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FJALË HYRËSE NGA DREJTORI EKZEKUTIV

Të nderuar,
Plani Strategjik për periudhën 2017 - 1021, i përgatitur nga Instituti ZIP, është një udhëzues për qëllimet
që ne duam të arrijmë në periudhën e ardhshme katërvjeçare. Ndërsa synimet kryesore për të cilat do të
përqendrohemi në punën tonë janë:
Qëllimi strategjik 1: Përmirësimi i situatës dhe gjetja e zgjidhjeve të qëndrueshme për problemet në
nivel lokal
Qëllimi strategjik 2: Kontributi në zhvillimin e shoqërisë civile në nivel lokal
Qëllimi strategjik 3: Kontributi në përmirësimin e sundimit të ligjit dhe mbrojtjes së të drejtave të njeriut
Qëllimi strategjik 4: Promovimi i vlerave të BE-së në nivel lokal dhe kombëtar
Ne mendojmë se Instituti ZIP, me përvojën që posedon, ka motivuar anëtarësimin dhe përpjekjet për
demokratizimin dhe integrimin e Maqedonisë në BE, për të aritur qëllimet e planifikuara. Kjo do të
kontribuojë në ekzekutimin më të suksesshëm të aktiviteteve aktuale dhe natyrisht duke adresuar
problemet më të shpeshta me të cilat ballafaqohet shoqëria jonë, duke punuar në terren si dhe duke
përfshirë trajnime dhe aktivitete konkrete për zhvillimin e komunieteve në Republikën e Maqedonisë.
Në këtë mënyrë, Instituti ZIP do të kontribuojë në zhvillimin e proceseve demokratike në Republikën e
Maqedonisë dhe në rajonin e Evropës Juglindore dhe do të theksojë rëndësinë e saj duke adresuar
problemet më të shpeshta me të cilat përballet shoqëria jonë dhe komuniteti lokal
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1. HYRJE
Plani Strategjik i Institutit ZIP (ZIP) është një dokument që paraqet qëllimet, drejtimet, aktivitetet dhe
fondet e nevojshme për një periudhë katër vjeçare (2017-2021). Në përputhje me Planin Strategjik,
INSTITUTI ZIP do të përgatisë plane vjetore nëpërmjet të cilit do ti implementoj aktivitetet për arritjen e
qëllimeve strategjike.
Instituti Zip është themeluar në vitin 2011 si një organizatë e pavarur joqeveritare e cila përpiqet të
përmirësojë proceset demokratike, sundimin e ligjit dhe zhvillimin e shoqërisë civile në Republikën e
Maqedonisë, duke gjetur zgjidhje konkrete për problemet kryesore shoqërore, sociale dhe sistematike
Një tipar kyç i punës së Institutit është analizat e detajuara dhe gjithë përfshirëse, iniciativat dhe
veprimet në nivel lokal, kombëtar dhe rajonal dhe lidhjen e proceseve të kërkimit dhe analizës me
zgjidhje specifike dhe hartimin e politikave.
ZIP synon të bëhet zëdhënës i procesit të demokratizimit në vend dhe në rajonin e Evropës Juglindore
dhe thekson rëndësinë e tij duke trajtuar problemet më të zakonshme me të cilat ballafaqohet shoqëria
jonë, duke punuar në terren duke përfshirë trajnime dhe aktivitete konkrete për zhvillimin e
komunitetit. ZIP është specializuar në dy fusha kyçe: futja e mënyrave të reja të edukimit joformal
kryesisht në mesin e të rinjve; dhe hulumtime mbi administratën publike si dhe reformën e qeverisjes
lokale.
Në përputhje me Statutin e Institutit ZIP , qëllimet dhe detyrat e institutit janë:
┗ Demokratizimi i shoqërisë
┗ Sundimi i ligjit dhe qeverisja e mirë
┗ Sektori civil aktiv
┗ Qytetarë aktivë
┗ Forcimi i vetëdijes qytetare
┗ Politikat gjithëpërfshirëse
┗ Bashkëpunimi dhe dialogu afatgjatë ndërmjet sektorit joqeveritar dhe institucioneve shtetërore
┗ Zhdukja e fenomeneve shoqërore devijante
┗ Promovimi i arsimit joformal
┗ Promovimi i proceseve të arsimit formal të qëndrueshëm
┗ Ekzistenca multietnike dhe multikulturore dhe bashkëjetesa
┗ Promovimi i mundësive për bashkëpunim rajonal
┗ Promovimi i mundësive për integrim evropian
Trupi më i lartë drejtues i INSTITUTIT ZIP është Kuvendi, i cila përbëhet nga pesë anëtarë. Anëtarët e
Kuvendit zgjidhen nga Bordi Ekzekutiv (EB).
BE ka 5 anëtarë, i cili menaxhohet dhe përfaqësohet nga presidenti, i cili është gjithashtu kryetar i
shoqatës. BE është përgjegjëse për punën e tij para asamblesë.
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2. PËRSHKRIMI I PROCESIT TË MIRATIMIT TË PLANIT STRATEGJIK
Procesi i planifikimit strategjik i INSTITUTIT ZIP u zhvillua në periudhën prill-qershor 2017 dhe u
menaxhua nga anëtarët e zyrës ekzekutive dhe puna u koordinua nga një konsulent i jashtëm me
përvojë shumëvjeçare në menaxhimin e procesit të planifikimit strategjik. Procesi i hartimit përbëhej
nga një analizë e shumëfishtë të situatës aktuale, nevojave dhe planeve të INSTITUTIT ZIP. Konsulenti ka
përgatitur një draft program për përgatitjen e planit strategjik me aktivitete që u mundësojnë anëtarëve
dhe stafit të Institutit ZIP të paraqesin pikëpamjet e tyre.
Procesi filloi me zbatimin e vlerësimit të nevojave të anëtarëve të INSTITUTIT ZIP dhe stafit nga
konsulenti i angazhuar në përputhje me metodologjinë e Modelit të Integruar Organizativ (IOM) me
qëllim identifikimin e fushave dhe prioriteteve të veprimit, si dhe nevojën për mbështetje shtesë si dhe
zhvillim institucional.
Gjatë seminarit dy-ditor të planifikimit strategjik, objektivat kryesorë të zhvillimit, sfidave, avantazheve
dhe dobësive të INSTITUTIT ZIP janë identifikuar në maj të vitit 2017. Punëtoria filloi me procesin e
vizionit, pas të cilit u zhvillua një analizë e mjedisit të jashtëm si dhe identifikimi dhe analiza e pikave të
forta dhe të dobëta të INSTITUTIt ZIP edhe analizën e mundësive dhe kërcënimeve të jashtme (SWOT
analiza) Më pas, u hartua një matricë orientimi strategjik bazuar në analizën e anëve të forta, dobësive,
mundësive dhe kërcënimeve (SWOT), që rezultoi në hartimin e qëllimeve strategjike dhe udhëzimeve.
Përveç kësaj, dy punëtori njëditore u organizuan në ambientet e INSTITUTIT ZIP në Shkup, me qëllim të
përpunohet një plan detal për aktivitetet për tre vjetët e ardhshme dhe një buxhet, si dhe të
kompletohet plani strategjik

