lokal i Aksionit 

koçani më 18 nëntor 2013 
në dojran zhvilloi një semi-
nar në temën “Përmirësimi 
i efikasitetit në punën e 

Ndërmarrjeve Publike ko-
munale”. seminari ishte or-
ganizuar në bashkëpunim 
të përbashkët të CmC eko-
kon-shkup, vatalko-shkup, 
Tehnoskop-shkup, Megasoft 
- Manastir, Fortuna Grup-
shkup, ekO PAk Hit koçan 

dhe Akua sejv-shkup. 
Rreth 70 përfaqësues të 
NPk në Republikën e Maqe-
donisë nga strukturat dre-
jtuese kanë marrë pjesë në 
këtë ngjarje. Ishin organi-
zuar shtatë prezantime për 
shërbime dhe produkte që 
ofrojnë firmat-sponsorët. 

Njëherë seminari ishte 
mundësi e shkëlqyeshme 
për shkëmbim të përvo-
jave të punës mes NPk të 
qyteteve të ndryshme në RM 
dhe vendosja e relacioneve 
partnere dhe afariste mes 
përfaqësuesve t ë NPk dhe 
kompanive. 
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në krushevë, 
qyteti i shtrirë 
në zemrën e 
M a q e d o n i s ë , 
në secilën 

shtëpi dhe rrugë flasin për 
të kaluarën e guximshme 
historike dhe kulturore, 
është themeluar organizata 
e grave “Cvet”. Gratë pu-

Promovimi i 
KULtURËS DHE tRADItËS 
SË KRUSHEVËS 

nëtore të kësaj organizate, 
gjithë dashurinë e tyre, kri-
jimtarinë dhe shkathtësitë i 
kanë shprehur në artizana-
tet e tyre, njëherë edhe duke 
transferuar veçoritë dhe 
aftësitë në brezat e rinj. Ata 
në mënyrë aktive punojnë 
në ruajtjen dhe afirmimin 
e kulturës dhe traditës së 
krushevës, me anë të për-
punimit të artizaneve dhe 
përgatitjes së specialiteteve 
tradicionale të krushevës. 
Ata rregullisht marrin pjesë 
në ngjarjes e organizuar në 
qytetin e tyre, si dhe në pa-

naire, ku me ekspozimin e 
punimeve të tyre dhe me 
vendosjen e bashkëpunimit 
me organizata vendore dhe 
ndërkombëtare, e promovo-
jnë kulturën e krushevës. 
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Ekspozitë e hapur “KARPIno 2013“ 
në kuadër të kolonisë së 11-të 
ndërkombëtare të artit

me rastin e fes-
tës 11 nëntori, 
dita e çlirimit të 
qytetit, në NUCk 

«Trajko Prokopiev» u hap 
ekspozita «karpino 2013» 
në kuadër të kolonisë së 11-
të ndërkombëtare të artit. 

ekspozita ishte dedikuar ak-
torit të vdekur, udhëheqësit 
artistik, artistit dhe anëtarit 

të shoqatës Multimediale 
«karpino», dragisha dimit-
rievski shipe.

Gjatë kolonisë kishte 
mysafirë nga gjithë Maqe-
donia, bullgaria, serbia dhe 
belgjika. Qytetarët e ku-
manovës kishin mundësi të 
shohin 38 vepra të përpunu-
ar nga 16 artistë - piktorë, 
skulptor dhe grafik, që kanë 

krijuar në periudhën prej 7 
deri 14 gusht në restoran-
tin «Gracia» në kumanovë. 
Me atë, kolonia e 11-të 
ndërkombëtare artistike që 
ishte karakterizuar si një 
prej kolonive më produk-
tive deri më tani përfundoi. 
Autorët kishin mundësi të 
shoqërohen, krijojnë dhe ar-
gëtohen duke u nënshkruar 
në shishe të kufizuara spe-
ciale të verës si përkujtim, 
duke lëshuar balone me ajër 

të ngrohtë në orët e vona të 
natës si mesazh. 

Në hapjen e kolonisë ishte 
promovuar bista e dragisha 
dimitrievski shipe. Qendra 
Multimediale karpino, or-
ganizoi vizita për pjesëmar-
rësit në manastirin karpino, 
observatorin kokino, man-
astirin shën Gjeorgji, staro 
Nagoriçanë, kishën shën 
Nikolla në kumanovë dhe 
vende tjera. 
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Ligjëratë edukative për 
KAnCERIn E GjIRIt 

më 11 dhjetor 2013, në f. Zhitoshe, komuna e 
dollneni, në ambulancën e f. Zhitoshe, shoqata 
“bORkA” në bashkëpunim me shoqatën sZHZH-
Zhitoshe, ka mbajtur ligjëratë edukative për 

kancerin e gjirit. 

