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Shënime hyrëse/
Pasqyra e përgjithshme
Analiza e dhurimit filantropik në Maqedoninë e Veriut sërish u ndikua
nga faktorë të jashtëm. Në vitin 2019, në Shqipërinë fqinje ndodhi një
fatkeqësi natyrore. Një tërmet në fund të vitit 2019, koha kur dhurimi
zakonisht është në nivelin më të lartë, pa dyshim që ndikoi në pamjen
e filantropisë këtë vit në Maqedoninë e Veriut. Ne besojmë se ishte
një pikë nxitëse për numrin e donatorëve, veçanërisht individëve, për
të ridrejtuar mbështetjen e tyre filantropike "në minutën e fundit".
Sidoqoftë, pasi qëllimi ynë është të ndjekim tendencat ndër vite, të
dhënat për dhurimin për tërmetin nuk merren parasysh në paraqitjen e pamjes së përgjithshme të statusit të filantropisë në vend.
Të dhënat për lehtësimin e pasojave nga tërmeti do të paraqiten
veçmas brenda këtij botimi.
Po ashtu është me rëndësi të theksohet se viti 2019 solli disa ndryshime të rëndësishme në sektorin publik në Maqedoninë e Veriut.
Disa modifikime në nivel të politikave mundësuan një mbështetje më
të fortë të shtetit në fushat e kujdesit shëndetësor dhe mirëqenies
sociale. Trajtimet mjekësore jashtë vendit tani janë bërë të arritshme për një numër më të madh individësh; për më tepër, shuma e
mirëqenies sociale e paguar për njerëzit në nevojë tani është shumë
më e lartë, ndërsa është zbatuar nga Ministria e Punës dhe Politikës
Sociale një reformë në shkallë të gjerë të institucioneve që ofrojnë
kujdes për fëmijët pa përkujdesje prindërore. Pavarësisht nga pritshmëritë që kjo do të kishte ndikuar në pamjen e filantropisë dhe do
të shkaktonte ndryshime më të mëdha në profilet e pranuesve dhe
përfituesve, pasqyra e ndryshimeve nuk është ende e dukshme në
të dhënat e regjistruara në vitin 2019. Donatorët vazhduan të jenë
të interesuar në mbështetjen e fushave për të cilat nevoja mund të
mos ishte aq e lartë sa në vitet e mëparshme. Ne presim që periudha
në vijim të tregojë situatën reale, kështu që të dhënat për vitin 2020
do të ndiqen nga afër për luhatjet e tendencave.
Nëse shohim të dhënat për vitin 2019, vlera e regjistruar (pa dhurimin për tërmetin) është 1,2 milion euro. Përderisa kjo duket si një
rënie e vogël në krahasim me vitin 2018 (ku vlera e regjistruar ishte
2 milion), një vështrim nga afër do të na tregojë se gjërat nuk janë aq
të thjeshta. Viti 2018 u shënua nga një donacion i rëndësishëm me
vlerë prej 904 mijë euro, i cili në thelb dyfishoi shumën e regjistruar
për atë vit. Kjo do të thotë që niveli i dhurimit të këtij viti është në
fakt më afër atij në 2018, dhe në nivelin e dhurimit në vitet 2016 dhe
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2017. Në bazë të shumës së regjistruar ne vlerësojmë që niveli total i
dhurimit në Maqedoninë e Veriut ishte rreth 2,7 milion euro. Për më
tepër, individët, sektori i korporatave dhe qytetarët përmes shumicës
individuale dhuruan mbi 3,2 milion euro për përpjekjet e lehtësimit
të pasojave nga tërmeti në Shqipëri. Ndërsa këto përjashtime (si
donacione me vlerë jashtëzakonisht të lartë, ose fatkeqësi natyrore
të paparashikueshme) e bëjnë më të vështirë për të treguar pamjen
'e thjeshtë' të dhurimit, ne besojmë se kjo mënyrë e shfaqjes së
tendencave, ku përjashtimet paraqiten veçmas, krijon një pamje më
të saktë të tendencave reale në dhënien filantropike.

422

2,7 milion €

1,3 €

numri i rasteve të

vlera e llogaritur

donacioni mesatar për

regjistruara

e donacioneve

qytetar: 1,3 euro

Në përgjithësi, edhe pse të dhënat tregojnë disa ulje të trendeve, siç
janë numri i rasteve të regjistruara dhe vlera e llogaritur e regjistruar,
niveli i përgjithshëm i dhurimit në Maqedoninë e Veriut në vitin 2019
mund të perceptohet si një rikthim në nivelin e vitit 2016 dhe 2017.
Qytetarët ishin donatorët më aktiv, ndërsa sektori i korporatave kishte
pjesëmarrjen më të madhe në vlerën e regjistruar. Për sa i përket
orientimit të donatorëve, sektori i korporatave ka qenë i përqendruar
në institucionet dhe përfituesit individualë, ndërsa qytetarët preferojnë
të mbështesin pranuesit individualë dhe organizatat jofitimprurëse.
Shëndetësia mbeti tema kryesore për dhurim. Pranuesit individualë
dhe familjet kryesisht vazhduan të marrin përqindjen më të lartë të
rasteve të dhurimit. Një rritje në mbështetjen për individët dhe familjet
përmes lehtësimit të varfërisë rezultoi me një përqindje më të lartë
të ndihmës që krijon efekte afatshkurtër. Së fundi, transparenca e
vlerave të dhuruara është përmirësuar në mënyrë të konsiderueshme
në krahasim me vitin e kaluar, duke arritur në 29,4%.
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2.747.706 €

shuma e llogaritur

1.191.510 €

shuma e regjistruar

Vlerat e llogaritura – tendencat
vlera e llogaritur e donacioneve (€)
numri i rasteve të regjistruara

3.457.305,30
2.642.967,80

2.020.225,70

671

N/A

2.747.705,90
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donacioni mesatar për individ (€)
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Niveli i dhurimit

Donatorët shprehën nivele të zvogëluara të aktivitetit në vitin 2019,
duke shënuar 422 raste unike të regjistruara të dhënies së bamirësisë. Niveli i dhurimit të regjistruar, siç pritej, është kthyer më
afër nivelit të vitit 2017, pasi rezultatet e vitit 2018 u luhatën për
shkak të donacioneve të jashtëzakonshme të përmendura më parë.
Këtë vit, është llogaritur se në përgjithësi më shumë se 2,7 milion
euro janë dhuruar për qëllime tjera veçmas nga lehtësimi i pasojave
nga tërmeti.

Shpërndarja
gjeografike e
donacioneve

Pamja e shpërndarjes së mbështetjes në rajone të ndryshme duket
mjaft e ngjashme me vitet e kaluara. Pothuajse gjysma e rasteve të
regjistruara ishin dedikuar për rajonin e Shkupit; më shumë se në
vitin 2018. Rajonet tjera pranuan jo më shumë se 11% të rasteve
secila, me një maksimum prej 5% luhatje në krahasim me vitin e
kaluar. Në vitin 2019, niveli i njëjtë i mbështetjes u regjistrua për më
shumë rajone në të gjithë vendin, si dhe për shtete tjera. Së fundi,
dhurimi i orientuar në mënyrë të centralizuar reflektoi gjithashtu në
faktin se përqindja më e madhe e rasteve të dhurimit ishte dedikuar
për kryeqytetin, qytetin e Shkupit (49,8%).

