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Falënderim  Qendra për arte ekzekutuese MULTIMEDIA sinqer-
isht i falënderohet Komunës së Gostivarit, Kryeta-rit të 
saj dhe ekipit të afërt të tij të cilët e kuptuan idenë e 
projektit dhe tërësisht u dhanë në zbatimin e tij. Në të 
njëjtën kohë QAE Multimedia i falënderohet ekipit lokal 
në komunën Gostivarit, dhe atë, personave vijues: Agim 
Mustafai, Vjollca Zylbeari, Shemije Elezi dhe Burhan Ah-
meti, të udhëhequr nga koordinatorja Nafije Z. Zyberi, 
për energjinë e freskët, idetë kreative dhe angazhimin 
profesional gjatë tërë procesit hulumtues.
 QAE Multimedia iu falënderohet përfaqësuesve të 
vetëqeverisjes lokale dhe vepruesve politik në komu-nën 
e Gostivarit, dhe atë: Z. Fadil Zendeli, Kryetar i Këshil-
lit të Komunës së Gostivarit, Z. Shpend Kaprolli, Shef i 
kabinetit të Kryetarit të Komunës së Gostivarit dhe Z. 
Boban Markovski, anëtar i grupit këshillues të VMRO-
DPMNE për përzemërsinë, qasshmërinë dhe motivimin 
që me pikëpamjet e tyre të kontribuojnë ndaj planeve 
të ardhshme për zhvillimin kulturor të komunës në të 
cilën ata jetojnë. Përveç kësaj, QAE Multimedia iu falën-
derohet të gjithë pjesëmarrësve në fokus grupet dhe të 
gjithë qytetarëve të cilët kishin kohë dhe dëshironin të 
debatojnë për jetën kulturore në Komunën e Gostivarit.
 Në fund, ky publikim nuk do të bëhej realitet nëse 
nuk do të ishin donatorët e projektit dhe programi vje-
tor i QAE Multimedia të cilët e vlerësojnë kulturën si 
aspekt zhvillimor të komunave dhe e përkrahin qasjen 
strategjike gjatë planifikimit kulturor.



Parathënie  Qëllimi i këtij publikimi është që në mënyrë konkrete 
ta determinojë situatën e jetës kulturore në Komunën e 
Gostivarit, dhe përmes përcaktimit të situatës aktuale 
të ndihmojë në procesin e planifikimit (krijimit) të strat-
egjisë për zhvillim kulturor në këtë komunë.
 Planifikimi i zhvillimit kulturor është një nga instru-
mentet kryesore të cilat e definojnë politikën lokale 
kulturore. Zhvillimi kulturor, si kategori e përgjithshme 
sociale, nënkupton proces të zhvillimit në të gjitha as-
pektet e jetës së njeriut. Në terme globale, zhvillimi 
është proces i cili përfshin homogjenizim apo tendencë 
të balancimit të mënyrës në të cilën njerëzit jetojnë në 
tërë botën. Kjo përfshin edhe krijim të vlerave të për-
bashkëta.
 Analizimi i këtij procesi të planifikimit kërkon qa-
sje ndërdisiplinore. Zhvillimi kulturor përbëhet nga dy 
komponente 1) hulumtim, analizë dhe parashikime dhe  
2) planifikim, synime dhe programe zhvillimore.
 Në procesin e krijimit të një strategjie për zhvil-
lim kulturor, si instrument të politikës lokale, duhet të 
jenë të përfshira hapat vijuese: përcaktim i konceptit 
të kulturës politike, hulumtim dhe analizë e situatës 
ekzistuese në jetën kulturore në mjedisin, identifikim i 
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potencialeve të cilat mund të zhvillohen, seleksionim i 
parametrave (indikatorëve) për zhvillimin kulturor, për-
gatitje e planit për zhvillim dhe përgatitje e planit për 
vlerësim.
 Ky publikim, praktikisht e tregon hapin e dytë të këtij 
procesi, ndërsa rezultatet nga ky hulumtim, duhet të 
shërbejnë si bazë mbi të cilën do të ndërtohet strategjia 
për zhvillim kulturor në Komunën e Gostivarit. Kjo është 
një nga komunat në R. e Maqedonisë e cila e njohu kul-
turën si faktor të rëndësishëm në zhvillimin e mjedisit 
të saj dhe bën përpjekje të sinqerta në krijimin e strat-
egjisë për zhvillim kulturor në komunën, si instrument 
të politikës lokale kulturore.
 Deri në fund të vitit 2011 pritet që Komuna e Gosti-
varit, ta ketë përgatitur strategjinë për zhvillim kulturor 
dhe të fillojë me zbatimin e saj.
 Hulumtimi u zbatua në territorin e Komunës së Gos-
tivarit, në periudhën maj-dhjetor të vitit 2010. Ai ishte 
i organizuar dhe realizuar nga ana e ekipit të QAE Mul-
timedia nga Shkupi së bashku me ekipin e Komunës së 
Gostivarit. Në vetë hulumtimin morën pjesë: përfaqë-
sues të Komunës së Gostivarit, përfaqësues të partive 
politike të cilat janë pjesë e Këshillit të komunës, punë-
torë kulturorë, të rinj si dhe opinioni më i gjerë i cili je-
ton në këtë komunë. Analizat e hulumtimit u bënë nga 
ana e ekipit të QAE Multimedia.
 Ky hulumtim është pjesë e projektit trevjeçar KUL-
TURA NGA PËR TË GJITHË, në të cilin përveç Kërçovës, 
Tetovës dhe Gostivarit, si përfaqësues të Republikës së 
Maqedonisë, marrin pjesë edhe tre komuna nga Kosova.

Me	respekt,
Violeta	Simjanovska

Drejtoreshë	programore



 Në historinë botërore, qytetet dhe komunat kanë 
qenë iniciatorë dhe realizues të zhvillimit kulturor. 
Njerëzit i zbulojnë dhe zhvillojnë talentet e tyre duke u 
përfshirë në mënyrë aktive në qendrat socio-kulturore 
(të cilat jo gjithmonë janë të njëjtat me institucionet 
kulturore). Në këto qendra, kohezioni social, komuni-
kimi, solidariteti, përkrahja, pjesëmarrja në komunite-
tin dhe ruajtja e trashëgimisë kulturore ishin të nxitura 
dhe të përforcuara në mënyrë aktive. Baza e shoqërisë 
së shekullit 21 lëvizi nga dituria dhe informacioni dhe 
përparoi në zhvillimin e kreativitetit. Kjo tregon se 
kreativiteti është ai i cili e merr rolin qendror në shoqëri. 
Duke u ndërlidhur me këto ndryshime, shekulli 21 është 
erë e “qytetit” (ose më saktësisht e qytetit kulturor apo 
kreativ) përderisa shekulli 20 ishte erë e “kombit”. 
 Kultura qytetare është shenjë e qytetit – koleksion 
unikal i ekskluzivitetit, resurseve, aftësive dhe mjeteve të 
cilat e bëjnë qytetin të jetë i ndryshëm nga cili do tjetër. 
Ajo është çelësi i përmirësimit të kualitetit të jetës të 
qytetarëve dhe vizitorëve. Secili prej nesh mund të kon-
tribuojë ndaj zhvillimit kulturor në qytetin e tij. Përmes 
shumëllojshmërisë, aftësive dhe ideve të tij, komuniteti 
mund ta bëjë qytetin vend interesant për jetesë, punë 

Për politikat kulturore qytetare
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dhe vizitë. Kultura e prek përditshmërinë tonë dhe bën 
dallim të vërtetë në ardhmërinë tonë. Kultura mundet 
në mënyrë domethënëse të kontribuojë ndaj arritjes së 
qëllimeve të qytetit. Mund të ndikojë në ekonominë, pu-
nësimin, kriminalitetin, shëndetin, arsimimin, mjedisin, 
transportin etj.
 Njëri nga qëllimet kryesore të politikave qytetare 
kulturore është ta (ri) definojë identitetin e qytetit, i cili 
është i bazuar në memorien kolektive të njerëzve, në 
trashëgiminë kulturore (të lëvizshme dhe të palëvizshme) 
dhe në vizionin për ardhmërinë.
Ky proces i ri-definimit dhe i ri-pozicionimit të kulturave 
lokale kulturore është kompleks dhe sigurisht që nuk 
është afatshkurtër. Maksimizimi i fuqisë së kulturës, si 
veprimtari qendrore në një shoqëri, përfshin edhe një 
sërë hapash.
 Krijimi i politikave lokale kulturore, varet, para 
së gjithash nga resurset kulturore të cilat në njëfarë 
mënyre e definojnë identitetin e qytetit, por ende më 
shumë e definojnë ardhmërinë e tij, vizionin, qëllimet. 
Këto resurse përfaqësojnë bazë për krijimin e vlerave të 
një qyteti.
 Kreativiteti është pikërisht kjo, metodë për shfrytëzi-
min e këtyre resurseve dhe krijim i kushteve për zhvilli-
min e tyre. Detyra kryesore e atyre të cilët e planifikojnë 
politikën qytetare kulturore duhet të jetë pikërisht njo-
hja, menaxhimi dhe shfrytëzimi i resurseve në mënyrë 
korrekte, duke i përfshirë në mënyrë aktive të gjithë 
qytetarët në të gjitha fazat e planifikimit të zhvillimit. 
Resurset kulturore nuk janë vetëm ndërtesat (institucio-
net) por edhe simbolet, talentet, aftësitë, aktivitetet dhe 
numri i madh i produkteve lokale (zanate, shërbime, etj.).

 Duke i marrë parasysh të gjitha këto fakte për do-
methënien e resurseve kulturore, mund të përfundohet 
se çdo qytet është unikal, ka veçantitë e veta dhe mund 
të jetë qendra e botës për ndonjë gjë, kuptohet nëse 
punohet shumë në të.

Violeta Simjanovska
Drejtoreshë	programore



 Sintagma “KULTURA NGA-PËR TË GJITHË“ bashkon 
qëndrime, situata dhe procese siç janë “demokratizimi 
i kulturës“ dhe “demokracia kulturore” të cilat në pari-
min e tyre e kanë idenë që shërbimet kulturore, pasur-
itë, vlerat të jenë të krijuara nga “të gjithë“ dhe të jenë 
të qasshme për “të gjithë” në komunitetin. Edhe pse në 
shikim të parë duket utopike dhe konfliktuoze, kjo qasje 
në vete i bashkon ndryshimet dhe shumëllojshmëritë 
të cilat ekzistojnë në mjedisin dhe mundëson hapje të 
kanaleve për shprehje kulturore të shumëllojshmërive 
në komunitetin dhe kontribut qytetar në zhvillimin kul-
turor.
 Pa shpjegim më të thellë të bazës filozofike të ter-
mit, ideja e projektit ishte e thjeshtë: të mundësojë zh-
villim të politikave kulturore në qytetet multietnike në 
Maqedoni dhe Kosovë të bazuara në “dëshmi” për nevo-
jat e qytetarëve, resurset e disponueshme, problemet 
aktuale dhe ndikimet dhe sinteza e kreativitetit dhe po-
tencialeve të qyteteve në kuptim të: institucioneve, ar-
tistëve, sektorit civil, hapësirës publike, qytetarëve. Në 
thelbin e vet, kjo do të thotë krijim i kanaleve të komu-
nikimit dhe diskutimit midis veprimtarëve kulturorë në 
komunitetin (qeverisja lokale, administrata komunale, 

Për projektin
KULTURA NGA-PËR TË GJITHË: 

projekt kooperativ i politikave midis 
Maqedonisë dhe Kosovës
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qëllim të mundësojë mësim gjatë shkëmbimit të eksper-
iencave midis qyteteve të Maqedonisë dhe Kosovës dhe 
përmes diskutimeve formale dhe shoqërimit joformal të 
mundësojë shkëmbim të ideve dhe mundësive për bash-
këpunim reciprok.
 Projekti tani më është në vitin e dytë të zbatimit dhe 
presim që kah fundi i tij të mund të flasim për kualitet 
më të mire të jetës në qytetet e përfshira, si dhe për 
qytetarë më të lumtur dhe më të plotësuar sa i përket 
kulturës.

