
 

 

 

 

Projekti i USAID-it për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim  

RAPORT MUJOR - qershor 2022 

 

 

 

 

Aktivitete midis komponentëve 

 
 

Komunikim me opinionin 
✓ U publikuan pesë (5) video promovuese për planifikimin dhe zbatimin e aksioneve rinore në Tetovë, 

Veles , Prilep,  Koçan  dhe Berovë dhe të njëjtat janë ndarë me palët relevante.  
✓ Më 7 qershor 2022 janë organizuar aktivitete për promovimin e aksioneve rinor të nisura nga nxënësit 

e shkollave fillore “Hristijan Todorovski Karposh”, “Hristijan Karposh” dhe “Svetozar Markoviq” nga 
Nagoriçani i Vjetër. Gjithashtu, u organizua ngjarje promovuese me rastin e rinovimit të sallës sportive 
për nxënësit e mësimit klasor në shkollën fillore “Hristijan Todorovski Karposh” në f. Dragomancë. Me 
mbështetjen financiare të Komandës Evropiane të SHBA-së (EUCOM), një pjesë e godinës shkollore 
u rinovua tërësisht dhe u adaptua në sallë sportive, kështu që rreth 65 nxënës tani kanë hapësirë më 
të mirë për sport dhe shoqërim. 

✓ U organizua ngjarje promovuese dhe vizitë terrenore në objektin e rinovuar shkollor në SHF “Marko 
Cepenkov”, f. Oreshan në Komunën e Zelenikovës. Me mbështetjen financiare të Komandës Evropiane 
të SHBA-së (EUCOM) u rikonstruua çatia e shkollës, ndërsa të pranishmit patën mundësi ta shohin 
gjatë vizitës. Gjithashtu, të gjitha aktivitetet për rinovim janë prezantuar para përfaqësuesit të USAID-
it nga Uashingtoni dhe përfaqësuesit e USAID-it nga Maqedonia e Veriut. 

✓ Përfundoi përpilimi i trajnimit të dedikuar për mësimdhënësit - E-trajnimi për etosin qytetar në shkolla. 
✓ Filloi procesi i përpunimit të materialeve dhe organizimi i incizimit të videove me instruksione për 

zbatimin e Standardeve për arsim interkulturor. Videot për zbatim të standardeve do të vendosen në 
platformat Eduino dhe Inovet dhe do të dedikohen për mësimdhënësit, kuadrin shkollor dhe faktorët e 
tjerë të interesuar. 

✓ U përgatit video promovuese për ngjarjen e cila paraprakisht u organizua me nxënësit të cilët janë 
pjesë e Qendrës për Fuzion të Ideve. Përmban më shumë detaje për nismat e nxënësve që janë 
zbatuar në shkolla si edhe për idenë e tyre të përbashkët për rrjetëzimin e nxënësve që u prezantua 
para përfaqësuesve të institucioneve arsimore relevante. 

✓ Po përgatiten materiale promovuese për aktivitetet dhe arritjet e projektit. 
✓ Ueb faqja e projektit dhe platformat për media sociale u azhurnuan rregullisht me informacione dhe 

lajme për rrjedhën e aktiviteteve të projektit. 
✓ Bashkëpunimi i shkëlqyer i projektit me mediat rezultoi me artikuj mediatik për aktivitetet e projektit në 

shkolla dhe në bashkësitë lokale. U përgatit buletini mediatik  i cili u nda me të gjitha mediat.  
 

Monitorimi dhe vlerësimi  
✓ Me qëllim që të sigurohet shqyrtim i rezultateve të projektit, gjatë këtij muaji ekipi i projektit zbatoi 

aktivitete përfundimtare për vlerësim. Vlerësimi i perceptimeve, mendimeve dhe përvojave të 
nxënësve, prindërve, mësimdhënësve, udhëheqësisë së shkollës dhe përfaqësuesve të institucioneve 
paraqisnin kombinim të qasjeve kuantitative të grumbullimit të të dhënave përmes e-pyetësorëve dhe 
qasje kualitative përmes zbatimit të diskutimeve në grupet e fokusit, vizita terrenore dhe intervista me 
shfrytëzuesit e projektit. Me mbështetjen e BZHA-së, deri në fund të vitit shkollor janë plotësuar mbi 
2400 pyetësorë të nxënësve, mbi 1000 pyetësorë janë plotësuar nga mësimdhënës dhe mbi 1800 —
pyetësorë janë plotësuar nga prindërit. Gjithashtu, ka përfunduar edhe realizimi i diskutimeve në grupet 
e fokusit, gjegjësisht, janë zbatuar mbi 40 grupe të fokusit me shfrytëzues të projektit. Gjatë periudhës 
që vijon do të vazhdojnë vizitat terrenore dhe intervistat, ndërsa do të fillojë edhe procesi i analizës së 
të dhënave. 

