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Komunës së Kërçovës

Parathënie

Komuna e Kërçovës sinqerisht i falënderon të gjithë ata
që ishin përfshirë në procesin e krijimit të kësaj Strategjie për zhvillim kulturor. Lista është e gjatë, por fillimisht e falënderojmë
Qendrën për realizime artistike MULTIMEDIA e cila ishte iniciator i kësaj ideje, pastaj e falënderojmë kryetarin e komunës dhe
ekipin e tij për atë që e njohën idenë e projektit dhe u përkushtuan tërësisht në implementimin e tij. Në të njëjtën kohë, Komuna e Kërçovës e falënderon ekipin lokal të Komunës së Kërçovës,
përkatësisht: Darko Belevskin, Vladimir Stepanoskin, Kristina
Naqeskën, Suzana Taseskën dhe Marjan Dimoskin për energjinë
e përkushtuar, idetë kreative dhe angazhimin profesional gjatë
gjithë procesit hulumtues. Gjithashtu, Komuna i falënderon përfaqësuesit e vetëqeverisjes lokale dhe faktorët politik në Komunën
e Kërçovës, përkatësisht: z. Gjorgjija Sajkovski, kryetar i Këshillit
të Komunës së Kërçovës, z. Vladimir Nasteski, anëtar i Këshillit të Komunës së Kërçovës, përfaqësues i LSDM dhe z. Adem
Karaga, krijues në fushën e artit nga Komuna e Kërçovës për
përzemërsinë, qenien në dispozicion dhe motivin që me pamjet
e tyre të kontribuojnë në planet e ardhshme për zhvillimin kulturor të komunës ku jetojnë. Dhe së fundi, Komuna e Kërçovës i
falënderon të gjithë pjesëmarrësit në fokus grupet dhe të gjithë
qytetarët të cilët kanë kohë dhe duan të debatojnë për jetën kulturore në Komunën e Kërçovës.
Përfundimisht, ky publikim nuk do të ishte realitet pa
donatorët e projektit dhe të programit vjetor të QRA Multimedia,
të cilët e vlerësojnë kulturën si aspekt të zhvillimit të komunave
dhe mbështesin qasje strategjike në planifikimin e kulturës.
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Komunës së Kërçovës

Hyrje

Kultura qytetare është shenjë dalluese e qytetit – koleksion unik i ekskluzivitetit, resurseve, aftësive dhe mjeteve të cilat
e bëjnë qytetin që të jetë i ndryshëm nga të tjerët. Ajo përbën
çelësin e përmirësimit të cilësisë së jetesës së qytetarëve dhe vizitorëve. Çdonjëri nga ne mund të kontribuojë për zhvillimin kulturor të qytetit të tij. Me shumëllojshmërinë e tij, të aftësive dhe
ideve, komuniteti mund ta bëjë qytetit një vendbanim interesant
për punë dhe për t’u vizituar. Kultura e prek rutinën e përditshme
dhe bën dallime të vërteta në të ardhmen tonë. Kultura mund të
kontribuojë mjaft për arritjen e qëllimeve të qytetit, përkatësisht
mund të ndikojë në përmirësimin e ekonomisë dhe punësimit,
zvogëlimin e kriminalitetit, përmirësimin e shëndetit të njerëzve,
të arsimit, ambientit rrethues, transportit etj.
Një nga qëllimet kryesore të politikave kulturore të
qytetit është që ta ridefinojë identitetin e qytetit i cili është bazuar
në memorien kolektive të njerëzve, të trashëgimisë kulturore (të
tundshme dhe të patundshme) dhe të vizionit për të ardhmen.
Ky proces i ridefinimit dhe ripozicionimit të kulturave
lokale është kompleks, dhe gjithsesi, nuk është afatshkurtër. Maksimizimi i forcës së kulturës, si veprimtari qendrore në një shoqëri, përfshin dhe një sërë hapash.
Krijimi i politikave kulturore lokale, para së gjithash, nga
resurset kulturore të cilat në një farë mënyre e përcaktojnë identitetin e qytetit dhe për më tepër, e përcaktojnë të ardhmen e tij,
vizionin dhe qëllimet. Këto resurse e përfaqësojnë bazën edhe për
krijimin e vlerave të një qyteti.
Kreativiteti është pikërisht kjo: metodë për shfrytëzimin
e këtyre resurseve dhe krijimin e kushteve për zhvillimin e tyre.
Detyra kryesore e atyre që e planifikojnë politikën kulturore të
qytetit duhet të jetë pikërisht njohja, menaxhimi dhe shfrytëzimi
i resurseve në mënyrë konkrete, duke i inkuadruar në mënyrë ak-
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tive të gjithë qytetarët në të gjitha fazat e planifikimit të zhvillimit.
Resurset kulturore nuk përfaqësojnë vetëm ndërtesa (institucione), por dhe simbole, talente, aftësi, aktivitete dhe një numër të
madh të produkteve lokale (zanate, shërbime etj.).
Duke i marrë parasysh të gjithë këto fakte për rëndësinë
e resurseve kulturore, mund të arrijmë në përfundimin se çdo
qytet është unikat, ka veçantinë e tij dhe mund të jetë qendër e
botës për ndonjë gjë, kuptohet nëse punohet për këtë në mënyrë
të përkushtuar.
Planifikimi i zhvillimit kulturor është një nga instrumentet kryesore që e përcaktojnë politikën kulturore lokale. Zhvillimi
kulturor, si kategori e përgjithshme sociale, nënkupton procesin e
zhvillimit në të gjithë fushat e jetës njerëzore.
Në kuptimin global, zhvillimi është proces i cili përfshin
homogjenizimin ose tendencën e balancimit të mënyrës në të
cilën jetojnë njerëzit në të gjithë botën. Kjo përfshin edhe krijimin e vlerave të përbashkëta.
Analizimi i këtij procesi të planifikimit kërkon një qasje
interdisiplinare. Zhvillimi kulturor përbëhet nga dy komponentë
kryesore: 1) hulumtim, analizë dhe supozime dhe 2) planifikim,
drejtime dhe programe zhvillimi.
Komuna e Kërçovës e njohu këtë proces planifikimi si të
rëndësishëm dhe vendosi të krijojë Strategji vetjake për zhvillim
kulturor. Ajo është një ndër komunat në R. e Maqedonisë që e njohu kulturën si një faktor të rëndësishëm për zhvillimin e mjedisit
të saj dhe bëri përpjekje të sinqerta në krijimin e strategjisë për
zhvillim kulturor si instrument i politikës kulturore lokale.
Në procesin e zhvillimit të strategjisë për zhvillim kulturor, ishin realizuar hapat e mëposhtme: përcaktimi i konceptit
politikë kulturore, hulumtimi dhe analiza e situatës ekzistuese
të jetës kulturore në Komunën e Kërçovës, identifikimin e potencialeve të cilat mund të zhvillohen, selektimin e parametrave
(indikatorëve) për zhvillim kulturor dhe përgatitja e planit për
zhvillim.
Duhet të përmendet se Komuna e Kërçovës, e zbatoi postulatin për pjesëmarrjen e qytetarëve në hartimin e kësaj strategjie,
kështu që, në këtë proces morën pjesë aktive: përfaqësues të
Komunës së Kërçovës, përfaqësues të partive politike të cilat janë
në përbërje të Këshillit të komunës, punonjës të kulturës, të rinj,
si dhe opinioni më i gjerë që jeton në këtë komunë.

Komunës së Kërçovës

Krijimi i Strategjisë për zhvillim kulturor të Komunës së
Kërçovës është pjesë e projektit trevjeçar “KULTURA PËR – NGA
TË GJITHË” në të cilin përveç Kërçovës, Tetovës dhe Gostivarit, si
komuna – përfaqësuese nga R. e Maqedonisë, merrnin pjesë dhe tre
komuna nga Kosova.
Fjalët kryesore që shfrytëzohen në këtë strategji janë: Politikë kulturore, zhvillim kulturor, planifikim strategjik, qytetari aktive, politikë kulturore participuese.
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Komunës së Kërçovës

Për komunën - Sfondi historik

Historianët kanë konstatuar se në afërsi të Kërçovës së
sotme ka ekzistuar qyteti Uskana i cili përmendet në lidhje me
luftërat e Mbretit maqedonas Persej me romakët, në vitet 170 –
169 para erës së re. Qyteti i Kërçovës për herë të parë përmendet
në vitin 1018 në një dekret të sunduesit Bizantin Vasilij i Dytë, si
vendbanim Kiçavis që në aspektin kishtar i përkiste Kryepeshkopatës së Ohrit.
Kërçova dhe rrethina e saj në mesjetë bien nën sundimin
turk dhe janë në përbërje të Perandorisë Osmane deri në luftërat
ballkanike në fillim të shekullit të 20.
Në vitin 1919 në Konferencën e Versajës, ky rajon i përket Mbretërisë së serbëve, kroatëve dhe sllovenëve të cilët ndjekin
një politikë sistematike për asimilimin e popullatës. Në kushte
tejet të vështira, ky rajon e priti okupacionin fashist në vitin 1941,
kur pjesën më të madhe të Maqedonisë e okupuan forcat bullgare, kurse rajoni i Kërçovës bie nën okupacionin italian.
Çlirimi i parë i Kërçovës ndodhi më 11 shtator 1943,
menjëherë pas kapitullimit të Italisë, kurse nga kjo periudhe e
deri më vitin 1945, Kërçova ishte çliruar deri gjashtë herë. Do të
mbetet e shënuat se ai është qyteti i parë i çliruar në Maqedoni
gjatë LNÇ, ku formohet dhe pushteti i parë popullor.
Me referendumin historik më 8 shtator të vitit 1991,
Maqedonia bëhet shtet i pavarur, vendoset sistemi pluralist
shumëpartiak dhe ekonomia e tregut, kurse Kërçova hyn në sistemin e tranzicionit.
Sot Kërçova përfaqëson një mjedis urban modern që
superstrukturohet vazhdimisht, zë një sipërfaqe prej 49 m2, ka
30138 banorë, me infrastrukturë dhe lidhje rrugore të mirë, udhëkryq në pjesën perëndimore të R. së Maqedonisë.
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Demografia
Struktura demografike e popullsisë në Komunën e
Kërçovës është e shumëllojshme. Sipas regjistrimit të popullsisë
në vitin 2002, Komuna e Kërçovës ka 30,138 banorë, përkatësisht
shënohet rritje e popullsisë me 9,42 % në lidhje me regjistrimin e
mëparshëm në vitin 1994. Dendësia e popullsisë është 615,1 banorë për 1 km2.
60 % e popullsisë është autoktone, kurse nga banorët e
vendosur (ardhur) nga vendet e zakonshme të banimit, 6,5 % janë
nga vendet e tjera të të njëjtës komunë (migrimi fshat – qytet),
86,9 % janë nga komunat e tjera, kurse 6,6 kanë ardhur nga shtetet e tjera.
Veçanërisht një e dhënë e rëndësishme demografike
është struktura gjinore e popullsisë. Në Komunën e Kërçovës,
në vitin 2002 diferenca midis popullatës mashkullore dhe asaj
femërore nuk është e madhe. Numri i meshkujve është 15143 që
përfaqëson 50,2% të popullsisë së përgjithshme kurse numri i
femrave është 14995 ose 49,8%. Shkalla e fertilitetit në vitin 2002
ishte 1,16. Mosha mesatare e grave gjatë lindjes është 25,9 vjeç.
Struktura e vjetërsisë së popullsisë është treguar në tabelën e
mëposhtme:
Tabela 1. Struktura e vjetërsisë së popullsisë (regjistrimi 2002)
Mosha mesatare (vjet)
RM

Mosha mesatare (vjet)
Komuna e Kërçovës

33,9

35,1

Të rinj deri Më të rinj se
 Mosha
60+ vjet (%)
mesatare (%) 20 vjet (%) 40 vjet (%)
33,9
30,6
61,4
8

Indeks I
pljakes
0,41

Burimi: Të dhëna dhe indikatorë për komunat në Maqedoni, 2004

Pjesëmarrja e kontingjenteve të vjetërsisë – gjinore
funksionale bazë në popullsinë e përgjithshme të Komunës së
Kërçovës, si dhe në përgjithësi në RM është dhënë në tabelën e
mëposhtme:

Rang
4
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Tabela 2: Pjesëmarrja e kontingjenteve të vjetërsisë - gjinore funksionale
(regjistrimi 2002)
Gra në
Fëmijë
Fëmijë
Popullsi e
Popullsi
moshën
(0-6 vjeç) (7-14 vjeç) aftë për punë femërore
reproduktive
(%)
(%)
(%)
fertile (%)
(%)

Gjithsej
Popullsi

65+
vjet
(%)

80+
vjet
(%)

Komuna
Kërçovë

30 138

8,8

12,8

67,6

27

11,5

8,6

1,1

RM

2 022 547

8,8

12,3

66

25,8

11,2

10,6

1,3

Burimi: Të dhëna dhe indikatorë për komunat në Maqedoni, 2004

Në periudhën nga viti 1994 deri më 2002 kanë ndodhur
disa ndryshime në raportin e numrit të popullsisë sipas përkatësisë nacionale. Megjithatë, edhe në regjistrimet që janë bërë
në të dy vitet e lartpërmendura, mbisundon numri i popullatës
maqedonase, por është rritur dhe numri i popullatës shqiptare.
Numri i bashkësive të tjera etnike është i ngjashëm në regjistrimet e të dy viteve.
Tabela 3: Popullsia e Komunës së Kërçovës sipas përkatësisë nacionale
(regjistrimi 2002)
Maqedonas
16 130

Shqiptarë
9 202

Turq
2 430

Romë
1 630

Vlleh
76

Serbë
86

Boshnjakë
7

Te tjerë
567

Burimi: Të dhëna dhe indikatorë për komunat në Maqedoni, 2004

Numri i përgjithshëm i ekonomive shtëpiake është 8330
me numër mesatar të anëtarëve prej 3,6 për çdo familje. Prej tyre
7592 janë ekonomi familjare (me një ose më shumë familje),
kurse 738 janë ekonomi jofamiljare (vetmitar dhe jofamiljarë
me më shumë anëtarë). Në vitin 2002 në komunë jetojnë 8482
familje me 28366 anëtarë të familjeve ose mesatarisht 3.3 anëtarë
në një familje.



