Alternativa ne
Qeveri 2018-2020

Llogaridhenia e punes 3
vjecare teë Ministrise se
Kultures dhe drejtorave teë
Alternatives gjatë qeversijes
2018-2020 ne krye me
kryetarin Afrim Gashi
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PSE ALTERNATIVA HYRI NË QEVERI?
Alternativa u fut në qeveri me 01.06.2018 , dhe qëllimi i futjes në
qeveri ishte të ndihmojmë dhe të kontribojmë në futjen e
Maqedonisë së Veriut në Nato dhe BE
Gjithashtu , Alternativa me ekipin e saj në qeveri dhe në institucionet
udhëheqëse dëshmoj te shqiptarët se se udhëheqim drejt dhe
pa korrupsion.Ne punojmë pa i dëmtuar qytetarët dhe ideja jonë ishte
ti dëshmojmë qytetarëve se si udhëhiqet drejt dhe pa korrupsion dhe
se kjo mund të vazhdon vetëm nëse zgjidhen njerëzit e adekuat .
Alternativa në udhëheqjen e saj ka pasur
1 ministri dhe 17 drejtori.
Ministria e Kulturës - Asaf Ademi & Hysni Ismaili
1.Agjencioni i Barnave dhe paisjeve mjeksore MALMED - Visara Riza
2.Institutit për Sëmundje të Mushkërive dhe TBC- Arben Labënishti
3.Drejtoria e Klinikës Universitare të Toksikologjisë - Nagip Zumberi
4.Enti Për Rehabilitimin e Fëmijëve dhe të Rinjëve-Fatmir Ejupi
5.NP Radiodifuzioni Nacional ( RDN ) - Admirim Haliti
6.Hekurudhat e Maqedonisë së Veriut- Transporti Shaban Zendeli & Orhan Murtezani
7.Muzeu i shkencave të Natyrës - Driton Sulejmani
8.SHMK “ Naser Ademi ” , Negotinë-Vrapçisht- Rexhep Rexhepi

9.Institucioni Nacional Biblioteka “ Koço Racin “ – Tetovë - Njomza Imeri Ismaili
10.Instituti kombëtar shtëpisë përkujtimore e Nënës Terezë - Arian Asllanaj
11. Institutit Nacional Qendrës për Konservim Gostivarë - Musa Selimi
12.NQF Vardar Film – Shkup- Naser Curri
13.INQK ‘’ Koço Racin’’ - Kërçovë - Mazllam Osmani
14.Teatri i Gostivarit - Visar Vishka
15.Teatri Shqitpar Shkup - Ylber Murtezi
16.Avokat i popullit - Faton Selmani
17.Inspektorati Shtetëror i Ndërtimtarisë dhe Urbanizmit - Llokman Limani

MINISTRIA E KULTURËS

Sukseset e ministrisë së kulturës filluan me
Asaf Ademin dhe përfunduan me Hysni Ismailin.
Avancimi i kuadrove shqiptare në
Ministrinë e Kulturës
Në vitin 2019 u avancuan 22 punonjëstë
kuaderove shqiptare në Ministrinë e kulturës
të cilët me vite të tëra kanë qenë në
gradën e bashkëpunëtorëve të rinj
dhe nuk kanë qenë të avancuar.
90 ditë, 24 shqiptarë të avanuar në detyrë
Opera e parë shqiptare “Skenderbe”
Më 23.12.2019 u mbajt premiera e operës së
parë në gjuhën shqipe "Skënderbeu"
OPERA E PARË
nga kompozitori Fatos Lumani në Operën
SHQIPTARE
‘’SKENDERBEU’’ dhe Baletin Nacional. Projekt ky i mbështetur
nga Ministria e Kulturës së Republikës së
Maqedonisë së Veriut.
Regjistrimi i Ansamblit Shqiptarë
Regjistrimi formalo-juridik dhe fillimi i punës
së institucionit nacional ansambli shqiptar
i kengeve dhe valleve. Është subjekt
funksional. Në vitin 2018 u mbajt Gala
koncerti dhe programa u realizua në
vitin 2019.

