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HYRJE
njëra nga burimet kyçe gjegjësisht të ardhura buxhetore 
për përkrahje direkte financiare për organizatat qytetare 
dhe organizatat e personave me handikap janë të ardhurat 
nga lojërat e fatit dhe lojërat zbavitëse (lotaritë).

Qëndrueshmëria financiare është 
veçanërisht e rëndësishme për efektivi-
tetin e organizatave të qytetarëve dhe 
sigurimin e përfshirjes së tyre aktive 
dhe kontribut në zhvillimin shoqëror. 
Financimi paraqet një ndër elementet 
kyçe të qasjes qeveritare të përkrahjes 
në drejtim të përforcimit të partnerite-
tit me organizatat qytetare (OQ) dhe 
përkrahje për zhvillimin e tyre.

Sipas kësaj, çështja e financimit 
shtetëror të OQ paraqet të përpjekjeve 
për të menduarit, sqarimin dhe orga-
nizimin e raporteve në mes shtetit dhe 
OQ, si dhe raportet në mes shtetit dhe 
OPH.

Për këtë qëllim, në shumë shtete të 
rajonit dhe në evropë ka të përpiluar 
kontrata, dokumente, memorandume 
për bashkëpunim ose strategji ku janë 
shënuar principet e përgjithshme kyçe 
për bashkëpunim të mirë në mes shte-
tit dhe OQ, si dhe dispozitat konkrete 
financiare të cilat janë dedikuar veçmas 
për OPH. 

Pa dallim a janë OQ ose OPH, qever-
itë evropiane kanë miratuar disa prin-
cipe për menaxhimin e shemave të tyre 
financiare.

Disa nga ato përfshinë:  

transparencë - Procedura është bazë 
e procedurave të qarta për aplikim dhe 
vlerësim të cilat sigurojnë hapje dhe 
qartësi të plotë të procesit, a.q. detyrim 
për sqarim të thirrjeve për tender në 
mediumet zyrtare dhe lokale, formimi 
i kritereve të qarta dhe objektive për 
zgjedhje, si dhe emrat e aplikuesve të 
zgjedhur etj;

trajtim i barabartë i aplikuesve –
shuma e formimit paraprak të kritereve, 
të cilët sigurojnë mosdiskriminim dhe 
zgjedhja e aplikuesit më të suksesshëm, 
në bazë të vlerës së propozimeve të 
tyre;

Garë e lirë dhe fer - informatat për 
mundësitë për financim shtetëror janë 
të shpallura gjithkund ku është e mun-
dur me çka nxitet gara mes aplikuesve 
potencial;

betim – shpenzimi i mjeteve të 
transferuara financiare në mënyrë 
përgjegjëse dhe me rregulla të qarta për 
njoftim.

Principi kryesor thotë se financimi 
publik duhet të mendohet si mundësi, 
e jo e drejtë. Ky është princip i rëndë-
sishëm për shkak të asaj se thekson një 

HYRJE
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net shtetërore ti praktikojnë principet 
e transparencës dhe betimit, trajtim të 
barabartë dhe zgjedhje fer, si dhe pro-
porcionalitet. 

Sipas analizës së përgatitur nga QeJL 
në shumë shtete të Be të ardhurat nga 
lotaria vijnë nga lotaritë me të cilat 
menaxhon shteti dhe ekziston detyrimi 
të njëjtët të rededikohen për qëllim të 
caktuar.  

në disa shtete të Be, mjetet jodedi-
kuese vijnë direkt nga lotaritë bamirëse 
private dhe ky burim dukshëm u rit në 
vitet e fundit. Parlamenti evropian në 
rezolutën e saj të vitit 2009 për bixhoz-
in në internet përfundoi se përfitimi nga 
organizimi për lojërat e fatit duhet të 
vazhdojë të “shfrytëzohet për të mirën 
e shoqërisë, e cila përfshinë financim 

të përhershëm për arsimim, shëndetë-
si, sport profesional dhe amator dhe 
kulturë”.3

Me qëllim që të vazhdojë modeli 
për reformimin e sistemit të financimit 
shtetëror nëpërmjet të ardhurave nga 
lojërat e fatit dhe lojërat zbavitëse në 
Maqedoni, në këtë analizë do të shqyr-
tohen shembujt4 nga Kroacia, Sllovenia 
dhe Britania e Madhe dhe atë me disa 
aspekte:

• cila është baza e drejtë për fi-
nancimin e OQ dhe OPH me të 
ardhurat nga lotaria;

• Si dhe në cilat dokumente janë 
definuar prioritetet për financimin 
e të ardhurave nga lotaria;

aspekt të rëndësishëm nga lidhja a.q. se 
OQ janë të pavarura” ose “autonome” 
nga qeveria dhe posedojnë shkallë të 
caktuar të aftësisë për vetëfinancim. 

tjetri mendim ndikues është se 
financimi publik duhet të niset nga 
qëllimet, a.q. duhet të realizohet në bazë 
të kontratave, me qëllime dhe prioritete 
qartë të definuara.

Sipas kësaj, qeveritë duhet formojnë 
dhe shpallin prioritete të tyre për fi-
nancim dhe ato janë në një situatë më të 
mirë që ta vlerësojnë dobinë e mjeteve 
publike1. Për shembull, në Kodeksin 
britanik për financim dhe furnizim, 
theksohen përskaj tjerash principe 
kyçe dhe nevoja për “fokus drejt pro-
dukteve”, a.q. se si indikator kyç për 
suksesin e financimit  duhet të shërbejë 
edhe rrjedha e aktiviteteve.

Përskaj financimit publik të ud-
hëhequr nga qëllimet,  paraqitet nevoja 
e financimit shumëvjeçarë me qël-
lim që të sigurohet qëndrueshmëria e 
iniciativave dhe projekteve me qëllime 
afatgjate. 

në fund duhet të përmendet edhe 
kërkesa kryesore e rregullativave fi-
nanciaret Be: principi i  “Menaxhimit 
të drejtë financiar”. Ky princip është 
definuar si: korrelacion me  principet 
ekonomike, efikase dhe efektive, si dhe 
harmonizimi i atyre principeve të cilat 
kontrollohen me indikatorë për arritjet, 
të formuara për secilin aktivitet dhe të 
cilat janë matëse në mënyrë në të cilën 
vlerësohen rezultatet e arritura. insti-
tucionet duhet të realizojnë vlerësim 
preliminar dhe përfundimtarë, në pajtim 
me udhëzimet e miratuara nga ana e 
Komisionit.2

njëra nga burimet kyçe gjegjësisht të 
ardhura buxhetore për përkrahje direkte 
financiare për organizatat qytetare dhe 
organizatat e personave me handikap 
janë të ardhurat nga lojërat e fatit dhe 
lojërat zbavitëse (lotaritë).

në Maqedoni këto mjete janë 
burim i rëndësishëm potencial i qën-
drueshmërisë për organizatat. Që kjo 
të bëhet realitet, është e nevojshme që 
në shpërndarjen ekzistuese institucio-

HYRJE

1 [ Sipas Kodeksit të kontratës për praktikat e mira për financim dhe furnizim në Angli, “Detyrimi i qeverisë 
është që ta arrijë vlerën e pritur për mjetet e shpenzuara”] 

2[council Regulation (ec, euratom) no 1605/2002 of 25 June 2002 on the Financial Regulation applicable to 
the general budget of the european communities, para.11]

3[Rezoluta e parlamentin evropian nga data 10 mars 2009 për integritetin e buxhozit në in-
ternet (2008/2215(ini)), http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//eP//teX-
t+tA+P6-tA-2009-0097+0+DOc+XML+v0//en]

4[ të dhënat në këtë analizë janë bazuar në tre hulumtime (analiza komperative dhe pasqyra vendore) të 
realizuara në vitin 2010, 2016 dhe 2017 nga ana e projektit tAKSO dhe Qendra Maqedonase për Bashkëpun-
im ndërkombëtar dhe atë: “Financimi i organizatave qytetare nga ana e shtetit” (QMBn, 2010), autorë të së 
cilit janë: Katerina Haxhi Misheva evans nga Qendra evropiane për të Drejtë Joprofitabile (QeJL) dhe emina 
nuredinoska nga QMBn; pastaj “Raport nga analiza për shpërndarjen e të ardhurave nga lojërat e fatit për 
përkrahjen e organizatave qytetare” (tAKSO, QMBn 2016), autor i së cilës është vanja Shkoriq nga QeJL 
dhe analiza: “Financimi i organizatave qytetare nga ana e shtetit” (QMBn, 2017) autor i së cilës është Simona 
Ognenovaska nga QMBn.]
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• cilat trupa vendosin dhe i shpërn-
dajnë të ardhurat nga lotaria;

• Lartësia e mjeteve e cila ndahet 
nga këto të ardhura për përkrahjen 
e organizatave qytetare;

• Llojet e përkrahjes (instituciona-
le, aksionare, për rrjetëzim) dhe 
korniza kohore;

• Procedura dhe kriteret për zgjedh-
jen e shfrytëzuesve.

Për këtë analizë qenësore është që të 
theksohet se në vendet e evropës dal-
lohen dy lloje të lotarisë dhe atë private 
dhe shtetërore. Për lotaritë shtetërore 
karakteristike është se më shumë se 
60 përqind nga bruto – të ardhurat nga 
lojërat e fatit të gjeneruara nga ana e 
lotarive shtetërore në Be i janë kthyer 
shoqërisë si kontribute për buxhetin 
shtetëror dhe fondet për sport, kul-
turë, projekte humanitare dhe sociale, 
shkencë, shëndetësi, hulumtim, arsim, 
të rinj, mjedis jetësor dhe zhvillim.5 

në të gjitha vendet ka prioritete të 
ndryshme të cilat i kanë zgjedhur qever-
itë për përkrahje, e kështu për shembull 
ndihma zhvillimore është shfrytëzu-
es kryesor i të ardhurave nga lotaria 
kombëtare Belge, në Finlandë priori-
tare është sporti, në Poloni shfrytëzues 
kryesor të financave nga lotaria janë 
nga sfera e kulturës, ndërsa në Portugali 
për shembull, shfrytëzuesit kryesor janë 
nga sfera e shkencës, shëndetësisë dhe 
hulumtimi.

5[ Shih: Shkoriq vanja, Publikimi “Raport i analizës për shpërndarjen e të ardhurave nga lojërat e fatit për 
përkrahjen e organizatave qytetare”, QeJL, tAKSO, QMBn, 2016. ] 
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KREU I

Lotaria shtetërore e 
Kroacisë

1. Baza juridike për financimin e 
OQ nga të ardhurat nga lotaria

në Kroaci të ardhurat nga lotaria e 
shtetit kroat shfrytëzohen për përkrahje 
të programeve dhe projekteve të OQ. 
të ardhurat shpërndahen nëpërmjet 
disa trupave qeveritare dhe nëpërmjet 
Fondacionit nacional për zhvillim të 
shoqërisë qytetare  (FKzHSHQ).  

Ligji për lojërat e fatit6 siguron bazë 
juridike për shpërndarjen e të ardhurës 
nga lojërat e fatit. Ai e detyron Qever-
inë që të sjellë vendim me të cilin do 
të caktohen kriteret për shfrytëzue-
sit në 50% të të gjitha pagesave të 
lojërave të fatit dhe të ardhurës nga 
lotaria Kroate SHPK. në pajtim me 
ligjin sferat kryesore të financimit janë: 
zhvillimi i sportit, lufta kundër keqpër-
dorimit të drogës dhe të gjitha format 
e varshmërisë, aktivitete sociale dhe 
humanitare, problemet dhe nevojat e 

qytetarëve me handikap, kultura tekni-
ke, kultura, arsimi joformal, zbulimi i 
fëmijëve dhe të rinjve dhe zhvillimit të 
shoqërisë qytetare. në vetë vendimin 
janë definuar vlerësimet për përkrahje 
të secilës na këto sfera.  

FKzHSHQ është shpërndarësi krye-
sor i të ardhurave nga lotaria i OQ. 
Përskaj kësaj, zyra për bashkëpunim 
të qeverisë me OJQ shpërndanë fonde 
për kofinancimin e projekteve të Be të 
realizuara nga ana e organizatave qytet-
are. Ligji për Fondacion kombëtar7 e 
bazon fondacionin si subjekt juridik 
dhe i definon qëllimin e tij, trupat, 
mjetet bazë, metodat dhe burimet e 
financimit. 

FKzHSHQ siguron përkrahje për 
programet të cilët përkrahin programe 
për qëndrueshmërinë e shoqërisë 
qytetare, programet për bashkëpun-
im ndërsektorial, iniciativat qytetare, 
filantropia dhe vollenterizmi, si dhe 
programe tjera. 

