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Aktivitete midis komponentëve 

 
 

Aktivitete të projektit për bashkëpunim  
✓ Partneritete me organizata të cilat punojnë të projekteve rinore dhe arsimore që kanë vlera dhe qëllime 

të përbashkëta me INRA ruhen dhe vazhdimisht iniciohen. Si rezultat i kësaj ishte iniciuar aktivitet i 
përbashkët i nxënësve, gjegjësisht organizimi i kampit rinor me organizatat e Kryqit të Kuq dhe Shkolla 
Rome e Rokut. Për këtë qëllim janë mbajtur dy takime të përbashkëta koordinuese në të cilat u 
bisedua për qëllimin e kampit rinor, aktivitetet, agjendën dhe përzgjedhjen e nxënësve-pjesëmarrës. 
Gjatë periudhës që vijon ekipi i projektit do ta vazhdojë koordinimin me dy organizatat për finalizimin 
e planit të aktiviteteve dhe realizimin e kampit për të rinj.  

✓ Më 31 maj 2022, përfaqësues të ekipit të projektit morën pjesë në “Panairin digjital për arsim të mesëm 
profesional 2.0” që i bashkoi nxënësit, mësimdhënësit dhe prindërit e të gjitha shkollave fillore në 
shtet. Ekipi i projektit siguroi mbështetje dhe u përfshi në aktivitetet para realizimit të ngjarjes përmes 
ndarjes së përvojave që kanë të bëjnë me pjesëmarrjen e të rinjve dhe rëndësinë e integrimit 
ndëretnik. Ngjarja mund të ndiqej përmes Zoom Webinar në të gjitha gjuhët mësimore dhe është në 
dispozicion në YouTube. Filloristët patën rast t’i dëgjojnë përvojat e nxënësve të cilët mësojnë në 
shkollat e mesme profesionale dhe mundësitë që i ofron arsimi profesional lidhur me zgjedhjen e 
ardhshme në karrierë. Në studio, në diskutime janë përfshirë nxënës dhe përfaqësues të shkollave 
dhe kompanive, duke i përdorur të gjitha gjuhët, me çka kanë dhënë shembull pozitiv për integrimin 
ndëretnik në arsim. Ngjarja u organizua nga projekti Arsim për Punësim (E4E@mk) dhe Ministria e 
Arsimit dhe Shkencës. 

 

Komunikim me opinionin 
✓ Më 17 maj 2022 u mbajt ngjarje promovuese me rastin e renovimit të SHF “Dimçe Angellov Gaberot” 

nga Demir Kapia. Me mbështetjen financiare nga Komanda evropiane e SHBA-së (EUKOM) në 
godinën qendrore të shkollës u vendos fasadë e re termale falë së cilës në shkollë është ngrohtë në 
dimër, ndërsa freskët në verë dhe janë përmirësuar kushtet për mësim dhe punë për më shumë se 
360 nxënës dhe mësimdhënës. Në mesin e të pranishmëve në ngjarje ishin përfaqësuesi i zyrës së 
USAID-it, Xhejms Stajn dhe përfaqësuesi i zyrës për bashkëpunim në mbrojtje në kuadër të 
Ambasadës së SHBA-së me Maqedoninë e Veriut, major Daniel Majeda të cilët së bashku me 
kryetarin e Komunës së Demir Kapisë, Llazar Petrov, drejtoreshën e shkollës, Mençe Nikollova dhe 
përfaqësues të komunës dhe shkollës i vizituan objektet shkollore nga afër, shikuan fasadën e re dhe 
e panë hapësirën. 

✓ Janë përgatitur dy (2) video edukative të animuara (1, 2) për nevojat e trajnimit onlajn për 
mësimdhënës të arsimit qytetar. Ato janë publikuar në kanalin në YouTube të USAID Maqedoni. 

✓ Në vijim është përgatitja e materialeve promovuese për aktivitetet dhe arritjet e projektit. 
✓ Bashkëpunim i shkëlqyer i projektit me mediat rezultoi me artikuj mediatik për aktivitete të projektit në 

shkolla dhe në bashkësitë lokale.  
✓ Ueb faqja e projektit dhe platformat për media sociale janë azhurnuar rregullisht me informacione dhe 

lajme për rrjedhën e aktiviteteve të projektit. 
 