Donatorët

Si në vitet e kaluara, qytetarët vazhdojnë të dhurojnë më shpesh, të
ndjekur nga sektori i korporatave. Për sa i përket aktivitetit, individët
janë shumë prapa. Një vështrim nga afër i vlerave të dhuruara na
tregon se renditja është e njëjtë me vitin e kaluar; sektori i korporatave me pjesëmarrjen më të madhe, i ndjekur nga qytetarët dhe
individët në vend të tretë. Është me rëndësi të theksohet se këtë vit,
disa donacione të jashtëzakonshme me shuma të konsiderueshme
u bënë gjithashtu nga shoqatat.

Temat

Përqindja e rasteve të drejtuara kah shëndetësia po rritej gradualisht
gjatë viteve të kaluara, duke e vendosur këtë temë vazhdimisht në
krye të listës. Zvogëlimi i varfërisë është zhvendosur në vendin e dytë,
ndërsa mbështetja e grupeve të margjinalizuara dhe arsimi vijojnë pas.

Pranuesit

Trendet e viteve të mëparshme janë përcjellë edhe në vitin 2019:
individët/familjet kanë tërhequr përqindjen më të madhe të rasteve
të dhurimit. Ndryshe nga viti 2018, institucionet morën mbështetje
më të madhe se organizatat jofitimprurëse, ndërsa qeveritë lokale/
nacionale vijojnë në pozitën e katërt.

Donacionet për
organizatat
jofitimprurëse

Shpeshtësia e mbështetjes së organizatave jofitimprurëse pësoi një
rënie prej pak më shumë se 5%, gjë e cila e zhvendosi këtë kategori
pranuesish më poshtë në listë. Qytetarët vazhduan të jenë donatorët më
aktivë për organizatat jofitimprurëse, ndërsa këtë vit zvogëlimi i varfërisë
më shpesh u mbështet përmes punës së organizatave jofitimprurëse.
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Donacionet për
Shtetin

Shteti (institucionet dhe qeveritë lokale/kombëtare së bashku) ka një
shumë të zvogëluar të mbështetjes këtë vit, pasi numri i rasteve të
dhurimit për qeveritë lokale/nacionale ka pësuar rënie. Donatori më
i fortë i shtetit është sektori i korporatave. Sa i përket temave, shteti
mori një nivel mjaft të ekuilibruar të mbështetjes për shëndetësinë,
grupet e margjinalizuara dhe arsimin.

Efektet e
dhurimit

Mbështetja strategjike është zvogëluar këtë vit, ndërsa rastet që
mundësojnë efekte afatshkurtra janë rritur. Përderisa një nga arsyet
e mundshme për këtë rritje është ndjekja më e lehtë e informacioneve në lidhje me përdorimin e donacioneve, është e qartë se rritja e
dhurimit për zvogëlimin e varfërisë tek pranuesit individët/familjet
është shkaku kryesor - ky dhurim paraqitet kryesisht në formë të
ndihmës humanitare dhe strehimit individual. Sa i përket mbështetjes strategjike, përqindja më e lartë e rasteve deri tani dhurohet në
formën e pajisjeve.

Përfituesit

Njerëzit në nevojë ekonomike, popullata e komunitetit lokal, njerëzit
me probleme shëndetësore dhe njerëzit me aftësi të kufizuara vazhdojnë të jenë grupet kyçe të përfituesve. Ka patur një luhatje të konsiderueshme në përqindjen e rasteve të dhurimit për popullatën e
komunitetit lokal, dhe disi për njerëzit në nevojë ekonomike. Prandaj,
renditja duket ndryshe këtë vit, me njerëzit në nevojë ekonomike si
kategoria më e mbështetur.

Transparenca e të
dhënave

Përveç transparencës të përmirësuar të efekteve të dhurimit, viti 2019
u shënua me një rritje të konsiderueshme edhe në transparencën
e të dhënave në lidhje me vlerën e donacioneve. Pas rënies së vitit
të kaluar, përqindja e rasteve të dhurimit për të cilat informacioni
lidhur me vlerën ishte në dispozicion, ka arritur përsëri në nivelin e
vitit 2017 – 29,4%.
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Donatorët
49,8

Shumica individuale

28,7
33,6

Sektori i korporatave

29,4
7,8

Individët

Donatorët e përzier

Fondacionet private

12,9
0,7
0,6
1,7
6,0
6,4

Të tjera

22,4

% e rasteve
% e shumës së regjistruar

Cilët janë
donatorët?

Në vitin 2019 aktiviteti i donatorëve u zvogëlua në 422 raste dhurimi
të regjistruara, e cila është për 37,1% më pak se në vitin 2018. Shuma
totale e llogaritur po ashtu u zvogëlua në 30,5%. Arsye e mundshme
për këtë është se donatorët kanë drejtuar përpjekjet e tyre kah lehtësimi i pasojave nga tërmeti në Shqipëri gjatë nëntorit dhe dhjetorit.
Përndryshe, shpeshtësia e dhurimit është kryesisht e lartë për shkak
të periudhës së festave.
Donatorët më aktiv vazhdojnë të jenë qytetarët. Edhe pse pjesëmarrja
e tyre ka qenë duke u zvogëluar gradualisht që nga viti 2015, viti 2019
përfundimisht e ka përforcuar. Përkundër kësaj, pjesëmarrja e sektorit
të korporatave në përqindjen e rasteve të dhurimit u zvogëlua 6,8%
në krahasim me vitin 2018. Rritja e apeleve/fushatave gjeneroi pjesëmarrje më të lartë të qytetarëve. Nga ana tjetër, thirrjet për aplikime,
të cilat kryesisht janë të organizuara nga kompani dhe fondacione të
korporatave, kanë pësuar rënie. Me donatorët individualë në pozitën
e tretë në listën e donatorëve kryesorë, renditja aktuale mbetet e
njëjtë me vitin e kaluar.
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Rastet e regjistruara (%)

2017.

2018.

2019.

Shumica individuale

51,6%

46,1%

49,8%

Sektori i korporatave

38,5%

40,4%

33,6%

Individët

5,2%

7,4%

7,8%

2017.

2018.

2019.

