Partner strategjik:
Ministria për vetëqeverisje lokale

Komisioni shtetëror për parandalim të korrupsionit

Qendra për hulumtim
dhe krijim të politikave
Qendra për hulumtim dhe krijim të politikave është
organizatë hulumtuese e pavarur, joproﬁtabile e
themeluar në vitin 2004. Qëllimi i saj është
promovimi i qeverisjes së mirë dhe zhvillimit, duke
u bazuar në hulumtime të politikave relevante që
kanë si burim dëshmi, përforcimin e kapaciteteve
dhe organizim të trajnimeve, zbatim të evaluimeve
dhe analizave të pavarura nga intereset e ndonjë
grupacioni shoqërorë, qofshin ato politike, sociale
apo ekonomike.

Partner të projektit:
OJQ "Gong" (Zagreb, Kroaci)
Adresa: Sheshi Ban Jelaçiq 15/IV
10000 Zagreb, Kroaci

Kontakt:
Rr. Cico Popovik 6-2/9
1000 Skopje
Tel.: 389 2 31 09 932
Faks: 389 2 30 73 890
Email: crpm@crpm.org.mk
Ueb faqja: http://www.crpm.org.mk/

EuropeAid/133337/M/ACT/MK

ShQ "Green power" (Veles)
Adresa: Rr. Trajko Panov 22 1400 Veles
Email: greenpowermk@yahoo.com
Tel. +389 75 36 18 77
Kontakt personi: Igor Smilev
ShQ "EHO" (Shtip)
Adresa: Rr. Todor Kolarov 26, 2000 Shtip,
Email: ed_hum_eho@yahoo.com
Тel. +389 32 38 41 43
Kontakt personi: Beti Pejeva
Qendra për zhvillim europian
dhe integrim (Bitola)
Adresa: Slavko Lumbarko 6, 7000, Битола
Email: Cedi.bitola@gmail.com
Kontakt personi: Diogen Haxhi Kosta Milevski

... policy impact since 2004

National Programme for
Transition Assistance
and Institution Building
(TAIB) Component for 2009
under the instrument of
Pre-Accession Assistance (IPA)

Shoqata për zhvillim
local rural (Tetovë)
Adresa: Rr. Marshall Tito pn,
Unibau lokali 18, 1200 Тetovë
Email: ofﬁce@zlrr.org.mk
Tel. +389 70 813 124
Kontakt personi: Rudina Pasholli
Qendra për zhvillim rural
"BUJRUM" (Kumanovë)
Adresa: Rr. 607 бб, M.Z. Proevce 13 00 Кumanovë,
Email: bujrumcenter@gmail.com
Tel. +389 78 350 171
Kontakt personi: Gabrijela Boshkov
Agjencia locale për zhvillim(Strugë)
Adresa: Rr. Vllado Maleski Tale pn, 6330 Strugë
Email: contact@ldastruga.org
Tel. +389 75 777 421
Kontakt personi: Elena Mihajllovska

Shkëmbimi i praktikave
më të mira të Bashkimit Europian
në ndjekjen e masave për
antikorrupsion në nivel lokal