Në ngjarjen ligjëruan :
• Z-nja biba dodeva-kryetare e bORkA, “kanceri i 

gjirit mund të shërohet”
• Z-nja sabaheta Mersimi - shoqata sZHZH-Zhi-

toshe   
• dr. elizabeta babushku, spec. radiodiagnosti-

kante, ReMedIkA shkup, “Procedura në diagnos-
tifikimin bashkëkohor të kancerit në gji”

• Z-nja Zhaklina jovanovska, Medikus Help shkup, 
“limfedema”       
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Kuvendi vjetor i 
Rrjetit për Zhvillim Rural 

më 22.11.2013, 
Rrjeti për Zh-
villim Rural i 
Republikës së 

Maqedonisë ka zhvilluar 
kuvendin e tretë vjetor në 
të cilën kanë marrë pjesë 44 
përfaqësues të organizatave 
– anëtare të RZR-së. 

kuvendin vjetor e hapi kry-
etari i Rrjetit për Zhvillim 
Rural i RM-së, z. Petar Gjor-
gievski, duke ju uruar mirë-
seardhje të gjithë anëtarëve 
të pranishëm të RZR-së. 
Menjëherë pas fjalimit të 
tij, z-nja vesela llambev-
ska domazetova, kryetare e 
këshillit drejtues të RZR-së 
së RM-së, prezantoi aktivite-
tet e realizuara të Rrjetit për 

Zhvillim Rural gjatë periud-
hës së vitit 2012/2013. Me 
këtë rast, prezantim kishte 
edhe z. vasko Haxhievski 
në temën “Ndikimi i ndry-
shimeve klimatike në in-
frastruktura të ndryshme”. 
Ai morri mjaft interes dhe 
vëmendje nga të pranishmit 
duke sqaruar karakteristi-
kat e llojeve të ndryshme të 
infrastrukturave, ndikimet 
potenciale nga ndryshimet 
klimatike mbi këto si dhe 
mundësitë për përshtatje. 
Aleksandra Todorovska nga 
Rrjeti për Zhvillim Rural i 
Republikës së Maqedonisë, 
ju drejtuar drejtpërdrejtë 
anëtarëve, duke ngritur py-
etje lidhur me komunikimin 
dhe shkëmbimin e informa-

cioneve me organizatat anë-
tare. Ajo shprehi mirëseard-
hje zyrtare të tre organizat-
ave të reja që u bënë pjesë e 
RZR-së gjatë vitit 2013 dhe 
i informoi për përgatitjen e 
numrit të ri të buletinit ele-
ktronik.    

Pas përfundimit të fjali-
meve nga gjithë folësit, ishte 
hapur diskutim, gjatë së 
cilës kishte propozime kon-
struktiv nga ana e anëtareve. 

Petar Gjorgievski dërgoi 
apel drejt gjithë organizat-
ave për aktivitet më të madh 
dhe ndërmarrje  të iniciati-
vave. Idetë duhet të rrjedhin 
nga vetë anëtaret dhe në 
mjediset e duhura, ndërsa 
Rrjeti do të bëjë zbatimin e 
tyre në nivelin më të lartë, 

në përputhje me bottom-up 
qasjen, që paraqet një bazë 
për funksionim.  

Pas përfundimit të kuven-
dit vjetor, ishte organizuar 
një aktivitet për rrjetëzi-
min e organizatave anëtare 
të RZR-së që të njoftohen 
më mirë dhe të realizojnë 
mundësi për bashkëpunim, 
me anë të prezantimit të 
shoqatave të tyre dhe aktiv-
iteteve në stendat e vendo-
sura paraprakisht në sallën. 
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kryetari i Rrjetit 
për Zhvillim Rural 
të Republikës së 
Maqedonisë, Petar 

Gjorgjievski ka marrë pjesë 
në vazhdimin e gjashtë të se-
ancës së 42-të të komisionit 
për Çështje evropiane, dedi-
kuar debatit mbikëqyrës në 
temën: “Përdorimi i fondeve 
të Instrumentit për Ndihmë 
Para-Aderimit IPA” në Re-
publikën e Maqedonisë, që 
ishte zhvilluar më 29 tetor 
2013.  

Në këtë seancë kanë dësh-
muar gjashtë dëshmitarë, 
mes të cilëve edhe Minis-
tri për Mjedis jetësor dhe 
Planifikim Hapësinor, z. Ab-
dulaqim Ademi, Ministri dhe 
Zëvendës Ministri i bujqë-
sisë, Pylltarisë dhe ekono-
mi të Ujit të Republikës së 
Maqedonisë, z. lubço di-
movski dhe z. Zoran kon-
janovski. 

Në lidhje me komponentin 
v, e cila ka të bëjë me zhvil-
limin rural në Republikën 
e Maqedonisë, në pyetjet 
e deputetëve u përgjigjen 
edhe udhëheqësi i Trupit 
për Udhëheqje me IPARd 
Programin, z-nja Margarita 
deleva, kryetari i rrjetit për 

Pjesëmarrje e RZR të 
RM-së në Komisionin për 
çështje Evropiane 

zhvillim rural i Republikës 
së Maqedonisë, z. Petar 
Gjorgjievski si dhe i Feder-
atës së Fermerëve, z. Andrija 
sekullovski. 

