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Falënderim

Qendra për arte ekzekutuese MULTIMEDIA sinqerisht
i falënderohet Komunës së Kërçovës, Kryetarit të saj dhe
ekipit të afërt të tij të cilët e kuptuan idenë e projektit
dhe tërësisht iu kushtuan zbatimit të tij. Në të njëjtën
kohë QAE Multimedia i falënderohet ekipit lokal në komunën Kërçovës, dhe atë, personave: Darko Belevski, Vlladimir Stepanoski dhe Marjan Dimoski, 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 komunën
e Kërçovës, dhe atë: Z. Bllagoja Despotoskit, Kryetar i
Komunës së Kërcovës, Z. Vlladimir Nastovskit, anëtar i
Këshillit të Komunës së Kërcovës, përfaqësues i LSDMsë dhe Z. Adem Karagës, artist nga Komuna e Kërcovës
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 falënderohet
të gjithë pjesëmarrësve në fokus grupet dhe të gjithë
qytetarëve të cilët kishin kohë dhe dëshironin të debatojnë për jetën kulturore në Komunën e Kërçovës,.
Në fund, ky publikim nuk do të bëhej realitet nëse
nuk do të ishin donatorët e projektit dhe programi vjetor 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 Kërçovës, dhe përmes përcaktimit të situatës aktuale
të ndihmojë në procesin e planifikimit (krijimit) të strategjisë për zhvillim kulturor në këtë komunë.
Planifikimi i zhvillimit kulturor është një nga instrumentet kryesore të cilat e definojnë politikën lokale
kulturore. Zhvillimi kulturor, si kategori e përgjithshme
sociale, nënkupton proces të zhvillimit në të gjitha aspektet 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 përbashkëta.
Analizimi i këtij procesi të planifikimit kërkon qasje 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 zhvillim 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

potencialeve të cilat mund të zhvillohen, seleksionim i
parametrave (indikatorëve) për zhvillimin kulturor, përgatitje 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 Kërçovës. Kjo është
një nga komunat në R. e Maqedonisë e cila e njohu kulturën si faktor të rëndësishëm në zhvillimin e mjedisit
të saj dhe bën përpjekje të sinqerta në krijimin e strategjisë për zhvillim kulturor në komunën, si instrument
të politikës lokale kulturore.
Deri në fund të vitit 2011 pritet që Komuna e Kërçovës, ta ketë përgatitur strategjinë për zhvillim kulturor dhe të fillojë me zbatimin e saj.
Hulumtimi u zbatua në territorin e Komunës së Kërçovës, në periudhën maj-dhjetor të vitit 2010. Ai ishte
i organizuar dhe realizuar nga ana e ekipit të QAE Multimedia nga Shkupi së bashku me ekipin e Komunës së
Kërçovës. Në vetë hulumtimin morën pjesë: përfaqësues
të Komunës së Kërçovës, përfaqësues të partive politike
të cilat janë pjesë e Këshillit të komunës, punëtorë kulturorë, të rinj si dhe opinioni më i gjerë i cili jeton në
këtë komunë. Analizat e hulumtimit u bënë nga ana e
ekipit të QAE Multimedia.
Ky hulumtim është pjesë e projektit trevjeçar KULTURA NGA PËR TË GJITHË, në të cilin përveç Kërçovës,
Tetovës dhe Kërçovës, si përfaqësues të Republikës së
Maqedonisë, marrin pjesë edhe tre komuna nga Kosova.
Me respekt,
Violeta Simjanovska



Drejtoreshë programore

Për politikat kulturore qytetare

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, komunikimi, solidariteti, përkrahja, pjesëmarrja në komunitetin 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 kontribuojë ndaj zhvillimit kulturor në qytetin e tij. Përmes
shumëllojshmërisë, aftësive dhe ideve të tij, komuniteti
mund ta bëjë qytetin vend interesant për jetesë, punë



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, punësimin, 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 shfrytëzimin e këtyre resurseve dhe krijim i kushteve për zhvillimin e tyre. Detyra kryesore e atyre të cilët e planifikojnë
politikën qytetare kulturore duhet të jetë pikërisht njohja, 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 (institucionet) 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 domethënien 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

Për projektin
KULTURA NGA-PËR TË GJITHË:
projekt kooperativ i politikave midis
Maqedonisë dhe Kosovës

Sintagma “KULTURA NGA-PËR TË GJITHË“ bashkon
qëndrime, situata dhe procese siç janë “demokratizimi
i kulturës“ dhe “demokracia kulturore” të cilat në parimin e tyre e kanë idenë që shërbimet kulturore, pasuritë, 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 kulturor.
Pa shpjegim më të thellë të bazës filozofike të termit, ideja e projektit ishte e thjeshtë: të mundësojë zhvillim të politikave kulturore në qytetet multietnike në
Maqedoni dhe Kosovë të bazuara në “dëshmi” për nevojat e qytetarëve, resurset e disponueshme, problemet
aktuale dhe ndikimet dhe sinteza e kreativitetit dhe potencialeve të qyteteve në kuptim të: institucioneve, artistëve, sektorit civil, hapësirës publike, qytetarëve. Në
thelbin e vet, kjo do të thotë krijim i kanaleve të komunikimit dhe diskutimit midis veprimtarëve kulturorë në
komunitetin (qeverisja lokale, administrata komunale,
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sektori civil, operatorët kulturorë, artistët dhe grupet
joformale artistike, të rinjtë, qytetarët), përdorim të qasjes 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 joqeveritare, 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 Kërçovë nga Maqedonia, si dhe qytetet Prizren, Gjilan dhe
Novobërdë nga Kosova të cilat gjatë tre viteve (20092012) do të njoftohen me modelet teorike dhe eksperiencat 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 mësojnë ta transmetojnë në strategji të zhvillimit kulturor
të cilat do të zbatohen gjatë vitit të fundit të projektit. 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 politikave kulturore dhe të lobojë në procesin e mbledhjes
së mjeteve financiare për zbatimin e planeve të parashikuara 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

qëllim të mundësojë mësim gjatë shkëmbimit të eksperiencave midis qyteteve të Maqedonisë dhe Kosovës dhe
përmes diskutimeve formale dhe shoqërimit joformal të
mundësojë shkëmbim të ideve dhe mundësive për bashkëpunim 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

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

Qasja kryesore në metodologjinë e aktiviteteve vijuese: hulumtim dhe analizë e jetës kulturore në Komunën e Kërçovës, 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 shërbejnë si bazë për ndërtimin e strategjisë për zhvillim
kulturor të Komunës së Kërçovës.
Metodat (veglat) të cilat janë përdorur në këtë hulumtim janë vijueset:
1. hulumtim në teren:
• Intervista të orientuara me liderë të partive politike të cilët janë pjesë e Këshillit së Komunës së Kërçovës (analizë kualitative e përgjigjeve të intervistës së
orientuar);
• Pyetësorë të dedikuar për qytetarët e Komunës së
Kërçovës (analizë kuantitative e të dhënave);
• Fokus grupe (analizë kualitative).
2. punë në tavolinë: analizë kualitative dhe kuantitative e rezultateve nga hulumtimi në teren
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1. Pyetësorë për qutetarë

Pyetësori është përgatitur në takime konsultuese
midis timit të QAE Multimedia dhe ekipit lokal nga Komuna e Kërçovës i përbërë nga 5 anëtarë të cilët vijnë
nga radhët e administratës lokale dhe punëtorë kulturorë. Pyetësori ishte i formuluar në mënyrë që të mund
ta hulumtojë participimin dhe konsumimin kulturor
të qytetarëve në Komunën e Kërçovës, nevojat e tyre
kulturore dhe njohjet e tipareve kulturore dhe kulturohistorike 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, pyetësori e
hulumton edhe perceptimin e qytetarëve për identitetin e komunës.
Segmenti i pare i pyetësorit përmban pyetje të hapura 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 ndryshme kulturore, siç janë: koncerte të muzikës klasike,
xhaz, popullore, zbavitëse dhe tekno, shfaqje teatrore,
projektim kinematografik, vizitë në muze, shfaqje baleti, 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. Pyetësori mbaron me propozime për përmirësimin e jetës
kulturore në komunitetin, pyetje të hapur për atë se çka

ata si qytetarë presin të bëjë Kryetari i komunës sa i përket jetës kulturore në komunën dhe pyetje të hapur për
propozime dhe komente që kanë të bëjnë me administratën 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), versioni 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 variabiliteti ndërkodik dhe doli se përputhja midis dy koduesve
është afro 98%. Hulumtimi i përdor frekuencat si statistikë kryesor.
Kufizimet e hulumtimit rrjedhin nga instrumenti i
përdorur analitik, korniza kohore e analizës dhe proporcioni 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
Kërçovës. Pyetjet në intervistën u formuluan nga ana e

