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Rreth
Fondacionit Dauti

RRETH

FONDACIONIT DAUTI

ondacioni DAUTI vijon të rrezatojë Fsuksesshëm per formancën e t i j 

i n s t i t u c i o n a l e  n ë  h o r i z o n t i n  e 

shoqërisë civile,  me një vizion të qartë dhe 

planifikim strategjik për realizimin e misionit të 

saj duke promovuar përgjegjësinë shoqërore 

korporative dhe filantropinë. Fondacioni 

DAUTI është institucion jo-fitimprurës, i 

pavarur i themeluar në mars të vitit 2011, nga 

pronarët e ndërmarrjes së njohur shqiptare 

Dauti Komerc . Themeluesit e Fondacionit u 

treguan si vizionarë dhe kjo organizatë bëri një 

punë të denjë për të hyrë në histori. Qëllimi dhe 

vizioni  i Fondacionit Dauti është të jetë lider në 

promovimin e përgjegjësisë shoqërore 

korporative dhe filantropisë nëpërmjet 

organizimit dhe promovimit të platformave 

edukative-arsimore, ekonomike, sociale dhe 

kulturore të shoqërisë ku vepron. Fondacioni 

nëpërmjet këtij raporti takohet me ju për të 

ndarë disa nga veprimtaritë më të spikatura të 

pesë viteve të funksionimit të saj, të cilat dhanë 

ndihmesën e tyre në zhvillimin e shoqërisë. 

Pikërisht gjatë këtyre viteve Fondacioni Dauti 

përcaktoi tri pika strategjike: platforma 

edukativo-arsimore, platforma kulturore dhe 

sportive dhe platforma socio-humanitare. Për 

të përcaktuar në secilën prej tri fushave 

parësore të sipërpërmendura  vijoi punën me 

një numër programesh dhe aktivitetesh si: 

programi bursa për nxënës dhe studentë, 

trajnime të ndryshme për zhvillimin e aftësive e 

të rinjve, platforma për ngritjen e vetëdijes 

kulturore, platforma për të siguruar ndihmë të 

atyre në nevojë, vlerat humane si dhe 

zhvillimin dhe përkrahjen e aktiviteteve 

filantropike.  Për voja  e  pesë viteve të 

veprimtarisë së Fondacionit ka arritje të 

konsiderueshme, me një kohëzgjatje të 

qëndrueshme. Në raportin e publikuar nga 

Qendra Maqedonase për Bashkëpunim 

Ndërkombëtar 'Besueshmëria në Shoqërinë 

Civile 2013', Fondacioni DAUTI zë pozicion në 

pjesën e hulumtimit 'se sa janë të njohura për 

qytetarët organizatat apo fondacionet në baze 

të veprimtarisë' - në pjesën e organizatave ku 

ata kontribuojnë në zhvillimin ekonomik dhe 

punësimin, si dhe dekorimi me Çmimi Nacional 

për “Praktika më të mira të përgjegjësisë 

shoqërore” në kategorinë Investimi në Shoqëri 

për vitin 2014. Krejt këto janë tregues relevant 

për punën dhe përkushtimin e Fondacionit 

Dauti, gjatë këtyre 5 viteve në misionit e vet 

“Për të mirën e shoqërisë”.

Misioni ynë vazhdon!
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ë këtë botë të globalizuar shoqëritë Ne  v o g l a  s i k u r s e  j e m i  n e ,  p o 

b a l l a f a q o h e n  m e  s fi d a  d h e 

probleme ekonomike, sociale, arsimore dhe ato 

kulturore. Ne fakt, si pjesëmarrës dhe faktorë në 

shoqëritë tona nga njëra anë, na ofrohet 

mundësia për të observuar situata të ndryshme 

shoqërore por nga ana tjetër, obligohemi që të 

marrim vendime strukturore në drejtim të 

ndryshimit të vetvetes por edhe shoqërisë ku 

jetojmë. 