10

MAQEDONIA 2 022 547
R. Pellagonisë
238 136
R. Vardarit
133 180
R. Verilindor
172 787
R. Shkupit
578 144
R. Juglindor
171 416
R. Pollogut
305 930
R. Lindor
203 213
R.
219 741
Jugperëndimor

Popullsia

38,1
39,9
43,9
48,6
30,4
34,4
49,9
34,5
42,4

39 589

Shkalla e
papunësisë

460 544
62 551
31 672
30 841
154 915
50 559
35 638
54 779

Të punësuar

921 123

1 385 4081
1 644 320
744 617
611 910
6 916 835
1 036 996
941 066
1 037 213

PBV në $

4 192

6 850
6 905
5 591
3 541
11 964
6 050
3 076
5 104

PBV
për banor $

61

100
101
82
52
175
88
45
75

% nga
mesatarja
nacionale

Tabela 4 : Numri i përgjithshëm i subjekteve të regjistruara dhe sipas strukturës së pronësisë

-1,1
Burimi: Hulumtim vetjak, 2006

2,8

Shkalla
mesatare
Shkalla
vjetore e
mesatare e
rritjes së
rritjes së PBV vlerës së
për banor
shtuar në
02-06
sektorin
jofinanciar për
banor 02-06
5,2
3
2,4
-0,7
2,3
-2,5
-1
-6,6
8,7
7,7
4,1
-0,2
1,4
-7
1,9
-2,4
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Komunës së Kërçovës

Të dhënat bazë
Ekonomia lokale e Komunës së Kërçovës ndodhet në ciklin e postprivatizimit dhe i ndjek trendet e ekonomisë kombëtare.
Si rezultat i privatizimit dhe të transformimit të kapitalit shoqëror, ekonomia lokale e Kërçovës karakterizohet nga kapacitete
të mëdha industriale jorentabile dhe/ose të likuiduara (Kopaçka,
Tane Caleski etj.) nga njëra anë dhe rritje të kompanive (shoqërive) të reja private të formuara të cilat bëjnë pjesë në grupin e
ndërmarrjeve të vogla e të mesme (NVM) të cilat janë dhe shtytësi bazë i ekonomisë lokale.
Në tabelën e mëposhtme paraqitet analiza krahasuese
e treguesve ekonomik bazë të ekonomisë nacionale dhe rajonit
jugperëndimor, sipas ndarjes së Entit Shtetëror të Statistikës në
R. Maqedonisë.
Figura 1: Subjektet afariste sipas sektorëve të veprimtarisë në
Komunën e Kërçovës
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Burimi : Enti shtetëror i statistikës në R. Maqedonisë dhe hulumtim vetjak 2006.

Sipas këtyre treguesve, mund të arrihet në përfundimin
se shtytësi bazë i ekonomisë lokale në Komunën e Kërçovës është
sektori privat me pjesëmarrje të përgjithshme prej 67 % në numrin e përgjithshëm të ndërmarrjeve të regjistruara dhe aktive. 16
% e ndërmarrjeve aktive janë në pronësi shtetërore, kurse vetëm
2% janë të regjistruara si shoqëri aksionare.
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Figura 2: Subjektet juridike të regjistruara sipas strukturës së pronësisë
në Komunën e Kërçovës
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Me qëllim që të paraqitet gjendja e tanishme dhe potenciali për zhvillim ekonomik i Komunës së Kërçovës, është realizuar
një hulumtim parimor për aktivitetet e subjekteve ekonomike.
Nga pamundësia që subjektet ekonomike dhe aktivitetet e tyre
të limitohen vetëm në kufijtë e Komunës së Kërçovës, pasqyra e
mëposhtme i përfshin veprimtaritë ekonomike në rajonin më të
gjerë të Kërçovës.
Pas analizës është konstatuar se degët kryesore ekonomike
janë: industria e përpunimit të metaleve, xehetaria, ndërtimtaria, industria tekstile dhe industria ushqimore. Subjektet më të
rëndësishme ekonomike të cilat e përbëjnë ekonominë lokale janë
Elektroekonomia e Maqedonisë – REK (KME) Oslomej, SH.A.
Tajmishtë – Kërçovë dhe MPI “Zhito Karaorman” – Kërçovë.
Në përputhje me trendin e decentralizimit, marrja e disa
kompetencave të caktuara veçanërisht në zhvillimin ekonomik
lokal dhe drejtimin me tatimet lokale dhe taksat mund të thuhet
se ky trend vazhdon dhe në periudhën e hulumtimeve të fundit,
përkatësisht, nuk ka ndryshime të mëdha në subjektet afariste sipas sektorëve të veprimtarisë.
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Të dhëna historike të cilat janë të 		
rëndësishme për zhvillimin kulturor
Për fat të keq, për qytetin e Kërçovës, mund të thuhet
se e kaluara historike e tij nuk është shumë e qartë dhe e njohur.
Nga pikëpamja historike është shënuar se në afërsi të Kërçovës
së sotme ka ekzistuar qyteti Uskana, i cili përmendet në lidhej
me luftërat e Mbretit maqedonas Persej me romakët, në vitet
170 – 169 para erës së re. Të dhëna të tjera nuk dihen, por as që
mund të thuhet me siguri se ku gjendej dhe kush e ka ngritur.
Qyteti i Kërçovës për herë të parë përmendet në vitin 1018 në
një dokument të sunduesit bizantin Vasilij i Dytë, si vendbanimi
Kiçavis, i cili në aspektin kishtar i përkiste Kryepeshkopatës së
Ohrit dhe kjo pas shpërbërjes së Mbretërisë së Samuillit. Qyteti
ishte i populluar nga fisi i Bërsjakëve i cili kryesisht merrej me
bujqësi e blegtori. Qytetin e Kërçovës e përmend edhe Teofilakati,
Kryepeshkop i Ohrit në shekullin e njëmbëdhjetë kurse ndërmjet
burimeve të shkruara përmendet dhe “Kiçeski Triod” e shkruar
nga gramatiku Georgi.
 	
Në mesjetë territoret e përmendura bien nën sundimin
e Shtetit mesjetar Serb, gjë që konfirmohet me dhuratat e kralit
Milutin, i cili në vitin 1294 e mbushi me dhurata manastirin e
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Shën Gjergjit në fshatin Knezhinë. Kërçova dhe rrethinat e saj
bien nën sundimin turk nga fundi i shekullit të katërmbëdhjetë.
Pas pushtimit të qytetit, ai u shndërrua në qendër ushtarake dhe
administrative. Nga fundi i shekullit të nëntëmbëdhjetë, me hyrjen gjithnjë e më të madhe të kapitalit të huaj, perandoria turke
shfaqi interes për shfrytëzimin e pasurive minerare në këtë rajon, veçanërisht për bakrin dhe manganin, kurse në qytet fillon
zhvillimi i ndërtimtarisë dhe ai komunal. Në rrëzë të Kalasë së
Kërçovës (vend në të cilin dhe rreth të cilit që nga koha e periudhës antike e deri më sot ka pasur jetë të organizuar dhe vend
rreth të cilit zhvillohet qyteti i sotëm), ishte ndërtuar ora e qytetit,
kulla e sahatit në vitin 1741 gjatë kohës së pushtimit osman që
më vonë në vitin 1938 ajo të shembet nga drejtuesi serb i qytetit.
Në qendër të qytetit ka qenë ndërtuar çezma e bukur e qytetit dhe
është sjellë ujë i pijshëm. Për fat të keq edhe kjo sot nuk ekziston.
Embrionet e para të Organizatës Revolucionare të Maqedonisë filluan me punën revolucionare të dhjakut Josif në manastirin
Shën Mërija e Virgjër dhe nga mësuesit e shumë fshatrave të Kërçovës.
Pas shëtitjeve të shumta dhe kontakteve të para me kurbetçinjtë e fshatrave të Kërçovës, Pere Toshev së bashku me Josifin në vitin 1878 e formuan çetën e parë të armatosur me në krye
Duko Tasevin, në radhët e së cilës ishte dhe Jordan Piperka. Ata
janë udhëheqësit e të ashtuquajturës kryengritja e Bërsjakëve në
vitin 1880. Gjithashtu, më 2 gusht 1903, fillon kryengritja me në
krye Arso Vojvodën dhe Jordan Piperkën dhe territoret u mbajtën
të çliruara deri më 9 gusht kur kryengritja u shtyp në mënyrë të
përgjakshme. Kërçova dhe rrethinat e saj përfundimisht u çlirua
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nga robëria pesë shekullore në vitin 1912 pas mbarimit të Luftës
së Parë ballkanike. Por pikërisht atëherë vuajtjet ishin edhe më të
mëdha, veçanërisht gjatë Luftës së Dytë ballkanike, kur popullata
ishte ndarë në dy palë dhe nuk dihej se për cilën palë dhe për cilat
interesa therorizoheshin.
Në vitin 1919 në Konferencën e Versajës ky rajon i përket Mbretërisë së serbëve, kroatëve dhe sllovenëve të cilët ndjekin
një politikë sistematike për asimilimin e popullsisë. Në kushte tejet të vështira, ky rajon e priti okupacionin fashist në vitin 1941,
kur pjesën më të madhe të Maqedonisë e okupuan forcat bullgare, kurse Kërçova me rrethinat e saj ra nën okupacionin italian. Kërçova është dhe qyteti i parë që u çlirua gjatë LNÇ dhe 11
shtatori është festa e patronatit të komunës.

Elementet bazë të politikës kulturore
të qytetit deri tani
Si në të kaluarën, ashtu dhe në vitet e fundit, Shtëpia e
Kulturës “Koço Racin” paraqitet si organizator dhe promotor i
jetës kulturore – argëtuese në Komunën e Kërçovës. Ajo përfaqëson një institucion nacional njëlloj si dhe “Muzeu i Maqedonisë
Perëndimore gjatë LNÇ”. Gjatë viteve të fundit, është gjithnjë e
më evident bashkëpunimi me Komunën e Kërçovës në drejtim
të realizimit të projekteve të përbashkëta në fushën e kulturës.
Këtu mund të përmendim furnizimin me pajisje për realizimin e
shfaqjeve në kinema, gjallërimin e teatrit, mbajtjen e festivaleve
folklorike etj. Përsa i përket planifikimit dhe buxhetimit të aktiviteteve kulturore, mund të thuhet se në periudhën e kaluar planifikimi i aktiviteteve kulturore kryhej në bashkëpunim me referentin për sport dhe kulturë që ishte i punësuar në administratën e
komunës, me Komisionin për shënimin e festave dhe të manifestimeve dhe Këshillin e komunës i cili e miraton Programin vjetor
në fushën e kulturës. Megjithatë, duhet të përmendim që në kohën e një periudhe të rëndë financiare për Komunën e Kërçovës,
mjetet për këto kompetenca ishin modeste dhe të pamjaftueshme
në krahasim me kërkesat gjithnjë e në rritje të qytetarëve dhe zhvillimit të kulturës në përgjithësi. Kjo do të thotë se ekziston një
plan për shënimin e ngjarjeve kulturore, historike dhe tradicionale që në vetvete tregon se ai nuk është një Strategji afatgjate apo
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afatshkurtër për zhvillimin e kulturës me qëllime dhe prioritete
të përcaktuara qartë. Komuna në të kaluarën i financonte: – Festivalin folklorik ndërkombëtar të fëmijëve, Festivalin folklorik
“Dr. Vladimir Polezhinoski” dhe Koloninë internacionale figurative të Kërçovës. Në varësi të mundësive financiare, në mënyrë
të vazhdueshme financohen disa aktivitete të caktuara kulturore,
pas shqyrtimit të kërkesave të shoqatave të qytetarëve dhe të asociacioneve...
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Sektori privat, qytetar dhe ai publik
Ekonomia lokale në Komunën e Kërçovës gjendet në një
cikël të post privatizimit dhe i ndjek trendet e ekonomisë nacionale. Këto ndodhi rezultojnë me faktin që ndërmarrjet më të mëdha publike që ekzistonin më parë nuk janë fitimprurëse dhe janë
likuiduar ose janë privatizuar dhe ka një rritje të madhe të NMV
që janë formuar tani në pronësi private, të cilat po bëhen shtytësi
bazë i ekonomisë lokale. Sipas studimeve të fundit që janë bërë,
nga gjithsej 1880 subjekte juridike, mbi 70 % janë private.
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Pamja e përgjithshme ekonomike në komunë nuk e garanton prosperitetin ekonomik për një periudhë më të gjatë për
arsyet e mëposhtme:
•� �������������������������������������������������������
Mungesa e strategjisë për revitalizimin e kapaciteteve
industriale ekzistuese;
•� ����������������������������������������
Konkurrenca e kufizuar e NMV të Komunës;
•� �����������������������������������������������������������
Stimulim i pamjaftueshëm për hapjen e kapaciteteve të reja
prodhuese;
•� ��������������������������������������������������������
Niveli i angazhimit të NJVL në krijimin e rrethanave të
përshtatshme për aktivitete ekonomike;
•� ��������������������������������������������������������������
Niveli i ulët i shfrytëzimit të resurseve natyrore që janë në
dispozicion;
•� �����������������������������������������������
Nuk ekziston një zonë e përcaktuar industriale;
•� ��������������������������������������������������������
Mbështetje financiare joadekuate e subjekteve ekonomike
nga ana e subjekteve financiare;
•� ��������������������������������������������������������
Mungesë e aktiviteteve të marketingut dhe të promovimit
të potencialeve ekonomike të komunës në nivele
kombëtare dhe ndërkombëtare;
•� �������������������������������������������������������
Mungesë e informatave të nevojshme për sektorin privat
në lidhje me legjislacionin juridik, ndryshimet tatimore,
qasje tek investimet, informacion afarist, transferim të
ideve dhe të teknologjisë etj.
Përmirësimi i gjendjes së përgjithshme ekonomike në
komunë është i mundur vetëm në bazë të analizave të kryera në
mënyrë të detajuar dhe të një procesi të planifikimit strategjik, i
cili duhet të rezultojë me hartimin e një strategjie reale dhe funksionale për ZhEL në një afat më të gjatë. Aktivitetet e mëtejshme
të palëve të interesuara (NJVL, sektori privat dhe sektori i OJQ)
duhet të drejtohen kah përpunimi dhe realizimi i planit strategjik
dhe politikave lokale të zhvillimit.
Në Kërçovë janë regjistruar 96 shoqata qytetare, nga
të cilat në 62 marrin pjesë maqedonas, në 10 shoqata anëtarët
janë shqiptarë, 5 janë shoqata romësh, 1 është shoqatë vllehësh,
1 bashkësi bektashiane e Ehlibejtëve, 1 shoqatë me anëtarë nga
popullata turke, kurse 16 shoqata janë me përbërje të përzier etnike. Shoqatat qytetare veprojnë në sfera të ndryshme të jetës, si
p.sh.: në mjekësi, arsim, persona me hendikep, shoqëri qytetare,
sport, interesa ekonomike e kulturore, edukimi i të rinjve, realizimi i shërbimeve fetare, probleme etnike, zhvillimi historik i
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fshatrave, masivizimi i muzikë, inicimi i projekteve për restaurim, ekologji, probleme me gratë etj. Në të kaluarën funksiononte dhe Qendra për mbështetjen e OJQ e cila ishte fokusuar në
mbështetjen e punës së OJQ në bashkësinë lokale. Kjo qendër
mbështetej nga fondacioni Instituti Shoqëria e Hapur – Maqedoni (FISHHM) dhe Agjencioni për bashkëpunim dhe zhvillim
nga Zvicra (SDC) si donator kryesor. Pas mbarimit të financimit
Qendra për mbështetje të OJQ – Kërçovë, e cila më 15.12.2006
është ripagëzuar në Qendra për zhvillimin e shoqërisë – Kërçovë,
punon në organizimin e veprimtarive dhe mbështet 93 organizata joqeveritare të regjistruara në Kërçovë dhe komunat përreth,
Drugovë, Zajas, Oslomej dhe Vraneshticë.
Që nga shkurti i vitit 2005, qendra IKTC funksionon
si “Fondacion për zhvillimin e teknologjisë informatike – Qendra informatike - Kërçovë”, themeluar nga ana e Komunës së
Kërçovës dhe UNDP. Fondacioni participon dhe i mbështet iniciativat lokale për një zhvillim ekonomik të qëndrueshëm, por
siguron dhe shërbime informative dhe edukuese për qytetarët e
Kërçovës.
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Oda ekonomike rajonale – Kërçovë, funksionon që nga
viti 1998 si një organizatë joqeveritare jofitimprurëse e cila ka
për qëllim t’i mbrojë dhe t’i përfaqësojë interesat e bashkësisë së
biznesit. Me veprimtarinë e saj i mbulon komunat e Kërçovës,
Drugovës, Zajasit, Vraneshticës, Oslomejit dhe Komunën.
Sektori joqeveritar në komunë në tërësi mund të vlerësohet si pak i zhvilluar. Mungojnë shoqata afariste dhe asociacione si forma të organizimit të subjekteve të biznesit, të cilat do
ta përfaqësonin dhe mbronin interesin e sektorit privat. Momentalisht nuk ekziston ndonjë kohezion dhe bashkëpunim i madh i
tre shtyllave bazë (institucione, sektori privat dhe OJQ) i cili do
të çojë në realizimin dhe shfrytëzimin e mjeteve të programeve
dhe donacioneve të ndryshme të cilat janë në dispozicion për
momentin.
Sektori publik në nivel të Komunës së Kërçovës përbëhet
kryesisht prej këtyre institucioneve: Ndërmarrja publike komunale –“Komunalec” Kërçovë, “ISHP Qendra mjekësore – Kërçovë,
Kopshi i fëmijëve “Olga Miceska” dhe kloni i saj “Majski Cvet”,
shkollat fillore “Sande Shterjoski”, “Kuzman Josifoski – Pitu” dhe
“Dr – Vladimir Polezhinoski” si dhe shkollat e mesme “ Mirko
Mileski” dhe “Drita”, Institucioni publik Qendra ndërkomu-
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nale për mbrojtje sociale – Kërçovë, Kadastra për patundshmëri
– Kërçovë, NP “Hekurudhat e Maqedonisë” – Kërçovë, NP Pyjet
e Maqedonisë – filiali Kërçovë; NP për menaxhimin e hapësirave
afariste dhe ato për banim, Filialet e ministrive të Financave (
shërbimi për pronësi juridike, Inspektorati shtetëror i tregut,
trezori), të Bujqësisë, ekonomisë ujore dhe pyjore etj. Në përputhje me kompetencat dhe me kapacitetet mund të thuhet se,
me disa probleme nga ana financiare, ato i kënaqin kërkesat bazë
të qytetarëve të komunës.