Shumica individuale

20,0%

8,6%

28,7%

Sektori i korporatave

39,2%

70,2%

29,4%

Individët

32,5%

7,6%

12,9%

Shuma e regjistruar (në %)

Kjo gjithashtu i referohet vlerave të dhuruara - renditja nuk ka ndryshuar që nga viti 2018. Sektori i korporatave është ende duke kryesuar
me pjesëmarrjen në shumën totale të dhuruar, megjithatë pjesëmarrja
në fjalë është dukshëm më e ulët tani sepse nuk kishte donacione të
veçanta të korporatave me vlera të larta si në vitin 2018. Pjesëmarrja e
individëve disi është rritur, për shkak të disa donacioneve individuale
të konsiderueshme nga diaspora.
Vlen të theksohet se shoqatat këtë vit kanë marrë një pjesë të mirë të
vlerës së përgjithshme të regjistruar, pasi dy klube Rotariane u dalluan
me dy donacione me vlerë të lartë.
Fondacionet private dhe donatorët e përzier nuk kanë patur ndonjë
rol të madh në pamjen e donatorëve këtë vit. Luhatjet në përqindje
janë to vogla në krahasim me vitin e kaluar.
Në krahasim me vitin e kaluar, dhurimet nga diaspora janë në rritje,
si në shpeshtësinë e aktivitetit ashtu edhe në pjesëmarrjen në vlerën
e dhuruar.
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Mbështetja nga
diaspora

Një shembull i shkëlqyeshëm i ndihmës nga diaspora është Maria
Rosengren nga Manastiri dhe bashkëshorti i saj të cilët tani jetojnë
në Suedi. Ata e kanë vërejtur rëndësinë e mbështetjes së përfshirjes
së fëmijëve me aftësi të kufizuara intelektuale në sistemin arsimor
publik. Ata dhuruan 30,000 euro për blerjen e pajisjeve për një
dhomë me senzorë në shkollën fillore Gjorgji Sugarev në Manastir.
Kjo paraqet një avantazh të madh për stafin që punon aty, por
kryesisht për fëmijët që do të kenë mundësinë të përmirësojnë
aftësitë e të mësuarit.
Maqedonasit që jetojnë në Detroit u mblodhën rreth një Kishe
Ortodokse Maqedonase dhe vendosën të mbështesin edukimin
muzikor për fëmijët në rajonin e Tetovës. Ata grumbulluan fonde
dhe dhuruan 22 instrumente muzikorë për shkollën fillore Simche
Nastovski në fshatin Vratnica. Vlera totale e pajisjeve është 10.104
euro, dhe instrumentet do t'u shërbejnë shumë gjeneratave të
nxënësve.

Kontributet
individuale

Borçe Stamenov paraqet një shembull unik të dedikimit për të
ndihmuar shoqërinë për shumë vite. Borçe riparon kompjuterë të
cilët kanë nevojë për softuer të ri ose zëvendësim të harduerëve
dhe i dhuron ato tek njerëzit në nevojë ekonomike dhe nuk kanë
mundësi të blejnë kompjuterë të ri. Deri tani Borçe ka falur 170
kompjuterë të riparuar.

Donacionet nga
fondacionet
private

Shembull i një donacioni nga fondacionet private që u spikat këtë vit
është kontributi i Fondacionit Trajçe Mukaetov, kushtuar investimeve
në arsim. Për vitin akademik 2019/2020 Fondacioni Trajçe Mukaetov
shpërndau 22 bursa për studentë të Fakultetit të Farmacisë dhe
20 bursa për studentë të Fakultetit të Mjekësisë në Universitetin e
Shkupit “ Shën Kirili dhe Metodij”. Vlera e përgjithshme e bursave
arriti 53.209 euro.

Mënyra inovative
të dhurimit

Qyteti i Shkupit organizon garën Skopje Run 10K. Secili pjesëmarrës
i regjistruar kishte mundësi të blinte një bluzë me logon e garës, dhe
1,62 euro nga shitja e secilës bluzë dhurohej për aksionin humanitar
PlantingAir. Këtë vit 1.900 persona morën pjesë në këtë garë dhe u
grumbulluan rreth 3.250 euro. Përmes këtij aksioni Qyteti i Shkupit
dhe ekipi i Skopje Run mbollën fidanë në vende të përshtatshme.

Shembuj të punës
vullnetare

Në ngjarjen e fundit ekologjike të realizuar si pjesë e platformës
A ricikloni?, punonjësit Birrarisë së Shkupit vullnetarisht pastruan
disa kilometra buzë lumit Vardar në komunën e Aerodromit. Ata i
mblodhën të gjitha mbeturinat nga shëtitoret në të dy anët e lumit
dhe i përgatitën për riciklim.
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Profilet e kategorive më të
zakonshme të donatorëve
Sektori i korporatave (% e rasteve)

Top 3 subjektet pranuese
37,3%

institucionet

29,6%

individët/Familjet

15,5%

qeveritë lokale/kombëtare

Top 3 temat për dhurim
17,6%

shëndetësia

15,5%

mbështetja e grupeve të margjinalizuara

15,5%

arsimi

Top 3 grupet e përfituesve përfundimtarë
35,9%

komunitetet lokale

12,7%

njerëz në nevojë ekonomike

12,0%

njerëz me probleme shëndetësore

Sektori i korporatave (kompanitë, NVM-të dhe fondacionet e korporatave) ka drejtuar pjesën më të madhe të mbështetjes kah shëndetësia
dhe institucionet arsimore, më së shumti përmes sigurimit të pajisjeve,
gjë e cila është konfirmim i trendit të tre viteve të kaluara. Mbështetja
për shëndetësinë u zmadhua në vitin 2019, ndërsa mbështetja e
grupeve të margjinalizuara dhe arsimit është zvogëluar.
Përkushtimi i këtij donatori ndaj dhurimit strategjik dëshmon faktin
se më shumë se 50% të rasteve të drejtuara tek përfituesit individual
jepen në formën e bursave, e cila paraqet investim në resurse njerëzore
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në vend të ndihmës së thjeshtë humanitare. Interesi për organizatat
jofitimprurëse ka rënë në vitin 2018 dhe ka ruajtur të njëjtin nivel edhe
këtë vit. Me përjashtim të vitit 2017, të dhënat tregojnë se që nga viti
2016, sektori i korporatave e zhvendosi fokusin e tij larg organizatave
jofitimprurëse; të dhënat tregojnë se sektori i korporatave duket se
favorizon investimet e drejtpërdrejta ndaj shtetit dhe jo të marrë
një rol më të rëndësishëm në fushatat e organizatave jofitimprurëse.
Ne do të vazhdojmë të monitorojmë këtë trend, por është një pikë
që duhet të vërehet nga sektori jofitimprurës dhe mundësisht të
ndërmerren hapa për të ndryshuar këtë zhvillim.
Vargu i grupeve të përfituesve përfundimtarë është i njejtë si vitin e
kaluar, megjithatë raporti i përqindjeve për secilin është më i balancuar, me një rënie për popullatën e komuniteteve lokale dhe një rritje
për njerëzit me probleme shëndetësore dhe në nevojë ekonomike.
Shembuj të
donacioneve
nga sektori i
korporatave