Monitorimi dhe vlerësimi 
✓ Duke pasur parasysh se Projekti në vazhdimësi ka punuar në zhvillimin e integrimit ndëretnik në arsim 

dhe angazhimin e të rinjve, me qëllim që të bëhet shqyrtimi i efekteve nga aktivitetet e zbatuara të 
projektit, filloi të zbatohet vlerësimi final. Për vlerësimin e perceptimeve, mendimeve dhe përvojave të 
nxënësve, prindërve, mësimdhënësve, udhëheqësisë së shkollës dhe përfaqësuesve të institucioneve 
përdoret qasje e kombinuar për grumbullimin e të dhënave edhe atë, në mënyrë kuantitative nga e-
pyetësorë, ndërsa kualitative nga zbatimi i diskutimeve në grupet e fokusit, nga vizitat terrenore dhe 
nga intervistat individuale me shfrytëzuesit e projektit. Si rezultat i kësaj, gjatë këtij muaji, në të gjitha 
shkollat fillore dhe të mesme në vend janë dorëzuar pyetësorë elektronikë për mësimdhënës, nxënës 
dhe prindër. Afati përfundimtar për plotësimin e pyetësorëve është 10 qershori 2022. Gjithashtu, janë 
zbatuar diskutime në grupe të fokusit me nxënës dhe mësimdhënës në 9 shkolla në shtet.  

 

Qendra për Fuzion të Ideve (QFI) 
✓ Nxënësit të cilët janë anëtarë të Qendrës për Fuzion të Ideve dhe koordinatorët e shkollave patën 

mundësi t’i japin dëshmitë e tyre për përvojën e tyre të përgjithshme nga aktivitetet dhe nismat e 
zbatuara për të rinj. Këto dëshmi do të përfshihen në një video e cila do të promovohet gjatë ngjarjes 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F7BZRGHnAmMQ%3Ffbclid%3DIwAR1qEhjuoQIvex84zpkULeuymYWfFcoc1VN3W7Z3TX0fmbyETP7tn3teIlw&h=AT0YM01mDxggS77Kl4A0clrwwOA_9OqaWU9PfIW28uE0ZUOMxzDVg3Q6JNHbdqso4ImNJ52-ESqhgWiCvd2zbQl_EymNOxXajLl5sqNlXq5WMh0ZhLlwrh4chmrjEk5TbnNs&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1vTDT8dXWZxLhXVncnOoP6RIrB1mYn2qu5c5vOzmZGqJAeSSDmh4iu8wcgZEEaS32eA6s_ILPjyS_LGiK03-bOL-4AAENyhlQzrptdYEobOF9jVVCKSVA7YMLGKGRDlIyE0qyrv8iLXDbnu5nPY829iX5Ron1C1fFqBXTw0ZoYRZdEAnqx48aoi9WKEtxE8BhC15vCcjvfSd4CZ-FuGgWAJQGlDAn3vqQ
https://sq.mcgo.org.mk/lajme/vizite-ne-shkollen-e-rinovuar-fillore-dimce-angellov-gaberot-nga-demir-kapia/
https://www.youtube.com/watch?v=MaJpHepH2tY
https://www.youtube.com/watch?v=xG3PgTkpRro


 

 

përfundimtare të projektit dhe do t’i përmbledhë arritjet e përgjithshme në kuadër të QFI. Për këtë 
qëllim ekipi i projektit e vizitoi SHF “Zhivko Brajkovski” në Butel, SHF “Strasho Pinxhur” f. Josifovë në 
Vallandovë, SHF “Marshall Tito” f. Murtinë në Strumicë, SHM “Orde Çopella” në Prilep, SHF “Goce 
Dellçev” në Manastir dhe SHM “Kuzman Josifovski Pitu” në Prilep. 