Hise në Buxhet
Mbi 50% e shqiptarëve kanë fituar
hise në konkurset të cilat janë hapur
nga ana e Ministrisë së Kulturës
edhe atë: Vala e re kulturore,
Evropian të rinj, programa vjetore.

Teatri për fëmijë dhe të rinjë

Ministria e Kulturës mbështeti gjithsej
34 projekte që ishin të përfshira në
programet vjetore të punës së
institucioneve kombëtare në fushën e
kulturës për vitin 2019 ku një nga
projektet që u financua dhe u
implementua është edhe Teatri
për fëmijë dhe të rinjë me buxhet
prej 484.787,00 denarë

Hapja e Shtëpisë së Kulturës
“Shota”
Projekti për rinovimin e Shtëpisë së
Kulturës "Shota" u realizua me mjetet e
Ministrisë së Kulturës në kuadër të
Programit për dotacione kapitale për
njësitë e vetëqeverisjes lokale në
fushën e kulturës dhe me mjetet e
Komunës së Vrapçishtës.

Hapja e bibliotekës në fshatin
Batincë, komuna e Studeniçanit
Në fshatin Batincë në Komunën e
Studeniçanit u hap biblioteka e cila
u mbështet nga Ministria e Kulturës,
nga Organizata e Kombeve të
Bashkuara për Migrim (IOM), nga
Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar
dhe nga sektori privat

Themelimi i teatrit
të Gostivarit
Për herë të parë në qytetin e
Gostivarit themelohet
teatri i mbështetur nga
Ministria e Kulturës
Teatri i Gostivarit u themelua
për 68 ditë!

Fillimi i ndërtimit të Shtëpisë
së Kulturës në Bogovinë
Me iniciativë të Ministrisë së
Kulturës u hodh gurthemeli I
ndërtimit të Shtëpisë së Kulturës
në Komunën e Bogovinës,
investim i mbështetur nga
Ministria e Kulturës me
25,000,000.00 denarë.

Fillimi i ndertimit të Shtëpisë
së Kulturës në Mateç, Likovë

Me iniciativë të Ministrisë së
Kulturës u hodh gurthemeli I
ndërtimit të Shtëpisë së Kulturës
në fshatin Mateç,në Likovë investim
i mbështetur nga Ministria e Kulturës
me 25,000,000.00 denarë që do të
shfrytëzohen për realizimin e një
pjese të punimeve ndërtimore të
parapara me ndryshimet gjatë
ndërtimit të Shtëpisë së Kulturës.

Marrëveshja Kolektive

PAS 16-të VITEVE NENSHKRUHET
MARVESHJA E RE KOLEKTIVE
Më 28.12.2019, Qeveria e
Republikës së Maqedonisë së Veriut
e miratoi Informatën me të cilën,
ministrit të Kulturës, Hysni Ismaili,
i jepet autorizimi për të nënshkruar
Marrëveshjen Kolektive në
Kulturë, ndërsa Ministria e
Financave është e detyruar t'i
sigurojë mjetet për këtë dedikim,
më së voni deri më1.07.2020.
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Agjencina e Barnavedhe
Pajisjeve Mjekësore MALMED

TË ARRITURAT
Nga 52 të punësuar sa numëronte ky
institucion para emërimit vetëm
7 ishin shqiptar,tani ai numër është 21
Gjithsej janë bërë 15 punësime,
3 me vendime dhe 12 me kontratë në vepër
Implementimi i ligjit
për përdorimin e gjuhëve
(tabela, ueb-faqja, fan-page në Facebook,
memorandumi, vulat)
Agjencia planiﬁkon një system kombëtar
për monitorimin e barnave dhe
është në fazën e fundit përgatitore për
të ﬁlluar benchmarking me
Organizatën botërore të shëndetësisë (WHO)
Agjencia e barnave dhe pajisjeve mjekësore
ka ﬁlluar iniciativën përpërgatitje të një
ligji të ri për barna dhe një ligj
tjetër për pajisje mjekësore
Kanë ﬁlluar përgatitjet për përfshirjen e
inspektorëve farmaceutiknë
“Pharmaceutical Inspection
Co-operation Scheme (PIC Scheme)
Në kuadërtë Twinning Light projektit,
Agjencia organizoi simulime
të inspektimeve në kompanitë vendase