Shembull i donacioneve të sektorit të korporatave që është spikatur
këtë vit është donacioni i kompanisë për minim SASA SHPKNJP me
seli në Makedonska Kamenica— një nga minierat më të mëdha të
zinkut, plumbit dhe argjendit në Europë. Më 7 prill – Dita Botërore
e Shëndetit, SASA SHPKNJP dhuroi fonde për rindërtimin e plotë
të sistemit të ngrohjes në Qendrën Shëndetësore në Makedonska
Kamenica. Investimi total prej 50.009 euro përfshiu blerjen dhe
instalimin total të pajisjeve të reja për ngrohje.
Këtë vit, kompania e sigurimeve Eurolink vazhdoi të bënte një ndryshim
pozitiv dhe afatgjatë duke investuar në arsim. Eurolink dhuroi 14.617
euro për Fakultetin e Drejtësisë Justiniani i Parë për të rinovuar dhe
pajisur ambientet e fakultetit, siç janë sallat e leximit dhe amfiteatret.
Ndërmarrja e vogël Ecotip dhuroi 35 pastrues ajri Blueair për dy shkolla
në Kavadar në vlerë prej 25.000 euro. Me këtë donacion, klasat në
institucionet arsimore në Kavadar janë siguruar plotësisht me pajisje
që pastrojnë ajrin e ndotur. Kompania MSA Company SHPKNJP Shkup,
një NVM tjetër, vendosi të investojë në përmirësimin e jetës së të
burgosurve. Kompania dhuroi dhe instaloi pajisje fitnesi dhe krijoji
kushte për rekreacion në natyrë në Burgun e Shkupit.
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Shumica individuale (% e rasteve)

Top 3 subjektet pranuese
42,4%

individët/Familjet

36,2%

organizatat jofitimprurëse

14,8%

institucionet

Top 3 temat për dhurim
34,8%

shëndetësia

24,3%

lehtësimi i varfërisë

15,2%

mbështetja e grupeve të margjinalizuara

Top 3 grupet e përfituesve përfundimtarë
32,9%

njerëz në nevojë ekonomike

31,0%

njerëz me probleme shëndetësore

12,9%

njerëz me aftësi të kufizuara

Një analizë e rolit të qytetarit si një kategori donatorësh tregon edhe
një herë se tendencat në vitin 2019 në të vërtetë përfaqësojnë kthimin
në nivelet e vitit 2017.
Pranuesit individë/familje gjithmonë kanë qenë pranuesit më të
mbështetur nga ana e qytetarëve, me një përjashtim në vitin 2018
ku organizatat jofitimprurëse triumfuan. Edhe këtë vit, përqindja e
rasteve të dedikuar për pranuesit individë/familje është rritur në
8,4%, duke e vendosur këtë grup përfituesish si më të mbështeturin.
Rritja aktuale e mbështetjes së shëndetësisë, domethënë, dhurimi
më i shpeshtë për trajtim mjekësor të njerëzve me probleme shëndetësore, ndikoi në këtë ndryshim: meqenëse jo shumë organizata
jofitimprurëse ishin të përfshira drejtpërdrejt në aktivitete lidhur me
sigurimin e trajtimeve mjekësore për individët, një pjesë e madhe e
rasteve të dhurimit u janë shpërndarë direkt pranuesve individualë.
12
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Njerëzit me probleme shëndetësore mbeten në pozitën e dytë, me
një ndryshim shumë të vogël në krahasim me njerëzit në nevojë
ekonomike të cilët renditen si grupi përfitues i parë për qytetarët.
Shembuj të
donacioneve
nga shumica
individuale

Fushata humanitare Maqedoni ti je një luledielli (Macedonia you are a
sunflower) e organizuar nga fondacioni Shqiptar Ti je një luledielli (You
are a sunflower) ka përmbushur me sukses kushtet e nevojshme në
Klinikën Universitare të Sëmundjeve Pediatrike. Donacioni realizohej
thjeshtë duke blerë një bluzë me luledielli në vlerë prej 20 eurosh.
Fushata arriti të mbledhë 62.000 euro. Me këtë shumë, u blenë 10
pompa infuzioni, 6 monitorë, 2 aspiratorë, 2 peshore, një pajisje
eko-skanuese dhe një makinë pastrimi për departamentin onkologjik.
Fushata Ti je një luledielli (You are a sunflower) u zgjerua, dhe një
shumë tjetër prej 62.000 eurosh u grumbulluan për departamentin
Onkologjik në Spitalin kryesor të Shkupit – gjithsej 124.000 euro.
Në kuadër të përpjekjeve për të përmirësuar kushtet për studentët
në Fakultetin Juridik Justiniani i Parë në Shkup, u mbajt festa e parë e
donatorëve të komunitetit të të diplomuarve dhe komunitetit të miqve
me qëllimin të mbledhjes së fondeve për përmirësimin e ambienteve
të fakultetit si p.sh. salla e leximit, amfiteatret dhe ambiente të tjera.
Studentët dhe miqtë e tyre, avokatë, noterë, drejtues dhe manaxherë
të suksesshëm në sektorin e biznesit morën pjesë në festë për të
mbështetur aktivitetet e fakultetit dhe grumbulluan 8.300 euro.
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Temat kyçe për dhurim
% e rasteve

26,1%

shëndetësia

18,6%
15,9%

varfëria
mbështetja e grupeve
të margjinalizuara

12,3%

arsimi
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27,2%

të tjera

5-10%

-

3-5%

mjedisi

1-3%

infrastruktura publike, kultura dhe
arti, mirëqenia e kafshëve, aktivitete
religjioze

0-1%

sport, trashëgimi, shkencë,
sipërmarrësi sociale
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Trendet - % e rasteve
Temat

2017.

2018.

2019.

Shëndetësia

18,5%

23,2%

26,1%

Zvogëlimi i varfërisë

17,7%

17,2%

18,5%

Mbështetja e grupeve të margjinalizuara

28,5%

19,8%

15,9%

Arsimi

12,5%

11,9%

12,3%

72,8% e të gjitha rasteve të dhurimit ishin dedikuar për katër tema
kryesore: shëndetësia, zvogëlimi i varfërisë, mbështetja e grupeve të
margjinalizuara dhe arsimi. Duke pasur parasysh që kjo pamje është
e ngjashme me vitin e kaluar, duket se interesi i donatorëve nuk po
zgjerohet në tema të tjera më pak të mbështetura. Shëndetësia është
akoma tema më e mbështetur dhe ka pësuar një rritje modeste në
përqindjen e rasteve të dhurimit, dalëngadalë duke arritur në nivelin
e disa viteve më parë.
Megjithatë, ndodhën disa ndryshime dhe zhvendosje në vitin 2019;
edhe pse zvogëlimi i varfërisë arriti të bëhet tema e dytë më e
mbështetur, rritja në përqindjen nga viti i kaluar nuk ishte domethënëse – vetëm 1,3%. Ky ndryshim u shkaktua kryesisht nga fakti se
interesi i donatorëve për mbështetjen e grupeve të margjinalizuara
u zvogëlua në 3,9%, duke e vendosur këtë temë në vendin e tretë. Të
dhënat tregojnë se një pjesë e rasteve të dhurimit të dedikuara për
grupet e margjinalizuara, veçanërisht për fëmijët dhe të rriturit me
aftësi të kufizuara erdhën përmes dhurimit sezonal, gjë e cila është
arsyeja kryesore se pse mbështetja e grupeve të margjinalizuara
pësoi rënie (dhënia sezonale u rrit në 7,1% të rasteve të dhurimit që
nga viti i kaluar). Së fundi, arsimi mori të njëjtin nivel të mbështetjes
si në vitin 2018.
Lidhur me rritjen e zvogëlimit të varfërisë, ndodhi një situatë e
ngjashme si në disa shtete të tjera, kështu që ndjekja më e afërt
e filantropisë në rajon në periudhën e ardhshme do të tregojë për
rritjen e mundshme afatgjatë të kësaj teme.
Nga temat e tjera më pak të mbështetura, pjesën më të madhe
përfshin dhënia sezonale, mjedisi dhe infrastruktura publike, ndërsa
15