3. VIZIONI dhe MISIONI I INSTITUTIT ZIP
▶ VIZIONI I INSTITUTIT ZIP
Instituti Zip synon të shërbejë si një katalizator për ndryshime pozitive sociale përmes një qasjeje
proaktive në zgjidhjen e problemeve në proceset e demokratizimit si dhe ka një vizion për Republikën e
Maqedonisë si një vend demokratik shumë i zhvilluar, anëtar i Bashkimit Evropian, me qytetarë aktivë.
▶ MISIONI I INSTITUTIT ZIP
Instituti Zip është një organizatë e pavarur joqeveritare që përpiqet të përmirësojë proceset
demokratike, sundimin e ligjit dhe zhvillimin e shoqërisë civile në Republikën e Maqedonisë, duke gjetur
zgjidhje konkrete për problemet kryesore, sociale dhe sistematike
Një tipar kyç i punës së Institutit është analizat e detajuara dhe gjithëpërfshirëse, iniciativat dhe
veprimet në nivel lokal, kombëtar dhe rajonal dhe lidhjen e proceseve të kërkimit dhe analizës me
zgjidhje specifike dhe hartimin e politikave.
Përmes bashkëpunimit me palët e interesit, institucionet shtetërore, joqeveritare dhe rajonale, Instituti
Zip ka mision për të forcuar proceset demokratike në Republikën e Maqedonisë, për të identifikuar
fenomenet shoqërore të devijuara dhe për të sugjeruar zgjidhje për ta, për të vëzhguar proceset e
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respektimit dhe mbrojtjes së të drejtave të njeriut dhe për të kontribuar në ofrimin e zgjidhjeve më të
përshtatshme për problemet e qytetarëve dhe institucioneve në shoqërinë maqedonase.
Një nga vlerat themelore të Institutit është përfshirja sjoqërore dhe sociale. Nëpërmjet punës së tij,
Instituti ZIP gjithmonë përpiqet të arrijë tek komunitetet e rrezikuara dhe të margjinalizuara, të dëgjojë
nevojat e tyre dhe t'i përfshijë ata në gjetjen e zgjidhjeve për problemet e tyre. Meqenëse përfshirja
sociale dhe tejkalimi i dallimeve janë shtylla e punës së Institutit, përmes një qasjeje të balancuar, ZIP
kontribuon për bashkëjetesë.

▶ AKTIVITETET KRYESORE
┗
┗
┗
┗
┗
┗
┗
┗
┗

Hulumtim, analiza të problemeve dhe fenomeneve të ndryshme sociale
Dorëzimi i shërbimeve mbështetëse për institucionet publike, shoqatat dhe sektorin e biznesit
Ngritja e kapaciteteve të aktorëve kryesorë
Përmirësimi i marrëdhënieve ndërmjet komuniteteve të ndryshme në nivel lokal
Zhvillimi i shoqërisë civile në nivel lokal
Përmirësimi i sundimit të ligjit dhe mbrojtjes së të drejtave të njeriut
Ofrimi i mundësive në lidhje me BE-në për të rinjtë
Monitorimi i zbatimit të rregullores
Avokimi dhe lobimi për miratimin e rregullores

▶ VLERAT DHE PARIMET
┗
┗
┗
┗
┗
┗
┗
┗

Transparenca
Përgjegjshmëria
Barazia
Respekti për dallimet
Pajtueshmëria me politikat e BE-së
Depolitizimi
Puna në terren
Palët e interesuara janë të përfshirë në aktivitete të ndryshme të organizatës

▶ FUSHA GJEOGRAFIKE
Republika e Maqedonisë
▶ TARGET GRUPET
┗
┗
┗
┗

njësitë e vetëqeverisjes lokale dhe institucioneve të tjera shtetërore
ndërmarrjet sociale dhe organizatat që punojnë në sipërmarrjen sociale
të rinjtë në mes të moshës 14 dhe 30 vjeç.
donatorë vendas dhe të huaj
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┗
┗
┗
┗
┗
┗

grupet e margjinalizuara (romët dhe pakicat e tjera, njerëzit nga zonat rurale)
Media
Institucionet shtetërore dhe qeveritare
Organizatat qytetare
Kompanitë
Qytetarët

▶ PARTNERITETET DHE BASHKËPUNIMET
┗
┗
┗
┗
┗
┗
┗
┗
┗
┗

Media
Institucionet e pushtetit ekzekutiv
Njësitë e vetëqeverisjes lokale
Ambasadat në Republikën e Maqedonisë
Fondacionet vendase dhe të huaja si dhe institucionet ndërkombëtare
Organizatat qytetare
Institucionet hulumtuese
Shoqatat dhe Dhomat e Biznesit
Akademia Maqedonase e Shkencave dhe Arteve (MANU)
Organizatat ndërkombëtare dhe rajonale

▶ SLLOGANI
Njohuri globale - Ndikimi lokal!