Në fushën e edukimit profesional,
MALMED për here të parë, ndau buxhet dhe
është në procedure të organizimit
të specializimeve për të punësuarit e saj
Agjencia, pas shumëvitesh, arriti të sigurojë
literaturë në bazë për farmacistët,
Farmakopeja e fundit Britanike 2020
MALMED, nënshkroi kontratë me
PAKOMAK për reciklim të letrës
dhe materialeve të tjera recikluese
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Entit Për Rehabilitimin e
Fëmijëve dhe të Rinjëve - Shkup

TË ARRITURAT
Plani i konﬁguracionit funksional
të institucionit
Përpilimi i sistematizimit të brendshëm
Transformimi i tërësishëm institucional
sipas standardeve të parapara
të reformave sociale
Ndryshimet statutore lidhur
me implementimin e Ligjit
për përdorimin e gjuhëve
Rritja e numrit e të punësuarve nga 69 në
184 me qëllim që ta rrisim
cilësinë e shërbimeve
Hapjen e Qendrës për rehabilitim
profesional në bashkëpunim me
USAID-in, qendër prej ku do të bëhet
lidhshmëria ndërmjet personave me nevoja
të veçanta me tregun e punës
Hapjen e kabinetit të Logopedisë
donacion nga Ambasada
e Republikës së Gjermanisë
Hapjen e qendrës ditore për
përkujdesje deri në moshën 26-vjeçare
Rritjen e cilësisë së transportit me
dy vetura të adaptuara ku njëra është
në shërbim të shfrytëzuesve
Kënd lojrash për shfrytëzuesit
Hapja e shërbimit për parandalim
dhe intervenim të hershëm
Hapja e shërbimit për jetesë
të shfrytëzuesve me mbështetje
në bashkinë
Hapja e shërbimit për kujdesin ditor të
shfrytëzuesve me dy qendra
të grupmoshave të ndryshme

Shërbim për akomodim urgjent
intervenues që është në vijim,i
mbështetur nga organizatat ndërkombëtare
Përpilimin e planit për zhvillim
të ekonomisë - Draçevë
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Muzeu i shkencave të natyrës

TË ARRITURAT
Stabilizimi ﬁnanciar i muzeut –para emërimit
gjendja e xhirollogarisë së institucionit
ishte 40.000 den, ndërsa sot 320.000 den
Mbi 95% realizim të mjeteve buxhetore
për realizim të projekteve dhe investimeve
Arritja e përfaqësimit të drejtë dhe
adekuat në punësime – 25% shqiptarë
Implementimi i ligjit
për përdorimin e gjuhëve
(tabela, ueb-faqja, fan-page në Facebook,
memorandumi, vulat)
Nënshkrim i memorandumeve të
bashkëpunimit me Muzeun e Shkencave
të Natyrës së Sofjes dhe Muzeun e Shkencave të
Natyrës së Budapestit
Ndërrimi i dritareve në pjesën e
administratës
Ndryshimi i pamjes së hyrjes së muzeut
Rritja e numrit të vizitorëve për 22%
Realizimi i 9 ekspozitave
Për vitin 2020 do të realizojmë 7 projekte nga
sfera e hulumtimit,edukimit, ekspozimit
dhe promovimit të Muzeut

Janë siguruar mjete për 3 projekte në
sferën e investimeve:
a) Modernizimi i sistemit kundër
zjarrit në shumë 550.000 den
b) Ndërrimi i serverit për regjistrimin
e materialit muzeor në shumë 265.000 den dhe
c) Blerja e një mjeti/aparati që do lehtësojë
lëvizjen e vizitorëve me invaliditet në hapësirat
e Muzeut (shkallët) në shumë 200.000 den
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Hekurudhave të Republikës së Maqedonisë
së Veriut – Transportit