temat e tjera marrin më pak se 2% të rasteve të dhurimit secila. Pas
disa viteve mungesë, shkenca është mbështetur sërish në një masë
të vogël, ndërsa për manaxhimin me emergjenca (përveç ndihmave për lehtësimin e pasojave nga tërmeti në Shqipëri) nuk është
regjistruar mbështetje këtë vit.
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Pranuesit
Cilët janë pranuesit?

39,6%

individët/familjet

25,8%

institucionet

23,5%

organizatat jofitimprurëse

8,5%

qeveritë lokale/kombëtare

2,6%

të tjera
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Trendet - % e rasteve
2017.

2018.

2019.

Individët/Familjet

39,0%

31,2%

39,6%

Institucionet

20,4%

25,1%

25,8%

Organizatat jofitimprurëse

33,5%

29,3%

23,5%

Qeveritë lokale/kombëtare

3,4%

12,9%

8,5%

Duke konfirmuar trendin nga të gjitha vitet e mëparshme, donatorët
e Maqedonisë vazhdojnë të ofrojnë mbështetje më së shpeshti për
individët/familjet. Pas rënies së vitit të kaluar në përqindjen e rasteve
të dhurimit të dedikuara për këtë lloji pranuesi, niveli i mbështetjes
në vitin 2019 është rritur përsëri në nivelin e vitit 2017. Rritja e dhurimit për trajtime mjekësore për njerëz me probleme shëndetësore,
së bashku me ndihmën humanitare dhe strehimin individual në
veçanti, ka ndikuar në këtë rritje.
Këtë vit, organizatat jofitimprurëse morën 5,8% më pak raste të dhurimit se në vitin 2018. Ky zvogëlim nuk është domethënës megjithatë
ndikoi në ndryshim të renditjes. Të dhënat tregojnë se kjo rënie është
në lidhje të ngushtë me uljen e mbështetjes për grupet e margjinalizuara, e cila ka qenë tema kryesore për organizatat jofitimprurëse
deri në këtë vit. Mbështetja e institucioneve ka ruajtur nivelin e vitit
të kaluar, ndërsa përqindja e rasteve të dhurimit për qeveritë lokale/
kombëtare pësoi një rënie të lehtë. Prandaj, shpeshtësia e dhurimit
ndaj shtetit (institucioneve dhe qeverive lokale/kombëtare së bashku)
si pasojë ra në 3.6% në krahasim me vitin 2018, kryesisht në sferën
e mjedisit.
Një vështrim nga afër i shumave të dhuruara tregon se pjesa më e
madhe ishte drejtuar kah institucionet, më shumë se 65% e shumës
totale të regjistruar. Kjo është situata e kundërt e vitit 2018 kur qeveritë lokale/kombëtare morën pjesën më të madhe. Pjesa monetare
e alokuar për pranuesit individët/familjet gjithashtu u rrit në më
shumë se 20% në krahasim me vitin 2018. Megjithatë organizatat
jofitimprurëse nuk pranuan pjesë të konsiderueshme të shumës
totale të regjistruar, më pak se 5% këtë vit.
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Organizatat jofitimprurëse si
pranues
Temat e mbështetura nga organizatat jofitimprurëse - % e rasteve

lehtësimi i varfërisë
mbështetja e grupeve
të margjinalizuara

35,4%

shëndetësia

6,1%

arsimi

1,0%

të tjera

27,2%

30,3%

Termi organizatë jofitimprurëse vlen për organizatat e shoqërisë
civile, shoqatat e huaja dhe organizatat siç janë UNICEF, dhe së fundi,
fondacionet private.
Siç u theksua në pjesët e mësipërme të këtij raporti, përqindja e
rasteve të dhurimit të pranuara nga organizatat jofitimprurëse në
vitin 2019 janë zvogëluar për 5.8% në krahasim me vitin 2018. Kjo
rënie paraqet vazhdimin e trendit rënës i cili filloi një vit më parë. Të
dhënat tregojnë se skenari i ngjashëm nga viti 2018 vërehet edhe
këtë vit: interes i zvogëluar për mbështetjen e grupeve të margjinalizuara, rreth të cilit ishin të përqendruara aktivitetet e shumë
organizatave jofitimprurëse, çuan deri tek përqindja e zvogëluar të
rasteve të dhurimit.
Në një trend të vazhdueshëm për më shumë se gjashtë vite deri tani,
donatori më i madh i organizatave jofitimprurëse kanë qenë qytetarët përmes aksioneve masive. Këtë vit, kjo tendencë vazhdoi me
76,8% të rasteve. Interesi i kompanive për këtë lloj pranuesish është
shumë më i ulët, në 18,2% të rasteve të regjistruara të dhurimit, që
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është pak më pak se në vitin 2018. Së fundi, donatorët individualë
e ruajtën nivelin nga viti i kaluar.
Përforcimi i shpeshtësisë së dhurimit për zvogëlimin e varfërisë është
reflektuar gjithashtu në punën e organizatave jofitimprurëse, pasi
kjo temë për herë të parë pranoi përqindjen më të lartë të rasteve
të dhurimit. Njëkohësisht, mbështetja e grupeve të margjinalizuara
pësoi rënie në gati 7%. Edhe pse shëndetësia pranoi një përqindje
më të lartë të rasteve të dhurimit këtë vit, mbetet jo e mbështetur
mjaftueshëm, ashtu si arsimi. Nga temat e tjera, dhurimi sezonal
regjistroi një përqindje të konsiderueshme të rasteve (24,2%), ndërsa temat e tjera kanë marrë 2% të rasteve të dhurimit ose më pak.
Një larmi e temave të tjera të mbështetura nuk është aq e gjerë sa
disa nga temat që nuk janë pjesë e portofolit të organizatave jofitimprurëse (kulturë dhe art, trashëgimi dhe sport). Megjithatë, këtë
vit, sërish tema mjedisi u shfaq në listë. Nga grupet e përfituesve
përfundimtar, njerëzit në nevojë ekonomike janë akoma më të theksuarit me një rritje prej 10% në numrin e rasteve të dhurimit këtë
vit përmes sigurimit të materialeve për konsum. Njerëzit me aftësi
të kufizuara dhe fëmijët pa përkujdesje prindërore vijojnë në një
masë mjaft të kufizuar. Grupet tjera përfituese kanë pranuar rreth
5% ose më pak secila.
Përveç kësaj, kanë ndodhur disa ndryshime në listën e plotë të grupeve: gratë dhe fëmijët e mbijetuar nga dhuna dhe popullata e përgjithshme janë mbështetur përsëri këtë vit, ndërsa disa grupe kanë
mbetur pa mbështetje në vitin 2019 (fëmijë dhe të rinj në rrezik,
fëmijë dhe të rinj të talentuar, dhe të moshuarit). Edhe pse interesi për organizatat jofitimprurëse u zvogëlua në vitin 2019, OJQ-të
vendase kanë bërë përpjekje të forta në organizimin e fushatave
dhe iniciativave të ndryshme. Donatorët mbështetën më së shumti
shoqatat Hajde Maqedoni Shkup (Shoqata Do it Macedonia) dhe
Shoqata Mirësia Shkup (Shoqata Kindness), të cilat kujdesen për
njerëzit në nevojë ekonomike. Përveç kësaj, Fshati i Fëmijëve SOS
Maqedoni ka pranuar mbështetje të konsiderueshme.
Partneritete mes
korporatave dhe
organizatave
jofitimprurëse
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Kompania Bozhinovski Watches and Jewelry në partneritet me
shoqatën Borka Shkup me qëllim që të mbështesin përpjekjet për
sigurimin e parukave dhe mbështetjes tjetër të nevojshme për gratë
të diagnostifikuara me kancer. Fushata zgjati për 10 ditë në tetor.
Gjatë ‘’momenteve rozë‘’ të gjitha të ardhurat që kompania i realizoi
prej orës 10 deri në orën 11 para dite dhe prej orës 5 deri në orën
6 pasdite u dhuruan për shoqatën.
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Fushata të
suksesshme