Katerina Mojançevska,
Asistente	e	projektit

sektori civil, operatorët kulturorë, artistët dhe grupet 
joformale artistike, të rinjtë, qytetarët), përdorim të qa-
sjes strategjike gjatë planifikimit të kulturës dhe nxitje e 
formave të pjesëmarrjes qytetare në proceset e krijimit 
të politikave dhe marrjes së vendimeve në nivel lokal.
 Gjatë zgjedhjes së komunave në Maqedoni, QAE 
Multimedia ishte e udhëhequr nga ideja të përfshijë 
komuna të cilat janë të mesme sa i përket madhësisë 
së tyre, kanë karakter multietnik, ndjejnë zhvillim të 
caktuar ekonomik, dhe në të njëjtën kohë janë pjesë e 
programeve rajonale dhe evropiane për përkrahje dhe 
zhvillim. Faktori kryesor ishte motivimi për përfshirje 
në projektin. Ekipet e komunave janë të përbëra nga 
anëtarë të administratës, anëtarë të organizatave joqe-
veritare, institucione lokale kulturore, artistë, të gjithë 
përgjegjësit në mënyrë individuale dhe institucionale 
për organizimin e jetës kulturore në komunën.
 Gjatë procesit të konsultimeve dhe diskutimeve, 
projekti i përfshiu qytetet: Tetovë, Gostivar dhe Kër-
çovë nga Maqedonia, si dhe qytetet Prizren, Gjilan dhe 
Novobërdë nga Kosova të cilat gjatë tre viteve (2009-
2012) do të njoftohen me modelet teorike dhe eks-
periencat praktike të proceseve të krijimit të politikave 
lokale kulturore nga qytetet evropiane dhe qytetet në 
rajonin Ballkanik dhe do të kenë mundësi që do ta më-
sojnë ta transmetojnë në strategji të zhvillimit kulturor 
të cilat do të zbatohen gjatë vitit të fundit të projek-
tit. Roli i QAE Multimedia gjatë tërë procesit është të 
jetë moderator aktiv në proceset në nivel lokal, të jep 
përkrahje dhe ekspertizë në procesin e krijimit të poli-
tikave kulturore dhe të lobojë në procesin e mbledhjes 
së mjeteve financiare për zbatimin e planeve të parashi-
kuara në strategjitë.
 Përveç kësaj, dimensioni rajonal i projektit e veçon 
projektin si një prej të parëve të cilët kanë të bëjnë me 
shkëmbimin e politikave midis dy shteteve dhe ka për 



Korniza metodologjike për hulumtimin dhe analizë
për jetën kulturore në Komunën e Gostivarit

 Qasja kryesore në metodologjinë e aktiviteteve vi-
juese: hulumtim dhe analizë e jetës kulturore në Ko-
munën e Gostivarit, është kryesisht e bazuar në analizë 
funksionale, e cila përfshin hulumtim në teren, si dhe 
analizë kuantitative dhe kualitative të rezultateve.
 Rezultatet e fituara nga ky hulumtim duhet të shër-
bejnë si bazë për ndërtimin e strategjisë për zhvillim 
kulturor të Komunës së Gostivarit.
 Metodat (veglat) të cilat janë përdorur në këtë hu-
lumtim janë vijueset:

1.	 hulumtim	në	teren:
 • Intervista të orientuara me liderë të partive poli-
tike të cilët janë pjesë e Këshillit së Komunës së Gosti-
varit (analizë kualitative e përgjigjeve të intervistës së 
orientuar)
 • Pyetësorë të dedikuar për qytetarët e Komunës së 
Gostivarit (analizë kuantitative e të dhënave)
 • Fokus grupe (analizë kualitative)

2.	 punë	në	tavolinë: analizë kualitative dhe kuantita-
tive e rezultateve nga hulumtimi në teren.
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ata si qytetarë presin të bëjë Kryetari i komunës sa i për-
ket jetës kulturore në komunën dhe pyetje të hapur për 
propozime dhe komente që kanë të bëjnë me adminis-
tratën komunale. Pyetësori përmban gjithsej 22 pyetje. 
Ai ishte i përkthyer në gjuhët lokale të komunës dhe atë, 
në gjuhën maqedonase, shqipe dhe turke. Ekzemplar 
nga pyetësorët mund të gjendet në ueb faqen vijuese: 
www.multimedia.org.mk.
 Përpunimi i të dhënave u bë me softuerin statistikor 
SPSS (Paketë statistikore për shkencat shoqërore), ver-
sioni 13. Të dhënat u vendosën nga ana e dy asistentëve 
(QAE Multimedia) të cilët paraprakisht kaluan procesin 
e trajnimit për mënyrën e vendosjes së të dhënave në 
programin statistikor. Në të njëjtën kohë, u bë edhe 
një rishikim i një ekzemplari të të dhënave të vendosur 
në sistemin me qëllim që të determinohet variabilite-
ti ndërkodik dhe doli se përputhja midis dy koduesve 
është afro 98%. Hulumtimi i përdor frekuencat si statis-
tikë kryesor.
 Kufizimet e hulumtimit rrjedhin nga instrumenti i 
përdorur analitik, korniza kohore e analizës dhe pro-
porcioni i qytetarëve të cilët janë të anketuar. Ekziston 
mundësia që një periudhë më e gjatë e analizës dhe 
përfshirje e më shumë qytetarëve të sjellin rezultate të 
ndryshme.

  2. Intervista të orientuara

 Intervistë e orientuar është vegël hulumtuese e cila 
mundëson hulumtim të mendimeve dhe qëndrimeve 
rreth pyetjeve specifike në vend të diskutimit të hapur. 
Në këtë rast pyetjet ishin të formuluara me qëllim që të 
hulumtohen mendimet dhe qëndrimet e personave të 
intervistuar sa i përket jetës kulturore në Komunën e 
Gostivarit. Pyetjet në intervistën u formuluan nga ana e 

  1. Pyetësorë për qutetarë

 Pyetësori është përgatitur në takime konsultuese 
midis timit të QAE Multimedia dhe ekipit lokal nga Ko-
muna e Gostivarit i përbërë nga 5 anëtarë të cilët vi-
jnë nga radhët e administratës lokale dhe punëtorë 
kulturorë. Pyetësori ishte i formuluar në mënyrë që të 
mund ta hulumtojë participimin dhe konsumimin kul-
turor të qytetarëve në Komunën e Gostivarit, nevojat 
e tyre kulturore dhe njohjet e tipareve kulturore dhe 
kulturo-historike të komunës, si dhe pjesëmarrjen e 
qytetarëve në sjelljen e vendimeve të cilat kanë të bëjnë 
me jetën kulturore në komunën. Në të njëjtën kohë, py-
etësori e hulumton edhe perceptimin e qytetarëve për 
identitetin e komunës.
 Segmenti i pare i pyetësorit përmban pyetje të hapu-
ra të cilat kanë të bëjnë me karakteristikat demografike 
të të anketuarve: gjinia, mosha, arsimimi, nacionaliteti, 
statusi martesor dhe statusi i punësimit. Segmenti i 
dytë janë pyetje të mbyllura me disa përgjigje të ofruara 
të cilat kanë të bëjnë me frekuencën me të cilën në 12 
muajt e fundit qytetarët kanë vizituar ngjarje të ndry-
shme kulturore, siç janë: koncerte të muzikës klasike, 
xhaz, popullore, zbavitëse dhe tekno, shfaqje teatrore, 
projektim kinematografik, vizitë në muze, shfaqje bale-
ti, operë apo koncert filharmonik, më pas vijojnë pyetje 
të cilat kanë të bëjnë me njohjen e objekteve kulturore 
dhe monumenteve kulturo-historike në komunën, si dhe 
qëndrimet për përfshirjen e komunës në organizimin e 
ngjarjeve kulturore, rolin e qytetarit në jetën kulturore 
në komunitetin dhe angazhimin e komunës sa i përket 
planifikimit të jetës kulturore. Pyetjet e mbyllura janë 
të tipit të Likertit me disa shkallë të përgjigjeve, ku nga 
i anketuari kërkohet të jep vetëm një përgjigje. Pyetë-
sori mbaron me propozime për përmirësimin e jetës 
kulturore në komunitetin, pyetje të hapur për atë se çka 



ekipit të QAE Multimedia në konsultime me ekipin lokal 
dhe mund të grupohen në grupet vijuese të pyetjeve:
 - Pyetje të përgjithshme për Komunën e Gostivarit 
që kanë të bëjnë me trendet e përgjithshme të lëvizjes 
së popullatës në Komunën e Gostivarit; problemet akute 
dhe më të mëdha në komunën dhe ndikimet nga brenda 
dhe nga jashtë; përparësitë dhe rrethanat e volitshme 
në Komunën e Gostivarit; qëndrimin për punën e Këshil-
lit të komunës dhe administratës komunale; qëndrimin 
për masën e informimit të qytetarëve për aktivitetet në 
komunën, si dhe përfshirjen e tyre në procesin e ven-
dimmarrjes dhe prioritetet e Komunës së Gostivarit për 
4 vitet e ardhshme;
 - Pyetje nga fusha e kulturës, por në lidhje me Ko-
munën e Gostivarit të cilat kanë të bëjnë me: qëndri-
min sa i përket potencialit të komunës së Gostivarit të 
tërheqë vëmendjen edhe të qytetarëve tjerë nga komu-
nat tjera; qëndrimin ndaj punës së institucioneve që 
punojnë në fushën e kulturës në komunën e Gostivarit 
dhe procesin e decentralizimit në kulturën; qëndrimin 
ndaj bashkëpunimit të Komunës së Gostivarit me Mini-
strinë e kulturës; prioritetet e Komunës së Gostivarit në 
fushën e kulturës; dhe vizionin e komunës për 15 vitet e 
ardhshme;
 - Pyetje për marrëdhënien midis sektorit civil dhe 
Komunës së Gostivarit të cilat kanë të bëjnë me mar-
rëdhënien e Komunës së Gostivarit me sektorin civil dhe 
qëndrimin ndaj rolit të formave të ndryshme të orga-
nizimit shoqëror (këshill shtëpiak, individë, OJQ) në pro-
ceset e vendimmarrjes në komunën e Gostivarit;
 - Pyetje për statusin e grupeve të ndryshme të mi-
noriteteve në Komunën e Gostivarit të cilat kanë të 
bëjnë me politikën të cilën komuna e praktikon ndaj mi-
noriteteve; qëndrimin për marrëdhëniet midis grupeve 
të ndryshme etnike në Komunën e Gostivarit; qëndrimin 
ndaj përkrahjes të cilën e siguron Komuna e Gostivarit 

për aktivitete të cilat kanë të bëjnë me nevojat e mi-
noriteteve dhe hapa të ardhshme drejt përfshirjes më 
të mire të minoriteteve në Komunën e Gostivarit;
 - Pyetje për marrëdhënien midis mediave dhe Ko-
munës së Gostivarit të cilat kanë të bëjnë me qëndri-
min për marrëdhënien e mediave nacionale elektronike 
ndaj ngjarjeve në Komunën e Gostivarit; marrëdhënien 
e Komunës së Gostivarit me mediat lokale, si dhe pasqy-
rimin e Komunës së Gostivarit në mediat;
 - Pyetje për marrëdhënien e sektorit afarist me Ko-
munën e Gostivarit të cilat kanë të bëjnë me raportin e 
komunës së Gostivarit me sektorin afarist; për projekte 
të cilat komuna i ka zbatuar në partneritet me sektorin 
afarist, si dhe bashkëpunimin e Komunës së Gostivarit 
me organizata ndërkombëtare dhe donatorë të huaj.