Duke u nisur nga këto konstatime dhe duke u 

ballafaquar me problemet shoqërore në 

vazhdimësi, si udhëheqësi e kompanisë Dauti 

Komerc, në vitin 2011 arritëm të marrim 

vendimin që ta themelojmë Fondacionin Dauti 

dhe në mënyrë institucionale ti  qasemi 

problemeve në shoqërinë tonë. Fondacioni Dauti 

për një kohë shumë të shkurtë me energji për të 

ndihmuar shtresat e ndjeshme dhe duke iniciuar 

projekte nga më të ndryshmet, arriti që ti vendos 

themelet e filantropisë dhe përgjegjësisë 

shoqërore korporative në Maqedoni.  

Projektet e ndryshme për studentë dhe nxënës 

duke filluar nga dhënia e bursave të llojllojshme 

deri tek organizimi i ligjëratave publike, shkollave 

verore dhe seminareve të ndryshme, ka ndikuar 

sado pak në ndryshimin e standardit studentor 

dhe statusit studentor në Maqedoni. Aktivitetet 

sociale dhe kulturore të projektuara nga ana e 

Fondacionit Dauti dhe ato ad hoc kanë arritur të 

sensibilizojnë situata të ndryshme dhe kjo na ka 

bërë që të jemi sa më afër atyre që janë në nevojë. 

S ot ,  g jendemi  pranë momentit  që të 

përmbushim pesë vite funksionim të plotë me 

sinqeritet dhe devotshmëri të lartë. Lirisht mund 

te them se përpos aktiviteteve që Fondacioni 

Dauti arrin ti projekton dhe finalizon kundrejt 

përmbushjeve të nevojave në shoqërinë tonë, ne 

gjithashtu arritëm ti vendosim themelet e 

standardeve institucionale dhe bashkëpunimit 

të lartë me kompani tjera që gravitojnë dhe 

funksionojnë me sukses në Maqedoni. Afërsia e 

tyre në Fondacionin Dauti për këto vite, pasqyron 

një shkallë të lartë të vetëdijes për bashkëveprim 

në të mirën e shoqërisë.  

Kyçja e shumë pjesëmarrësve si kompani dhe 

individ në Fondacionin Dauti me projekte dhe 

fonde, kontribuan që të bëhemi të gjithë së 

bashku, pjesë e filantropisë dhe përgjegjësisë 

korporative, por jo vetëm kjo, të bëhemi 

gjithashtu pjesë e ndryshimeve shoqërore në 

Maqedoni. Aktiviteti i tyre me të vërtet ka 

ndihmuar në plotësimin e shumë projekteve që 

u aktivizuan gjatë këtyre pesë viteve.

Më duhet gjithashtu të përmendi faktin se 

këshilli drejtues, komisionet, departamentet e 

n d r y s h m e  d h e  s t a fi  a d m i n i s t r a t i v  n ë 

Fondacionin Dauti kanë ndihmuar tej mase që 

gjithë këto ide, projekte dhe përpjekje në këto 

pesë vite të finalizohen me sukses dhe rezultate 

pozitive.

Ky pesë vjetor për ne simbolizon muaj dhe 

vite, përpjekje dhe sfida, ndihma e solidarizim,  

por ama,  në esencë,  simbolizon ngritje të 

vetëdijes shoqërore tek të gjithë ne. Përpos 

kësaj, ky pesë vjetor na bën të ndjehemi jo 

vetëm krenar, por edhe na obligon që në të 

ardhmen të jemi sa më dinamik dhe sistematik 

në ndihmë të shoqërisë. 

E gjithë kjo në fakt nënkupton reforma, ide 

inovative dhe forma tjera funksionimi dhe jam i 

bindur se ndryshimet që i kemi përgatitur si 

Fondacion dhe udhëheqësi në të ardhmen, do 

të jenë historike, në drejtim të funksionimit të 

përbashkët drejt një shoqërie me përgjegjësi 

dhe funksionalitet të plotë. 

