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Komunës së Tetovës

Parathënie

Duke u nisur nga nevoja për një zhvillim të hovshëm
të kulturës në Komunën e Tetovës, si qendër e rëndësishme politike, ekonomike, kulturore dhe arsimore, me iniciativën e QАЕ
Multimedia si pjesë e projektit “Kultura për / nga të gjithë”
në bashkëpunim me udhëheqësin e sektorit për veprimtari publike, z.  Iljaz Halimi si dhe mbështetjen e pakursyer të Kryetarit
të Komunës së Tetovës  Prof. Dr. Sadi Bexhetit të kordinuar nga
z. Vullnet Zenki, për bashkësinë tonë u përgatit Strategjia për
zhvillim të kulturës për periudhën 2012-2015.
Për përgatitjen e këtij projekti të rëndësishëm kulturor
kontribut kanë dhënë edhe fokus grupet si dhe shumë qytetarë të
tjerë që kishin kohë dhe vullnet të mirë për bashkëpunim.
Ky projekt, sado që është me peshë dhe i rëndësishëm,
nuk do të mund të bëheј realitet nëse ai nuk do të përfshihej
në programin vjetor të QAE Multimedia dhe nuk do të kishte
donator.
Natyrisht për jetësimin e kësaj strategjie, krahas vullnetit
dhe dëshirës duhet edhe mbështetje materiale dhe financiare nga
Komuna, Ministria e Kulturës, institucione të tjera që kanë të
bëjnë me kulturën dhe donatorë të ndryshëm.
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Komunës së Tetovës

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 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
aktive të gjithë qytetarët në të gjitha fazat e planifikimit të
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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 Tetovës 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 Tetovës, 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 Tetovës, e zbatoi
postulatin për pjesëmarrjen e   qytetarëve në hartimin e kësaj
strategjie, kështu që, në këtë proces morën pjesë aktive: përfaqësues
të Komunës së Tetovës, 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.
Krijimi i Strategjisë për zhvillim kulturor të Komunës së
Tetovës 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.

Komunës së Tetovës

Për komunën
Të dhëna që kanë të bëjnë me historinë

Sipas disa të dhënave me të cilat disponojmë, Fusha
e Pollogut dikur ka qenë liqen. Këto të dhëna, mbështeten në
gjurmët e zbuluara në Balltepe (Kodra e Mjaltit), ku gjendet
rrafshnalta me shkëmbinj të liqenit me lartësi mbidetare prej
770 m. Sipas të dhënave turke të dokumentuara, Tetova në shek.
XIV është trajtuar si fshat në Fushën e Pollogut. Në shek. e XV
Tetova përmendet si qendër në vendin e Vakëfit të Mehmet Beut
në vitin 1436, ku thuhet se, në Tetovë ka pasur shumë dyqane
dhe punëtori, si dhe janë ndërtuar lagje të reja. Sipas Mehmed
Beqir Çelebiut (1470), Tetova fillon t’i ngjajë qytetit. Me ardhjen e
turqve në këtë rajon, Tetova gjithnjë e më tepër zhvillohet.
Në ndërkohë, gjatë kësaj periudhe realizohen ndërtimet e
objekteve kulturore-historike, siç janë:
- Xhamia e Pashës (e Larme),
- Arabati Baba-Teqe,
- Tempulli (faltorja) ortodokse “Shën Kirili e Metodi”,
- Hamami i vjetër,
- Kalaja e Tetovës,
- Xhamia dhe kisha të tjera,
- Ura e gurit në lumin Shkumbin-Artat (Pena)
Gjatë asaj kohe, gjithashtu filloi edhe ndryshimi i
arkitekturës së shtëpive, të cilat gradualisht filluan të marrin pamje
orientale. Në vitin 1689 Tetova emërtohet si qytet. Në Tetovë ka
shumë kisha, të cilat varësisht nga periudha kohore që i takojnë,
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kanë edhe vlerat e tyre të veçanta historike.
Nga periudhat e kaluara kohore, vlen të përmendet
biblioteka e Teqesë-Arabati (shek XVIII-XIX), sepse në të është
zhvilluar kultura dhe arsimimi përkrah besimit islam. Në këtë
bibliotekë, janë kopjuar veprat e intelektualëve me kaligrafi të
zgjedhur të asaj kohe, që më vonë janë zbukuruar me ornamente
të mbështjella me lëkurë.
Një zhvillim i hovshëm i Tetovës ndodh në pjesën e dytë
të shek. XIX, deri te Luftërat Ballkanike, kur Tetova bëhet qendër
tregtare dhe zejtare.
Pas Luftërave Ballkanike, i tërë Ballkani ndodhej në krizë,
ashtu që edhe zhvillimi i Tetovës si qytet shënon ngecje. Sidomos,
pas Luftës së Dytë Botërore, vjen deri te zhvillimi i shtuar i gjithë
rajonit, pra, edhe i Tetovës si qytet.

Demografia
Në Tetovë jetojnë afër 90 000 banorë, nga të cilët rreth
75% shqiptarë, 22% maqedonas dhe 5% të tjerë të vendosur në 17
vendbanime.

Të dhëna themelore (nga çka jeton,
resurse kryesore ekonomike ...)



Ekonomia në territorin e komunës së Tetovës viteve të
fundit, ka shënuar rritje të vazhdueshme. Si veprimtari më të
zhvilluara dhe njëkohësisht   shtylla të industrisë tetovare janë:
industria e përpunimit të drurit, ndërtimtaria dhe materialet
ndërtimore, bujqësia, industria e tekstilit etj. Gjithashtu, rritja
e vazhdueshme e ekonomisë mund të vërehet edhe nga rritja
permanente e numrit të subjekteve ekonomike që veprojnë në
rajonin e Tetovës. Prej tyre 98% u takojnë ndërmarrjeve të vogla
e të mesme, kurse vetëm 2% ndërmarrjeve të mëdha.
Subjektet afariste që gjatë dekadës së fundit kanë dhënë
një kontribut të veçantë në zhvillimin e ekonomisë në rajonin e
Tetovës, janë të sektorëve si vijon: industria e drurit (mobiliet),
ndërtimtaria, industria ushqimore dhe industria e tekstilit.

Komunës së Tetovës

Sektorët në fjalë me kapacitetet e tyre dhe teknologjinë që
kanë, janë bërë konkurruese jo vetëm në tregun e Republikës
së Maqedonisë, por edhe më gjerë në Ballkan. Disa ndërmarrje
për prodhimin e mobilieve për amvisëri dhe mobilieve për zyra,
posedojnë teknologji kulminante CNC dhe kanë potencial për
qasje në tregjet ndërkombëtare.
Ndërtimtaria sidomos në 6 vitet e kaluara, ka marrë një
hov të vrullshëm edhe në rajonin e Tetovës, ku janë realizuar
një numër i madh ndërtimesh cilësore banesore-afariste. Vlen
të theksohet se, të gjitha këto ndërtime të reja realizohen nga
ndërmarrjet private, pra, me investime private dhe me kapacitete
tekniko-teknologjike.
Industria ushqimore gjithashtu ka kapacitetet e saj dhe
potenciale në komunën e Tetovës. Me cilësinë që kanë prodhimet e
qumështoreve të komunës së Tetovës tashmë, janë konkurrente në
tregun e përgjithshëm të qumështit dhe prodhimeve qumështore.
Ndërmarrjet që prodhojnë qumësht dhe prodhime qumështore
i mbulojnë nevojat e konsumatorëve të komunës së Tetovës dhe
më gjerë.

Të dhëna historike të cilat janë të
rëndësishme për zhvillimin kulturor
Pozita e mirë gjeostrategjike, të ndodhurit në udhëkryq
si dhe Pologu me tokë pjellore, kanë bërë që Tetova tua tërhiqte
vëmendjen pushtueseve të ndryshëm. Në shekullin e XV këtë
qytet e pushtojnë turqit. Me ardhjen e turqve u zhvillua kultura.
Vatër e saj bëhet kompleksi i Teqes Bektashiane-HARABATI
(Teqe) 1538–1548 e ndërtuar nga ana e Sersem Ali Dedes.
Osmanlinjtë Tetovës i dhuruan shumë objekte publike
e fetare të kulturës islame: xhami, teqe, kuzhina publike për të
varfër, hamame (banjat publike), shatërvanë etj.
Është për t’u përmendur biblioteka e Teqes së Arabatit
shek XVIII – XIX sepse në të kultura dhe arsimi u zhvillua krahas
fesë islame. Në këtë bibliotekë bëhej edhe kopjimi i veprave të
intelektualëve të kohës me kaligrafi të zgjedhur të cilat më vonë
zbukuroheshin me ornamente të mbështjellura me lëkurë.
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Në Tetovë kemi Kalanë e Tetovës, që ndodhet në majë
të Baltepes, menjëherë mbi Tetovë. U ndërtua më 1820 nga ana
e Abdurahman Pashës. Ky objekt kulture paraqet një bukuri të
rrallë të kohës së kaluar.



Komunës së Tetovës

Komuna sot

Në procesin e përcaktimit të Strategjisë për zhvillim
kulturor të Komunës së Tetovës, 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
Qasja kryesore në metodologjinë e aktiviteteve vijuese:
hulumtim dhe analizë e jetës kulturore në Komunën e Tetovës,
është kryesisht i bazuar në analizë funksionale, e cila përfshin
hulumtim në teren, si dhe analizë kuantitative dhe kualitative të
rezultateve.
Rezultatet e fituara nga ky hulumtim duhet të shërbejnë
si bazë për ndërtimin e strategjisë për zhvillim kulturor të
Komunës së Tetovës.
Metodat (veglat) të cilat janë përdorur në këtë hulumtim
janë si vijon:
1. hulumtim në teren:
•

Pyetësorë të dedikuar për qytetarët e Komunës
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së Tetovës (analizë kuantitative e të dhënave)
•

Intervista të orientuara me liderë të partive
politike të cilët janë pjesë e Këshillit së Komunës
së Tetovës (analizë kualitative e përgjigjeve të
intervistës së orientuar)

•

Fokus grupe (analizë kualitative)

2. punë në tavolinë: analizë kualitative dhe kuantitative
e rezultateve nga hulumtimi në teren

Evidentimi i resurseve kulturore në
Komunën e Tetovës
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
Tetovës. 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 Tetovës, por të kenë dhe njëfarë kontributi ekonomik në vetë
komunën.