 
Qendra për Fuzion të Ideve (QFI) 
✓ Duke e pasur parasysh se kampi i Qendrës për Fuzion të Ideve do të mbahet në korrik, ekipi realizoi 

takime të shumta me trajnuesit e kampit dhe i finalizoi materialet për aktivitetet gjatë kampit. Në 
periudhë nga 4-6 korriku 2022 në këtë aktivitet do të marrin pjesë anëtarë të mëparshëm (alumni) të 
QFI-së, koordinatorë shkollorë, si edhe nxënësit e sapo zgjedhur nga 11-të shkollat e përfshira.  

 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z1kmM60RXgk
https://www.youtube.com/watch?v=SLHbk2LhkUY&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=dpmcN7dpX8k
https://www.youtube.com/watch?v=sNlkCDZJvYc&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=fL5-0z7Ivm8
https://sq.mcgo.org.mk/lajme/aksion-rinor-per-mbrojtjen-e-mjedisit-dhe-ngritjen-e-vetedijes-per-aktivitetin-fizik/
https://preview.mailerlite.io/preview/9504/emails/59340811060381507


 

 

 
 

 

 
Aktivitete për përforcimin e kohezionit ndëretnik 

 
 

Trajnim onlajn për mësimdhënësit – realizues të orëve të përbashkëta mësimore  
✓ Ekipi i projektit vazhdoi me aktivitetet për përpilimin e materialeve për trajnimin onlajn për 

mësimdhënësit - realizues, në bazë të Udhëzimit për organizimin e orëve të përbashkëta mësimore 
dhe në bazë të përvojave nga realizimi praktik të orëve të tilla në shkolla. Për këtë qëllim u mbajtën 
takime pune me përfaqësuesit e BZHA-së dhe QAPT-së në të cilat në mënyrë të përbashkët u shqyrtua 
dhe finalizua materiali i përgatitur për të gjitha pesë sesionet, gjegjësisht 1) Integrimi ndëretnik në 
sistemin arsimor dhe përfitimet nga zbatimi i aktiviteteve për INA; 2) Aktivitetet shkollore për realizimin 
e orëve të përbashkëta mësimore; 3) Planifikimi i orëve të përbashkëta mësimore – veçanërisht për 
arsimin fillor dhe të mesëm; 4) Organizimi dhe realizimi i orëve të përbashkëta mësimore dhe 5) 
Vlerësimi i kompetencave të fituara interkulturore tek nxënësit. Më pas, materialet e përgatitura janë 
ndarë me aktorë të ndryshëm për konsultim dhe informacionet e marra kthyese janë përfshirë në 
dokument.  

✓ Përveç kësaj, ekipi i projektit e inicioi procesin e programimit të trajnimit dhe vendosjen në platformat 
e BZHA-së dhe QAPT-së për zhvillimin profesional të shkollave. Si rezultat i kësaj, u mbajt takim onlajn 
me kompaninë e TI-së e cila do ta programojë trajnimin onlajn për mësimdhënësit-realizues të orëve 
të përbashkëta mësimore. Në takim u nda përmbajtja e trajnimit dhe u dakordua korniza kohore për 
programim dhe vendosjen e trajnimit në dy platformat më të mëdha. Përveç pjesës teorike që do të 
prezantohet në mënyrë tekstuale, sesionet për trajnim do të përfshijnë video deklarata të 
shfrytëzuesve, ushtrime dhe pyetje për vlerësimin e përvetësimit të materialeve dhe/apo informacione 
për çdo sesion (pritet të përgjigjen me të paktën me 80% saktësi). Në fund, sistemi onlajn do të japë 
certifikatë për të gjithë pjesëmarrësit të cilët në mënyrë të suksesshme do ta përfundojnë trajnimin 
onlajn. 