Bëj Retweet një Vakt (Retvitni obrok) është një grup i vetë-organizuar nga rreth 20 të rinj të cilët gatuajnë ushqime dhe i dhurojnë ato
tek njerëzit në nevojë. Shumë njerëz janë i bashkuar spontanisht
kësaj nisme, të gatshëm të përgatisin ushqim dhe të përmirësojnë
frymën e shoqërisë në përgjithësi. Shumë kompani po i mbështesin
ato në formën e kuponëve, në mënyrë që mishi dhe llojet e tjera
të produkteve të mund të merren falas. Në përvjetorin e 25-të të
kompanisë, Tinex mori pjesë në përgatitjen e vakteve së bashku me
Bëj Retweet një Vakt për kategoritë sociale të rrezikuara. Ushqimet
e përgatitura u shpërndanë së bashku me Shoqatën Mirësia Shkup
(Shoqata Kindness) para Shtëpisë Përkujtimore Nënë Tereza.
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Shteti si pranues
Top 3 kategoritë e donatorëve - % e rasteve

sektori i korporatave

51,7%

shumica individuale

29,0%

individët

9,0%

të tjera

10,3%

Dhurimi ndaj shtetit përfshin të gjithë mbështetjen e cila i është
dhënë institucioneve dhe qeverive lokale/kombëtare së bashku. Në
vitin 2019, përqindja e rasteve të dhurimit u zvogëlua 3,7% në krahasim me vitin e kaluar. Ky ndryshim u ndikua nga një rënie aktuale
në përqindjen e rasteve të dhurimit të dedikuara për qeveritë lokale/
kombëtare, ndërsa institucionet vazhduan të mbështeten në nivelin
e njejtë të aktivitetit të donatorëve.
Profili i donatorëve duket krejtësisht ndryshe nga ai i organizatave
jofitimprurëse; donatori më i fortë i shtetit tradicionalisht është sektori i korporatave. Edhe pse kjo përqindje kryesisht është zvogëluar
nga viti 2018, prapë se prapë më shumë se gjysmat e rasteve të
dhurimit të regjistruara ndaj shtetit vijnë nga sektori i korporatave.
Ndihma e zvogëluar e sektorit të korporatave ndaj shtetit është
alokuar për arsimin, mjedisin dhe sportin. Nga ana tjetër, qytetarët
kanë përforcuar pjesëmarrjen e tyre për pak më shumë se 3% në
arsim dhe mjedis.
Të dhënat tregojnë se brenda dhurimit të përgjithshëm për shtetin,
mbështetja për tema të ndryshme ndryshon në përqindjen e rasteve.
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Një përqindje më e lartë e mbështetjes për grupet e margjinalizuara,
dhurimin sezonal si dhe kulturë dhe art iu drejtua institucioneve. Nga
ana tjetër, qeveritë lokale/kombëtare morën mbështetje të reduktuar
për mjedisin dhe sportin.
Popullata e komuniteteve lokale është grupi përfitues i mbështetur
më së shumti përmes dhurimit ndaj shtetit me mbi 50% të rasteve
të dhurimit, ndërsa vijojnë njerëzit me probleme shëndetësore dhe
aftësi të kufizuara. Sa i përket grupeve të tjera që nuk mbështeten
shpesh, të gjitha grupet e mbështetura gjatë vitit të kaluar janë akoma të pranishme. Kjo përfshin nënat dhe foshnjat, fëmijët dhe të
rinjtë në rrezik, dhe popullsinë e përgjithshme dhe kafshët, ndërsa
grupet e tjera kanë marrë më pak se 1% të rasteve të dhurimit.
Institucionet të cilët ishin përfitues të rasteve të shumta të dhurimit
janë Klinika Universitare për Sëmundjet e Fëmijëve në Shkup, Shkolla
Juridike Justiniani i Parë në Shkup, Qendra Ditore për fëmijët e rrugës
në Shuto Orizari dhe Salla e Leximit Sllavko Janevski në Shkup. Sa i
përket qeverive lokale/kombëtare, Qyteti i Shkupit dhe Komuna e
Kavadarit kanë qenë më shumë në interesin e donatorëve.
Donacionet
për shtetin/
institucionet

Fëmijët nga Shkolla Fillore për Fëmijë me Aftësi të Kufizuara Idnina
nga Shkupi morën një autobus të ri, i cili do të përdoret për transportin e nxënësve nga shtëpitë e tyre në shkollë. Autobusi është një
donacion nga Klubi Rotarian Shkup - Qendër, gjë e cila do ta lehtësojë
jetën e fëmijëve. Donacioni është në vlerë prej 115.000 euro.
Komuna e Kavadarit pranoi një donacion të vlefshëm në formën e
dy stolave inteligjent me karikues solar për telefona dhe laptopë dhe
vend parkimi për biçikleta me një pajisje që mundëson pompimin e
gomave. Pajisjet u dhuruan nga Metal Apostolov SHPKNJP Kavadar
dhe Inel Solar Kavadar dhe u instaluan për përdorim në vende publike në dispozicion të qytetarëve.
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Kush përfiton nga donacionet?
Përfituesit përfundimtarë kryesorë - % e rasteve