6[ Shih: Ligji për lojërat e fatit, neni 8. e kapshme në:  http://www.zakon.hr/z/315/zakon-o-igrama-na-sreću]
7[Shih: Fondacioni kombëtar për zhvillim të shoqërisë qytetare. e kapshme në: http://www.zakon.hr/z/491 

zakon-o-nacionalnoj-zakladi-za-razvoj-civilnog-društva]] 

Analiza e financimit të OJQ në disa vende

KREU I
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3.trupat të cilat vendosi dhe i 
shpërndajnë të ardhurat nga lotaria

ekzistojnë disa trupa qeveritare të cilët 
i shpërndajnë të ardhurat nga lotaria10. 
FKzHSHQ shpall thirrje dhe tenderë 
në pajtim me statusin e saj dhe plani i 
miratuar nga Këshilli drejtues. Rreg-
ullorja për kushtet dhe procedurat për 
shpërndarje të fondeve për realizimin e 
fondeve të FKzHSHQ11 parasheh disa 
hapa të cilët realizohen nga tre trupa të 
ndryshëm të cilat janë përfshirë në këtë 
proces.

4. Llojet e grandeve dhe procedur-
ave dhe kritereve për zgjedhje

Rregullorja për kushtet dhe procedura 
për shpërndarje të fondeve për realizimin 
e qëllimit të FKzHSHQ12 parasheh disa 
shema konkrete për përkrahje të cilët 
përfshinë edhe përkrahje për projekte 
dhe grande institucionale.13 gjatë vitit 

2016, FKzHSHQ i shpalli këto thirrje 
për propozime/tenderë14:

• Për përkrahje financiare – Përkrah-
je institucionale për stabilizim 
dhe/ose asociacion zhvillimor;

• Për përkrahje të grandeve sipas 
modelit të decentralizimit aksioni 
i parë qytetar – “Kontributi jonë 
për bashkësinë”;

• Për ndarje të dhuratave – zhvil-
limi vollonter për fëmijë dhe të 
rinj.

Bile njëherë në vit FKzHSHQ shpall 
thirrje publike për propozime për ndar-
je të grandeve të shfrytëzuesve dhe thir-
rje publike për shprehje të interesit për 
bashkëpunim në mediumet publike, në 
ueb faqen dhe në konferencat për me-
diumet. thirrja qartë i thekson kushtet 
dhe kriteret, shumën maksimale të fon-
deve të rezervuara për grande, numrin 

2. Strategjitë dhe programet të cilat 
i definojnë prioritetet për financimin e 
të ardhurave nga lotaria

FKzHSHQ8 siguron fonde për financim 
shumëvjeçar institucional, si dhe fonde 
për projekte afatshkurtre për shoqa-
tat, fondacionet, institucionet, njësitë 
e vetëqeverisjes lokale dhe të tjera. Për 
vitin 2012-20169 ato përfshinë:

• nxitjen e publikut për përfshirje dhe 
pjesëmarrje në zhvillimin e bashkë-
sisë lokale;

• ndërtimi i kapacitetit të shoqërisë 
qytetare për pjesëmarrje në zhvillim-
in shoqëror;

• zhvillim i bashkëpunimit ndërsekto-
rial dhe bashkëpunimit në mes orga-
nizatave qytetare;

• Rritja e ndikimit publik dhe 
dukshmërisë së aktiviteteve të orga-
nizatave qytetare;

• Përkrahja e inovacionit social dhe 
punësimit në sektorin joprofitabil.

Shuma e kapshme nga të ardhurat nga 
lotaria për OQ dhe sferat e përkrahjes. 

Mjetet të cilat i shpërndanë FKzHSHQ 
në numra absolut lëvizin rreth 6 milion 
euro. vendimi qeveritar për shpërndarje 
për vitin 2016 e parashikoi këtë përqindje 
për programe dhe projekte të ndryshme në 
korniza të programeve për përkrahje: 

• 32,95% për ata të cilët e promovojnë 
zhvillimin e sportit;

• 4,52% për ata të cilët kontribuo-
jnë në luftën kundër keqpërdorimit 
të drogës dhe të gjitha formave të 
varshmërisë;

• 17,81% për ata të cilët janë përfshirë 
në aktivitetet sociale dhe humanitare

• 19,31% për ata të cilët punojnë në 
sferën e çështjes së handikapit;

• 4,01% për ata të cilët punojnë në kul-
turën teknike;

• 12,41% për ata të cilët punojnë në 
kulturë;

• 2,11% për ata të cilët janë përfshirë 
në arsimin joformal dhe programet 
për fëmijë dhe të rinj;

6,88% për ata të cilët kontribuojnë për 
zhvillimin e shoqërisë qytetare.

KREU I

10[neni 3 nga Dekreti]
11[http://zaklada.civilnodrustvo.hr/upload/File/hr/o_nama/dokumenti/pravilnik_dodjela_sred-

stava_2012_2016.pdf]
12[http://zaklada.civilnodrustvo.hr/upload/File/hr/o_nama/dokumenti/pravilnik_dodjela_sred-

stava_2012_2016.pdf]
13[[Përkrahje të definuara si: (a) partneritet për ndërtimin e infrastrukturës për zhvillimin e shoqërisë 

qytetare në Kroaci; (b) bashkëpunimi me të cilin arrihet pjesa operative na aktivitetet e saja; (c) shpërndarje e 
përkrahjes financiare dhe shpërblime.]

8[ http://zaklada.civilnodrustvo.hr/category/180/sub-
category/185] 

9 [ http://zaklada.civilnodrustvo.hr/category/101/sub-
category/111 ] 
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efektivitetin e investimit dhe nivelet e 
ndryshimeve të cilat kanë ndodhur në 
bashkësinë dhe shoqërinë. në bazë të 
rezultateve nga vlerësimi, FKzHSHQ 
vendos për vazhdimin e financimit të 
përkrahjes institucionale  për vitin e ar-
dhshëm. Shembuj dhe numrat e vlerë-
simit munden të gjenden në Raportin 
vjetor.16

Financimi i organizatave të 
personave me handikap në 
Republikën e Sllovenisë

1. Korniza juridike 

Ka disa ligje, rregullativa dhe akte 
nënligjore (rregulla, dispozita) të cilët 
e rregullojnë shpërndarjen e fondeve 
shtetërore. Ligji bazë për shpenzim pub-
lik është Ligji për financim shtetëror, 
ndërsa Ligji për realizimin e buxhetit 
të Republikës së Sllovenisë më tutje në 
mënyrë më të detajuar e definon real-

izimin e buxhetit, për periudhë të caktu-
ar prej dy viteve. 

Për disa sfera, ligjet specifike dhe 
rregullativat për sektorë të caktuar mun-
det ti definojnë rregullat për procedurat 
për shpërndarjen e mjeteve shtetërore 
në sferat e tyre (ky është rasti me kul-
turën, sportin, veteranë të luftës dhe or-
ganizata të veteranëve, barazia e mesh-
kujve dhe femrave, barazia e personave 
me handikap etj.).

Baza juridike për mbështetje financia-
re të OPH është Ligji për organizatat e 
personave me handikap17 i miratuar në 
vitin 2002. Mënyra kryesore e financim-
it të organizatave të personave me han-
dikap dhe organizatave humanitare në 
Slloveni realizohet nëpërmjet Fondit 
për financim të organizatave invalidore 
dhe humanitare në Slloveni (FFOiH)18  
të themeluar në vitin 1998. Mënyra e 
financimit dhe punës të FFOiH është 
rregulluar nëpërmjet Ligjit për lojëra 
të fatit të R. së Sllovenisë. Aktivitetet 

e grandeve të cilat do të jepen në atë 
thirrje për shprehje të interesit, si të 
aplikohet (duke përfshirë qasje deri te 
formularët dhe insrtukcionet për atë 
se si të aplikohet), afati përfundimtar i 
aplikimeve, procedura për vlerësimin e 
grandeve, procedura për lidhjen e kon-
tratës për ndarje të grandit, mënyra e 
shfrytëzimit të fondeve dhe metodës së 
njoftimit për shfrytëzimin e grandit të 
lejuar.

Procesi i vendimmarrjes për përkrahje 
financiare nëpërmjet thirrjeve publike 
dhe thirrjeve për shprehje të interesit 
realizohen në tre nivele.

• Niveli parë: Verifikimi i cili 
vërteton se janë përmbushur 
kërkesat zyrtare

Komisioni i cili i verifikon kërkesat 
administrative i kontrollon të gjitha ap-
likimet e pranuara. Ai i përcakton apli-
kimet të cilat i kanë përmbushur dhe ato 
të cilat nuk i kanë përmbushur kushtet e 
parapara të konkursit. 

• Niveli i dytë: Vlerësimi i cilësisë 
së aplikimeve

Aplikimet të cilat i përmbushin kushtet 
e parapara dërgohen deri te trupat për 
vlerësim dhe procedura e tyre është në 
pajtim me Rregulloren e brendshme për 
punët e trupave për vlerësim.15

• Niveli i tretë: Vendimmarrja 
për lejimin e grandit

Këshilli drejtues i FKzHSHQ në 
mbledhje diskuton për propozimet nga 
ana e trupave dhe e merr vendimin 
përfundimtar për lejimin e shumës së 
përgjithshme të fondeve për përkrahje 
financiare. Këshilli drejtues mundet që 
ta refuzojë propozimin e trupave për 
vlerësim nëse vendimi i tyre nuk është 
në pajtim me qëllimet e shpallura sipas 
secilës nga sferat programore.

Për fund, FKzHSHQ në mënyrë siste-
matike e vlerëson programin dhe pjesën 
financiare nga realizimi i përkrahjes 
së lejuar me qëllim që ta përcaktojë 

14[http://zaklada.civilnodrustvo.hr/upload/File/hr/natjecaji/natjecaji_zaklade/kalendar_objave/kalen-
dar_2016.pdf]

15[http://zaklada.civilnodrustvo.hr/upload/File/hr/o_nama/dokumenti/poslovnik_o_radu_procjenjivackog_ti-
jela.pdf]

16[http://zaklada.civilnodrustvo.hr/upload/File/hr/o_nama/godisnji_izvjestaj_o_radu/godisnji_izvjestaj_15.
pdf ]

17[ Shih: Ligji për organizatat invalidore /zinvO/; ur.l. RS, 108/2002. e kapshme në http://zakonodaja.gov.si/
rpsi/r00/predpis_zAKO1460.html ]

18[  Shih: vendimi për themelimin dhe punën e financimit të organizatave invalidore dhe humanitare në Re-
publikën e Sllovenisë (FOiH), gazeta zyrtare e RS numër. 9/98. e kapshëm në http://www.fiho.si/?id=katalog.
php ]
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2. Burimet e financimit të OQ 

Fondet shtetërore paraqesin në mes 38 
dhe 40% nga të ardhurat e përgjithshme 
vjetore të OQ në Slloveni22. Kjo tregon 
se planet financiare dhe programore 
të OQ varen nga qasja e tyre drejt fi-
nancimit shtetëror. në R. e Sllovenisë 
ekzistojnë tre burime kryesore financia-
re për OQ në nivel shtetëror. Burimi më 
i madh financiar është buxheti shtetëror, 
i cili shpërndahet nëpërmjet rreth 14 
ministrive23 dhe shfrytëzuesve tjerë të 
buxhetit shtetëror. 

Rreth dy të tretat të fondeve shtetërore 
në Slloveni shpërndahen në nivel 
shtetëror (kombëtar), ndërsa një e treta 
është financim shtetëror të nivelit lokal 
për shfrytëzuesit e buxhetit shtetëror 
(institucione publike, agjenci etj.). Këto 
fonde paraqesin pothuajse 85% nga të 
gjitha fondet të cilat u shpërndahen OQ 
në nivel shtetëror (kombëtar).

Resurs i dytë më i madh janë fondet 
nga lotaria (rreth 14% nga financimi 

shtetëror), të shpërndarë në OQ nga 
ana e dy fondacioneve, në fakt ato janë 
Fondacioni për financimin e organizat-
ave sportive të Republikës së Sllovenisë 
dhe Fondacioni për organizatat e per-
sonave me handikap dhe organizatave 
humanitare të Republikës së Sllovenisë. 
edhe 1-1,5% të fondeve i shpërndan 
Administrata financiare e Republikës së 
Sllovenisë dhe ato kryesisht vijnë nga i 
ashtuquajturi mekanizëm i vlerësimeve, 
a.q. donacione prej 0,5% përqind të 
tatimit të së ardhurës, të cilët debitorët 
tatimor – individë dhe ndërmarrës – in-
dividë mundet ta donojnë te OQ me zg-
jedhje të tyre.

