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А. TË ARDHURA

Donacione dhe grante 2008 2007
Servisi Zhvillimor Kishtar (EED), Gjermani 17,209 16,218
Asociacioni Norvegjez i Komunave (KS) 9,000 603
Polio plus 4,807 0
Sokotab dhe partnerët, Zvicër 4,607 3,599
Ndihma Kishtare Daneze (DCA) 2,768 13,395
Ndihma Kishtare Norvegjeze (NCA) 2,814 4,199
Agjencia Zvicerane për Zhvillim  
dhe Bashkëpunim (SDC) 1,923     0
Donatorë të tjerë 1,822 25,241
GJITHSEJ DONACIONE DHE GRANTE 44,951 63,255
Të ardhura vetanake
Fondacioni Zhvillimor Maqedonas  
për Ndërmarrje (MRFP) 7,429 6,404
ОOrganizata për Siguri dhe Bashkëpunim në 
Evropë (OSBE) 4,464 5,127
Asociacioni i Konsultantëve Ekonomik (ECA), 
B. Madhe 2,034 0
Të ardhura tjera vetanake 2,482 11,805
Gjithsej të ardhura vetanake 16,408 23,336
Kamata dhe dallime pozitive të kursit 3,056 4,801
Të ardhura të jashtëzakonshme 4,424 8,659
GJITHSEJ TË ARDHURA 68,839 100,051

B. SHPENZIME

Shpenzime bamirëse 2008 2007
Projekte për modernizimin e arsimit (PMO) 4,310 4,541
Udhëheqja me MRFP  210 184
Maqedonia pa diskriminim (MBD) 8,925 8,301
Zhvillimi lokal i bashkësive (LRZ) 6,280 2,815
Furnizimi me ujë i komunës së Jegunovcit 
(VOJ) 6,129 8,581

Udhëheqja e mirë (DUM) 380 0
Zhvillimi institucional i shoqërisë civile (IGO) 1,000 15,116
Forcimi organizativ i aktorëve të shoqërisë 
civile (ORR) 2,271 7,238
Udhëheqja me Rrjetin Ballkanik për OQ (RBM) 703 4,272
Bashkëpunimi ndërreligjioz në Maqedoni (MSM) 3,035 6,265
Fushata për mobilizimin e resurseve (KMF) 3,182 2,197
Programet nga vitet e kaluara (RMS) 945 0
GJITHSEJ SHpENzImE bAmIRËSE 37,370 60,668
Shpenzime operative
Rroga dhe kompensime për personelin 20,352 19,304
Shpenzime tjera operative  16,282 16,407
Informata dhe publikime 885 1,008
Gjithsej shpenzime operative 37,519 36,719
GJITHSEJ SHpENzImE 74,888 97,440
bILANC para tatimit -6,050 2,611
Tatimi -368 -71
bILANCI -6,418 2,540

SUNDIMI I DREJTË, PARTICIPIMI DHE POLITIKA 
TË DREJTUAR NGA DHE DREJT NJERËZVE

SHOQËRI CIVILE E 
RRËNJOSUR DHE DINAMIKE

ZHVILLIM I QËNDRUESHËM 
LOKAL DHE RURAL

PROCES I MBËSHTETUR EUROINTEGRUES 
DHE BASHKËPUNIMI RAJONAL

Е-posta: mcms@mcms.org.mk
Web: www.mcms.org.mk
www.gragjanskisvet.org.mk

Adresa
rr. Nikolla Parapunov p.n., Shkup
F.postar 55, 1060 Shkup
Tel. 02/3065-381
Faksi: 02/3065-298

KËSHILLI DREJTUES
Nastasha Gaber-Damjanovska, kryesuese; prifti Dragi Kostadi-
novski, zëvendës kryesues; Andon Markovski; Biljana Gerasimovs-
ki-Kitanovska; Muhamed Toçi; Behixhudin Shehapi; Zejnulla efendi 
Fazliu; prifti Mihail Cekov; Sveto Stefanovski.