4. ANALIZA E MJEDISIT TË JASHTËM DHE TË BRENDSHËM - ANALIZA SWOT E
INSTITUTIT ZIP

▶ ANALIZA E BRENDSHME
Strengths (anët e forta)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Një mision i fuqishëm që mbështetet nga palët e interesuara dhe stafi
Produktet dhe shërbimet gjithmonë adresojnë nevojat e grupeve të synuara
Në një mënyrë të shkëlqyer, ato përfaqësojnë nevojat e grupeve të synuara / ku ata punojnë
ZIP ushqen diversitetin në ekip dhe në botën reale me grupet e synuara (Gjinia, Etnia,)
Ekziston një staf minimal i kërkuar për punë
Përqendrohet në planifikimin afatgjatë
Struktura e organizatës është e përshtatshme
Të gjithë janë të njohur me punën e të tjerëve, edhe pse kryesisht detyrat ndahen nga projekti në
projekt (frlksibilni si një ekip dhe janë ekip mbështetës)
9. Kanë një qasje të shkëllqyer me përfaqësuesit e organizatave / ambasadave / donatorëve
ndërkombëtarë (parakusht për partneritete)
10. Keni një qasje të mirë dhe cilësi të analizave / hulumtimeve
11. ZIP është një organizatë transparente dhe e përgjegjshme
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Weaknesses (anët e dobëta)
1. Nuk ka vazhdimësi në ofrimin e shërbimeve të caktuara (për shkak të mungesës së fondeve)
2. Ende nuk ka oferta për shërbimet e organizatës në tregun e hapur (për tenderë)
3. Ekziston nevoja për të zhvilluar një qasje më të mirë për mediat (tradicionale + sociale) dhe
zhvillimin e kapaciteteve të ndërvarura (personeli + rritjen e përgjegjësisë së stafit për këtë)
4. Ekziston nevoja për punëtorë / bashkëpunëtorët kërkimore + Instituti ZIP ka nevoj pë një r puntorë
për shkrimin e projekteve
5. Nuk ka fonde të mjaftueshme në afat të gjatë
6. Ekziston nevoja për më shumë aktivitete për Institutin ZIP
7. Ka nevoja për zhvillim të mëtejshëm të procedurave të punës
8. Ekziston nevoja për të përmirësuar planifikimin e burimeve dhe kohës
9. Ekziston nevoja për më shumë iniciativë dhe veprim proaktiv të vetë ekipit në propozimin e
projekteve si dhe realizimin e aktiviteteve
10. Ekziston nevoja për softuer të menaxhimit financiar administrativ me donatorë të shumtë
▶ ANALIZA E JASHTME
Opportunities (Faktorët e jashtëm Pozitiv)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ekziston nevoja për të mbështetur grupet formale / informale në nivel lokal
Tani ekzistojnë oferta të mjaftueshme të programeve të donatorëve për financimin e projekteve
Grupet / institucionet e synuara janë të kënaqur me cilësinë e shërbimeve të ofruara nga ZIP
Donatorët janë shumë të kënaqur me mënyrën e punës së ZIP-it
ZIP ka situata të aplikimit të parimit të "diskriminimit pozitiv" përmes të cilit është mbështetur
Ka nevojë për punë në fushën e rregullimit dhe kushteve në fushën e ekstremizmit të dhunshëm
Ka nevojë për punë në pjesën e arsimit
Ka nevojë për punë në fushën e të drejtave të njeriut
Ekziston nevoja për të ndihmuar dhe përmirësuar bashkëpunimin e OJQ-ve të NJVL-së
Ekziston nevoja për të mbështetur zhvillimin rural
Ekziston nevoja për të mbështetur edukimin seksual dhe shëndetin në komunitetet e manganizuara

Threats (Faktorët e jashtëm negativ)
1. Ekziston një mbingarkim në disa aspekte të shërbimeve të ofruara nga OJQ-të
2. Grupet / përdoruesit e synuar nuk kanë gjithmonë interes për temat / produktet e mbuluara
3. Mediat nuk janë shumë të interesuara në aktivitetet organizative (nëse nuk ka aktivitete
kontraverse)
4. Situata politike ndikon negativisht në punën (nuk japin të dhëna dhe nuk bashkëpunon) Jo të gjitha
institucionet ofrojnë informata hulumtuese (rast pas rasti)
5. Ekziston frika në administrimin e asaj që do të ndodhë në shtet dhe vendin e tyre (për ta mbajtur
atë)
6. Klientizmi i shprehur në sektorin e OJQ-ve + OShC-të shkatërrojnë reputacionin dhe aftësinë
kreditore të sektori
7. Rritja e konkurrencës nga organizata të ngjashme
8. Pjesëmarrja e qytetarëve në nivel lokal dhe kombëtar është në nivel jo të lakmueshëm
9. Ekziston një burokraci e madhe midis institucioneve që punojnë me OJQ-t

7|Faqe

PLANI STRATEGJIK I INSTITUTIT ZIP - PËR PERIUDHËN 2017-2021

5. OBJEKTIVAT STRATEGJIKE, UDHËZIMET DHE AKTIVITETET

Objektivat Strategjike të INSTITUTIT ZIP
1. Përmirësimi i situatës dhe gjetja e zgjidhjeve të qëndrueshme për problemet në nivel lokal
2. Kontributi në zhvillimin e shoqërisë civile në nivel lokal
3. Kontributi në përmirësimin e sundimit të ligjit dhe mbrojtjes së të drejtave të njeriut
4. Promovimi i vlerave të BE-së në nivel lokal dhe kombëtar