Mediet
Pas pavarësimit të R. së Maqedonisë dhe me demokratizimin e shoqërisë filluan risitë dhe në sferën e medieve elektronike.
Këto risi u ndien edhe në Kërçovë, ku u hapën radiostacione private dhe shtëpi televizive në gjuhën maqedonase dhe në gjuhën
shqipe. Në qytet janë aktive: Radioja “Aleksandri i Maqedonisë”;
Radioja “Kale”; radioja “Medison” dhe Radioja “Akord” në gjuhën
maqedonase dhe Radioja “Gurra” në gjuhën shqipe, si dhe Televizioni “Boem” në gjuhën maqedonase dhe TV “Gurra” e TV
“Uskana” me program në gjuhën shqipe. Që nga viti 1999 qyteti
në një përqindje të madhe është mbuluar me televizion kabllor
që është në pronësi private. Komuna e Kërçovës momentalisht e
mbështet botimin e gazetës lokale “Kiçevsko Ogledalo” (Pasqyra
e Kërçovës) nëpërmjet të cilës dy herë në muaj në maqedonisht
dhe në shqip i informon qytetarët për ngjarjet dhe veprimtaritë
rrjedhëse.
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Komuna sot

Në procesin e përcaktimit të Strategjisë për zhvillim kulturor të Komunës së Kërçovës, ishte e domosdoshme që të fillohej
me përcaktimin e gjendjes ekzistuese të komunës në lidhje me
kulturën. Kështu që, aktivitetet që u ndërmorën në këtë proces
ishin: evidentimi i resurseve ekzistuese në komunë (kulturore
dhe natyrore), pastaj u bë përpunimi i SWOT analizës dhe në
fund u realizuan hulumtime në lidhje me opinionin e qytetarëve,
fokus grupeve dhe mendimet e faktorëve të politikës qytetare në
lidhje me problemet që e prekin jetën kulturore në komunë dhe
problemet në lidhje me identitetin e qytetit.

Analiza e rezultateve
(Hyrje për metodologjinë e cila shfrytësohej në tërë procesin dhe analiza e rezultateve.)
Korniza metodologjike dhe analiza e hulumtimit për jetën
kulturore në Komunën e Kërçovës.
Qasja kryesore në metodologjinë e aktiviteteve: evidentimi i resurseve kulturore, përpunimi i SWOT analizës dhe hulumtimi e analiza e jetës kulturore në Komunën e Kërçovës, janë
bazuar në analizë funksionale e cila përfshin hulumtime në terren, si dhe analizë kuantitative dhe kualitative.
Rezultatet e fituara nga këto aktivitete shërbejnë si bazë
për hartimin e strategjisë për zhvillim kulturor të Komunës së
Kërçovës.
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Metodat që janë përdorur në këto aktivitete janë:
1. hulumtime në terren:
• evidentimi i resurseve kulturore dhe natyrore në
Komunën e Kërçovës;
• pyetësor i destinuar për qytetarët e komunës
(analizë kuantitative e të dhënave);
• intervistë e orientuar me liderët e partive politike
të cilat janë në përbërje të Këshillit të Komunës
së Kërçovës (analizë kuantitative të përgjigjeve
në intervistën e orientuar);
• fokus grupet (analizë kualitative);
2. punë në byro:
• mbledhja dhe përpunimi i të dhënave
(SWOT analizë);
• analizë kualitative dhe kuantitative të hulumtimeve në terren.

Evidentimi i resurseve kulturore në
Komunën e Kërçovës
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Evidentimi i resurseve kulturore dhe natyrore u bë që
në fillim të procesit të krijimit të Strategjisë për zhvillim kulturor
gjatë një seminari treditor, që udhëhiqej nga një ekspert nga Kroacia. Grupi i punës i cili punonte në përcaktimin e këtyre resurseve
ishte përbërë prej pesë anëtarësh nga Komuna e Kërçovës. Vetë
metodologjia e evidentimit të resurseve e përfshin: pasurinë kulturore të tundshme dhe të patundshme dhe të gjitha potencialet
të cilat mund t’i shfrytëzojë komuna për zhvillimin e saj. Ideja për
evidentimin e resurseve kulturore dhe natyrore është që të njihen
të gjithë resurset të cilat mund të zhvillohen dhe që mund të kenë
ndikim jo vetëm në jetën kulturore të Komunës së Kërçovës, por
të kenë dhe njëfarë kontributi ekonomik në vetë komunën.
Në zonën e luginës së Kërçovës ka monumente jashtëzakonisht të vlefshme nga kultura materiale të cilat na kujtojnë për
të kaluarën dhe krijojnë kushte për realizimin e ofertave turistike
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dhe për zhvillim të kulturës në përgjithësi në një nivel më të lartë.
Si të tilla mund të shërbejnë:
- Kalaja e Kitës – përfaqëson lokalitet arkeologjik në të
cilin deri tani nuk janë bërë hulumtime sistematike. Njohuritë e
deritanishme për këtë pjesë të qytetit flasin se kalaja i ka qëndruar parahistorisë, dhe me këtë konfirmohet mendimi se ajo është
vendbanimi më i vjetër i qytetit. Njëra prej legjendave për kalanë
thotë se në kala ka jetuar njëra nga motrat e Kralit Marko, Kita,
sipas të cilës, jo vetëm kalaja, por edhe qyteti e ka marrë emrin.
Në vitin 1741 në një pjesë të kalasë është ndërtuar ora e qytetit.
Në vitet 20’ të shekullit të kaluar Kalaja filloi të rregullohet kurse
gjatë viteve 60’ ky rregullim është më intensiv, edhe pse në dëm
të shkencës së arkeologjisë. Gjatë vitit 1968 këtu është bërë përmendorja – sternë kushtuar viktimave të rëna gjatë Luftës së Dytë
botërore.
Kitino kale është revitalizuar disa herë nëpërmjet projekteve të ndryshme, por prapëseprapë nuk e ka atë shkëlqim që e
meriton dhe atë formë me të cilën do të jetë atraksion turistik
dhe identitet kulturor. Komuna në bashkëpunim me Ministrinë e
Kulturës, Shtëpinë e kulturës “Koço Racin”, Entin për mbrojtjen e
përmendoreve kulturore historike dhe me mjete nga buxheti vetjak dhe nga donacionet, planifikon ta revitalizojë dhe rikonstruktojë që ajo ta marrë vendin e merituar në hartën e përmendoreve
historike kulturore në vend e më gjerë.
- Tempulli “Shën Pjetri dhe Pali” – Krishterimi në
Kërçovë ka traditë të gjatë. Kishat e para përmenden që në shekujt
e V dhe VI, kur krishterimi filloi të përhapet në këto hapësira.
Në qytet ekzistonin tri kisha të krishtere, të cilat në periudhën
e sundimit osman janë shkatërruar. Megjithatë për to ekzistojnë
dokumente të shkruara dhe artefakte arkeologjike.
Përmendorja e shenjtë historike kulturore më markante
është manastiri “Shën Mërija e Virgjër” i cili daton nga viti
1316.
Kompleksi i manastirit është vendosur në rrëzën e malit të
Cocanit, në një lartësi prej 920 metrash mbi nivelin e detit. Vetëm
500 metra më poshtë se manastiri i sotëm, dikur ngrihej manastiri i Krininskit, i cili së bashku me manastirin e Shën Gjergjit në
Knezhinë, ishin qendra për përhapjen e krishterimit. Sot ky manastir për shumë gjëra është i veçantë. Ai në thelb është një tempull i shenjtë për të gjithë besimtarët, pa dallim nëse perëndinë e
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tyre e quajnë Zot apo Allah. Në kuadër të kompleksit të manastirit, ngjitur në pjesën jugore të mureve të kishës së Shën Mërisë
së Virgjër, gjendet kisha e vogël kushtuar Atit të Shenjtë Nikollë
(Shënkoll). Ky kompleks manastiresh u bë qendër e rilindjes së
popullit maqedonas. Në të jetonin dhe punonin Joakim Kërçoski
dhe Kiril Pejçinoviç, dhe pas mbylljes së Universitetit popullor të
Shën Klimentit, në Shën Mërinë e Virgjër lind shkolla popullore
e arsimtarisë.
Edhe pse objekti gjendet në komunën e Drugovës, përsëri
si lokalitet ka rëndësi të madhe dhe për komunën e Kërçovës si
qendër kulturore dhe administrative e rajonit të Kërçovës. Si
potencial kulturor nëpërmjet bashkëpunimit ndërkomunal në
kuadër të rajonit malor jugperëndimor do të punohet në promovimin e mëtejshëm të tij.
Në Kërçovë ekzistojnë shumë objekte të fesë myslimane
– teqe dhe xhami nga të cilat më e vjetra dhe më e njohura është
xhamia në lagjen Biçinc.

24

- Muzeu i Maqedonisë Perëndimore - Ekspozita e përhershme e muzeut e tregon luftën për liri të popullit maqedonas në shekujt e 19 dhe 20. Krahas pjesës historike, muzeu është
në kërkim të vazhdueshëm të artefakteve arkeologjike. Për këtë
qëllim janë kryer një numër i madh gërmimesh arkeologjike. Në
muze po formohet dhe një koleksion etnologjik i cili përbëhet
nga kostume popullore nga rrethina e Kërçovës që datojnë nga
shekulli i 19, orendi shtëpiake, materiale të endura në vegje.
Duhet të përmendet se rajoni i Kërçovës ka një numër të
madh të mbetjeve arkeologjike të periudhave të ndryshme historike. Muzeu, nëpërmjet bashkëpunimit me subjekte të ndryshme mund të ofrojë forma të reja të eksponateve dhe prezantimeve që në të ardhmen do të kontribuojnë në kthimin e publikut
të humbur.
- IP Qendra e kulturës “Koço Racin” gjendet në pjesën
qendrore të qytetit dhe është mbartës i jetës kulturore të Kërçovës,
përkatësisht strumbullar i ngjarjeve kulturore qofshin ato profesionale apo amatore. Shtëpia ka sallë teatrale me mbi 400 vende,
skenë të madhe, një sallë më të vogël për qëllime të ndryshme dhe
hapësira pune për seksionet e ndryshme.
Viteve të fundit Shtëpia e Kulturës përbën një faktor
gjithnjë e më aktiv në organizimin dhe promovimin e ngjarjeve të
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ndryshme, të cilat e përmirësojnë jetën kulturore – argëtuese në
komunë. Ajo është rinovuar, është ndërtuar skenë verore ku zhvillohen manifestime folklorike, janë siguruar pajisje për projektimin e filmave, janë rikonstruktuar pajisjet sanitare dhe sigurisht,
në bashkëpunim me subjektet e ndryshme ajo po e gjallëron
atë publik që në vitet e kaluara të tranzicionit e kishte humbur.
Komuna pas deblokimit dhe në përputhje me mundësitë financiare do ta rrisë bashkëpunimin dhe mbështetjen e programeve
kulturore të planifikuara në këtë institucion.
Në lidhje me evenimentet kulturore në komunë, një
kontribut të madh japin dhe: okteti “Racin” Kërçovë i cili ekziston dhe punon në kuadër të Qendrës së kulturës “Koço Racin”
në Kërçovë dhe e vazhdon traditën kulturore të këngës së vjetër
qytetare në rajonin e Kërçovës; Teatri amator i cili paraqet interes
të madh te qytetarër – adhurues të artit dramatik; nën drejtimin
e e profesorit të vizatimit artistik –Miroslav Krsteski, në Qendrën
e kulturës që para disa vjetësh punon me sukses Klubi i arteve
figurative ku marrin pjesë rreth tridhjetë anëtarë.
- Kolonia e arteve figurative, që nga viti 1994, kur për
herë të parë ishte organizuar kjo koloni, çdo vit, ajo tërheq një
numër gjithnjë e më të madh të artistëve të shquar nga vendi dhe
jashtë tij. Komuna është një nga përkrahësit e Kolonisë ndërkombëtare të arteve figurative dhe ajo do të mbahet dhe në periudhën
që vijon. Si potencial kulturor, komuna do ta rrisë aktivitetin në
promovimin e kësaj kolonie dhe Shtëpisë së artit në vendin e quajtur Knezhinë si potenciale të rëndësishme jo vetëm për kulturën,
por dhe për ekonominë e komunës.
- Festimi i Shfaqjes së Krishtit (festa e Ujit të Bekuar).
Populli e feston këtë festë si një nga festat më të mëdha të krishtera, e cila në mënyrë interesante festohet në fshatrat e Kërçovës.
Ajo përfaqëson festime treditore, periudhë në të cilën të gjithë
kërçovarët mblidhen në vendlindje që ta festojnë këtë festë.
Komuna mendon që ta promovojë këtë festë, pasi mënyra
se si festohet kjo festë me zakone paksa të ndryshme në një periudhë treditore (Uji i Bekuar për meshkuj, për femra dhe për
pula), festim i cili po qe se aktualizohet e promovohet, përveçse si
ngjarje kulturore, mund të tërheqë një numër të madh vizitorësh
nga vendi dhe më gjerë.
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- Bibliotekat – Përveç bibliotekave të shkollave në
Kërçovë ekziston dhe Biblioteka e Qytetit me një fond prej 937
tituj të specializuar dhe 11990 tituj nga literatura artistike. Shoqëria kulturore artistike e komunës “Niko Pusoski”, për vite me
radhë përkujdeset për folklorin maqedonas dhe e përfaqëson atë
në skenën kombëtare dhe ndërkombëtare. Në aktivitetin e saj janë
përfshirë një numër i madh entuziastësh, për punën dhe mundin
e të cilëve flet dhe numri i madh i mirënjohjeve dhe çmimeve që
kjo shoqëri i ka fituar në manifestimet me karakter konkurrues.
Me qëllim që të stimulohen dhe zhvillohen veprimtaritë
kulturore dhe tek bashkësitë e tjera etnike, në kuadër të Qendrës
së kulturës “Koço Racin” punojnë disa seksione të cilat përkujdesen për muzikën shqipe dhe atë rome. Në përbërje të Shtëpisë
punon edhe teatri i dramës shqiptare Uskana. Veçanërisht janë
aktive seksionet që përkujdesen për folklorin shqiptar, aktivitetet
e të cilave nxitën formimin e shoqërive kulturore artistike në disa
prej fshatrave më të mëdha të rajonit të Kërçovës si p.sh. SHKA
“Rexho Rushit” në fshatin Zajas, SHKA “Xixa”- në Greshnicë etj.
- Si potencial kulturor dhe si identitet i qytetit mund të
shërbejë dhe treni Kirço, tren me të cilin janë lidhur një numër i
madh kujtimesh e anekdotash për një numër të madh kërçovarësh
me përkatësi të ndryshme etnike. Ai është rikonstruktuar dhe
është vendosur në parkun para stacionit të trenit në Kërçovë.
Komuna në të ardhmen planifikon të realizojë një projekt
me të cilin një imitim i tij të mund të lëvizë në drejtim të qendrës
së qytetit nëpër bulevardin kryesor dhe që atje vizitorët të mund
ta vizitojnë Muzeun e Maqedonisë Perendimore gjatë LNÇ dhe
kalanë e Kitës.
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- Festivale folklorike
Katër vitet e fundit, komuna është më e pasur edhe me
dy festivale folklorike (Festivali ndërkombëtar folklorik i fëmijëve dhe Festivali ndërkombëtar folklorik Dr. Vladimir Polezhinoski).
Organizimi dhe ndjekja e tyre është gjithnjë më e madhe
dhe komuna planifikon të ndërmarrë aktivitete për një promovim
më të madh dhe një rritje të numrit të vendeve pjesëmarrëse.
- Festivali i Ajvarit tradicional maqedonas – Ajvarijada i
cili mbahet këto dy vitet e fundit dhe zgjoi një interes dhe prani
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të madhe. Komuna në të ardhmen planifikon ta mbështesë këtë
manifestim dhe të investojë në masivizimin dhe frekuentimin e
saj që mundëson zhvillim kulturor dhe ekonomik lokal.
- Si potencial kulturor dhe si mundësi për rritjen e zhvillimit ekonomik lokal mund të shërbejë dhe riorganizimi i garave
me automobila dhe me motorë në pistën e kazermës Çedo Filiposki Dame.
- Komuna planifikon që në të ardhmen, në bashkëpunim
me Ministrinë e Mbrojtjes të gjendet një zgjidhje e përbashkët për
gjetjen e mënyrave për investime në rikonstruksionin, zgjerimin
dhe riasfaltimin e pistës ekzistuese dhe vendosjen e standardeve
të nevojshme më qëllim që, garat të cilat vite më parë tërhiqnin
me dhjetëra mijëra vizitorë nga gjithë vendi e Ballkani, përsëri të
futen në hartën e mbajtjes të një manifestimi të tillë.
- Industritë kulturore dhe potencialet për zhvillimin e
tyre në Komunën e Kërçovës