ekipit të QAE Multimedia në konsultime me ekipin lokal
dhe mund të grupohen në grupet vijuese të pyetjeve:
- Pyetje të përgjithshme për Komunën e Kërçovës
që kanë të bëjnë me trendet e përgjithshme të lëvizjes
së popullatës në Komunën e Kërçovës; problemet akute
dhe më të mëdha në komunën dhe ndikimet nga brenda
dhe nga jashtë; përparësitë dhe rrethanat e volitshme
në Komunën e Kërçovës; qëndrimin për punën e Këshillit të komunës dhe administratës komunale; qëndrimin
për masën e informimit të qytetarëve për aktivitetet në
komunën, si dhe përfshirjen e tyre në procesin e vendimmarrjes dhe prioritetet e Komunës së Kërçovës për
4 vitet e ardhshme;
- Pyetje nga fusha e kulturës, por në lidhje me Komunën e Kërçovës të cilat kanë të bëjnë me: qëndrimin sa
i përket potencialit të komunës së Kërçovës të tërheqë
vëmendjen edhe të qytetarëve tjerë nga komunat tjera;
qëndrimin ndaj punës së institucioneve që punojnë në
fushën e kulturës në komunën e Kërçovës dhe procesin e
decentralizimit në kulturën; qëndrimin ndaj bashkëpunimit të Komunës së Kërçovës me Ministrinë e kulturës;
prioritetet e Komunës së Kërçovës në fushën e kulturës;
dhe vizionin e komunës për 15 vitet e ardhshme;
- Pyetje për marrëdhënien midis sektorit civil dhe
Komunës së Kërçovës të cilat kanë të bëjnë me marrëdhënien e Komunës së Kërçovës me sektorin civil dhe
qëndrimin ndaj rolit të formave të ndryshme të organizimit shoqëror (këshill shtëpiak, individë, OJQ) në proceset e vendimmarrjes në komunën e Kërçovës;
- Pyetje për statusin e grupeve të ndryshme të minoriteteve në Komunën e Kërçovës të cilat kanë të bëjnë me politikën të cilën komuna e praktikon ndaj minoriteteve; qëndrimin për marrëdhëniet midis grupeve
të ndryshme etnike në Komunën e Kërçovës; qëndrimin
ndaj përkrahjes të cilën e siguron Komuna e Kërçovës
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 Kërçovës;
- Pyetje për marrëdhënien midis mediave dhe Komunës së Kërçovës të cilat kanë të bëjnë me qëndrimin
për marrëdhënien e mediave nacionale elektronike ndaj
ngjarjeve në Komunën e Kërçovës; marrëdhënien e Komunës së Kërçovës me mediat lokale, si dhe pasqyrimin
e Komunës së Kërçovës në mediat;
- Pyetje për marrëdhënien e sektorit afarist me Komunën e Kërçovës të cilat kanë të bëjnë me raportin e
komunës së Kërçovës me sektorin afarist; për projekte
të cilat komuna i ka zbatuar në partneritet me sektorin
afarist, si dhe bashkëpunimin e Komunës së Kërçovës
me organizata ndërkombëtare dhe donatorë të huaj.
Përzgjedhja e personave të intervistuar u bë nga ana
e ekipit lokal të komunës së Kërçovës në konsultime me
QAE Multimedia, ndërsa kontaktimi i tyre u bë nga ana e
ekipit lokal. Të gjitha intervistat ishin të udhëhequra 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, besimeve dhe mendimeve të një grupi homogjen pjesëmarrësish (maksimum deri më 10 pjesëmarrës) fitohen të
dhëna kualitative që kanë të bëjnë me pyetje të caktuara. Në këtë rast, dy grupe pjesëmarrësish në mënyrë të
orientuar diskutonin për temat vijuese:
• Probleme në fushën e kulturës në Komunën e Kërçovës;
• Nevojat e artistëve dhe sektorit civil sa i përket kulturës në Komunën e Kërçovës;

• Identiteti (i vjetër dhe i ri) i Komunës së Kërçovës;
• Raporti i qeverisjes lokale ndaj artistëve dhe sektorit civil në Komunën e Kërçovës.
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Përzgjedhja e fokus grupit u bë nga ana e ekipit lokal
nga Komuna e Kërçovës, në konsultime me QAE Multimedia, 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 transkribuara. Si më të përshtatshëm në kontekstin kulturor
të Komunës së Kërçovës u zgjodhën përfaqësues të institucioneve publike kulturore, si pjesë e fokus grupit të
parë, si dhe njerëz të rinj të cilët jetojnë dhe studiojnë
në komunën 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
1. Rezultate nga pyetërsori për qytetarë
Ekzemplar
Gjatë hulumtimit përdorej ekzemplar i synuar
qytetarësh të cilët jetojnë në territorin e tërë Komunës
së Kërçovës. 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 arsimimit 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 lokal dhe QAE Multimedia. Anketimi ishte anonim.
Kriteri i vetëm për përpunimin e mëtejmë të pyetësorit ishte që ai të jetë tërësisht i plotësuar. Pyetësorit
iu përgjigjën gjithsej 188 të anketuar, nga të cilët një
pyetësor ishte i eliminuar për shkak të plotësimit jo të
tërësishëm. Në këtë mënyrë, ekzemplari i gjithsejtë përbëhet nga 187 të anketuar.

Sa i përket strukturës demografike të ekzemplarit të
të anketuarve në Komunën e Kërçovës, më poshtë janë të
treguara rezultatet që kanë të bëjnë me gjininë (Fotografia 1), moshën (Fotografia 2), nivelin e arsimit (Fotografia 3),
përkatësinë etnike (Fotografia 4), statusin martesor (Fotografia 5) dhe statusin e punësimit (Fotografia 6).

mbi 60 vjeç me 1,6% nga ekzemplari i të anketuarve në
Komunën e Kërçovës.
Fotografia 3: Niveli i arsimimit i të anketuarve

Fotografia 1: Gjinia e të anketuarve

Në ekzemplarin, 58,8% nga të anketuarit janë meshkuj, ndërsa 41,29% janë femra.
Fotografia 2: Mosha e të anketuarve

Sipas nivelit të arsimimit, pjesa më e madhe e të
anketuarve kanë të kryer arsim të mesëm ose 64,7%
nga ekzemplari, pastaj vijojnë të anketuarit me arsim
të kryer universitar me 26,7% nga ekzemplari, më tej të
anketuarit të cilët kanë kryer shkollën e lartë të cilëve
u takojnë 4,8% nga ekzemplari dhe 1,6% nga të anketuarit kanë të kryer arsim fillor Vetëm 0,5% nga të anketuarit në ekzemplarin kanë kryer studime pasdiplomike
– magjistraturë, ndërsa 1,6% nga të anketuarit nuk janë
shprehur për shkallën e arsimimit të tyre.
Fotografia 4: Përkatësia etnike e të anketuarve
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Sa i përket moshës, më të përfaqësuar janë të anketuarit në moshë prej 16 deri 29 vjeç me 38,5% nga ekzemplari i gjithsejtë, pastaj vijon kategoria e të anketuarve
në moshën prej 30 deri 45 vjeç me 35,3% nga ekzemplari, më pas vijon grupi i të anketuarve në moshën prej
46 deri 60 vjeç të cilët janë 24,6% nga ekzemplari dhe
më pak të përfaqësuar janë të anketuarit në moshën

Sa i përket përkatësisë etnike, 67,4% nga të anketuarit janë Maqedonas, 29,4% janë Shqiptarë, 1,6% janë
Turq, 1,1% janë. Romë dhe 0,5% janë Serbë.

Fotografia 5: Statusi martesor i të anketuarve

të bëjnë me qëndrimet dhe nevojat e qytetarëve në Komunën e Kërçovës për jetën kulturore në komunitetin
e tyre janë relevante për diskutim dhe sjellje të konkluzave të cilat vlejnë më gjerësisht për tërë popullsinë e
komunës.
Rezultate dhe konkluza nga pyetësori

Sa i përket statusit martesor, 57,8% nga të anketuarit janë të martuar, 34,2% nga të anketuarit nuk janë të
martuar, 1,1% janë të vejë, dhe 0,5% janë të divorcuar.
Përveç kësaj, 6,4% nga të anketuarit nuk e kanë treguar
statusin e tyre martesor.

Sa i përket konsumimit të ofertës kulturore në Komunën e Kërçovës, rezultatet janë të reflektuara në
Fotografinë 7.
Fotografia 7: Konsumimi i produkteve kulturore (ofertës) në
			
Komunën e Kërçovës

Fotografia 6: Statusi i punësimit i të anketuarve

Sipas profesionit aktual, 36,4% nga ekzemplari janë
nëpunës, 7% nga të anketuarit janë studentë, ndërsa
5,9% punojnë si profesorë dhe inxhinierë. Nga ekzemplari, 23,5% nga të anketuarit janë persona të papunësuar, ndërsa 1,6% janë pensionistë. Një pjesë e vogël e
të anketuarve punojnë si persona juridikë dhe mjekësorë, tregtarë dhe bujq ose kamerierë.
Në përgjithësi, karakteristikat e ekzemplarit në
pjesën më të madhe përshtaten me karakteristikat e popullatës në Komunën e Kërçovës dhe mund të konkludojmë se të dhënat nga ekzemplari i zgjedhur, të cilat kanë