10

Infrastruktura kulturore
e qytetit

Festivalet më kryesore

• Teatri profesional i qytetit
• Qendra kulturore
• Biblioteka
• Galeria e arteve
• Shari këndon
• Ditët e simbolit
• 8 prilli dita ndërkombëtare e romëve
• Burimet e Sharrit
• Teatri amator multietnik
• Bletëzat
• Ditët e Naimit
• Mollëzat - festivali i fëmijëve
• TEHO - festival i këngëve korale,
     dirigjent Prof. Ivica Zoriq

Komunës së Tetovës

Në Tetovë ekziston fakulteti i artit dramatik dhe muzikor
në kuadër të Universitetit shtetëror të Tetovës. Në Tetovë nuk
ekziston person që udhëzon të interesuarit për vlerat kulturore.
Në Komunën e Tetovës ekziston partneritet mes pushtetit lokal
dhe organizatave joqeveritare përmes delegimit të kompetencave
në implementimin e projekteve kulturore. Në pjesën e zhvillimit
të kulturës industriale ekzistojnë pak mundësi zhvillimore.
Trajnimet organizohen përmes fondeve të donatorëve të jashtëm
Informimi IT (internet) -nuk është shumë e zhvilluar në
qytetin e Tetovës.
Në Tetovë të gjitha resurset kulturore janë nacionale, duke
filluar nga Shtëpia e Kulturës, Teatri, Galeria e Arteve, Muzeu
etj. Megjithatë, Komuna e Tetovës përkrah projekte në sferën e
kulturës në bashkëpunim me organizatat joqeveritare (OJQ).
Qëllimet e Komunës së Tetovës janë që të gjitha resurset
kulturore nacionale sipas ligjit për decentralizim të transferohen
nga niveli qendror në nivel lokal, gjegjësisht, ato institucione
kulturore të jenë nën kompetencat e Komunës së Tetovës për
zhvillimin dhe ngritjen e tyre të mëtutjeshme në interes të vet
qytetarëve të Tetovës.
Në Tetovë ka mundësi që të ndërtohet  një muze etnologjik,
një qendër për informim kulturor dhe një Bibliotekë e qytetit,
me përkrahje edhe nga Ministria e Kulturës së R. Maqedonisë,
megjithatë shkaku i konfliktit në mes të pushtetit qendror dhe
atij lokal pamundëson realizimin e këtij projekti për nevojat e vet
qytetarëve të Tetovës.
Komuna e Tetovës cdo vit nga buxheti i saj planifikon
mjete financiare edhe  për kulturë:
- Kulturë vizuale - 20%
- Shoqëritë kulturore-artistike - 30%
- Mbajtja e festivaleve tradicionale -15%
- Prezantimi i filmave dokumentarë me metrazh të shkurtër
- 5%
- Zhvillimi i projekteve kulturore kapitale (ndërtimi i
teatrove, bibliotekave, sallave për lexim etj) - 30 %  
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SWOT analizë
Përparsitë:
• Qytet i dy universiteteve me
20.000 studentë nga vendi
dhe të ardhur nga vende të
tjera jashtë Maqedonisë,
• Vend me potencial turistik,
sportiv, kulturor ekonomik,
• Hapësirë dhe mundësi për
krijim të zonës së lire
ekonomike,
• Komuna ka buxhet të
konsiderueshëm për realizim
të projekteve të ndryshme,   
•Ka shtëpinë e kulturës, galerinë
e arteve, teatrin, bibliotekën
e qytetit,
• Ka monumente të vjetra
me vlerë   kulturore dhe
arkitektonike.
Mangësië:
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• Infrastrukturë të pazhvilluar,
• Probleme me rrjetin e
ujësjellësit,
• Mungesë e qendrës kulturore
studentore Bibliotekës së
qytetit,
• Probleme me deponinë e  
hedhurinave,
• Mungesa e një guide kulturore
për Tetovën,
• Mungesë e kinemasë,
•Mosinteresimi nga institucionet
shtetërore  për renovim
infrastrukturor të Pallatit të
kulturës.

Mundësitë:

•� Komuna ka interesim për
përkrahje të  kulturës.
Tetova ka kapacitet
dhe mundësi që të jetë
qendër e komunikimeve
interkulturore,
• Kapacitetet për zhvillim
kulturor,  
• Kapacitetet për bashkëpunim
rajonal ekonomik,
• Mundësi për krijim të një
objekti argëtues për rininë,
• Menaxhim të fondacioneve
evropiane për kulturë.

Kërcënimet:

• Financim jo i plotë për kulturë,
• Struktura të ndryshme politike
dhe interesa të ndryshme
politiko-kulturore,
• Largimi dhe mos interesimi
i shtresës  intelektuale
në zhvillim kulturor dhe
shkencor.

Komunës së Tetovës

Mapim (evidentim) i resurseve kulturore           
~ QYTET I DY UNIVERSITETEVE
~ GALERIA E ARTEVE
~ MULTIKULTURALIZMI
~ QENI I SHARRIT
~ MOLLA E TETOVES
~ GROSHA E TETOVES

Analize e pyetsoreve
Rezultate nga pyetësori për qytetarë
Ekzemplar
Gjatë hulumtimit përdorej ekzemplar i synuar qytetarësh të
cilët jetojnë në territorin e tërë Komunës së Tetovës. Ekzemplari
i hulumtimit ishte i formuluar nga ana e ekipit lokal të komunës
me këshillime nga ana e QAE Multimedia. Gjatë formulimit
të ekzemplarit iu kushtua vëmendje kritereve vijuese të
llojllojshmërisë: gjinia, përkatësia etnike, statusi martesor, niveli i
arsimimit dhe profesioni aktual.
Hulumtimi u zbatua në periudhën korrik-gusht 2010 nga
anketues lokalë. Anketuesit lokalë ishin të trajnuar për kryerjen e
procesit të anketimit nga ana e ekipit lokal dhe QAE Multimedia.
Anketimi ishte anonim.
Kriteri i vetëm për përpunimin e mëtejmë të pyetësorit ishte
që ai të jetë tërësisht i plotësuar. Pyetësorit iu përgjigjën gjithsej
156 të anketuar, nga të cilët 6 pyetësorë ishin të eliminuar për
shkak të plotësimit jo të tërësishëm. Në këtë mënyrë, ekzemplari
i gjithsejtë përbëhet nga 150 të anketuar.
Rezultatet e përgjithshme nga ky hulumtim mund t’i
gjeni në publikimin: “Komuna e Tetovës, Rezultate të hulumtimit
për jetën kulturore në komunë”, botuar nga QRA Multimedia ose
në ueb faqen www.multimedia.org.mk.
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Në vazhdim janë paraqitur një pjesë e rezultateve dhe
konkluzionet kryesore.
Në përgjithësi, karakteristikat e ekzemplarit në pjesën
më të madhe përshtaten me karakteristikat e popullsisë në
Komunën e Tetovës dhe mund të përfundojmë se të dhënat nga
ekzemplari i zgjedhur, të cilat kanë të bëjnë me qëndrimet dhe
nevojat e qytetarëve të Komunës së Tetovës për jetën kulturore
në komunitetin e tyre janë relevante për diskutim dhe sjellje të
konkluzioneve të cilat vlejnë më gjerësisht për tërë popullsinë e
komunës.

Rezultate dhe konkluzione nga pyetësori
Sa i përket konsumimit të ofertës kulturore në Komunën
e Tetovës, rezultatet janë të treguara në Fotografinë 1.

Grafikoni 1: Konsumimi i produkteve kulturore (ofertës) në
Komunën e Tetovës
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Sipas rezultateve për konsumimin e ofertës kulturore
në Komunën e Tetovës për 12 muajt e fundit, pjesa më e madhe
e të anketuarve në Komunën e Tetovës, asnjë herë nuk kanë
qenë në ekzekutim të muzikës klasike (75,3% nga të anketuarit)
respektivisht rrallë apo 16,7% prej tyre kanë qenë pesë herë në
një ngjarje të këtillë. Më tej, 6,7% nga të anketuarit kanë qenë
dhjetë herë në koncert të muzikës klasike dhe 0,7% prej tyre më
se dhjetë herë, respektivisht 0,6% kanë qenë më se njëzet herë në
një ngjarje të këtij lloji.
Të anketuarit nga Komuna e Tetovës rrallë shkojnë në
xhaz koncert. Gjatë 12 muajve të kaluar, 90% nga të anketuarit
asnjë herë nuk kanë qenë në një koncert të këtillë, respektivisht
7,3% nga të anketuarit kanë qenë pesë herë në koncert të muzikës