TË ARRITURAT
Të gjitha tabelat, uniformat
të gjitha mbishkrimet tashmë
janë edhe në gjuhën shqipe

Është bërë investim prej 6.414.000
eurosh për blerjen e
tri elektrolokomotivave
të reja për transport të mallrave

Është rritur për 10% sasia e
të hyrave nga transporti i
mallrave krahasuar me vitin 2018
Rikthimi i trenit Shkup-Prishtinë
Rritje e të hyrave për
10% për vitin 2019
Rritje e transportit për
9.4% për vitin 2019
Numri i të punësuarve shqiptarë
në viti 2018 ishte
11 ( 1.16% ),në vitin 2020
është rritur 82 ( 8.6%) të
punësuar shqiptarë

Në kujtim të Shaban Zendelit
i cili ndrroi jetë me 11.07.2019
ish drejtor i Hekurudhave i cili
dha kontribut të madh gjatë
udhëheqjes së tij në këtë
institucion

Përfaqësimi i shqiptarëve në
organet drejtuese
të kompanisë në vitin 2018 ishte
0% , në vitin 2020 është rritur për
28,5%

Rritje prej 5% të pagave të
945 punetorëve
në Hekurudhen e Republikës së
Maqedonisë së Veriut - Transport
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NP Radiodifuzioni Nacional (RDN)

TË ARRITURAT
Rrogat të cilat nuk kanë qenë të
rritura dy dekada, ne i
kemi rritur për 30%, për të gjithë
punëtorët, afër
160 që janë tani në Radiodifuzion

Kam sjell edhe Marrëveshje Kolektive,
të cilën Radiodifuzioni nuk e ka pasur
asnjëherë, me të cilën kemi
ngritur të drejtat e
punëtorëve në një nivel të lartë.

Është përmirësuar dukshëm
përfaqësimi i shqiptarëve.
Nga numri total - para një viti
kemi pasur 9%, tani kemi
23% shqiptarë
Në vende udhëheqëse
para një viti kemi pasur
10% shqiptarë ,
ndërsa tani kemi 50% shqiptarë
Kemi rritur investimet kapitale
për një vit, prej nivelit 6% për dallim
prej viteve paraprake.
Në vitin 2019 kemi arritur në mbi
60% investime kapitale.
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SHMK “Naser Ademi “- Negotinë,Vrapçishtit

TË ARRITURAT
Themelimi i librarisë në
kuadër të gjimnazit
Organizimi sistematizimi dhe
furnizimi i librarisë me libra dhe
materiale për lexim
Rregullimi i oborrit dhe
parkingut të gjimnazit
Nënshkrimi i memorandumit për
bashkëpunim me shkollën
e mesme- gjimnazin e
komunës së Koçanit
Krijimi i një bashkëpunimi
të avancuar
në trekëndëshin
nxënës, prind, profesor
Organizimi i panairit të ushqimit
dhe prezantimine
kompanive në
komunën e Vrapçishtit,
me rastin e manifestimit
të maturës
Vizita të kompanive dhe njoftimi
i nxënësve me mënyrën e
organizimit
dhe funksionimit të tyre.
Krijimi i ambientit miqësor dhe
pozitiv gjatë procesit edukativo
arsimor në gjimnazin e Negotinës
Rritja e numrit të nxënësve
dhe të punësuarve në gjimnaz.
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SHMK “Naser Ademi “- Negotinë,Vrapçishtit