Në fund dua të citoj një thënie nga Albert 

Kamy i cili thotë: “Bujaria e vërtetë ndaj së 

ardhmes është t'i japësh gjithçka të sotmes”.

Ju faleminderit!

Z. Xhemail Dauti

CEO i Sh.A. Dauti Komerc-Shkup

Të nderuar miq,
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jërat ruhen atëherë kur janë të Gshkruara mirëpo të shkruash për të 

arritura që janë në shërbim të 

shoqërisë, paraqet një kënaqësi të veçantë. 

Publikimi i këtij raporti do të thotë me pak 

alë të ngërthejmë një mision, përkushtimin, 

ambicien, profesionalizmin dhe vizionin e qartë 

me një moto sa domethënëse aq edhe me 

përgjegjësi "Për të mirën e shoqërisë"

N d j e n j a  d h e  v e t ë d i j a  fi l a n t r o p i k e  e 

themeluesve të Fondacionit Dauti do të ishin 

shkëndija nismëtare e cila vendosi themelet e 

këtij institucioni, përkushtimi i organeve 

drejtuese, bashkëpunëtorëve dhe vullneti i 

donatorëve bënë që kjo nismë të konkretizohet 

dhe kurorëzohet me sukses. 

Veprimtaria filantropike dhe me përgjegjësi 

ndaj shoqërisë u jetësua nëpërmjet platformave 

dhe programeve që ishin fushëveprimi i 

Fondacionit Dauti.

Në pesë vitet e funksionimit ky institucion 

arriti që të bëhet sinonim i mbështetësit të 

arsimit dhe edukimit duke përkrahur në mënyrë 

direkte pionierët e dijesë  dhe arsimimit, duke 

fuqizuar dhe stimuluar të rinjtë për një të ardhme 

sa më të ndritur. Fondacioni Dauti nuk do 

qëndroj pa përkrahur edhe pishtarët e dijes dhe 

alën e shkruar duke kontribuar në ngritjen e 

vetëdi jes  kulturore dhe emancipimin e 

shoqërisë.

Programet e Fondacionit Dauti do vihen në 

shërbim të gjithë shoqërisë andaj familjet me 

status të rëndë social do të jenë pikësynim i 

aktiviteteve të Fondacionit Dauti duke ju 

ndihmuar dhe asistuar sa do pakë në lehtësimin e 

gjendjes së tyre.

Realizimi i këtij misioni sigurisht që nuk do të 

ishte i përmbush pa vlerat të cilat Fondacioni 

Dauti do t'i paraqes si detyrim para vetes si 

k o r r e k t ë s i a  n d a j  t ë  g j i t h a  p a l ë v e  n ë 

bashkëveprim, profesionalizmi në të gjitha 

nivelet e organizimit, përgjegjësia ndaj 

organeve në hierarki si dhe transparenca e 

punës ndaj gjithë shoqërisë.

Falë këtyre vlerave nuk mungojë as përkrahja 

e pa rezervë nga ana e donatorëve , përkrahje 

kjo që sa vinte e shtohej duke na dhënë një 

garancë dhe frymëzim se jemi në rrugën e 

duhur.

Tani në kremtimin e këtij pesë vjetori, 

përvjetor ky që shënon fillimin e viteve të 

pjekurisë institucionale të Fondacionit Dauti,  

nuk kemi pse të mos mburremi me faktin se 

paraqesim një ndër fondacionet më të njohura 

për opinionin, përkushtimi ynë në shoqëri 

kurorëzohet më "Çmimin Nacional për praktika 

më e mirë e përgjegjësisë shoqërore" për vitin 

2014 në kategorinë Investimi në shoqëri si dhe 

menaxhimi tash më edhe i projekteve të 

financuara nga Bashkimi Evropian.