 
Standarde për Arsim Interkulturor për arsimin fillor dhe të mesëm  
✓ INRA në partneritet me Projektin për përforcimin e bashkëpunimit multietnik në komuna i financuar nga 

Fondacioni për Fëmijë Pestaloci dhe i zbatuar nga QMEQ, vazhdoi me aktivitetet për përpunimin e 
videove me instruksione për zbatimin e Standardeve për Arsim Interkulturor gjatë realizimit të 
aktiviteteve shkollore dhe jashtëshkollore në shkolla. Pas takimit të parë koordinues, anëtarët e grupit 
të punës të përbërë nga përfaqësues të institucioneve arsimore dhe praktikuesve në shkolla, përgatitën 
plan dhe kornizë kohore të aktiviteteve. Gjithashtu, anëtarët e këtij grupi të punës filluan me përpunimin 
e materialeve dhe prezantimeve për videot. 

 
Partneritet me institucione arsimore kryesore 
✓ Përmes vlerësimit integral, Inspektorati Shtetëror i Arsimit (ISHA) ndjek dhe vlerëson cilësinë e zbatimit 

të procesit arsimor në shkollat fillore dhe të mesme, si edhe respektimin e ligjeve për arsim dhe 
rregullave të tjera. Gjatë zbatimit të inspektimeve dhe vlerësimit të cilësisë, ISHA i ndjek të gjitha 
ndryshimet në arsimin fillor dhe të mesëm. Prandaj, përfaqësuesit e këtij institucioni inciuan aktivitet 
shtesë dhe kërkuan mbështetje për organizimin e punëtorive për ndërtimin e kapaciteteve me qëllim 
të njoftimit të inspektorëve shtetërorë arsimorë me risitë e vendosura me Konceptim për arsim fillor 
dhe ndryshimet e paracakohshme në arsimin e mesëm. Duke e pasur parasysh rëndësinë e vlerësimit 
integral në procesin e sigurimit të cilësisë në zbatimin e integrimit ndëretnik dhe aktivitetet qytetare në 
sistemin tone arsimor, projekti në koordinim me ISHA e mbështeti zbatimin e kësaj nisme/aktiviteti. 
Kështu, më 6 dhe 7 qershor 2022, gjithsej 53 inspektorë arsimorë morën pjesë në dy (2) punëtoritë 
njëditore të cilat u mbajtën në hotelin Aleksandar Pallas në Shkup. 

 
Kampi veror 
✓ Ekipi i projektit në bashkëpunim me organizatat e Kryqit të Kuq dhe Roma Rock School realizoi kamp 

veror më 27-29 qershor 2022. Kampi u mbajt në hotel Solferino në Strugë, ndërsa morën pjesë 30 
nxënës të përkatësive të ndryshme etnike dhe organizatave, gjegjësisht vullnetarë të Kryqit të Kuq të 
përfshirë në Programin për promovimin e vlerave humane, nxënës-anëtarë të organizatës Roma 
shkolla e rokut, si edhe nxënës të dy shkollave të mesme më shumëgjuhëshe të Qytetit të Shkupit të 
cilët morën pjesë në aktivitetet e projektit të INRA dhe dëshmuan përkushtim dhe motivim në zbatimin 
e aktiviteteve për INA dhe angazhimin e të rinjve. Qëllimi i kampit veror ishte të sigurojë mundësi 
kreative dhe argëtuese, falë së cilave u vendosën lidhje më të thella midis nxënësve të bashkësive të 
ndryshme etnike. Me qëllim që të mundësohet bashkëveprim maksimal midis nxënësve, kampi 
përbëhej nga kombinimi i aktiviteteve plenare dhe në grup. Aktivitetet plenare përfshinin diskutime në 
grup për ndërtimin e frymës ekipore, derisa aktivitetet e zbatuara në grupe të vogla të përziera ishin 
kreative dhe aktivitete të përbashkëta interaktive (muzikore dhe punëtori kreative, organizim i shou të 
talenteve me muzikë, vallëzim, këndim dhe performancë, etj.). Që të stimulohet bashkëpunim më i 
madh dhe komunikim midis pjesëmarrësve, çdo ushtrim dhe aktivitet u realizua me grup “të përzier” të 
nxënësve. Në çdo aktivitet theks i veçantë i ishte vënë mundësisë për shkëmbimin e mendimeve dhe 
përvojave midis nxënësve. 