Qëllimet strategjike dhe direktivat e INSTITUTIT ZIP
Qëllimi strategjik 1: Përmirësimi i situatës dhe gjetja e zgjidhjeve të qëndrueshme për problemet në
nivel lokal
Udhëzime për QS 1:
1.1. Hulumtimi i nevojave të njësive të vetqeverisjes lokale dhe fushat e veprimit për adresimin e
problemeve në nivel lokal.
1.2. Zhvillimi i shërbimeve të njësive për vetqeverisjen lokale.
1.3. Zhvillimin e kapaciteteve të aktorëve kyç në nivel lokal për të adresuar problemet me të cilat
ballafaqohen
1.4. Mbështetje për zhvillimin rural
1.5. Përmirësimi i kushteve të jetesës së komuniteteve të margjinalizuara
1.6. Përmirësimin e marrëdhënieve në mes të komuniteteve të ndryshme në nivel lokal
Qëllimi strategjik 2: Kontributi në zhvillimin e shoqërisë civile në nivel local
Udhëzime për QS 2:
2.1. Promovimi i rolit të OJQ-ve dhe shoqërisë civile
2.2. Hulumtime mbi transparencën dhe llogaridhënien e sektorit
2.3. Hartimi i shërbimeve të OJQ-ve në nivel lokal dhe promovimi i tyre
2.4. Zhvillimi i një mekanizmi për transparencën lokale
2.5. Zhvillimi i kapaciteteve të OJQ-ve lokale për funksionimin e tyre të qëndrueshëm
2.6. Zhvillimi i rrjeteve lokale dhe rajonale të OJQ-ve
2.7. Mbështetje për grupet formale dhe joformale në nivel lokal

Qëllimi strategjik 3: Kontributi në përmirësimin e sundimit të ligjit dhe mbrojtjes së të drejtave të njeriut
Udhëzime për QS 3:
3.1. Hulumtime mbi aspekte të ndryshme të përmirësimit të sundimit të ligjit dhe mbrojtjes së të
drejtave të njeriut
3.2. Promovimi i nevojës për të përmirësuar sundimin e ligjit dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut
3.3. Zhvillimi i administratës publike efikase dhe efektive
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3.4. Monitorimi i shpenzimit të parave publike
3.5. Analiza me harxhimeve efektive e politikave publike
3.6. Monitorimi i zbatimit të legjislacionit që siguron pavarësinë e pushtetit gjyqësor në Republikën e
Maqedonisë
3.6.1. Bashkëpunimi me Avokatin e Popullit dhe gjykatat
Qëllimi strategjik 4: Promovimi i vlerave të BE-së në nivel lokal dhe kombëtar
Udhëzime për QS 4:
4.1. Ofrimi i mundësive të lidhura me BE-në për të rinjtë
4.1.1. Mundësimi i shkëmbimit të të rinjve nga MK në BE dhe anasjelltas nga BE në M
4.1.2. Organizimi i sesioneve informuese për mundësitë për të studiuar në BE
4.1.3. Prezantimi i BE-së për të rinjtë në shkollat e mesme
4.1.4. Ndërmjetësim për praktikën e të rinjve në ndërmarrjet në RM / BE
4.2. Përkrahje për komunat për ndërtim të partneriteteve ndërmjet komunave nga Maqedonia dhe BE
4.3. Krijim i bashkëpunimit me diasporën nga Republika e Maqedonisë në vendet evropiane