26,3%

njerëz në nevojë ekonomike

22,3%

komunitetet lokale

21,6%

njerëz me probleme shëndetësore

10,9%

njerëz me aftësi të kufizuara

18,9%

të tjerë

5-10%

-

3-5%

-

1-3%

fëmijë pa përkujdesje prindërore, fëmijë dhe
të rinj të talentuar, nëna dhe foshnja, bashkësi
fetare, kafshët, të pastrehët

0-1%

prindër vetushqyes, fëmijë dhe të rinj në rrezik,
popullsia e pakicave kombëtare, njerëz që jetojnë në
shtete tjera, të moshuarit, popullsia e përgjithshme,
gra dhe fëmijë të mbijetuar nga dhuna

Lista e 4 grupeve kryesore përfituese nuk ka ndryshuar në krahasim
me vitin e kaluar. Njerëzit në nevojë ekonomike, komunitetet lokale,
njerëzit me probleme shëndetësore , dhe njerëzit me aftësi të kufizuara janë akoma të pranishëm si më të mbështeturit.
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Trendet - % e rasteve
2017.

2018.

2019.

Njerëz në nevojë ekonomike

25,2%

20,7%

26,3%

Komunitetet lokale

20,7%

34,1%

22,3%

Njerëz me probleme shëndetësore

15,4%

17,0%

21,6%

Njerëz me aftësi të kufizuara

14,2%

10,8%

10,9%

Në përgjithësi, niveli i shpeshtësisë së mbështetjes së këtyre katër
grupeve përfituese mbeti i njëjtë si vitin e kaluar (81,1%), gjë që tregon se një promovim më i mirë është ende i nevojshëm për të arritur
transparencë më të mirë të grupeve të tjera dhe për të tërhequr
interesin e donatorëve.
Grupi përfitues më i mbështetur për këtë vit është njerëzit në nevojë
ekonomike, i cili u ngjit lartë në listë për shkak të rritjes së përqindjes
nga viti 2018. Është e qartë se këtë vit, nevojitej ndihmë e përforcuar
për njerëzit në nevojë ekonomike, si në mënyrë të drejtpërdrejtë
ose përmes punës së organizatave jofitimprurëse në formën e materialeve të konsumit ose strehimit individual. Megjithatë, vlen të
theksohet që njerëzit një nevojë ekonomike u rikthyen në një nivel
të ngjashëm me atë të vitit 2017, dhe që popullata e komunitetit
lokal tanimë është e qartë që pësoi një përjashtim nga trendi në
vitin 2018. Njerëzit me probleme shëndetësore gjithashtu morën
një mbështetje të përforcuar këtë vit, ndërsa njerëzit me aftësi të
kufizuara janë njëlloj të mbështetur si vitin e kaluar.
Lista e grupeve të tjera të përfituesve është gjithashtu e njëjtë në
krahasim me vitin 2018, pa asnjë shtesë ose përjashtim. Fëmijët pa
përkujdesje prindërore, fëmijë dhe të rinj të talentuar, dhe nënat
dhe foshnjat janë më të dukshmit. Grupet e tjera paraqiten në më
pak se 2% të rasteve të dhurimit.
Një vështrim nga afër i të dhënave tregon mënyrat e mbledhjes së
fondeve për grupe specifike të përfituesve. Fondet për mbështetjen
e njerëzve në nevojë ekonomike mblidhen më së shpeshti përmes
fushatave dhe apeleve. Popullata e komunitetit lokal përfiton më
së shumti nga dhurimi i drejtpërdrejtë, ndërsa donatorët dhurojnë
më shpesh për njerëzit me probleme shëndetësore nëpër evente.
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Efektet e dhurimit
% e rasteve
62,3%

mbështetje afatshkurtër

32,7%

dhurim strategjik

5,0%

të panjohura

Dhurimi strategjik - % e rasteve
67,4%

pajisje

14,6%

shërbime

10,1%

bursa

3,6%

rritja e ndërgjegjësimit social/avokim

2,9%

investime kapitale

0,7%

hulumtim dhe zhvillim

0,7%

kapital fillestar për sipërmarrësi

Pas rritjes së mbështetjes që prodhon efekte afatgjate në vitin e kaluar,
përqindja e rasteve të dhurimit për këtë lloj të mbështetjes ka rënë
në nivelin e vitit 2016. Njëkohësisht, përqindja e rasteve të dhurimit
në formë të mbështetjes së një-herëshme u zmadhua për më shumë
se 10% në krahasim me vitin e kaluar.
Përqindja më e lartë e dhurimit për njerëzit në nevojë ekonomike,
duke përforcuar kështu investimet e donatorëve në uljen e varfërisë në të fakt pasqyrohen në rritjen e dhurimit përmes materialeve
të konsumit, ndihmës humanitare dhe strehimit individual. Vlen të
theksohet se ekziston edhe një përqindje e reduktuar e rasteve të
dhurimit për të cilat përdorimi nuk ishte e mundur të identifikohet.
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Trendet - % e rasteve
2017.

2018.

2019.

Mbështetje afatshkurtër

47,5%

50,6%

62,3%

Dhurim strategjik

36,5%

39,8%

32,7%

Të panjohura

15,9%

9,6%

5,0%

Prandaj, një pjesë e saj tani njihet si dhurim afatshkurtër. Brenda
mbështetjes së një-herëshme, trajtimet mjekësore për njerëzit me
probleme shëndetësore gjithashtu kanë pësuar një rritje dhe tani
janë mbi nivelin e vitit 2015.
Nga dhurimi strategjik, pajisjet janë deri më tani më të spikaturat, me
më shumë se dy të tretat e të gjitha rasteve të regjistruara të dhurimit
strategjik. Kjo paraqet një rritje të lehtë nga viti i kaluar. Shërbimet dhe
bursat janë gjithashtu të pranishme, pa ndonjë ndryshim në shpeshtësinë e mbështetjes në krahasim me vitin e kaluar. Përqindjet e
rasteve të tjera të dhurimit afatgjat nuk kanë pësuar ndryshime të
rëndësishme dhe varijojnë në rreth 3%.
Qytetarët kryesisht japin mbështetje të njëhershme (60,8% të rasteve), ndërsa sektori i korporatave udhëheq kur bëhet fjalë për dhurim
me efekte strategjike; 47.8% e mbështetjes strategjike u mundësua
pikërisht nga kjo kategori e donatorëve.
Shembuj të
mbështetjes
strategjike