3. Financimi i OPH 

në bazë të ligjit për lojëra të fatit24, 
organizatori është i obliguar 5% nga të 
ardhurat e shitjes të biletave minus pag-
esa e fitimit ta paguajë në llogari të Fon-
dacionit për financimit e aktiviteteve të 
organizatave sportive dhe në llogarinë e 
Fondacionit të personave me invaliditet 
dhe organizatave humanitare (FOiH), 

kryesore të Fondit është financimi ose 
kofinancimi dhe i përfshinë këto aktivi-
tete:

• implementimi i programeve 
specifike sociale dhe shërbimeve 
të organizatave të personave me 
handikap ose programet e organi-
zatave humanitare në zgjedhjen e 
problemeve sociale, si dhe nevojat 
sociale të individëve;

• Përkrahja e punës së organiza-
tave invalidore dhe humanitare 
nëpërmjet projekteve;

• Qëndrueshmëria institucionale të 
organizatave të personave me han-
dikap dhe organizatave humani-
tare

Lotaria e Sllovenisë19 është shoqa-
të aksionare kapitali aksionar i së cilës 
është ndarë në aksione të thjeshta të 
regjistruara, të cilat transferohen në % 
këtyre subjekteve: 25% nga aksionet në 
Fondin për sigurim pensional dhe inva-

lidor të kapitalit, 15% të aksioneve te 
Fondi kompenzues Slloven, 40% të ak-
sioneve shkojnë në FOiH në Republikën 
e Sllovenisë, 10% të aksioneve shkojnë 
në Fondin për financimin e organizatave 
sportive në Republikën e Sllovenisë dhe 
19 10% nga aksionet të të punësuarve, 
të punësuarve të mëparshëm dhe pen-
sionistëve të Lotarisë së Sllovenisë20

FOiH mjetet i shfrytëzon për fi-
nancimin e organizatave invalidore dhe 
humanitare ose organizatave sportive në 
pajtim me Rregulloren për kriteret dhe 
kushtet për shfrytëzimin e Fondacionit 
të miratuar nga ana e Këshillit të Fon-
dacionit. 

Këshilli i FOiH21 ka 23 anëtarë prej të 
cilëve 10 anëtarë janë me propozim të të 
gjithë përfaqësuesve dhe organizatave 
tjera të personave me handikap të cilët 
punojnë në nivel kombëtar, ndërsa me 
propozim të Këshillit kombëtar të orga-
nizatave invalidore. 

19[ Shih: Ligji për Lotari i Sllovenisë, neni 1. e kapshëm në http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=zA-
KO465 ]

20[ Shih: dispozitat e Ligjit për transformim pronësor të kompanive (“gazeta zyrtare e RS” nr. 55/92, 7/93, 
31/93, 32/94 - uS dhe 1/96.]

21[Shih: Ligji për pronësi i lotarisë së Sllovenisë. e kapshëm në http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=zA-
KO465  ]

22[ Shih: goran Forbici, Monika Kostanjevec. Publikimi “Analiza krahasuese e sistemeve për financim 
shtetëror të organizatave qytetare” QMBn, 2016. e kapshme në:  http://mcms.org.mk/images/docs/2016/
sporedbena-analiza-na-sistemite-na-drzavno-finansiranje-na-go.pdf ]

23[ numri, struktura dhe emrat e ministrive pak ndryshojnë me secilën qeveri të re, e cila është shumë e shpe-
shtë në ciklet e fundit politike. në përgjithësi, vlerësohet se ky nuk është faktor i cili në mënyrë dramatike do të 
kishte ndikuar në shumën e përgjithshme të financimit, meqenëse administrata, përfshirë edhe segmente shumë 
më të vogla të ministrive të cilat shërbejnë si trupa nëpërmjet të cilëve shpërndahen fondet (drejtori ose ministri, 
shërbime qeveritare) i mbajnë funksionet e tyre edhe me ndryshimet politike.  ] 

24[ Shih: Ligji për lojërat e fatit të R. së Sllovenisë. e kapshëm në http://pisrs.si/Pis.web/pregledPred-
pisa?id=zAKO409 ]
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neni 19. në mënyrë plotësuese, neni 45 
tregon se mjetet e ndara për pagesë të 
koncesive të arritura në bazë të nenit 
19 do të shfrytëzohet për financimin e 
aktiviteteve të personave me invaliditet 
dhe organizatave humanitare dhe për fi-
nancimin e aktiviteteve të organizatave 
sportive.  

në nenin 46 thuhet se 80% e mjeteve 
të marra nga e kompensimit për konce-
sion do të shfrytëzohet për financimin e 
aktiviteteve të personave me invaliditet 
dhe organizatave humanitare, ndërsa 
20% shfrytëzohen për financimin e akti-
viteteve të organizatave sportive.

4. Shpërndarja e mjeteve nga ana e 
FOIH 

të ardhurat nga Fondacioni sigurohen 
nga pjesa përkatëse nga kompensimet e 
koncesionit nga bixhozi klasik (Lotar-
ia e Sllovenisë, Lotaria sportive) nga 
lojërat e veçanta të fatit (kazino), nga 
pagesa e lojërave të përkohshme (tom-
bola, lojëra të fatit...), pjesa përkatëse 
nga dividenta e Lotarisë së Sllovenisë 
sh.p. kamata të mjeteve të deponuara në 
bankë dhe të ardhura tjera.

në pajtim me nenin 5 të Rregullores 
të punës së FOiH nga gjithsej mjete të 
grumbulluara të njëjtët shpërndahen 
deri më 3% për administratën e FOiH, 
ndërsa shuma e ngelur është ndarë në 
65% për organizatat e personave me 
handikap dhe 35% për organizata hu-
manitare, me 1% rezervë e detyrueshme 
për secilin grup.

Lartësia e mjeteve të dedikuara për 
organizata humanitare është ndarë në 
mes organizatave të përgjithshme bam-
irëse, organizatave të pacientëve dhe 
organizatave për vetë ndihmë dhe të 
njëjtat i cakton Këshilli me propozim të 
Komisionit për vlerësim dhe përgatit-
je të propozimeve për shpërndarjen e 
mjeteve të organizatave humanitare.

Mjetet të cilat u ndahen organizatave 
të personave me handikap dhe organiza-
tave humanitare shpërndahen për seci-
lin grup në përpjesëtim prej të cilëve 
së paku 75% janë të dedikuara për fi-
nancim dhe kofinancim të programeve 
të caktuara sociale dhe shërbimeve, si 
dhe për punën e organizatave dhe më së 
shumti 25% nga mjetet e përgjithshme 

25[  Raporti financiar i FFOiH. e kapshëm në http://www.fiho.si/teksti/fin2018.pdf ]
26[Shih: Ligji për lotarinë kombëtare, pjesa 2. e kapshëm në   http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1993/39/

contents]

20 21

janë dedikuar për investime në mjete 
bazë dhe mirëmbajtjen e tyre.  

Prej informatave publike të kapshme 
në ueb – faqen e Qeverisë së Sllovenisë 
dhe FOiH25 gjatë 7 viteve të fundit  
(2011 deri më 2017), buxheti mesatar i 
FOiH për përkrahje financiare të orga-
nizatave të OPH ka arritur  12.784.546 
euro në vit. 

Lotaria shtetërore e 
britanisë së Madhe

1.Baza juridike për financimin e OQ 
me të ardhurat e lotarisë

Lotaria kombëtare e Britanisë së Mad-
he është nën mbikëqyrje të Komisionit 
të lotarisë kombëtare, ndërsa me të me-
naxhon grupacioni Kamelot. 28% nga 

të ardhurat distribuohen  për kauza të 
mira në kategori të ndryshme

Fondi për distribuimin e Lotarisë 
kombëtare (FDLK) është themeluar në 
vitin 1994 në pajtim me Ligjin për lotari 
kombëtare26 FDLK është nën kontroll 
dhe menaxhim të Sekretarit shtetëror për 
kulturë, mediume dhe sport. Ministria e 
kulturës, mediumeve dhe sport (MKMS) 
është përgjegjëse për mbikëqyrje dhe 
për punën e lotarisë kombëtare. MKMS 
i përcakton politikat dhe drejtimet finan-
ciare për distribuesit. Përskaj kësaj, De-
partamenti për promovime të Lotarisë 
kombëtare e ngre vetëdijen publike për 
kauzat e mira të cilat kanë dobi nga finan-
cat e lotarisë. njësia e fondeve për kau-
za të mira për arte, sport dhe trashëgimi 
marrin 60% nga të ardhurat e Lotarisë. 
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zgjedhjes. Për procedurat dhe drejtimet 
e përgjithshme, ekzistojnë një varg ud-
hëzuesish në ueb faqen e Fondit.30 Për 
projekte më të mëdha, aplikuesit duhet 
të dorëzojnë strategji lokale, rajonale 
ose nacionale. Për secilën shemë konk-
rete të grandeve31 janë paraparë kritere 
dhe procedura të caktuara konkrete.

 Më i madhi nga distribuesit e lotarisë 
është “Fondi i lotarisë së madhe” (Bi-
gLotteryFund)27, i cili është themeluar 
në vitin 2006 dhe i distribuon mjetet nga 
të ardhurat e lotarisë të dedikuara për 
arsim, mjedis jetësor, aktivitete human-
itare dhe shëndetësi.

2.trupat të cilat i distribuojnë mjetet 
nga të ardhura e fituara nga lotaria

Operatori i lotarisë i transferon të gjitha 
të ardhurat e Fondit për distribuim të 
Lotarisë kombëtare (FDLK) me të cilën 
menaxhon MKMS. FDLK i transferon 
të hollat 13 distrubuterëve të lotarisë, të 
cilat janë OQ të pavarura me njohuri të 
specializuar për sektorin konkret.28 Ato 
janë:

• Pesë OQ të cilat fokusohen në 
sport (Sport Anglia; Sport Skocia; 
Sport iskra veriore; Këshilli sport-
iv i uellsit dhe Sporti i KO);

• Pesë OQ të cilat merren me art 
(Këshilli i arteve të Anglisë; 
Këshilli për art i uellsit; Këshilli 
për art i isksës veriore; Kreativiteti 
Skocian; instituti filmik Britanik);

• Fondi i lotarisë për trashëgimi;

• Fondi i lotarisë së madhe dhe

• Distribuesi i lotarisë olimpike. 

Financimi më tutje sigurohet nëpërm-
jet grandeve në bazë të kritereve konk-
rete për përshtatshmëri dhe financim.

3.Procedurat dhe kriteret për zgjed-
hje

Me Fondin29menaxhon këshilli i cili 
përbëhet nga kryesuesi, katër kryesues 
të komisioneve dhe shtatë anëtarë tjerë. 
të gjithë anëtarët e këshillit i emëron 
ministri i Kabinetit të premierit dhe 
Qeveria e Britanisë së Madhe, nëpërm-
jet procesit të hapur të konkursit dhe 

27[Shih: Fondi i lotarisë së madhe të Britanisë së Madhe. e kapshëm në https://www.biglotteryfund.org.uk/
about-big]  

28[Shih: Politika e FDLK për shpërndarjen e mjeteve të 13 OQ të specializuara. e kapshme në http://www.
lotterygoodcauses.org.uk/funding] 

29[Shih: Struktura e fondit të lotarisë së madhe. e kapshëm në https://www.biglotteryfund.org.uk/about-big/
our-people/board]

30[Shih: Drejtimet dhe udhërrëfyesit për aplikim. e kapshëm në: https://www.biglotteryfund.org.uk/-/media/
Files/guides%20and%20Resources/getting_funding_planning_projects_2.pdf]

Raportet e FDLK32 tregojnë se nga 
themelimi i Lotarisë kombëtare, mbi 
33 miliardë funta janë gjeneruar për 
kauza të mira prej të cilëve 2 miliardë 
funta janë marrë nga FDLK gjatë vitit   
2014-2015.  FDLK mjetet i distribuon 
në këto sfera:

• Art  390.934.000£;

• Sport  390.934.000£;

• Fond i lotarisë për trashëgimi  
390.934.000£;

• Fondi i lotarisë së madhe  
781.871.000£.

Fondi i lotarisë së madhe në vitin 
financiar 2014-2015 ndau më shumë 
se 1 miliardë £ për projekte për mision 
social33të cilat nuk përfshinë art, sport 
dhe trashëgimi. Fondi i lotarisë së 
madhe siguron grande prej 300£ deri 
më shumë se 500.000£ të bashkësisë 
dhe të grupeve vullnetare dhe organi-
zatave humanitare varësisht nga shema 
e grandeve, të cilat janë grande të 
vogla ose a.q Shpërblime për të gjithë 
dhe grande të mëdha gjegjësisht a.q. 
grande për ndërtimin e mundësive më 
të mira.