Hartimi i qëllimeve strategjike, drejtimeve dhe aktiviteteve të INSTITUTIT ZIP
Qëllimi strategjik 1: Përmirësimi i situatës dhe gjetja e zgjidhjeve të qëndrueshme për problemet në
nivel lokal
Udhëzime për SC 1:
1.1. Hulumtimi i nevojave të aktorëve lokal (OJQ, institucionet publike, etj.) Dhe fushat e veprimit për të
adresuar problemet në nivel lokal
1.1.1. Përgatitja e një mjeti vlerësues
1.1.2. Realizimi i hulumtimit
1.1.3. Përgaditja e një raporti me rekomandime
1.2. Zhvillimi i shërbimeve mbështetëse të NJVL-së
1.2.1. Përgatitja e një protokolli të shërbimit
1.2.2. Testimi i shërbimit
1.2.3. Dorëzimi i shërbimeve mbështetëse në NJVL
1.2.4. Vlerësimi i cilësisë së shërbimit
1.3. Zhvillimi i palëve kyçe të interesit në nivel lokal për të adresuar problemet me të cilat përballen
1.3.1. Analiza e rekomandimeve nga vlerësimet e mëparshme / Përgatitja e vlerësimit të nevojave për
zonat / palët e reja
1.3.2. Përgatitja e një plani për zhvillimin e kapaciteteve
1.3.3. Dorëzimi i aktiviteteve për zhvillim të kapaciteteve
1.3.4. Vlerësimi i cilësisë së aktivitetit për zhvillimin e kapaciteteve
1.4. Mbështetje për zhvillimin rural
1.4.1 Mbështetja për bashkësitë lokale
1.4.2. Mbështetje të evenimenteve (festivali i rrushit, reflektimi i ditëve)
1.4.2. Ndërhyrje të vogla në infrastrukturë
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1.5. Përmirësimi i kushteve të jetesës komuniteteve të margjinalizuara
1.5.1. Hulumtim
1.5.2. Komunikimi me grupet e synuara
1.5.3. Veprimi (punëtori për fitimin e aftësive)
1.6. Përmirësimi i marrëdhënieve ndërmjet komuniteteve të ndryshme në nivel lokal
1.6.1. Vizitat në tempuj fetarë
1.6.2. Seminare trajnuese
1.6.3. Aktivitete ku bëjnë miq
Qëllimi strategjik 2: Kontributi në zhvillimin e shoqërisë civile në nivel lokal
Udhëzime për SC 2:
2.1. Promovimi i rolit të OJQ-ve dhe shoqërisë civile
2.2. Hulumtime mbi transparencën dhe llogaridhënien e sektorit
2.3. Hartimi i shërbimeve të OJQ-ve në nivel lokal dhe promovimi i tyre
2.4. Zhvillimi i një mekanizmi për transparencën lokale
2.5. Zhvillimi i kapaciteteve të OJQ-ve lokale për funksionimin e tyre të qëndrueshëm
2.6. Zhvillimi i rrjeteve lokale dhe rajonale të OJQ-ve
2.7. Mbështetje për grupet formale dhe joformale në nivel lokal
Qëllimi strategjik 3: Kontributi në përmirësimin e sundimit të ligjit dhe mbrojtjes së të drejtave të njeriut
Udhëzimet për SC 3:
3.1. Hulumtime mbi aspekte të ndryshme të përmirësimit të sundimit të ligjit dhe mbrojtjes së të
drejtave të njeriut
3.2. Promovimi i nevojës për të përmirësuar sundimin e ligjit dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut
3.3. Zhvillimi i administratës publike efikase dhe efektive
3.4. Monitorimi i shpenzimeve publike
3.5. Analiza me kosto efektive e politikave publike
3.6. Monitorimi i zbatimit të legjislacionit që siguron pavarësinë e pushtetit gjyqësor në Republikën e
Maqedonisë
3.6.1. Bashkëpunimi me Avokatin e Popullit dhe Gjykatat
Qëllimi strategjik 4: Promovimi i vlerave të BE-së në nivel lokal dhe kombëtar
Udhëzimet për SC 4:
4.1. Ofrimi i mundësive në lidhje me BE-në për të rinjtë
4.1.1. Mundësi për shkëmbimin e të rinjve nga MK në BE dhe anasjelltas nga BE në MK
4.1.2. Organizimi i sesioneve informuese për mundësitë për të studiuar në BE
4.1.3. Prezantimi i BE-së për të rinjtë në shkollat e mesme
4.1.4. Ndërmjetësim për praktikën e të rinjve në ndërmarrjet në RM / BE
4.2. Asistencë dhe përkrahje për komunat për partneritet ndërmjet komunave nga Maqedonia dhe BE
4.3. Krijimi i bashkëpunimit me diasporën nga Republika e Maqedonisë në vendet evropiane
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6. STRUKTURA ORGANIZATIVE DHE MENAXHUESE
Statuti i Institutit ZIP përcakton strukturën organizative dhe menaxhimi i Institutit ZIP
Trupi më i lartë drejtues i INSTITUTIT ZIP është Kuvendi, i cili përbëhet nga pesë anëtarë. Anëtarët e
Kuvendit zgjidhen nga Bordi Ekzekutiv (BE).
BE ka 5 anëtarë, I cilI menaxhohet dhe përfaqësohet nga presidenti, i cili është gjithashtu kryetar i
kuvendit të shoqatës. BE është përgjegjëse për punën e tij para kuvendit.
Megjithëse nuk është përcaktuar me statut, detyrat e përditshme të organizatës realizohen nga një ekip
profesional të angazhuar në realizimin e projekteve dhe aktiviteteve të ndryshme. Struktura e
organizatës është paraqitur në figurën më poshtë

KUVENDI

BORDI
EKZEKUTIV

Kryetari
i
ORGANIZATËS

ZYRA EKZEKUTIVE
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7. RESURSET E REZERVUARA, BURIMET E FINANCIMIT DHE ZBATIMI I PLANIT STRATEGJIK
7.1 MJETET FINANCIARE TË PARASHIKUARA DHE TË NEVOJSHME
Për realizimin e planit strategjik është e nevojshme të sigurohen burime të mjaftueshme për zgjidhjen
në kohë të harxhimeve të parashikuara në punën e INSTITUTIT ZIP. Në përputhje me procesin e zhvillimit
të planit strategjik, është bërë buxheti i detajuar për zbatimin e tij, paraqitur në Kapitullin 6.
Për punën e INSTITUTIT ZIP, fondet shpërndahen çdo vit për shpenzimet sipas buxhetit të aprovuar.
Duke marrë parasysh vlerat e parashikuara buxhetore të nevojshme për realizimin e planit strategjik dhe
atë që Instituti ZIP merr si fonde nga tarifat e anëtarësimit dhe projekteve, mund të konkludohet se
INSTITUTI ZIP përballet me një mungesë të burimeve financiare për realizimin e të gjitha aktiviteteteve
BUXHETI I KËRKUAR për
realizimin e planit
strategjik të Institutit
Zip

Për të gjithë
4 vite
(2017-2021)

Prej 1
korrik 2017

2018

2019

2020

Deri 30
qershor
2021

Buxheti i INSTITUTIT ZIP
(në denarë)

DEN
82,323,010

DEN
8,796,531

DEN
14,751,763

DEN
19,029,400

DEN
20,904,916

DEN
18,840,400

Buxheti i INSTITUTIT ZIP
(në EUR)

€
1,338,585.5

€
143,033.0

€
239,866.0

€
309,421.1

€
339,917.3

€
306,347.9

Tabela 2. Shumat e parashikuara të buxhetit për periudhën 2017-2021 (në Denarë dhe EUR)