Komunës së Tetovës

xhaz. Më tej, 1,3% nga të anketuarit kanë qenë më se dhjetë herë
ndërsa 1,4% më se njëzet herë në një ngjarje të këtillë.
Arti teatror është një nga format më të vizituara të
konsumimit kulturor. Edhe pse 36% nga të anketuarit asnjë
herë në 12 muajt e fundit nuk kanë qenë në shfaqje, 43,3% nga
të anketuarit kanë qenë në shfaqje teatrore pesë herë, 8,7% kanë
qenë midis gjashtë dhe dhjetë herë, 10% nga të anketuarit mbi
dhjetë herë dhe 2% nga të anketuarit më se njëzet herë gjatë vitit
të kaluar kanë qenë në shfaqje teatrore.
Sa i përket frekuentimit të koncerteve të muzikës
popullore, 47,3% nga të anketuarit asnjë herë gjatë 12 muajve të
fundit nuk kanë qenë në koncert të muzikës popullore, 37,3%
nga të anketuarit kanë qenë pesë herë në koncert të muzikës
popullore, ndërsa 8,7% nga të anketuarit kanë qenë dhjetë herë
në një manifestim të këtillë. Më tej, 5,3% nga të anketuarit më se
dhjetë herë dhe 1,4% më se njëzet herë kanë qenë në koncert të
muzikës popullore.
Sa i përket konsumimit të muzikës zbavitëse, 48% nga
të anketuarit asnjë herë gjatë 12 muajve të fundit nuk kanë qenë
në një ngjarje të këtillë, 34,7% nga të anketuarit pesë herë kanë
frekuentuar një ngjarje të këtillë, 8,7% prej tyre dhjetë herë kanë
frekuentuar ngjarje të këtillë, 4,6% nga të anketuarit më se dhjetë
herë respektivisht 4% më se njëzet herë kanë frekuentuar koncert
të muzikës zbavitëse.
Sipas rezultateve, 75,3% e të anketuarve asnjë herë gjatë
12 muajve të fundit nuk kanë qenë në kinema, 14,7% nga të
anketuarit këtë e kanë bërë deri më pesë herë, 2,7% kanë qenë
dhjetë herë në kinema dhe 6%, respektivisht 1,3% nga të anketuarit
kanë qenë njëzet apo më se njëzet herë në kinema.
E ngjashme është situata edhe sa i përket frekuentimit të
ahengjeve me muzikë tekno ku 79,4% nga të anketuarit asnjë herë
gjatë 12 muajve të fundit nuk kanë qenë në një ngjarje të këtillë,
12% prej tyre pesë herë kanë qenë në një ngjarje të këtillë, 3,3%
nga të anketuarit dhjetë respektivisht njëzet herë kanë frekuentuar
një ngjarje të këtillë, përderisa 2% nga të anketuarit më se njëzet
herë gjatë vitit të kaluar kanë qenë në aheng me muzikë tekno.
Vizitat në muze, galeri apo ekspozitë nuk janë praktikë e
shpeshtë kulturore midis qytetarëve në Komunën e Tetovës. Sipas
rezultateve, 56% nga të anketuarit asnjë herë gjatë 12 muajve të
fundit nuk ka qenë në një ngjarje të këtillë, 36,7% prej tyre këtë
e kanë bërë pesë herë, 2,7% nga të anketuarit dhjetë herë kanë
vizituar muze, galeri apo ekspozitë dhe 3,3% respektivisht 1,3%
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prej tyre më se dhjetë herë respektivisht njëzet herë kanë vizituar
një ngjarje të këtillë.
Frekuentimi i baletit, operas apo filarmonisë janë midis
praktikave më të rralla kulturore tek qytetarët e Komunës së
Tetovës. Sipas rezultateve, 90% nga të anketuarit asnjë herë gjatë
12 muajve të fundit nuk kanë qenë në një ngjarje të këtillë, 9,3%
prej tyre e kanë bërë këtë pesë herë ndërsa 0,7% prej tyre kanë
frekuentuar një ngjarje të këtillë më se dhjetë herë.
Sa i përket frekuentimit të vendeve ku kanë ndodhur
ngjarje kulturore, përgjigjet e qytetarëve të  Komunës së Tetovës
janë pasqyruar në Fotografinë 2.

Grafikoni 2: Vendet e frekuentuara në të cilat janë mbajtur ngjarjet
kulturore në 12 muajt e fundit
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Sipas rezultateve, 59,3% nga të anketuarit kanë thënë se
ngjarjet të cilat i kanë frekuentuar në 12 muajt e fundit janë mbajtur
në komunën e tyre, 12,7% prej tyre kanë qenë në ngjarje kulturore
në komuna tjera dhe 15,3% kanë qenë në ngjarje kulturore në
më shumë komuna, duke përfshirë edhe komunën e Tetovës. Më
tej, gjatë vitit të kaluar 12,7% nga të anketuarit nuk kanë qenë
në asnjë ngjarje kulturore. Rezultatet e këtilla tregojnë në faktin
se ekziston interes tek qytetarët e komunës për ngjarje kulturore,
por në të njëjtën kohë oferta kulturore është e pamjaftueshme në
kualitet dhe për këtë shkak qytetarët janë të detyruar për forma të
caktuara kulturore të vizitojnë edhe komuna tjera.
Sa i përket pyetjes për njohjen e objekteve kulturore dhe
monumenteve në Komunën e Tetovës, përgjigjet e qytetarëve janë
të pasqyruara në Fotografinë 3.

Komunës së Tetovës

Grafikoni 3: Njohja e objekteve kulturore në nivel të Komunës së Tetovës

Sipas rezultateve, 70,7% nga të anketuarit gjatë anketimit
i kanë treguar disa nga objektet e njohura kulturore të komunës,
siç janë: Qendra e kulturës, Galeria nacionale. Më tej, 18,6%
nga të anketuarit nuk njohin asnjë objekt kulturor në Komunën
e Tetovës, ndërsa 10,7% nga të anketuarit nuk kujtohen për
ekzistimin e ndonjë objekti kulturor në nivel të Tetovës. Rezultatet
e këtilla duken të pavolitshme për një komunë të vogël siç është
Tetova e cila ka disa objekte kulturore të cilat ekzistojnë për një
periudhë të gjatë. Kjo tregon se ekziston nevojë për promovim më
të madh të pasurisë kulturore të Komunës së Tetovës, por edhe
nevojë për ringjalljen e tyre kulturore me përmbajtje të ndryshme,
promovim më të madh dhe informim të qytetarëve.
Sa i përket pyetjes për frekuentimin e objekteve kulturore
të cilat ekzistojnë në komunën e Tetovës, përgjigjet e të anketuarve
janë reflektuar në fotografinë 4.
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Grafikoni 4: Vende në të cilat mbahen ngjarje kulturore në
Komunën e Tetovës

Sipas rezultateve, 81,3% nga të anketuarit kanë
frekuentuar ngjarje kulturore të cilat janë mbajtur në Qendrën e
kulturës, 5,3% nga të anketuarit kanë vizituar ngjarje kulturore në
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sallë sportive, 2% nga të anketuarit kanë qenë në ngjarje kulturore
e cila është mbajtur në hapësirë të hapur, ndërsa 0,6% nga të
anketuarit kanë informuar për vend tjetër përveç të ofruarave në
pyetësor si vend ku kanë frekuentuar ngjarje kulturore. Përgjigjet
në këtë pyetje tregojnë se ekziston koncentrim i ngjarjeve në
një institucion kulturor dhe tendencë për institucionalizim të
kulturës. Ekziston nevoja për ndryshueshmëri të vendeve të
cilat mund të shfrytëzohen për ngjarje kulturore dhe posaçërisht
fokus ndaj aktiviteteve të skenës kulturore joinstitucionale   në
Komunën e Tetovës.
Sa i përket resurseve natyrore të cilat ekzistojnë në
komunën e Tetovës (Kodra e diellit), dhe pyetjes për frekuentimit
që i bëhen atyre, të anketuarit më së shumti e kanë vizituar këtë
resurs. Rezultatet janë të pasqyruara në Fotografinë 5.

Grafikoni 5: Frekuentimi në Kodrën e diellit

Sipas rezultateve, 98% nga të anketuarit   kanë vizituar
Kodrën e diellit, ndërsa 2% nuk e kanë vizituar.
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Grafikoni 6: Angazhimi i komunës në organizimin e ngjarjeve kulturore

Komunës së Tetovës

Sa i përket angazhimit të komunës së Tetovës dhe
përfshirjes së saj në organizimin e ngjarjeve kulturore, vlerësimi
për këtë pyetje nga ana e të anketuarve është i pasqyruar në
Fotografinë 6.
Sipas rezultateve, 10% nga të anketuarit mendojnë se
komuna në mënyrë të shkëlqyer është e angazhuar në organizimin
e ngjarjeve kulturore, 9,3% nga të anketuarit mendojnë se komuna
në mënyrë të mjaftueshme merr pjesë në organizimin e ngjarjeve
kulturore. Më tej, 19,3% nga të anketuarit mendojnë se komuna
merr pjesë mesatarisht, 37,4% nga të anketuarit mendojnë se
komuna merr pjesë në mënyrë të pamjaftueshme respektivisht
24% nga të anketuarit mendojnë se komuna fare nuk merr pjesë
në organizimin e jetës kulturore. Është e dukshme nevoja për
përfshirje më të madh të komunës në krijimin dhe organizimin e
jetës kulturore në komunë dhe sigurisht marketing i përfaqësimit
më të madh në ngjarjet të cilat i organizon.
Sa i përket pjesëmarrjes qytetare në organizimin e jetës
kulturore në Komunën e Tetovës, mendimet e të anketuarve janë
të pasqyruara në Fotografinë 7.

Grafikoni 7: Pjesëmarrja e qytetarëve në organizimin e jetës kulturore në
komunën e Tetovës

Sipas rezultateve, 5,3% nga të anketuarit mendojnë se komuna
gjithmonë i përfshin në organizimin e jetës kulturore në komunë,
4,7% nga të anketuarit mendojnë se pothuajse gjithmonë janë
të përfshirë në këtë proces, 12,7% prej tyre mendojnë se janë
mesatarisht të përfshirë, 21,3% nga të anketuarit mendojnë
se janë shumë pak të përfshirë dhe 56% prej tyre mendojnë se
nuk janë aspak të përfshirë në organizimin e jetës kulturore në
komunë. Në këtë kontekst, ka nevojë për kyçje më të madhe
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të qytetarëve në proceset e strukturimit, vendimmarrjes dhe
zbatimit të aktiviteteve kulturore në nivel lokal, respektivisht
krijimit të politikave participuese  të cilat e afirmojnë përfshirjen
e qytetarëve.
Sa i përket pyetjes për nevojat e qytetarëve në lidhje
me jetën kulturore në Komunën e Tetovës, përgjigjet janë të
pasqyruara në Fotografinë 8.