 Përzgjedhja e personave të intervistuar u bë nga 
ana e ekipit lokal të komunës së Gostivarit në konsul-
time me QAE Multimedia, ndërsa kontaktimi i tyre u bë 
nga ana e ekipit lokal. Të gjitha intervistat ishin të ud-
hëhequra nga ana e QAE Multimedia si anë e pavarur 
në procesin dhe ato ishin të incizuara dhe më vonë të 
transkribuara.

  3. Fokus grupe

 Fokus grupi është vegël hulumtuese me të cilën 
përmes hulumtimit të perceptimeve, qëndrimeve, besi-
meve dhe mendimeve të një grupi homogjen pjesëmar-
rësish (maksimum deri më 10 pjesëmarrës) fitohen të 
dhëna kualitative që kanë të bëjnë me pyetje të caktu-
ara. Në këtë rast, dy grupe pjesëmarrësish në mënyrë të 
orientuar diskutonin për temat vijuese:
 • Probleme në fushën e kulturës në Komunën e Gos-
tivarit;
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 • Nevojat e artistëve dhe sektorit civil sa i përket kul-
turës në Komunën e Gostivarit;
 • Identiteti (i vjetër dhe i ri) i Komunës së Gostivarit;
 • Raporti i qeverisjes lokale ndaj artistëve dhe sekto-
rit civil në Komunën e Gostivarit.

 Përzgjedhja e fokus grupit u bë nga ana e ekipit lokal 
nga Komuna e Gostivarit, në konsultime me QAE Mul-
timedia, ndërsa përmbajtja e fokus grupeve u caktua 
nga ana e ekipit lokal. Fokus grupet ishin të udhëhequra 
nga ana e QAE Multimedia, si anë e pavarur në procesin, 
ndërsa të njëjtat ishin të incizuara e më vonë të tran-
skribuara. Si më të përshtatshëm në kontekstin kulturor 
të Komunës së Gostivarit u zgjodhën artistë të cilët ve-
projnë në Komunën e Gostivarit, si pjesë e fokus grupit 
të parë, si dhe përfaqësues të sektorit joqeveritar të ko-
munës si pjesë e fokus grupit të dytë. Gjatë udhëheqjes 
së fokus grupeve, të gjithë pjesëmarrësit në mënyrë të 
barabartë kishin mundësi ti shprehin qëndrimet e tyre 
për të gjitha pyetjet, respektivisht temat të cilat ishin 
të prezantuara. Për secilën temë, respektivisht pyetje 
me radhitje të ndryshme, të gjithë pjesëmarrësit ishin të 
përfshirë në mënyrë aktive në shprehjen e qëndrimeve 
të tyre dhe në sjelljen e konkluzave të cilat janë lëndë e 
kësaj broshure.



Rezultate nga hulumtimi

Ekzemplar

 Gjatë hulumtimit përdorej ekzemplar i synuar 
qytetarësh të cilët jetojnë në territorin e tërë Komunës 
së Gostivarit. Ekzemplari i hulumtimit ishte i formuluar 
nga ana e ekipit lokal të komunës me këshillime të QAE 
Multimedia. Gjatë formulimit të ekzemplarit iu kushtua 
vëmendje kritereve vijuese të llojllojshmërisë: gjinia, 
mosha, përkatësia etnike, statusi martesor, niveli i ar-
simimit dhe profesioni aktual.
 Hulumtimi u zbatua në periudhën korrik-gusht 2010 
nga anketues lokalë. Anketuesit lokalë ishin të trajnuar 
për kryerjen e procesit të anketimit nga ana e ekipit lo-
kal dhe QAE Multimedia. Anketimi ishte anonim.
 Kriteri i vetëm për përpunimin e mëtejmë të pyetë-
sorit ishte që ai të jetë tërësisht i plotësuar. Pyetësorit 
iu përgjigjën gjithsej 249 të anketuar, nga të cilët 3 py-
etësorë ishin të eliminuar për shkak të plotësimit jo të 
tërësishëm. Në këtë mënyrë, ekzemplari i gjithsejtë për-
bëhet nga 246 të anketuar.

1. Rezultate nga pyetërsori për qytetarë
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 Sa	i	përket	strukturës	demografike	të	ekzemplarit	të	të	
anketuarve	 në	 Komunën	 e	 Gostivarit,	 më	 poshtë	 janë	 të	
treguara	rezultatet	që	kanë	të	bëjnë	me	gjininë	(Fotogra-
fia	1),	moshën	(Fotografia	2),	nivelin	e	arsimit	(Fotografia	3),	
përkatësinë	etnike	(Fotografia	4),	statusin	martesor	(Foto-
grafia	5)	dhe	statusin	e	punësimit	(Fotografia	6).

Fotografia 1: Gjinia e të anketuarve

 Në ekzemplarin, 56,1% nga të anketuarit janë mesh-
kuj, ndërsa 43,9% janë femra.

Fotografia 2: Mosha e të anketuarve 

 Sa i përket moshës, më të përfaqësuar janë të an-
ketuarit në moshë prej 16 deri 29 vjeç me 35,8% nga 
ekzemplari i gjithsejtë, pastaj vijon kategoria e të an-
ketuarve në moshën prej 30 deri 45 vjeç me 39,8%, më 
pas grupi i të anketuarve në moshën prej 46 deri 60 vjeç 
me 18,3% përfaqësim, dhe më rrallë të përfaqësuarit 
janë të anketuarit në moshë mbi 60 vjeç me 6,1% nga 
ekzemplari i gjithsejtë.

Fotografia 3: Niveli i arsimimit i të anketuarve 

 Sipas nivelit të arsimimit, pjesa më e madhe e të an-
ketuarve kanë të kryer arsimim të mesëm ose 45,6% nga 
ekzemplari, pastaj vijojnë të anketuar me arsimim të 
kryer universitar apo 43,1% nga ekzemplari, përderisa 
8,5% nga të anketuarit kanë të kryer arsim fillor. Vetëm 
1,6% nga ekzemplari kanë kryer shkollën e lartë, ndërsa 
0,8% nga të anketuarit kanë të kryer studime pasdiplo-
mike – magjistraturë dhe 0,4% kanë kryer doktoraturë.

Fotografia 4: Përkatësia etnike e të anketuarve

 Sa i përket përkatësisë etnike, 59% nga të anketuarit 
në ekzemplarin janë Shqiptarë, 26% janë Maqedonas, 
13,5% janë Turq, ndërsa 0,4% janë Romë, Serbë, Vllahë 
dhe të anketuar nga përkatësitë tjera etnike.



Fotografia 5: Statusi martesor i të anketuarve

 Sa i përket statusit martesor, 63,8% nga të anketu-
arit janë të martuar, 35% nuk janë të martuar, ndërsa 
0,8% janë të vejë dhe 0,4% janë të divorcuar.

Fotografia 6:: Statusi i punësimit i të anketuarve

 Sipas profesionit, më të përfaqësuar janë të an-
ketuarit të cilët punojnë si nëpunës dhe atë 19,5% nga 
ekzemplari, pastaj vijojnë studentët me 11,8% nga 
ekzemplari, si tregtarë dhe bujq punojnë 11,4% nga 
ekzemplari ndërsa 10,2% janë profesorë. Nga ekzem-
plari i të anketuarve, 15,9% janë persona të papunë-
suar, ndërsa 4,5% janë pensionistë. Një pjesë e vogël në 
ekzemplarin punojnë si persona juridik apo mjekësorë, 
menaxhues të kompanive private, inxhinierë, persona të 
punësuar në media, muzikantë apo kamerierë.

 Në përgjithësi, karakteristikat e ekzemplarit në 
pjesën më të madhe përshtaten me karakteristikat e po-
pullsisë në Komunën e Gostivarit dhe mund të përfun-

dojmë se të dhënat nga ekzemplari i zgjedhur, të cilat 
kanë të bëjnë me qëndrimet dhe nevojat e qytetarëve 
të Komunës së Gostivarit për jetën kulturore në komu-
nitetin e tyre janë relevante për diskutim dhe sjellje të 
konkluzave të cilat vlejnë më gjerësisht për tërë pop-
ullsinë e komunës së Gostivarit.

Rezultate dhe konkluza nga pyetësori 

 Sa i përket konsumimit të ofertës kulturore në Ko-
munën e Gostivarit, rezultatet janë të reflektuara në 
Fotografinë 7.

Fotografia 7: Konsumimi i produkteve kulturore (ofertës) në  
   Komunën e Gostivarit

 Sipas rezultateve për konsumimin kulturor të 
qytetarëve në Komunën e Gostivarit në 12 muajt e fun-
dit, pjesa më e madhe e tyre asnjë herë nuk kanë qenë 
në koncert të muzikës klasike ose 86,2% nga ekzemplari, 
më pas rrallë apo 12,2% prej tyre kanë qenë në një kon-
cert të këtillë pesë herë, 1,2% prej tyre kanë qenë deri 
më dhjetë herë dhe vetëm 0,4% prej të anketuarve kanë 
qenë më shumë se njëzet herë gjatë 12 muajve të fundit 
në koncert të muzikës klasike.

Gjithashtu, qytetarët e Komunës së Gostivarit rrallë 
herë frekuentojnë koncert të muzikë[s xhaz, apo 90,7% 
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nga ekzemplari asnjë herë gjatë 12 muajve të fundit nuk 
kanë qenë në një ngjarje të këtillë dhe vetëm 8,9% res-
pektivisht 0,4% nga të anketuarit kanë qenë në koncert 
të muzikës xhaz më shumë se njëzet herë gjatë vitit të 
fundit.
 Arti teatror është një nga format më të shpeshta të 
konsumimit kulturor midis qytetarëve. Edhe pse 52% 
nga të anketuarit asnjë herë gjatë 12 muajve të fundit 
nuk kanë qenë në shfaqje, 35,8% prej të anketuarve 
kanë qenë në teatër pesë herë, 9,8% nga të anketu-
arit kanë qenë midis gjashtë dhe dhjetë herë, 2% nga 
të anketuarit kanë qenë më shumë se dhjetë herë dhe 
vetëm 0,4% nga të anketuarit në ekzemplarin gjatë vitit 
të kaluar kanë qenë në shfaqje teatrore më shumë se 
njëzet herë.
 Sa i përket frekuentimit të muzikës popullore, 67,1% 
nga të anketuarit asnjë herë gjatë 12 muajve të fundit 
nuk kanë qenë në koncert të muzikës popullore, 25,6% 
nga të anketuarit pesë herë kanë qenë në një ngjarje të 
këtillë, 4,1% nga të anketuarit kanë qenë deri më dh-
jetë herë përderisa 2,4% nga të anketuarit respektivisht 
0,8% prej tyre kanë qenë më se dhjetë herë respektiv-
isht njëzet herë në koncert të muzikës popullore.
 Sa i përket konsumimit të muzikës zbavitëse, 50,8% 
nga të anketuarit asnjë herë gjatë 12 muajve të fundit 
nuk kanë qenë në koncert të muzikës zbavitëse, 31,3% 
nga të anketuarit kanë qenë pesë herë në një ngjarje të 
këtillë, 9,7% nga të anketuarit kanë qenë dhjetë herë, 
ndërsa 4,1% prej tyre kanë qenë më shumë se dhjetë 
herë ose njëzet herë në një ngjarje të këtillë.
 Sipas rezultateve, 51,2% nga të anketuarit asnjë herë 
gjatë 12 muajve të fundit nuk kanë qenë në kinema, 
33,3% nga të anketuarit e kanë bërë këtë pesë herë, 6,5% 
nga të anketuarit kanë qenë në kinema dhjetë herë dhe 
vetëm 5,3% respektivisht 3,7% nga të anketuarit kanë 
qenë në kinema dhjetë herë respektivisht njëzet herë.