Për të siguruar fonde për zbatimin e plotë të aktiviteteve të parapara në Planin Strategjik, do të kërkohet
burime shtesë të financimit.
Gjithashtu, nuk duhet të harrohet se në periudhën e ardhshme, nëpërmjet ndihmës dypalëshe dhe
multilaterale të zhvillimit si dhe agjencive për bashkëpunim dhe zhvillim ndërkombëtar, mund të
përdoren fonde që do të kishin për qëllim mbulimin e një pjese të aktiviteteve të parashikuara nga ky
Plan Strategjik. Për këtë qëllim, brenda kornizës së INSTITUTIT ZIP është e nevojshme të zhvillohen
aftësitë për përgatitjen dhe menaxhimin e projekteve, por gjithashtu është e nevojshme që në mënyrë
aktive të lobohen përfaqësuesit e institucioneve qeveritare dhe ndërkombëtare.
7.2 BURIME TË NEVOJSHME NJERËZORE PËR ZBATIMIN E PLANIT STRATEGJIK
Për të mundësuar menaxhimin e duhur të procesit të zbatimit të planit strategjik, monitorimin e rregullt
të zbatimit, rishikimin dhe përmirësimin e planit dhe sigurimin e burimeve financiare, është e nevojshme
të mendohet për puntorë të rinjë.
Përveç stafit ekzistues, ekziston nevoja që së paku dy (2) drejtues në ZIP INSTITUTE të realizojnë detyrat
e programit që nuk janë mbuluar nga të punësuarit (Objektivat Strategjike 2, 3 dhe 4. Një pjesë e
përgjegjësive të punëtorve do të ishte monitorimi, dhe menaxhimi, zbatimin e projekteve nga agjencitë
dhe institucionet ndërkombëtare, në veçanti programet e Bashkimit Evropian (IPA II, Erasmus Plus,
Europa për Qytetarët, EIDHR, etj)
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7.3. MONITORIMI DHE VLERËSIMI I PLANIT STRATEGJIK
Për zbatimin e suksesshëm të Planit Strategjik, monitorimi i duhur do të kryhet në periudhën e mbuluar
nga ky dokument, si dhe do të bëhet vlerësim i arritjeve në çdo vit. Për këtë qëllim, do të themelohet një
grup pune i kryesuar nga Drejtori Ekzekutiv për të monitoruar planin dhe dinamikën e zbatimit të këtij
Plani Strategjik. Ky grup pune do të përgatisë dhe do të paraqesë një raport për anëtarët e BU dhe BM si
dhe do të propozojë ndryshimet dhe përshtatjet e nevojshme për të arritur qëllimet e deklaruara.
Monitorimi i zbatimit të programeve vjetore përmes të cilave do të realizohen qëllimet strategjike, do të
kryhet vazhdimisht nga INSTITUTI ZIP, Instituti ZIP do të monitorojë vazhdimisht aktivitetet e
parashikuara dhe do të vlerësojë qëllimet e caktuara tremujore, duke paraqitur raporte që do të
përmbajnë informacion mbi progresin dhe suksesin e zbatimit, si dhe konkluzionet dhe rekomandimet
për zbatimin efektiv dhe efikas të planit.
Për të monitoruar aktivitetet përcaktohen indikator me të cilët matet niveli i arritjes së objektivave si
dhe burimet e verifikimit, brenda planit të detajuar të aktiviteteve që i bashkëngjitet planit strategjik
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8. BUXHETI NGA STRATEGJIK; UDHËZIMEt DHE AKTIVITETET (PËR VITIN 2017-2021)

Qëllimi strategjik 1: Përmirësimi i situatës dhe gjetja e zgjidhjeve të
qëndrueshme për problemet në nivel lokal
Drejtimet dhe aktivitetet strategjike për qëlliminn nr. 1

1.1 Hulumtimi i nevojave të aktorëve lokal (ELS, OJQ, Institucionet
publike, etj.) si dhe fushat tjera për adresimin e problemeve në
nivel lokal
1.1.1. Përgatitja e instrumenteve për vlersim
1.1.2. Realizim i hulumtimit
1.1.3. Pregaditja e raportit me rekomandime

Buxheti në total
(EUR)2017-2021
48,000

Gjithsej
(EURO)-2017
6,000

Gjithsej
(EURO)-2018
12,000

Gjithsej
(ЕURO) – 2019
12,000

Gjithsej
(ЕURO) - 2020
12,000

Gjithsej
(ЕURO) - 2021
6,000

9,600

1,200

2,400

2,400

2,400

1,200

28,800

3,600

7,200

7,200

7,200

3,600

9,600

1,200

2,400

2,400

2,400

1.200

СН 1.2. Zhvillimi i shërbimeve për mbështetjen e NJVL

81,000

18,000

18,000

1.2.1. Përgaditja e protokolit për shërbime

18,000

9,000

9,000

9,000

9,000

1.2.2. Testim i shërbimeve
1.2.3. Ofrimi i shërbimeve për mbështetjen e NJVL

42,000

1.2.4. Vlersim i kualitetit të shërbimeve

12,000

CH 1.3. Zhvillimi i palëve kyçe të interesit në nivel lokal për të
adresuar problemet me të cilat përballen
1.3.1. Analiza e rekomandimeve nga vlerësimet e mëparshme /
Përgatitja e vlerësimit për zonat e reja
1.3.2. Përgatitja e një plani për zhvillimin e kapaciteteve

81,300

14,100

16,800

6,500

900

6,800

1.3.3. Ofrim i aktiviteteve për zhvillim të kapaciteteve
1.3.4. Vlerësimi i cilësisë së aktivitetit për zhvillimin e kapaciteteve

9,000

18,000

18,000

18,000

15,000

9,000

3,000

9,000

16,800

16,800

16,800

1,400

1,400

1,400

1,400

1,200

1,400

1,400

1,400

1,400

68,000

12,000

14,000

14,000

14,000

14,000

8,100

900

1,800

1,800

1,800

1,800
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СН 1.4. Mbështetje për zhvillimin rural

81,000

11,000

15,000

20,000

20,000

15,000

1.4.1 Mbështetje për bashkësit lokale

23,000

3,000

5,000

5,000

5,000

5,000

1.4.2. Mbështetje të eventeve (festivali i rrushit, reflektimi i
ditëve)
1.4.3. Ndërhyrje të vogla në infrastrukturë

25,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

33,000

3,000

5,000

10,000

10,000

5,000

45,000

4,500

10,500

10,500

10,500

9,000

12,000

1,000

3,000

3,000

3,000

2,000

6,000

500

1,500

1,500

1,500

1,000

27,000

3,000

6,000

6,000

6,000

6,000

25,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

1.6.1 Vizitë të tempujve fetarë

5,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1.6.2. Trajnime

5,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

15,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

67,500

7,500

15,000

15,000

15,000

15,000

10,000

20,000

20,000

20,000

20,000

1.1. СН 1.5. Përmirësimin e kushteve të jetesës për komunitetet e
margjinalizuara
1.5.1. Hulumtim
1.5.2. Komunikim me palët
1.5.3.