Infrastruktura:

• Kalaja e Kitës
• Qendra e kulturës “Koço Racin” (në përbërje të
së cilës funksionon Universiteti “Rabotniçki”�����
....)
• Manastiri Shën Gjergji dhe lokaliteti Knezhinë
• Muzeu i Maqedonisë Perëndimore gjatë LNÇ
• Kompleksi Sultan Bajazi kafa
• Biblioteka në përbërje të Qendrës së Kulturës
• Grupi teatral amator

Manifestime
ekzistuese:

• Kolonia ndërkombëtare e artit figurativ në
Kërçovë
• Festivali folklorik ndërkombëtar i fëmijëve
• Festivali folklorik “Dr. Vladimir Polezhinovski”

Traditat,
ritualet të cilat
mund të jenë
interesante për
vizitorët�:

• Shfrytëzimi i bimëve dhe ujërave mjekësore
• Folklori i pasur
• Festimi i Festës së Ujit të Bekuar
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Ekonomi për
të cilën mund
të ketë interes
të vizitorët:

• Prodhimi i mjaltit dhe i kërpudhave
• Prodhimi i prodhimeve të poçerisë
• Zanate të vjetra (argjendari, farkëtari etj.)

SWOT analiza
Anët e forta:
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Mundësi:

- Posedimi
����������������������������������
i infrastrukturës në një
gjendje relativisht të mirë: Qendra e
Kulturës dhe Muzeu i Maqedonisë
Perëndimore gjatë LNÇ�;

- Infrastruktura
����������������������������������
ekzistuese dhe mundësitë që ofrohen me revitalizimin e saj�;

- Niveli
��������������������������������������
i kënaqshëm i administratës në
Qendrën e Kulturës (nivel i arsimimit,
kualifikimi, përvoja)��;

- Multikultura
������������������������
e qytetit ;�

- Posedimi
����������������������������������
i manifestimeve të cilat
ngjallin interes të qytetarët: Kolonia
ndërkombëtare e artit figurativ, festivali
folklorik i fëmijëve�;

- Rritja
���������������������������������������
e numrit të studentëve në qytet�;

- Folklori
�����������������
i pasur�;

- Promovimi
����������������������������������������
i folklorit dhe traditave të
qytetit�;

- Fakultetet
��������������������������������������
e disperzuara dhe rritja e
numrit të studentëve�.

- Interesi
�������������������������������������
i komunës për mbështetjen e
projekteve kulturore�.

Anët e dobeta:

Kërcënime:

- Gjendja
��������������������������������������
e rrënuar e disa objekteve të
infrastrukturës kulturore të qytetit�;

- Migrimi
��������������������
i të rinjve�;

- Buxheti
�������������������������������������
i pamjaftueshëm për kulturën�;

- Marrëdhëniet
���������������������������
ndërnacionale�;

- Nevoja për zhvillimin e kuadrove të
punësuar në institucionet kulturore;

- Publik
���������������������������������������
i pazhvilluar (publik i humbur)�.
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- Mungesa
������������������������������������
e një qendre universitare,e
cila do t’i kënaqte nevojat e studentëve
të qytetit�;
-���������������������������������������
Publik i pazhvilluar (publik i humbur)�.

Analiza e pyetësorëve
Hulumtimi shfrytëzonte një numër të caktuar qëllimisht
të qytetarëve të cilët jetojnë në territorin e të gjithë Komunës së
Kërçovës. Formulari i hulumtimit ishte i hartuar nga ekipi lokal
i komunës nën udhëheqjen e QRA Multimedia. Gjatë përpilimit
të formularit u morën parasysh kriteret e mëposhtme: gjinia, mosha, përkatësia etnike, statusi martesor (civil), shkalla e arsimimit
dhe profesioni momental.
Hulumtimi u realizua në periudhën korrik – gusht 2010
nga ana e anketuesve lokalë. Nga ana e ekipit lokal dhe QRA Multimedia, anketuesit lokalë ishin trajnuar për realizimin e procesit
të anketimit. Anketimi ishte anonim.
Kriteri i vetëm për përpunim të mëtejshëm të pyetësorit ishte që ai të qe plotësisht i plotësuar. Pyetësorit iu përgjigjën
gjithsej 188 të anketuar, nga të cilët një pyetësor ishte refuzuar
pasi nuk qe plotësuar tërësisht. Kështu që numri i përgjithshëm i
formularëve ishte 187 të anketuar.
Rezultatet e përgjithshme nga ky hulumtim mund t’i gjeni në publikimin: “Komuna e Kërçovës, Rezultate të hulumtimit
për jetën kulturore në komunë”, botuar nga QRA Multimedia ose
në ueb faqen www.multimedia.org.mk.
Në vazhdim janë paraqitur një pjesë e rezultateve dhe
konkluzionet kryesore.
Karakteristikat e ekzemplarit në pjesën më të madhe
janë në përputhje me karakteristikat e popullatës në Komunën e
Kërçovës dhe mund të arrijmë në konkluzionin se të dhënat nga
ekzemplari i zgjedhur, të cilat kanë të bëjnë me qëndrimet dhe
nevojat e qytetarëve të Komunës së Kërçovës për jetën kulturore
në bashkësinë e tyre, janë relevante për diskutim dhe për nxjerrjen e konkluzioneve të cilat kanë të bëjnë me të gjithë popullatën
e komunës.
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Rezultate dhe konkluzione të pyetësorit
Në lidhje me konsumimin e ofertave kulturore në
Kërçovë, rezultatet janë treguar në figurën 1.

Figura 1: Konsumimi i ofertës kulturore në Komunën e Kërçovës
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Sipas rezultateve për konsumim të ofertës kulturore në
Komunën e Kërçovës për 12 muajt e fundit, pjesa më e madhe
e të anketuarve, përkatësisht 93,6% asnjëherë nuk kanë qenë në
ndonjë shfaqje me muzikë klasike. Rrallë ose 5,9% e të anketuarve kanë qenë në një shfaqje të tillë pesë herë, respektivisht 0,5%
e të anketuarve kanë qenë 10 herë në koncert me muzikë klasike.
Të anketuarit nga Komuna e Kërçovës rrallë ndjekin
koncert xhaz. Sipas rezultateve, 96,8% e të anketuarve asnjëherë
gjatë 12 muajve të fundit nuk kanë qenë në një shfaqje të tillë dhe
vetëm 3,2% e të anketuarve kanë qenë pesë herë gjatë vitit të fundit në koncert me muzikë xhaz.
Teatri është një nga format e konsumi kulturor që vizitohet më shpesh edhe pse 49,7% e të anketuarve asnjë herë gjatë 12
muajve të fundit nuk ka qenë në ndonjë shfaqe. Sipas rezultateve 40,6% e të anketuarve kanë qenë pesë herë në një ngjarje të
tillë, 6,4% kanë qenë nga gjashtë deri në dhjetë herë dhe 3,3% më
shumë se dhjetë herë kanë ndjekur një eveniment të tillë.
Dëgjimi i muzikës popullore në krahasim me format e
tjera të konsumimit të kulturës është më i popullarizuar në mes
qytetarëve të Kërçovës, edhe pse 45,5% e të anketuarve asnjëherë
nuk kanë qenë në këto 12 muajt e fundit në ndonjë koncert me
muzikë popullore. Sipas rezultateve 40,6% e të anketuarve kanë
qenë pesë herë në koncerte me muzikë popullore, 8,1 % e kanë
bërë këtë deri në dhjetë herë, kurse vetëm 5,8% e të anketuarve
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kanë qenë më shumë se dhjetë herë në koncerte të tilla.
Në lidhje me konsumimin e muzikës zbavitëse, 53% e të
anketuarve asnjëherë nuk kanë qenë në 12 muajt e fundit në një
ngjarje të tillë, 32,6% pesë herë kanë qenë në një ngjarje të tillë,
9,6% e të anketuarve kanë qenë dhjetë herë në koncerte me muzikë zbavitëse dhe 4,8% kanë qenë më shumë se dhjetë herë në
koncerte të tilla.
E ngjashme është situata dhe me frekuentimin e evenimenteve me muzikë tekno, sipas rezultateve 73,8% e të anketuarve asnjë herë në 12 muajt e fundit nuk kanë qenë në një eveniment të tillë, 16,6% kanë qenë 5 herë që të argëtohen me muzikë
tekno, 3,2% e të intervistuarve këtë gjë e kanë bërë dhjetë herë
dhe vetëm 6,4% këtë e kanë bërë më shumë se dhjetë herë.
Vizitat në muze, galeri dhe ekspozita, gjithashtu janë
praktikë kulturore më e shpeshtë e qytetarëve në Komunën e
Kërçovës, edhe pse 48,1 % e të anketuarve asnjë herë gjatë 12 muajve të fundit nuk kanë qenë në ndonjë ngjarje të tillë. Megjithatë,
42,3% prej tyre kanë qenë pesë herë për të vizituar ndonjë muze,
galeri ose ekspozitë, 6,4% e të anketuarve kanë bërë këtë dhjetë
herë dhe 3,2% prej tyre kanë qenë më shumë se dhjetë herë.
Vizitorët e baletit, operës dhe filarmonisë janë nga praktikat më të rralla kulturore të qytetarëve të Komunës së Kërçovës.
Sipas rezultateve 94,1% e të anketuarve asnjëherë në 12 muajt e
fundit nuk kanë qenë në ndonjë eveniment të tillë, 4,8% e të anketuarve këtë e kanë bërë deri në pesë herë dhe vetëm 1,1% kanë
qenë dhjetë herë në një ngjarje të tillë.
Në lidhje me frekuentimin e vendeve ku ka pasur ngjarje
kulturore, qytetarët e Komunës së Kërçovës janë përgjigjur si në
figurën 2.
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Figura 2: Vende të vizituara ku kanë ndodhur ngjarje nga kultura në
12 muajt e fundit
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Sipas rezultateve 42,8% e të anketuarve, evenimentet
të cilat i kanë ndjekur në 12 muajt e fundit janë organizuar në
Komunën e Kërçovës, 26,7% prej tyre kanë qenë në ngjarje kulturore të organizuara në komunat e tjera dhe 15 % e të anketuarve kanë qenë në ngjarje kulturore që janë organizuar dhe në
Komunën e Kërçovës por dhe në komunat e tjera. Pjesa tjetër e të
anketuarve, rreth 15,5% nuk kanë vizituar asnjë eveniment kulturor në 12 muajt e fundit. Këto rezultate e konfirmojnë faktin se
ekziston interes tek qytetarët e komunës për ngjarje kulturore, por
njëkohësish tregojnë se oferta kulturore është e pamjaftueshme si
në kualitet, ashtu edhe në kuantitet, prandaj qytetarët kanë qenë
të detyruar që për forma të caktuara të evenimenteve kulturore,
t’i vizitojnë dhe komunat e tjera.
Në lidhje me pyetjen se sa dihet për objektet kulturore
dhe ato më karakteristike të Komunës së Kërçovës, përgjigjet e
qytetarëve janë paraqitur në figurën 3.