✓ Duke e pasur parasysh se në korrik do të organizohet kamp në Qendrën për Fuzion të Ideve, ekipi ka 
punuar në përgatitjen e programit për kampin. U përgatit dokument në të cilin janë dhënë qëllimet dhe 
detyrat e kampit si edhe informacionet për pjesëmarrësit e pritur dhe projekt-agjendën. Në periudhë 
nga 4-6 korrik 2022, në këtë aktivitet do të marrin pjesë ish-nxënësit (alumni) të QFI-së, koordinatorët 
shkollorë, si edhe nxënësit e sapo zgjedhur prej 11-të shkollave të përfshira. 

 
 
 

 

 

 
Aktivitete për përforcimin e kohezionit ndëretnik  

 
 

 

Trajnim onlajn për mësimdhënësit-realizues të orëve të përbashkëta mësimore  
✓ Për të siguruar vetë-qëndrueshmëri të aktiviteteve dhe realizim cilësor dhe i vazhdueshëm i orëve të 

përbashkëta mësimore pas përfundimit të projektit, ekipi i INRA filloi me përgatitjen e trajnimit onlajn 
që do të vendoset në platformat për zhvillim profesional të BZHA-së dhe QAPT-së. Për këtë arsye, 
gjatë kësaj periudhe, ekipi i projektit vazhdoi me aktivitete për përgatitjen e materialeve për trajnimin 
onlajn për mësimdhënësit-realizues, të bazuar në Udhëzuesin për organizimin e orëve të përbashkëta 
dhe në përvojat nga realizimi praktik i orëve të tilla në shkolla. Si rezultat i kësaj, u mbajtën takime 
hibride, gjegjësisht me prani fizike dhe onlajn, me përfaqësues të BZHA-së dhe QAPT-së. Gjatë këtyre 
takimeve u finalizuan materialet për tri sesionet, gjegjësisht 1) Integrimi ndëretnik në sistemin arsimor 
dhe përfitimet nga realizimi i aktiviteteve të INA; 2) Aktivitetet shkollore për zhvillimin e orëve të 
përbashkëta dhe 3) Planifikimi i orëve të përbashkëta - veçanërisht për arsimin fillor dhe të mesëm. 
Po ashtu, janë përgatitur, shqyrtuar dhe dhënë rekomandime për finalizimin e draft materialeve për 
dy seancat e fundit, gjegjësisht 4) Organizimi dhe realizimi i orëve të përbashkëta dhe 5) Vlerësimi i 
kompetencave të fituara ndërkulturore të nxënësve. 

 

Standarde për kompetenca interkulturore në arsim (KIA) për arsimin fillor dhe të mesëm   
✓ Përgatitja e standardeve të kompetenca interkulturore në arsim në arsimin fillor dhe të mesëm është 

mbështetur nga ekipi i projektit së bashku me Projektin për Forcimin e Bashkëpunimit Multietnik në 
Komuna financuar nga Fondacioni për Fëmijë Pestaloci i zbatuar nga QMEQ, ku aktivitetet janë 
realizuar në partneritet me institucionet arsimore. Pas miratimit të dokumenteve nga MASH, ekipi i 
projektit nisi përgatitjen e një dizajni grafik për të dy dokumentet. Dizajni u finalizua gjatë kësaj 
periudhe dhe dokumentet u ndanë me BZHA, QAPT dhe MASH dhe u publikuan në ueb-faqet e tyre. 

✓ Partneriteti me Forcimin e Bashkëpunimit Multietnik në Komuna do të vazhdojë për të siguruar 
qëndrueshmëri në zbatimin e standardeve të miratuara. Për këtë qëllim, së bashku me institucionet 
arsimore dhe realizatorët praktik në shkolla, filluan aktivitetet për përgatitjen e videove mësimore për 
zbatimin e standardeve interkulturore në arsim gjatë realizimit të aktiviteteve mësimore dhe 
jashtëshkollore nëpër shkolla. Si rezultat, u realizuan aktivitete koordinuese dhe u përgatit një plan 
dhe kornizë kohore për aktivitetet. Në tremujorin e ardhshëm do të përgatiten materialet dhe 
prezantimet për videot edukative, më pas do të bëhet regjistrimi dhe vendosja e videove në platformat 
e zhvillimit profesional të BZHA dhe QAPT.  