BORDI I DREJTORËVE
Sasho Klekovski – Drejtor i parë ekzekutiv
Aleksandar Kërzhallovski – Drejtor ekzekutiv

ZYRA EKZEKUTIVE
zhvillimi: Dimçe Mitreski, udhëheqës; Miodrag Koliq. punësimi: 
Tetjana Llazarevska; Llazar Nedanoski; Gligor Mihailovski; Lirim 
Hajredini; Afërdita Misliu. Shoqëria civile: Sunçica Sazdovska, 
udhëheqëse; Fatmir Bytyqi; Emina  Nuredinoska; Valentina 
Çiçeva; Daniella Stojanova; Krenar Kuka. Informatat: Gonce 
Jakovleska; Gramoz Shabani; Adis Rahiq; Boris Ristovski; Suzan 
Shakir-Sulejmani. marrëdhëniet me bashkësit dhe ballkani: 
Tanja Hafner-Ademi; Dervisha Haxhiq-Rahiq; Zdenka Videnova. 
Administrata: Millka Bozhinovska-Miova; Mirjana Kunovska; 
Biljana Vuqureviq; Danillo Mitov; Vesna Bogdanovska. 

Tekstin integral të Raportit për punë për vitin 2008 dhe raportin 
financiar mund ta merrni në: www.mcms.org.mk

DIVERSIFIKIM, NDËRVARËSI DHE DIALOG I 
PRANUAR KULTUROR

2.  Furnizimi me ujë në komunën e Jegunovcit
U përgatit dokumentacioni teknik dhe pusi për furnizim me ujë 
të komunës së Jegunovcit. 

1.  Udhëheqja e mirë në Maqedoni
U realizuan nëntë punëtori për zhvillimin e kapaciteteve për 
përgjegjësi qytetare të liderëve komunal lokal dhe qytetarëve 
në rajonet rurale në rajonin e Kumanovës-Likovës, Shkupit 
dhe Tetovës (108 pjesëmarrës). Filluan Forumet në bashkësi 
në Resnjë dhe Manastir.

1. Zhvillimi institucional i shoqërisë civile
U përgatit edhe raporti për progresin e Strategjisë për bash-
këpunim të Qeverisë me sektorin civil. MCMS mori pjesë në 
përgatitjen e versionit punues të propozim Ligjit për shoqata 
të qytetarëve dhe fondacioneve. U mbështetën nëntë publikime 
hulumtuese dhe u realizua Hulumtimi për besimin e qytetarëve 
në shoqërinë civile.

2.  Zhvillimi organizativ i aktorëve të shoqërisë civile
U realizuan 36 konsultime dhe trajnime ku morën pjesë 520 për-
faqësues të organizatave qytetare, sektorit shtetëror dhe afarist, 
bashkësitë fetare, mediat etj. U përgatitën dhe i publikuan dy do-
racak: Menaxhment me resurse njerëzore dhe Udhëheqja e mirë. 
Në bashkëpunim me TRIALOG nga Austria dhe në partneritet me 
Komitetin e Helsinkit për të Drejtat e Njeriut të Republikës së 
Maqedonisë dhe Sigma 7 u organizua konferencë dyditëshe me 
titull “Bashkëpunimi zhvillimor në kontekst të anëtarësimit të 
Maqedonisë në UE”. 

1. Bashkëpunimi ndërreligjioz në Maqedoni
U realizuan pesë ligjërata shkëmbimi, një vizitë në shkollat te-
ologjike, tre vizita objekteve fetare, u mbështet zyra për bash-
këpunim mes bashkësive fetare, organizimi i konferencës së 
ERPG, u organizua vizita studimi në Jerusalem, u publikuan dy 
numra të buletinit për dialog ndërreligjioz dhe dy publikime.

1. Udhëheqja me Rrjetin Ballkanik për Zhvillimin e Sho-
qërisë Civile
U organizuan dy aktivitete koordinuese. U vëzhgua zbatimi i 
re gjimit t lehtësuar të vizave. U realizuan 774 anketa me para-
shtru es të vizave.
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Qendra Maqedonase për Bashkëpunim Ndërkombëtar (MCMS) është 
organizatë e shoqërisë civile që beson në paqe, harmoni dhe pros-
peritetin e njerëzve në Maqedoni, në Ballkan dhe globalisht. Misioni i 
MCMS është të udhëheqë ndryshime me zgjidhje të reja dhe alterna-
tive të problemeve shoqërore, të cilat ndikojnë te aktorët tjerë dhe të 
cilët janë inkuadruar në rrjedhat kryesore. 

Në punën e vet, MCMS udhëheqjet nga parimet e participimit, trans-
parencës dhe përgjegjësisë, partneritetit, tolerancës, sipërmarrjes, 
qëndrueshmërisë dhe mundësive të barabarta.  