Sipas rezultateve për konsumimin kulturor të
qytetarëve në Komunën e Kërçovës në 12 muajt e fundit, pjesa më e madhe e tyre apo 93,6%, asnjë herë nuk
kanë qenë në koncert të muzikës klasike. Rrallë apo
5,9% nga të anketuarit pesë herë kanë qenë në një ngjarje të këtillë dhe 0,5% nga të anketuarit kanë qenë dhjetë herë në koncert të muzikës klasike.
Të anketuarit nga Komuna e Kërçovës rrallë shkojnë në
koncert të muzikës xhaz. Sipas rezultateve, 96,8% nga
të anketuarit asnjë herë gjatë 12 muajve të kaluara nuk
kanë qenë në një ngjarje të këtillë dhe vetëm 3,2% nga
të anketuarit pesë herë gjatë vitit të kaluar kanë qenë
në koncert të muzikës xhaz.
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Arti teatror është një nga format më të shpeshta të
konsumimit kulturor midis qytetarëve edhe pse 49,7%
nga të anketuarit asnjë herë gjatë 12 muajve të kaluar nuk kanë qenë në shfaqje. Sipas rezultateve, 40,6%
nga të anketuarit kanë qenë pesë herë në një ngjarje të
këtillë, 6,4% nga të anketuarit kanë qenë midis gjashtë
dhe dhjetë herë dhe 3,3% nga të anketuarit më shumë
se dhjetë herë kanë frekuentuar një ngjarje të këtillë.
Dëgjimi i muzikës popullore në krahasim me format
tjera të konsumimit kulturor është mjaft e popullarizuar
midis qytetarëve të Kërçovës, edhe pse 45,5% nga të anketuarit asnjë herë gjatë 12 muajve të kaluar nuk kanë
qenë në koncert të muzikës popullore. Sipas rezultateve, 40,6% nga të anketuarit pesë herë kanë frekuentuar koncert të muzikës popullore, 8,1% nga të anketuarit e kanë bërë këtë dhjetë herë, përderisa 5,8% nga të
anketuarit më shumë se dhjetë herë kanë frekuentuar
një koncert të këtillë.
Sa i përket konsumimit të muzikës zbavitëse, 53%
nga të anketuarit asnjë herë gjatë 12 muajve të fundit
nuk kanë qenë në një ngjarje të këtillë, 32,6% prej tyre
kanë qenë në një ngjarje të këtillë pesë herë, 9,6% nga
të anketuarit dhjetë herë kanë frekuentuar koncert të
muzikës zbavitëse dhe 4,8% më shumë se dhjetë herë
kanë qenë në një ngjarje të këtillë.
Sipas rezultateve, 71,7% nga të anketuarit asnjë
herë gjatë 12 muajve të fundit nuk kanë qenë në kinema, 20,9% nga të anketuarit e kanë bërë këtë pesë herë,
3,2% prej tyre kanë qenë në kinema deri më dhjetë herë
dhe vetëm 4,2% kanë qenë në kinema më shumë se dhjetë herë gjatë vitit të kaluar.
E ngjashme është situata edhe me frekuentimin e
ahengjeve me muzikë tekno. Sipas rezultateve, 73,8%
nga të anketuarit asnjë herë gjatë 12 muajve të kaluar
nuk kanë qenë në një ngjarje të këtillë, 16,6% nga të
anketuarit kanë qenë pesë herë në ahengje me muzikë

tekno, 3,2% nga të anketuarit e kanë bërë këtë dhjetë
herë dhe vetëm 6,4% nga të anketuarit e kanë bërë këtë
më shumë se dhjetë herë.
Frekuentimet në muze, galeri dhe ekspozitë janë
gjithashtu praktikë më e shpeshtë kulturore midis
qytetarëve të Komunës së Kërçovës, edhe pse 48,1% nga
të anketuarit asnjë herë gjatë 12 muajve të fundit nuk
kanë qenë në një ngjarje të këtillë. Por, 42,3% prej tyre
pesë herë kanë frekuentuar muze, galeri apo ekspozitë,
6,4% nga të anketuarit dhjetë herë e kanë bërë këtë dhe
3,2% prej tyre më shumë se dhjetë herë.
Frekuentimet në balet, operë dhe filarmoni janë
midis praktikave më të rralla kulturore tek qytetarët e
Komunës së Kërçovës. Sipas rezultateve, 94,1% nga të
anketuarit asnjë herë gjatë 12 muajve nuk kanë qenë në
një ngjarje të këtillë, 4,8% nga të anketuarit e kanë bërë
këtë deri më pesë herë dhe vetëm 1,1% nga të anketuarit dhjetë herë kanë qenë në një ngjarje të këtillë.
Sa i përket frekuentimit të vendeve në të cilat janë
mbajtur ngjarje kulturore, përgjigjet e qytetarëve të Komunës së Kërçovës, janë të reflektuara në Fotografinë 8.
Fotografia 8: Vendet e vizituara në të cilat janë mbajtur
				 ngjarjet kulturore në 12 muajt e fundit

Sipas rezultateve, 42,8% nga të anketuarit, ngjarjet
të cilat i kanë frekuentuar gjatë 12 muajve të fundit
janë organizuar në Komunën e Kërçovës, 26,7% prej tyre

kanë qenë në ngjarje kulturore në komuna tjera dhe
15% nga të anketuarit kanë qenë në ngjarje të cilat janë
mbajtur edhe në Komunën e Kërçovës edhe në komunat
tjera. Përveç kësaj, 15,5% nga të anketuarit nuk kanë
frekuentuar asnjë ngjarje kulturore gjatë 12 muajve të
fundit. Rezultatet e këtilla tregojnë në faktin se ekziston interes midis qytetarëve të komunës për ngjarje
kulturore, por në të njëjtën kohë oferta kulturore është
e pamjaftueshme në kualitet dhe kuantitet, arsye për
shkak të së cilës qytetarët janë të detyruar për forma të
caktuara kulturore të frekuentojnë edhe komuna tjera.

sërë vitesh. Kjo tregon se ekziston nevojë për promovim
më të madh të pasurisë kulturore në Komunën e Kërçovës, 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 frekuentuar
ngjarjet kulturore dhe objektet në Komunën e Kërçovës,
përgjigjet janë të reflektuara në Fotografinë 10.
Fotografia 10: Periudha e frekuentimit të objekteve kulturore
				 në Komunën e Kërçovës

Sa i përket pyetjes për njohjen e objekteve kulturore
dhe monumenteve në Komunën e Kërçovës, përgjigjet e
qytetarëve janë të reflektuara në Fotografinë 9.
Fotografia 9: Njohja e objekteve kulturore në nivel të
				 Komunës së Kërçovës

Sipas rezultateve, 75,4% nga të anketuarit i njohin
objektet kulturore në nivel të komunës, siç janë Qendra e kulturës, Muzeu i Maqedonisë perëndimore në
LRÇ, por në të njëjtën kohë 18,7% nga të anketuarit
nuk kujtohen për ndonjë objekt kulturor në nivel të komunës së Kërçovës, dhe përveç kësaj, 5,9% nuk njohin
asnjë objekt kulturor në nivel të Komunës së Kërçovës.
Rezultatet e këtilla janë të pavolitshme kur bëhet fjalë
për një komunë të vogël siç është Komuna e Kërçovës e
cila ka disa objekte kulturore të cilat ekzistojnë për një

Në të njëjtën kohë, 26,7% nga të anketuarit të cilët
njohin objekte kulturore të vendosura në Komunën e
Kërçovës asnjë herë nuk kanë frekuentuar ndonjë ngjarje kulturore të mbajtur në to dhe po aq të anketuar
e kanë bërë këtë brenda 3-6 muajve të fundit. Pastaj,
9,6% nga të anketuarit kanë qenë në ngjarje kulturore
e cila është mbajtur në këto objekte brenda 1-3 muajve
të fundit, 15% nga të anketuarit kanë qenë në ngjarje
kulturore në këto objekte para më pak se një muaj dhe
18,7% nga të anketuarit nuk i kanë frekuentuar këto objekte brenda 12 muajve të fundit. Përqindja e mbetur
prej 3,3% nga të anketuarit nuk kujtohen se kur për herë
të fundit i kanë frekuentuar.
Sa i përket pyetjes për njohjen e objekteve historike
me rëndësi kulturore në nivel të Komunës së Kërçovës,

përgjigjet e të anketuarve janë të reflektuara në Fotografinë 11.
Fotografia 11: Njohja e objekteve historike me rëndësi
				 kulturore në nivel të Komunës së Kërçovës

muaj, 19,3% nga të anketuarit e kanë bërë këtë brenda
3-6 muajve të fundit, 18,7% prej tyre brenda tre muajve
të fundit, 13,4% nga të anketuarit para më pak se një
muaj dhe 14,4% nga të anketuarit asnjë herë nuk i kanë
frekuentuar.
Sa i përket frekuentimit të objekteve për kulturë të cilat
ekzistojnë në Komunën e Kërçovës, përgjigjet e të anketuarve janë të reflektuara në Fotografinë 13.
Fotografia 13: Vende në të cilat ndodhin ngjarje kulturore në
				 Komunën e Kërçovës

Sipas rezultateve, 78,6% nga të anketuarit i njohin
objektet historike me rëndësi kulturore në nivel të Komunës së Kërçovës, 12,8% nga të anketuarit nuk njohin
objekte të këtilla dhe 8,6% nga të anketuarit nuk mund
të kujtohen nëse ekzistojnë objekte të këtilla.
Në pyetjen kur për herë të fundit i kanë frekuentuar objektet historike në Komunën e Kërçovës, përgjigjet janë
të reflektuara në Fotografinë 12.
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Fotografia 12: Periudha e frekuentimit të objekteve historike
				 në Komunën e Kërçovës

Në të njëjtën kohë, 34,2% nga të anketuarit të cilët
njohin objekte historike me rëndësi kulturore në komunën i kanë frekuentuar të njëjtat para më shumë se 12