Figura 3: Njohja e objekteve kulturore në nivel të Komunës së Kërçovës
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Sipas rezultateve 75,4% e të anketuarve i njohin objektet kulturore në nivel të komunës, siç janë: Qendra e Kulturës,
Muzeu i Maqedonisë Perëndimore gjatë LNÇ, por njëkohësisht
18,7% e të anketuarve nuk mund të kujtohen për objektet kulturore në nivel të Komunës së Kërçovës dhe pjesa tjetër prej 5,9%
nuk njohin asnjë objekt kulturor në komunë. Këto rezultate janë
të pakënaqshme për një komunë të vogël të rangut të Kërçovës,
e cila ka një sërë objektesh kulturore të cilat ekzistojnë për vite
me radhë. Kjo tregon se duhet një promovim më i madh i pasurisë kulturore të komunës, por dhe në nevojën e përmirësimit
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të përmbajtjeve të ndryshme kulturore, një promovim dhe informim më të madh të qytetarëve.
Në lidhje me frekuentimin e objekteve kulturore të cilat
ekzistojnë në Komunën e Kërçovës, përgjigjet e të anketuarve
janë paraqitur në figurën 4.

Figura 4: Vendet e vizituara në të cilat ndodhin evenimente kulturore
në Komunën e Kërçovës.

Sipas rezultateve 49,7% e të anketuarve theksojnë se ngjarjet kulturore të cilat i kanë vizituar në Komunën e Kërçovës
janë mbajtur në Qendrën e Kulturës, 1,6% e të anketuarve kanë
vizituar ngjarje në vend të hapur, 1,1% kanë vizituar ngjarje në
sallë sporti dhe në vendet e tjera nga opsionet e dhëna dhe 39,6%
prej tyre kanë vizituar ngjarje kulturore të cilat janë mbajtur
në shumë vende. Pjesa tjetër, 6,9% e të anketuarve nuk i mban
mend vendet ku i kanë vizituar ngjarjet kulturore. Përgjigjet e
kësaj pyetjeje tregojnë se ka një koncentrim të ngjarjeve në një
institucion kulturor dhe tendencë për institucionalizimin e kulturës. Ekziston nevoja e diversifikimit të vendeve të cilat mund
të përdoren për ngjarje kulturore dhe veçanërisht fokusimi kah
aktivitete nga skena kulturore joinstitucionale në Komunën e
Kërçovës.
Në lidhje me resurset që ekzistojnë në fushën e kulturës
në Komunën e Kërçovës (Kolonia e arteve figurative) dhe të vizituarit e tyre, rezultatet e përgjigjeve të të anketuarve janë dhënë
në figurën 5.
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Figura 5: Frekuentimi i Kolonisë së arteve figurative në Knezhinë

Sipas rezultateve 59,9% e të anketuarve e kanë vizituar
Koloninë e arteve figurative, kurse 40,1% prej tyre asnjëherë nuk
e kanë bërë këtë.
Në lidhje me angazhimin e Komunës së Kërçovës dhe
përfshirjen e saj në organizimin e evenimenteve kulturore,
vlerësimi për këtë problem nga ana e të anketuarve është paraqitur në figurën 6.
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Figura 6: Angazhimi i komunës në lidhje me organizimin e
evenimenteve kulturore
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Sipas rezultateve vetëm 3,2% e të anketuarve konsiderojnë
se komuna është angazhuar në mënyrë të përkryer në organizimin e evenimenteve kulturore, përkatësisht 10,2% konsiderojnë
se komuna merr pjesë aq sa duhet në këtë proces. Pjesa tjetër,
24,1% e të anketuarve konsiderojnë se komuna merr pjesë në një
nivel mesatar, 43,9% mendojnë se kjo është e pamjaftueshme,
ndërsa 18,6% e të anketuarve mendojnë se ajo nuk merr pjesë
fare në organizimin e jetës kulturore lokale. Është e qartë nevoja e
një përfshirjeje më të madhe të komunës në krijimin dhe organizimin e jetës kulturore dhe padyshim një përfaqësim më të madh
të marketingut të ngjarjeve të cilat ajo i organizon.
Në lidhje me pjesëmarrjen qytetare në organizimin e
jetës kulturore në Komunën e Kërçovës, mendimet e të anketuarve janë dhënë në figurën 7.

Figura 7: Pjesëmarrja e qytetarëve në organizimin e jetës kulturore në
Komunën e Kërçovës

Sipas rezultateve vetëm 1,1% e të anketuarve konsiderojnë se si qytetarë komuna gjithmonë i përfshin në procesin e
organizimit dhe të marrjes së vendimeve për jetën kulturore në
komunë, përkatësisht 11,2% e të anketuarve konsiderojnë se janë
përfshirë mesatarisht në këtë proces. Pjesa tjetër, 20,9% konsiderojnë se si qytetarë janë përfshirë shumë pak, kurse pjesa më e
madhe e të anketuarve ose 66,8% konsiderojnë se nuk janë përfshirë fare në procese të tilla. Në këtë kontekst, është i nevojshëm
involvimi më i madh i qytetarëve në proceset e strukturimit, marrjes së vendimeve dhe të implementimit të aktiviteteve kulturore
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në nivel lokal, përkatësisht në krijimin e politikave participuese të
cilat e afirmojnë përfshirjen e qytetarëve.
Në lidhje me problemin e nevojave të qytetarëve për jetën
kulturore në Komunën e Kërçovës, përgjigjet janë paraqitur në
figurën 8.

Figura 8: Nevojat e qytetarëve në lidhje me jetën kulturore në
Komunën e Kërçovës

Sipas rezultateve 22,5% e të anketuarve konsiderojnë se
janë të nevojshme objekte të tjera kulturore në komunë, 19,8%
dëshirojnë evenimente të shumëllojshme dhe në numër më të
madh, 11,8% e të anketuarve konsiderojnë se është e nevojshme
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Figura 9: Të vizituarit e evenimenteve kulturore në komunat tjera
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që të bëhet rinovimi i objekteve ekzistuese, 5,4% asgjë nga opsionet e dhëna dhe 40,5% e të anketuarve konsiderojnë se të gjithë
ata që janë theksuar, janë të nevojshme për jetën kulturore të
komunës. Në këtë drejtim duhet edhe të lëvizin disa nga prioritetet e komunës për periudhën 2011-2015.
Pyetjes nëse qytetarët e Komunës së Kërçovës do të shkojnë në evenimente kulturore në komunat e tjera, të intervistuarit
në një përqindje të madhe janë përgjigjur pozitivisht. Rezultatet
janë paraqitur në figurën 9.
Sipas rezultateve 56,2% e të anketuarve në Komunën e
Kërçovës do të shkonin në evenimente kulturore në komunat e
tjera edhe kur jeta kulturore në komunë do t’i kënaqë nevojat e
tyre, kurse si arsye për këtë e theksojnë nevojën e superstrukturimit të tyre, pastaj 34,8% e të anketuarve do të preferonin të
shkojnë në evenimente kulturore në komunën e tyre, kurse 9%
zgjedhin një opsion tjetër, si p.sh. në vende të tjera. Kjo, nga
njëra anë tregon për mosbesimin e qytetarëve në mundësinë e
përmirësimit të jetës kulturore në komunë, por, nga ana tjetër,
për nevojat e larta individuale të qytetarëve për konsumim të kulturës. Në lidhje me shkallën e kënaqesisë së qytetarëve nga roli
i tyre në organizimin e jetës kulturore në Komunën e Kërçovës,
rezultatet e kësaj pyetjeje janë paraqitur në figurën 10
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Figura 10: Shkalla e kënaqësisë të qytetarëve nga roli i tyre në
organizimin e jetës kulturore në Komunën e Kërçovës.

Sipas rezultateve 53,5% e të anketuarve nuk janë fare të
kënaqur nga roli i tyre si qytetarë në organizimin e jetës kulturore
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në komunë, 39% e të anketuarve janë pjesërisht të kënaqur dhe
vetëm 7,5% janë krejtësisht të kënaqur me rolin që e kanë në krijimin e jetës kulturore lokale.
Në lidhje me pyetjen për rëndësinë e kulturës në aspekt të
zhvillimit të komunës, një numër i madh i të intervistuarve konsiderojnë se ai është një segment i rëndësishëm. Rezultatet për
këtë pyetje janë paraqitur në figurën 11.