Një shembull interesant është projekti inxhinierik i dy profesorëve
Kosta Mitreski nga Fakulteti i Shkencave të Informacionit dhe Inxhinierisë Kompjuterike dhe Zhivko Davçev nga Fakulteti i Shkencave
Bujqësore dhe Ushqimit. Ata udhëheqin një projekt për pastrimin
e ajrit me një atomizues turbo smog duke përdorur një metodë
aerosoli. Telekomi i Maqedonisë i përkrahu përpjekjet e tyre duke
dhuruar 10.000 euro për zhvillimin e mëtejshëm të projektit.
Për të nëntin vit radhazi Alkaloid Shkup mbajti fundjavën humanitare. Gjithsej u mblodhën 19.490 euro dhe fondet u dhuruan për
organizatën O2 për aktivitetet e ngritjes së vetëdijes ndaj ndotjes
dhe për luftën për një mjedis më të pastër.
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Dhurimi për
lehtësimin e
pasojave nga
tërmeti në
Shqipëri në
vitin 2019

Pasi ndodhi tërmeti në Shqipëri në vitin 2019, njerëzit e Maqedonisë
së Veriut reaguan menjëherë me përpjekje për të lehtësuar pasojat
dhe treguan solidaritet të madh ndaj njerëzve të Shqipërisë. Media
raportoi në mënyrë më transparente në lidhje me këtë çështje specifike në krahasim me çështjet tjera, pasi 40% e raporteve përmbajnë
informacion lidhur me vlerat monetare. Të dhënat tregojnë se vlera
totale e regjistruar e donacioneve për lehtësimin e pasojave nga
tërmeti është 3.289.491 euro, të dhuruara nga qytetarët dhe sektori
i korporatave.
Grafiku më poshtë tregon pjesëmarrjen e kategorive të ndryshme të
donatorëve dhe pjesëmarrjen e tyre në vlerën e regjistruar.

Kategoritë e donatorëve

Shumica individuale

Sektori i korporatave

Individët

80,0
2,3
15,0
6,5
5,0
91,2

% e rasteve
% e shumës së regjistruar

Një pjesë e madhe e ndihmave u udhëhoq përmes organizatave jofitimprurëse në Maqedoninë e Veriut, kryesisht përmes organizatave
të Kryqit të Kuq, dhe më pas u dërguan tek përfituesit përfundimtarë
në Shqipëri.
Shumica e dhurimeve ishin në formën e donacioneve në para të
gatshme të mbledhura përmes thirrjeve dhe apeleve.
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Pranuesit - % e rasteve

organizatat jofitimprurëse

50,0%

individët ose familjet

30,0%

qeveritë lokale/kombëtare

10,0%

të tjera

10,0%

Çfarë është dhuruar - % e rasteve

70,0%

para

30,0%

të mira materiale
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Metodologjia
Ky raport është përgatitur duke përdorur bazën e të dhënave
Giving Ballkans e cila mbetet burimi më i besueshëm i të dhënave
për dhënien e bamirësisë në rajon. Për shkak të mungesës së të
dhënave zyrtare, Catalyst Balkans shfrytëzon mënyra alternative për
të grumbulluar të dhëna, kryesisht raporte të mediave dhe burime
të tjera të gatshme. Catalyst Balkans gjurmoi raportet e mediave mbi
individët vendas, sektorin e korporatave dhe filantropinë e diasporës
në Maqedoninë e Veriut duke ndjekur raportet e mediave elektronike, të shtypura dhe online në nivelin lokal, rajonal dhe kombëtar në
periudhën nga 1 janari deri më 31 dhjetor 2019. Gjatë kësaj periudhe, gjithsej 4.711 raste në lidhje me dhënien e bamirësisë nga të
gjitha llojet e donatorëve u përpunuan në bazën e të dhënave Giving
Ballkans, nga të cilat 422 ishin raste unike.
Kufizimi kryesor i kësaj metodologjie është fakti që media nuk
regjistron të gjitha dhurimet bamirëse. Për shkak të kësaj, gjatë viteve të fundit, Catalyst ka zhvilluar një mekanizëm për verifikimin
e të dhënave të mbledhura përmes kontaktit të drejtpërdrejtë me
pranuesit dhe donatorët. Megjithëse të dhënat e mbledhura në këtë
mënyrë janë të vlefshme dhe gjithëpërfshirëse, ato disi kanë filluar
të "prishin" trendin e dhurimit të regjistruar që gjendet në media.
Mospërputhja midis shumës së dhuruar për të cilën informacioni
merret nga media dhe asaj të mbledhur nga burime të drejtpërdrejta po rritet. Për të menaxhuar këtë, që nga ky vit, Catalyst Balkans
vendosi të zbatojë ndryshime që do të përmirësojnë metodologjinë
në lidhje me analizën dhe raportimin.
Me pak fjalë, në mënyrë që pamje e dhurimit në bazë vjetore të jetë
ende e krahasueshme me periudhat e mëparshme, tendencat nga
viti 2019 në dhënien e bamirësisë do të shfaqen vetëm në bazë të
rasteve të regjistruara dhe shumave të publikuara nga media. Nga
ana tjetër, ashtu si në vitet e mëparshme, shuma e përgjithshme e
regjistruar dhe e kalkuluar do të paraqitet duke marrë parasysh të
dhënat nga të gjitha burimet në dispozicion. Trendet në zhvillimin e
dhurimit janë paraqitur pa përjashtime (d.m.th. ndihma për lehtësimin e pasojave nga fatkeqësi natyrore ose donacione të vetme
me shuma të larta) sepse këto të dhëna nuk janë përfaqësuese të
dhurimit të vazhdueshëm lokal gjatë çdo viti, dhe për këtë arsye
duhet të prezantohen veçmas. Megjithatë, ne besojmë se hulumtimi ynë siguron një pasqyrë mjaft të besueshme të aspekteve më
të rëndësishme të dhënies së bamirësisë sepse shifrat, megjithëse
nuk janë gjithëpërfshirëse, ofrojnë një vlerë minimale për treguesit
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përkatës. Nëse diskutojmë numrin e rasteve bamirëse të regjistruara,
mund të themi me siguri se numri që tregojmë është numri minimal i
rasteve që kanë ndodhur. E njëjta gjë vlen edhe për shumat e parave
të gatshme, aktorët dhe të ngjashme. Prandaj, këto të dhëna mund të
përdoren si tregues të shkallës minimale të zhvillimit të filantropisë
në Maqedoninë e Veriut.

Hulumtimi Maqedonia e Veriut Dhuron 2019 - Raporti Vjetor për Gjendjen e Filantropisë është pjesë e një nisme më të gjerë për të promovuar dhe nxitur filantropinë një rajonin që përfshin Fondacioni Catalyst. Hulumtimi themelor dhe ky publikim janë krijuar nga Fondacioni Catalyst (Catalyst Balkan) me mbështetjen bujare të Fondacionit C. S. Mott dhe Fondit Rockefeller Brothers.
Opinionet e shprehura në këtë publikim nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht ato të Fondacionit C. S. Mott,
Fondit Rockefeller Brothers, ose partnerëve të tyre.
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