Sipas rezultateve, 49,7% nga të anketuarit kanë thënë se ngjarjet kulturore të cilat i kanë frekuentuar në Komunën e Kërçovës janë mbajtur në Qendrën e kulturës,
1,6% nga të anketuarit kanë frekuentuar ngjarje që janë
mbajtur në hapësirë të hapur, 1,1% nga të anketuarit
kanë frekuentuar ngjarje në sallë sportive dhe po aq
të anketuar në vend tjetër përveç vendeve të ofruara,
përderisa 39,6% prej tyre kanë frekuentuar ngjarje kulturore të cilat janë mbajtur në më shumë vende. Përveç
kësaj, 6,9% nga të anketuarit nuk kujtohen për vendet
në të cilat i kanë frekuentuar ngjarjet kulturore. Përgjigjet në këtë pyetje tregojnë në koncentrim të ngjarjeve
në një institucion kulturor dhe tendencë për institucionalizim të kulturës. Ekziston nevojë për diversifikim të
vendeve të cilat mund të shfrytëzohen për ngjarje kulturore dhe posaçërisht fokus ndaj aktiviteteve të skenës

kulturore joinstitucionale në Komunën e Kërçovës.
Sa i përket resurseve të cilat ekzistojnë në fushën e kulturës në Komunën e Kërçovës (Kolonia piktorale) dhe
frekuentimit të tyre, rezultatet nga përgjigjet e të anketuarve janë të reflektuara në Fotografinë 14.
Fotografia 14: Frekuentimi i Kolonisë piktorale në Knezhinë

para më shumë se një viti, apo 33,2% nga ekzemplari,
pastaj 12,3% nga të anketuarit e kanë bërë këtë brenda
3 muajve të fundit, 10,7% nga të anketuarit e kanë bërë
këtë brenda 3-6 muajve dhe vetëm 3,2% nga të anketuarit e kanë bërë këtë para më pak se një muaji.
Sa i përket angazhimit të Komunës së Kërçovës dhe
përfshirjes së saj në organizimin e ngjarjeve kulturore,
vlerësimi për këtë pyetje nga ana e qytetarëve është i
reflektuar në Fotografinë 16.
Fotografia 16: Angazhimi i komunës në organizimin e
				 ngjarjeve kulturore

Sipas rezultateve, 59,9% nga të anketuarit e kanë
frekuentuar Koloninë piktorale, përderisa 40,1% prej
tyre asnjëherë nuk e kanë bërë këtë.
Sa i përket periudhës së frekuentimit të këtij resursi në
Komunën e Kërçovës, përgjigjet e qytetarëve janë të reflektuara në Fotografinë 15.
Fotografia 15: Periudha e frekuentimit të Kolonisë piktorale
				 në Knezhinë

Sipas rezultateve, më të përfaqësuar janë të anketuarit të cilët Koloninë piktorale e kanë frekuentuar

Sipas rezultateve, vetëm 3,2% nga të anketuarit mendojnë se komuna është në mënyrë të shkëlqyer e angazhuar në organizimin e ngjarjeve kulturore ndërsa 10,2%
nga të anketuarit mendojnë se komuna në mënyrë të
mjaftueshme merr pjesë në këtë proces. Përveç kësaj,
24,1% nga të anketuarit mendojnë se komuna mesatarisht merr pjesë, 43,9% nga të anketuarit mendojnë
se komuna merr pjesë në mënyrë të pamjaftueshme
dhe 18,6% nga të anketuarit mendojnë se ajo aspak
nuk merr pjesë në organizimin e jetës kulturore lokale.
Është e dukshme nevoja për përfshirje më të madhe të
komunës në krijimin dhe organizimin e jetës kulturore
në komunën dhe sigurisht edhe nevoja për marketing
përfaqësim më të madh në ngjarjet të cilat i organizon.

Sa i përket pjesëmarrjes qytetare në organizimin e jetës
kulturore në Komunën e Kërçovës, mendimet e të anketuarve janë të reflektuara në Fotografinë 17.

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

Fotografia 17: Pjesëmarrja e qytetarëve në organizimin e
				 jetës kulturore në komunën e Kërçovës
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Sipas rezultateve, vetëm 1,1% nga të anketuarit
mendojnë se si qytetarë komuna gjithmonë i përfshin
në organizimin dhe marrjen e vendimeve për jetën kulturore në komunën respektivisht 11,2% nga të anketuarit mendojnë se janë mesatarisht të përfshirë në këtë
proces. Përveç kësaj, 20,9% nga të anketuarit mendojnë
se si qytetarë janë shumë pak të përfshirë ndërsa pjesa
më e madhe e të anketuarve apo 66,8% mendojnë se aspak nuk janë të përfshirë në proceset e këtilla. Në këtë
kontekst, ekziston nevojë për përfshirje më të madhe
të qytetarëve në proceset e strukturimit, sjelljes së vendimeve dhe zbatimit të aktiviteteve kulturore 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 Kërçovës, përgjigjet e të anketuarve janë të
reflektuara në Fotografinë 18.
Sipas rezultateve, 39,6% nga të anketuarit nuk e njohin faqen e internetit të komunës dhe shërbimet të cilat
ajo i ofron, 29,4% nga të anketuarit kanë dëgjuar për
të, por nuk e kanë vizituar, 22,5% nga të anketuarit e

kanë vizituar por nuk i njohin shërbimet të cilat ajo i
ofron dhe vetëm 8,5% nga të anketuarit e kanë tërësisht
të njohur faqen e internetit të komunës dhe shërbimet
të cilat i ofron ajo. Në kontekst të kompjuterizimit të
zmadhuar të shoqërisë, sipas rezultateve, ekziston
nevojë për përfshirje më të madhe të komunës në promovimin e komunikimit përmes internetit me qytetarët
dhe shërbimet të cilat i ofron ajo, e të cilat do ta lehtësojnë komunikimin midis komunës dhe qytetarëve, gjë
e cila do të kontribuojë ndaj zhvillimit të e-demokracisë
në komunën.
Sa i përket pyetjes për nevojat e qytetarëve në lidhje me
jetën kulturore në Komunën e Kërçovës, përgjigjet janë
të reflektuara në Fotografinë 19.
Fotografia 19: Nevojat e qytetarëve në lidhje me jetën
				 kulturore në Komunën e Kërçovës

Sipas rezultateve, 22,5% nga të anketuarit mendojnë
se ekziston nevojë për objekte të reja kulturore në komunën, 19,8% nga të anketuarit dëshirojnë më shumë
ngjarje dhe llojllojshmëri të tyre, 11,8% nga të anketuarit mendojnë se ekziston nevojë për rinovimin e objekteve ekzistuese, 5,4% nuk pajtohen me asnjërin nga opsionet e ofruara dhe 40,5% nga të anketuarit mendojnë
se të gjitha opsionet e ofruara janë të nevojshme për
jetën kulturore në komunën. Në këtë drejtim duhet të
zhvillohen disa nga prioritetet e komunës për periudhën
2011 – 2015.
Në pyetjen se a do të kishin shkuar qytetarët e Komunës
së Kërçovës në ngjarje kulturore edhe në komuna tjera,
të anketuarit janë përgjigjur në përqindje më të madhe
pozitivisht. Rezultatet janë të reflektuara në Fotografinë 20.

shtete tjera. Kjo gjendje ndoshta nga njëra anë tregon
në mosbesimin e qytetarëve ndaj mundësisë që jeta kulturore në komunën të përmirësohet, e nga ana tjetër në
nevojën e lartë individuale kulturore të qytetarëve për
konsumim të kulturës.
Sa i përket shkallës së kënaqësisë të qytetarëve nga roli
i tyre në organizimin e jetës kulturore në Komunën e
Kërçovës, rezultatet në këtë 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 Kërçovës

Fotografia 20: Frekuentimi i ngjarjeve kulturore në komuna
			
tjera

Sipas rezultateve, 53,5% nga të anketuarit aspak nuk
janë të kënaqur nga roli i tyre si qytetarë në organizimin
e jetës kulturore në komunën, 39% nga të anketuarit
janë pjesërisht të kënaqur dhe vetëm 7,5% janë plotësisht të kënaqur nga roli të cilin ata e kanë në krijimin e
jetës lokale kulturore.
Sipas rezultateve, 56,2% nga të anketuarit në Komunën e Kërçovës do të kishin shkuar në ngjarje kulturore
edhe në komuna tjera edhe në rast se jeta kulturore në
komunën do të kishte qenë e kënaqshme për nevojat
e tyre, ndërsa si arsye për këtë ata e shprehin nevojën
për vetë-përsosje, më tej 34,8% nga të anketuarit do të
kishin preferuar të frekuentojnë ngjarje në komunën e
tyre përderisa 9% zgjedhin opsion tjetër, si për shembull

Sa i përket pyetjes për rëndësinë e kulturës si aspekt zhvillimor në Komunën e Kërçovës, një numër i madh nga
të anketuarit mendojnë se ky është një segment tejet i
rëndësishëm. Rezultatet në këtë pyetje janë të reflektuara në Fotografinë 22.
Sipas rezultateve, 71,7% nga të anketuarit mendojnë se kultura është aspekt i rëndësishëm i zhvillimit të

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

komunës, 11,2% nga të anketuarit mendojnë se kultura
është aspekt vetëm pjesërisht i rëndësishëm i zhvillimit
lokal dhe 17,1% nga të anketuarit mendojnë se ekzistojnë gjëra më të rëndësishme në të cilat duhet të fokusohet komuna siç janë papunësia dhe infrastruktura.
Sa i përket pyetjes hipotetike për brendin e ri të Komunës së Kërçovës, pjesa më e madhe e qytetarëve mendojnë se “treni i vjetër” do të kishte mundur të jetë tipari
apo brendi i ri i komunës. Rezultatet në këtë pyetje janë
të reflektuara në fotografinë 23.
Fotografia 23: Brendi i ri i Komunës së Kërçovës
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Në pyetjen për karakteristikën më të njohur të Komunës së Kërçovës, 72,2% nga të anketuarit mendojnë
se ajo është Kalaja e Kërçovës dhe 6,9% nga të anketuarit mendojnë se është manifestimi „Ajvariada“.

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 Kërçovës.
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 vendimmarrës për jetën kulturore në Komunën e Kërçovës. Një
pjesë e intervistave u zbatuan në Komunën e Kërçovës,
ndërsa një pjesë në qytetin e Shkupit dhe të gjitha zgjasnin nga një orë e gjysmë. Ato ishin të incizuara dhe
më vonë të transkribuara. Rezultatet nga intervistat
janë të përmbledhura në katër grupe pyetjesh dhe janë
të reflektuara më poshtë, veçmas për secilin person të
intervistuar.