Grafikoni 8: Nevojat e qytetarëve sa i përket jetës kulturore në
Komunën e Tetovës

Sipas rezultateve, 20,7% nga të anketuarit mendojnë se
për ta përmirësuar jetën kulturore në komunë janë të nevojshme
objekte të reja, 14% prej të anketuarve mendojnë se janë të
nevojshme më shumë ngjarje dhe llojllojshmëri e tyre, 7,3% prej
tyre mendojnë se ekziston nevoja të rinovohen objektet ekzistuese,
9,3% nuk pajtohen me asnjë nga opsionet e ofruara dhe 48,7%
nga të anketuarit mendojnë se të gjitha opsionet e ofruara janë të
nevojshme. Në këtë drejtim duhet të zhvillohen edhe prioritetet e
komunës për periudhën 2011 – 2015.
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Grafikoni 9: Frekuentimi i ngjarjeve kulturore në komuna tjera

Komunës së Tetovës

Në pyetjen se a do të kishin frekuentuar qytetarët e Tetovës
ngjarje kulturore në komuna tjera, të anketuarit në përqindje më
të madhe janë përgjigjur pozitivisht. Rezultatet janë të pasqyruara
në fotografinë 9.
Sipas rezultateve, 68% nga të anketuarit në komunën
e Tetovës do të kishin frekuentuar ngjarje kulturore edhe në
komuna të tjera, edhe nëse jeta kulturore në komunë i kënaq
nevojat e tyre, ndërsa si arsye e shprehin nevojën për vetë-përsosje,
përderisa 28% prej tyre nuk do të kishin shkuar e 4% nga të
anketuarit kanë zgjedhur opsion tjetër. Kjo nga njëra anë tregon
në mosbesimin e qytetarëve ndaj mundësisë që jeta kulturore në
komunë të përmirësohet, ndërsa nga ana tjetër për nevojën e lartë
individuale të qytetarëve për konsumim të kulturës.
Sa i përket shkallës së kënaqësisë së qytetarëve nga roli
i tyre në organizimin e jetës kulturore në komunën e Tetovës,
rezultatet për këtë pyetje janë të reflektuara në Fotografinë 10.

Grafikoni 10: Shkalla e kënaqësisë së qytetarëve nga roli i tyre në
organizimin e jetës kulturore në Komunën e Tetovës

Sipas rezultateve, 44% nga të anketuarit aspak nuk janë të
kënaqur nga roli i tyre si qytetarë në organizimin e jetës kulturore
në komunë, 36,7% nga të anketuarit janë pjesërisht të kënaqur
dhe 19,3% janë plotësisht të kënaqur nga praktikimi i rolit të
tyre si qytetarë në vendimet në nivel lokal që kanë të bëjnë me
kulturën.
Sa i përket pyetjes për rëndësinë e kulturës si aspekt
zhvillimor i Komunës së Tetovës, një numër i madh i të anketuarve
mendojnë se ky është një segment tejet i rëndësishëm. Rezultatet
nga kjo pyetje janë të reflektuara në Grafikoni11.
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Grafikoni 11: Rëndësia e kulturës si aspekt i zhvillimit të
komunës së Tetovës

Sipas rezultateve, 82,7% nga të anketuarit mendojnë se
kultura është aspekt i rëndësishëm në zhvillimin e kulturës dhe
se përveç kësaj e potencojnë lidhjen midis zhvillimit ekonomik
dhe atij kulturor, 8% nga të anketuarit mendojnë se kultura
është aspekt pjesërisht i rëndësishëm i zhvillimit lokal dhe 9,3%
nga të anketuarit mendojnë se ka gjëra më të rëndësishme në
të cilat komuna duhet të fokusohet, siç janë papunësia dhe
infrastruktura.
Sa i përket pyetjes hipotetike për brendin e ri të
Komunës së Tetovës, pjesa më e madhe e qytetarëve mendojnë
se universitetet në komunë mund të jenë tipari i ri apo brendi
i komunës. Rezultatet për këtë pyetje janë të reflektuara në
fotografinë 12.
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Grafikoni 12: Brendi i ri i komunës së Tetovës

Në pyetjen për brendin e Komunës së Tetovës, 70,7% nga
të anketuarit mendojnë se Tetova duhet të jetë qytet universitar,

Komunës së Tetovës

13,3% nga të anketuarit mendojnë se brendi i komunës është molla
e Tetovës, 12,7% prej tyre mendojnë se është grosha e Tetovës dhe
3,3% prej të anketuarve vendosin të zgjedhin disa nga opsionet
dhe atë: qytet universitar dhe mollën e Tetovës.
Konkluzionet nga përgjigjet e pyetësorëve të cilët ishin
të shpërndarë tek qytetarët e Komunës së Tetovës, që kanë të
bëjnë me jetën kulturore mund të shikohen përmes 4 aspekteve
kryesore, dhe ato:
• Konsumim kulturor - preferencat e qytetarëve midis
përmbajtjeve kulturore, dhe në lidhje të ngushtë me
nevojat kulturore të qytetarëve;
• Infrastruktura kulturore dhe oferta kulturore– në kuptim
objekte dhe ngjarje të cilat mund të ofrojnë përmbajtje
kulturore në komunë;
• Pjesëmarrja qytetare në proceset në nivel lokal, dhe ajo, jo
vetëm për rolin e qytetarit të informuar mirë por edhe si
pjesëmarrës aktiv në krijimin e programeve dhe marrjen
e vendimeve për jetën kulturore në komunë, duke e
përfshirë këtu edhe qëndrimin/marrëdhënien e qeverisjes
lokale ndaj pjesëmarrjes participuese  të qytetarëve;
• Tipari i dëshiruar i ardhshëm dhe i ri i Komunës së
Tetovës.
Qytetarët e Komunës së Tetovës më së shumti shkojnë
në teatër, ekspozita ose në koncerte të muzikës popullore
dhe zbavitëse, ndërsa më rrallë vizitojnë edhe ngjarje të tjera
kulturore siç janë: balet, operë, filarmoni, kinema. Një nga arsyet
për situatën e këtillë të konsumimit kulturor është pamundësia të
frekuentohen ngjarje të këtilla në komunën e tyre (për shembull
koncert filarmonie), por edhe mundësia për ta bërë këtë në një
komunë tjetër është e limituar. Në Komunën e Tetovës ekziston
një institucion kulturor dhe marrëdhëniet komplekse  sa i përket
decentralizimit të kulturës nuk e lehtësojnë qasjen e qytetarëve
tek institucionet nacionale me përmbajtje kulturore lokale. Këtu
ndoshta duhet të kërkohen arsyet për frekuentimet e ngjarjeve
në komunat e tjera, nevojat e përmendura për ndryshueshmëri
të ofertës kulturore në komunë, hapje e pikave të reja kulturore
ose restaurim i infrastrukturës ekzistuese kulturore (fizik apo
programor).
Qytetarët e Komunës së Tetovës relativisht mirë e njohin
historinë kulturore dhe infrastrukturën kulturore në komunë, por
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rrallë e frekuentojnë, apo më saktësisht rrallë shkojnë në ngjarje
kulturore të organizuara në këto vende. Është e rëndësishme të
përmendet se qytetarët e Komunës së Tetovës më së shumti e
njohin Qendrën e kulturës si pikë kulturore në komunë, gjë e cila,
nga njëra anë e potencon përgjegjësinë e saj në mënyrën se si e
programon kulturën në radhët e saj, por nga ana tjetër tregon se
ekziston koncentrim i ngjarjeve dhe tendencë për institucionalizim
të kulturës. Qytetarët e Komunës së Tetovës janë të interesuar për
ngjarjet në komunën e tyre, më shpesh frekuentojnë evenimente
aty, mirëpo janë të interesuar edhe për ngjarjet në komunat e tjera
dhe do t’i kishin frekuentuar edhe kur do të ishin të kënaqur nga
oferta kulturore në komunën e tyre.
Tendencat e këtilla të nevojave kulturore dhe format e
konsumimit kulturor tregojnë se ekziston nevoja për angazhim
më të dukshëm dhe më të madh të Komunës së Tetovës dhe
veprimtarëve të saj kulturorë në promovimin e pasurisë kulturore
të Komunës së Tetovës, por edhe nevoja për përtëritjen e tyre
kulturore dhe pasurimin me përmbajtje të ndryshme. Aspekt
i rëndësishëm në këtë proces është komunikimi me qytetarët
dhe informimi i vazhdueshëm i tyre për ngjarjet kulturore në
komunë. Përveç kësaj, për nevojat kulturore të qytetarëve në
Komunën e Tetovës ekziston nevojë për diversifikim të ngjarjeve,
rritje të numrit të ngjarjeve, si dhe deinstitucionalizim të kulturës
jashtë institucioneve ekzistuese të kulturës. Edhe pse institucionet
nacionale kulturore janë pika të rëndësishme kulturore të jetës në
komuna, dhe infrastrukturë e rëndësishme kulturore, sot, në botë
ku secili mund të jetë artist dhe çdo vend mund të jetë hapësirë
për ekspresion kulturor, diversifikimi i vendeve të cilat mund të
shfrytëzohen për ngjarje kulturore dhe posaçërisht fokusi ndaj
aktiviteteve të skenës joinstitucionale kulturore në Komunën e
Tetovës si dhe shfrytëzimit të hapësirës publike (shembull: parqe,
rrugë, sheshe) dhe hapësira të tjera (shembull: Qendra tregtare) si
vende të ngjarjeve kulturore është një gjë esenciale.
Qytetarët angazhimin e komunës në organizimin e jetës
kulturore e vlerësojnë si të pamjaftueshëm. Në të njëjtën kohë,
ata janë të pakënaqur edhe nga masa e pjesëmarrjes së tyre në
proceset në nivel lokal, që kanë të bëjnë me jetën kulturore si dhe
nga roli i tyre si qytetarë në proceset e planifikimit dhe zbatimit
të jetës kulturore në Komunën e Tetovës. Ata këto procese   i
vlerësojnë si komunikim në një drejtim përmes të cilit vetëm
transformohen informacionet nga ana e komunës, dhe që nga ana
tjetër i bën ata të jenë vëzhgues pasivë të ngjarjeve në nivel lokal.  