31[Shih: „Shpërblime për të gjithë“ Anglia. e kap-
shëm në: https://www.biglotteryfund.org.uk/-/media/
Files/Programme%20Documents/Awards%20for%20
All%20england/A4A_app_england.pdf]

32[Shih: Raporti i FDLK, i kapshëm në https://www.
gov.uk/government/uploads/system/uploads/attach-
ment_data/file/445563/national_Lottery_Distribution_
Fund_Account_2014-15__print_file_.pdf]

33[Shih:  Raport i fondit të lotarisë së madhe. e kap-
shëm në https://www.biglotteryfund.org.uk/about-big]
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PËRKRAHJE 
FINANcIARE E OQ  

Sistemi i financimit shtetëror është de-
centralizuar dhe ende është në nivel të 
ulët, gjatë së cilës shteti siguron më pak 
se 20% nga të ardhurat e përgjithshme34 
për organizatat qytetare (OQ). 

Baza juridike për shpërndarjen e 
mjeteve ndaj OQ është rregulluar 
nëpërmjet: Ligjit për realizimin e buxhe-
tit të R. së Maqedonisë35, Ligji për sho-
qata dhe fondacione36, vendimi për krit-
eret dhe procedura për shpërndarjen e 
mjeteve financiare për shoqata dhe fon-
dacione nga buxheti i R. së Maqedonisë37, 
si dhe në ligjet dhe aktet nënligjore të 
ministrive përkatëse dhe organeve tjera 
të administratës shtetërore përkatëse për 

sferat[ nuredinoska, Е., Haxhi-Mice-
va, К. (2010) Financimi i organizatave 
qytetare nga ana e shtetit.38, Kodeksi për 
praktikat e mira për përkrahje financiare 
të shoqatave të qytetarëve dhe fonda-
cioneve39, Programi për financimin e ak-
tiviteteve programore të shoqatave dhe 
fondacioneve40, vendimi për kriteret dhe 
procedurat për shpërndarjen e mjeteve 
për financimin e aktiviteteve programore 
të shoqatave dhe fondacioneve nga bux-
heti i RM. 

Mjetet nga zërë buxhetor 463-trans-
fere deri te OQ shpërndahen nëpërm-
jet 11 organeve të ndryshme të admin-
istratës shtetërore. Qeveria dhe secili 
organ i administratës shtetërore e cila 
shpërndan mjete në pajtim me nenin 49 
të LSHF41 kanë për obligim të miratojnë 

34[ Bullain, n., Hadzi-Miceva, K. (2010) Public Financing of non-governmental Organizations in europe. 
ecnL.]

35[ Ligji për realizimin e buxheti të Republikës së Maqedonisë për vitin 2015 (“gazeta zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë” nr. 155/14). Secilin vit bihet ligji i ri.]

36[ Ligji për shoqata dhe fondacione (“gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 59/10 dhe 135/11).]
37[ vendimi për kriteret dhe procedura për shpërndarjen e mjeteve financiare për shoqata dhe fondacione nga 

buxheti i Republikës së Maqedonisë („”gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 23/09).]
38[internet] Shkup, QMBn. Adresa: http://goo.gl/iOgykD [e vizituar: 31.5.2016].]
39[ Kodeksi për praktikat e mira për përkrahje financiare të shoqatave të qytetarëve dhe fondacioneve (“gazeta 

zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 130/07).]
40[ Programi për financimin e aktiviteteve programore të shoqatave dhe fondacioneve (“gazeta zyrtare e Re-

publikës së Maqedonisë” nr.  4/13).]
41[ Ligji për shoqata dhe fondacione (“gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 59/10 dhe 135/11).]

25



MOLLA E PËRÇARJES
financimi i organizatave qytetare të personave me handikap 
nga të ardhurat e lojërave të fatit dhe lojërave zbavitëse

MOLLA E PËRÇARJES 
financimi i organizatave qytetare të personave me handikap 

nga të ardhurat e lojërave të fatit dhe lojërave zbavitëse

plane dhe programe vjetore për shpërn-
darjen e mjeteve, që ti shpallin organiza-
tat të cilët kanë marrë mjete, si dhe qëlli-
met për të cilat i kanë marrë ato mjete42. 

Financim direkt buxhetor deri te OQ 
bëhet nëpërmjet zërit 463 – transfere 
deri te organizatat joqeveritare, në paj-
tim me Ligjin për realizimin e buxhetit 
të R. së Maqedonisë (i cili bihet në niv-
el vjetor). Sipas klasifikimit të shpen-
zimeve zëri 463 përbëhet nga këto nën 
zëra43: 4631 transfere deri te organizatat 
joqeveritare; 463110 transfere deri te 
shoqatat e qytetareve dhe fondacioneve; 
463120 transfere deri te klubet sport-
ive; 463130 tranasfere deri te komiteti 
olimpik maqedonas; 463140 transfere 
deri te organizatat të cilët kujdesen për 

persona më të moshuar dhe fëmijë të 
handikepuar; 463150 transfere deri te 
bashkësitë lokale; 463160 transfere 
deri te organizatat humanitare; 463170 
transfere deri te partitë politike; 463190 
transfere tjera deri te organizatat joqe-
veritare. 

Për shkak asaj se shumat e planifi-
kuara dhe realizuara në nënzëra nuk janë 
të kapshme, nëse analizohet zëri 463 do 
të fitohet përshtypja se të gjitha mjetet 
shkojnë për OQ, pa pasur parasysh se 
këtu janë edhe mjetet  të cilët shpërn-
dahen  deri te OQ e cila i përfshin edhe 
partitë politike, bashkësitë lokale, klubet 
sportive etj.44 

Përkrahje shumëvjeçare dhe insti-

42[ Kodeksi për praktikat e mira për përkrahje financiare të shoqatave të qytetarëve dhe fondacioneve (“gazeta 
zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 130/07).]

43[ Rregullore për klasifikimin e shpenzimeve (“gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë“” nr. 64/05; 4/08; 
103/08).]

44[Dokument për politika publike: Financim direkt buxhetor për organizatat e qytetarëve: pasqyrë bazë. 
QMBn, 2016. e kapshme në http://www.mcms.org.mk/images/docs/2016/direktno-budzhetsko-finansiran-
je-za-gragjanskite-organizacii-osnoven-pregled.pdf ]

45[ vendimi për shpërndarjen e të ardhurave nga lojërat e fatit dhe nga lojërat zbavitëse në vitin 2015 për fi-
nancimin e aktiviteteve programore të organizatave kombëtare invalidore, shoqatave dhe asociacioneve të tyre, 
të shoqatave për luftë kundër dhunës familjare dhe për Kryqin e  Kuq të Republikës së Maqedonisë (“gazeta 
zyrtare e Republikës së Maqedonisë“”, nr. 196/14). Sipas vendimit, organizatat i shpërndajnë mjetet me or-
ganizatat e tyre anëtare, e cila e përjashton mundësinë që organizatat të cilat punojnë në një sferë të caktuar ti 
shfrytëzojnë ato mjete.]

tabela 1: top 1046 organizata fitimtare të mjeteve direkte buxhetore për periud-
hën 2008 - 2014..

46[ Dokument për politika publike: Direkt financim buxhetor për organizata qytetare: pasqyrë bazë. QMBn, 
2016. e kapshme në http://www.mcms.org.mk/images/docs/2016/direktno-budzhetsko-finansiranje-za-grag-
janskite-organizacii-osnoven-pregled.pdf  ]
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së organeve shtetërore i shpërndajnë 
mjetet deri te shoqatat në zërin buxhetor 
463140 transfere deri te organizatat të 
cilët kujdesen për persona më të moshuar 
dhe fëmijë të handikepuar i përfshinë: 
Ligji për organizatat invalidore49, Ligji 
për preventivë, parandalim dhe mbrojtje 
të dhunës familjare50, Ligji për mbrojtje 
sociale51 dhe Ligji për Kryqin e Kuq të 
Republikës së Maqedonisë52.

Këto mjete transferohen deri te OQ nga 
ana e Ministrisë për punë dhe politikë so-
ciale dhe nëpërmjet Agjencisë për rinj 
dhe sport.

Ligji për lojërat e fatit dhe lojërat 
zbavitëse tregon në nenin 16 se: “mjetet 
e arritura nga lojërat e fatit dhe lojërat 
zbavitëse shfrytëzohen për financimin e 
programeve vjetore dhe detyrave të sho-
qatave të qytetarëve (programet e shoqa-
tave të personave me handikap, sportit, 
programeve të shoqatave të qytetarëve 

për luftë kundër dhunës familjare dhe për 
Kryqin e kuq të RM).”

Por, në të njëjtin nen shtohet edhe kjo 
zgjidhje (paragrafi 1) se për këtë qëllim 
përcaktohen “50% nga të ardhurat e përg-
jithshme të lojërave të fatit dhe lojërave 
zbavitëse të përcaktuara vitin paraprak”. 

Pushteti në këtë rast ka bërë “kontratë 
xhentlemente”, vetë me vete (meqenëse 
patjetër që të pranojmë se në këtë pro-
ces nuk u përfshinë asnjë palë e intere-
suar, as që shfrytëzuesit), se “kulaçin” 
e kumarit do tua ndajnë të “vobektëve” 
me sistemin  “fifti-fifti” ndërsa në pajtim 
me parimet e përgjithshme të pranuara të 
humanitetit dhe solidaritetit (sa që të ju 
tingëllon ajo ironike).  

Patjetër të përmendim se në esencë 
“ndjenja për xhentlementim” është ndër-
marrë nga rregullativa e legjislacionit 
të mëhershëm të RSFJ, ndërsa specifika 

tucionale kanë vetëm 7-8 shoqata ose 
lidhje të cilët me vendim45 të Qeverisë 
marrin mjete nga të ardhurat e lojërave 
të fatit dhe lojërave zbavitëse të cilat ar-
rin 66.000.000 DMQ (1.070.000 euR). 
nga viti 2018 me vendim të Qeverisë kjo 
shumë është rritur në 75.000.000 DMQ 
(1,219,513 euR).  

Përkrahja është në nivel vjetor dhe me 
shumë të paraparë, i cili është më i ulët 
nga ai i paraparë me ligj (50% nga të ar-
dhurat e përgjithshme të lojërave të fatit 
dhe lojërave zbavitëse), por jo më pak 
se 60 milion denarë dhe jo më shumë se 
120 milion denarë47. 

në pasqyrën e përgjithshme të fi-
nancimit shtetëror ndaj OQ ka 10 orga-
nizata të cilët janë fitimtare të shumës 
së përgjithshme më të madhe të mjeteve 
dhe të cilat kanë marrë (35%) nga mjetet 
e përgjithshme.

PËRKRAHJE FINANcIARE E OR-
GANIZAtAVE tË PERSONAVE ME 

HANDIKAP 

në shumën e përgjithshme të zërit 
të buxhetit 463- transfere deri te orga-
nizatat joqeveritare, si burim domino-
jnë mjetet nga lojërat e fatit dhe lojërat 
zbavitëse, të cilët sërish u ndahen organi-
zatave prej më parë të njohura, pa shpall-
je të konkursit publik. 

Mjetet nga lojërat e fatit janë burim i 
rëndësishëm i financimit të organizat-
ave qytetare gjithkund në botë dhe prak-
tikisht (sado që ta dëshiron atë dikush) 
nuk mundet të ikë gjatë shqyrtimit të 
problematikës aktuale të financimit të 
sektorit qytetar në Maqedoni. 

Përskaj dispozitave të lartpërmendu-
ra, ligj kyç i cili mundëson përkrahje 
shumëvjeçare dhe institucionale jo vetëm 
disa prej organizatave, është Ligji për 
lojëra të fatit dhe për lojëra zbavitëse48. 
Korniza ligjore në bazë të administratës 

47[neni 16, Ligji për lojëra të fatit dhe lojëra zbavitëse (“gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë”, nr. 
24/11, 51/11, 148/11, 74/12, 171/12, 27/14, 139/14, 61/15, 154/15 dhe 23/16).]

48[ Shih: Ligji për lojërat e fatit dhe lojërat zbavitëse (“gazeta zyrtare Republikës së Maqedonisë” nr. 24/2011, 
51/2011, 148/2011, 74/2012, 171/2012, 27/2014, 139/2014, 61/2015, 154/2015, 23/2016 dhe 178/2016).]

49[ Shih: Ligji për organizatat invalidore (“gazeta zyrtare Republikës së Maqedonisë” nr. 89/2008, 59/2012, 
23/2013, 15a0/2015 dhe 27/2016). në nenin 29, paragrafi 1, alineja 1]

50[ Shih: Ligji për preventivë, parandalim dhe mbrojtje të dhunës familjare (“gazeta zyrtare Republikës së 
Maqedonisë” nr. 138/14, 33/15 и 150/15), neni 1, neni 6, paragrafi 32]

51[ Shih: neni 214, Ligji për mbrojtje sociale (“gazeta zyrtare Republikës së Maqedonisë” nr. 79/09, 36/11, 
51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15, 72/15, 104/15, 150/15, 173/15 
, 192/15 и 30/16).]