Intervistë
Z. Bllagoja Despotoski, Kryetar i Komunës së Kërçovës
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Sipas kryetarit:
Pyetje për Komunën e Kërçovës
- Numri i banorëve në Komunën e Kërçovës nuk
zvogëlohet, por as nuk rritet. Shpërngulje më të madhe
të njerëzve të rinj ka pasur më herët, mirëpo kjo garniturë bën përpjekje që ti mbajë njerëzit e rinj dhe tu jep
mundësi që ata ti plotësojnë kapacitetet e tyre;
- Problemi më i madh është papunësia dhe ngecja
e sektorit afarist. Do të bëhen përpjekje për përforcim
të bizneseve respektivisht kompanive të vogla dhe të
mesme, me qëllim që në këtë mënyrë të zhvillohet komuna;
- Problem tjetër gjithashtu i madh, për fat të keq
ende është çështja e mospasjes apo ekzistimit të performanseve joadekuate infrastrukturale të ujësjellësit
dhe kanalizimit.
- Resurse njerëzore ka, por ato nuk janë mirë të
shfrytëzuara dhe të shpërndara (komuna trashëgoi
njerëz të punësuar në të, dhe nuk ka shumë hapësirë
për njerëz të rinj, por komuna bën përpjekje që tu jep
hapësirë njerëzve të rinj me aftësi të zhvilluara);
- Prioritete të komunës janë zgjidhja e problemeve
infrastrukturale (ujësjellës, kanalizim), përforcimi i sektorit afarist (tërheqje e investuesve dhe zhvillim të kompanive të mesme dhe të vogla), ulja e papunësisë, hapja
e qendrave sportive-rekreative dhe përmirësimi i jetës
kulturore në Komunën e Kërçovës;
- Këshilli i Komunës së Kërçovës funksionon mirë dhe
nuk ka tendencë të bllokohen blloqet politike, mirëpo
vendimet më shpesh merren me shumicë votash;
- Sa i përket përfshirjes së qytetarëve, duhet të
bëhen përpjekje që ata të jenë ende më shumë të përf-

shirë dhe ende më shumë të informuar (jo vetëm në
medien lokale të shtypur, por edhe në mediat tjera, si
dhe mbindërtim të faqes së internetit të komunës me
mundësi për komunikim).
Pyetje që kanë të bëjnë me kulturën në
Komunën e Kërçovës
- Oferta në Komunën e Kërçovës gjatë viteve të kaluara ka qenë mjaft modeste, prandaj kjo garniturë bën
përpjekje që të sigurojë ofertë kulturore më të llojllojshme për qytetarët e saj;
- Komuna është e hapur për iniciativa të reja në fushën e kulturës;
- Do të bëhen përpjekje që Komuna e Kërçovës të
jetë e njohur si qytet i Kalasë;
- Qëllimi është të tërhiqen turistë të cilët kalojnë
nëpër Komunën e Kërçovës rrugës për në Ohër, me ofertë të llojllojshme dhe të mirë;
- Ide për organizim të OPEN AIR FESTIVAL;
- Institucionet të cilat ekzistojnë në Komunën e Kërçovës nuk kanë punuar mirë paraprakisht, por tani bëhen
përpjekje që ti kthejnë aktivitet dhe ta rrisin numrin e
tyre (teatër, galeri...).
VIZION për QYTETIN: komunë më e pasur, me biznese
të zhvilluara, me njerëz më të lumtur dhe me shumë ngjarje kulturore! (QYTET I KALASË)
Pyetje që kanë të bëjnë me sektorin e OJQ-ve në
Komunën e Kërçovës
- Skena e OJQ-ve në Komunën e Kërçovës nuk është
mjaft e zhvilluar;
- Komuna do të kishte dashur të bashkëpunojë me
më shumë organizata joqeveritare.

Pyetje që kanë të bëjnë me minoritetet në
Komunën e Kërçovës
- Marrëveshja kornizë zbatohet në tërësi në Komunën e Kërçovës;
- Nuk ekzistojnë programe dhe fonde për aktivitetet
e minoriteteve;
- Minoritetet tjera (shembull: homoseksualët) janë të
padukshme dhe nuk kanë luftuar për ti fituar të drejtat
e tyre. Por mjedisi nuk do ti kishte pranuar lehtë.
Pyetje që kanë të bëjnë me mediat në
Komunën e Kërçovës
- Nuk ka mjaft media lokale të zhvilluara në Komunën e Kërçovës;
- Televizionet nacionale (mediat në përgjithësi) interesohen vetëm për LAJMET NEGATIVE dhe për fat të
keq, komuna ka qenë në fokusin e mediave vetëm për
shkak të ngjarjeve të këqija (vrasje, etj.).
Pyetje që kanë të bëjnë me sektorin afarist në
Komunën e Kërçovës
- Sektori afarist nuk është mjaft i zhvilluar;
- Iniciativë për Biznes Inkubator i cili duhet të gjenerojë kompani të vogla dhe të mesme të cilat do ta
lëvizin sektorin afarist.
Intervistë
Z. Gjorgjija Sajkoski, Kryetar i Këshillit të
Komunës së Kërçovës
Sipas Z. Sajkoski:
Pyetje për Komunën e Kërçovës
- Komuna bën përpjekje që ti mbajë kuadrot e reja
dhe të arsimuara në komunën të investojnë dhe të puno-

jnë në komunën (Zona ekonomike teknologjike-teknike:
dhënie të tokës e cila është në pronësi të komunës me
kushte të volitshme për zhvillim të kompanive të vogla
dhe të mesme);
- Komuna beson se me ndërtimin e objekteve sportive në Komunën e Kërçovës, do të ndihmohet animimi
dhe socializmi i të rinjve;
- Problemi më i madh është çështja e mospasjes apo
ekzistimit të performanseve infrastrukturale të ujësjellësit dhe kanalizimit;
- Papunësia dhe sektori i pazhvilluar afarist;
- Zgjidhja e problemit të deponimit (investim kanadez);
- Prioritetet e komunës janë zgjidhja e problemeve
infrastrukturale (ujësjellës, kanalizim), përforcimi i sektorit afarist (zhvillimi i kompanive të mesme dhe të
vogla), ulja e papunësisë, hapja e qendrave sportiverekreative dhe përmirësimi i jetës kulturore në Komunën e Kërçovës;
- Këshilli i Komunës së Kërçovës funksionon mirë dhe
është konstruktiv. Vendimet në shumicën e rasteve merren me shumicë të votave;
- Sa i përket përfshirjes së qytetarëve, duhet të bëhen
përpjekje që ata të jenë ende më shumë të përfshirë dhe
ende më mirë të informuar (jo vetëm në medien lokale
të shtypur, por edhe në mediat tjera, si dhe mbindërtim të faqes së internetit të Komunës së Kërçovës me
mundësi për komunikim).
Pyetje që kanë të bëjnë me kulturën në
Komunën e Kërçovës
- Komuna ka bërë lëvizje të madhe sa i përket ofertës
kulturore, veçanërisht në fushën e teatrit, por ka edhe
shumë për të bërë;
- Qëllimi është të tërhiqen turistë, me iniciativa dhe
oferta të reja dhe të mira;
- Institucionet të cilat ekzistojnë në Komunën e Kër-

çovës kanë probleme ekzistenciale (infrastrukturë të
shkatërruar) dhe në këto disa vite kjo garniturë politike,
ka bërë shumë për rikonstruktimin e tyre. Tani është
koha të investohet në ofertën kulturore (galeri, shfaqje
teatrore, koncerte...);
- Kultura mund të jetë segment për zhvillimin e
qytetit.
VIZION për QYTETIN: qytet me shumë kompani të
vogla dhe të mesme, industri të zhvilluar drunore, komunë më e pasur, me festivale të zhvilluara, klube piktorale, galeri të re, kultivim të traditave nga ky vend.
Pyetje që kanë të bëjnë me sektorin e OJQ-ve në
Komunën e Kërçovës
- Skena e OJQ-ve në Komunën e Kërçovës nuk është
mjaft e zhvilluar;
- Komuna është e hapur për bashkëpunim, por nuk
ekziston ofertë serioze nga organizatat joqeveritare të
komunës.
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Pyetje që kanë të bëjnë me minoritetet në
Komunën e Kërçovës
- Nuk ekzistojnë programe dhe fonde për aktivitete
të minoriteteve;
- Minoritetet tjera (shembull: homoseksualët) janë
ose të padukshme ose nuk ekzistojnë.
Pyetje që kanë të bëjnë me mediat në
Komunën e Kërçovës
- Nuk ka mjaft media lokale të zhvilluara në Komunën e Kërçovës;
- Kërçova për fat të keq ishte në fokusin e mediave
vetëm për lajme negative (vrasje, etj.);
- Komuna nuk ka person përgjegjës për marrëdhënie
me opinionin.