Komunës së Tetovës

Në këtë kontekst, ekziston nevoja për përfshirje më të madhe të
komunës në krijimin dhe organizimin e ngjarjeve kulturore dhe
ndoshta edhe marketing përfaqësimi më të madh të ngjarjeve të
cilat i organizon, si dhe përfshirje më e madhe e qytetarëve në
proceset e strukturimit, vendimmarrjes dhe implementimit të
aktiviteteve kulturore në nivel lokal respektivisht krijim i politikave
participuese  të cilat e afirmojnë përfshirjen e qytetarëve.
Por prapë se prapë, qytetarët pjesërisht mirë e përdorin
e-komunikimin me komunën dhe i njohin shërbimet të cilat i
ofron faqja e internetit të komunës. Kjo gjë shpie në drejtim të
lehtësimit të komunikimit midis komunës dhe qytetarëve dhe
kontribuon ndaj zhvillimit të e-demokracisë në komunë.
Sa i përket identitetit të ri të komunës, qytetarët e
Komunës së Tetovës mendojnë se Komuna e Tetovës duhet të
zhvillohet si një Qytet universitar. Funksionimi i dy universiteteve
dhe prezenca e rreth 2000 studentëve në këtë komunë është arsye
e mjaftueshme për këtë identitet të komunës, ndërsa kultura në
këtë aspekt mund ta bëjë komunën edhe më atraktive për jetesë.
Për fund, qytetarët pajtohen se kultura është aspekt i
rëndësishëm i zhvillimit në komunë, dhe gjen vendin sa i përket
rëndësisë midis llojeve të tjera të problemeve në komunë.

Intervista të orientuara
Intervistë e orientuar është vegël hulumtuese e cila
mundëson hulumtim të mendimeve dhe qëndrimeve rreth
pyetjeve specifike në vend të diskutimit të hapur. Në këtë rast
pyetjet ishin të formuluara me qëllim që të hulumtohet mendimi
dhe qëndrimet e personave të intervistuar sa i përket jetës kulturore
në Komunën e Tetovës. Pyetjet në intervistë u formuluan nga ana
e ekipit të QAE Multimedia në konsultim me ekipin lokal dhe
fokusohen në grupet vijuese të pyetjeve:
- Pyetje të përgjithshme për Komunën e Tetovës që
kanë të bëjnë me trendet e përgjithshme të lëvizjes
së popullatës në Komunën e Tetovës; probleme akute
dhe më të mëdha në komunë dhe ndikimet nga brenda
dhe nga jashtë; përparësitë dhe rrethanat e volitshme
në Komunën e Tetovës; qëndrimet për punën e
Këshillit të komunës dhe administratës komunale;
qëndrimi për masën e informimit të qytetarëve për
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aktivitetet në komunë, si dhe përfshirja e tyre në
procesin e vendimmarrjes dhe prioritetet e Komunës
së Tetovës për 4 vitet e ardhshme;
- Pyetje nga fusha e kulturës, por në lidhje me Komunën
e Tetovës të cilat kanë të bëjnë me: qëndrimin sa i
përket potencialit të komunës së Tetovës të tërheqë
vëmendjen edhe të qytetarëve tjerë nga komunat
tjera; qëndrimin ndaj punës së institucioneve nga
fusha e kulturës në komunën e Tetovës dhe procesin
e decentralizimit në kulturë; qëndrimin ndaj
bashkëpunimit të Komunës së Tetovës me Ministrinë
e kulturës; prioritetet e Komunës së Tetovës në
fushën e kulturës; dhe vizioni i komunës për 15 vitet
e ardhshme;
- Pyetje për marrëdhënien midis sektorit civil dhe
Komunës së Tetovës të cilat kanë të bëjnë me
marrëdhënien e Komunës së Tetovës me sektorin
civil dhe qëndrimin ndaj rolit të formave të ndryshme
të organizimit shoqëror (këshill shtëpiak, individë,
OJQ) në proceset e vendimmarrjes në komunën e
Tetovës;
- Pyetje për statusin e grupeve të ndryshme të
minoriteteve në Komunën e Tetovës të cilat kanë
të bëjnë me politikën e komunës të praktikuar ndaj
minoriteteve; qëndrimin për marrëdhëniet midis
grupeve të ndryshme etnike në Komunën e Tetovës;
qëndrimin ndaj përkrahjes të cilën e siguron Komuna
e Tetovës për aktivitete të cilat kanë të bëjnë me
nevojat e minoriteteve dhe hapa të ardhshëm ndaj
përfshirjes më të mirë të minoriteteve në Komunën
e Tetovës;
- Pyetje për marrëdhënien midis medieve dhe Komunës
së Tetovës të cilat kanë të bëjnë me qëndrimin për
marrëdhënien e medieve nacionale elektronike ndaj
ngjarjeve në Komunën e Tetovës; marrëdhënien
e Komunës së Tetovës me mediet lokale, si dhe
pasqyrimin e Komunës së Tetovës në mediet;
- Pyetje për marrëdhënien e sektorit afarist me
Komunën e Tetovës të cilat kanë të bëjnë me
relacionin e komunës së Tetovës me sektorin
afarist; për projekte të cilat komuna i ka punuar në
partneritet me sektorin afarist, si dhe bashkëpunimin

Komunës së Tetovës

e Komunës së Tetovës me organizata ndërkombëtare
dhe donatorë të huaj.
Përzgjedhja e personave të intervistuar u bë nga ana
e ekipit lokal të komunës së Tetovës në konsultime me QAE
Multimedia, ndërsa kontaktimi i tyre u bë nga ana e ekipit lokal. Të
gjitha intervistat ishin të udhëhequra nga ana e QAE Multimedia
si anë e pavarur në proces dhe ato ishin të incizuara dhe më vonë
të transkriptuara.
Konkluzionet nga intervistat e orientuara, të cilat u
zbatuan me përfaqësues të Komunës së Tetovës, para së gjithash
me njerëz të cilët sjellin vendime (anëtarë të këshillit që vijnë
nga opsione të ndryshme politike, udhëheqës i sektorit për punë
publike), mund të klasifikohen në 6 kategori, dhe ato konkluzione
për pyetje që kanë të bëjnë me: komunën (në përgjithësi), jetën
kulturore në komunë, situatën me minoritetet, sektorin e OJQve, mediet dhe sektorin afarist.
Nga rezultatet, respektivisht nga përgjigjet e të anketuarve,
të cilat kanë të bëjnë me zhvillimin e kulturës në Komunën
e Tetovës, mund të konkludohet se të gjithë të intervistuarit
mendojnë se kultura është segment tejet i rëndësishëm i rregullimit
shoqëror lokal.
Gjithashtu, ekziston vullnet politik nga të gjitha partitë
politike të cilat janë prezentë në skenën tetovare të investohet
në çdo kuptim në zhvillimin kulturor. Deri në këtë moment nuk
është bërë asnjë plan për zhvillim kulturor të komunës.
Si probleme themelore, të gjithë të anketuarit i përmendën:
ndërtimet pa leje dhe çështjen e deponimit.
Pothuajse të gjithë të anketuarit mendojnë se regjenerimi
i kulturës duhet të fillojë me regjenerimin e hapësirave, resurseve
njerëzore, programeve dhe aktiviteteve kulturore.
Sa i përket pyetjes: institucione nacionale dhe lokale në
kulturë, këtu kishim qëndrime të ndryshme, ku njëri nga opsionet
është që ato të cilat ekzistojnë në Tetovë, duhet të transferohen në
ingerencat e vetëqeverisjes lokale, ndërsa mendimi tjetër është se
institucionet të cilat janë në nivel nacional, duhet të mbesin nën
ingerencat e Ministrisë së Kulturës, por duhet të bëhet ndërlidhje
më e madhe me qeverisjen lokale.
Për të zbatuar një ndryshim të këtillë në sektorin
kulturor, janë të nevojshme disa parakushte: legjislativë, resurse
njerëzore (profesionalizimi i ekipeve), mjete financiare (linja të
reja financiare dhe mënyra të financimit).
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Sa i përket vizionit për komunën e Tetovës, të gjithë të
intervistuarit dëshirojnë ta shohin Tetovën si qytet universitar,
qytet me resurse natyrore të shfrytëzuara (Kodra e diellit), qytet
me infrastrukturë urbanistike të rregulluar mirë, qytet me sektor
afarist të zhvilluar dhe qytet me ofertë të pasur dhe të llojllojshme
kulturore për të gjithë qytetarët.
Të anketuarit mendojnë se Tetova duhet të bëhet qytet
i hapur për të gjithë qytetarët dhe aktivitetet kulturore në
qytet duhet të jenë të qasshme për të gjithë. Për ta arritur këtë,
duhet të krijohen mekanizma adekuate. Sa i përket konceptit
multikulturor të qytetit, mendimet e shumicës (në kuptim të
përkatësisë etnike) dhe pakicës janë të ndryshme. Shumica
mendon se Tetova është qytet i hapur dhe multikulturor, i cili
kujdeset për nevojat e minoriteteve të tjera, përderisa nga ana
tjetër (minoritetet) mendojnë se ata janë të margjinalizuar dhe se
ambienti në Tetovë nuk është shumë i volitshëm për zhvillim të
konceptit multikulturor apo modelit të jetesës. Pasuritë kulturore
nuk janë në mënyrë të barabartë të disponueshme për të gjithë
qytetarët e Tetovës. Për ta arritur këtë gjë, duhet të bëhen përpjekje
plotësuese.
Një nga konkluzionet është edhe se duhet të rishikohen
mundësitë për zhvillim të institucioneve të reja në fushën e kulturës
(bibliotekë, qendër rinore kulturore apo qendër kulturore), dhe të
planifikohet investimi në këtë sektor.
Sa i përket medieve, të gjithë të anketuarit mendojnë se
Tetova ka mjaft medie lokale të cilat e informojnë popullsinë dhe
se Komuna e Tetovës është e përfaqësuar në hapësirën mediale
lokale.
Sa i përket sektorit afarist, të gjithë të anketuarit mendojnë
se sektori afarist nuk është mjaft i përfshirë në planifikimin e
zhvillimit të qytetit, dhe se duhet të gjenden mekanizma që ky
sektor të luajë rol të rëndësishëm në zhvillimin e komunës.
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Focus grupe
Fokus grupi është vegël hulumtuese me të cilën përmes
hulumtimit të perceptimeve, qëndrimeve, besimeve dhe
mendimeve të një grupi homogjen pjesëmarrësish (maksimum
deri në 10 pjesëmarrës) fitohen të dhëna kualitative që kanë të
bëjnë me pyetje të caktuara. Në këtë rast, dy grupe pjesëmarrësish