LOTOS
ME TRANSPARENCË
DHE LLOGARIDHËNIE

Ky projekt është
i ﬁnansuar nga
Bashkimi Europian

Projektin e implementon
Qendra për hulumtim
dhe krijim të politikave

LOTOS
ME TRANSPARENCË
DHE LLOGARIDHËNIE

Për projektin
Qëllimi kryesorë i këtij projekti është të
promovohen dhe të nxiten praktikat për antikorrupsion
dhe qeverisje të mirë në nivel local, gjë që do të sigurojë
ambient të qëndrueshëm për zhvillim social, ekonomik
dhe ekologjik.
Përforëcimi i kapaciteteve të qytetarëve dhe
shoqërisë civile për monitorim të praktikave për
antikorrupsion në nivel lokal është paraparë të jetë një
nga parakushtet kyçe për arritjen e qëllimit kryesorë.
Aktivitetet janë inspiruar nga përvoja kroate në
përforëcimin e shoqërisë civile që ajo të jetë rroje aktive
e parimeve për transparencë dhe përgjegjësi në
vetëqeverisjen lokale dhe faktit që qytetarë aktiv dhe të
vetëdijshëm janë themel për qeveri transparente dhe pa
korrupsion.
Konzorciumi i këtij projekti përbëhet nga tetë
organizata të shoqërisë civile, nga të cilat secila
përfaqëson dhe punon në një nga rajonet planore.
Aktivitetet e projektit përfshijnë dhe institucione të tjera
relevante, si për shembull, Bashkësia e njësive të
vetëqeverisjes lokale dhe institucionet shtetërore për
antikorrupsion, të cilat kanë rëndësi kyçe kur bëhet fjalë
për implementim të politikave publike eﬁkase për
transparencë dhe përgjegjësi në shtet. Partneri
udhëheqës i projektit është Qendra për hulumtim dhe
krijim të politikave nga Shkupi.

National Programme for Transition Assistance
and Institution Building (TAIB) Component
for 2009 under the instrument of
Pre-Accession Assistance (IPA),

Qëllimi: Promovim i praktikave të mira për ndjekje dhe
ndalim të korrupsionit, sidhe të praktikave për qeverisje
të mirë në nivel lokal, gjë që do të mundësojë ambiet të
qëndrueshëm për zhvillim social, ekonomik dhe
ekologjik.
Qëllimet speciﬁke: Ndërtim të kapaciteteve për
ndjekje të praktikave për antikorrupsion në nivel lokal;
gjenerim të të dhënave dhe analiza në fushën e
antikorrupsionit në nivel komunal duke kryer kontrollë
sistematike mbi mekanizmat për transparencë dhe
përgjegjësi në nivel të vetëqeverisjes lokale; ngritje të
vetëdijes për praktikat për ndjekje dhe parandalim të
korrupsionit dhe qeverisjes së mirë në nivel lokal.
Rezulltatet e pritura:
• Vizitë studiuese në Zagreb, Kroaci;
• Zhvillim i metodologjisë për studim LOTOS
• Trajnim metodologjik për kontrollim sistematik të
mekanizmave për transparencë dhe llogaridhënie në
nivel lokal;

Fakte për projektin
Ky projekt është i ﬁnansuar nga Bashkimi Europian
Buxheti: EUR 160.222,-Periudha e implementimit:
20.12.2013-20.06.2015 (18 muaj)
Komunat që do të përfshihen me hulumtimin:
REGJIONI I SHKUPIT:
Qyteti I Shkupit, Qendër, Karposh, Kisella Vodë, Çair,
Saraj, Shuto Orizar, Aerodrom,Zelenikovë, Studeniçani,
Çuçer Sandevë, Ilinden
REGJIONI I POLLOGUT:
Tetovë, Gostivar, Bërvenicë, Vrapçisht, Bogovinë
REGJIONI I VARDARIT:
Veles, Negotinë, Gradsko, Çashkë, Llozovë
JUGPERENDIMOR:
Strugë, Ohër, Kërçovë, Vevçan, Centar Zhupë
REGJIONI I PELLAGONISË:

• Studim LOTOS (pilot-kontrollë sistematike në fushën e
implementimit të politikave publike për antikorrupsion
në 43 komuna);

Manastir, Demir Hisar, Dollnen, Krushevë

• Rekomandime për politika publike;

Strumicë, Novo Sellë, Radovish, Bogdanci

• Pres konferencë;
• Konferencë ndërkombëtare;
• Informim të vazhdueshëm për gjendjen;
• Kampanjë për ngritjen e vetëdijes.

JUGLINDOR:
LINDOR:
Zërnovcë, Shtip, Sveti Nikollë, Karbincë
VERILINDOR:
Kumanovë, Kriva Pallankë, Lipkovë, Staro Nagoriçane