Gjatë dëshmive të tyre, të 
ftuarit e pranishëm infor-
muan për përvojat gjatë 
përdorimit të të hollave 
evropiane dhe informuan 
për ndryshimet në lid-
hje me përmirësimin dhe 
lehtësimin e procedurave 
për marrjen e mjeteve finan-
ciare nëpërmjet këtij instru-
menti. 

deputetët Antonio Mil-
loshoski, Hajrulla Misini, 
Pançe Orcev, Goran sug-
arevski, vlladanka Aviroviq, 
lençe Nikollovska, dëshira 
Imeri, Pançe dameski, savo 
Maraçkov, stanka Anastas-
ovska dhe Hristina Run-
çeva parashtruan më tepër 
pyetje kryesisht lidhur me 
mundësitë që IPARd mjetet 
të jenë më të kapshme për 
qytetarët, sepse përdorimi i 
këtyre mjeteve është i vogël 
dhe ku gjenden dobësitë e 
përdorimit të dobët si dhe 
pyetje tjera. (burim: www.
sobranie.mk) 

http://www.sobranie.mk
http://www.sobranie.mk
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gjatë periudhës prej 
27 deri 29 shtator, 
komuna e Resnjës 
për herën e 13-të 

ka organizuar manifestimin 
“vjelja e mollëve” që tradi-
cionalisht zhvillohen për 
nder të mollës dhe fillimit 
të vjeljes së mollës. Mani-
festimi ka përfshirë shumë 
aktivitete nga fusha e bujqë-
sisë, kulturës, turizmit, artit 
dhe sportit. ky manifestim 
madhor ekonomik-kultu-
ror është e ndërlidhur me 
kremtimin e festës së madhe 
ortodokse-krishtere dita e 

Pjesëmarrja e Rrjetit për 
Zhvillim Rural në manifestimin 
“VjELjA E MoLLËVE”

krishtit dhe njëherë paraqet 
edhe fillimin e vjeljes së 
mollës në Prespë. 
Rrjeti për Zhvillim rural i 
Republikës së Maqedonisë 
ka marrë pjesë në eveni-
mentin e këtij viti “vjelja 
e mollëve 2013” duke ek-
spozuar materiale promo-
tiv më 28 shtator, ditën që 
ishte dedikuar turizmit. Në 
stendën e Rrjetit ishin ftuar 
anëtarët aktive të këtij ra-
joni të cilën kanë dëshiruar 
të prezantojnë aktivitetet që 
zhvillojnë në kuadër të or-
ganizatave të tyre. 
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pas zbatimit nismëtar 
të aktiviteteve për 
adaptimin ndaj 
ndryshimeve kli-

matike në kopshte demon-
strative, bodrume vere 
dhe ferma për perime në 
kuadër të projektit të Us-
AId-it për Adaptim ndaj 
Ndryshimeve klimatike në 
bujqësi, vazhdimisht ishte 
dhënë ndihmë teknike për 
fermerët pjesëmarrës për 
aplikimin e drejtë të me-
save specifike adaptive nga 
ana e ekspertëve teknik. Ata 
monitoruan reagimet e her-
shme dhe efektet prelimin-
are nga përdorimi i këtyre 
praktikave. Megjithatë, për 
të mundësuar zbatim të më-

Vizitë studimore në Izrael

tutjeshëm me sukses të kë-
tyre praktikave të reja dhe 
mundësisht të vëzhgohen 
masat e reja aplikative për 
masat adaptive për ndryshi-
met klimatike, ishte paraqi-
tur nevoja të mundësojmë 
fermerëve pjesëmarrës dhe 
ekspertëve teknik të shijo-
jnë eksperiencë të dorës së 
parë nga rastet paraprake të 
suksesshme. 
Për atë qëllim, projekti ven-
dosi të organizojë një viz-
itë studimore për fermerët 
pjesëmarrës, këshilltarët 
e ANZHb-së dhe ekspertët 
teknik për t’i ekspozuar në 
eksperiencë ndërkombëtare 
e cila do të mundësojë që 
të mësohet, shkëmbehen 

eksperienca dhe të për-
fitohen me detaje lidhur 
me themelimin dhe funk-
sionimin e praktikave të 
suksesshme adaptive ndaj 
ndryshimeve klimatike. 
Gjatë periudhës prej 14 kor-
rik deri më 19 korrik, dym-
bëdhjetë pjesëmarrës kishin 
mundësinë të vizitojnë Iz-
raelin që konsiderohet si 
një vend me eksperiencë të 
avancuar në praktika aplika-

tive për ndryshime klima-
tike. Fermerët pjesëmarrës 
në projektin, këshilltarët 
e ANZHb-së dhe ekspertët 
teknik ishin njoftuar me 
prodhimtarinë intensive të 
perimeve dhe rrushit, prod-
himtari të farave të kultur-
ave perimore, kërkime të 
aplikuara në kultura horti-
kulturore dhe teknologji të 
ndryshme aplikative bujqë-
sore. 
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Vizitë studimore në Itali 