 

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

e zbatimit të procesit arsimor në shkollat fillore dhe të mesme, si dhe zbatimin e ligjeve dhe 
rregulloreve të tjera në fushën e arsimit. Për të kryer inspektime dhe vlerësim cilësor, Inspektorati 
Shtetëror i Arsimit i monitoron të gjitha ndryshimet në arsimin fillor dhe të mesëm. Për këtë arsye, 
përfaqësuesit e këtij institucioni nisën një aktivitet shtesë dhe kërkuan mbështetje për organizimin e 
punëtorive për ngritjen e kapaciteteve me inspektorët shtetërorë të arsimit me qëllim njohjen e tyre 
me risitë e paraqitura nga Koncepti i arsimit fillor dhe ndryshimet e fundit në arsimin e mesëm. Duke 
e pasur parasysh rëndësinë e vlerësimit integral në procesin e sigurimit të cilësisë në zbatimin e 
integrimit ndëretnik dhe aktiviteteve qytetare në sistemin tonë arsimor, projekti në koordinim me ISHA  
do të ofrojë mbështetje në zbatimin e kësaj nisme/aktiviteti. 

  
Politika në nivel komunal për integrimin ndëretnik në arsim dhe angazhimin qytetar të të rinjve  
✓ Projekti vazhdoi të monitorojë miratimin e strategjive komunale për INA dhe angazhimin e të rinjve në 

tri (3) nga 15 komunat që ishin përfshirë në proces në vitin 2021, gjegjësisht Bogdanci, Shuto Orizari 
dhe Studeniçani. Gjatë kësaj periudhe, komuna e Bogdancit dhe e Studeniçanit i miratuan strategjitë 
e tyre lokale. Kështu, 14 nga 15 komuna kanë miratuar dokumente të tilla, përkatësisht Dojrani, 
Radovishi, Çashka, Manastiri, Vasileva, Karposhi, Shtipi, Kisella Voda, Kërçova, Zhelina, Dibra, 
Mavrova dhe Rostushja dhe tani Bogdanci dhe Studeniçani. Pritet të vijojë miratimi edhe në Komunën 
e Shuto Orizarit. Procesi i përgatitjes së strategjisë në këtë komunë ka përfunduar dhe dokumenti i 
kalohet për miratim këshillit të komunës.  

 

https://mon.gov.mk/al/category/?id=2079


 

 

Zbatimi i aksioneve rinore në komunat e përfshira në procesin e vitit 2021 
✓ Ekipi i projektit, në partneritet me FRA-në i realizoi aktivitetet për finalizimin e aksioneve për të rinj në 

komunat të cilat u përfshinë në proces në vitin 2021 dhe aktivitetet për promovimin e tyre. Si rezultat 
i kësaj, ishte arritur si në vijim:  
- Më 12 maj 2022 janë zbatuar edhe aksione të të rinjve të mbështetura nga Komuna e 

Aerodromit dhe projekti i INRA, në partneritet me Forumin Rinor Arsimor (FRA). Gjatë ngjarjes, 
nxënësit zbatuan aktivitete të ndryshme të iniciuara nga ana e tyre, lidhur me mbrojtjen e 
mjedisit jetësor dhe rëndësinë për të mbetur fizikisht aktiv dhe në formë të mirë. Përkatësisht, 
nxënësit e shkollave fillore "Goce Dellçev", "Bllazhe Koneski" dhe "Gjorgjija Pulevski" luajtën 
ndeshje basketbolli në terrenin e rinovuar sportiv në Lisiçe të Poshtme, ku si rezultat i 
proaktivitetit të nxënësve u vendosën kosha basketbolli, gjë që më parë ishte mungesë. Grupe 
të tjera të nxënësve punuan së bashku dhe mbollën pemë në park, hipën me biçikleta për të 
demonstruar mënyra alternative të transportit dhe luajtën volejboll. Pesëmbëdhjetë nga këta 
nxënës u përfshinë në aktivitetet onlajn për hartim dhe avokim për prioritetet rinore dhe ata i 
ndanë pikëpamjet dhe kontributin e tyre në aktivitete me përfaqësuesit e USAID-it në këtë 
ngjarje. Më shumë se 50 pjesëmarrës ishin pjesë e ngjarjes. Përveç nxënësve-pjesëmarrës, 
të pranishëm ishin edhe kryetari i Komunës së Aerodromit, përfaqësues të komunës, mysafirë 
nga USAID-it, mësimdhënës të shkollave fillore dhe stafi i shkollës. Lajmet për aksionet rinore 
janë ndarë me mediat e mbarë vendit.  