52[  Shih: neni 26, Ligji për Kryqin e Kuq rë Republikës së Maqedonisë (“gazeta zyrtare Republikës së Maqe-
donisë” nr. 41/1994; 7/1997 dhe 21/1998).]
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a.q. tek MPPS edhe për shfrytëzuesin 
është përshkruar program i detajuar. edhe 
pse ekziston detyrim ligjor54 për shpall-
jen e tyre në ueb faqet e institucioneve 
përkatëse, përsëri përveç për programin 
e MPPS për vitin 2016, të tjerët janë të 
kapshme vetëm nëpërmjet shërbimeve të 
gz. zyrtare të RM.

në mungesë të regullativës ligjore pre-
cize, MPPS, në pajtim me konkluzionin 
nga seanca e 42-të e Qeverisë të vitit 
2002, ka përcaktuar kritere për shpërn-
darjen e mjeteve nga lojërat e fatit të cilët 
janë të dedikuara për të ashtuquajturit 
Lidhje kombëtare të organizatave inva-
lidore.

në fakt, në vendim është paraparë që 
këto lidhje të personave me lloj të cak-
tuar të invaliditetit duhet të përmbushin 
kushte të caktuara dhe atë:

• të jetë e organizuar që të mundet 
të veprojë në të gjitha sferat e jetës 
së personave me handikap të cak-
tuar, arsimin, shëndetësia, punësi-
mi, mbrojtja sociale, jeta kulturore, 
aktivitete sportivo-rekreative dhe 
tjera në pajtim me programet e tyre;

• Lidhja duhet të jetë e aftësuar që 
ti realizojë nevojat për furnizim të 
mjeteve ndihmëse për anëtarët e 
saj, sigurimin e shoqëruesit, sig-
urimin e interpretuesit të gjuhës 
së shenjave, ti aftësojë anëtarët 
për orientim dhe integrim social, 
largimin e barrierave arkitektoni-
ke, ndërmjetësim gjatë punësimit 
të personave me handikap, ngrit-
je të iniciativave për avancimin e 
mbrojtjes sociale dhe të drejtat e in-
validëve, kujdesi për familje, nevo-
jat për organizimin e jetës kulturore 
– sportive dhe rekreative, zgjidhja e 
problemeve të përditshme jetësore 
me të cilët ballafaqohen personat 
me handikap etj.;

• ekzistimi i rrjetit të organizuar të 
shoqatave komunale, ndërkomu-
nale, rajonale dhe të qytetit;

• ekzistimi i kushteve përkatëse 
hapësinore për kryerje të punëve 
administrative teknike për nevo-
jat e personave me handikap dhe 
kushteve hapësinore për aktivitete 
të klubeve dhe të personave të han-
dikepuar;

maqedonase ishte vetëm në ndryshimin e 
“rrugës së të hollave”. në fakt, më parë  
mjetet u shpërndanin direkt nga Lotaria 
e Maqedonisë deri te shfrytëzuesit (si or-
ganizator i vetëm vendor ligjor i kumarit 
– vepër penale), ndërsa nga viti 1997 të 
hollat patjetër që të shkojnë në Minis-
trinë e financave dhe që andej secilin vit, 
me vendimin e Qeverisë, shpërndahen 
deri te shfrytëzuesit e fundit. 

Pas këtyre dy zgjedhjeve, në fillim të 
vitit 2001, është vendosur edhe një ku-
fizim administrativ „solomom” në ndry-
shimet e ligjit është shtuar se këto mjete 
nuk mundet të jenë „më pak se 60 milion 
denarë, as më e madhe se 120 milion de-
narë”. 

në mungesë të caktimit decid  - cilit iu 
ka ndarë ta sjellë këtë vendim arbitër dhe 
në bazë të cilave kritere, krejtësisht është 
e qartë se në këtë zbrazëtirë juridike, këtë 
rol e marrin përgatitësit e Buxhetit qen-
dror.

ndërsa gjithsesi duket se sipas natyrës 
dhe rëndësisë së çështjes, parimi arbitrum 
liberum – vendosja në bazë të dëshirës së 
lirë dhe sipas bindjes dhe përcaktimit të 
lirë, këtu  duhet së paku të zbatohet. 

vërtetimin e këtij pohimi e gjejmë 
edhe në atë se çka në praktikën e deritan-
ishme nëpërmjet procedurës qeveritare 
dhe parlamentare nuk ka ndodhur që të 
ndryshohet aktvendimi i propozuar nga 
ana e përpiluesve të Buxhetit.

SFERAt E PËRKRAHJES, KRIt-
EREt DHE PROcEDURA 

Qasje strategjike të shpërndarjes së të 
ardhurave nga lojërat e fatit dhe lojërat 
zbavitëse është e nxitur në Ligjin për 
lojëra të fatit dhe lojëra zbavitëse53, ku 
është theksuar se shpërndarja e mjeteve 
bëhet me vendim të Qeverisë së RM në 
bazë të programeve të parashtruara nga 
MPPS dhe ARS, të cilët sërish bazohen 
në programet e parashtruara të shfrytëzu-
esve a.q. subjekteve të cilët janë lëndë e 
përkrahjes. 

Programet të cilat i përpilojnë MPPS 
dhe ARS, përmbajnë informata për bazën 
ligjore të grupit qëllimor a.q. shfrytëzu-
es të zërave buxhetor nëpërmjet t cilëve 
bëhet transferi, shuma e përgjithshme 
e mjeteve dhe shuma e mjeteve sipas 
programit në rastin e ARS me sqarim të 
shkurtër se për çka janë dedikuar mjetet 
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53[ neni 16, paragrafi 3, 4, 7 nga Ligji për lojërat e fatit] 54[ vendimi për kriteret dhe procedura për shpërndarjen e mjeteve për aktivitetet programore të shoqatave të 
qytetarëve dhe fondacioneve nga Buxheti i RM (“gazeta zyrtare e RM” nr. 23/09)]
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• të bashkëpunojnë me anëtarët e 
asociacioneve ndërkombëtare të të 
handikepuarëve dhe asociacioneve 
tjera evropiane dhe botërore të të 
handikepuarëve;

• Lidhjet ose shoqatat duhet që të 
përmbushin edhe kushte të caktu-
ara të veçanta, veçmas të kenë një 
numër më të madh të anëtarëve në 
përbërjen e tyre të personave me 
handikap dhe të kenë përvojë më të 
gjatë vjetore profesionale në punën 
e tyre.

nga struktura e këtillë e vendosur e 
këtyre kushteve dhe kritereve, mundet 
të shihet edhe paarsyeshmëri e caktuar 
veçanërisht nga aspekti i aktiviteteve të 
cilët do të duhet që ti realizojnë organi-
zatat e personave me handikap, në këtë 
rast a.q. lidhje.  

në fakt, në pjesën e aktiviteteve dhe 
kritereve të cilët janë përmendur janë 
aktivitetet të cilët ekskluzivisht janë 
obligim i vet shtetit. në kushte kur nuk 
ka kontrata transparente dhe konkrete 
për partneritet publik privat, asnjëra OQ 
qoftë ajo edhe organizatë invalidore nuk 
mundet dhe nuk duhet të ketë aktivitete 
të cilët janë në kompetencë  ekskluzive të 
shtetit, për shembull furnizimi i mjeteve 
ortopedike.

Me vendosjen e këtillë të kritereve, del 
se shteti jo vetëm që lirohen nga realizimi 
i obligimeve të tij në pajtim me KDPH 
dhe të njëjtat i transferon te organizatat 
dhe në të njëjtën kohë vetë shteti arsy-
etohet se ai në bazë e ka kryer detyrën. 
në mënyrë plotësuese që anëtarësia në 
këto a.q. lidhje është e ndërlidhur edhe 
me fitimin e benificioneve të caktuara të 
cilat i jep shteti..

LARtËSIA E MJEtEVE

Lartësia e mjeteve të cila u shpërnda-
hen organizatave është definuar me Lig-
jin për lojërat e fatit dhe lojëra zbavitëse 
në nenin 16, paragrafi 2. Lartësia e 
këtyre mjeteve arrin 50% nga të ard-
hurat e përgjithshme nga lojërat e fatit 
dhe lojërat zbavitëse dhe kjo shumë nuk 
mundet të jetë më e vogël se 60 milion 
denarë dhe jo më shumë se 120 milion 
denarë.

Këtij aktvendimi mundet ti atribuohen 
shumë anë të dobëta, ndërsa vetëm një e 
mirë – që i mbrojnë shfrytëzuesit në ras-
tet eventualisht të së ardhurës së vogël të 
përgjithshme nga lojërat e fatit dhe nga 
lojërat zbavitëse, kur në rast të këtillë fi-
tohet shumë më e lartë e caktuar prej 60 
milion denarë, diçka si shumë e garantu-
ar minimale.

tabela 2. të ardhurat nga lojërat e fatit dhe lojërat zbavitëse dhe 
përqindja e cila ju shpërndahet shoqatave dhe fondacioneve55

55[ Shifra e të ardhurave 724133 – të ardhurat nga lojërat e fatit nga mallrat e pa ngritur dhe fitimet në 
të holla është mbyllur me udhëzimin për mënyrën e evidentimit, kthim dhe radhitje e të ardhurave publike 
(“gazeta zyrtare e RM” nr. 186 17.12.2014).]

të ardhurat nga lojërat e fatit dhe lojërat 
zbavitëse shpërndahen nëpërmjet zërit 
buxhetor 463 – transfere deri te organi-
zatat joqeveritare dhe në periudhën 2013-
2016 arrin 78% nga mjetet të cilët ndahen 
nëpërmjet MPPS dhe 51% nga mjetet të 

cilat ndahen nëpërmjet ARS.

Sipas të dhënave të kapshme nga ven-
dimi për ndarje të mjeteve të paraqitura 
në tabelën 3, secilin vit ndahet minimumi 
ligjor i mjeteve.
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tabela 3. të dhënat për shfrytëzuesit e MPPS të mjeteve nga të ardhu-
rat e lojërave të fatit dhe lojërave zbavitëse 

nëse lirohen mjetet të cilat i shpërndan 
Ministria e drejtësisë deri te partitë poli-
tike nga zëri 463 (42%), atëherë shqyrto-
het se këto mjete të lojërave të fatit dhe 
lojëra zbavitëse (74% nga të ardhurat e 
lojërave të fatit në zërin pa parti politike) 
janë burim kyç të mjeteve për 11-të or-

ganizata, gjegjësisht 10 organizata dhe 1 
trup koordinues.  

në programin vjetor për shpërndarjen e 
të ardhurave nga lojërat e fatit dhe lojërat 
zbavitëse nëpërmjet MPPS dhe ARS 
është shënuar shuma e përgjithshme (60-
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66 milion denarë), si dhe individualisht 
për organizatë dhe duke pasur parasysh 
se përafërsisht është e njëjtë nga viti në 
vit, mundet të llogaritet si burim i sigurt 
dhe i paraparë i financimit për organiza-
tat të cilat janë shfrytëzuese. 

në fakt, pjesa më e madhe nga shuma 
e përgjithshme e dedikuar për Këshillin 
kombëtar të organizatave invalidore56 
dhe Kryqi i kuq (prej 50-55 milion de-
narë) dhe Kryqi i kuq (6 milion denarë). 

në periudhën 2013-2016, MPPS ndanë 
pothuajse të njëjtat shuma të njëjtave 
organizata në nivel vjetor. Pjesa të ar-
dhurave nga lojërat e fatit dhe lojërat 
zbavitëse të cilat u ndahen organizatave 
të shënuara në tabelën 2 në buxhetet 
vjetore të tyre është i panjohur edhe 
përskaj asaj që Ligji për organizata inva-
lidore përcakton në nenin 6 se veprim-
taria dhe puna e organizatave invalidore 
është publike. 

 vetëm Kryqi i kuq shpall raporte dhe 
mundet të përcaktohet pjesa, e cila lëvizë 
prej 7-9% në vitin 2013 dhe 2014, dhe 
1% në vitin 2016 duke marrë parasysh 
valën e refugjatëve e cila e përfshiu Ma-
qedoninë. 