Aktivitetet e pro-
jektit të UsAId-it 
për Adaptimin e 
Ndryshimeve kli-

matike në bujqësi janë të 
dizajnuar në bazë të eksper-
iencave pozitive të prakti-
kave ndërkombëtare për 
adaptimin e prodhimtarisë 
bujqësore ndaj ndryshime-

ve klimatike, të përshtatur 
në nevojat tona specifike 
në teren dhe sipas rretha-
nave klimatike. Megjithatë, 
mbetet i vërtetë fakti që 
eksperienca e drejtpërdre-
jtë dhe, përfundimisht, ajo 
eksperiencë e përfituar nuk 
mjafton. Të njëjtën mund të 
themi edhe për çështjet e 

drejtuara nga institucionet 
publike që kanë lidhje me 
ndryshimet klimatike, Min-
istria e bujqësisë, Pylltarisë 
dhe ekonomisë së ujit që 
është njëra prej tyre.
Për të zhvilluar kapacitetet 
brenda shtetit në lidhje me 
temën e praktikave të ndry-
shimeve klimatike, projekti 
ka investuar në një vizitë 
studimore për menaxhmen-
tin e projektit, këshilltarët 
teknik për praktika adaptive 
dhe përfaqësues relevant 
nga MbPeU-së. vizita stu-
dimore ishte organizuar në 
Itali në periudhën prej 14 
deri 20 korrik. Në kuadër të 
vizitës studimore ishin orga-
nizuar takime me krijuesit e 
politikave për iniciativa dhe 
politika në fushën e ndryshi-
meve klimatike në bujqësi, 

specialistë për ndryshime 
klimatike dhe autoritete ra-
jonale përgjegjëse për zbati-
min e politikave rajonale për 
ndryshime klimatike në bu-
jqësi, si dhe vizita të fermave 
që kanë miratuar masat për 
të luftuar ndryshimet klima-
tike. 
Pjesëmarrësit kishin 
mundësinë të vëzhgo-
jnë eksperiencën evropiane 
gjatë ofrimit të përgjigjeve 
adekuate adaptive ndaj 
ndryshimeve klimatike në 
bujqësi përveç krijimit të 
politikave dhe zhvillimit të 
dokumenteve strategjike 
mbi ndryshimet klimatike, 
aksione konkrete/masa për 
adaptime ndaj ndryshimeve 
klimatike të ndërmarra nga 
Ministritë relevante, etj. 
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me evenimentin 
në sveti Nikollë 
më 26 shta-
tor, karavani 

për Ndryshime klimatike, 
organizuar nga projekti i 
UsAId-it për Adaptim të bu-
jqësisë ndaj Ndryshimeve 
klimatike, e përfundoi fush-
atën vjeshtore me të fundit 
prej gjithsej katër vizitave 
nëpër vendin. Me sjelljen e 
ekspertëve për ndryshime 
klimatike në mjediset rura-
le, karavani për Ndryshime 
klimatike i edukon fermerët 
individual dhe komunitetet 
e tyre në lidhje me efektet 
e pritura nga ndryshimet 
klimatike. Nëpërmjet sean-
cave të pyetjeve të hapura 
dhe përgjigjeve, ekspertët 
do të diskutojnë për prob-
leme të caktuara me të cilat 
përballohen fermerët, do 
të shkëmbejnë strategji për 

Karavani për ndryshime Klimatike 
ndihmon komunitetet rurale të 
adaptohen  

adaptimin ndaj efekteve të 
ndryshimeve klimatike dhe 
do të theksojnë rëndësinë 
nga përgjigje proaktive në 
nivel të komunitetit. Fjalime 
kishin edhe Ministri i bujqë-
sisë, lubço dimovski, dre-
jtori misionit të UsAId-it 
në Maqedoni, Xhejms stejn, 
kryetari i komunës së sveti 

Nikollës, Zoran Tasev dhe 
drejtori i projektit të UsAId-
it për adaptimin e bujqësisë 
ndaj ndryshimeve klimatike, 
Petar Gjorgievski. 

„jo shumë vonë, Maqedonia 
është nën ndikimin e një 
klime më të ngrohtë dhe 
më të thatë, ndërsa me atë 
gjithnjë më tepër krijohen 
valë më të ngrohta, thatë-
sira, vërshime dhe breshër. 
si fermerë, më së miri e kup-
toni domethënien e kësaj. 
juve drejtpërdrejtë i përje-
toni pasojat e ndryshimeve 
klimatike”, tha drejtori i 
misionit të UsAId-it, Xhe-
jms stejn. “Ne dëshirojmë të 
zvogëlojmë efektet negative 
nga ndryshimet klimatike 
mbi bujqësinë me anë të zh-
villimit dhe shkëmbimit të 
teknologjive të gatshme për 
adaptim ndaj ndryshimeve 

klimatike, lidhur me nevojat 
e fermerëve individual.“ 

Për të zvogëluar efektet 
negative nga ndryshimet 
klimatike në sektorin bu-
jqësor në Maqedoni, pro-
jekti punon me fermerë 
individual dhe komunitetet 
e tyre për zhvillimin dhe 
diseminimin e teknikave të 
gatshme dhe praktikave për 
adaptim ndaj ndryshimeve 
klimatike, zbaton fushata 
publike gjithëpërfshirëse 
dhe ndihmon për ngritjen 
e kapaciteteve të fermerëve 
individual. 
Përveç sveti Nikollë, gjatë 
muajit shtator, karavani viz-
itoi edhe tre lokacione tjera: 
vallandovë, më 18 shtator, 
Resnjë, më 21 shtator dhe 
krivogashtani, më 25 shta-
tor. 
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Rrjeti për Zhvillim Rural i 
Republikës së Maqedonisë në 
vizitë studimore në SHBA