- Më 20 maj 2022 u organizua një ngjarje tjetër për promovimin e prioritetit të realizuar të 
propozuar nga nxënësit e shkollave fillore “Përparimi” f. Krushopek, "Dituria" dhe "Bajram 
Shabani" f. Kondovë. Në SHF “Përparimi” fshati Krushopek, Komuna e Sarajit, është rregulluar 
këndi i lojërave sportive me vendosjen e rrethojës së re mbrojtëse, ndërsa aktiviteti është 
iniciuar nga nxënësit gjatë aktiviteteve onlajn. Në këtë ngjarje morën pjesë më shumë se 50 
pjesëmarrës, përfaqësues të komunës, nxënës, mësimdhënës dhe stafi i shkollave nga 
shkollat fillore. Për të shënuar arritjet e përbashkëta, nxënësit morën pjesë në lojëra dhe 
aktivitete të ndryshme sportive për restaurimin dhe lyerjen e ulëseve ekzistuese në oborrin e 
shkollës. 

- Në këtë periudhë Komuna e Nagoriçanit të Vjetër ka realizuar intervenimin që është iniciuar 
nga nxënësit e shkollave fillore “Hristijan Todorovski Karposh” nga fshati Dragomancë, 
“Hristijan Karposh” nga f. Nagoriçan i Ri dhe “Svetozar Markoviq”. Si rezultat i bashkëpunimit 
ndërmjet projektit, komunës dhe Forumit Rinor të Arsimit (FRA), është rinovuar këndi i lojërave 
në f. Nagoriçan i Ri dhe është rregulluar me pajisje urbane, e cila u përcaktua si prioriteti më i 
rëndësishëm për të rinj. Aktivitetet për promovimin e tij do të realizohen në periudhën e 
ardhshme. 

- Më 5 maj 2022 është organizuar një takim koordinues me përfaqësues të Komunës së Çairit. 
Qëllimi i takimit ishte të diskutohet për detaje dhe të përcaktohet korniza kohore për realizimin 
e aktiviteteve për promovimin e të arriturave të përbashkëta dhe intervenimi i nxënësve që 
përfshinte vendosjen e tabelave dhe pajisjeve të shahut në parkun komunal. 

✓ Më 17 maj 2022, në kuadër të aktiviteteve për prerjen ceremoniale të shiritit në shkollën fillore “Dimçe 
Angellov Gaberot” në Demir Kapi, u realizuan aktivitete sportive dhe aksion i nxënësve (për mbjelljen 
e pemëve në oborrin e shkollës). 

✓ Dokumentacioni për pjesëmarrjen në shpenzimet e komunave në kuadër të Komponentit 1: Forcimi i 
kohezionit ndëretnik në sistemin arsimor është kompletuar për komunën e Gazi Babës me 
pjesëmarrje prej 68,57% dhe komunën e Gjorçe Petrovit me pjesëmarrje prej 41,47% për realizimin 

e aksioneve për të rinj. Gjer në fund të muajit, dokumentacioni për pjesëmarrjen në shpenzimet e 

komunave që janë përfshirë në vitin 2021 dhe kanë realizuar aksione rinore është kompletuar në 
shtatë (7) nga 15 komuna dhe arrin në 59.37% të investimit të përgjithshëm. 