 E ngjashme është situata me konsumimin e ahengjeve 
me muzikë tekno, ku 78,1% nga të anketuarit asnjëherë 
gjatë 12 muajve të fundit nuk kanë qenë në një ngjarje 
të këtillë, 11,8% nga të anketuarit pesë herë gjatë vitit 
të kaluar kanë qenë në një ngjarje të këtillë, 5,7% nga 
të anketuarit dhjetë herë kanë qenë në ahengje me 
muzikë tekno dhe vetëm 2,4% respektivisht 2% kanë 
qenë në ngjarje të këtilla më shumë se dhjetë respektiv-
isht njëzet herë.
 Frekuentimet në muze apo galeri nuk janë praktikë 
e shpeshtë kulturore midis qytetarëve të Komunës së 
Gostivarit. Sipas rezultateve, 61% nga të anketuarit as-
një herë gjatë 12 muajve të fundit nuk kanë qenë në një 
ngjarje të këtillë, 26,8% prej tyre kanë qenë pesë herë, 
7,3% nga të anketuarit e kanë bërë këtë dhjetë herë dhe 
4,5% respektivisht 0,4% nga të anketuarit më shpesh 
kanë frekuentuar muze, galeri apo ekspozitë dhe atë 
dhjetë respektivisht njëzet herë.
 Frekuentimet në balet, operë apo filharmoni janë 
midis praktikave më të rralla kulturore tek qytetarët 
e Komunës së Gostivarit. Sipas rezultateve, 95,5% nga 
të anketuarit asnjë herë gjatë 12 muajve të fundit nuk 
kanë qenë në një ngjarje të këtillë, 4,1% nga të anketu-
arit këtë e kanë bërë deri më pesë herë, dhe vetëm 0,4% 
nga të anketuarit dhjetë herë kanë qenë në balet, operë 
apo filharmoni.

Sa i përket frekuentimit të vendeve në të cilat kanë 
ndodhur ngjarje kulturore, përgjigjet e qytetarëve të Ko-
munës së Gostivarit janë të reflektuara në Fotografinë 8.
 Sipas rezultateve, 47,2% nga ngjarjet të cilat 
qytetarët e Komunës së Gostivarit i kanë vizituar gjatë 
12 muajve të fundit janë mbajtur në komunën e tyre, 
14,6% nga ngjarjet janë mbajtur në komuna tjera dhe 
25,2% nga ngjarjet kanë qenë ngjarje të cilat janë mbaj-
tur në më shumë vende dhe komuna, duke përfshirë  



Fotografia 8: Vendet e vizituara në të cilat janë mbajtur 
   ngjarjet kulturore në 12 muajt e fundit

edhe Komunën e Gostivarit. Pjesa e mbetur prej 13% 
nuk kanë qenë në ngjarje kulturore gjatë 12 muajve të 
fundit. Rezultatet e këtilla tregojnë se oferta kulturore 
në komunën është relativisht interesante dhe e frekue-
ntuar nga ana e qytetarëve, por sidoqoftë, një përqindje 
e caktuar e qytetarëve kualitetin dhe kuantitetin e ofer-
tës e konsiderojnë si jo të mjaftueshëm dhe për këtë 
shkak nuk frekuentojnë ngjarje lokale kulturore ose kjo 
është arsyeja se pse ata shkojnë edhe në komuna tjera.

Sa i përket pyetjes për njohjen e objekteve dhe monu-
menteve kulturore në Komunën e Gostivarit, përgjigjet 
e qytetarëve janë të reflektuara në Fotografinë 9.

Fotografia 9: Njohja e objekteve kulturore në nivel të   
   Komunës së Gostivarit

 Sipas rezultateve, 75,2 % nga të anketuarit i njohin 
disa nga tiparet e njohura kulturore të komunës, siç 

janë Qendra e kulturës, Shtëpia e Beut, por një pjese 
prej 20,7% prej të anketuarve nuk kujtohen për ndonjë 
objekt kulturor në nivel të Gostivarit dhe pastaj, 4,1% 
nuk njohin asnjë objekt kulturor. Të dhënat e këtilla janë 
të pavolitshme kur bëhet fjalë për një komunë të vogël 
siç është Komuna e Gostivarit e cila ka disa objekte kul-
turore të cilat ekzistojnë për një sërë vitesh, por nuk janë 
mjaft të njohura nga ana e qytetarëve. Kjo tregon se 
ekziston nevojë për promovim më të madh të pasurisë 
kulturore të Komunës së Gostivarit, por edhe nevojë për 
ringjalljen e tyre kulturore me përmbajtje të ndryshme, 
promovim më të madh dhe informim të qytetarëve.

Sa i përket pyetjes se kur qytetarët i kanë vizituar ng-
jarjet dhe objektet kulturore në Komunën e Gostivarit, 
përgjigjet janë të pasqyruara në Fotografinë 10.

Fotografia 10: Periudha e frekuentimit të objekteve kulturore  
    në Komunën e Gostivarit

 Nga të anketuarve të cilët i njohin objektet kulturore 
në Komunën e Gostivarit, 12,6% prej tyre asnjëherë nuk 
i kanë vizituar, përderisa 2,9% nga të anketuarit nuk kuj-
tohen kur për herë të fundit i kanë vizituar. Në të njëjtën 
kohë, 22% nga të anketuarit kanë qenë në një ngjarje kul-
turore në para 12 muajsh, 21,5% nga të anketuarit këtë 
e kanë bërë brenda 3-6 muajve të fundit dhe 20,3% res-
pektivisht 20,7% kanë qenë në ngjarje në to brenda tre 
muajve të fundit, respektivisht para më pak se një muaj.
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Sa i përket pyetjes për njohjen e objekteve historike 
me rëndësi kulturore në nivel të Komunës së Gostivarit, 
përgjigjet e të anketuarve janë të reflektuara në Foto-
grafinë 11.

Fotografia 11: Njohja e objekteve historike me rëndësi  
    kulturore në nivel të Komunës së Gostivarit

 Pjesa më e madhe e të anketuarve, dhe atë, 69,5% i 
njohin objektet historike me rëndësi kulturore të cilat 
gjenden në Komunën e Gostivarit. Por, 13% nga të an-
ketuarit nuk njohin objekte të këtilla dhe 17% nuk ku-
jtohen nëse ekzistojnë objekte të këtilla në komunën, 
gjë e cila, sërish e konfirmon nevojën për promovim 
më të madh të resurseve në komunën dhe informim të 
qytetarëve.

Përgjigjet e qytetarëve në pyetjen kur herën e fundit i 
kanë frekuentuar objektet historike në Komunën e Gos-
tivarit, janë të reflektuara në Fotografinë 12.
 Sipas rezultateve, nga të anketuarit të cilën njohin 
objekte historike me rëndësi kulturore në komunën, 
38,6% i kanë vizituar ato para më pak se një muaj, 8,5% 
prej tyre e kanë bërë këtë gjatë tre muajve të fundit,
9,4% prej tyre i kanë vizituar brenda 3-6 muajve të fun-
dit, 14,2% nga të anketuarit e kanë bërë këtë në 12 
muajt e fundit dhe 29,3% prej tyre asnjëherë nuk i kanë 
vizituar. Këto të dhëna e konfirmojnë sërish nevojën 
për promovim më të madh të resurseve në komunën.

Fotografia 12: Periudha e frekuentimit të objekteve historike 
    në Komunën e Gostivarit

Sa i përket pyetjes për frekuentimin e objekteve të 
kulturës të cilat ekzistojnë në Komunën e Gostivarit, 
përgjigjet e të anketuarve janë të reflektuara në Foto-
grafinë 13.

Fotografia 13: Vende në të cilat ndodhin ngjarje kulturore në 
    Komunën e Gostivarit

 Sipas rezultateve, 35,4% nga të anketuarit, ngjar-
jet kulturore të cilat i kanë frekuentuar në Komunën 
e Gostivarit janë mbajtur në Qendrën e kulturës, 2% 
nga të anketuarit kanë frekuentuar ngjarje të cilat janë 
mbajtur në sallën sportive, 1,6% nga të anketuarit kanë 
qenë në ngjarje kulturore që janë mbajtur në hapësirë 
të hapur dhe po aq në kinema, përderisa 0,8% nga të 
anketuarit kanë qenë në ngjarje kulturore në që janë 
mbajtur në bibliotekë. Përveç kësaj, 57% nga të anketu-
arit kanë qenë në ngjarje kulturore të cilat janë mbajtur 



në vende të ndryshme në komunën, 0,4% nga të anketu-
arit kanë zgjedhur opsionin për vend tjetër që nuk është 
një nga vendet e ofruara për frekuentim të ngjarjeve 
kulturore, përderisa 1,2% nga të anketuarit nuk kujto-
hen për vendet në të cilat i kanë frekuentuar ngjarjet 
kulturore. Përgjigjet në këtë pyetje tregojnë se ekziston 
koncentrim i ngjarjeve në një institucion kulturor dhe 
tendencë për institucionalizim të kulturës. Ekziston 
nevoja për ndryshueshmëri të vendeve të cilat mund 
të shfrytëzohen për ngjarje kulturore dhe posaçërisht 
fokus ndaj aktiviteteve të skenës kulturore joinstitucio-
nale në Komunën e Gostivarit.

Sa i përket resurseve natyrore të cilat ekzistojnë në Ko-
munën e Gostivarit (Burimi i lumit Vardar), dhe pyetjes 
për frekuentimin e tyre, të anketuarit në një masë te-
jet të madhe e kanë frekuentuar këtë resurs. Rezultatet 
janë të reflektuara në Fotografinë 14.

Fotografia 14: Frekuentimi i burimit të lumit Vardar

 Sipas rezultateve, 84,5% nga të anketuarit e kanë 
frekuentuar burimin e lumit Vardar, ndërsa 15,5% asn-
jëherë nuk e kanë bërë këtë.

Sa i përket periudhës së frekuentimit të këtij resursi 
natyror në Komunën e Gostivarit, përgjigjet e qytetarëve 
janë të reflektuara në Fotografinë 15.

Fotografia 15: Periudha e frekuentimit të burimit të lumit 
    Vardar

 Sipas rezultateve, 26% prej atyre të cilët e kanë viz-
ituar, e kanë bërë këtë brenda muajit të fundit, 11,4% 
nga të anketuarit e kanë bërë këtë brenda tre muajve 
të fundit, 10,6% e kanë vizituar gjatë 3-6 muajve të fun-
dit dhe 22,4% nga të anketuarit e kanë vizituar para më 
shumë se një viti. Më tej, 14,1% nga të anketuarit nuk 
mund të kujtohen se kur për herë të fundit e kanë viz-
ituar burimin e lumit Vardar.

 Sa i përket angazhimit të Komunës së Gostivarit dhe 
përfshirjen e saj në organizimin e ngjarjeve kulturore, 
vlerësimi për këtë pyetje nga ana e të anketuarve është 
i reflektuar në Fotografinë 16.
 Sipas rezultateve, 13,1% nga të anketuarit respe-
ktivisht 12,2% prej tyre mendojnë se komuna është 
në mënyrë të shkëlqyeshme, respektivisht në mënyrë 
të mjaftueshme merr pjesë në organizimin e ngjarjeve 
kulturore në komunën. Më tej, 32,5% nga të anketu-
arit mendojnë se komuna në mënyrë mesatare anga-
zhohet në organizimin e ngjarjeve, 28,5% nga të an-
ketuarit mendojnë se komuna angazhohet në mënyrë 
të pamjaftueshme dhe 13,7% prej tyre mendojnë se 
ajo aspak nuk angazhohet në organizimin e jetës kul-
turore. Edhe pse është i dukshëm dhe pjesërisht i val-
orizuar angazhimi i komunës në organizimin e jetës 
kulturore, qartë shihet nevoja për përfshirje më të  
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Fotografia 16: Angazhimi i komunës në organizimin e 
    ngjarjeve kulturore 

madhe të komunës në krijimin dhe organizimin e ng-
jarjeve kulturore dhe sigurisht nevoja për marketing 
përfaqësim më të madh në ngjarjet të cilat i organizon.