Pyetje që kanë të bëjnë me sektorin afarist në
Komunën e Kërçovës
- Komuna nuk ka bashkëpunim të madh me sektorin
afarist.
Intervistë
Z. Vlladimir Nastovski, Këshilltar nga LSDM-ja në
Komunën e Kërçovës
Sipas Z. Nastovski:
Pyetje për Komunën e Kërçovës
- Numri i banorëve rritet, por gjithashtu është i lartë
edhe mortaliteti në Komunën e Kërçovës;
- Problem i madh është marrëdhënia midis qeverisjes
qendrore me atë lokale. Për shembull, në shëndetësinë të gjitha ingerencat janë të nivelit nacional, ndërsa
ankesat dhe pakënaqësitë vijnë tek qeverisja lokale, e
cila është e pafuqishme të ndërmarrë çka do qoftë;
- Sektori afarist në qytetin nuk është i orientuar ndaj
investimit të kapitalit të vet në Komunën e Kërçovës,
dhe shpërngulet në komuna tjera, kryesisht në Shkup
(bizneset e mëdha si ato të prodhimtarisë, shpërngulen
në Shkup, përderisa veprimtaritë e vogla tregtare mbesin në Komunën e Kërçovës);
- Problem serioz është punësimi dhe posaçërisht punësimi i personave të rinj në Komunën e Kërçovës;
- Situata politike dhe marrëdhëniet ndëretnike
ndikojnë ndaj klimës zhvilluese në komunën;
- Siç është rasti me investimet e Komunës së Kërçovës në infrastrukturë, do të duhej prioritete të qytetit
të jenë edhe investimet në kulturë (kinema, teatër, etj.);
- Ekziston nevojë për menaxhim më të mirë të administratës komunale (përmirësim i kapaciteteve të
resurseve njerëzore dhe menaxhim më i mirë);

- Potencial për Komunën e Kërçovës është turizmi rural;
- Qytetarët nuk janë të përfshirë në mënyrë të drejtpërdrejtë në procesin e marrjes së vendimeve të cilat
kanë të bëjnë me qytetin;
- Qytetarët janë të informuar për atë se çka punon
komuna, por dëshira e qytetarëve të informohen është e
ulët (dëshirojnë që dikush tu tregojë e jo të lexojnë apo
të informohen përmes faqes së internetit të komunës);
- Partizimi është problem i madh në Komunën e Kërçovës (administrata dhe punësimi në institucione publike).

nën e Kërçovës;
- Nuk ekzistojnë programe dhe fonde për aktivitete
të minoriteteve;
- Nuk duhet të ketë ndarje të re territoriale (bashkëngjitje të Zajazit në Komunën e Kërçovës) sepse
kjo gjë do të ndikojë negativisht ndaj marrëdhënieve
ndëretnike në komunën;
- Minoritetet tjera (shembull: homoseksualët) janë të
padukshme dhe nuk janë munduar për ti fituar të drejtat e tyre. Por mjedisi nuk do ti kishte pranuar lehtë.

Pyetje që kanë të bëjnë me kulturën në
Komunën e Kërçovës
- Nevojë për ringjallje të kinemasë dhe teatrit në Komunën e Kërçovës;
- Institucionet nacionale në kulturë të cilat ekzistojnë në Komunën e Kërçovës, aktualisht nuk duhet të
kalojnë në nivel lokal. Shkak për këtë është se komuna
nuk ka kapacitet që ti ndërmarrë (modeli hap pas hapi);
- Ajvariada është potencial i cili mund të shfrytëzohet (manifestim) i cili mund të tërheqë edhe njerëz nga
jashtë Komunës së Kërçovës.

Pyetje që kanë të bëjnë me mediat në
Komunën e Kërçovës
- Komuna e Kërçovës nuk është e përfaqësuar në
mënyrë të mjaftueshme dhe nuk është mirë e përfaqësuar në mediat, si në nivel lokal ashtu edhe në atë nacional.

Pyetje që kanë të bëjnë me sektorin e OJQ-ve në
Komunën e Kërçovës
- Nuk ekziston skenë e fortë e OJQ-ve në Komunën e
Kërçovës;
- Tendencë e “shpërnguljes së trurit“ nga sektori i
OJQ-ve jashtë nga Komuna e Kërçovës (në shumicën e
rasteve në Shkup);
- Nuk ekzistojnë iniciativa të forta dhe të mëdha nga
ana e sektorit të OJQ-ve në Komunën e Kërçovës.
Pyetje që kanë të bëjnë me minoritetet në
Komunën e Kërçovës
- Marrëveshja kornizë zbatohet në tërësi në Komu-

Pyetje që kanë të bëjnë me sektorin afarist në
Komunën e Kërçovës
- Nuk ekziston partneritet serioz midis sektorit publik dhe sektorit afarist në Komunën e Kërçovës;
- Interesimi i sektorit afarist të investojë në qytetin
është i vogël.
Intervistë
Z. Adem Karaga, artist nga Komuna e Kërçovës
Sipas Z. Karaga:
Pyetje për Komunën e Kërçovës
- Nuk kam informatë për ndryshime në strukturën
demografike të popullsisë në Komunën e Kërçovës, por
mendoj se të rinjtë nuk largohen nga komuna por vetëm
dëshirojnë diçka e re të ndodhë edhe në vendin e tyre;

- Ngjarjet politike ndikojnë ndaj marrëdhënieve
shoqërore në nivel lokal, por mendoj se nuk ekziston
ndarje në qytetin sipas përkatësisë etnike;
- Komuna e Kërçovës ka kryetar konstruktiv, administratë të hapur dhe menaxherë të entuziazmuar në
fushën e kulturës;
- Potencialet e Komunës së Kërçovës janë para së
gjithash karakteri multukulturor i komunës e cili shihet
në zakonet, këngën e vjetër qytetare, artistët figurativ,
koloninë piktorale edhe pse ekziston nevojë për më
shumë investim në këtë tipar si pasuri e komunës.
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Pyetje që kanë të bëjnë me kulturën në
Komunën e Kërçovës
- Kultura në Komunën e Kërçovës ballafaqohet me
probleme të thella financiare;
- Koncentrimi aktual i kapacitetit financiar të Ministrisë së kulturës në kryeqytetin i mbyt komunat më të
vogla dhe nevojat e tyre reale për kulturë shpirtërisht
mirë të krijuar, diçka më shumë nga ajo që ofrohet në
këtë moment;
- Mendoj se qytetarët e Komunës së Kërçovës janë të
interesuar për kulturën, në komunën ka pasur ngjarje,
por jo në numër të mjaftueshëm dhe jo mjaft kurajëdhënëse për ata të cilët merren me kulturë;
- Është e rëndësishme që aktualisht Komuna e Kërçovës ka kryetar konstruktiv dhe ekziston vullnet dhe
ide në qytetin, të cilat mund të realizohen me përkrahje
më të madhe financiare dhe njerëzore (aktualisht vetëm
një artist ka mbetur të jetojë dhe të veprojë në Kërçovë);
- Një pjesë nga nevojat kulturore në Komunën e Kërçovës janë: përtrirja e kalasë, përtrirja e kinemasë së
vjetër dhe teatrit, dhe disa nga propozimet janë edhe
zhvillimi i marrëdhënieve me teatrot nga komunat tjera

në vendin dhe shkëmbimi i programeve teatrore dhe
krijimi i repertorit sezonal, ndërtimi i galerisë artistike,
pajisje teknike e Qendrës së kulturës dhe hapje e saj për
iniciativa tjera, për të rinjtë në qytetin dhe për zhvillim
të amatorizmit me tendencë ndaj profesionalizimit;
- Ekziston nevojë për koordinim të të gjitha aspekteve dhe vendeve kulturore në komunën, siç janë: infrastruktura, Kalaja, muzika dhe melosi, vorbëtaria dhe
zejtaritë e vjetra, mjedisi ekologjikisht i pastër, Krushina
dhe potenciali i saj si vend sportiv-rekreativ, kolonia
ndërkombëtare piktorale dhe Shtëpia e artit me qëllim
që të ringjallet komuna;
- Ekziston nevojë për ngritjen e kapaciteteve të artistëve sa i përket menaxhimit të projekteve dhe qasjes më
serioze ndaj marrëdhënies me institucionet në qytetin;
- Më shumë tipare kanë potencial të jenë identiteti
i ri i Komunës së Kërçovës, siç janë Kalaja e Kërçovës,
treni i vjetër, këngët e vjetra qytetare, vorbëtaria, por jo
edhe „Ajvariada“.
VIZIONI për QYTETIN: Multikultura mund të jetë
model se si Komuna e Kërçovës të mbijetojë në botën
e kulturës dhe në kuptim kulturor do të kisha dashur që
Kërçova të bëhet si Amsterdami.
Pyetje që kanë të bëjnë me sektorin e OJQ-ve në
Komunën e Kërçovës
- Sektori civil në Komunën e Kërçovës ka tendencë të
shuarjes, dhe arsyet për këtë janë financat e ulura për
aktivitete në fushën e kulturës. Në të kaluarën përkrahja
e qytetarëve ka qenë e fortë dhe ekzistonte entuziazëm
për punë, por edhe kjo gjë ngadalë po shuhet;
- Lëvizjet në kulturën në Komunën e Kërçovës bazohen në përpjekje individuale, vullnet të mirë dhe entuziazëm të hatashëm.