Organizatat tjera nuk i shpallin publik-
isht raportet vjetore dhe narrative në ueb 
faqet e tyre.

në këtë pjesë të analizës nuk janë përf-
shirë mjetet të cilat Poraka si bartëse e 
qendrave ditore i merr nga shteti, si edhe 
mjetet plotësuese dhe donacionet të cilat 
administratat tjera shtetërore i sigurojnë 
për Lidhjet (Donacion shtetëror për mat-
jen e tensionit për 2.500 persona të ver-
bër), plus 950.000 denarë plotësuese në 
vitin  201557 ose Ministria e shëndetësisë 
në vitin 2013 ka ndarë 1,2 milion denarë 
për pajisje të pajisjeve për personat e ver-
bër58. 

56[ i ashtuquajturi Këshill kombëtarë i organizatave invalidore të Maqedonisë është asociacion i shtatë organi-
zatave të bashkuara invalidore dhe atë: Lidhja kombëtare e të verbërve e RM, Lidhja kombëtare e shurdhërve dhe 
shurdhmemecëve të Maqedonisë, Lidhja kombëtare e personave me invaliditet trupor të Maqedonisë, Qendra 
republikane për përkrahje të personave me pengesë intelektuale “Poraka”, Lidhja kombëtare e invalidëve civil 
nga lufta të Maqedonisë, Federata kombëtare për sport dhe rekreacion e invalidëve të Maqedonisë – Komiteti 
paraolimpik i Maqedonisë dhe Lidhja kombëtare e invalidëve të punës të RM.]

57[ informata për donacionin e shtetit për Lidhjen e të verbrve)  http://vest.mk/?itemiD=D9897946eD06F-
14D8c444Fe0682A24D4 ]

58[ informata për donacionin nga Ministria e shëndetësisë http://kanal5.com.mk/vesti_detail.asp?iD=16929 ]
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trup koordinues kombëtar për të drejta 
të barabarta të personave me invaliditet 
të parapara me rregulla standarde për 
barazinë e mundësive për personat inva-
lidor.

Dozë e madhe e pakënaqësisë tek 
shfrytëzuesit e këtyre mjeteve e vërteton 
ekzistimin e problemit për arbitër dhe 
subjektivitet të shumë të zgjeruar në një 
kornizë me të vërtetë shumë të madhe e 
cila është deri 100% nga shuma fillestare. 
Kjo gjendje vet ne vete, është e pa qën-
drueshme dhe është sfidë e madhe për 
gjetjen e zgjedhjes më të mirë.  

edhe një prodhim-anësor drejt zgjed-
hjes ekzistuese (nëse mundet të thuhet 
zgjidhje), përskaj përfshirjeve të padefin-
uara dhe jotransparente në të holla është 
edhe fuqia për disiplinimin e këtyre të a.q. 
lidhje – shfrytëzues të këtyre mjeteve. në 
situatë kur asnjëherë nuk je i sigurt kur 
dhe sa të holla do të marrësh këtë vit (të 
cilët edhe ashtu vonohen) është normale 
se nuk të bie në mendje që të “zihesh” 
me pushtetin (lexo fshirja – e shpirtit), sa 
e madhe që të jetë padrejtësia ose gabimi 
të cilin e ke vërejtur ose të pengon.    

Dëshmi për këtë pohim është “ulja” 
spektakulare e Bashkësisë së orga-
nizatave invalidore të cilat  prej mbi 

180.000.000 denarë në vitin 1998 u ulën 
në vetëm 20.000.000 – pothuaj se plotë-
sisht 90% më pak (arsyeja e shkaqeve të 
këtij veprimi nuk janë të rëndësishme për 
tezën – por arbitrimi i veprimit).

Më vonë, në vitin 2000 (ndoshta për 
arsye të sjelljes së treguar shembullore) 
financimi iu zmadhua në 50.000.000, 
ndërsa në vitin 2004 ngeli në të “sta-
bilizuara” 75.000.000 denarë që prej 
nga viti 2004 deri më 2016 të ulen në 
55,000.000 denarë, ndërsa me vendim të 
Qeverisë nga viti 2018 kjo shumë iu ka 
rritur në 70.000.000 denarë.

 Qasja e këtillë e shtetit në mënyrë afat-
gjate sjell deri te pasivizimi dhe konfor-
miteti të plotë të organizatave të këtilla 
të përkrahura të cilat me kalimin e kohës 
vijnë në situatë që të mos munden që ti 
arsyetojnë aktivitetet dhe misionin e tyre 
(po thuaj edhe ekzistimi), ndërsa kjo të 
çon deri te ndjenja hedhjes së kotë të së 
hollave ekzistuese në “pus pa fund” – 
diçka si humbës të përhershëm. Kjo u jep 
argument “shpërndarësve” se organizatat 
nuk kanë fuqi absorbuese as për mjetet 
ekzistuese, as edhe për përfshirjet plotë-
suese.

nga ana tjetër organizatat e reja plotë-
sisht janë lënë në mënyrë institucionale 

tabela 4. të dhënat për mjetet plotësuese të paguara nga organizatat 
tjera të administratës shtetërore.  

gjithsesi këtu nuk përmenden as objek-
tet kapitale me të cilat disponojnë Lidhjet 
të cilat i marrin si trashëgimi nga sistemi 
i mëparshëm jugosllav, ndërsa të cilat në 
vend se për përkrahje për personat me 
handikap shfrytëzohen për të ardhura 
plotësuese të vet lidhjeve. edhe për këto 

të ardhura nuk ka qasje transparente nga 
ana e këtyre të a.q. lidhjeve.

Po ashtu, mjaft diskutabile janë edhe 
transparenca dhe efikasiteti i mjeteve 
të cilat shteti nëpërmjet lojërave të fatit 
dhe lojërave zbavitëse i ndanë për të a.q. 
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cilin në vend që të ekzistojë përcaktim 
parimor i kushteve për marrje të statusit 
përsëri shfrytëzohen metodologji  arbi-
trare dhe të pakontrolluara për marrjen e 
të njëjtëve.

Shteti ndoshta ka pasur edhe për qëllim 
që ti mbrojë të a.q. Lidhjet kombëtare me 
atë që nëpërmjet këtij Ligji ju garantohet 
përkrahje institucionale. Kjo çon edhe 
te një prodhim-anësor të cilin zgjedhja 
ekzistuese (nëse mundet të thuhet zgjed-
hje), përskaj përfshirjeve të padefinuara 
dhe jo transparente të së hollave të cilat 
i ofron.

 Kjo plotësohet edhe me konstatimin e 
revizorit shtetëror i cili tregon se është e 
nevojshme që të kontrollohet se lidhjet 
në përgjithësi a i përmbushin kushtet dhe 
kriteret për marrje të statusit të organiza-
tës të interesit publik kriteret e së cilës 
sërish janë të përcaktuara në Ligjin për 
shoqata të qytetarëve dhe fondacioneve. 
në mënyrë plotësuese revizori konstaton 
se është i nevojshëm të bëhet revizion 
vjetor nga shkaku se në nenin 10 pika 
5 të Ligjit për organizata invalidore ku 
është shënuar se “organizata invalidore 
është përbërë nga anëtarët të cilët vepro-
jnë në interes publik në rajonin e mbro-
jtjes invalidore”.

të mbështeten në projekte dhe përkrah-
jen ndërkombëtare dhe ndonjë përkrahje 
minimale nga ana e bashkësisë lokale e 
cila në afatgjatë gjithsesi i bën të paqën-
drueshme. nga të dhënat dhe numrat e 
lartpërmendur dhe financimin e vazh-
dueshëm të a.q. Lidhjeve me punë të cilat 
nuk janë detyrë e tyre mundet të shihet 
hipokrizimi i shtetit i cili lirohet nga real-
izimi i obligimeve të tij të cilat dalin edhe 
nga Konventa për të drejtat e personave 
me handikap, ndërsa në të njëjtën kohë 
duke e “heshtur” zërin e personave me 
handikap. 

DY FJALË PËR tË A.Q.  LIGJ I 
ORGANIZAtAVE INVALIDORE 

Që nga procesi i miratimit të Ligjit për 
organizatat invalidore, Polio Plus ishte 
kundër sjelljes së një Ligji të këtillë i cili 
në bazë është kundër kushtetues dhe i 
shkel të drejtat bazë të shoqërimit. 

edhe përskaj asaj që shteti ka dëshiru-
ar që ti mbron të atëhershmet BOiM, 
ndërsa edhe të eliminohet nga realizimi 
i detyrimeve të tij e cila mundet të shihet 
edhe nga praktikat e gjertanishme dhe 
sjelljen e shtetit drejt bashkësisë me han-
dikap, përsëri as të parët as të tjerët nuk 
munden të ikin nga fakti se kjo zgjidhje 
ligjore ekzistuese është plotësisht kundër 
kushtetuese. 

Praktikisht, me miratimin e këtij lig-
ji është krijuar paralelizëm në normim-
in juridik të sferës në sektor joqeveritar 
e cila është në kundërshtim me fjalën e 
Kushtetutës. i njëjti nuk është i pranue-
shëm as nga aspekti kushtetues juridik, 
as nga aspekti i ndërtimit të shoqërisë së 
lirë qytetare të ekzistojnë dy ligje para-
lele të cilët trajtojnë materie të njëjtë ose 
të ngjashme. intenca e shtetit që në këto 
mënyrë ta rregullojë gjendjen në sferën 
e të drejtave njerëzore dhe shoqërisë 
qytetare paraqet udhëzues normativ-in-
stitucional nga niveli shtetëror në joqe-
veritar.   

Aq sa më shumë nga fakti që të gjitha 
shoqatat ekzistuese dhe eventualisht të 
reja të qytetarëve (të personave me han-
dikap) munden pa llogaritu dhe pa ekzis-
timin e ligjit të propozuar të ekzistojnë, 
por edhe të avancohen në pajtim me 
nenin 20 paragrafi 1 dhe 2 nga Kushtetuta 
e RM, ndërsa me çka munden të përfshi-
hen dhe rregullohen pothuajse të gjitha 
çështjet të cilat i ka Ligji ekzistues  për 
shoqatat e qytetarëve dhe fondacioneve.  

njëherit, vetë ligji rregullon materie 
e cila është plotësisht kontradiktore me 
Konventën për të drejtat e personave me 
handikap. në fakt, vetë Ligji jep njëfarë 
definicione për organizata invalidore si 
dhe marrjen e ndonjë farë statusi në të 
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nga të ardhurat e lojërave të fatit dhe lojërave zbavitëseShikimet e personave me handikap dre-
jt organizatave të personave me handikap, 
mënyra e punës, transparenca dhe shpërn-
darja e mjeteve nga lojërat e fatit dhe lojërat 
zbavitëse nga ana e shtetit drejt lidhjeve kom-
bëtare
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në periudhën prej gjashtë muajsh, 
fundi i vitit 2017 – fillimi i 2018 në 
korniza të projektit “Margina Obskura” 
i përkrahur nga Bashkimi evropian u 
realizua hulumtim në terren me qëllim 
që të bëhet “Demistifikimi i çështjes 
së handikapit”. Procesi i demistifikim-
it është proceduar nëpër hulumtime të 
cilat mbulojnë sfera të ndryshme nga 
të drejtat qytetare, politike, ekonomike 
dhe sociale në pajtim me Konventën për 
të drejtat e personave me handikap.

Arsyetimi për përpilimin është nevoja 
e analizës se sa personat me handikap 
janë të njohur për financimin e shte-
tit drejt organizatave të personave me 
handikap nëpërmjet shpërndarjes së të 
ardhurave nga lojërat e fatit dhe lojërat 
zbavitëse, a është transparent mënyra e 
shtetit në sigurimin e kësaj përkrahje, si 
dhe personat me handikap dhe prindërit 
e fëmijëve me handikap mendojnë se 
OPH i përfaqësojnë interesat e tyre para 
institucioneve. Analiza është përpilu-
ar duke e shfrytëzuar metodologjinë e 
kombinuar e cila përbëhet nga analiza e 
praktikës së zakonshme, analiza e përg-
jigjeve të 1000 pyetësorëve të marrë 
nga personat me handikap (500 përg-

jigje) dhe i prindërve të fëmijëve me 
handikap (500) dhe intervistat gjysmë 
të strukturuara. Realizimin e realizoi 
dhe e mbikëqyri organizata Polio Plus – 
lëvizja kundër handikapit dhe anëtarët e 
Kuvendit kombëtar të OPH.    

ANALIZA NGA tERRENI 

Duke e pasur parasysh qëllimin e de-
mistfikimit të çështjes së handikapit, kjo 
Analizë duhet të shërbejë si vegël për 
kuptimin e këtij fenomeni por, edhe ti 
tregojë shikimet e personave me han-
dikap dhe prindërve të personave me 
handikap për  gjendjen ekzistuese. në 
mënyrë plotësuese, konstatimet nga 
analiza munden të shërbejnë si indika-
tor për realizimin e reformave të pat-
jetërsueshme në këtë sferë, si dhe për 
realizimin e programeve të cilat dalin 
nga Konventa për përforcimin e kapac-
iteteve të personave me handikap dhe 
organizatave të tyre përfaqësuese.