zëvendës drej-
tori i projektit 
të UsAId-it për 
Adaptimin e bu-
jqësisë ndaj Ndry-

shimeve klimatike, vesela 
llambevska domazetova, 
bashkë me përfaqësuesin e 
Ministrisë për bujqësi, Py-
lltari dhe ekonomi të ujit, 
lidija Çadikovska, kanë 
marrë pjesë në programin 
për vizita ndërkombëtare 
të udhëheqësve, me titul-

lin “Përshtatshmëria ndaj 
ndryshimeve klimatike”, e 
sponsoruar nga departa-
menti i shtetit të sHbA-ve, 
ndërsa e administruar nga 
organizata joqeveritare 
Mësimi botëror. 
Në kuadër të programit që 
ishte organizuar në periud-
hën prej 1 deri 11 dhjetor 
2013, ishin realizuar disa 
takime me individë dhe 
përfaqësues të organizat-

ave nga sHbA-të, me qëllim 
të mundohet përfaqësue-
seve të sektorit joqeveritar, 
autoriteteve kombëtare 
dhe lokale në Maqedoni të 
njoftohen me teknologjitë 
dhe qasjet e reja ndaj ndry-
shimeve klimatike në fushën 
e bujqësisë, pylltarisë dhe 
ekonomisë së ujit, si dhe efi-
kasitetit energjetik. 
departamenti i shtetit, si 
qëllime specifike të pro-

jektit i theksoi: kërkimi i 
bashkëpunimit mes nive-
leve federale, shtetërore 
dhe lokale të pushteteve 
dhe roli i tyre në ndryshi-
met klimatike; analizimi i 
partneriteteve publike-pri-
vate që punojnë në fushën 
e ndryshimeve klimatike; 
analiza e teknologjive të reja 
dhe strategjive në kuadër të 
ndryshimeve klimatike dhe 
mjedisit jetësor. 
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Fillimi i aktiviteteve për promovim 
të LEADER qasjes në rajonin 
juglindor të planifikimit në RM 

në kuadër të pro-
jektit të UsAId 
për Adaptimin e 
bujqësisë ndaj 

Ndryshimeve klimatike, 
Rrjeti për Zhvillim Rural i 
Republikës së Maqedonisë 
ka parashikuar realizimin 
e aktiviteteve lidhur me 
promovimin e leAdeR qa-
sjes së be-së në komuna të 
rajonit juglindor të plani-
fikimit në të cilat ndikimi 
i ndryshimeve klimatike 
pasqyrohet negativisht në 
jetën e përgjithshme të am-
visërive rurale. Me afirm-
imin e leAdeR qasjes së 
be-së në mjediset rurale, 
RZR synon zhvillimin e ka-
paciteteve të gjitha palëve 
të interesuara në mjediset 
rurale me çfarë do të për-
mirësohet njohuria e tyre 
për planifikim partcipativ 
në proceset e vendimmar-
rjes me rëndësi të madhe 
për bashkësinë. Në kuadër 
të këtyre aktiviteteve, RZR-
ja do të mbështet krijimin 
e një entiteti, Grupi lokal i 

Aksionit në formë të part-
neritetit privat-publik duke 
përfshirë partnerë të sekto-
rit publik, privat dhe qytetar 
dhe duke mbuluar interesat 
e palëve të ndryshme të in-
teresuara nga 4 komuna të 
këtij rajoni (strumicë, vasi-

levë, bosillovë dhe Novo 
sellë). Grupi do të ketë për 
qëllim të prezantojë intere-
sat e palëve të ndryshme të 
interesuara që ekzistojnë 
dhe punojnë në territorin 
rural të komunave. Qëllimi 
i grupit do të jetë të zhvil-
lojë një dokument strategjik 
për zhvillim lokal që do të 
mbështet dhe bashkojë ini-
ciativat dhe aksionet lokale.  

Për realizimin e aktiviteteve 
të tilla që në mënyrë të duk-
shëm do të kontribuojë në 
përmirësimin e praktikave 
të qëndrueshme të mjedis-
eve rurale në Maqedoni, më 