 

 

 
Zbatimi i aksioneve rinore në komunat e përfshira në proces në vitin 2021 dhe promovimi i tyre 
✓ Ekipi i projektit në partneritet me Forumin Rinor Arsimor (FRA), realizoi aktivitete për finalizimin e 

aksioneve rinore në komunat të cilat janë përfshirë në proces në vitin 2021, si edhe promovimi i tyre. 
Si rezultat i kësaj, u arrit si vijon:  
- Më 6 qershor 2022 në komunën e Çairit u organizua ngjarje për promovimin e aksioneve rinore 

të zbatuara me sukses në kuadër të së cilave u vendosën tabela shahu në qiell të hapur. Aksionet 
rinore janë nisur nga nxënës të shkollave fillore: “Hasan Prishtina”, “Imri Elezi” dhe “Jashar Bej 
Shkupi” ndërsa janë mbështetur nga komuna dhe projekti INRA, në bashkëpunim me FRA. Në 
ngjarje morën pjesë më shumë se 50 pjesëmarrës, përfaqësues të komunës, nxënës, 
mësimdhënës dhe kuadër shkollor të shkollave fillore. Për shënimin e të arriturave të përbashkëta, 
u mbajtën aktivitete sportive me nxënësit, si edhe aksion ekologjik për pastrimin e parkut, si pjesë 
e angazhimeve të nxënësve për rritjen e vetëdijes ekologjike tek banorët. 

- Më 17 qershor 2022 janë zbatuar dhe promovuar aksione rinore të mbështetura nga komuna 
Nagoriçan i Vjetër dhe projekti INRA, në partneritet me FRA. Gjatë ngjarjes, nxënësit e shkollave 
fillore: “Hristijan Todorovski Karposh”, f. Nagoriçan i Ri, “Hristijan Karposh”, f. Dragomanc dhe 
“Svetozar Markoviq” janë angazhuar në aktivitete të ndryshme të iniciuara nga ana e tyre. Ata 
luanin aktivitete argëtuese sportive në terrenin sportiv në fshatin Nagoriçan i Ri. Grupe të tjera të 
nxënësve kanë punuar bashkërisht, i ripërtërinë dhe i ngjyrosën golat, derisa grupi i tretë i 
nxënësve kënaqeshin në lojërat në këndin sportiv që ishte rregulluar me pajisje të re si rezultat i 
proaktivitetit të nxënësve. Në këtë ngjarje morën pjesë mbi 50 pjesëmarrës. Përveç nxënësit-
pjesëmarrës, në ngjarje morën pjesë mbi 50 pjesëmarrës. Përveç nxënësve-pjesëmarrës, në 
ngjarje morën pjesë edhe kryetarja e komunës Nagoriçan i Vjetër, përfaqësues të komunës, 
mësimdhënës dhe kuadër i shkollave fillore. 

 

✓ Edhe këtë muaj vazhdoi procesi i grumbullimit/evidentimit të pjesëmarrjes së komunave në shpenzimet 
për aksionet e zbatuara rinore dhe u kompletua dokumentacioni për:   
- Komunën e Velesit me pjesëmarrje prej 74,72% të investimit të përgjithshëm. Me këtë pjesëmarrje 

në shpenzimet, procesi i dokumentimit ka përfunduar për 10 prej 10 komunave të përfshira në 
vitin 2020 dhe i njëjtë është 69,56% të investimit të përgjithshëm. 

- Komuna e Koçanit me pjesëmarrje prej 61,11%; Komuna e Sarajit me pjesëmarrje prej 36,80%; 
Komuna e Aerodromit me pjesëmarrje prej 83,61% dhe Komuna e Qendrës me pjesëmarrje prej 
81,90% të investimit të përgjithshëm. Deri më tani është kompletuar dokumentacioni për 
pjesëmarrjen në shpenzimet e 11 prej 15 komunave të përfshira në vitin 2021 dhe e njëjta është 
66,86% të investimit të përgjithshëm. 