Figura 11: Rëndësia e kulturës si aspekt i zhvillimit në
Komunën e Kërçovës

Sipas rezultateve 71,7% e të anketuarve konsiderojnë se
kultura është një aspekt i rëndësishëm në zhvillimin e komunës,
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Figura 12: Brendi i ri i Komunës së Kërçovës
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11,2% mendojnë se kultura është një aspekt pjesërisht i rëndësishëm për zhvillim lokal dhe 17,1% e të anketuarve konsiderojnë
se ka punë më të rëndësishme tek të cilat duhet të fokusohet
komuna, si papunësia, infrastruktura.
Në lidhje me pyetjen hipotetike për brendin e ri të
Komunës së Kërçovës, numri më i madh qytetarëve konsiderojnë se treni Kirço mund të jetë shenja e re dalluese ose brendi i
komunës. Rezultatet për këtë pyetje janë paraqitur në figurën 12.
Pyetjes se cila është shenja më dalluese në Komunën e
Kërçovës, 72,2% e të anketuarve konsiderojnë se ajo është kalaja
e Kitës, 20,9% e të anketuarve si të tillë e njohin trenin Kirço dhe
6,9% konsiderojnë se ajo është manifestimi “Ajvariada”.
Konkluzionet e përgjigjeve të pyetësorëve të cilët u ishin
shpërndarë qytetarëve të Komunës së Kërçovës në lidhje me jetën
kulturore mund të shihen në katër aspekte:
• Konsumimi kulturor – preferenca midis përmbajtjeve
kulturore të lidhura ngushtë me nevojat e tyre kulturore
• Infrastruktura kulturore dhe oferta kulturore – që
nënkupton objektet dhe ngjarjet në komunë të cilat
mund të ofrojnë përmbajtje kulturore
• Pjesëmarrja qytetare në procese në nivel lokal dhe
kjo jo vetë në rolin e qytetarit të informuar, por si
pjesëmarrës aktiv në krijimin e programeve dhe marrjen
e vendimeve për jetën kulturore në komunë, duke e
përfshirë edhe qëndrimin e pushtetit lokal kundrejt
pjesëmarrjes participuese të qytetarëve.
• Kërkimi i shenjës së re dalluese për Komunën e Kërçovës
Qytetarët e Komunës së Kërçovës më shpesh shkojnë në
teatër, ekspozita ose koncerte me muzikë popullore ose zbavitëse
dhe rrallë frekuentojnë ngjarje të tjera kulturore si: balet, opera,
filarmoni, kinema. Një pjesë e shkaqeve për një gjendje të tillë të
konsumit kulturor është pamundësia që të vizitohen ngjarje të
tilla në komunën e tyre (p.sh. koncert i filarmonisë), por është e
limituar edhe mundësia që këtë ta bëjnë në ndonjë komunë tjetër.
Është e rëndësishme që të shënohet se në Komunën e Kërçovës
ekziston traditë e artistëve aktivë të arteve figurative dhe Kolonia ndërkombëtare e arteve figurative, kurse në komunë nuk ka
hapësirë të përshtatshme për galeri. Të gjithë institucionet kulturore në Komunën e Kërçovës janë të karakterit nacional dhe kjo e
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lehtëson qasjen e qytetarëve tek institucionet nacionale me përmbajtje kulturore lokale. Por, edhe krahas kësaj të dhëne, qytetarët
vizitojnë evenimente në komunat e tjera. Nevojat kulturore, kryesisht janë të fokusuara në diversifikacionin e ofertës kulturore në
komunë, hapjen e pikave të tjera kulturore ose në restaurimin e
infrastrukturës kulturore ekzistuese (fizikisht dhe nga ana programore).
Qytetarët e Komunës së Kërçovës e njohin historinë kulturore dhe infrastrukturën kulturore të komunës, por atë e vizitojnë rrallë, përkatësisht rrallë shkojnë në evenimente kulturore
që organizohen në këto pika kulturore. Është e rëndësishme që
të përmendet se qytetarët e Komunës së Kërçovës më shpesh e
njohin Qendrën e Kulturës dhe Muzeun e Maqedonisë Perëndimore gjatë LNÇ si pika kulturore të komunës që, nga njëra anë,
e potencon përgjegjësinë e tyre në mënyrën se si e programojnë
kulturën në radhët e tyre, por, nga ana tjetër, tregon në koncentrimin e ngjarjeve dhe tendencën për institucionalizimin e
kulturës. Të theksojmë se, edhe pse për qytetarët e Komunës së
Kërçovës është e njohur dhe e vlerësojnë koloninë e arteve figurative, e cila mbahet çdo vit në Knezhinë, ata rrallë e vizitojnë atë.
Qytetarët e Kërçovës janë të interesuar për ngjarjet në komunat e
tjera, edhe pse pjesa më e madhe e tyre do të donin të mbeteshin
në komunën e tyre nëse janë të kënaqur nga oferta kulturore.
Tendencat e këtilla të nevojave kulturore dhe të formave
të konsumimit kulturor tregojnë për nevojën e një angazhimi
më të madh e më të dukshëm të Komunës së Kërçovës dhe të
faktorëve të saj në fushën e kulturës, në promovimin e pasurisë
kulturore të komunës, por dhe në nevojën e rinovimit të tyre nga
ana kulturore dhe të pasurimit me përmbajtje të shumëllojshme.
Një aspekt i rëndësishëm në këtë proces është komunikimi me
qytetarët dhe informimi i vazhdueshëm i tyre për evenimentet
kulturore në komunë. Për plotësimin e nevojave kulturore të
qytetarëve të Komunës së Kërçovës është e domosdoshme që
të bëhet diversifikacioni i evenimenteve, rritja e numrit të tyre
si dhe deinstitucionalizimi i kulturës jashtë institucioneve ekzistuese të kulturës. Edhe pse institucionet kulturore nacionale janë
pika të rëndësishme kulturore të jetës në komunë dhe një infrastrukturë e rëndësishme kulturore, prapëseprapë sot në botë çdo
njeri mund të jetë artist dhe çdo vend mund të jetë hapësirë për
ekspresion kulturor. Në këtë kuptim, është esencial diversifikacioni i vendeve të cilat mund të përdoren për evenimente kulturore dhe veçanërisht fokusimi kundrejt aktiviteteve të skenës
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kulturore joinstitucionale në komunë. Komuna e Kërçovës karakterizohet nga një skenë e fuqishme e arteve figurative, por
megjithatë shumë pak i përkushtohet skenës së pavarur artistike
dhe veçanërisht në shfrytëzimin e hapësirave publike (p.sh. parqe, rrugë, sheshe) dhe hapësira të tjera (p.sh. qendra tregtare) si
vende për evenimente kulturore.
Qytetarët e vlerësojnë si të pamjaftueshëm angazhimin e
komunës në organizimin e jetës kulturore. Njëkohësisht, ata janë
të pakënaqur dhe nga pjesëmarrja e tyre në proceset në nivele
lokale, që kanë të bëjnë me jetën kulturore, si dhe nga roli i tyre si
qytetarë në proceset e planifikimit dhe të implementimit të jetës
kulturore në komunë. Ata i vlerësojnë proceset si një komunikim i njëanshëm për transmetim të informacioneve nga ana e
komunës, që nga ana tjetër i bën ata vëzhgues pasivë të ngjarjeve
në nivel lokal. Në këtë kontekst, është i nevojshëm një involvim
më i madh i komunës në krijimin dhe organizimin e ngjarjeve
kulturore dhe, sigurisht, një reklamim më të madh të ngjarjeve
që i organizon, si dhe një involvim më të madh të qytetarëve në
proceset e strukturimit, marrjes së vendimeve dhe implementimin e evenimenteve kulturore në nivel lokal, përkatësisht krijimin e politikave participuese të cilat e afirmojnë përfshirjen e
qytetarëve.
Si rezultat i komunikimit të pamjaftueshëm midis
komunës dhe qytetarëve, një pjesë e madhe e tyre nuk e shfrytëzojnë e – komunikacionin me komunën dhe nuk i njohin shërbimet të cilat i ofron ueb faqja e saj, të cilat e lehtësojnë komunikimin midis komunës dhe qytetarëve dhe do të kontribuojnë në
zhvillimin e e–demokracisë në të.
Në lidhje me identitetin e ri të komunës, qytetarët e
Komunës së Kërçovës konsiderojnë se treni Kirço është shenja
më dalluese e saj, edhe pse kalaja e Kitës ofron kapacitete të jashtëzakonshme për evenimente kulturore. Gjendja momentalisht e
rrënuar, sigurisht, nuk u mundëson qytetarëve që ta shohin potencialin e këtij objekti të kulturës dhe historisë.
Në fund, qytetarët pajtohen me faktin se kultura është
një aspekt i rëndësishëm i zhvillimit të komunës dhe duket se ajo
fiton rëndësi midis problemeve të tjera që shihen në të.
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Intervista të orientuara
Intervistat e orientuara u realizuan në periudhën qershor
– korrik të vitit 2010 nga ana e QRA Multimedia me mbështetjen
e ekipit lokal të Komunës së Kërçovës. Listën e të intervistuarve
potencialë e hartoi ekipi lokal duke u udhëhequr nga qëllimi që
ajo të përmbajë krijues relevantë dhe marrës të vendimeve për
jetën kulturore në Komunën e Kërçovës. Një pjesë e intervistave
u realizuan në Komunën e Kërçovës, kurse një pjesë në qytetin e
Shkupit dhe të gjithë zgjatnin nga një orë e tridhjetë minuta. Ato
ishin incizuar dhe më vonë u transkriptuan. Rezultatet e intervistave janë mbledhur në katër grupe pyetjesh dhe janë paraqitur më
poshtë, veças për çdo person të intervistuar.
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- Pyetje të përgjithshme për Komunën e Kërçovës në lidhje
me tendencën e përgjithshme të lëvizjes së popullsisë në
Komunën e Kërçovës; problemet më të mëdha dhe ato
akute në komunë dhe ndikimet e brendshme dhe të jashtme; përparësitë dhe rrethanat e përshtatshme në komunë;
qëndrimi për punën e Këshillit të komunës dhe të administratës së komunës; qëndrimi për mënyrën e informimit
të qytetarëve për aktivitetet në komunë, si dhe përfshirja e
tyre në marrjen e vendimeve dhe përcaktimin e prioriteteve
në Komunën e Kërçovës për katër vitet e ardhshme.
- Pyetje nga sfera e kulturës, por që kanë lidhje me Komunën
e Kërçovës të cilat kanë të bëjnë me: qëndrimi për potencialin e Komunës të tërheqë vëmendjen e qytetarëve të tjerë
nga komunat e tjera; qëndrimi kundrejt punës së institucioneve nga sfera e kulturës në Komunën e Kërçovës dhe
procesin e decentralizimit në sferën e kulturës; qëndrimi
për bashkëpunimin e komunës me Ministrinë e Kulturës;
prioritetet e komunës në sferën e kulturës dhe vizioni i
komunës për 15 vitet e ardhshme.
- Pyetje për marrëdhëniet ndërmjet sektorit civil dhe
Komunës së Kërçovës të cilat kanë të bëjnë me bashkëpunimin e komunës me sektorin civil dhe qëndrimi kundrejt rolit të formave të ndryshme të organizimit qytetar
(këshillat e ndërtesave të banimit, individualitete, sektori
joqeveritar) në proceset e vendimmarrjes në Komunën e
Kërçovës.
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- Pyetje për statusin e grupeve të pakicave të ndryshme në
Komunën e Kërçovës të cilat kanë të bëjnë me politikën
e praktikuar nga komuna kundrejt pakicave; qëndrimi
për marrëdhëniet midis grupeve të ndryshme etnike në
Komunën e Kërçovës; qëndrimi për mbështetjen nga
komuna të aktiviteteve që kanë të bëjnë me nevojat e pakicave dhe të hapave të ardhshëm për përmirësimin e përfshirjes së pakicave në proceset në Komunën e Kërçovës.
- Pyetje për marrëdhëniet midis medieve dhe Komunës së
Kërçovës që kanë të bëjnë me qëndrimin për marrëdhëniet e medieve elektronike nacionale kundrejt ngjarjeve në
komunë; marrëdhëniet e komunës me mediet lokale, si dhe
paraqitja e Komunës së Kërçovës në medie.
- Pyetje për marrëdhëniet midis sektorit të biznesit dhe
Komunës së Kërçovës që kanë të bëjnë me marrëdhëniet e komunës me sektorin biznesit; për projekte të cilat i
ka realizuar në partneritet me sektorin e biznesit, si dhe
bashkëpunimin e Komunës së Kërçovës me organizata internacionale dhe donatorë të huaj.
Përfundimet e intervistave të orientuara, të cilat ishin
realizuar me përfaqësues të Komunës së Kërçovës, para së gjithash me personalitete të cilat marrin vendime (kryetari i komunës,
kryetari i këshillit të Komunës së Kërçovës, anëtarë të këshillit
nga parti të ndryshme politike), mund të klasifikohen në gjashtë kategori, si konkluzione sipas pyetjeve që kanë të bëjnë me:
komunën (në përgjithësi), jetën kulturore në komunë, situata me
pakicat, sektori joqeveritar, mediet dhe sektori i biznesit.
Nga rezultatet, përkatësisht nga deklarimet e të intervistuarve në lidhje me zhvillimin e kulturës në Komunën e Kërçovës
mund të arrihet në përfundimin se të gjithë të intervistuarit e
konsiderojnë kulturën si një segment të rëndësishëm për rregullimin e shoqërisë lokale.
Gjithashtu, ekziston vullnet politik nga të gjithë partitë
politike që janë të pranishme në skenën politike të Kërçovës që
të investohet në çdo aspekt të zhvillimit kulturor. Deri në këtë
moment nuk është bërë asnjë plan për zhvillim kulturor të
komunës.
Si probleme bazë në komunë, të gjithë të intervistuarit e
theksuan papunësinë dhe stagnacionin në sektorin e biznesit, si
dhe problemin e mungesës ose të pranisë së infrastrukturës joad-
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ekuate në lidhje me ujësjellësin dhe kanalizimet.
Pothuajse të gjithë të intervistuarit konsiderojnë se oferta kulturore duhet të rritet, edhe pse në këtë drejtim është bërë
shumë në periudhën e kaluar.
Gjithashtu, një nga idetë e të gjithë të intervistuarve është
që të krijohen kushte për të tërhequr turistë në Kërçovë. Grup
qëllimi janë kalimtarët që shkojnë për në Ohër dhe komuna po
përpiqet që ta bëjë Kërçovën vend më atraktiv për turistët.
Në lidhje me pyetjen: niveli nacional dhe ai komunal në
kulturë, të gjithë të intervistuarit mendojnë se raporti është në
nivel të kënaqshëm, por gjithnjë ka vend për të bërë më shumë.
Në lidhje me vizionin për Komunën e Kërçovës, të gjithë
të intervistuarit duan ta shohin Kërçovën si një komunë më të
pasur, me biznes të zhvilluar, me zvogëlim të numrit të papunëve, me njerëz më të lumtur dhe me shumë evenimente kulturore.
(qytet i kalasë së Kitës).
Në lidhje me kontekstin multikulturor të qytetit,
mendimet e të intervistuarve në përgjithësi janë se marrëdhëniet
midis grupeve të ndryshme etnike në Kërçovë është në nivel të
kënaqshëm. Evenimentet kulturore janë njëlloj në dispozicion të
të gjithë qytetarëve të Kërçovës.
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Në lidhje me sektorin joqeveritar të intervistuarit mendojnë se kapacitetet e këtij sektori në Kërçovë janë të dobëta.
Komuna është e hapur për realizimin e iniciativave të organizatave joqeveritare, por, për fat të keq, numri i këtyre iniciativave
është shumë vogël.
Në lidhje me mediet të gjithë të intervistuarit mendojnë
se Kërçova nuk ka një numër të mjaftueshëm të medieve lokale
të cilat do ta informojnë popullsinë dhe se Komuna e Kërçovës
nuk është përfaqësuar sa duhet në hapësirën mediale. Zakonisht
qyteti përmendet në konotacion negativ.
Në lidhje me sektorin e biznesit, të gjithë të intervistuari
mendojnë se ai nuk është zhvilluar dhe nuk është përfshirë në
planifikimin e zhvillimit të qytetit dhe se duhet të gjenden mekanizma që ky sektor të ketë një rol të rëndësishëm në zhvillimin
e kulturës.
.
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Fokus grupet
Zgjedhja e fokus grupit u bë nga ekipi lokal i Komunës
së Kërçovës në konsultim me QRA Multimedia, por përbërja e
fokus grupeve u bë nga ekipi lokal. Fokus grupet u udhëhoqën
nga QRA Multimedia, si palë e paanshme në proces, ato ishin
incizuar dhe më vonë ishin transkriptuar. Si më të përshtatshme
për kontekstin kulturor të Komunës së Kërçovës u zgjodhën përfaqësues të institucioneve kulturore publike të komunës, si pjesë
e fokus grupit të parë, si dhe të rinj të cilët jetojnë e studiojnë
në komunë, si pjesë e fokus grupit të dytë. Gjatë moderimit të
fokus grupeve, të gjithë pjesëmarrësit kishin mundësi t’i thonë
qëndrimet e tyre në lidhje me të gjitha pyetjet, përkatësisht temat
që ishin prezantuar. Për çdo temë, përkatësisht pyetjeje sipas radhitjeve të ndryshme, të gjithë pjesëmarrësit ishin përfshirë në
mënyrë aktive në prezantimin e qëndrimeve dhe në marrjen e
përfundimeve që janë objekt i kësaj broshure.
Në këtë rast, grupet në mënyrë të orientuar diskutonin
për temat e mëposhtme:
- Probleme në lidhje me kulturën në Komunën e Kërçovës;
- Nevojat e të rinjve dhe institucionet kulturore në raport me
kulturën në Komunën e Kërçovës;
- Identiteti (i vjetër dhe i ri) i Komunës së Kërçovës;
- Marrëdhëniet e pushtetit lokal me të rinjtë dhe institucionet
kulturore në Komunën e Kërçovës.
Përfundimet e fokus grupeve në Komunën e Kërçovës,
të cilat ishin realizuar me dy grupe qëllimore: punonjës në sferën
e kulturës dhe studentë, mund të klasifikohen në katër kategori
dhe ato si përfundime për probleme që janë në lidhje me: nevojat,
(ri)definimin e identitetit të qytetit dhe marrëdhëniet e komunës
me qytetarët.
Nga rrëfimet e pjesëmarrësve në fokus grupet, mund të
arrihet në përfundimin se të gjithë të intervistuarit mendojnë
se oferta kulturore në qytet është shumë e vogël, veçanërisht për
popullatën e re. Komuna duhet të ndërmarrë një rol më aktiv në
krijimin e jetës kulturore të qytetarëve.
Në lidhje me identitetin e qytetit, pjesa më e madhe e të intervistuarve të fokus grupeve mendojnë se Kërçova duhet të jetë qyteti
i kalasë së Kitës.
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Në lidhje me pyetjen për marrëdhëniet e komunës me
qytetarët, të gjithë mendojnë se ajo duhet të jetë shumë më aktive
në lidhje me jetën kulturore në të. Kultura duhet të pozicionohet
në majë të agjendës së vendimmarrësve dhe t’i jepet vendi i merituar (qendror) gjatë planifikimit të zhvillimit të qytetit.

Përfundim
Në fund përfundimi është se Komuna e Kërçovës ka një potencial të madh i cili mund të shfrytëzohet për zhvillimin e qytetit.
Të gjithë të intervistuarit e përfshirë në këtë hulumtim mendojnë se
kultura është një segment i rëndësishëm në rregullimin shoqëror të
Komunës së Kërçovës dhe se është komponent esencial i regjenerimit social, për përmirësimin e kualitetit të jetës së qytetarëve, bile
edhe se kultura mund të bëhet potencial për zhvillimin ekonomik të
komunës në të ardhmen.
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Koncepti i zhvillimit të integruar lokal në rrjedhën e
viteve fitoi popullaritet si zgjidhje e një rritjeje sporadike dhe
të paplanifikuar dhe zhvillim të qyteteve dhe të rajoneve. Qasja
tradicionale sipas sektorëve u bë joefektive për shkak të kompleksitetit të problemit të zhvillimit, përparimi në rrugën e decentralizimit, palidhshmërinë e kompetencave me ndarjen ekonomike
dhe ekologjike dhe në fund, për shkak të strukturave drejtuese në
nivele më të larta të cilat ndikojnë në marrjen e vendimeve rreth
investimeve dhe shpërndarjes së resurseve. Krahas kësaj, qytetet
dhe rajonet provojnë gjithnjë e më shpesh të gjejnë mënyra dhe
mjete që t’i shfrytëzojnë shanset ekonomike që i krijon globalizimi dhe njëkohësisht, të mbrohen nga ndikimet dhe efektet eksterne negative globale.
Planifikimi strategjik në kontekstin e zhvillimit lokal të
integruar, integron teori dhe praktikë të pjesëmarrjes, bisedime
dhe marrje vendimesh nga palët e involvuara. Kjo vë theks dhe në
qasjen territoriale, ndjenjën e pronësisë së përbashkët, partneritet
dhe koordinim horizontal e vertikal. Në një proces tipik të planifikimit strategjik, palët e interesuara pyeten dhe kërkojnë përgjigje
për katër pyetje themelore: (1) Ku jemi tani? (2) Ku duam të jemi?
(3) Si do të arrijmë deri atje? (4) Si do të dimë që kemi arritur
deri atje? Kjo përfshin kuptim të situatës momentale, supozime
për të ardhmen, analizë të opsioneve strategjike, përcaktimin e
prioriteteve dhe marrjen e vendimeve të rënda. Funksioni kyç
dhe fokusi i planit strategjik nuk është vetë “plani” ose mjetet dhe
hapat e procesit të planifikimit, por ai është koha dhe mundësia e
të gjithë palëve të interesuara që të munden së bashku ta formulojnë vizionin e zhvillimit dhe të mobilizojnë të gjithë resurset për
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zbatimin e tij, nëpërmjet forcës politike dhe asaj sociale. Procesi
i krijimit të planit strategjik krijon një platformë e cila i mundëson pushtetit lokal dhe qytetarëve të punojnë së bashku që t’i
përcaktojnë dhe t’i implementojnë në mënyrë më efikase vlerat e
tyre të përbashkëta, synimet dhe qëllimet strategjike. Kur është i
suksesshëm, planifikimi strategjik i fshin kufijtë ndërmjet institucioneve dhe sektorëve, bën integrim dhe i orienton resurset drejt
prioriteteve për zhvillim të cilat janë përcaktuar bashkërisht.