13 dhjetor 2013 në stru-
micë, Rrjeti për Zhvillim 
Rural i Republikës së Maqe-
donisë ka firmosur Memo-
randum për bashkëpunim 
me Qendrën për Zhvillim të 
Rajonit juglindor të Planifi-
kimit. Në ditën e njëjtë ishte 
zhvilluar punëtori, në cilën 
ishin ftuar gjitha dhjetë ko-
munat e këtij rajoni, me qël-
lim të njoftohen më mirë me 
leAdeR qasjen si metodë 
për nxitjen dhe zbatimin e 
zhvillimit lokal në mjedi-
set rurale, rëndësia e saj si 
IPARd masë e ardhshme, si 
dhe të prezantohen aktiv-
itetet e planifikuara.   
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ndarja e rezultateve të deritanishme dhe 
arritje nga projekti i USAID për Adaptimin e 
Bujqësisë ndaj ndryshimeve Klimatike  

rrjeti për Zhvillim 
rural ka organi-
zuar dy punëtori, 
më 13 dhjetor në 

Rosoman dhe 20 dhjetor 
në Gjevgjeli, me qëllim të 
ndajë përvojat dhe rezul-
tatet e praktikave adaptive 
bujqësore, të zbatuara dhe 
testuar në periudhën prej 
fillimit të zbatimit të projek-
tit të UsAId për Adaptimin e 
bujqësisë ndaj Ndryshimeve 
klimatike në prill 2012 deri 
më sot. 
Fermerët e pranishëm nga 
rrethina e Rosomanit dhe 
Gjevgjelisë kanë pasur 
mundësi të njoftohen me 
teknikat dhe masat e ndry-
shme për adaptim ndaj 
ndryshimeve klimatike, të 
cilat ishin demonstruar dhe 
testuar në vreshtari, kop-

shtari dhe pemëtari. Përveç 
rezultateve dhe arritjeve 
nga masat e zbatuara adap-
tive, ekspertët prezantuan 
monitorimin njëvjeçar të 
proceseve erozive, si dhe 
përfitimet nga zbatimi i ma-
save adaptive për kursimin 
e ujit në prodhimtarinë bu-
jqësore.  
Në fund të punëtorisë 
kishte diskutim të hapur, 
ku fermerët kanë mundur 
të shkëmbejnë problemet 
që paraqiten gjatë punës së 
tyre bujqësore dhe të marrin 
këshilla të dobishme nga ana 
e ekspertëve, si dhe mënyrën 
si të përballohen me efek-
tet e ndryshimeve klimatike 
dhe çfarë masa adaptive të 
prezantohen për të mbrojtur 
kulturat në pemëtari, kopsh-
tari dhe vreshtari. 



Е-buletini no. 7     korrik - dhjetor 2013 24

RRJETI PËR ZHVILLIM RURAL I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË
e-buletini

Përfshirja e RZR në Programin e 
USAID për përmirësim të punës së 
organizatave – PPPo 

rrjeti për Zhvillim 
Rural të Republikës 
së Maqedonisë u 
zgjodh si një prej 

pesë organizatave që do të 
fitojnë përkrahjen e Pro-
gramit të UsAId për për-
mirësim të punës së organi-
zatave (PPPO) në dy vitet e 
ardhshme. Për këtë qëllim, 
u nënshkrua edhe memo-
randumi i mirëkuptimit 
mes RZR dhe programit të 
përmendur të UsAId, më 18 
nëntor të vitit 2013, në zyrat 
e Ambasadës së shteteve të 
bashkuara. 
RZR do të përfshihet dre-
jtpërdrejtë në zhvillimin 
e gjithë periudhës pro-
gramime, prej zbatimit të 
vlerësimit të gjendjes së or-
ganizatës deri në krijim dhe 
zbatim të intervenimeve të 
organizatës, me qëllim që 

aktivitetet e planifikuara 
me PPPO për rritje të kapa-
citetit të RZR të japin efektin 
e dëshiruar për organizatën.
UsAId ka angazhuar kom-
paninë konsulente deTRA 
Centar për zbatimin e PPPO. 
kjo kompani konsulente 
ka metodologji të posaçme 
konsulente, të bazuar në 
qasjet botërore pjesëmar-
rëse më bashkëkohore, por 
adaptuar ndaj specifikave 
tona dhe ndaj qasjes pjesë-
marrëse të UsAId për për-
forcimin e kapaciteteve or-
ganizative  dhe njerëzore. 
Aktivitetet për përmirësi-
min e kapaciteteve orga-
nizative dhe realizim fil-
lojnë me diagnozën për-
katëse për gjendjen e or-
ganizatave, sikur edhe tek 
shumica e metodologjive 
tjera konsulente, dhe si-

pas metodologjisë të de-
TRA Centar.  ky aktivitet 
fillestar i diagnostifikimit 
u zbatua në një punëtori 
kreative treditëshe, emëru-
ar si Holignoza (diagnoza 
gjithëpërfshirëse organiza-
tive), e cila u zhvillua 4-6 dh-
jetor në Manastir, ku morën 
pjesë përfaqësuesit e or-
ganizatave –anëtar të RZR. 
Në dhjetor u organizuan 