 

Aktivitete mësimore në shkolla 
✓ Ekipi i projektit, në partneritet me Qytetin e Shkupit, vazhdoi të ofrojë mbështetje për tetë (8) shkolla 

të mesme në Shkup ("Boro Petrushevski", "Zdravko Cvetkovski", "Arseni Jovkov", "Josip Broz Tito", 
"Dimitar Vllahov", "Vllado Tasevski", "Vëllezërit Milladinov" dhe "Pançe Karagjozov") për realizimin e 
orëve të përbashkëta me nxënës nga gjuhë të ndryshme mësimore. Si rezultat, u mbajtën 162 orë të 
përbashkëta në lëndë të ndryshme të përgjithshme dhe profesionale (gjegjësisht, anglisht, kozmetikë 
e aplikuar, shkenca kompjuterike, gjermanisht, arte dhe sporte dhe aktivitete sportive). 

 
 

 

 

 

 
Aktivitete për përforcimin e kulturës demokratike dhe sjelljes qytetare 

 
 

Nisma të nxënësve në shkollat fillore dhe të mesme profesionale 
✓ Gjatë këtij muaji filloi shpërndarja e paketave me materiale për mbështetjen e nismave të nxënësve 

në shkollat fillore dhe të mesme profesionale të fazës 3. Të gjitha shkollat e mesme profesionale 
tashmë i kanë marrë paketat, ndërsa procesi i shpërndarjes në shkolla do të vazhdojë gjatë qershorit 
2022. 

https://sq.mcgo.org.mk/lajme/aksion-rinor-per-mbrojtjen-e-mjedisit-dhe-ngritjen-e-vetedijes-per-aktivitetin-fizik/
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Politika për sigurimin e qëndrueshmërisë 
✓ IT kompania SyNRG punoi në programimin e E-trajnimit për etosin qytetar shkollor dhe në vazhdimësi 

u konsultua me ekipin e projektit gjatë muajit. Draft-versioni i trajnimit u përgatit dhe iu prezantua ekipit 
të projektit. Ekipi dha komente për përmirësim dhe pati mundësinë të kryente testimin beta të të gjithë 
kursit të trajnimit, në rolin e shfrytëzuesit. Pas informacioneve kthyese përfundimtare nga ekipi i 
projektit, versioni në gjuhën maqedonase do të finalizohet në fillim të qershorit, ndërsa më pas do të 
pasojë versioni në gjuhën shqipe. 

✓ Takimi i dytë i grupit punues për përgatitjen e Metodologjisë për vlerësimin e etosit qytetar shkollor u 
mbajt si ngjarje dyditore me qëllim të finalizimit të kornizës së treguesve dhe rrjedhimisht ndryshimet 
të përfshihen në pyetësorët për nxënësit, mësuesit, prindërit dhe udhëheqësinë e shkollës. Versionet 
e para të dokumenteve u përgatitën dhe u shqyrtuan nga të gjithë anëtarët e grupit të punës. Pas 
serisë së fundit të revizioneve, ato do të pilotohen në pesë (5) shkolla me pjesëmarrjen e subjekteve 
të ndryshme, përpara se të finalizohen. 

 

Ngjarje promovuese përfundimtare për konceptin e ri për arsimin qytetar 
✓ Ekipi i projektit e përgatiti strukturën dhe draft agjendën për ngjarjen e planifikuar për 25 dhe 26 gusht 

2022 dhe filloi të kontaktojë shkollat e parazgjedhura për të marrë pjesë në ngjarjen përfundimtare, 
në koordinim me këshilltarët e BZHA-së dhe QAPT-së përgjegjës për mentorimin e tyre. Deri në fund 
të muajit, shumica e prezantuesve që u kontaktuan e konfirmuan pjesëmarrjen në event dhe u njoftuan 
për detyrat e tyre. Konsultimet më të detajuara do të zhvillohen muajin e ardhshëm 

 
 
 

 

 

 
Nxitje për shkollat - Rinovimi 

 
 