Komunës së Tetovës

në mënyrë të orientuar diskutonin në temat vijuese:
• Probleme që kanë të bëjnë me kulturën në Komunën e
Tetovës;
• Nevojat e institucioneve kulturore, medieve, sektorit civil
dhe të rinjve sa i përket kulturës në Komunën e Tetovës;
• Identiteti (i vjetër dhe i ri) i Komunës së Tetovës;
• Raporti i qeverisjes lokale ndaj institucioneve kulturore,
medieve, sektorit civil dhe të rinjve në Komunën e
Tetovës.
Përzgjedhja e fokus grupit u bë nga ekipi lokal nga Komuna
e Tetovës në konsultime me QAE Multimedia, ndërsa përmbajtja
e fokus grupeve u bë nga ana e ekipit lokal. Fokus grupet ishin të
udhëhequra nga ana e QAE Multimedia, si anë e pavarur në proces,
ndërsa të njëjtat ishin të incizuara e më vonë të transkriptuara. Si
më të përshtatshëm, sa i përket kontekstit kulturor të Komunës
së Tetovës, u zgjodhën përfaqësues të institucioneve kulturore
publike, operatorë kulturorë dhe sektori joqeveritar i cili punon
në fushën e kulturës në Komunën e Tetovës si pjesë të fokus
grupit të parë, dhe një grup të rinjsh në fokus grupin e dytë. Gjatë
udhëheqjes të fokus grupeve, të gjithë pjesëmarrësit në mënyrë
të barabartë kishin mundësi t’i shprehin qëndrimet e veta për të
gjitha pyetjet, respektivisht temat të cilat ishin të prezantuara.
Për secilën temë, respektivisht pyetje me radhitje të ndryshme,
të gjithë pjesëmarrësit ishin të përfshirë në mënyrë aktive në
shprehjen e qëndrimeve të tyre dhe në sjelljen e konkluzioneve të
cilat janë lëndë e kësaj broshure.
Konkluzionet nga fokus grupet në Komunën e Tetovës të
cilat u mbajtën me dy grupe qëllimore: punëtorë kulturorë dhe të
rinj, mund të klasifikohen në 4 kategori, dhe ato konkluzione për
pyetjet që kanë të bëjnë me: nevojat, problemet, (ri)definimin e
identitetit të qytetit dhe marrëdhënien e komunës me qytetarët.
Nga përgjigjet e pjesëmarrësve në fokus grupet mund të
konkludohet se të gjithë të anketuarit mendojnë se ndarja sipas
përkatësisë etnike në Komunën e Tetovës është problem serioz, i
cili duhet seriozisht të shqyrtohet dhe të ndërmerret qasje serioze
për zgjidhjen e tij. Ky problem në mënyrë të drejtpërdrejtë ka të
bëjë me ofertën kulturore dhe nevojën e qytetarëve. Gjithashtu
mendohet se një nga problemet në komunë janë edhe kuadrot e
arsimuara në mënyrë të pamjaftueshme në fushën e menaxhimit
kulturor. Komunës së Tetovës i mungojnë kuadro, të cilat
mund të zbatojnë modele të reja, vegla për punë në këtë fushë.
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Gjithashtu si një nga problemet kyçe u imponua edhe çështja për
bibliotekë në komunë. Mospasja e një institucioni adekuat është
problem i madh. Rekomandim i të gjithë të anketuarve është të
krijohen kushte për institucion të ri (bibliotekë). Problem tejet i
rëndësishëm është oferta e pamjaftueshme dhe jokualitative në
Komunën e Tetovës. Komuna duhet të ndërmarrë rol shumë më
aktiv në krijimin e jetës kulturore të qytetarëve.
Sa i përket identitetit të qytetit, shumica e pjesëmarrësve
në fokus grupe mendojnë se Tetova duhet të jetë Qytet universitar
apo Qytet Studentor ose Qytet i Kodrës së diellit (qytet me turizëm
sportiv të zhvilluar).
Sa i përket pyetjes për marrëdhëniet e komunës me
qytetarët, të gjithë mendojnë se komuna duhet të jetë shumë më
aktive sa i përket jetës kulturore në komunë. Kultura duhet të
pozicionohet në krye të agjendës së vendimmarrësve, dhe asaj t’i
jepet vendi i vërtetë (qendror) në planifikimin në nivel të qytetit.

Konkluzione
Në fund mund të konkludohet se Komuna e Tetovës ka
potencial të hatashëm i cili mund të shfrytëzohet për zhvillim
të qytetit. Të gjithë të anketuarit të përfshirë në këtë hulumtim
mendojnë se kultura është segment i rëndësishëm i rregullimit
shoqëror në Komunën e Tetovës dhe se komponent esencial është
regjenerimi social, përmirësimi i kualitetit të jetës së qytetarëve, dhe
bile edhe kultura mund të bëhet potencial për zhvillimin ekonomik
të komunës në të ardhmëen.
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Strategji për zhvillim kulturor

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
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të munden së bashku ta formulojnë vizionin e zhvillimit dhe të
mobilizojnë të gjithë resurset për 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 Tetovës 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
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Komuna e Tetovës është qytet me multikulturë të pasur,
natyrë të pastër, universitete me vlerë, qytet me infrastrukturë
kulturore tërësisht të zhvilluar, jetë kulturore intensive, me drejtime
strategjike të përcaktuara për zhvillimin e kulturës, partneritete të
zhvilluara dhe qytetarë të inkuadruar e të informuar.

Misioni
Komuna e Tetovës ka mision që të mundësojë një set
shërbimesh për qytetarët e vet, të sjellë ndryshime pozitive si dhe të
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ndikojë në drejtim të përmirësimit të kualitetit të jetës, nëpërmjet
praktikimit të parimeve të inkluzivitetit dhe të dhënies llogari,
krijimit të partneriteteve të forta dhe nëpërmjet shfrytëzimit të
arritjeve të reja teknologjike.

Qëllime
Qëllimi strategjik 1: Bashkëpunimi multikulturor në
nivel të Komunës së Tetovës është përmirësuar.
Qëllimi strategjik 2: Infrastruktura kulturore në Komunën
e Tetovës është rinovuar dhe zhvilluar tërësisht.
Qëllimi strategjik 3: Përmirësim i kapaciteteve dhe
resurseve njerëzore në sferën e kulturës dhe të menaxhimit
kulturor në Komunën e Tetovës.
Qëllimi strategjik  4: Formimi i Etno muzeut në Tetovë.
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Plani i aksionit për zbatimin e
strategjisë për kulturë në
Komunën e Tetovës
(2012-2015)
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Komuna e Tetovës
OJQ, institucione nacionale dhe lokale të lidhura me kulturën.
1.1. Është zvogëluar ndarja mbi baza etnike
1.2. Është promovuar tradita e mënyrës qytetare të jetesës.
1.3. Është përmirësuar bashkëpunimi midis komunës dhe sektorit qytetar.
Vitet 2012 – 2015
Komuna e Tetovës, donatorë, Ministria e Kulturës dhe sektori i biznesit
Tetova është qytet me karakter multietnik, në të tashmë ekzistojnë objekte kulturore të
cilat kanë nevojë të vihen më mirë në punë, d.m.th. shfrytëzimi i objekteve kulturore për
evenimente të lidhura me përmirësimin e bashkëpunimit multikulturor.

Përshkrimi i qëllimit
strategjik

Bartës

Partnerë

Rezultate

Korniza kohore

Burime të financimit

Supozime/parakushte

Bashkëpunimi multikulturor në nivel të Komunës së Tetovës
është përmirësuar
Komuna e Tetovës në periudhën 2012-2015 do të punojë në aktivitete të lidhura me
përmirësimin e bashkëpunimit multikulturor të bashkësive në Tetovë, si dhe në përfshirjen
më të madhe të organizatave joqeveritare në vendimet të cilat kanë të bëjnë me jetën
kulturore në komunë si dhe do të punojë në krijimin e mundësive për qytetarët e komunës
së Tetovës për pjesëmarrje në aktivitete që janë të lidhura me bashkëpunimin multikulturor.

Qëllimi strategjik 1:

1.1.3 Mbështetja e festivaleve
lokale që ngrihen nga të
gjithë grupet etnike që
jetojnë në Tetovë.

1.2.1 Organizimi i një
fushate në vit për traditën e
jetës qytetare

Nën – rezultati

Komuna e
Tetovës

Bartës

OJQ dhe
Komuna e
Tetovës

1.1.2 Organizimi i gjashtë
punëtorive në vit për vlerat
kulturore

Rezultati� 1.2:
�����

OJQ, donatorë dhe
qytetarë

Komuna e
Tetovës dhe
Komisioni për
marrëdhëniet
midis
bashkësive
Korrik
2012

Maj
2012

Qershor
2012

Dhjetor
2014

Dhjetor
2014

Tetor
2012

Korniza kohore
Fillimi
Mbarimi

Numri i ngjarjeve
Numri i pjesëmarrësve
Programe të realizuara në
festivaleve
Raporte në mediet për ngjarjet

Punëtori të mbajtura dhe numri i
pjesëmarrësve (dokumentacion i
ngjarjeve, lista e pjesëmarrësve).
Raporte në mediet për punëtoritë.