4 takime me fokus grupe, 
të përbëra prej të gjithë 
anëtarëve të RZR, të ndara 
përkatësisht në 4 rajone, që 
më shumë kanë ndihmuar 
në përcaktimin e gjendjes 
së Rrjetit, si dhe mundësitë 
dhe kushtet për përmirësim 
të mëtutjeshëm të punës 
dhe qëndrueshmëri afatg-
jate. 
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Konferencë për bujqësi 
familjare në Bruksel

gjatë seancës së 
60-të Asamblesë 
se Përgjithshme 
të kombeve të 

bashkuara, viti 2014 ishte 
emëruar si viti Ndërkom-
bëtar i bujqësisë Familjare. 
Në udhëheqjen e Organi-
zatës për Ushqim dhe bu-
jqësi, ka rolin e ngritjes së 
profilit të bujqësisë famil-
jare duke e përqendruar 
vëmendjen botërore në ro-
lin e saj për zbutjen e urisë 
dhe varfërisë, ofrimin e 
sigurisë së ushqimit dhe 
përmirësimit të amvisërive, 
duke mbrojtur mjedisin 
jetësor dhe llojllojshmërinë 
biologjike.  
si rezultat i kontekstit të 
deklaratës së Okb-së për 
vitin 2014 si viti Ndërkom-
bëtar i bujqësisë Familjare, 
dhe në pajtim me kontribu-

tet nga konsultimi me anë 
të internetit që ishte zhvil-
luar më 02.08.2013 dhe 
11.10.2013, ishte zhvilluar 
një konferencë evropiane 
me titullin “bujqësia famil-
jare: një dialog drejt një bu-
jqësie më të qëndrueshme 
dhe afatgjate në evropë dhe 
në botë” e organizuar nga 
komisioni i be-së më 29 
nëntor 2013 në bruksel. 
Rrjeti për Zhvillim Rural i 
Republikës së Maqedonisë, 
si agjent mjaft aktiv i bashkë-
sive rurale, kishte përfaqë-
suesin, Marija Trpevska, të 
pranishëm në konferencën. 
konferenca kishte përmasa 
mjaft të mëdha. Më tepër se 
400 pjesëmarrës, disa prej 
personave më të njohur dhe 
më të spikatur të politikave 
bujqësore në evropë, ishin 
mbledhur për të diskutuar 

mbi rolin rëndësishëm të 
bujqësisë familjare, sfidat 
kryesore dhe prioritetet për 
të ardhmen, si dhe identifi-
kimin e mjeteve më efektive 
për të mbështetur bujqësinë 
familjare. 
disa prej folësve kryesor të 
konferencës ishin z-nja lore-
ta dormal Marino, zëvendës 
drejtore e përgjithshme, 
drejtoria e Përgjithshme për 
bujqësi dhe Zhvillim Rural – 
komisioni evropian, z. da-
cian Cioloş, komisari i be-
së për bujqësi dhe Zhvillim 
Rural, Carlo Petrini, presi-
denti i organizatës lëvizja 
Ndërkombëtare e Ushqimit 
të Ngadaltë, prezantimi i të 
cilit ishte uruar me një ova-
cion të gjatë nga të pranish-
mit në konferencën. Përveç 
nikoqirëve, në konferencën 
ishin ftuar edhe folës emi-

nent nga jashtë evropa, të 
cilët kishin kontribut mbi 
rezultatet përfundimtare. 
Gjatë konferencës, ishin 
zhvilluar edhe tre punë-
tori paralele duke mbuluar 
temat:
• Punëtori 1: Praktika më 

të mira në bujqësinë 
familjare 

• Punëtori 3: Modelet orga-
nizative për të përforcuar 
fermat familjare 

• Punëtori 2: Qasje në 
teknologji dhe kërkim 

konferenca përfundoi me 
një Panel të Nivelit të lartë 
gjatë së cilës edhe ishin ar-
ritur rezultatet më të mëdha 
duke shkëmbyer mendi-
met mbi temën e bujqësisë 
familjare nga gjithë pjesë-
marrësit. 
Përveç kësaj, rezultatet e 
konferencës do të merren 
parasysh edhe gjatë konfer-
encës Rajonale evropiane 
(eRC) të FAO-s, e caktuar 
për 1-4 prill 2014 në buku-
resht, Rumani dhe gjitha zh-
villimeve tjera që do të orga-
nizohen gjatë vitit 2014.
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Aleksandra Todoro-
vska, si përfaqë-
sues i Rrjetit për 
Zhvillim Rural të 

Republikës së Maqedonisë 
ka marrë pjesë në mbled-
hjen e 28 të kuvendit të Gru-
pit të Përhershëm të Punës 

Pjesëmarrja e RZR i RM-së në 
mbledhjen e 28 të Kuvendit të Grupit 
të Përhershëm të Punës për Zhvillim 
Rural i Evropës juglindore 

për Zhvillim Rural i evropës 
juglindore, që u mbajt në 
Gmunden, Austri, gjatë peri-
udhës prej 4 deri më 8 dhje-
tor.
Në kuadër të programit 
ishin organizuar edhe ud-
hëtime në teren, në të cilat 

vizitorët kishin mundësi të 
mbledhin përvoja nga prak-
tikat e mira të realizuara nga 
rrethina e Gmunden. Gjatë 

mbledhjes ishin prezantuar 
konkluzionet nga mbled-
hja e shtatë vjetore e Minis-
trive për bujqësi të evropës 
juglindore, plani veprimit i 
Rrjetit ballkanik për Zhvil-
lim Rural, programet për 
zhvillim rural të Austrisë si 
dhe ishin hapur diskutime 
lidhur me bashkëpunimi e 
Grupit të Përhershëm të Pu-
nës me organizata të shum-
ta ndërkombëtare. 
Anëtarët e Rrjetit ballkanik 
për Zhvillim Rural, mes të 
cilëve ishin përfaqësuesit e 
rrjeteve për zhvillim rural 
nga R. e Maqedonisë, ser-
bisë, Malit të Zi dhe kosovës, 
shfrytëzuan këtë mundësi 
për të realizuar takime në të 
cilat u diskutuan aktivitetet 
e ardhshme të Rrjetit.  
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U publikua libri nga 
PREPARE