Sa i përket pjesëmarrjes së qytetarëve në organizimin e 
jetës kulturore në Komunën e Gostivarit, mendimet e të 
anketuarve janë të reflektuara në Fotografinë 17.

Fotografia 17: Pjesëmarrja e qytetarëve në organizimin e 
    jetës kulturore në komunën e Gostivarit

 Në pyetjen për pjesëmarrjen e qytetarëve në organiz-
imin e jetës kulturore në Komunën e Gostivarit, vetëm 
4,9% nga të anketuarit mendojnë se komuna gjithmonë 
i përfshin në këtë proces, ndërsa 6,5% nga të anketuarit 
mendojnë se pothuajse gjithmonë janë të përfshirë në 
këtë proces. Më tej, 24% nga të anketuarit mendojnë se 
janë mesatarisht të përfshirë, 28,5% mendojnë se janë 
shumë pak të përfshirë dhe 36,1% mendojnë se nuk janë 

aspak të përfshirë në organizimin e jetës kulturore në 
Komunën e Gostivarit. Në këtë kontekst, ekziston nevojë 
për kyçje më të madhe të qytetarëve në proceset e struk-
turimit, vendimmarrjes dhe zbatimit të aktiviteteve kul-
turore në nivel lokal, respektivisht krijimit të politikave 
participative të cilat e afirmojnë përfshirjen e qytetarëve.

Sa i përket pyetjes për njohjen e faqes së internetit të 
Komunës së Gostivarit, përgjigjet e të anketuarve janë 
të reflektuara në Fotografinë 18.

Fotografia 18: Njohja e faqes së internetit të Komunës së  
    Gostivarit

 Sipas rezultateve, 24% nga të anketuarit nuk e njohin 
faqen e internetit të komunës dhe shërbimet të cilat ajo 
i ofron, 22% nga të anketuarit kanë dëgjuar për të, por 
nuk e kanë vizituar, 25,2% prej tyre e kanë vizituar, por 
nuk e njohin në mënyrë të mjaftueshme dhe nuk i njohin 
shërbimet të cilat ajo i ofron dhe 28,8% nga të anketu-
arit e kanë plotësisht të njohur faqen e internetit dhe 
shërbimet të cilat ajo i ofron. Në kontekst të kompjuter-
izimit të zmadhuar të shoqërisë, sipas rezultateve, ekzis-
ton përfshirje më e madhe e komunës në promovimin e 
komunikimit përmes internetit me qytetarët dhe shër-
bimet të cilat i ofron ajo, e të cilat do ta lehtësojnë ko-
munikimin midis komunës dhe qytetarëve, me çka kon-
tribuon për zhvillimin e e-demokracisë në komunën.



Sa i përket pyetjes për nevojat e qytetarëve në lidhje me 
jetën kulturore në Komunën e Gostivarit, përgjigjet janë 
të reflektuara në Fotografinë 19.

Fotografia 19: Nevojat e qytetarëve në lidhje me jetën  
    kulturore në Komunën e Gostivarit

 Sipas rezultateve, 25,2% nga të anketuarit mendojnë 
se ekziston nevojë për më shumë ngjarje kulturore dhe 
llojllojshmëri të tyre, 12,2% nga të anketuarit mendojnë 
se ka nevojë për ndërtim të objekteve të reja kulturore, 
9,8% nga të anketuarit mendojnë se ekziston nevoja për 
rinovimin e objekteve ekzistuese dhe 47,5% nga të an-
ketuarit mendojnë se të gjitha opsionet e ofruara janë 
të nevojshme. Përveç kësaj, 5,3% nga të anketuarit nuk 
pajtohen me opsionet e ofruara. Në këtë drejtim duhet 
të zhvillohen disa nga prioritetet e komunës për periud-
hën 2011 – 2015.

Në pyetjen se a do të kishin shkuar qytetarët e Gostiva-
rit në ngjarje kulturore në komuna tjera, të anketuarit 
janë përgjigjur në përqindje më të madhe pozitivisht. 
Rezultatet janë të reflektuara në Fotografinë 20.
 52,4% nga të anketuarit në Komunën e Gostivarit do 
të kishin shkuar në ngjarje kulturore edhe në komuna 
tjera edhe nëse jeta kulturore në komunën e tyre i kënaq 
nevojat e tyre, dhe si arsye për këtë i shprehin nevojat për 
vetë-përsosje, 42,7% nuk do të kishin shkuar në ngjarje 
në komuna tjera ndërsa 4,9% zgjedhin tjetër opsion. 

Fotografia 20: Frekuentimi i ngjarjeve kulturore në komuna  
    tjera

 Kjo ndoshta nga njëra anë tregon në mosbesimin e 
qytetarëve ndaj mundësisë që jeta kulturore në komunën 
të përmirësohet, si dhe në nevojën të jenë në rrjedha me ng-
jarjet e përgjithshme atraktive kulturore në komunat tjera.

Sa i përket shkallës së kënaqësisë të qytetarëve nga roli 
i tyre në organizimin e jetës kulturore në Komunën e 
Gostivarit, rezultatet e kësaj pyetje janë të reflektuara 
në Fotografinë 21.

Fotografia 21: Shkalla e kënaqësisë së qytetarëve nga roli i 
    tyre në organizimin e jetës kulturore në 
    Komunën e Gostivarit

 Në pyetjen për kënaqësinë e qytetarëve nga roli i tyre 
në organizimin e jetës kulturore në komunën, 42,3% nga 
të anketuarit aspak nuk janë të kënaqur, 42,7% nga të 
anketuarit janë pjesërisht të kënaqur dhe 15% prej tyre 
janë plotësisht të kënaqur.
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Sa i përket pyetjes për rëndësinë e kulturës si aspekt 
zhvillimor në Komunën e Gostivarit, një numër i madh i 
të anketuarve mendojnë se ky është një segment tejet i 
rëndësishëm. Rezultatet e kësaj pyetje janë të reflektu-
ara në Fotografinë 22.

Fotografia 22: Rëndësia e kulturës si aspekt i zhvillimit të 
    komunës së Gostivarit

 Sipas rezultateve, 71,1% nga të anketuarit mendo-
jnë se kultura është aspekt i rëndësishëm i zhvillimit të 
përgjithshëm të komunës dhe përveç kësaj e potenco-
jnë lidhjen midis zhvillimit ekonomik dhe atij kulturor, 
përderisa 16,7% nga të anketuarit mendojnë se kultura 
është aspekt pjesërisht i rëndësishëm i zhvillimit lokal 
dhe 12,2% nga të anketuarit mendojnë se ekzistojnë 
gjëra më të rëndësishme në të cilat komuna duhet të 
fokusohet, siç janë papunësia, infrastruktura.

Sa i përket pyetjes hipotetike për brendin e ri të Komu-
nës së Gostivarit, pjesa më e madhe e të anketuarve 
mendojnë se Kulla e sahatit do të kishte mundur të jetë 
tipari apo brendi i ri i komunës. Rezultatet në këtë py-
etje janë të reflektuara në Fotografinë 23.
 Në pyetjen për karakteristikën më të njohur të Ko-
munës së Gostivarit, 50,8% nga të anketuarit mendojnë 
se ajo është Kulla e sahatit, 32,5% prej tyre mendojnë se 
ajo është burimi i lumit Vardar, 5,3% mendojnë se është  

Fotografia 23: Brendi i ri i Komunës së Gostivarit

 Amfiteatri i sapondërtuar në lumin Vardar dhe 11,1% 
mendojnë se më shumë simbole të komunës janë karak-
teristikë e qytetit, më shpesh burimi i lumit Vardar dhe 
Kulla e sahatit si dhe potenciali artistik në komunën, 
veçanërisht me fokus ndaj artistëve figurativ.



2. Rezultate nga intervistat e orientuara

 Intervistat e orientuara u zbatuan në periudhën 
korrik-nëntor të vitit 2010 nga ana e QAE Multimedia, 
por me përkrahje të ekipit lokal nga Komuna e Gosti-
varit. Listën e personave potencial për tu intervistuar 
e formuloi ekipi lokal i cili ishte i udhëhequr nga qëllimi 
që kjo listë të përmbajë krijues relevantë dhe vendim-
marrës për jetën kulturore në Komunën e Gostivarit. Të 
gjitha intervistat u zbatuan në Komunën e Gostivarit 
dhe zgjatnin nga një orë e gjysmë. Ato ishin të incizuara 
dhe më vonë të transkribuara.  Rezultatet nga intervi-
stat janë të përmbledhura në katër grupe pyetjesh dhe 
janë të reflektuara më poshtë, veçmas për secilin per-
son të intervistuar.



��
Intervistë

Z. Fadil Zendeli, Kryetar i Këshillit të 
Komunës së Gostivarit

 Sipas Z. Zendeli:

Pyetje	për	Komunën	e	Gostivarit
 - Problem në komunën ishte llogaria e bllokuar dhe 
borxhet e trashëguara të cilat mbetën nga qeverisja e 
kaluar. Por kjo garniturë, i ktheu borxhet, dhe komuna 
filloi të funksionojë në një mënyrë më normale;
 - Problem në këtë moment është uji i pastër për pirje, 
respektivisht mungesa e stacionit pastrues në Gostivar. 
Ujë ka, por nuk ekziston asnjë lloj sistemi të pastrimit, 
dhe qytetarët nuk kanë ujë të sigurt për pirje;
 - Problem është edhe çështja e deponimit, por kjo 
qeverisje në Komunën e Gostivarit, tani më, ka ndër-
marrë hapa për zgjidhje të të njëjtit, në bashkëpunim 
me Komunën e Tetovës, edhe pse një problem i këtij lloji 
duhet të zgjidhet në nivel nacional, respektivisht nëpër 
rajone;
 - Kapacitetet industriale të cilat ekzistonin në ko-
munën, momentalisht nuk funksionojnë, për shkak të 
proceseve të dyshimta të privatizimit apo transformim-
it. Aktualisht, vetëm një pjesë shumë e vogël e kapa-
citeteve industriale funksionojnë. Pjesa më e madhe e 
tyre nuk janë funksionale.
 - Administrata lokale në pjesën më të madhe është e 
trashëguar, dhe ekziston nevoja për ndryshime në kup-
tim të kuadrove të reja me kapacitete më të mëdha, por 
për këtë gjë, aktualisht, komuna ka hapësirë shumë të 
vogël për veprim.
 - Këshilli i Komunës së Gostivarit funksionon mirë 
dhe në mënyrë korrekte. Kur bëhet fjalë për interesat e 
qytetarëve të gjitha subjektet politike janë konstruktive.

 - Sa i përket përfshirjes së qytetarëve, duhet të 
bëhen përpjekje që ata të jenë ende më shumë të përf-
shirë dhe ende më mirë të informuar;
 - Komuna ka realizuar shumë projekte në partneritet 
me vetë qytetarët (iniciativat të cilat vijnë nga vetë 
qytetarët dhe për të cilat ata janë të interesuar të mar-
rin pjesë bile me 50%).