 
Aktivitete mësimore në shkolla 
✓ Më 24 qershor 2022, 62 mësimdhënës-realizues dhe koordinatorë të Ekipeve për Integrim Shkollor 

(EISH) nga tetë (8) shkollat e mesme: “Boror Petrushevski”, “Arseni Jovkov”, “Zdravko Cetkovski”, 
“Vëllezërit Milladinov”, “Dimitar Vllahov”, “Vlado Tasevski”, “Josip Broz Tito” dhe “Pançe Karagjozov” 
morën çmime speciale  dhe mirënjohje nga kryetarja e Qytetit të Shkupit, Danella Arsovska. Sipas 
praktikës së vendosur, Qyteti i Shkupit i shënoi angazhimet e mësimdhënësve, kontributin e tyre dhe 
pjesëmarrjen aktive në promovimin e INA përmes pjesëmarrjes në nismën “Flas në gjuhën e shokut 
tim” dhe organizimin e orëve të përbashkëta dhe të rregullta mësimore me nxënës të gjuhëve të 
ndryshme mësimore në vitin shkollor 2021/2022. Gjatë vitit shkollor 2021/2022 u mbajtën gjithsej 1336 
orë të përbashkëta në lëndë të ndryshme (gjegjësisht, Kozmetikë e aplikuar, shkenca kompjuterike, 
gjuhë angleze, franceze dhe gjermane, art, sport dhe aktivitete sportive etj.), në të cilat morën pjesë 
892 nxënës. 

 
 
 

 

 

 

 
Aktivitete për përforcimin e kulturës demokratike dhe sjelljes qytetare 

 
 

Nisma të nxënësve në shkollat fillore dhe në shkollat e mesme profesionale 
✓ Shpërndarja e pakove me materiale për mbështetjen e nismave të nxënësve në shkollat fillore dhe të 

mesme profesionale të fazës 3 që u realizua gjatë muajit maj dhe qershor ka përfunduar. Të gjitha 96 
shkollat fillore dhe 74 të mesme profesionale morën: projektor LCD, laptop, posterë për planifikimin e 
nismave të nxënësve dhe fletore-planifikues për kuadrin shkollor.   

 
Politika për sigurimin e qëndrueshmërisë 
✓ Ekipi i projektit ka punuar me kompaninë e TI në finalizimin e versionit në gjuhën maqedonase të E-

trajnimit për etosin qytetar në shkolla, ndërsa me BZHA-në përpunimi i certifikatave për trajnimin e 
përfunduar. Version i trajnimit në gjuhën maqedonase është finalizuar dhe do të jetë në dispozicion në 
platformat Eduino për të gjithë kuadrin e regjistruar shkollor. Gjithashtu, përmbajtjet e trajnimit në 
gjuhën shqipe kanë përfunduar dhe do të integrohen në platformën në korrik. 

https://www.facebook.com/201845923194961/posts/pfbid02j2Y8eYxwcf8RJzvCfjiDGQLVUxki2cY7MHZazutD1eEgiyKQRXtKNsX1v4PPEj53l/?d=n


 

 

✓ Grupi i punës për përgatitjen e Metodologjisë për vlerësimin e etosit qytetar në shkolla e mbajti takimin 
e tretë me qëllim të finalizimit të instrumenteve për vlerësimin e çdo aktori. Pasi janë miratuar nga 
anëtarët e grupit të punës, pyetësorët janë programuar dhe formuluar në Google në gjuhën 
maqedonase dhe shqipe dhe janë ndarë ekzemplarë nga: mësimdhënësit, nxënësit, prindërit, 
udhëheqësia dhe shërbimet profesionale të 5 shkollave. Përgjigjet janë grumbulluar deri në fund të 
qershorit dhe do të përpunohen dhe analizohen në fillim të korrikut. Në bazë të konkluzioneve të 
pilotimit, grupi i punës do ta finalizojë metodologjinë e plotë.  
 

Ngjarje përfundimtare promovuese për arsimin qytetar 
✓ U mbajtën disa takime me ekipin e FRA që të dakordohet korniza kohore dhe aktivitetet konkrete për 

ngjarjen. Koncepti për konferencën ka ndryshuar pak që të përkojë për një ngjarje njëditore me praninë 
e një numri të madh pjesëmarrësish, pas së cilës do të pasojë punëtori njëditore për politika. 

✓ Pasi janë ftuar folësit e shkollave e konfirmuan pjesëmarrjen e tyre, ekipi mbajti takime me folësit për 
shqyrtimin e strukturës së prezantimeve dhe afateve për procesin e plotë.  

✓ Informacione për konferencën janë dërguar deri tek të gjitha shkollat dhe deri tek mësimdhënësit e 
arsimit qytetar që të shprehin interesim për pjesëmarrje dhe ta paraqesin ekipin prej 4 anëtarëve të 
shkollës së tyre. Mbi 100 ekipe shkollore (të përpiluara nga mësimdhënës dhe nxënës) u paraqitën për 
pjesëmarrje në konferencë.  