Pyetje që kanë të bëjnë me minoritetet në
Komunën e Kërçovës
- Nuk ekziston ndarje në sajë të përkatësisë etnike,
por nuk ekziston as kohezion i dukshëm midis përkatësive etnike të ndryshme në komunën. Në Komunën e
Kërçovës në të njëjtën kohë ekziston edhe tension, por
edhe marrëdhënie ndëretnike të relaksuara.
Pyetje që kanë të bëjnë me mediat në
Komunën e Kërçovës
- Mediat nacionale në mënyrë të pabarabartë sillen
ndaj komunave në vendin, veçanërisht ndaj atyre më të
voglave dhe në këtë kuptim, nuk do të kisha mundur ti
lavdëroj për raportin e tyre ndaj Komunës së Kërçovës
dhe ngjarjeve kulturore në të.
Pyetje që kanë të bëjnë me sektorin afarist në
Komunën e Kërçovës
- Mendoj se potenciali i sektorit afarist të investojë
në kulturën lokale nuk është plotësisht i shfrytëzuar dhe
se raportet midis sektorit afarist dhe qeverisjes lokale
nuk janë të shkëlqyeshme.
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3. Rezultate nga fokus grupet
Më 12 nëntor 2010 në sallën komunale në Komunën e Kërçovës u mbajtën dy fokus grupe të qytetarëve
nga Komuna e Kërçovës. Fokus grupi i parë përfshinte
15 studentë dhe studente të drejtësisë në vitin e tretë,
në përmbajtje të përzier sipas përkatësisë etnike, në
moshën 19-20 vjeçare dhe distribuim të përzier sipas
gjinisë. Fokus grupi i dytë përfshiu 4 të punësuar në institucionet nacionale kulturore të cilët janë të moshës
28-50 vjeçare, me arsimim të kryer të lartë dhe studime pasdiplomike, përmbajtje të përzier sipas gjinisë
dhe Maqedonas. Gjatë udhëheqjes së këtij fokus grupi,
të gjithë pjesëmarrësit kishin mundësi të barabartë ti
shprehin qëndrimet e veta në lidhje me të gjitha pyetjet, respektivisht temat të cilat ishin të prezantuara. Për
secilën nga temat, respektivisht pyetjet me radhitje të
ndryshme, të gjithë pjesëmarrësit ishin të përfshirë në
mënyrë aktive në shprehjen e qëndrimeve të tyre dhe
në marrjen e vendimeve të cilat janë lëndë e këtij raporti. Diskutimi në fokus grupet zgjaste nga një orë, ku
në mënyrë të orientuar diskutohej për temat vijuese:
• Probleme në fushën e kulturës në Komunën e Kërçovës;
• Nevojat e të rinjve dhe institucioneve kulturore sa i

përket kulturës në Komunën e Kërçovës;
• Identiteti (i vjetër dhe i ri) i Komunës së Kërçovës;
• Raporti i qeverisjes lokale ndaj të rinjve dhe institucioneve kulturore në Komunën e Kërçovës;
Sipas fokus grupit 1:
Probleme në fushën e kulturës në Komunën e Kërçovës
- Vetëdija e ulët e qytetarëve për rolin e kulturës në
jetën e përditshme;
- Mosinformimi i qytetarëve për ngjarjet kulturore në
komunën;
- Shoqërimi i pamjaftueshëm midis komuniteteve të
ndryshme etnike në jetën kulturore në komunën;
- Mungesa e aktiviteteve kulturore për rininë, mungesa e vendeve/pikave/klubeve për të rinjtë;
- Mungesa e motivimit tek qytetarët;
- Ekzistimi i paragjykimeve tek të rinjtë për forma të
caktuara artistike (balet);
- Mungesa e institucioneve kulturore (p.sh. kinema
dhe teatër) dhe organizatave të cilat punojnë me të rinj
dhe kulturë;

- Mosshfrytëzimi i kapaciteteve ekzistuese i institucioneve kulturore në kuptim programor;
- Interesi i rënë për forma të caktuara kulturore
(ShKA);
- Mosekzistimi i disko-klubi;
- Mosekzistimi i liderëve dhe organizimi i pamjaftueshëm i të rinjve;
- Apatia dhe mosekzistimi i motivacionit tek të rinjtë;
- Çështja e të rinjve nuk është prioritet dhe nuk gjendet në agjendën e qeverisjes lokale;
- Ekzistimi i kulturës së kafeneve dhe kafe-bareve tek
të rinjtë;
- Mospasja e terreneve dhe aktiviteteve sportive;
- Mosnjohja e potencialeve kreative tek të rinjtë;
- Deficit i kuadrit për shkrim dhe zbatim zë projekteve të mira.
Nevojat e të rinjve sa i përket kulturës në
Komunën e Kërçovës
- Aktivitete edukative dhe klube të të rinjve;
- Kinema, teatër, galeri në të cilën mund të kenë qasje edhe format amatore të artit, si dhe klub studentësh,
leximore, bibliotekë, bufe, konvikt studentësh;
- Llojllojshmëri e aktiviteteve kulturore (koncerte të
muzikës: klasike, zbavitëse, popullore) dhe aktivitete
për zbavitje dhe sport (klub për aerobik dhe vallëzime
moderne);
- Qendër tregtare dhe më shumë blerje;
- Shfrytëzim më i madh programor i kapaciteteve
ekzistuese (Knezhinës, Kalasë së Kërçovës)
- Liderë të të rinjve dhe organizatorë;
- Më shumë financa për aktivitete të të rinjve;
- Ndjekje të trendeve të reja në fushën e artit dhe
kulturës.

Identiteti (i ri) i Komunës së Kërçovës
- KËRÇOVA qytet i...sportit, eko qytet, i rokerëve, kalasë, etno gruas, kulturës tejet të zhvilluar në të gjitha
fushat, qytet i bukëpjekësve, byrekut, Kitës (motrës së
Mbretit Marko), shkencës, qytet universitar.
Raporti i qeverisjes lokale ndaj të rinjve
- Raport në nivel të mjaftueshëm dhe i hapur me Kryetarin e komunës;
- Raport i vrazhdë dhe marrëdhënie jo mjaft të mira
me administratën lokale e cila duhet të edukohet për
raport më të mirë ndaj qytetarëve.
Sipas fokus grupit 2:
Probleme në fushën e kulturës në Komunën e Kërçovës
- Promovim i pamjaftueshëm i pasurisë kulturore në
qytetin të cilat mund të shfrytëzohen për turizmin;
- Mungesa e ndërlidhjes të institucioneve arsimore
me institucionet kulturore (orë për Luftën e dytë
botërore në muzeun);
- Mosekzistimi i hartës turistike për Maqedoninë, dhe
me këtë edhe mospërfaqësimi i Kërçovës në këtë hartë;
- Mosekzistimi i tabelës para hyrjes në Kërçovë për
ofertën turistike të qytetit;
- Prodhime jo mjaft mirë të paketuara (p.sh. Muzeu i
Maqedonisë perëndimore)
- Publik i pamjaftueshëm për ngjarjet;
- Kuadro të pamjaftueshme nëpër institucionet, si
dhe kuadro jo mjaft profesionale;
- Program jo mjaft interaktiv (punëtori);
- Konfuzion i përgjegjësive nacionalo-lokale në fushën e kulturës;
- Financa të pamjaftueshme për kulturën;
- Vetëdije e ulët për rëndësinë e kulturës për jetën e
qytetarëve;

- Mosekzistimi i trajnimeve dhe stërvitjeve për kuadrot
në institucionet për shfrytëzimin e fondeve të BE.
Nevojat e qytetarëve dhe institucioneve kulturore sa i
përket kulturës në Komunën e Kërçovës
- Krijim i hartës dhe tabelës para hyrjes në Kërçovës
për ofertën turistike të qytetit;
- Rregullim i hyrjes në Kërçovës dhe sinjalizim dhe
vendosje e hartës me objektet kulturore në qytetin;
- Zgjerim i veprimtarisë së muzeut, si dhe promovim i
muzeut përmes video materialeve dhe ndërlidhjes midis institucioneve edukative dhe institucioneve kulturore
në nivel lokal (p.sh. orë nga lënda e historisë për Luftën
e dytë botërore të mbahet në muzeun);
- Restaurim i kalasë dhe restorantit i cili mund të
bëhet qendër për të rinjtë etj.;
- Krijim i etno-fshatit dhe ndërlidhje me zejtaritë në
fshatrat (p.sh. Vraneshtica me glinën).
Identiteti (i ri) i Komunës së Kërçovës
- KËRÇOVA qytet i...objekteve kishtare, spiritualitetit,
manastireve, Kalasë së Kërçovës, qytet i Kitës.

34

Raporti i qeverisjes lokale ndaj institucioneve kulturore
- Ekziston mirëkuptim midis institucioneve kulturore
dhe qeverisjes lokale, por duhet më tepër angazhim nga
të dy anët;
- Ekziston interes që mjetet lokale për kulturë të jenë
të shfrytëzuara në mënyrë konstruktive dhe të diversifikuara ndaj numrit më të madh të veprimtarëve lokalë.