Pyetje	që	kanë	të	bëjnë	me	kulturën	në	Komunën	e	
Gostivarit

 - Oferta në fushën e kulturës në Komunën e Gosti-
varit në vitet e kaluara ka qenë mjaft modeste, prandaj 
kjo qeverisje dëshiron të bëjë përpjekje që të sigurohet 
ofertë më e llojllojshme kulturore për qytetarët e saj;
 - Komuna është e hapur për iniciativa të reja në fush-
ën e kulturës;
 - Institucionet nacionale të cilat ekzistojnë në qyte-
tin (Shtëpia e kulturës, biblioteka) duhet të kalojnë në 
ingerenca të komunës por ato paraprakisht të sillen në 
një situatë pa borxhe dhe ti kenë të zgjidhura problemet 
e infrastrukturës (të jenë të rinovuara);

	 VIZION	për	QYTETIN:	komunë me ujë të pastër për 
pirje, me program më të pasur kulturor dhe më e pasur 
(më e zhvilluar ekonomikisht)

Pyetje	që	kanë	të	bëjnë	me	sektorin	e	OJQ-ve	në	
komunën	e	Gostivarit

 - Skena e OJQ-ve në Komunën e Gostivarit nuk është 
mjaft e zhvilluar (përveç dy-tre OJQ-ve të cilat kanë zh-
villuar kapacitete të mëdha)
 - Komuna do të kishte dashur të bashkëpunojë me 
më shumë organizata joqeveritare



Pyetje	që	kanë	të	bëjnë	me	minoritetet	në	
Komunën	e	Gostivarit

 - Komuna e Gostivarit ka komunikim më intensiv me 
personat me nevoja të posaçme me të cilat ka realizuar 
disa ideja;
 - Minoritetet tjera (shembull: homoseksualët) janë të 
padukshme, por secilit duhet ti mundësohet që orienti-
met dhe pikëpamjet e veta ti shprehë lirshëm;
 - Marrëdhëniet ndëretnike janë korrekte në Komunën 
e Gostivarit, e veçanërisht në administratën komunale.

Pyetje	që	kanë	të	bëjnë	me	mediat	në	
Komunën	e	Gostivarit	

 - Nuk ekzistojnë mjaft media lokale të zhvilluara 
në Komunën e Gostivarit (shumica prej tyre janë tele-
vizione lokale tetovare të cilat përfshijnë edhe çështje 
që kanë të bëjnë me Komunën e Gostivarit)

Pyetje	që	kanë	të	bëjnë	me	sektorin	afarist	në	
Komunën	e	Gostivarit

 - Sektori afarist nuk është mjaft i zhvilluar, por ar-
syet për këtë janë komplekse dhe nuk qëndrojnë vetëm 
në nivel lokal. Komuna është e gatshme dhe e hapur të 
ndihmojë biznese të reja të vogla dhe të mesme, por 
disa ingerenca qëndrojnë në nivelin nacional dhe këtu 
ngadalësohen proceset.

Intervistë
Z. Shpend Kaprolli, Shef i kabinetit të Kryetarit të 

Komunës së Gostivarit

 Sipas Z. Kaprolli:

Pyetje	për	Komunën	e	Gostivarit
 - Problem në komunën ishin dhe ende janë borxhet 

të cilat ajo i trashëgoi nga paraardhësit dhe me të cilat 
ballafaqohet në këto pothuajse dy vite;
 - Problemi më i madh në momentin është distribui-
mi i ujit në Komunën e Gostivarit. Komuna e Gostiva-
rit ka nevojë për stacion pastrues, që të mund të gjithë 
qytetarët të kenë ujë të pastër për pirje;
 - Administrata qytetare është relativisht e mirë dhe 
relativisht me eksperiencë, mund të jenë mjaft konkur-
rentë gjatë aplikimit në tenderë ndërkombëtarë, etj. Në 
përgjithësi ajo është e hapur dhe e gatshme për bashkë-
punim;
 - Këshilli i Komunës së Gostivarit punon mirë dhe në 
mënyrë korrekte. Kur bëhet fjalë për interesat qytetarëve 
të gjitha subjektet politike janë konstruktive;
 - Sa përket përfshirjes së qytetarëve, duhet të bëhen 
përpjekje që ata të jenë ende më shumë të përfshirë 
dhe ende më shumë të informuar.

Pyetje	që	kanë	të	bëjnë	me	kulturën	në	
Komunën	e	Gostivarit

 - Oferta në Komunën e Gostivarit gjatë viteve të kalu-
ara ka qenë mjaft modeste, kështu që komuna dëshiron 
të bëjë përpjekje tu sigurojë ofertë më të llojllojshme 
kulturore qytetarëve të saj;
 - Komuna është e hapur për iniciativa të reja në fush-
ën e kulturës, dhe dëshiron të përkrahë iniciativa të cilat 
vijnë nga vetë qytetarët;
 - Institucionet nacionale të cilat ekzistojnë, nuk 
janë në shërbim të qytetarëve. Oferta është modeste. 
Ato duhet të ristrukturohen dhe të jenë në shërbim të 
qytetarëve të Komunës së Gostivarit;
 - Ekzistojnë shumë iniciativa të cilat e pasurojnë 
jetën kulturore në Komunën e Gostivarit (galeri) dhe ato 
duhet gjithashtu të përkrahen nga ana e komunës.

 VIZION	për	QYTETIN: komunë me ujë të pastër për 
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pirje, më e pasur dhe me vende pune të hapura për rininë.

Pyetje	që	kanë	të	bëjnë	me	sektorin	e	OJQ-ve	në	
Komunën	e	Gostivarit

 - Skena e OJQ-ve në Komunën e Gostivarit funksion-
onte në mënyrë të shkëlqyeshme gjatë krizës (1999-
2001) por shikuar nga perspektiva e sotme ekzistojnë 
një numër i vogël i OJQ-ve të cilat kanë kapacitete të 
udhëheqin projekte. Në përgjithësi, ka rënë numri i 
OJQ-ve të cilat janë aktive dhe realizojnë projekte në 
Komunën e Gostivarit;
 - Komuna do të kishte dashur të bashkëpunojë me 
më shumë OJQ.

Pyetje	që	kanë	të	bëjnë	me	minoritetet	në	
Komunën	e	Gostivarit

 - Sa i përket përkatësisë etnike, në Komunën e Gosti-
varit ekzistojnë marrëdhënie relativisht të mira;
 - Minoritetet tjera (shembull: homoseksualët) janë të 
padukshme, por secili duhet të ketë lirinë për zgjedhjen 
e vet;
 - Arsimimi është faktor i rëndësishëm i cili ndikon 
ndaj marrëdhënies së hapur ndaj minoriteteve tjera.

Pyetje	që	kanë	të	bëjnë	me	mediat	në	
Komunën	e	Gostivarit	

 - Nuk ekzistojnë mjaft media lokale të zhvilluara në 
Komunën e Gostivarit (shumica janë televizione lokale 
tetovare të cilat përfshijnë edhe çështje që kanë të bëj-
në me Komunën e Gostivarit)

Pyetje	që	kanë	të	bëjnë	me	sektorin	afarist	në	
Komunën	e	Gostivarit

 - Sektori afarist nuk është mjaft i zhvilluar dhe kjo 
gjë duhet të zgjidhet në nivel nacional. Komuna është e 
hapur dhe do të kishte përkrahur zhvillim të kompanive 

të vogla dhe të mesme por për këtë gjë janë të nevo-
jshme disa parakushte të cilat nuk janë nën ingerencat 
e komunës.

Intervistë
Z. Boban Markovski, grupi këshillues i 

VMRO-DPMNE-së në Këshillin e Komunës së Gostivarit

 Sipas Z. Markovski:

Pyetje	për	Komunën	e	Gostivarit
 - Problemi më i madh në këtë moment është çështja 
e distribuimit të ujit në Komunën e Gostivarit. Komuna 
e Gostivarit ka nevojë për stacion pastrues, me qëllim 
që të gjithë qytetarët të mund të kenë ujë të pastër për 
pirje;
 - Problem tjetër gjithashtu i madh, për fat të keq, 
ende është çështja e mosekzistimit apo ekzistimit të in-
frastruktura joadekuate për deponim;
 - Administrata qytetare është e mirë, korrekte dhe e 
gatshme për bashkëpunim;
 - Këshilli i Komunës së Gostivarit funksionon mirë 
dhe në mënyrë korrekte. Kur bëhet fjalë për interesat 
e qytetarëve, të gjitha subjektet politike janë konstruk-
tive;
 - Sa i përket përfshirjes së qytetarëve, duhet të 
bëhen përpjekje që ata të jenë ende më shumë të përf-
shirë dhe ende më mirë të informuar.

Pyetje	që	kanë	të	bëjnë	me	kulturën	në	
Komunën	e	Gostivarit

 - Oferta në Komunën e Gostivarit gjatë viteve të 
kaluara ka qenë mjaft modeste, prandaj kjo qeverisje 
dëshiron të bëjë përpjekje që të sigurojë ofertë më të 
llojllojshme kulturore për qytetarët e saj;



 - Komuna është e hapur sa u përket iniciativave të 
reja në fushën e kulturës;
 - Institucionet nacionale të cilat ekzistojnë në qyte-
tin (Shtëpia e kulturës) duhet të mbesin nën ingerencat 
e nivelit nacional, por duhet të përfaqësojnë lidhje mid-
is nivelit nacional dhe atij lokal;
 - Në Komunën e Gostivarit hapen edhe institucione 
të reja në fushën e kulturës (qendra e re për konservim) 
të cilat kontribuojnë për zhvillimin e kulturës në qytetin.

	 VIZION	për	QYTETIN:	komunë me ujë të pastër për 
pirje, më e pasur dhe më e zhvilluar përreth burimit të 
Vrutokut, pjesë e cila do të tërheqë edhe turistë nga 
jashtë.

Pyetje	që	kanë	të	bëjnë	me	sektorin	OJQ	në	
Komunën	e	Gostivarit

 - Skena e OJQ-ve në Komunën e Gostivarit nuk është 
mjaft e zhvilluar (përveç disa OJQ-ve të cilat ishin tejet 
aktive në vitin 1999 dhe gjatë krizës në vitin 2001);
 - Komuna do të kishte dashur të bashkëpunojë me 
më shumë OJQ.

Pyetje	që	kanë	të	bëjnë	me	minoritetet	në	
Komunën	e	Gostivarit

 - Komuna e Gostivarit është komunë e cila duhet të 
jetë shembull për bashkëjetesë;
 - Komisioni për marrëdhënie midis komuniteteve 
është faktor i rëndësishëm për marrëdhëniet ndëret-
nike në Komunën e Gostivarit;
 - Minoritetet tjera (shembull: homoseksualët) janë të 
padukshme, por mjedisi nuk do ti kishte pranuar lehtë.

Pyetje	që	kanë	të	bëjnë	me	mediat	në	
Komunën	e	Gostivarit

 - Nuk ekzistojnë mjaft media lokale të zhvilluara në 
Komunën e Gostivarit (shumica janë televizione lokale 
tetovare të cilat përfshijnë edhe çështje që kanë të bëj-
në me Komunën e Gostivarit).

Pyetje	që	kanë	të	bëjnë	me	sektorin	afarist	në	
Komunën	e	Gostivarit

 - Sektori afarist nuk është mjaft i zhvilluar.
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3. Rezultate nga fokus grupet

 Më 4 dhjetor 2010 në sallën komunale në Komunën 
e Gostivarit u mbajtën dy fokus grupe të qytetarëve nga 
Komuna e Gostivarit. Fokus grupi i parë përfshinte 8 
artistë, me përkatësi etnike shqiptare, me arsimim të 
lartë, në moshën prej 25-55 vjeçare dhe distribuim të 
përzier sa i përket gjinisë. Fokus grupi i dytë përfshinte 
7 përfaqësues të sektorit civil në Komunën e Gostivarit, 
në moshën prej 28-50 vjeçare dhe përkatësi të përzier 
etnike dhe gjinore. Gjatë udhëheqjes së këtij fokus gru-
pi, të gjithë pjesëmarrësit kishin mundësi të barabartë 
ti shprehin qëndrimet e tyre për të gjitha pyetjet, res-
pektivisht temat të cilat ishin të prezantuara. Për se-
cilën prej temave, respektivisht pyetjeve me radhitje të 
ndryshme, të gjithë pjesëmarrësit ishin të përfshirë në 
mënyrë aktive në shprehjen e qëndrimeve të tyre por 
edhe në sjelljen e konkluzave të cilat janë lëndë e këtij 
raporti. Diskutimi në fokus grupin zgjati një orë, ku në 
mënyrë të orientuar diskutohej për temat vijuese:
 • Probleme në fushën e kulturës në Komunën e Gos-
tivarit;
 • Nevojat e artistëve dhe sektorit civil sa i përket kul-
turës në Komunën e Gostivarit;

 • Identiteti (i ri dhe i vjetër) i Komunës së Gostivarit;
 • Raporti i qeverisjes lokale ndaj artistëve dhe sekto-
rit civil në Komunën e Gostivarit. 