✓ Prezantuesit e shkollave i dërguan projekt-versionet fillestare të prezantimeve të tyre për shqyrtim dhe 
informacione kthyese të ekipit të projektit.  

 
 
 

 

 

 
Nxitja e shkollave - Rinovimi 

 
 

Rinovimi i shkollave 
✓ Raporte inxhinierie u përgatitën nga ekipi i komponentit për projektet e radhës për rinovimin e 

shkollave: Rikonstruimi i rrethojës së oborrit shkollor në SHF “Shën Klimenti i Ohrit” në Komunën e 
Butelit; Rikonstruimi i shkollës rajonale në f. Gjurgjevishtë, SHF “Naim Frashëri” në Komunën e 
Vrapçishtit; Rikonstruimi i sallës sportive në SHF “Goce Dellçev” në Komunën e Sveti Nikollës dhe 
Rikonstruimi i këndit të basketbollit në SHF “Koço Racin” në Komunën e Kratovës.  

✓ Janë nënshkruar memorandume për mirëkuptim për projektet e lartëshënuara për rinovimin e shkollave 
nga drejtori ekzekutiv i QMEQ, udhëheqësi i projektit, kryetarët e komunave dhe drejtorët e shkollave, 
kështu që të gjithë aktorët i pranuan obligimet për rikonstruimin e shkollave.  

✓ Më 10 qershor 2022 u publikua kërkesë për dorëzimin e ofertave për përzgjedhjen e kompanive 
ndërtimore për projektet: Rikonstruimi i rrethojës në oborrin e shkollës në SHF “Shën Klimenti i Ohrit” 
në Komunën e Butelit dhe Rikonstruimin e shkollës rajonale në f. Gjurgjevishte, SHF “Naim Frashëri” 
në Komunën e Vrapçishtit, në dy gazeta ditore “Koha” në gjuhën shqipe dhe “Nova Makedonia” në 
gjuhën maqedonase dhe në ueb faqen e QMEQ.     

✓ Më 17 qershor 2022 u publikua kërkesë për dorëzimin e ofertave për zgjedhjen e kompanive 
ndërtimore për projektet: Rikonstruimi i sallës sportive në SHF “Goce Dellçev” në Komunën e Shën 
Nikollës dhe Rikonstruimi i këndit sportiv për basketboll në SHF “Koço Racin” në Komunën e Kratovës 
në dy gazeta ditore “Koha” në gjuhën shqipe dhe “Nova Makedonia” në gjuhën maqedonase dhe në 
ueb faqen e QMEQ. 

✓ Më 24 qershor 2022 në hapësirat e QMEQ u organizua hapje publike e ofertave të dorëzuara nga 
kompanitë ndërtimore për projektet: Rikonstruimi i rrethojës në oborrin e shkollës në SHF “Shën 
Klimenti i Ohrit” në Komunën e Butelit dhe Rikonstruimi i shkollës rajonale në f. Gjurgjevisht, SHF 
“Naim Frashëri” në Komunën e Vrapçisht.    

✓ U organizua kontroll teknik për rikonstruimin e çatisë së shkollës rajonale në f. Oreshan, SHF “Marko 
Cepenkov” në Komunën e Zelenikovës me përfaqësues të kompanisë së zgjedhur ndërtimore, 
kompanisë për mbikëqyrjen e përfaqësuesve të ekipit për rinovimin e shkollës. 

✓ Më 16 qershor 2022, nëpunësi i Byrosë për mjedis jetësor, Puxhan Tripati, përfaqësues të USAID-it 
dhe ekipit të INRA  vizituan SHF “Marko Cepenkov” në Komunën e Zelenikovës. Qëllimi i vizitës ishte 
nëpunësi për mjedis jetësor të kryejë kontroll lidhur me atë se si është zbatuar Plani për zbutjen dhe 
monitorimin e mjedisit jetësor (PZMMJ) gjatë punimeve ndërtimore për rikonstruimin e çatisë. 

✓ Gjithashtu, ekipi i projektit do të vazhdojë të punojë në evidentimin/grumbullimin e dokumentacionit të 
nevojshëm për pjesëmarrjen e shkollave dhe komunave në shpenzimet lidhur me procesin e rinovimit 
(financiar apo fuqi pune) për shkollat në të cilat procesi i rinovimit ka përfunduar. 

 