Aktivitete/punëtori të ndryshme)

CH 1.6. Përmirësimi i marrëdhënieve ndërmjet komuniteteve të ndryshme
në nivel lokal

1.6.3.Aktivitetet ku krijohen miqësi dhe kontakte
BUXHETI TOTAL PËR QËLLIMIN STRATEGJIK nr.1

Qëllimi strategjik 2: Kontributi në zhvillimin e shoqërisë civile në
nivel lokal
Drejtimet dhe aktivitetet strategjike për qëllimin nr 2

CH 2.1. Promovimi i rolit të OJQ-ve dhe shoqërisë civile

0
CH 2.2. Hulumtime mbi transparencën dhe llogaridhënien e

90,000
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sektorit civil
0
CH 2.3. Hartimi i shërbimeve të OJQ-ve në nivel lokal dhe
promovimi i tyre

25,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

4,500

15,000

15,000

15,000

15,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

58,000

10,000

12,000

12,000

12,000

12,000

312,500

44,500

67,000

67,000

67,000

67,000

24,000

3,000

6,000

6,000

6,000

3,000

8,000

1,000

2,000

2,000

2,000

1,000

20,000

20,000

20,000

20,000

25,000

25,000

25,000

0
CH 2.4. Zhvillimi i një mekanizmi për transparencën lokale

25,000
0

CH 2.5. Zhvillimi i kapaciteteve të OJQ-ve lokale për funksionimin e
tyre të qëndrueshëm

64,500
0

СН 2.6. Zhvillimi i rrjeteve lokale dhe rajonale të OJQ-ve

50,000
0

СН 2.7. Mbështetja e grupeve formale dhe joformale në nivel lokal
BUXHETI TOTAL PËR QËLLIMIN STRATEGJIK nr.2
Qëllimi strategjik 3. Kontributi në përmirësimin e sundimit të ligjit dhe
mbrojtjes së të drejtave të njeriut
Drejtimet dheцел
aktivitetet
për qëllimin
strategjikë nr.3 на владеење на
Стратешка
3. Придонес
кон подобрување

правото
и заштитата
човековите
права për përmirësimin e
С.Н. 3.1. Hulumtim
mbiна
aspekte
të ndryshme
ligjit dhe mbrojtjes së të drejtave të njeriut
3.1.1.
С.Н. 3.2 Promovim nevojës për të përmirësuar sundimin e ligjit dhe

mbrojtjen e të drejtave të njeriut
3.2.1.
С.Н. 3.3. Zhvillimi i administratës publike efikase dhe efektive

80,000

3.3.1.
С.Н. 3.4 Monitorimi i shpenzimit të parave publike

75,000
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3.4.1.
С.Н. 3.5 Kost benefit analiza e politikave publike

36,000

4,000

8,000

8,000

8,000

30,000

30,000

8,000

3.5.1.
С.Н. 3.6 Monitorimi i zbatimit të rregulloreve që siguron pavarësinë

60,000

e pushtetit gjyqësorit në Maqedoni
3.6.1.
BUXHETI TOTAL PËR QËLLIMIN STRATEGJIK nr.3

283,000

8,000

36,000

91,000

91,000

57,000

42,000

7,000

7,000

10,500

10,500

7,000

2,500

500

500

500

500

500

6,300

900

1,500

1,500

1,500

900

2,500

500

500

500

500

500

6,750

750

1500

1500

1500

1500

4000

4000

4000

4000

15,000

18,500

18,500

14,400

Qëllimi strategjik 4. Promovimi i vlerave të BE-së në nivel lokal dhe
kombëtar
Drejtimet dhe aktivitetet strategjike për qëllimin nr. 4
СН 4.1. Ofrimi i mundësive në lidhje me projektet me BE-në për të

rinjtë
4.1.1. Mundësi për shkëmbimin e të rinjve nga MK në BE dhe
anasjelltas nga BE në MK
4.1.2. Organizimi i sesioneve informuese për ti prezantuar
mundësitë për të studiuar në BE
4.1.3. Prezantimi i BE-në në shkollat e mesme
4.1.4. Ndërmjetësim për praktikë e të rinjve në ndërmarrjet në
RM / BE
СН 4.2 Përkrahje për komunat për partneritetet nga MK dhe BE
4.2.1.
СН 4.3. Themelimi i bashkëpunimit me diasporën nga Republika e

0
16,000

Maqedonisë në vendet evropiane
4.2.1.
BUXHETI TOTAL PËR QËLLIMin STRATEGJIK nr.4

76,050

9,650
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Buxheti Gjithsej
(2017-2021)

Gjithsej (DEN)2017

Gjithsej (DEN)2018

Gjithsej (DEN) 2019

GJithsej (DEN) 2020

GJITHSEJ (DEN)
- 2021

Buxheti total i programit (EUR)

€ 1,032,850.00

€ 120,750.00

€ 195,300.00

€ 258,800.00

€ 258,800.00

€ 199,200.00

Pikat buxhetore për shpenzimet operative

Buxheti
Gjithsej
(2017-2021)
250,829.27

Gjithsej (DEN)2017

Gjithsej (DEN)2018

Gjithsej (DEN) 2019

Gjithsej (DEN) 2020

Gjithsej (DEN) 2021

16,097.56

32,195.12

38,634.15

64,195.12

99,707.32

39,609.76

2,829.27

5,658.54

11,317.07

11,317.07

8,487.80

182,439.02

10,731.71

21,463.41

21,463.41

42,926.83

85,853.66

17,560.98

1,560.98

3,121.95

3,121.95

6,243.90

Person përgjegjës për marrëdhëniet me publikun

9,268.29

975.61

1,951.22

1,951.22

2,926.83

1,463.41

Avokat

1,951.22

0

0

780.49

780.49

390.24

B. Mirëmbajtja e zyrës

2,559.56

253.66

891.27

507.32

604.88

302.44

Mirëmbajtja e zyrës

2,091.27

195.12

774.19

390.24

487.80

243.90

468.29

58.54

117.07

117.07

117.07

58.54

C. Shpenzimet e përgjithshme dhe për komunikim

7,170.73

878.05

1,756.10

1,756.10

1,853.66

926.83

Uji, energjia elektrike

3,902.44

487.80

975.61

975.61

975.61

487.80

Telefon

2,341.46

292.68

585.37

585.37

585.37

292.68

926.83

97.56

195.12

195.12

292.68

146.34

26,476.79

3,021.24

5,658.54

5,658.54

8,772.62

3,365.85

А. PERSONELI

Sekretari Teknik (kontributet sociale të paguara dhe të raportuara
me kohë të plotë)
Koordinator i programit (honorarë)
Asistent i projektit (honorarë)