Konkluza nga hulumtimi në Komunën Kërçovës

Konkluzat nga përgjigjet në pyetësorët të cilat ishin
të shpërndara tek qytetarët e Komunës së Kërçovës,
që kanë të bëjnë me jetën kulturore mund të shikohen
përmes 4 aspekteve kryesore, dhe atë:
• Konsumim kulturor - preferencat e qytetarëve midis përmbajtjeve kulturore, por në lidhje të ngushtë me
nevojat kulturore të qytetarëve;
• Infrastruktura kulturore dhe oferta kulturore – në
kuptimin- 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
Kërçovës.
Qytetarët e Komunës së Kërçovës më së shumti
shkojnë në teatër, ekspozita ose në koncerte të muzikës
popullore dhe zbavitëse, ndërsa më rrallë vizitojnë edhe
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ngjarje tjera kulturore siç janë: balet, operë, filharmoni,
kinema. Një nga arsyet për situatën e këtillë të konsumimit kulturor është pamundësia të frekuentohen ngjarje
të këtilla në komunën e tyre (për shembull koncert filharmonik), mirëpo edhe mundësia për ta bërë këtë në
komunë tjetër është e limituar. Është me rëndësi të përmendet se në Komunën e Kërçovës ekziston traditë e artistëve të mirëfilltë figurativ dhe koloni ndërkombëtare
piktorale, por në komunën nuk ka hapësirë adekuate
galerie. Të gjitha institucionet kulturore në Komunën e
Kërçovës janë me karakter nacional dhe kjo gjë e lehtëson qasjen e qytetarëve tek institucionet nacionale me
përmbajtje lokale kulturore. Mirëpo, krahas këtij informacioni, qytetarët frekuentojnë ngjarje në komunat
tjera. Nevojat kulturore janë kryesisht të fokusuara në
diversifikimin e ofertës kulturore në komunën, hapjen
e pikave të reja kulturore apo restaurimin e infrastrukturës ekzistuese kulturore (fizik apo programor).
Qytetarët e Komunës së Kërçovës e njohin historinë
kulturore dhe infrastrukturën kulturore në komunën, por
atë rrallë e frekuentojnë, respektivisht rrallë shkojnë në
ngjarje kulturore të organizuara në këto pika kulturore.
Është me rëndësi të përmendet se qytetarët e Komunës së Kërçovës më shpesh e njohin Qendrën e kulturës
dhe Muzeun e Maqedonisë perëndimore në LRÇ si pika
kulturore në komunën, që nga njëra anë e potencon
përgjegjësinë e këtyre institucioneve për mënyrën në të
cilën e programojnë kulturën në radhët e tyre, por nga
ana tjetër tregon në koncentrim të ngjarjeve dhe tendencë për institucionalizim të kulturës. Përveç kësaj,
edhe pse qytetarët e Kërçovës e njohin dhe e vlerësojnë
koloninë piktorale e cila çdo vit mbahet në Knezhinë,
rrallë e frekuentojnë atë. Qytetarët e Komunës së Kërçovës janë të interesuar për ngjarjet të cilat mbahen në
komunat tjera, edhe pse një pjesë e madhe e tyre do të
kishin mbetur në komunën e tyre në qoftë se 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 Kërçovës dhe veprimtarëve të saj kulturorë në promovimin e pasurisë kulturore të Komunës së Kërçovës,
por edhe nevojë për përtrirjen e tyre kulturore dhe pasurimin me përmbajtje të ndryshme. Aspekt i rëndësishëm në këtë proces është komunikimi me qytetarët
dhe informimi i vazhdueshëm i tyre për ngjarjet kulturore në komunën. Përveç kësaj, për nevojat kulturore
të qytetarëve në Komunën e Kërçovës ekziston nevojë
për diversifikim të ngjarjeve, rritje të numrit të ngjarjeve, si dhe deinstitucionalizim të kulturës jashtë institucioneve 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 aktiviteteve të skenës joinstitucionale kulturore në Komunën e Kërçovës si dhe shfrytëzimit të hapësirës publike
(shembull: parqe, rrugë, sheshe) dhe hapësira tjera (shembull: Qendra tregtare) si vende për ngjarje kulturore
është një gjë esenciale.
Qytetarët angazhimin e komunës në organizimin e
jetës kulturore e vlerësojnë si të pamjaftueshëm. Në
të njëjtën kohë, ata janë të pakënaqur edhe nga masa
e pjesëmarrjes së tyre në proceset në nivelin lokal, 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 Kërçovës. Ata këto procese i vlerësojnë si komunikim në një drejtim përmes
të cilit vetëm transformohen informacionet nga ana e
komunës, dhe që nga ana tjetër i bën ata të jenë vëzh-

gues pasivë të ngjarjeve në nivel lokal. Në këtë kontekst,
ekziston nevojë për përfshirje më të madhe të komunës
në krijimin dhe organizimin e ngjarjeve kulturore dhe
ndoshta edhe marketing përfaqësim më i madh i ngjarjeve të cilat i organizon, si dhe nevojë për përfshirje më
të madhe të qytetarëve në proceset e strukturimit, vendimmarrjes dhe implementimit të aktiviteteve kulturore
në nivel lokal respektivisht krijimit të politikave participative të cilat e afirmojnë përfshirjen e qytetarëve.
Si efekt nga komunikimi i pamjaftueshëm midis komunës dhe qytetarëve, një pjesë e madhe e qytetarëve
nuk e shfrytëzojnë e-komunikimin me komunën dhe nuk
i njohin shërbimet të cilat i ofron faqja e saj e internetit,
të cilat do ta kishin lehtësuar komunikimin midis komunës dhe qytetarëve dhe do të kishin kontribuar ndaj zhvillimit të e-demokracisë në komunën.
Sa i përket identitetit të ri të komunës, qytetarët e
Komunës së Kërçovës mendojnë se treni i vjetër është
tipari më karakteristik i komunës, edhe pse Kalaja e Kërçovës ofron kapacitete të shkëlqyeshme për ngjarje kulturore. Me siguri gjendja aktuale e shkatërruar e saj nuk
u mundëson qytetarëve ta shohin potencialin e këtij objekti kulturor dhe historik.
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 komunën.
Konkluzat nga intervistat e orientuara, të cilat u
zbatuan me përfaqësues të Komunës së Kërçovës, para
së gjithash, me persona të cilët sjellin vendime (Kryetarin e komunës, kryetarin e Këshillit të Komunës së
Kërçovës, 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 anketuarve, të cilat kanë të bëjnë me zhvillimin e kulturës
në Komunën e Kërçovës, mund të përfundohet se të
gjithë të intervistuarit mendojnë se kultura është segment tejet i rëndësishëm i rregullimit lokal shoqëror.
Gjithashtu, ekziston vullnet politik nga të gjitha partitë politike të cilat janë prezente në skenën kërçovare
që të investohet në çdo kuptim në zhvillimin kulturor.
Deri në këtë moment nuk është bërë asnjë plan për zhvillim kulturor të komunës.
Si probleme kryesore me të cilat ballafaqohet komuna, të gjithë të anketuarit i përmendën papunësinë dhe
ngecjen e sektorit afarist si dhe çështjen e mospasjes
apo ekzistimit të performanseve joadekuate infrastrukturale të ujësjellësit dhe kanalizimit.
Pothuajse të gjithë të anketuarit ,mendojnë se oferta kulturore duhet të rritet, edhe pse në periudhën e
kaluar është bërë mjaft në këtë drejtim.
Gjithashtu, një nga idetë e të gjithë të intervistuarve
është të krijohen kushte që të tërhiqen turistë në Kërçovë. Grupi i qëllimit janë kalimtarët në rrugën për në
Ohër, dhe komuna bën përpjekje që ta bëjë Kërçovën
vend më atraktiv për turistë.
Sa i përket pyetjes për nivelin nacional dhe atë lokal
në kulturën, këtu të gjithë të anketuarit mendojnë se
raporti është në nivel të kënaqshëm, institucionet nacionale i ndjekin nevojat e qytetarëve të Kërçovës, por
gjithmonë mund të bëhet edhe më tepër.
Sa i përket vizionit për Komunën e Kërçovës, të gjithë
të intervistuarit dëshirojnë ta shohin Kërçovën si një komunë më të pasur, me biznese të zhvilluara, me numër
të ulur të të papunësuarve, me njerëz më të lumtur dhe
me shumë ngjarje kulturore! (QYTET I KALASË SË KËRÇOVËS)
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Sa i përket kontekstit multikulturor të qytetit, sipas
mendimeve të qytetarëve, në përgjithësi raporti midis
grupeve me përkatësi të ndryshme etnike në Kërçovë
është në nivel të kënaqshëm. Pasuritë kulturore, janë të
qasshme në mënyrë të barabartë për të gjithë qytetarët
e Kërçovës.
Në lidhje me sektorin e OJQ-ve, të anketuarit mendojnë se kapacitetet e këtij sektori në Kërçovë janë të
dobëta. Komuna është e hapur për zbatimin e iniciativave nga OJQ-të, por për fat të keq numri i iniciativave
të tilla është shumë i vogël.
Sa u përket medieve, të gjithë të anketuarit mendojnë se Kërçova nuk ka mjaft media lokale të cilat e informojnë popullatën dhe se Komuna e Kërçovës nuk është
mirë e përfaqësuar në hapësirën mediale Zakonisht Kërçova përmendet në konotacion negativ.
Në lidhje me sektorin afarist, të gjithë të anketuarit
mendojnë se sektori afarist nuk është i zhvilluar në planifikimin e zhvillimit të qytetit, dhe se duhet të gjenden mekanizma që ky sektor të ketë rol të rëndësishëm
në zhvillimin e komunës.

Konkluzat nga fokus grupet në Komunën e Kërçovës
të cilat u mbajtën me dy grupe qëllimore: punëtorë kulturorë dhe studentë, 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 të gjithë të anketuarit mendojnë se
oferta kulturore në qytetin është mjaft e vogël, posaçërisht për popullsinë e re. Komuna duhet të ndërmerr
rol shumë më aktiv në krijimin e jetës kulturore të
qytetarëve.
Sa i përket identitetit të qytetit, shumica nga pjesëmarrësit në fokus grupet mendojnë se Kërçova duhet të
jetë qytet i Kalasë së Kërçovës.
Në pyetjen për raportin e komunës ndaj qytetarëve,
të gjithë mendojnë se komuna duhet të jetë shumë më
tepër aktive sa i përket jetës kulturore në komunën. Kultura duhet të pozicionohet në krye të agjendës të vendimmarrësve, dhe asaj ti jepet vendi i vërtetë (qendror)

Në fund mund të konkludohet se Komuna e Kërçovës
ka potencial të hatashëm i cili mund të shfrytëzohet për
zhvillimin e qytetit, të gjithë të anketuarit të përfshirë
në këtë hulumtim mendojnë se kultura është segment
i rëndësishëm në rregullimin shoqëror të Komunës së
Kërçovës se është komponentë esenciale e rigjenerimit
social, përmirësimit të kualitetit të jetës së qytetarëve,
bile edhe se kultura mund të bëhet potencial për zhvillimin ekonomik të komunës në ardhmëri.
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