 Sipas fokus grupit 1:

Probleme	në	fushën	e	kulturës	në	Komunën	e	Gostivarit
 - Numër i madh i artistëve, ndërsa kushte jo mjaft 
kualitative për punë;
 - Ndarje jo-transparente e buxhetit për kulturë në 
komunën;
 - Financa të pamjaftueshme për funksionim të ske-
nës së pavarur artistike;
 - Praktikë e vetë-organizimit në skenën e pavarur ar-
tistike;
 - Mungesë e infrastrukturës kulturore (shembull, 
mungesë e galerisë);
 - Informim i pamjaftueshëm midis artistëve për bux-
hetin komunal për kulturë;
 - Tretman jo mjaft i mirë i komunës ndaj artistëve;
 - Politizim, respektivisht partizim i kulturës dhe vetë 
artistëve;



 - Kuadro joadekuate sa i përket kualifikimit profe-
sional të vendosur në pozita pune në të cilat duhet të 
punojnë punëtorë kulturorë;
 - Mungesë e menaxhimit kulturor;
 - Numri dhe shuma e projekteve të miratuara nga 
ana e Ministrisë së kulturës, por që kanë të bëjnë me 
Komunën e Gostivarit;
 - Investime të pamjaftueshme në artistët dhe nën-
çmimi i punës së tyre;
 - Perceptimi i keq i nivelit qendror ndaj artistëve 
Shqiptarë të cilët jetojnë dhe veprojnë në Maqedoninë 
perëndimore;
 - Informimi i pamjaftueshëm i qytetarëve për ngjar-
jet kulturore;
 - Mungesa e identitetit dhe promovimit të manifesti-
meve kulturore;
 - Kuadro jo mjaft profesional në komunat i cili nuk 
mund të përgjigjet në nevojat dhe pyetjet e artistëve.

Nevojat	e	artistëve	dhe	skenës	të	pavarur	sa	i	
përket	kulturës	në	Komunën	e	Gostivarit

 - Krijim i Qendrës për artistë vizualë, qendër mul-
timediale, të përkrahura nga komuna, institucionet 
nacionale, sektori afarist dhe donacione tjera, i cili do 
të shërbejë si: hapësirë rezidenciale, atelie për artistë, 
hapësirë për ekspozita;
 - Promovim dhe mbrojtje e vlerave kulturore dhe 
kualitetit të artistëve në Komunën e Gostivarit;
 - Nevojë për menaxhim të qartë në kulturën, dhe për 
kuadro kompetente për këtë funksion;
 - Krijim i një trupi në komunën – komision kompetent 
për pranimin e ideve të artistëve dhe rishikim dhe mira-
tim të projekteve sipas kritereve të qarta për kualitet;
 - Hapje dhe transparencë, zhvillim i dialogut midis 
komunës dhe artistëve.

Identiteti	(i	ri)	i	Komunës	së	Gostivarit
 - Gostivari qytet i artistëve figurativë; 
 - Qendër e artistëve vizualë;
 - Fshat artistik.

Raporti	i	qeverisjes	lokale	ndaj	artistëve	dhe	
skena	e	pavarur	artistike

 - Artistët janë të entuziazmuar dhe të gatshëm për 
dialog, por sidoqoftë procesi nuk është mjaft i përkra-
hur nga komuna;
 - Zhvillim të kritereve të qarta dhe transparente për 
përkrahje të projekteve nga buxheti lokal për kulturë;
 - Zhvillim të kanaleve për komunikim dhe informim 
për procesin e aplikimit me projekte dhe rishikimin e 
tyre të mëtejmë;
 - Organizim i strukturuar i administratës lokale me 
kuadro kompetente të cilat do të vendosin për çështje 
që kanë të bëjnë me kulturën.

 Sipas fokus grupit 2:

Probleme	në	fushën	e	kulturës	në	
Komunën	e	Gostivarit

 - Mungesë e brendit dhe identifikimit të qytetit;
 - Mungesë e përkrahjes financiare, problem për real-
izimin e aktiviteteve;
 - Mungesë e hapësirës për realizim të projekteve;
 - Bashkëpunim i pamjaftueshëm me komunën;
 - Mosinformim i qytetarëve për veprimet e OJQ-ve 
në fushën e kulturës;
 - Mungesë e bashkëpunimit reciprok, koordinimit 
dhe informimit për aktivitetet e OJQ-ve;
 - Mungesë e dialogut midis grupeve etnike dhe njofti-
mit të tyre për sferën e kulturës;
 - Mungesë e kultivimit të kulturës tradicionale të 
grupeve etnike, si për shembull shuarja e shoqërive kul-
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turo-artistike;
 - Mungesë e lirisë dhe shprehjes kulturore midis të 
rinjve dhe prezencë e frikës në kuptim etnik dhe poli-
tik;
 - Politizim në të gjitha sferat e jetesës, dhe me këtë, 
edhe në fushën e kulturës;
 - Varësi financiare e OJQ-ve nga donatorë ndërkom-
bëtarë;
 - Bashkëpunim i pamjaftueshëm me sektorin privat 
në komunën;
 - Përkrahje e pamjaftueshme nga Ministria e kulturës 
për realizim të projekteve nga fusha e kulturës;
 - Valorizim i pamjaftueshëm i aktiviteteve të sektorit 
civil nga ana e komunës;
 - Mosfunksionim i sistemit për punën e organeve ko-
munale përgjegjëse për kulturën;
 - Rënie e aktivitetit në sferën civile.

Nevojat	e	OJQ-ve	dhe	sferës	civile	sa	i	përket	kulturës	në	
Komunën	e	Gostivarit

 - Nevojë për objekte funksionale kulturore, si për sh-
embull, shtëpia e kulturës si dhe objekte të reja (galeri);
 - Zhvillim i komunikimit të përditshëm dhe bashkë-
punimit me qytetarët dhe komunën;
 - Përkrahje më e madhe nga fondet nacionale, si dhe 
nga komuna dhe sektori afarist;
 - Nevojë për bashkëpunim, komunikim dhe riorga-
nizim midis qeverisjes lokale dhe qendrore;
 - Nevojë për të pasur hapësira për punë në institucio-
net komunale dhe ndarje e programit me atë të komunës;
 - Krijim i rrjetit të OJQ-ve dhe bashkëpunim midis tyre.

Identiteti	(i	ri-i	vjetër)	i	Komunës	së	Gostivarit
 - GOSTIVARI qytet i…mikpritjes;
 - GOSTIVARI qytet i Ferat Muratit (Fitues i çmimit 
Nobël i cili vjen nga ky qytet);
 - GOSTIVARI qytet i Pehlivanëve;
 - GOSTIVARI qytet i Byrekut dhe bakllavës.

Raporti	i	qeverisjes	lokale	ndaj	OJQ-ve	dhe	sferës	civile
 - Raport konstruktiv dhe i hapur;
 - Inicim i dialogut dhe dëgjim i interesuar për intere-
sat e sferës civile.



Konkluza nga hulumtimi në Komunën Gostivarit

 Konkluzat nga përgjigjet në pyetësorët të cilat ishin 
të shpërndara tek qytetarët e Komunës së Gostivarit, 
që kanë të bëjnë me jetën kulturore mund të shikohen 
përmes 4 aspekteve kryesore, dhe atë:
 • Konsumim	kulturor -  preferencat e qytetarëve mid-
is përmbajtjeve kulturore, dhe në lidhje të ngushtë me 
nevojat kulturore të qytetarëve;
 • Infrastruktura	kulturore	dhe	oferta	kulturore	– në 
kuptim objekte dhe ngjarje të cilat mund të ofrojnë 
përmbajtje kulturore në komunën; 
 • Pjesëmarrja	qytetare	në	proceset	në	nivel	lokal, dhe 
atë, jo vetëm për rolin e qytetarit të informuar mirë por 
edhe si pjesëmarrës aktiv në krijimin e programeve dhe 
marrjen e vendimeve për jetën kulturore në komunën, 
duke e përfshirë këtu edhe qëndrimin/marrëdhënien 
e qeverisjes lokale ndaj pjesëmarrjes participative të 
qytetarëve;
 • Tipari	i	dëshiruar	i	ardhshëm	dhe	i	ri	i	Komunës	së	
Gostivarit.

 Qytetarët e Komunës së Gostivarit më së shumti 
shkojnë në kinema apo teatër, ndërsa rrallë frekuen-
tojnë edhe ngjarje tjera kulturore, siç janë ekspozita, 
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balet, filharmoni, koncerte të ndryshme. Një nga arsyet 
për situatën e këtillë të konsumimit kulturor është pa-
mundësia të frekuentohen ngjarje të këtilla në komu-
nën e tyre (për shembull koncert filharmonik), por edhe 
mundësia për ta bërë këtë në komunë tjetër është e lim-
ituar. Është me rëndësi të përmendet se në Komunën e 
Gostivarit ekziston sallë private bashkëkohore kinema-
je, si dhe Qendër e kulturës e cila mundëson ngjarje të 
ndryshme kulturore, prej të cilave, formë më e shpeshtë 
janë shfaqjet teatrore. Por, edhe pse ekziston traditë e 
artistëve të mirëfilltë figurativë, Komuna e Gostivarit 
nuk posedon galeri, dhe përveç kësaj ekzistimi vetëm 
i institucioneve nacionale kulturore dhe marrëdhëniet 
komplekse sa i përket decentralizimit të kulturës nuk e 
lehtësojnë qasjen e qytetarëve në institucionet naciona-
le me përmbajtje lokale kulturore. Ndoshta këtu duhet 
të kërkohen arsyet për frekuentimet e ngjarjeve në ko-
munat tjera, ose nevojës për hapje të vendeve të reja 
kulturore dhe restaurimit të infrastrukturës ekzistuese 
kulturore (fizik apo programor). 
 Qytetarët e Komunës së Gostivarit relativisht mirë 
e njohin historinë kulturore dhe infrastrukturën kul-
turore në komunën, por rrallë e frekuentojnë, apo më 
saktësisht rrallë shkojnë në ngjarje kulturore të organi-
zuara në këto vende. Është me rëndësi të përmendet se 
qytetarët e Komunës së Gostivarit më shpesh e njohin 
Qendrën e kulturës si  pikë kulturore në komunën, gjë 
e cila, nga njëra anë e potencon përgjegjësinë e saj në 
mënyrën se si e programon kulturën në radhët e saj, por 
nga ana tjetër tregon se ekziston koncentrim i ngjarjeve 
dhe tendencë për institucionalizim të kulturës. 
 Përveç kësaj, qytetarët e Komunës së Gostivarit janë 
të interesuar për ngjarjet në komunat tjera, edhe pse një 
pjesë e madhe e tyre do të kishin mbetur në komunën e 
tyre nëse do të ishin të kënaqur nga oferta kulturore.
 Tendencat e këtilla të nevojave kulturore dhe format 