Libri, “Fryma e ko-
munitetit fiton” - Në 
ç’mënyrë shoqëria 
qytetare e mbështet 

evropën rurale, paraqet në 
konfirmim për aktivitetin 
shumëvjeçar të Organiza-
tës evropiane të Rrjeteve 
qytetare, PRePARe - Part-
neritet për evropë Rurale, 
që prej themelimit të saj në 
vitin 2000.      
ky libër, që përbëhet nga një 

numër i deklaratave të in-
dividëve të përfshirë në zh-
villimin rural dhe sektorin 
qytetar në evropë, njëherë 
e promovuar nga komisari 
i bashkimit evropian për 
bujqësi dhe zhvillim rural 
dajçan Çolosh, bindshëm 
tregon që qytetarët dhe or-
ganizatat qytetare janë të 
interesuar shumë që të kon-
tribuojnë për proceset zhvil-
limore në mjediset rurale. 

PRePARe - Partneritet 
për evropë Rurale ka bërë 
shumë gjatë 13 vitet e fundit 
për të stimuluar përforci-
min e shoqërisë qytetare 
në vendet anëtare të be-së 
si dhe shtetet para aderimit 
nga evropa Qendrore, lin-
dore dhe juglindore, duke i 
inkurajuar njerëzit nga mje-
diset rurale të marrim pjesë 
aktive, në partneritet, për 
zhvillimin socio-ekonomik 

të bashkimit evropian.       
Rrjeti për Zhvillim Rural i 
Republikës së Maqedonisë 
është anëtare e plotë e PRe-
PARe që prej vitit 2012 dhe 
merr pjesë me një deklaratë 
në këtë libër dhe i prezanton 
shqyrtimet e saja për zhvil-
lim të demokracisë, sundim-
it, partneritetit dhe zhvil-
limit të kapitalit njerëzor në 
mjediset rurale. 
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Pjesëmarrje të Rrjetit për 
Zhvillim Rural të Republikë së 
Maqedonisë në Parlamentin Rural 
Evropian të parë 

më 13 nëntor 
2013 në bruksel 
ishte organizuar 
Parlamenti Ru-

ral evropian i parë, PRe-ja. 
Në bashkëpunim dhe me 
mbështetjen e komisionit 
ekonomik dhe social evro-
pian, Parlamenti ishte mba-
jtur në hapësirat e tyre në 
bruksel dhe ishte një mbled-
hje në vetë qendrën e fuqisë 
politike evropiane. Në eve-
nimentin morën pjesë më 
tepër se 150 përfaqësues të 
70 organizatave rurale, mes 
të cilëve ishte edhe përfaqë-
suesi i Rrjetit për Zhvillim 
Rural i RM-së, me qëllim 
të vendosen problemet me 
të cilat përballohen komu-
nitetet rurale në agjendën 
e be-së dhe të ndikojnë mbi 
politikat që i krijojnë jetën e 
tyre. 
Parlamenti Rural evropian 
është një koncept, ide, even-
iment, vizioni i asociacione-
ve rurale dhe bashkësive 
lokale. Ai paraqet një forum 
për shkëmbimin e ideve dhe 
përvojave mes lëvizjeve dhe 
rrjeteve kombëtare rurale. 
Qëllimi i PRe-së është të 
zbatojë një zë të përbashkët 
për përforcimin e lëvizjes 
rurale në evropë. Parlamen-

ti Rural evropian do të krijo-
jë një deklaratë të përbash-
kët e cila do të ndikojë mbi 
politikën rurale evropiane, 
do të përmirësojë dialogun 
e vendimmarrësve në niv-
elin lokal, do të mundësojë 
shkëmbim të përvojave të 
një zhvillimi të suksesshëm 
lokal dhe do të gjejë formë 
në të cilën PRe-ja do të vazh-
dojë të jetojë nëpër evropë. 

lëvizjet rurale që kanë 
marrë pjesë në iniciativën 
arritën në konkluzionin që 
kanë shumë probleme të 
përbashkëta dhe interesa 
siç janë cilësia e shkollave 
në mjediset rurale, qasja 
në institucionet shënde-
tësore dhe shërbime tjera 
themelore si dhe mundësia 
për të ndikuar mbi politikat 
e be-së. 

Parlamenti Rural evropian 
ka krijuar një përzierje të 
duhur të mendimeve nga 
nivelet e larta dhe më të ulë-
ta, në kombinim me prak-
tikën. Procesi do të vazhdojë 
edhe pas evenimentit, në 
formë të detyrave dhe ven-
dimeve që do të shprehen 
nga grupet e punës, të cilat 
do të njoftojnë më tutje për 
progresin e arritur. 