Rinovimi i shkollave 
✓ Përfaqësuesit e tre (3) kompanive të graduara më së miri për projektet për rinovim: “Vendosja e 

fasadës së re”, në SHF “Milto Gura” në f. Strellc, Komuna e Kërçovës, “Rikonstruimi i rrethojës së 
shkollës” në SHF “Joakim Kërçovski” në Komunën e Kriva Pallankës, “Rikonstruimi i çatisë” në 
shkollën rajonale në f. Oreshan në SHF “Marko Cepenkov” në Komunën e Zelenikovës, “Rinovimi i 
klasave” në SHF “Sllavejko Arsov” në f. Podmoçan në Komunën e Resnjës dhe “Vendosja e 
dyshemesë së re” në SHF “Hasan Prishtina” në Komunën e Çairit janë ftuar në intervista të veçanta. 
Pas intervistave, ekipi i projektit e përgatiti dokumentacionin e nevojshëm për miratimin e kompanive 
të zgjedhura për rikonstruimin e shkollave të përmendura më lartë dhe dokumentacioni i përgatitur 
ishte dërguar për miratim nga nëpunësi për kontraktimin e marrëveshjeve në zyrën rajonale të USAID-
it në Kosovë. Kompanitë ndërtimore që janë miratuar nga nëpunësi për kontraktimin e marrëveshjeve 
në zyrën rajonale të USAID-it n Kosovë nënshkruan kontrata me Udhëheqësin e Projektit për INRA 
për çdo projekt veçmas. 

✓ Para fillimit të aktiviteteve ndërtimore të projekteve për rinovim: “Rikonstruksioni i çatisë” në shkollën 
degë në f. Oreshan në SHF “Marko Cepenkov” në Komunën e Zelenikovës, “Vendosja e fasadës së 
re” në SHF “Milto Gura” në f. Strellc, Komuna e Kërçovës, “Rikonstruksioni i rrethojës së shkollës” në 
SHF “Joakim Kërçovski” në Komunën e Kriva Pallankës, “Renovimi i klasave” në SHF “Sllavejko 
Arsov” në f. Podmoçan në Komunën e Resnjës dhe “Vendosja e një dyshemeje të re” në shkollën 
fillore “Hasan Prishtina” në Komunën e Çairit janë organizuar takime me përfaqësues të kompanisë 
së përzgjedhur të ndërtimit, kompaninë mbikëqyrëse dhe përfaqësues të ekipit për rinovimin e 
shkollës. 

✓ Më 11 maj 2022, në mënyrë elektronike, deri në gjashtë (6) kompani konsulente të licencuara për 
mbikëqyrje është dërguar thirrje për aplikim për kryerjen e mbikëqyrjes së zbatimit të projekteve për 
rinovimin e gjashtë (6) shkollave. Më 16 maj 2022 u organizua hapje e ofertave të tenderit dhe janë 
zgjedhur kompani konsulentë për mbikëqyrje.  

✓ Rezultatet e zgjedhjes së kompanive ndërtimore dhe kompanive për mbikëqyrje janë publikuar në ueb 
faqen e QMEQ.: https://sq.mcgo.org.mk/uncategorized/kompanite-e-zgjedhura-per-projekte-per-
renovimin-e-shkollave-5/  

✓ Ekipi i projektit punoi në evidentimin/grumbullimin e dokumentacionit të nevojshëm për pjesëmarrjen 
e shkollave dhe komunave në shpenzimet lidhur me procesin e rinovimit (financiar apo në fuqi 
punëtore) për shkolla në të cilat procesi i rinovimit ka përfunduar. Këtë muaj projekti e dokumentoi 
pjesëmarrjen e shpenzimeve nga SHF “Dençe Dejanoski” në Komunën e Mavrovës dhe Rostushes 
dhe përqindja e pjesëmarrjes në shpenzime është 14,91% të investimit të përgjithshëm. Deri më tani, 
projekti e ka dokumentuar pjesëmarrjen në aktivitete për rinovimin e nëntë (9) prej 12 shollave dhe 
komunave të vitit të katërt të projektit, që është 31,89% të investimit të përgjithshëm. 
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