 Analiza është përpiluar duke e 
shfrytëzuar metodologjinë e kombinuar 
e cila përbëhet nga analiza e praktikës 
së zakonshme, analiza e përgjigjeve 
të 1000 pyetësorëve të marrë nga per-
sonat me handikap (500 përgjigje) dhe 
i prindërve të fëmijëve me handikap 
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janë përgjigjur se nuk dinë, gjatë së cilës 
15% nga prindërit e fëmijëve me hand-
ikap kanë deklaruar  se nuk dinë, ndërsa 

ajo përqindje tek personat me handikap 
(6,5%) është më i vogël për 9%  grafiku 
2. 

(500) dhe intervistat gjysmë të struk-
turuara. Realizimin e realizoi dhe e 
mbikëqyri organizata Polio Plus – lëviz-
ja kundër handikapit dhe anëtarët e Ku-
vendit kombëtar të OPH. 

Pyetjes “A janë të mjaftueshme mjetet 
të cilat u jepen organizatave të per-
sonave me handikap nga shpërndarja 
e mjeteve nga lojërat e fatit?” 47,5% 

nga të anketuarit u deklaruan negativ-
isht, ndërsa vetëm 9,5% janë përgjigjur 
pozitivisht. 17,5% nga të anketuarit 
janë përgjigjur se ato janë pjesërisht të 
mjaftueshme, ndërsa 24% nga të anket-
uarit kanë deklaruar se nuk dinë a janë 
apo jo të mjaftueshme mjetet. (grafiku 
1). 

në shikim të transparencës të anketu-
arit mendojnë se mënyra e shpërndarjes 
së mjeteve nga lojërat e fatit dhe lojërat 
zbavitëse nuk është transparent. 49.5% 
janë deklaruar negativisht, ndërsa vetëm 
3.5% nga ato janë përgjigjur pozitivisht. 
edhe te kjo pyetje mjaft e lartë është 
përqindja e mosnjohjes së problema-

tikës nga ana e personave me handikap 
dhe prindërve të personave me handikap 
(grafiku 3). 

edhe në këtë pyetje ekzistojnë dal-
lime në mes personave me handikap 
dhe prindërve të fëmijëve me handikap 
(grafiku 4). 29% nga të anketuarit me 
handikap kanë deklaruar negativisht, 
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Grafiku 1 A janë të mjaftueshme 
mjetet të cilat u jepen organizat-
ave të personave me handikap nga 
shpërndarja e mjeteve nga lojërat e 
fatit?

në këtë pyetje mendimet edhe tek per-
sonat me handikap edhe tek prindërit 
e fëmijëve me handikap dallohen. në 
fakt, personat me handikap mendojnë se 
mjetet të cilat u ndahen nga ana e shtetit 

organizatave të personave me handikap 
janë të mjaftueshme (6%) për dallim nga 
prindërit mendimi i të cilëve është mjaft 
i ulët (3,5%). Po ashtu, mjaft i lartë është 
dallimi  në mes të anketuarve të cilët 

Grafiku 2
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Ato të holla që u jepen keqpërdoren.

Deklaratat e personave me handikap, prindërit e fëmijëve me 

Problemi me shpërndarjen jo të barabartë të së ardhurave nga lojërat e fatit dhe 
lojërat zbavitëse është problem i cili duhet që ta përfshijë edhe Ligjin për orga-
nizatat invalidore me të cilën forsohen organizata tradicionale të personave me 
invaliditet të cilat janë të mbrojtura të a.q. organizata kombëtare reprezentuese 
të cilët gjithë e më shumë bëhen organizata sportive rekreative dhe turistike sesa 
organizata të cilët duhet në esencë që të përpiqen për zgjidhjen e problemeve të 
personave me invaliditet. Për këtë ka mjaft që të diskutohet, por tani për tani kaq, 
ndërsa ju gjatë takimeve të mëtutjeshme gjithsesi do ta keni edhe këtë në mendje.

Pak mjete dhe nuk dihet saktë se kujt i takon, organizatat aspak nuk janë serioze.

të shurdhrit nuk dinë sa të holla ka në organizatë.

është i nevojshëm revizion dhe të treguarit publik të mjeteve të harxhuara nga 
këto organizata dhe a është arritur qëllimi përfundimtarë.

nuk dimë dhe askush nga lidhjet nuk tregon se si financohen.

nuk ka mekanizëm i cili do ta kishte kontrolluar harxhimin e të hollave të 
kryetarit të shurdhëve. 

Lidhja e të verbërve merr shumë euro nga buxheti shtetëror. Por, ata asgjë nuk 
bëjnë për përmirësimin e gjendjes të personave të verbër, por “miqësohen me 
secilën qeveri”. në të vërtetë, vetë lidhjet janë “pengesë”. “Siç vendosim rampa të 
përshtatshme që ti tejkalojmë pengesat, ashtu duhet ti largojmë lidhjet”

Kyçe për përmirësimin e gjendjes është që të bëhet rrjet i organizatave qytetare 
të lidhur me handikap dhe të veprohet bashkërisht. 
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Grafiku 3 A është transpar-
ente mënyra e shpërndarjes 
së mjeteve organizatave të 
personave me handikap nga 
lojërat e fatit dhe lojërat 
zbavitëse?

Grafiku 4
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nga puna e organizatave të personave me 
handikap është më e shprehur tek person-
at me handikap, për dallim nga prindërit 
(grafiku 6). 8,5% nga prindërit janë 
përgjigjur se puna e tyre është e mirë, për 

dallim nga personat me handikap (3%) 
shikimi i të cilëve është më i vogël për 
5,5% në raport me prindërit. 26,5% e 
personave me handikap janë deklaruar se 
aspak nuk është e mirë puna e OPH, gjatë 
së cilës 7,5% janë përgjigjur se nuk është 
e mirë.

nëse këtë përqindje e lidhim me 
deklaratat se ka ndjenjë se nuk është ajo 
që duhet, atëherë ajo përqindje e pakën-
aqësisë arrin deri më 48%. Për dallim nga 
të anketuarit me handikap kjo pakënaqë-

si është për 8% më e vogël tek prindërit, 
gjatë së cilës 18% janë deklaruar se nuk 
është e mirë puna e OPH, në 3,5% nuk ju 
pëlqen, ndërsa 13,5 % janë deklaruar se 
kanë ndjenjë se nuk është ajo që duhet.

në pyetjen “OPH a i paraqesin në 
mënyrë përkatëse interesat e tyre?”, deri 
më 56 % të personave me handikap dhe 
prindërit e fëmijëve me handikap janë 
deklaruar negativisht, 30% pjesërisht, 
vetëm 7,5 % janë deklaruar se OPH i për-
faqësojnë interesat e tyre. edhe te kjo py-
etje, personat me handikap dhe prindërit 
e tyre vetëm 6.5% janë përgjigjur me nuk 
e dijë. (grafiku 7). 

Personat me handikap janë të pakën-
aqur nga ajo se si OPH i përfaqësojnë 

ndërsa vetëm 2,5% janë deklaruar se ajo 
është transparente. Për dallim nga ato, 
prindërit e fëmijëve me handikap, janë 
negativisht në lidhje me transparencën, 
gjatë së cilës vetëm 1% janë deklaruar 
pozitivisht, ndërsa 20,5% të prindërve 
kanë dhënë përgjigje negative, e cila 
është për 5% më i vogël në raport me të 

anketuarit me handikap. edhe tek kjo py-
etje mjaft e lartë është përqindja e përg-
jigjeve me nuk e dijë. 18% nga prindërit 
janë deklaruar se nuk dinë në raport me 
9% të së anketuarve me handikap.   

nga ana e personave me handikap, e 
madhe është përqindja të cilët nuk janë të 
kënaqur nga puna e organizatave të per-

sonave me handikap (grafiku 5). 44.5% 
mendojnë se puna e organizatave të per-
sonave me aftësi të kufizuara nuk është e 
mirë, 22.5% mendojnë se nuk është ajo 
që është e nevojshme, ndërsa 11% nuk u 
pëlqen aspak.vetëm 11,5% janë deklaru-
ar se puna e organizatave është e mirë, për 
dallim nga 3,5% të cilët janë përgjigjur 

se puna e OPH është e shkëlqyeshme. 
Për dallim nga pyetjet e mëparshme, te 
kjo pyetje më e ulët është përqindja e të 
anketuarve të cilët janë deklaruar se nuk 
dinë.

gjithsesi edhe gjatë këtij vlerësimi shi-
kimet janë të ndryshme të personave me 
handikap dhe të prindërve. Pakënaqësia 
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Revizion dhe transparencë 

në 28 vitet e kaluara që nga pavarësia e 
R. të Maqedonisë nuk është bërë revizion 
i punës së organizatave invalidore, të cilat 
me vetë pavarësimin shteti i morri nën 
“sqetullën” e vet dhe për heshtjen e tyre 
secilin vit iu paguan mjete nga lojërat e 
fatit dhe lojërat zbavitëse. Me miratimin 
e Ligjit për organizata invalidore statutin 
e tyre shteti e verifikon edhe përskaj asaj 
që paralelisht u formuan qindra organi-
zata tjera për personat me handikap, të 
cilët e mohuan statusin arbitrar të shtetit 
të ndarë drejt këtyre Lidhjeve. 

në vitet e kaluara organizatat e per-
sonave me handikap vazhdimisht trego-
jnë dhe kërkuan nga shteti që të bëjë re-
vizion të punës të këtyre Lidhjeve, ndërsa 
në të njëjtën kohë edhe ta ri-kontrollojnë 
statusin e tyre.

gjatë vitit 2017 nga ana e shtetit është 
bërë revizion i Lidhjes së të verbërve59d-
he Lidhjes së shurdhërve për vitin 2016. 

në shikimet e entit shtetëror për revizion 
në raportin qëndron se ekzistojnë parime 
të mëdha si në veprimtarinë organizative 
të Lidhjes së të verbërve60 dhe në Lidhjen 
e të Shurdhëve61 po ashtu edhe në punën 
financiare të tyre. Ajo që është treguar 
edhe në vetë raportin është se në vitin 
2012 dhe 2013 nga ana e revizorëve të 
brendshëm në MPPS është bërë revizion 
në pajtim me nenin 42 të Ligjit për kon-
troll të brendshëm publik. edhe në rapor-
tin e atëhershëm është konstatuar se: 
“ekziston sistem i caktuar i kontrollit 
gjatë shpërndarjes së mjeteve nga të ar-
dhurat e lojërave të fatit dhe nga lojërat 
zbavitëse, por nuk mundet të konstatohet 
se të njëjtët janë të dedikuara dhe se në 
mënyrë ekonomike harxhohen”. Kon-
statimi i këtillë është përcaktuar edhe në 
raportin e revizionit të Lidhjes së të ver-
bërve62, ku po ashtu MPPS ka konstatu-
ar se mjetet të cilat iu janë dhënë janë të 
dedikuara dhe se në mënyrë ekonomike 
harxhohen”. 

59[ Државен завод за ревизија Конечен извештај, број 15-58/1, од 18.01.2018.   Достапно на: http://www.
dzr.mk/uploads/48_FR_Sojuz_na_slepi_KOMPLet_2017_ReDuce.pdf      ]

59[ enti shtetëror për revizion Raporti përfundimtarë, numër 15-58/1, nga data 18.01.2018.   e  kapshëm në: 
http://www.dzr.mk/uploads/48_FR_Sojuz_na_slepi_KOMPLet_2017_ReDuce.pdf      ]  

60[ enti shtetëror për revizion Raporti përfundimtarë, numër 15-58/1, nga data 18.01.2018.   e  kapshëm në: 
http://www.dzr.mk/uploads/48_FR_Sojuz_na_slepi_KOMPLet_2017_ReDuce.pdf      ]

61[ enti shtetëror për revizion Raporti përfundimtarë, numër 15/20-2 nga data 23.01.2018.  e  kapshëm në: 
http://www.dzr.mk/uploads/48_FR_Sojuz_na_gluvi_KOMPLet_2017_ReDuce.pdf ] 

62[ enti shtetëror për revizion Raporti përfundimtarë, numër 15/20-2 nga data 23.01.2018.  e  kapshëm në: 
http://www.dzr.mk/uploads/48_FR_Sojuz_na_gluvi_KOMPLet_2017_ReDuce.pdf ]
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interesat e tyre – 31%, për dallim nga 
prindërit e fëmijëve me handikap të cilët 
janë deklaruar me 6%, gjegjësisht më 
pak – 25%. 16,5% të prindërve mendo-
jnë se OPH pjesërisht i përfaqësojnë in-

teresat e tyre, për dallim nga 13,5% per-
sona me handikap të cilët janë deklaruar 
se përfaqësimi i tyre është i pjesërishëm. 
(grafiku 8).