Produktet e higjienës, mirëmbajtjen e vazhdueshme

Shpenzime postare
Ç. Трошоци поврзани со работењето на организацијата Shpenzimet që

3,512.20
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kanë të bëjnë me funksionimin e organizatës

Karburant

7,609.76

878.05

1,756.10

1,756.10

2,146.34

1,073.17

Kontabilisti

2,341.46

292.68

585.37

585.37

585.37

292.68

Shpenzimet administrative

2,341.46

292.68

585.37

585.37

585.37

292.68

Shpenzimet e udhëtimit, parkimi, taksi, biletat e autobusit

9,951.22

975.61

1,951.22

1,951.22

3,902.44

1,170.73

Shërbime të tjera të zyrës

2,045.63

387.10

390.24

390.24

585.37

292.68

Prezantim

2,187.25

195.12

390.24

390.24

967.74

243.90

18,699.19

2,032.52

4,065.04

4,065.04

5,691.06

2,845.53

€ 305,735.54

€ 22,283.03

€ 44,566.06

€ 50,621.14

€ 81,117.34

€ 107,147.97

€ 1,338,585.54

€ 143,033.03

€ 239,866.06

€ 309,421.14

€ 339,917.34

€ 306,347.97

Buxheti gjithsej
(2017-2021)

Gjithsej
(EURO)-2017

Gjithsej
(EURO)-2018

Gjithsej
(EURO) - 2019

Gjithsej (EURO)
- 2020

Gjithsej
(Euro) – 2021

D. Investimet kapitale / blerjet
Paijsje
Buxheti total i programit (EURO)
Buxheti total i organizatës (EURO)
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PËRMBLEDHJE E BUXHETIT TË PARASHIKUAR PËR ZBATIMIN E PLANIT STRATEGJIK TË INSTITUTIT ZIP
Kategoritë e buxhetit

Buxheti (2017-2021)

Shpenzimet - Buxheti organizativ

DEN 82,323,010

Buxheti i programit

DEN 63,520,275.00

Buxheti operativ

DEN18,802,735.48

Përqindja e shpenzimeve të programit

77.16%

Përqindja e shpenzimeve operative

_____________22.84%

Buxheti në denarë
Buxheti gjithsej
(2017-2021)
Githsej buxheti i programit (DEN)
) Githsej buxheti operativ (DEN)
Buxheti total i organizatës (MKD)

DEN
63,520,275.00
DEN
18,802,735.48
DEN
82,323,010

Gjithsej DEN)2017

Gjithsej (DEN)2018

Gjithsej(DEN) 2019

Gjithsej (DEN) 2020

Gjithsej (DEN)
– 2021

DEN
7,426,125.00
DEN
1,370,406.45
DEN
8,796,531

DEN
12,010,950.00
DEN
2,740,812.90
DEN
14,751,763

DEN
15,916,200.00
DEN
3,113,200.00
DEN
19,029,400

DEN
15,916,200.00
DEN
4,988,716.13
DEN
20,904,916

DEN
12,250,800.00
DEN
6,589,600.00
DEN
18,840,400

20 | F a q e

9. REFERENCAT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

Statuti i Institutit ZIP për Politikë dhe Qeverisje të Mirë Shkup, 2014
"Planifikimi strategjik për organizatat jofitimprurëse" - Manuali i trajnimit PROEPECT, prill 2015
"Koncepti i Planifikimit Strategjik" - Zoran Stojkovski, Proefekt, 2013
"Planifikimi Strategjik për Shoqatat Qytetare", Zoran Stojkovski - Udhëzues për Trajnimin e CIRa, prill
2008
"Zhvillimi Institucional dhe Forcimi Organizativ" Materialet nga një kurs 3-ditor për nevojat e
shoqatave të fermerëve; MEDF, trajnerët Lile Alçeva dhe Zoran Stojkovski, 2005
"Procesi i planifikimit strategjik dhe analizimi i mjedisit të brendshëm të organizatës dhe përcaktimi i
strategjisë" - Manual trajnimi ISC, prill-shtator 2002
Doracaku "Zhvillimi Institucional dhe Forcimi Organizativ" nga kursi 3 javor, Shtator 1999,
Menaxhmenti për Zhvillim Fondacioni
Doracaku "Kursi për bazat e IRI" të QMBN, Ohër 1998
"Planifikimi strategjik për organizatat joqeveritare", Programi "Rrjeti Demokratik" ITZ Bulgarya, Ivan
Zdravkov, Galja Dimitrova.
"Planifikimi strategjik", broshurë, Universiteti Jhon Hopkins, Baltimore, Maryland, 1997
Bryson, John M. Krijimi dhe zbatimi i planit tuaj strategjik: Një libër pune për organizatat publike dhe
jofitimprurëse. Jossey-Bass, Inc. Botuesit dhe Jossey-Bass Limited, 1996.
Bryson, John M. Planifikimi Strategjik për Organizatat Publike dhe Jofitimprurëse: Një Udhëzues për
Forcimin dhe Mbështetjen e Arritjes Organizative. Jossey-Bass, Inc. Botuesit dhe Jossey-Bass
Limited, 1995.
Mintzberg, H. Organizatat Strukturore. Englewood Clifts ,, NnJ. : Prentice Hill, 1979