Qëllimet afatgjate të MCMS janë:  
Kohezioni social dhe zvogëlimi i varfërisë;  �
Zhvillim i qëndrueshëm lokal dhe rural; �
Sundimi i drejtë, participimi dhe politika të drejtuara nga dhe  �
drejt njerëzve;

Shoqëri civile e rrënjosur dhe dinamike, e cila ndikon në  �
politikat publike;

Diversifikim, ndërvarësi dhe dialog i pranuar kulturor; �
Proces i mbështetur eurointegrues me bashkëpunim të  �
forcuar rajonal;

MCMS, organizatë e pavarur me kredibilitet, e aftë për part- �
neritete të fuqishme dhe efektive dhe aleanca të bazuara në 
barazi, në nivel nacional, rajonal dhe ndërkombëtar;

MCMS është organizatë atraktive dhe rinovuese e cila më- �
son, me rrënjë lokale dhe vështrim global.  

mCmS është anëtare e:
UN ECOSOC (Këshilli ekonomiko-social i KB); �
ACT International (Aksioni i Kishave Bashkë); �
CIVICUS (Aleanca Botërore për Pjesëmarrje Qytetare); �
Rrjeti Ballkanik për Zhvillimin e Shoqërisë Civile (BCSDN); �
Platforma Qytetare e Maqedonisë (GPM) �

MCMS në vitin 2008 pati vëllim të përgjithshëm (portfo-
lio) prej 47 projekteve dhe buxhet prej 75 milionë den-
arë.

1.  Maqedonia pa diskriminim
MCMS bashkë me partnerët e Lidhjes “Maqedonia pa diskrim-
inim” e mbështeti përgatitjen e Ligjit për jodiskriminim. U për-
gatit dhe u botua Fjalori i shprehjeve lidhur me diskriminimin. U 
zgjodh sekretariati i Lidhjes dhe u organizuan tre trajnime për 
jodiskriminim (41 pjesëmarrës) prej të cilave një për gazetarë 
(10 pjesëmarrës nga 7 media). U organizuan tre trajnime (48 
pjesëmarrës) si pjesë e projektit për ndërtimin e kapaciteteve 
të Avokatit të Popullit. MCMS e mbështeti fushatën “Inkuadri-
mi i të gjithë fëmijëve në procesin arsimor) dhe RNVO “Roma 
2002” në pjesën e aktiviteteve për avokim.

2.  Projekte për modernizimin e arsimit
U realizua trajnimi për shkathtësi të komunikimit për arsimtarët 
e SHF “Hristijan Todorovski Karposh” ng Shkupi (7 pjesëmar-
rës). U rinovuan dy shkolla dhe atë: SHF “Vëlezërit Milladinovci” 
në f. Dobrushevë – komuna e Mogillës dhe SHF “Kemal Atat-
urk” në f. Koliçan i Poshtëm” – komuna eStudeniçanit. 

3. Ndërmarrje të zhvilluara të vogla dhe të mesme – ud-
hëheqje me MRFP
MCMS është themelues i Fondacionit Zhvillimor Maqedonas 
për Ndërmarrje (MRFP). MCMS i kryen të gjitha punët ud-
hëheqëse, profesionale dhe administrative për MRFP, si insti-
tucion për udhëheqje.

1.  Zhvillimi lokal i bashkësive
Janë realizuar gjashtë trajnime për ndërtimin e kapaciteteve të 
vetëqeverisjes lokale ku morën pjesë 100 pjesëmarrës. U për-
gatit Strategjia për reforma në sektorin komunal. U organizua 
vizitë studimi në Slloveni për fitimin e përvojave të reja nga 
iniciativat pozitive dhe projektet në bashkësitë rurale për katër 
komuna dhe ZELS. U organizua konferenca në temën “Komu-
nat rurale dhe mbështetja e UE për zhvillim rural në Maqedoni 
– përvojat nacionale dhe praktikat rajonale”. U zgjodhën katër 
propozim projekte në komunën e Karbincit në kuadër të Fo-
rumeve në bashkësi. MCMS i ndërtoi kapacitetet e ADKOM dhe 
ZELS. U mbështetën iniciativat në bashkësitë rurale në Prilep 
dhe u mbështetën dhe u publikuan raportet vjetore e komunave: 
Tearcë, Konçe, Prilep, Çashkë, Nagoriçan i Vjetër, Mogillë, Veles 
dhe Karbinci.