Grafiku 7 Organizatat e 
personave me handikap a i 
përfaqësojnë në mënyrë për-
katëse interesat e personave me 

Grafiku 8
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Rekomandime

1. të ardhurat nga lojërat e fatit dhe lojërat zbavitëse janë burim i rëndësishëm i 
financimit të organizatave qytetare të Republikës së Maqedonisë. Megjithatë, 
të njëjtët janë të kufizua vetëm për një numër të vogël organizatash prej më 
parë të caktuara me vendim të Qeverisë pa mundësi të garës dha hapje për 
organizatat tjera.

2. Lartësia e përcaktuar e mjeteve në pajtim me Ligjin për lojëra të fatit dhe 
lojëra zbavitëse nuk është e mjaftueshme. Ligji parasheh 50% nga të ardhu-
rat të dedikohen për financimin e organizatave, por parasheh edhe kufizim 
në lartësinë e mjeteve e cila arrin jo më pak se 60 milion denarë dhe jo më 
shumë se 120 milion denarë. Analiza tregon se gjatë viteve më së shpeshti 
ndahet shuma minimale prej 60 milion denarë, e cila në përqindje nuk është 
më e madhe se 6% nga të ardhurat e përgjithshme.

3. nuk ekziston shpallje publike për shpërndarjen e këtyre të ardhurave. 
Lartësinë e mjeteve e përcakton Qeveria me vendim të saj, pa bërë analizë 
paraprake të nevojave të organizatës. Detyrimi që të sillen programe, ndërsa 
me këtë edhe MPPS  të parashtrojë program deri te Qeveria nuk e ndryshon 
faktin se lartësia e mjeteve prej më parë është caktuar, ndërsa shuma mandej 
i determinon edhe aktivitetet, e jo anasjelltas. në mënyrë plotësuese as pro-
gramet po edhe as aktivitetet nuk janë në pajtim me KDPH.

4. Financimi i një numri të kufizuar të shoqatave nga të ardhurat e lojërave të 
fatit është e ndryshme nga trendët regjionale dhe ato evropiane që tu shpërn-
dahen këto mjete një numri të madh organizatash të cilat janë aktive në sfera 
të ndryshme të interesit publik. 

5. Kufizimi i të a.q. organizata të caktuara, ka edhe kufizim plotësues, gjegjë-
sisht edhe ligji edhe vendimi për kriteret parasheh përkrahje vetëm të lidh-
jeve kombëtare të organizatave invalidore, e jo edhe të organizatave tjera 

Konkluzione
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10. nuk ekziston informim i bashkësisë me handikap për kriteret dhe mënyrën 
e shpërndarjes të këtyre mjeteve. 47,5% persona dhe prindër të fëmijëve me 
handikap mendojnë se mjetet nuk janë të mjaftueshme, ndërsa 49,5% kanë 
treguar se mënyra e shpërndarjes së mjeteve nga lojërat e fatit dhe lojërat 
zbavitëse nuk është transparente. 

11. e patjetërsueshme është që organizatat e personave me handikap më tepër të 
punojnë me fëmijë me handikap dhe të orientohen drejt krijimit dhe realizimit 
të ndihmesave për përkrahje për fëmijë dhe persona me handikap. 78% nga 
personat dhe prindërit e fëmijëve me handikap mendojnë se puna e organi-
zatave të personave me handikap nuk është e mirë, ndërsa 56% mendojnë se 
organizatat e personave me handikap nuk i përfaqësojnë në mënyrë përkatëse 
interesat e tyre.

12. Qëllimi i financimit nga të ardhurat e lojërave të fatit dhe lojërave zbavitëse 
duhet të jetë përmbushje e nevojave shoqërore në sfera të ndryshme në nivel 
kombëtar dhe lokal siç janë: qeverisje e mirë, qasje, arsimim, rehabilitim pro-
fesional, habilitim, mbrojtje sociale, sport, të drejta politike dhe qytetare, kul-
tura, arsimimi etj, ndërsa në linjë me KDPH. Për këtë është i nevojshëm ndry-
shim ligjor, gjegjësisht sjellje/gjetje të zgjedhjes së re ligjore për financimin 
e organizatave të personave me handikap, me të cilin do të udhëheq agjencia/
fondi ose trup tjetër qeveritar. 

të personave me handikap të cilat kanë për qëllim përkrahjen e personave 
me handikap nga secili aspekt (krijimi i politikave, shërbime ndihmëse, për-
forcimi i vetëdijes etj.).  

6. Financimi direkt buxhetor për organizatat qytetare është njëvjeçare. Kjo është 
mungesë e rëndësishme e sistemit të financimit shtetëror meqenëse shkakton 
pasiguri në punën e organizatave dhe harxhimin e resurseve për sigurimin e 
mjeteve, në vend të fokusimit të përforcimit organizativ. në mënyrë plotë-
suese, disa prej projekteve për ti arritur rezultatet e dhëna u është e nevojshme 
përkrahja afatgjate, e jo e njëhershme.

7. gjatë definimit të procedurës për shpërndarjen e të ardhurave nga lojërat e 
fatit dhe lojërat zbavitëse dhe definimin e kritereve  të merren parasysh reko-
mandimet e Komitetit për të drejtat e personave me handikap pranë Kombeve 
të bashkuara për atë se çka paraqet organizata e personave me handikap, si 
dhe respektimin e principeve të transparencës, betimit dhe vendosshmëria  në 
harxhimin e tyre dhe të mundësohet  financim afatmesëm dhe afatgjatë në 
bazë të programeve shumëvjeçare me prioritete afatgjate.

8. Me sistemin ekzistues shteti vetëm se eliminohet nga detyrimi për përmbush-
jen e rolit të tij në implementimin e Konventës për të drejtat e personave me 
handikap me atë që nëpërmjet mjeteve të cilat ia shpërndanë organizatave, pa 
kurrfarë rregulle, iu transferon edhe një pjesë të detyrimeve të tij.

9. Ligji ekzistues për organizata invalidore formon mbrojtje dhe monopol të 
vetëm organizatave të caktuara të personave me handikap. është i nevojshëm 
revidim i plotë në rastin që shteti të sjellë vendim për përkrahjen për formimin 
e fondit për përkrahe të OPH, në të kundërtën duhet të anulohet.  
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6. është i nevojshëm revidimi i plotë i Ligjit për organizata invalidore ose për 
qasje drejt anulimit të plotë të tij.

7. është i nevojshëm revidimi i qasjes së shtetit në lidhje me definicionet për 
organizatat e personave me handikap në pajtim me Konventën për të drejtat e 
personave me handikap dhe rekomandimet nga OKB Komiteti për të drejtat e 
personave me handikap. 

8. Organizatat e personave me handikap në bashkëpunim me shtetin të qasen 
drejt ndërmarrjes së aktiviteteve për ngritjen e kapaciteteve të organizatave të 
personave me handikap si dhe të ndërmarrin aktivitete për ngritjen e vetëdijes 
publike tek bashkësia me handikap. 

9. të ngrihet revizion i të gjitha shoqatave invalidore në të a.q. lidhje kombëtare 
si dhe të  bëhet revizion i punës së trupit koordinues kombëtar për barazimin 
e mundësive të personave invalidor.

1. është e nevojshme reformë e plotë e sistemit të financimit të organizatave 
qytetare nga ana e shtetit me qëllim të sigurimit të përkrahjes së rëndësishme 
dhe efektive dhe qëndrueshmëri afatgjate dhe kontribut drejt zhvillimit të më-
tutjeshëm të sektorit qytetar. 

2. Përkrahja shtetërore është e nevojshme që të përfshijë mjete për zhvillim in-
stitucional deri te të cilat mundet të kenë qasje të gjitha OQ dhe OPH si dhe 
kofinancim dhe parafinancim të projekteve të financuara nga Be dhe nga do-
natorë tjerë. Po ashtu, është e nevojshme sigurim i përkrahjes shumëvjeçare 
nëpërmjet mjeteve direkte buxhetore.

3. është i nevojshëm ndryshim ligjor, gjegjësisht sjellje/gjetje të zgjedhjes së 
re ligjore për financimin e organizatave të personave me handikap, me të ci-
lin do të udhëheq agjencia/fondi ose trup tjetër qeveritar, ndërsa në drejtim 
të përmbushjes së nevojave shoqërore të bashkësisë me handikap në sfera 
të ndryshme në nivel kombëtar dhe lokal siç janë: qeverisje e mirë, qasje, 
arsimim, rehabilitim profesional, habilitim, mbrojtje sociale, sport, të drejta 
politike dhe qytetare, kultura, arsimimi etj, ndërsa detyrimisht të jenë në për-
puthje me principet dhe dispozitat  e KDPH. 

4. ndryshimet e Ligjit për lojëra të fatit dhe lojëra zbavitëse i cili do ti përfshijë 
edhe organizatat tjera të personave me handikap nëpërmjet projekteve dhe 
programeve afatshkurtre, afatmesme dhe afatgjate dhe të cilat ekskluzivisht 
do të udhëhiqen sipas principeve të KDPH. 

5. Shteti do ta ndërpresë shtypjen e transferimit të detyrimeve të tij nëpërmjet 
financimit të lidhjeve për aktivitetet dhe programet të cilat rregullohen edhe 
në mënyrë tjetër, gjegjësisht nëpërmjet partn eritetit publiko privat. 

Rekomandime Препораки
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Ligji për realizimin e buxhetit të RM për vitn 2015 („gazeta zyrtare e Repub-
likës së Maqedonisë“ nr.  155/14). 

Ligji për organizata invalidore („gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ 
nr. 89/2008, 59/2012, 23/2013, 150/2015 dhe 27/2016). në nenin 29, paragrafi 1, 
alineja 1 i kapshëm në: www.mtsp.gov.mk 

Ligji për organizata invalidore i Sllovenisë /zinvO/; ur.l. RS, 108/2002, i kap-
shëm në http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_zAKO1460.html 

Ligji për lotari i Sllovenisë, neni 1 i kapshëm në http://pisrs.si/Pis.web/pregled-
Predpisa?id=zAKO465 

Ligji për zhvillim të shoqërisë qytetare në Kroaci, neni 3. i kapshëm në

Ligji për zhvillim të shoqërisë qytetare në Kroaci. i kapshëm në: http://zaklada.
civilnodrustvo.hr/category/101/subcategory/111  

Ligji për transformimin e pronësisë së lotarisë së Sllovenisë i kapshëm në http://
pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=zAKO465  

Ligji për Kryqin e kuq të Republikës së Maqedonisë, neni 26, („gazeta zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë“ nr. 41/1994; 7/1997 и 21/1998). 

Ligji për lojërat e fatit i R së Sllovenisë. i kapshëm në http://pisrs.si/Pis.web/pre-
gledPredpisa?id=zAKO409 

Raporti i FDLK, i kapshëm në: https://www.gov.uk/government/uploads/system/
uploads/attachment_data/file/445563/national_Lottery_Distribution_Fund_Ac-
count_2014-15__print_file_.pdf

Raporti i fondit të lotarisë së madhe, i kapshëm në: https://www.biglotteryfund.
org.uk/about-big

infpormatë për donacion të shtetit drejt Lidhjes së të verbërve) i kapshëm në:    
http://vest.mk/?itemiD=D9897946eD06F14D8c444Fe0682A24D4 
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Polio plus – lëvizja kundër handiklapit

Polio Plus është organizatë maqedonase multietnike, multikonfesionale 
qytetare e personave me dhe pa handikap e cila punon në lidhje esenciale 
dhe realizimit të plotë të së drejtave dhe lirive themelore të personave me 
handikap. 

 Misioni ynë është përforcimi i besueshmërisë të personave me handikap 
dhe krijimin e shoqërisë me mundësi të barabarta për të gjithë.

Misionin e realizojmë nëpërmjet përfaqësimit dhe lobimit për ndryshime 
dhe menaxhim të legjislacionit, arsimit, punësimit dhe jetës së pavarur të 
personave me handikap nga njëra anë, si dhe ngritjes së vetëdijes publike, 
afirmimit të kreativitetit të tyre dhe kontribut në bashkësi nga ana tjetër.

“Polio Plus nuk udhëton vetë”. Misionin tonë e realizojmë së bashku me 
faktorë tjerë të shoqërisë.

Kontakt 

Polio Plus – lëvizje kundër handikapit 

Bulevar Avnoj 64 lokal 2

1000 Shkup, Maqedoni

Telefon/faks: +389 2 2400 544 

Е- posta: polioplus@polioplus.org.mk
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