TË ARRITURAT
Gjatë vitit 2019 janë realizuar
të gjitha projektet e planiﬁkuara,të
ﬁnansuara nga Ministria e Kulturës
Manifestimi i realizuar për ditën
botërore të librit,ku shpallem
konkrus letrar për shkollat ﬁllore
të Tetovës me rrethinë.Ka pasur
transparencë dhe pavarsi që
komisioni të vendos lirshëm se
kujt do ti jepen çmimet
Realizimi i Projektit
‘’Ekspozitë e autoreve të vendlindjes’’
projekt ky i pritur shumë mirë nga
qytetarët të cilët për së afërmi u
njoftën me tituj dhe autorë
të vendlindejes
Projekti ‘’Të njohim Biblotekën’’,
që për herë të parë realizohet në
ambient të hapur ku çdo kalimtarë
kishte mundësinë që për së afërmi
të njoftohen me këtë institucion
Realizimi i projektit
‘’Përzgjedhja e lexuesit më
të mirë të vitit’’
Vizita nëpër shkolla ﬁllore
për qëllim të njoftimit të
fëmijëve me biblotekën
Furnizimi me një numër
të madh të librave në
biblotekën e Tetovës
Nënshkruam memorandum
bashkëpunimi me shoqatën
e shkrimtarëve OENEUM- Tetovë
dhe me Agjencinë për
zbatimin e gjuhëve
Bashkëpunojmë me të
gjithë shkrimtarët e Tetovës
me rrethinë dhe jemi të
hapur për bashkëpunim
Riaktvizimi i ueb faqës dhe fan
page të biblotekës së Tetovës
dhe implementimi i ligjit
për përdorimin e gjuhëve
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INQK ‘’ Koço Racin’’ - Kërçovë

TË ARRITURAT
Drejtori parë shqiptar i këtij institucion që nga
themelimi i cili vjen në këtë pozitë në
shtator 2018 ku në kuadër të cilit funksionon
edhe biblioteka e qytetit.
Kuadri - përfaqësimi i shqiptarëve nga 22 të
punësuar vetëm 1 shqiptar ne vitin 2018
në vitin 2019 realizohen 11 prej të cilëve
9 shqiptarë 1 turk dhe 1 rome.
Rritje të buxhetit të programës vjetore për
projektet artistike për 50%
Gjatë vitit 2019 janë realizuar
mbi 90 aktivitete në fusha të ndryshme kulturore
(mesatarisht nga 2 aktivitete ne javë)
Nga aktivitetet veçohen ato të Festave
të Nëntorit të cilat zgjasin për një javë
nga 22-28 nëntor. Gjatë kësaj jave organizohet
edhe festivali për fëmijë ,drama, ekspozitat, ﬁlmi,
muzika klasike dhe promovime librash.
Nuk mungojnë aktivitetet edhe për fundvit ku
organizohet edhe koncert për mërgimtarët të
cilët kthehen në vendlindje
Për një vit e gjysëm është rregulluar ambienti
rreth e rrotull pallatit, është sanuar dhe
lyer dyshemeja si dhe pjesa e përparme e skenës,
pjesërisht është siguruar pajisje për zërim, është
rregulluar parahymja në Qendrën e Kulturës në
vlerë prej mbi 20 mijë eurosh kurse për këtë vit
janë siguruar mjete në vlerë prej 20 mijë
euro për ndriçim .Është siguruar edhe një
Grand Piano ne vlerë prej 25 mijë euro donacion
nga një grup mërgimtarësh nga Amerika.
Nga bashkëpunimet me institucione dhe shoqata:
Teatrin e Tetovës, Shkupit, Aleksandër Mojsiu dhe
Qendrën Kulturore të Fëmijëve nga Durrësi,
Teatrin Migjeni Shkodër, Teatrin e kukullave Tiranë,
SHKA Xheladin Zeqiri, SHKA Lidhja e Prizrenit,
SHKA Karshiaka si dhe artistë të njohur
nga vendi dhe jashtë.
Në bibliotekën e qytetit zvogëluam çmimet
e anëtarësimit nga 200 në 100 den për nxënësit
e shkollave ﬁllore dhe 150 për të rriturit ,
ofruam edhe paketën familjare për 3 anëtarë
250 den me çka ndikuam në rritjen e anëtarësisë
nga 700 në 1100 si dhe u bë inkuadrimi në
Platformën rajonale elektronike Cobiss
çka ju mundëson anëtarëve qasje në fondin e
librave të bibliotekave të vendit dhe rajonit.
32 mijë euro për Galerinë e
Omer Kaleshit mjete këto të
siguruara nga Ministrie e Kulturës.
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Institut kombëtar shtëpia perkujtimore e NËNËS TEREZË