Raport i shkruar nga formimi i
ekipit multikulturor rinor

Indikatorë

OJQ dhe donatorë

Partnerë

Korrik
2012

Dhjetor
2014

Korniza kohore
Fillimi
Mbarimi

Numri i lajmërimeve në mediume
për fushatën
Raportet e shkruara për vetë
fushatën (hulumtimi i mendimeve
të qytetarëve)

Indikatorë

Është promovuar tradita e mënyrës qytetare të jetesës

Komuna e Tetovës
dhe donatorë

Komuna, OJQ dhe
donatorë

Partnerë

Trup i pavarur

Bartës

Ndasitë etnike janë zvogëluar

1.1.1. Formimi i një ekipi
multikulturor rinor

Nën – rezultati

Rezultati� 1.1:
�����

Komuna e
Tetovës

Komuna e
Tetovës

1.3.2. Mjete të definuara
për mbështetjen e OJQ të
komunës nga lëmi i kulturës
në nivel vjetor

Komuna e
Tetovës

1.3.2. Realizimi i projekteve të
partneritetit të organizatave
joqeveritare lokale në lëmin e
kulturës gjatë një viti

1.3.1 Organizimi i 4
forumeve të sektorit
joqeveritar të lidhura me
kulturën gjatë një viti

Nën – rezultati

Bartës

OJQ dhe
Komuna e
Tetovës

1.2.3 Mbështetje e festivaleve
lokale të cilat e përpunojnë
këtë temë të ngritur nga
të gjithë grupet etnike të
cilët jetojnë në Komunën e
Tetovës

Rezultati� 1.3.
�����

Komuna e
Tetovës

1.2.2. Organizimi i 12
debateve publike në vit me
të rinjtë

Korrik
2012

Gusht
2012

Dhjetor
2014

Dhjetor
2014

Numri i pjesëmarrësve në
evenimente
Programe të realizuara në festivale
Numri i lajmërimeve në mediume
për festivalet
Kualiteti i mbulimit në mediume

OJQ

OJQ dhe donatorë

OJQ dhe donatorë

Partnerë

Qershor
2012

Qershor
2012

Qershor
2012

Dhjetor
2013

Dhjetor
2014

Dhjetor
2014

Korniza kohore
Fillimi
Mbarimi

Shpallja vjetore e konkursit në nivel
të komunës
Marrëveshje të nënshkruara për
marrjen e mjeteve me organizatat
qytetare

Marrëveshje të nënshkruara për
implementimin e projekteve të
partneritetit

Numri i pjesëmarrësve në
evenimente
Numri i lajmërimeve në mediume

Indikatorë

Bashkëpunim i përmirësuar midis komunës dhe sektorit qytetar

Komuna e Tetovës
dhe donatorë

OJQ dhe donatorë

Numri i pjesëmarrësve aktivë në
evenimente
Numri i lajmërimeve në mediume
për fushatën
Kualiteti i mbulimit në mediume

Rinovimi i infrastrukturës kulturore ekzistuese dhe hapja e hapësirave të reja dhe pika të
cilat mund të shërbejnë si vende për organizimin /mbajtjen e evenimenteve kulturore, si
dhe promovimi i modeleve të reja të institucioneve kulturore
Komuna e Tetovës
Sektori qytetar në komunën e Tetovës, sektori i biznesit, institucionet nacionale në lëmin
e kulturës dhe Ministria e Kulturës në RM.
1.1 Promovim i modelit të ri të institucionit kulturor dhe krijimi i një hapësire të re e
cila i reflekton nevojat lokale të qytetarëve dhe shfrytëzohet për evenimente të ndryshme
kulturore.
1.2. Ndërtimi i bibliotekës si institucion lokal në lëmin e kulturës.
1.3. Kala e rinovuar
1.4. Shfrytëzimi i resurseve natyrore (Kodra e Diellit) dhe potencialeve kulturore
(Xhamia e Larme dhe Arabati baba teqe) në Komunën e Tetovës
Vitet 2012 – 2015
Buxheti i komunës, partneritet publik-privat, donacione, kredi.
Marrëdhënie të rregullta pronësore – juridike;
bashkëpunim pozitiv me institucionet nacionale në lëmin e kulturës dhe pushtetin
qendror; donacione dhe hua të miratuara nga institucione ndërkombëtare

Bartës

Partnerë

Rezultate

Korniza kohore

Burime të financimit

Supozime/parakushte

Infrastrktura kulturore në Komunën e Tetovës është rinovuar dhe zhvilluar
tërësisht

Përshkrimi i qëllimit
strategjik

Qëllimi strategjik 2:

Sektori i biznesit

Komuna e
Tetovës, Sektori
për çështje
juridike dhe
administrative

2.1.2 Është siguruar
konstruksioni financiar

Shkurt
2015

Janar
2013

Organizata
financiare
ndërkombëtare dhe
donatorë

Komuna e
Tetovës, Sektori
për çështje
juridike dhe
administrative

2.1.1. Dokumentacion teknik
i kompletuar

2.1.3 Është zgjedhur
realizuesi i projektit

Qershor
2012

Komuna e
Tetovës, Sektori
për çështje
juridike dhe
administrative

Dhjetor
2015

Janar
2015

Qershor
2013

Korniza kohore
Fillimi
Mbarimi

Bartës

Partnerë

Dokumentacion tenderi i
dokumentuar

Marrëveshje të nënshkruara për
financim

Përgatitja e dokumentacionit
teknik (leje)

Indikatorë

Është krijuar hapësirë e re e cila i reflekton nevojat lokale të qytetarëve dhe shfrytëzohet për
evenimente të ndryshme kulturore

Nën – rezultati

Rezultati� 2.1:
�����

Janar
2013

Organizata
financiare
ndërkombëtare dhe
donatorë

Sektori i biznesit

Sektori i biznesit

Komuna
e Tetovës,
Sektori
për çështje
juridike dhe
administrative

Komuna
e Tetovës,
Sektori
për çështje
juridike dhe
administrative

Komuna
e Tetovës,
Sektori për
urbanizëm

2.2.1. Dokumentacion teknik
i kompletuar

2.2.2 Është siguruar
konstruksioni financiar

2.2.3 Është zgjedhur
realizuesi i projektit

2.2.4 Fillimi i aktiviteteve
ndërtimore

Korrik
2014

Shkurt
2014

Qershor
2012

Komuna
e Tetovës,
Sektori
për çështje
juridike dhe
administrative

Dhjetor
2015

Qershor
2014

Janar
2014

Janar
2013

Korniza kohore
Fillimi
Mbarimi

Bartës

Partnerë

Nënshkrimi i marrëveshjeve për
ndërtimin e objektit

Dokumentimi i dokumentacionit
për tender

Nënshkrimi i marrëveshjeve për
financim

Dokumentimi i dokumentacionit
teknik

Indikatorë

Ndërtimi i bibliotekës si institucion lokal në lëmin e kulturës

Nën – rezultati

Rezultati� 2.2:
�����

2.2.3 Rinovimi i hapësirës
sipas projektit të caktuar

2.2.2 Dokumentacioni teknik
dhe zgjedhja e realizuesit të
projektit

2.3.1. Është definuar vëllimi
i projektit (ndriçimi, stola,
skena)

Nën – rezultati

Rezultati� 2.3:
�����

Komuna
e Tetovës,
Sektori për
urbanizëm

Komuna
e Tetovës,
Sektori
për çështje
juridike dhe
administrative
Komuna
e Tetovës,
Sektori
për çështje
juridike dhe
administrative

Bartës

Sektori i biznesit

Sektori i biznesit

Partnerë

Tetor
2013

Qershor
2013

Qershor
2012

Qershor
2014

Shtator
2013

Dhjetor
2012

Korniza kohore
Fillimi
Mbarimi

Rinovimi i Kalasë së Tetovës

Dokumentimi i të gjitha lejeve
ndërtimore

Dokumentacion i kompletuar

Përpunim i elaboratit

Indikatorë

Sektori i biznesit,
institucionet e
kulturës, sektori
qytetar
Sektori i biznesit,
institucionet e
kulturës, sektori
qytetar

Komuna e
Tetovës, Sektori
për veprimtari
publike

Komuna e
Tetovës, Sektori
për veprimtari
publike

2.4.2. Janë përpunuar
materiale promovimi për
potencialet natyrore e
kulturore në Komunën e
Tetovës (afishe, broshura, ueb
faqe)

2.4.3 Është krijuar qendër
turistike në Komunën e
Tetovës

Sektori i biznesit,
institucionet e
kulturës, sektori
qytetar

Partnerë

Komuna e
Tetovës, Sektori
për veprimtari
publike

Bartës

Qershor
2012

Qershor
2012

Qershor
2012

Janar
2013

Dhjetor
2012

Dhjetor
2012

Korniza kohore
Fillimi
Mbarimi

Është siguruar dokumentacioni
për krijimin e qendrës turistike

Numri i afisheve të shtypura
Distribucioni materialit nëpër
komunë
Është krijuar ueb faqja
Numri i vizitorëve të ueb faqes

Përpunim i elaboratit

Indikatorë

Shfrytëzimi i resurseve natyrore (Kodra e Diellit) dhe potencialeve kulturore
(Xhamia e Larme dhe Arabati baba teqe) në Komunën e Tetovës

2.4.1. Është përpunuar
projekti për shënimin e
potencialeve natyrore e
kulturore

Nën – rezultati

Rezultati� 2.4:
�����

Një pjesë e personelit të Komunës së Tetovës, përkatësisht nga sektori për veprimtari
publike në Komunën e Tetovës, do të frekuentojnë disa trajnime gjatë viteve 2012 – 2014 me
qëllim që të përmirësohen kapacitetet e menaxhuesve në pjesën e aktiviteteve të lidhura me
kulturën.
Komuna e Tetovës
OJQ, firma konsultimi dhe institucione kulturore
3.1 Kapacitete më të mira në lëmin e menaxhimit kulturor të komunës
3.2. Përmirësim i koordinimit të aktiviteteve kulturore
3.3. Përmirësim i bashkëpunimit midis komunës dhe Ministrisë së Kulturës
3.4. Përmirësim i bashkëpunimit midis sektorit publik dhe atij privat
Vitet 2012 – 2015
Donatorë, Komuna e Tetovës, sektori i biznesit
Punonjësit në sektorin për veprimtari publike të Komunës së Tetovës, tashmë kanë njohuri
bazë në drejtimin e projekteve dhe të ciklit të projektit. Ka nevojë për menaxhim shtesë në
pjesën e drejtimit me projekte të instrumentit IPA, si dhe për menaxhimin e financave dhe
të resurseve njerëzore.