Hyrje
Komuna e Kërçovës e ka pranuar konceptin e zhvillimit
të integruar dhe ka vendosur të përfshihet në mënyrë aktive në
procesin e krijimit të Planit strategjik për zhvillim të kulturës,
dhe në këtë drejtim i ka inkuadruar në mënyrë aktive të gjithë
faktorët relevantë në këtë proces: duke filluar nga elitat politike
të cilat sjellin vendime në nivel të komunës, operatorët kulturor, të rinj, artistë si dhe opinionin e gjerë. Si rezultat i procesit
trevjeçar të planifikimit dhe të përgatitjes së këtij dokumenti, u
përcaktua vizioni, misioni dhe qëllimet strategjike të cilat duhet
të jenë boshti sipas të cilit duhet të lëvizë komuna në pesë vitet e
ardhshme në fushën e kulturës.

Vizioni
Komuna e Kërçovës të shndërrohet në një qytet modern
evropian me identitet kulturor të njohur, qytet ku janë krijuar
kushte për një zhvillim të gjithanshëm, një bashkësi e njohur për
mikpritjen dhe larminë multilulturore.
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Misioni
Komuna e Kërçovës ka mision që të mundësojë jetë cilësore dhe kënaqësi për të gjithë qytetarët e saj nëpërmjet shfrytëzimit optimal dhe investimeve konstante në resurset kulturore
ekzistuese. Nëpërmjet zhvillimit të balancuar socio – ekonomik,
përkujdesjes për traditat kulturore – historike dhe parimeve të
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transparencës dhe të inkluzivitetit, duke i shfrytëzuar arritjet më
të reja teknologjike, Komuna e Kërçovës synon drejt zhvillimit të
vazhdueshëm të të gjithë bashkësisë.
Instrumentet: legjislatura relevante për këtë politikë kulturore lokale, financimi, menaxhmenti, participimi, edukimi,
punësimi, pronësia.

Qëllimet
Qëllimi strategjik 1: Kontributi për zhvillimin dhe rinovimin e
infrastrukturës kulturore;
Qëllimi strategjik 2: Afirmimi i vlerave kulturore nëpërmjet
përmbajtjeve kulturore të cilat janë shprehje e nevojave të
qytetarëve;
Qëllimi strategjik 3: Kontribut për zhvillimin e industrive kreative (sipërmarrje në fushën e kulturës);
Qëllimi strategjik 4: Përmirësimi i kapaciteteve lokale për menaxhim në fushën e kulturës.
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Plani i aksionit për zbatimin e
strategjisë për kulturë në
Komunën e Kërçovës
(2012-2016)
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Komuna e Kërçovës
Sektori i biznesit, institucionet kulturore në Komunën e Kërçovës, sektori qytetar
1.1. Ka filluar projekti për revitalizimin e kalasë së Kitës
1.2. Është bërë klon i trenit “Kirço”
1.3. Është promovuar model i ri i institucioni kulturor (Shembuj nga Holanda)
1.4. Qendra e kulturës “Koço Racin” është pajisur si qendër multimediale
1.5.Muzeu i Maqedonisë Perëndimore gjatë LNÇ është përmirësuar nga ana teknike
2012-2016
Buxheti i NJVL Kërçovë, Ministria e Kulturës dhe donatorë të ndryshëm
Resurse njerëzore nga Komuna e Kërçovës, nga institucionet kulturore

Përshkrimi i qëllimit
strategjik

Bartës

Partnerë

Rezultate

Korniza kohore

Burime të financimit

Resurse të tjera

Kontribut për zhvillimin dhe rinovimin e infrastrukturës kulturore
Me rinovimin e infrastrukturës kulturore e cila pranohet nga të gjithë dhe ka karakter
identiteti, ndikohet në përmirësimin e jetesës, para së gjithash, asaj lokale, por nëpërmjet
afirmimit ekziston mundësia për zhvillim ekonomik dhe njohje të komunës në përmasa më
të mëdha

Qëllimi strategjik 1:

NJVL Kërçovë

NJVL Kërçovë

NJVL Kërçovë

NJVL Kërçovë

1.1.2. Kompletim i lejes
nga Enti për mbrojtjen e
monumenteve kulturore
historike

1.1.3. Kompletim i
dokumentacionit teknik për
ndërtim (është gati projekti
teknik bazë për ndërtim,
miratim për ndërtim)

1.1.4. Është formuar ekip prej
5 personash për sigurimin e
mjeteve

Mbartës

- Enti për
mbrojtjen e
monumenteve
kulturore historike

- Enti për
mbrojtjen e
monumenteve
kulturore historike

- Shtëpi
konsultuese

Partnerë

Qershor
2012

Qershor
2012

Qershor
2012

Qershor
2012

Shtator
2012

Shkurt
2013

Shtator
2012

Gusht
2012

Afati kohor
Fillimi
Mbarimi

Është aplikuar me 5 projekte nëpër
institucionet e ndryshme dhe
firmave donatore

Është gati projekti teknik bazë për
ndërtim, është dhënë miratim për
ndërtim

Sigurimi i lejes nga Enti për
mbrojtjen e monumenteve
kulturore historike

Studim fizibiliti i gatshëm për
mundësitë e revitalizimit të kalasë
së Kitës

Indikatorë

Ka filluar projekti për revitalizimin e kalasë së Kitës
(faza e parë – kërkohet investitor/donator/partneritet privat-publik�)

1.1.1. Është përpunuar
studim fizibiliti

Nën-rezultat

Rezultati� 1.1:
�����

NJVL Kërçovë

NJVL Kërçovë

NJVL Kërçovë

NJVL Kërçovë

NJVL Kërçovë

1.2.2. Treni “Kirço” është
revitalizuar

1.2.3. Është përpunuar
projekti i klonit të trenit

1.2.4. Është përpunuar kloni i
trenit “Kirço”

1.2.5. Është gjetur operator
për organizimin e turneve
turistike (me detyrim që
të organizojë nga dy turne
(grupe) turistike në javë që
do ta vizitojnë qytetin

Mbartës

1.2.1. Është përpunuar
projekt për revitalizimin e
trenit ekzistues “Kirço”

Nën-rezultat

Rezultati� 1.2:
�����

Mај
2012

Nëntor
2012

- Janë përzgjedhur
firmat për
përpunimin e
dokumentacionit
teknik
- Firma është
zgjedhur sipas
rregullave ligjore

Maj
2013

Qershor
2012

- Firma është
zgjedhur sipas
rregullave ligjore

- Operatorë turistik
- Agjensi turistike
- OJQ
- Sektori privat

Qershor
2012

Tetor
2013

Prill
2013

Shtator
2012

Tetor
2012

Shtator
2012

Afati kohor
Fillimi
Mbarimi

- Ministria e
Kulturës
- Muzeu i
Maqedonisë
Perëndimore gjatë
LNÇ

Partnerë

Indikatorë

Është nënshkruar marrëveshja për
implementimin e projektit - grupe
turistike

Është përpunuar kloni i trenit
“Kirço”

Projekt i gatshëm (dokumentacioni
teknik) për përpunimin e klonit të
trenit “Kirço”

Është realizuar projekti bazë për
revitalizimin e trenit “Kirço”

Është gati projekti për revitalizimin
e trenit ekzistues “Kirço”

Është përpunuar klon i trenit Kirço

- Ministria e
Kulturës
- Medie (�����������
������������
lokale dhe
nacionale)
- Sektori i biznesit
Маrs
2014

Mbartës

NJVL
Kërçovë

NJVL
Kërçovë

NJVL
Kërçovë

1.3.1. Është punuar projekti
për rinovimin dhe adaptimin
e hapësirës (gëlqerosje, gips
karton, patinim, riparimi i
nxehjes, instalime elektrike,
bina)

1.3.2. Sallë e përgatitur nga
ana teknike për shfaqje
teatrale dhe si kinema
(pëlhurë, perde, altoparlantë,
ndriçimi)

1.3.3. Është rregulluar
hapësira për galeri të arteve
figurative (ndriçimi, vendosja
e panove për ekspozim)

Mај
2012

Mај
2012

- Qendra e Kulturës
“Koço Racin”,
- Ministria e
Kulturës,
- Sektori i biznesit

Mај
2012

Shtator
2012

Shtator
2012

Korrik
2012

Afati kohor
Fillimi
Mbarimi

- Qendra e Kulturës
“Koço Racin”,
- Ministria e
Kulturës,
- Sektori i biznesit

- Qendra e Kulturës
“Koço Racin”,
- Ministria e
Kulturës,
- Sektori i biznesit

Partnerë

Janë vendosur 40 pano dhe është
bërë ndriçimi i tyre

- Është bërë furnizimi me 2
projektorë
- është bërë furnizimi me sistem
saraund – për zërim
- janë ndërruar 100 llamba me
llamba të reja që kursejnë energji

- Është gati projekti për rinovimin
dhe adaptimin e hapësirës
është nënshkruar marrëveshja
për realizimin e punimeve me
realizuesin më të volitshëm

Indikatorë

Qendra e Kulturës “Koço Racin” është pajisur si qendër multimediale

NJVL Kërçovë

Nën-rezultat

Rezultati� 1.3.
�����

1.2.6. Është promovuar dhe
afirmuar projekti i trenit
“Kirço” (punimi i muzeut
virtual, materiale promotive
dhe edukative në tre gjuhë)

- Është përgatitur ueb faqja e cila
shërben si muze virtual
- pesë lajmërime në TV dhe në
radiot lokale gjatë një muaji
- një lajmërim në muaj në mediet
nacionale
- punimi i materiale promotive dhe
edukative në tre gjuhë

Mај
2012

Mај
2012

- Qendra e Kulturës
“Koço Racin”,
- Ministria e
Kulturës,
- Sektori i biznesit
- Qendra e Kulturës
“Koço Racin”,
- Ministria e
Kulturës,
- Sektori i biznesit
Shtator
2012

Shtator
2012

Janë blerë 100 libra bestseller

Janë blerë 10 desk top, tre laptop
dhe një projektues

Mbartës

NJVL
Kërçovë

Nën-rezultat

1.4.1. Është bërë furnizimi me
pajisje teknike (një projektor,
dhe një saraund për zërim)

- Muzeu i
Maqedonisë
Perëndimore gjatë
LNÇ
- Ministria e
Kulturës,
- Sektori i biznesit

Partnerë

Mај
2012

Shtator
2012

Afati kohor
Fillimi
Mbarimi

Është blerë një projektor, dhe një
saraund për zërim

Indikatorë

Muzeu i Maqedonisë Perëndimore gjatë LNÇ është pajisur nga ana teknike

NJVL
Kërçovë

1.3.5. Është bërë furnizimi
me libra të rinj për nevojat e
bibliotekës (100 bestseller)

Rezultati� 1.4.
����

NJVL
Kërçovë

1.3.4. Pajisja teknike e
laboratorit kompjuterik në
Universitetin “Rabotniçki”
(10 desk top, tre laptop dhe
një projektues)

1.4.2. Është rinovuar
dhe adaptuar hapësira
e brendshme (është
gëlqerosur, janë restauruar
disa eksponate të caktuara)
NJVL
Kërçovë

- Muzeu i
Maqedonisë
Perëndimore gjatë
LNÇ
- Ministria e
Kulturës,
- Sektori i biznesit
Mај
2012

Shtator
2012

Është gëlqerosur muzeu i kulturës
dhe janë restauruar disa eksponate
të caktuara

Planifikimi, promovimi dhe afirmimi i vlerave kulturore janë prioritete për realizimin e
politikave kulturore të projektuara. Ato do të realizohet nëpërmjet krijimit të programeve
për institucionet kulturore dhe hapësirave publike që janë shprehje e nevojave të
qytetarëve të Komunës së Kërçovës.
Komuna e Kërçovës
Sektori i biznesit, sektori qytetar në Komunën e Kërçovës
1.1. Evidentimi i potencialeve kulturore – turistike të komunës;
1.2. Zhvillimi i komunikacionit midis komunës dhe qytetarëve dhe rritje e pjesëmarrjes
së qytetarëve në jetën kulturore;
1.3. Programe të përpunuara në bazë të nevojave të qytetarëve, në lidhje me nevojat për
kinema, muze, teatër, sallë për lexim dhe biblioteka;
1.4. Zhvillimi i komunikacionit me mediet lokale në lidhje me promovimin e ngjarjeve
kulturore;
1.5. Rritje e distribucionit të informacioneve për ngjarjet kulturore;
1.6. Rritje e njohjes së Kolonisë së arteve figurative të Kërçovës;
1.7. Mbështetje e aktiviteteve të artistëve të pavarur.
2012-2016
Buxheti i komunës, projekte të OJQ, donacione nga firma private
Artistë nga Komuna e Kërçovës, mediet, institucionet kulturore, sektori civil, qytetarë

Bartës

Partnerë

Rezultate

Korniza kohore

Burime të financimit

Resurse të tjera

Afirmimi i vlerave kulturore nëpërmjet përmbajtjeve kulturore të
cilat janë shprehje e nevojave të qytetarëve

Përshkrimi i qëllimit
strategjik

Qëllimi strategjik 2:

Komuna e
Kërçovës
Komuna e
Kërçovës
Komuna e
Kërçovës
Komuna e
Kërçovës

2.1.3. Janë përcaktuar
lokacionet për bilborde në
qytet

2.1.4. Janë shtypur 5 bilborde
(afishe) 2 000 broshura, 100
udhërrëfyes

2.1.5. Janë vendosur 5
bilborde dhe 100 udhërrëfyes;
janë shpërndarë broshura

- Komuna e
Kërçovës
- vullnetarë të OJQ

sektori i biznesit

- sektori i biznesit
- institucionet
kulturore

- sektori për
veprimtari publike,
- institucionet
kulturore,
- sektori i biznesit

Sektori për
urbanizëm
në Komunën
e Kërçovës

2.1.1. Është përpunuar
analiza e potencialeve
kulturore – turistike të qytetit

2.1.2. Është përpunuar
zgjidhja ideore për paket
me prodhime – bilborde,
broshura, udhërrëfyes

Partnerë

Mbartës

Gusht
2012

Korrik
2012

Qershor
2012

Mај
2012

Mај
2012

Nëntor
2012

Gusht
2012

Gusht
2012

Korrik
2012

Qershor
2012

Afati kohor
Fillimi
Mbarimi

- Numri i bilbordeve të shtypura
- numri i broshurave të shtypura
- numri i udhërrëfyesve të vendosur

- Numri i bilbordeve të shtypura
- numri i broshurave të shtypura
- numri i udhërrëfyesve të bërë

Numri i lokacioneve për vendosjen
e bilbordeve (afisheve)

- Numri i bilbordeve (afisheve)
- numri i broshurave
- numri i sinjalizimit të ri vertikal të
vendosur

- Numri i potencialeve kulturore
- turistike të qytetit

Indikatorë

Мапирање на културно-туристичките потенцијали на градот

Nën-rezultat

Rezultati� 2.1:
�����

Komuna e
Kërçovës

2.2.2. Realizimi i takimeve
me qytetarët, nga një herë në
muaj në tema kanë rëndësi
për qytetarët
- bashkësi lokale
(vendore)
- OJQ

- OJQ
- bashkësi lokale
(vendore)

Partnerë

Mај
2012

Mај
2012

Vazhdimisht

Vazhdimisht

Afati kohor
Fillimi
Mbarimi

- Numri i takimeve të realizuara
- kënaqësia e qytetarëve nga niveli
i komunikimit gjatë takimeve dhe
më vonë