TË ARRITURAT
Nga 12 të punësuar sa numëronte
ky institucion vetëm një ishte shqiptar,
tani ai numër është 17 (6 janë shqiptarë)
Zyrtarizimi gjuhës shqipe në këtë
institucion
Realizim i shumë projekteve
vendore dhe ndërkombëtare:
memorandum bashkëpunimi me
shumë institute vendore dhe
ndërkombëtare, realizimi i projekteve
me shkollat vendore

Ishim nikoqirë të vizitës historike
të Papa Françeskut në Maqedoninë e Veriut
dhe në Shtëpinë Përkujtimore
të Nënës Terezë
Bashkëpunim me të gjitha ambasadat
në vendin tonë, me ato të
Shqipërisë dhe Kosovës, si dhe bashkëpunimi
me institucione shtetërore, me
shoqata qeveritare dhe joqeveritare
të vendit tone dhe të huaja

Realizimi i punimeve infrastrukturale
në Shtëpinë Përkujtimore të Nënës Terezë
sferën e investimeve:
a)sanimin e kulmit, lyerje , gëlqerosje,
sanimin e instalimit elektrik,
furnizimin me drita adekuate
për ekspozite (reﬂektorë),
ndryshim i ekspozitës me
materiale dhe fotograﬁ të reja,
renovimi i tualeteve etj.
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Institutit Nacional Qendrës për Konservim Gostivar

TË ARRITURAT
Nga 10 të punësuar sa
numëronte ky institucion,
brenda 1 viti kemi arritur të
punësojmë 6 të rinj me vendime
pune dhe 3 me kontratë

Në vitin 2019 IN Qendra për Konservim
Gostivar i ﬁtoi 16 projekte nga Ministria
e Kulturës, prej të cilave 10 tashmë
kanë përfunduar, ndërsa 6 te tjera janë
në përfundim e sipër
Gërmimet arkeologjike
në Kalanë e Gjonovicës
në Kalanë e Ravenit
Konservimi, restaurimi dhe përforcimi i
strukturës së mureve dhe çatisë së
xhamisë së vjetër në f. Simnicë
Restaurimi i fasadës së
Medresesë së Vjetër
në kompleksin e Xhamisë
së Sahatit në Gostivar
Restaurimi i Portës
në kompleksin e Xhamisë së
Sahatit në Gostivar

Evidentimi i trashëgimisë kulturore
të fshatit VAU (Brodeci i Gostivarit)
Elaborati për Revalorizimin e
lokalitetit arkeologjik Draudakum
në f. Gradec

Në vitin 2020 në Mistrinë e Kulturës
aplikuam me gjithsej 15 projekte,
ndërsa i ﬁtuam 14 prej tyre.

Gjatë këtij viti puna më primare është
projekti i konservimit, restaurimit
dhe përforcimit të konstruktit të
xhamisë së vjetër të f. Raven.
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INQF Vardar Film - Shkup

TË ARRITURAT
Realizuam një projekt që e ﬁtuam
nga qyteti i Shkupit- ﬁlm
dokumentar
‘’Arkivat sekrete të Shkupit’’
Sivjet për herë të parë pas 25 viteve
janë lëshuar mjete nga Ministria
e Kulturës për ta rregulluar kinosallën
ose sallën për projeksione
Po e sanojmë sallën e zërit,që
për vite të tëra ishte jofunskionale
E rregulluam ngrohjen,korridorin dhe
‘’bunkerin’’
Respektojmë ligjin për zbatimin
e gjuhës shqipe ueb faqja
jonë është edhe në shqip
Nënshkruam memorandum
bashkëpunimi me disa insitute
dhe insitucione kulturore:
Me ITSHKSH-në ,
Fakultetin e arteve dramatike.
Bashkëpunojmë në mënyrë të
shkëlqyer me Kinotekën e
Maqedonisë së Veriut,me festivalin
‘’Vëllëzrit Manaki’’
që organizohet në Manastir

Alternativa
ne Qeveri
2018-2020