Bartës

Partnerë

Rezultate

Korniza kohore

Burime të financimit

Supozime/parakushte

Përmirësim i kapaciteteve dhe resurseve njerëzore në sferën e kulturës dhe të
menaxhimit kulturor në Komunën e Tetovës

Përshkrimi i qëllimit
strategjik

Qëllimi strategjik 3:

Komuna e
Tetovës

Komuna e
Tetovës

3.2.2 Krijimi i ueb faqes për
informimin e qytetarëve për
aktivitetet kulturore

Bartës

3.2.1 Fushatë në mediet
lokale për aktivitetet
kulturore
një vjeçare

Nën – rezultati

OJQ

Partnerë

Qershor
2012

Qershor
2012
Dhjetor
2015

Dhjetor
2015

Korniza kohore
Fillimi
Mbarimi

Nënshkrimi i kontratave për
punësim

Numri i pjesëmarrësve dhe i
raporteve nga ekspertët – lider të
punëtorive

Indikatorë

Kapacitet më i mirë në lëmin e menaxhimit të kulturës

OJQ dhe sektori
privat

OJQ dhe sektori
privat

Partnerë

Qershor
2012

Qershor
2012

Dhjetor
2015

Dhjetor
2015

Korniza kohore
Fillimi
Mbarimi

Krijim i ueb faqes
Numri i vizitorëve të ueb faqes

Numri i raporteve në mediume për
fushatën

Indikatorë

Koordinimi më i mirë i aktiviteteve kulturore ndërmjet sektorit publik,
qytetar dhe atij privat

Komuna e
Tetovës

3.1.2 Punësimi i tre
punonjësve profesionistë

Rezultati� 3.2:
�����

Komuna e
Tetovës

Bartës

3.1.1 Trajnime të punonjësve
të administratës për
përmirësimin e kapaciteteve
nga lëmi i kulturës nëpërmjet
tre trajnimeve në vit

Nën – rezultati

Rezultati� 3.1:
�����

Komuna e
Tetovës

Komuna e
Tetovës

Komuna e
Tetovës

3.3.2 Takime edhe mbledhje
për aktivitete kulturore
tre vjeçare

3.3.3 Mbështetja financiare
nga ana e Ministrisë së
Kulturës për komunën

Bartës

Ministria e
Kulturës

Ministria e
Kulturës

Ministria e
Kulturës

Partnerë

Qershor
2012

Qershor
2012

Qershor
2012

Dhjetor
2015

Dhjetor
2015

Dhjetor
2015

Korniza kohore
Fillimi
Mbarimi

Marrëveshje të nënshkruara për
mbështetje financiare

Numri i takimeve dhe mbledhjeve
të mbajtura
Procesverbale nga takimet dhe
mbledhjet e mbajtura

Nënshkrimi i memorandumit për
bashkëpunim

Indikatorë

Përmirësim i bashkëpunimit ndërmjet komunës dhe Ministrisë së Kulturës

3.3.1 Nënshkrimi i
memorandumit për
bashkëpunim

Nën – rezultati

Rezultati� 3.3:
�����

Vitet 2012 – 2015
Komuna e Tetovës, donatorë dhe sektori i biznesit
Në Komunën e Tetovës tashmë ekzistojnë disa institucione kulturore të cilat organizojnë
evenimente të ndryshme kulturore gjatë vitit, veçanërisht disa prej tyre janë shenjë dalluese e
komunës. Megjithatë, ato nuk janë të mjaftueshme për promovimin e të gjitha karakteristikave
kulturore të qytetit, për përfshirje të të gjitha bashkësive etnike dhe brendimin kulturor të
komunës.

Rezultate

Korniza kohore

Burime të financimit

Supozime/parakushte

Institucionet kulturore, OJQ

Komuna e Tetovës

Ky qëllim do të japë mundësi që në Tetovë të bëhet një institucion i ri kulturor i cili do ta
reflektojë kulturën në rajon. Kjo do të thotë që të krijohet Etno muze, i cili do të kontribuojë
në përmirësimin e marrëdhënieve ndëretnike, nëpërmjet mbledhjes së fakteve kulturore të
kulturave të ndryshëm të cilat jetojnë në këtë rajon.

Formimi i Etno museut në Tetovës

1.1 Ndërtimi i Etno muzeut të ri
1.2. Aktivitete kulturore të rritura në nivel të Komunës së Tetovës
1.3 Rritje e interesit midis qytetarëve për frekuentimin e aktiviteteve kulturore
1.4 Promovim i trashëgimisë kulturore të komunës dhe të rajonit

Bartës
Partnerë

Përshkrimi i qëllimit strategjik

Qëllimi strategjik 4:

4.2.1. Promovimi i Etno
muzeut

Nën-rezultat

Komuna e
Tetovës

Bartës

OJQ dhe donatorë

Komuna e
Tetovës

4.1.4. Fillimi i ndërtimit

Rezultati� 4.2:
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Donatorë, OJQ

Komuna e
Tetovës

4.1.3 Shpallje e tenderit për
ndërtim
Dhjetor
2012

Qershor
2013

Dhjetor
2012

Qershor
2012

Dhjetor
2015

Qershor
2013

Qershor
2013

Dhjetor
2012

Kohëzgjatja
Fillimi
Mbarimi

Nënshkrimi i marrëveshjes për
ndërtim

Dokumentacion komplet për
tender

Numri i vizitorëve në debate
Numri i raporteve në mediet
për debatet

Elaborat i përpiluar

Indikatorët

OJQ dhe donatorë

Partner

Janar 2013

Dhjetor
2015

Kohëzgjatja
Fillimi
Mbarimi

Numri i shpalljeve në mediume
Numri i materialeve të shtypura
për promovim
Distribucioni i materialeve për
promovim

Indikatorët

Aktivitete kulturore të rritura në nivel të Komunës së Tetovës

OJQ dhe donatorë

Komuna e
Tetovës

4.1.2.Debate publike të
organizuara për ndërtimin e
muzeut

OJQ dhe donatorë

Partner

Komuna e
Tetovës

Bartës

Ndërtim i Etno muzeut të ri

4.1.1. Përpilimi i elaboratit

Nën-rezultat

Rezultati� 4.1:
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Donatorë

Donatorë

Dhjetor
2015

Janar
2013

Dhjetor
2015

Dhjetor
2015

Numri i vizitorëve të evenimentit
Numri i shpalljeve në mediume

Komuna e
Tetovës

Komuna e
Tetovës

4.3.2. Angazhimi i
udhëheqësve (ciceronë)
kulturorë (kuratorë)

Bartës

OJQ

OJQ

Partner

Janar
2013

Janar
2013

Dhjetor
2014

Dhjetor
2014

Kohëzgjatja
Fillimi
Mbarimi

Nënshkrimi i kontratave
të punës për udhëheqës
(ciceronë) me specifikim
të detyrave të punës

Numri i broshurave të
shtypura
Numri i shpalljeve në
mediume

Indikatorët

Rritje e interesit midis qytetarëve për frekuentimin e aktiviteteve kulturore

Komuna e
Tetovës

Komuna e
Tetovës

4.3.1. Distribucioni i
broshurave për promovimin e
Etno muzeu

Nën-rezultat

Rezultati� 4.3:
�����

4.2.4. Organizimi i ekspozitës
së parë në Etno muze.

4.2.3. Organizimi i
seminareve për kuratorë

Numri i pjesëmarrësve në
seminare
Raporte nga ekspertët - liderë të
punëtorive
për nevojat dhe drejtimet për
zhvillimin e
ardhshëm të këtij sektori në
muze.

OJQ

OJQ dhe donatorë

Komuna e
Tetovës

Komuna e
Tetovës

4.4.2. Shpallje në broshura,
afishe për vlerat e
trashëgimisë kulturore
dy herë në vit

4.4.3. Hapja e Etno muzeut

OJQ

Partner

Komuna e
Tetovës

Bartës

Dhjetor
2015

Janar 2013

Qershor
2013

Dhjetor
2015

Dhjetor
2013

Dhjetor
2014

Kohëzgjatja
Fillimi
Mbarimi
Indikatorët

Numri i vizitorëve gjatë
hapjes së muzeut
Numri i shpalljeve në
mediume për këtë eveniment

Numri i broshurave të
botuara

Numri i bilbordeve

Promovim i trashëgimisë kulturore të komunës

4.4.1. Shpallje në bilborde të
mesazheve për mbështetje të
trashëgimisë kulturore
dy herë në vit

Nën-rezultat

Rezultati� 4.4:
�����

Komunës së Gostivarit
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Komunës së Gostivarit

Ekipi i cili mori pjesë:
Sektori për veprimtari publike Komuna e Tetovës,
Violeta Simjanovska dhe Katerina Mojançevska
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