- Numri i tribunave të organizuara,
punëtorive, këshillimeve,
- shkalla e kënaqësisë së qytetarëve
nga niveli i komunikimit me
komunën

Indikatorë

Mbartës

-Institucionet
kulturore
- Komuna e
Kërçovës
Komuna e
Kërçovës

Nën-rezultat

2.3.1. Anketë e realizuar
dhe analizë e rezultateve për
nevojat e qytetarëve në lidhje
me kulturën

2.3.2. Konsultime me
ekspertë të fushave përkatëse
të kulturës

- OJQ,
- bashkësi lokale
(vendore),
- skena kulturore e
pavarur, artisët dhe
qytetarë
- OJQ
- Institucionet
kulturore
- artistët

Partnerë

Korrik
2012

Mај
2012

Shtator
2012

Korrik
2012

Afati kohor
Fillimi
Mbarimi

- Numri i ekspertëve të konsultuar
- shkalla e interesimit të ekspertëve

- Numri i personave të anketuar
- shkalla e kualitetit të analizës

Indikatorë

Programe të përpunuara për punën e institucioneve kulturore të bazuara
në nevojat e qytetarëve

Komuna e
Kërçovës

2.2.1. Janë organizuar
tribuna, punëtori, këshillime,
një herë në muaj për tema që
kanë rëndësi për komunën
dhe jetën kulturore

Rezultati� 2.3:
�����

Mbartës

Është përmirësuar komunikimi midis komunës dhe qytetarëve dhe është rritur pjesëmarrja
e qytetarëve në jetën kulturore

Nën-rezultat

Rezultati� 2.2:
�����

2.4.1.Memorandum për
bashkëpunim i nënshkruar
me mediet lokale
Komuna e
Kërçovës

Mbartës

Mediet

Partnerë
Fillimi i
2013

- Memorandum i nënshkruar
- numri i palëve që e kanë
nënshkruar memorandumin (nga
ana e medieve)

Indikatorë

Afati kohor
Fillimi
Mbarimi

Vazhdimisht

Nën-rezultat

Janar
2013

Komunikim i përparuar me mediet lokale në lidhje me promovimin e
ngjarjeve kulturore

Komuna e
Kërçovës

- OJQ
- sektori i biznesit
- Institucionet
kulturore
- artistët

- Numri i kinoprojektimeve
- numri i vizitorëve në
kinoprojektime
- numri i shfaqjeve të organizuara
- numri i vizitorëve në shfaqje
- numri i vizitave të organizuara në
muze gjatë një muaji
- sasia e literaturës së marrë nga të
gjitha zhanret,
- numri i leximeve të organizuara
letrare, shkalla e interesimit dhe
numri i vizitorëve,
- shkalla e kënaqësisë te qytetarët

Rezultati� 2.4:
�����

2.3.3. Programe të
përpunuara dhe të realizuara,
5 projeksione në kinema
me prani mesatare të 100
shikuesve për çdo projeksion,
3 shfaqje në teatër në vit me
mesatarisht nga 300 shikues,
realizimi i vizitave në muze të
organizuara nga institucionet
dhe shkollat, - 5 në muaj,
furnizime me literaturë të
re profesionale, organizimi
i leximeve letrare për festat
kombëtare

- Institucionet
kulturore
- artistët
Qendra e Kulturës
“Koço Racin”

Komuna e
Kërçovës
Komuna e
Kërçovës,
Sektori i
biznesit

2.5.3. Përpunimi i
informatorit kulturor digjital
të Shtëpisë së kulturës

Qershor
2013

Shkurt
2013

Dhjetor
2013

Mај
2013

Vazhdimisht

2.5.2. Përpunimi i
informatorëve kulturorë
(pano) dhe vendosja në

- Institucionet
kulturore
- artistët
- qytetarët
Janar
2013

Komuna e
Kërçovës
Sektori OJQ

Numri i njerëzve që e kanë marrë
informacionin nga një informator
digjital i tillë

Numri i lokacioneve në të cilat janë
vendosur pano

- Numri i vizitorëve të ueb faqes
- numri i komenteve për të dhënat e
faqes dhe rrjetet sociale

Indikatorë

2.5.1. Superstrukturimi i ueb
faqes për ngjarjet kulturore
në qytet dhe përfaqësimi në
rrjetet sociale

Partnerë

Afati kohor
Fillimi
Mbarimi

- Numri i emisioneve në javë
- numri i intervistave të emetuara
në eter

Mbartës

Vazhdimisht

Nën-rezultat

Mesi i
2013

Rritja e distribucionit të informatave për evenimentet kulturore

Komuna e
Kërçovës

- Mediet
- Institucionet
kulturore
- artistët
- qytetarët

Rezultati� 2.5:
�����

2.4.2. Rritje e pjesëmarrjes
në pjesën e programit të
medieve (2 emisione në muaj
për ngjarjet kulturore në
qytet, intervista me artistë
të pavarur, me personat
përgjegjës të programeve
kulturore dhe personat
përgjegjës të institucioneve
kulturore, të paktën 1 herë në
muaj)

Mbartës

Komuna e
Kërçovës

Nën-rezultat

2.7.1. Mbështetje e ngjarjeve
të organizuara nga artistë
të pavarur (muzikantë,
artistë të kulturës, artistë të
pantomimës etj)

Rezultati� 2.7:
�����

2.6.3. Promovimi i ngjarjes
nëpërmjet rrjeteve sociale
dhe internetit

Komuna e
Kërçovës
Mesi i
2013

Vazhdimisht

- Artistë të pavarur
- OJQ
- shoqata qytetare

Partnerë

Mај
2012

Vazhdimisht

Afati kohor
Fillimi
Mbarimi

- Numri i artistëve
- shkalla e kënaqësisë te
qytetarëve

Indikatorë

Shkalla e frekuentimit dhe sa
njerëz janë shprehur pozitivisht
për këtë

- Numri i posterëve të përpunuar,
broshura dhe fletëpalosje
- numri i posterëve të shpërndarë,
broshura dhe fletëpalosje në nivel
shtetëror

- Numri i reklamave në ditë,
- numri i pjesëmarrjeve në
emisione dhe numri i medieve ku
kanë marrë pjesë organizatorët

Mbështetja e aktiviteteve të artistëve të pavarur

- Sektori i biznesit
- OJQ
- vullnetarë
- Firma donatore

Shtator
2013

2.6.2. Përpunimi i 500
posterëve, 2000 broshurave
dhe 5000 fletëpalosjeve dhe
distribucioni i tyre në të
gjithë vendin

- SHA Tajmisht
- mediet
- OJQ
Mesi i
2013

Komuna e
Kërçovës

2.6.1. Përmirësimi dhe
intensifikimi i bashkëpunimit
me mediet dy javë para
fillimit të kolonisë, 3 reklama
në ditë në nivel lokal dhe
nivel nacional, si dhe
pjesëmarrja e organizatorëve
në mediet në nivel kombëtar,
të paktën 2 prej tyre

Indikatorë

Afati kohor
Fillimi
Mbarimi

Mbartës

Nën-rezultat

Partnerë

Njohja e Kolonisë së arteve figurative të Kërçovës është rritur

Rezultati� 2.6:
�����

Industritë kreative mund të bëhen mënyrë ekzistence për disa nga qytetarët e Kërçovës si
dhe shenjë dalluese e disa pjesëve të Kërçovës.
Komuna e Kërçovës
Komuna e Vraneshticës, komunat e mikrorajonit OJQ, sektori privat, Qendra për zhvillimin
e NP të Rajonit
1.1. Zhvillimi dhe mbështetja e poçerisë dhe të zanateve të tjera të vjetra
2012-2016
Buxheti i NJVL Kërçovë, Ministria e Kulturës dhe donatorët e ndryshëm
Poçarë dhe artizanë të tjerë, prodhues të mjaltit etj.

Bartës

Partnerë

Rezultate

Afati kohor

Burimet e financimit

Resurset e tjera

Kontributi për zhvillimin e industrive kreative
(sipërmarrja në kulturë)

Përshkrimi i qëllimit
strategjik

Qëllimi strategjik���
3:

Mbartës
Komuna e
Kërçovës
OJQ

Komuna e
Kërçovës
Komuna e
Vraneshticës

Komuna e
Kërçovës

Komuna e
Kërçovës

Nën-rezultat

3.1.1. Evidentimi i
potencialeve të cilat mund të
zhvillohen si industri kreative

3.1.2. Trajnime të mbajtura
(një në katër muaj gjatë
një viti) për sipërmarrje në
fushën e kulturës (industri
kreative)

3.1.3. Krijimi i një biznes
–inkubatori kreativ

3.1.4. Ekspozitë e organizuar
me prodhime poçerie

Rezultati� 3.1:
�����

- Komuna e
Vraneshticës
- poçarë

- Komuna e
Vraneshticës
- OJQ
- bashkësia
ndërkombëtare
- mediet

- poçarë
- OJQ
- Sektori i biznesit

- OJQ
- Bashkësia
ndërkombëtare
(Ambasada e
Holandës)

Partnerë

Qershor
2012

Qershor
2012

Shtator
2012

Qershor
2012

Vazhdimisht,
çdo vit

Vazhdimisht,
çdo vit

Dhjetor
2012

Afati kohor
Fillimi
Mbarimi
Indikatorë

- Numri i ekspozitave të
organizuara;
- numri i vizitorëve;
- numri i produkteve të shitura

- Numri i anëtarëve;
- numri i bizneseve të vogla të
zhvilluara

- Numri i të rinjve që e kaluan
trajnimin;
- shkalla e përmirësimit të aftësive;
- shkalla e kënaqësisë të të rinjve
nga trajnimi;
- numri i të rinjve që vazhduan të
merren me poçeri

Numri i resurseve të evidentuara

Zhvillimi dhe mbështetja e industrive kreative
(p.sh. poçaria dhe zanate të tjera të vjetra)

Komuna e
Kërçovës

Komuna e
Kërçovës

Komuna e
Kërçovës

3.2.2. Ndihmë gjatë
evidentimit të prodhimit
të mjaltit organik dhe të
produkteve të lidhura me të

3.2.3. Organizimi i
manifestimit për promovimin
e mjaltit

Mbartës

Prodhues të mjaltit

Prodhues të mjaltit

- Prodhues të
mjaltit;
- Sektori civil
- Sektori i biznesit

Partnerë

Qershor
2012

Mај
2012

Qershor
2012

Vazhdimisht,
çdo vit

Vazhdimisht,
çdo vit

Dhjetor
2012

Afati kohor
Fillimi
Mbarimi

- Numri i ekspozitave të
organizuara;
- numri i vizitorëve;
- numri i produkteve të shitura

- Numri i të rinjve që e kaluan
trajnimin;
- shkalla e përmirësimit të aftësive;
- shkalla e kënaqësisë të të rinjve
nga trajnimi;
- numri i të rinjve që vazhduan të
merren me prodhimtari mjalti

Indikatorë

Zhvillimi dhe mbështetja e mjaltit dhe i produkteve të lidhura me të

3.2.1. Trajnime të mbajtura
(një në katër muaj gjatë një
viti) për mjaltë organik

Nën-rezultat

Rezultati� 3.2:
�����

Përmirësimi i kapaciteteve lokale për menaxhim të kulturës�

Komuna e Kërçovës
Sektori civil, organizata ndërkombëtare
4.1 Kapacitete të forcuara të komunës dhe të palëve të ndryshme të përfshira për
hartimin dhe implementimin e projekteve
4.2. Rritje e mjeteve financiare për kulturën nëpërmjet metodave alternative për
mbledhjen e mjeteve
2012-2016
Buxheti i NJVL të Kërçovës, Ministria e Kulturës dhe donatorë të ndryshëm
Resurset njerëzore nga Komuna e Kërçovës, nga institucionet kulturore

Bartës

Partnerë

Rezultate

Afati kohor

Burime të financimit

Resurse të tjera

Aftësitë dhe njohuritë e kapaciteteve njerëzore janë një nga elementet më të rëndësishme
Përshkrimi i qëllimit strategjik si dhe parakushte esenciale për implementim të suksesshëm të ideve në të gjithë mënyrat
e shumëllojshme të mundshme, dhe me këtë dhe përparim dhe zhvillim të bashkësisë

Qëllimi strategjik���
4:

- OJQ
- Sektori i biznesit
Mај
2012

Shtator
2013

Vazhdimisht,
çdo vit

Paraqitja e 10 aplikimeve

Organizimi i 4 punëtorive në vit

Vendim i kryetarit të komunës për
formimin e ekipit

4.2.1. Organizimi i 4
trajnimeve fund-rasing

NJVL
Kërçovë

Mbartës

- OJQ
- firma konsultimi

Partnerë

Shtator
2012

Mars
2013

Organizimi i 5 trajnimeve fond
rajzing

Indikatorë

Afati kohor
Fillimi
Mbarimi

NJVL
Kërçovë

4.1.3. Aplikimi në 10 projekte
në vit nga fusha e kulturës

Mај
2012

Qershor
2012

Indikatorë

Nën-rezultat

NJVL
Kërçovë

4.1.2. Trajnime të organizuara
për përpunimin e projekteve
4-punëtori nga dy ditë në vit

- OJQ
- Sektori i biznesit
- Ministria e
Kulturës,
- firma donatore
- firma konsultimi

Мај
2012

Afati kohor
Fillimi
Mbarimi

Rritje e mjeteve financiare për kulturën nëpërmjet metodave alternative
për mbledhjen e mjeteve

NJVL
Kërçovë

4.1.1. Formimi i ekipit të
përbërë prej 5 personash
për përpunimin dhe
implementimin e projekteve
nga fusha e kulturës

Partnerë

Forcimi i kapaciteteve të komunës dhe palët e ndryshme të
interesuara për hartimin dhe implementimin e projekteve

Rezultati� 4.2:
�����

Mbartës

Nën-rezultat

Rezultati� 4.1:
�����

NJVL
Kërçovë

NJVL
Kërçovë

4.2.2. Formimi i partneritetit
midis NJVL Kërçovë, OJQ
dhe sektorit të biznesit për
përgjegjësi shoqërore

4.2.3. Formimi i fondit prej
1 000 000 denarësh

Shtator
2012

Мај
2012

- OJQ dhe
- Sektori i biznesit
- OJQ dhe
- Sektori i biznesit
- firma donatore
- Ministria e
Kulturës
Мај
2013

Shtator
2013

Marrja e 1 000 000 denarëve nga
donacionet

Nënshkrimi i memorandumit për
partneritet
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Ekipi i cili mori pjesë:
Belevski Darko, Vladimir Stepanoski,
Kristina Naqeska, Suzana Taseska,
Violeta Simjanovska dhe Katerina Mojançevska
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Botues: Qendra për arte ekzekutuese MULTIMEDIA
Qendra afariste tregtare “Mavrovka” Lamela C 1/1, 1000 Shkup, Maqedoni
E-mail: info@multimedia.org.mk
����������������������
Ueb: www.mutlimedia.org.mk
���������������������
Për botuesin: Violeta Simjanovska
Lektor në gjuhën maqedonase: Suzana Stojkovska
Përkthyes dhe lektor në gjuhën shqipe: Manoilj Bogdanovski
Dizajni: one degree desgin, Shkup
Shtypi: Data Pons, Shkup
Tirazhi: 500

ISBN 978-608-4652-02-1

Општина Кичево
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