e konsumimit kulturor tregojnë se ekziston nevojë për 
angazhim më të dukshëm dhe më të madh të Komunës 
së Gostivarit dhe veprimtarëve të saj kulturorë në pro-
movimin e pasurisë kulturore të Komunës së Gostiva-
rit, por edhe nevojë për përtrirjen e tyre kulturore dhe 
pasurimin me përmbajtje të ndryshme. Aspekt i rëndë-
sishëm në këtë proces është komunikimi me qytetarët 
dhe informimi i vazhdueshëm i tyre për ngjarjet kul-
turore në komunën. Përveç kësaj, për nevojat kulturore 
të qytetarëve në Komunën e Gostivarit ekziston nevojë 
për diversifikim të ngjarjeve, rritje të numrit të ngjar-
jeve, si dhe deinstitucionalizim të kulturës jashtë insti-
tucioneve ekzistuese të kulturës. Edhe pse institucionet 
nacionale kulturore janë pika të rëndësishme kulturore 
të jetës në komunat, dhe infrastrukturë e rëndësishme 
kulturore, sot, në botë ku secili mund të jetë artist dhe 
çdo vend mund të jetë hapësirë për ekspresion kulturor, 
diversifikimi i vendeve të cilat mund të shfrytëzohen 
për ngjarje kulturore dhe posaçërisht fokusi ndaj aktiv-
iteteve të skenës joinstitucionale kulturore në Komunën 
e Gostivarit si dhe shfrytëzimit të hapësirës publike (sh-
embull: parqe, rrugë, sheshe) dhe hapësirave tjera (sh-
embull: Qendra tregtare) si vende të ngjarjeve kulturore 
është një gjë esenciale.
 Qytetarët angazhimin e komunës në organizimin e 
jetës kulturore e vlerësojnë pjesërisht mirë edhe pse po-
tencojnë se ekziston nevojë për iniciativë dhe përfshirje 
më të madhe të komunës në krijimin dhe organizimin 
e ngjarjeve kulturore dhe ndoshta edhe marketing për-
faqësim më i madh i ngjarjeve të cilat ajo i organizon. 
Qytetarët në të njëjtën kohë janë të pakënaqur edhe 
nga shkalla e pjesëmarrjes së tyre në proceset në niv-
elin lokal, e që kanë të bëjnë me jetën kulturore si dhe 
nga roli i tyre si qytetarë në proceset e planifikimit dhe 
zbatimit të jetës kulturore në Komunën e Gostivarit. 
Ata këto procese  i vlerësojnë si komunikim në një drej-



tim përmes të cilit vetëm transmetohen informacionet 
nga ana e komunës, dhe që nga ana tjetër i bën ata të 
jenë vëzhgues pasivë të ngjarjeve në nivel lokal.  Në këtë 
kontekst, ekziston nevojë për përfshirje më të madhe të 
qytetarëve në proceset e strukturimit, vendimmarrjes 
dhe implementimit të aktiviteteve kulturore në nivel lo-
kal respektivisht krijim i politikave participative të cilat 
e afirmojnë përfshirjen e qytetarëve.
 Si efekt nga komunikimi i pamjaftueshëm midis ko-
munës dhe qytetarëve, një pjesë e madhe e qytetarëve 
nuk e shfrytëzojnë e-komunikimin me komunën dhe nuk 
i njohin shërbimet të cilat faqja e internetit e komunës 
i ofron, e të cilat mund ta lehtësojnë komunikimin midis 
komunës dhe qytetarëve dhe të kontribuojnë ndaj zhvil-
limit të e-demokracisë në komunën.
 Sa i përket identitetit të ri të Komunës së Gostivarit, 
qytetarët e Komunës së Gostivarit mendojnë se Kulla 
e sahatit është tipari më njohur i komunës, si dhe buri-
mi i lumit Vardar, të cilin qytetarët e njohin por rrallë 
e frekuentojnë, është resurs enorm natyror i cili ofron 
mundësi të numërta për shfrytëzim kulturor.
 Për fund, qytetarët pajtohen se kultura është aspekt 
i rëndësishëm për zhvillimin e komunës, dhe siç duket 
gjen vendin midis problemeve tjera të dukshme në ko-
munën.

 Konkluzat nga intervistat e orientuara, të cilat u 
zbatuan me përfaqësues të Komunës së Gostivarit, para 
së gjithash me persona të cilët sjellin vendime (Kryetari 
i këshillit të Komunës së Gostivarit, Shefi i kabinetit të 
Kryetarit të komunës, anëtarë të këshillit nga parti të 
ndryshme politike), mund të klasifikohen në 6 kategori, 
edhe atë konkluza për çështje të cilat kanë të bëjnë me 
komunën (në përgjithësi), jetën kulturore në komunën, 
situatën me minoritetet, sektorin e OJQ-ve, mediat dhe 
sektorin afarist.

Nga rezultatet, respektivisht nga përgjigjet e të anketu-
arve, të cilat kanë të bëjnë me zhvillimin e kulturës në 
Komunën e Gostivarit, mund të konkludohet se të gjithë 
të intervistuarit mendojnë se kultura është segment te-
jet i rëndësishëm i rregullimit lokal shoqëror.
 Gjithashtu, ekziston vullnet politik nga të gjitha par-
titë politike të cilat janë prezente në skenën gostivarase 
që të investohet në çdo kuptim në zhvillimin kulturor. 
Deri në këtë moment nuk është bërë asnjë plan për zh-
villim kulturor të komunës.
 Si problem kryesor me të cilin ballafaqohet komuna, 
të gjithë të anketuarit e përmendën distribuimin e ujit 
në Komunën e Gostivarit, respektivisht mospasjen e sta-
cionit pastrues.
 Të gjithë të anketuarit, mendojnë se oferta kulturore 
duhet të përforcohet, sepse jeta kulturore në Komunën 
e Gostivarit nuk është në nivelin e duhur.
 Pothuajse të gjithë të anketuarit mendojnë se 
regjenerimi i kulturës duhet të fillojë me regjenerimin 
e hapësirave, resurseve njerëzore dhe programeve dhe 
aktiviteteve kulturore.
 Sa i përket pyetjes: institucione nacionale dhe lo-
kale në kulturë, këtu kishim qëndrime të ndryshme, dhe 
atë njëri nga opsionet është që të gjitha institucionet 
të cilat ekzistojnë në Gostivar, duhet të transferohen 
nën ingerencat e vetëqeverisjes lokale, por me kusht që 
të mos kenë borxhe paraprake dhe të jenë në nivel të 
duhur sa i përket infrastrukturës. Mendimi tjetër është 
se ato duhet të mbesin nën ingerencat e Ministrisë së 
kulturës, por se duhet të ketë ndërlidhje më të madhe 
me qeverisjen lokale.
 Për zhvillimin e sektorit kulturor, janë të nevojshme 
disa parakushte: raport më dinamik midis nivelit na-
cional dhe atij lokal, resurse njerëzore të përmirësuara 
(profesionalizimi i ekipeve), më shumë mjete financiare 
(linja të reja financiare dhe mënyra të financimit, me 
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ndihmë edhe nga qeverisja qendrore).
 Sa i përket vizionit për Komunën e Gostivarit, të 
gjithë të intervistuarit dëshirojnë ta shohin Gostivarin si 
një qytet të zhvilluar, me sektor afarist të zhvilluar, me 
resurse natyrore të shfrytëzuara (burimin e lumit Var-
dar), qytet me infrastrukturë mire të rregulluar urban-
istike, qytet me ofertë të pasur dhe të shumëllojshme 
kulturore për të gjithë qytetarët.
 Të anketuarit mendojnë se Gostivari duhet të bëhet 
qytet i hapur për të gjithë qytetarët dhe aktivitetet kul-
turore në qytetin të jenë të qasshme për të gjithë. Sa 
i përket konceptit multikulturor të qytetit, mendimet 
ishin të njëjta, se bashkëjetesa në Gostivar është në niv-
el të lartë.
 Një nga konkluzat është se duhet të rishikohen 
mundësitë për zhvillim të institucioneve të reja në fush-
ën e kulturës (bibliotekë, klube rinore), dhe të planifiko-
het investimi në këtë sektor.
 Sa i përket sektorit të OJQ-ve, të anketuarit men-
dojnë se me përjashtim të disa rasteve, kapacitetet në 
këtë sektor janë në nivel të ulët. Posaçërisht në fushën e 
kulturës, pothuajse nuk ekzistojnë iniciativa serioze nga 
ana e sektorit civil.
 Sa u përket mediave, të gjithë të anketuarit mendo-
jnë se në Gostivar nuk ekzistojnë mjaft media lokale të 
cilat e informojnë popullatën dhe se Komuna e Gosti-
varit është mirë e përfaqësuar në hapësirën lokale me-
diale të cilën e mbulon Komuna e Tetovës.
 Në pyetjet në lidhje me sektorin afarist, të gjithë të 
anketuarit mendojnë se sektori afarist nuk është i kyçur 
në planifikimin e zhvillimit të qytetit, dhe se duhet të 
gjenden mekanizma që ky sektor të ketë rol të rëndë-
sishëm për zhvillimin e komunës.

 Konkluzat nga fokus grupet në Komunën e Gostiva-
rit të cilat u mbajtën me dy grupe qëllimore: punëtorë 
kulturorë dhe përfaqësues të sektorit OJQ, dhe mund të 
klasifikohen në 4 kategori, dhe atë konkluza për pyetjet 
që kanë të bëjnë me: nevojat, problemet, (ri)definimin e 
identitetit të qytetit dhe marrëdhënien e komunës ndaj 
qytetarëve.
 Nga përgjigjet e pjesëmarrësve në fokus grupet 
mund të konkludohet se një nga problemet kryesore në 
Gostivar është partizimi (politizimi) edhe në radhët e 
artistëve. Gjithashtu si problem u identifikua ekzistimi 
i kapaciteteve të ulëta të kuadrove të cilat punojnë në 
institucionet kulturore në fushën e menaxhimit kul-
turor. Pastaj u përmend edhe problemi i mungesës së 
transparencës gjatë marrjes së vendimeve që kanë të 
bëjnë me kulturën në nivel (buxhet) komunal. Gjithashtu 
u përmend edhe problemi i mungesës së komunikimit 
midis institucioneve të nivelit nacional dhe atij lokal.
 Të gjithë pjesëmarrësit në fokus grupet mendojnë 
se duhet të investohet në hapësira alternative në të 
cilat artistët do të mund ta shprehin potencialin e tyre 
kreativ.
 Sa i përket identitetit të qytetit, shumica nga pjesë-
marrësit në fokus grupet mendojnë se Gostivari duhet 
të jetë qytet i artit vizual, qytet i Ferat Muratit (fitues i 
çmimit Nobël i cili rrjedh nga ky qytet) apo qytet i pe-
hlivanëve.
 Sa i përket pyetjes për raportin e komunës ndaj 
qytetarëve, të gjithë mendojnë se komuna duhet të jetë 
shumë më tepër aktive sa i përket jetës kulturore në ko-
munën. Kultura duhet të pozicionohet në krye të agjen-
dës të vendimmarrësve, dhe asaj ti jepet vendi i vërtetë 
(qendror) në planifikimin në nivel të qytetit.



 Në fund mund të konkludohet se Komuna e Gostiva-
rit ka potencial të hatashëm i cili mund të shfrytëzohet 
për zhvillimin e qytetit, të gjithë të anketuarit të përf-
shirë në këtë hulumtim mendojnë se kultura është seg-
ment i rëndësishëm në rregullimin shoqëror të Komu-
nës së Gostivarit dhe se është komponentë esenciale e 
rigjenerimit social, përmirësimit të kualitetit të jetës 
së qytetarëve, dhe bile kultura mund të bëhet poten-
cial për zhvillimin ekonomik të komunës në ardhmëri.
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