Andaj  i tërë ky bagazh i aktiviteteve dhe të 

arriturave nuk na lejon që të qëndrojmë 

duarkryq, mirëpo ngarkon mbi supet tona  

përgjegjësi  edhe më të madhe  që ky 

përkushtim dhe këto të arritura të vazhdojnë të 

kultivohen edhe më tej, që ky mision me 

premisa filantropike të vazhdoj të  shënoj një 

histori të lavdishme suksesi.

Ju faleminderit!

Me respekt,

Iliri Idrizi

drejtor ekzekutiv 

Të nderuar,

8 9
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Gjatë këtyre pesë viteve që lëmë pas, në 

veprimtarinë e Fondacionit DAUTI,  pasqyrohen 

aktivitete që u kurorëzuan me mjaft sukses gjatë 

realizimit të platformës me karakterit edukativ-

arsimor. Qëllimi i kësaj platforme është ngritja e 

k a p a c i t e t e v e  i n t e l e k t u a l e  n ë p ë r m j e t 

programeve të cilat mbështesin nxënësit dhe 

studentët në rrugëtimin e tyre drejt zhvillimit 

profesional.  Nëpërmjet kësaj platforme 

Fondacioni ka ofruar përkrahje financiare, nxitje 

dhe mundësi ,  programe trajnuese për 

avancimin e njohurive dhe shkathtësive të tyre 

si dhe mbështetjen e pa rezervë në përpjekjet e 

tyre pioniere në sferën e edukimit dhe arsimit. 

Fondacioni Dauti nëpërmjet platformës 

edukative-arsimore, formave dhe metodave 

bashkëkohore ka tentuar që tek të rinjtë të 

krijojë vlera dhe të ofrojë njohuri cilësore që do 

t'u mundësojë ta zhvillojnë mendimin kritik, si 

dhe shkathtësitë e fituara të mund t'i përdorin 

në jetën e përditshme. Ky mision i Fondacionit 

Dauti do te vazhdojë edhe në vitet e ardhshme 

për fuqizimin dhe avancimin e të rinjve në 

shoqërinë ku veprojnë. 

PLATFORMA 

EDUKATIVE-ARSIMORE4. 
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PROGRAMI BURSA 

PËR NXËNËS DHE STUDENTË

o n d a c i o n i  D a u t i  n ë  k u a d ë r  t ë Fangazhimeve për të ofruar mbështetje 

d h e  p ë r k r a h j e  n x ë n ë s v e  d h e 

studentëve,  ka ofruar kontributin e tij 

nëpërmjet programit bursa për nxënës dhe 

studentë. Ky është një ndër programet 

kryesore që Fondacioni Dauti  e zbaton që nga 

themelimi i tij, në të cilin synimi kryesor është 

që të jetë promotor në zhvillimin dhe 

mbështetjen e studentëve në vend. Duke u 

mbështetur se për një ndryshim edukativ dhe 

ecuri të shëndoshë të një shoqërie duhet 

investuar në të ardhmen, në zhvillimin 

profesional të pjesës më të ndjeshme dhe më 

vitale, kryesisht në rininë e një shoqërie. Ky 

ndryshim edukativ, arsimor, intelektual, 

inovativ varet nga qytetarët individual, 

përkatësisht të rinjtë e një shoqërie duke iu 

dhënë një përkrahje financiare, nxitje dhe 

mundësi që të motivohen për të ndjekur 

r rugën e duhur  drejt  ngr it jes  së  tyre 

akademike, zhvillimit profesional që do të 

reflekton drejt krijimit të gjeneratave të cilat do 

të mbartin proceset dhe përgjegjësitë 

shoqërore në shoqërinë ku do të veprojnë. 

Programi Bursa për nxënës dhe student 

përfshin nxënësit e shkollave të mesme 

publike dhe studentët nga universitetet 

shtetërore dhe Universiteti Ndërkombëtare 

Ballkanik, nga viti i dytë i ciklit mësimor dhe 

akademik. 

Të drejtë aplik imi k ishin nxënësit dhe 

studentet që kanë plotësuar këto kritere: 

nxënësit dhe studentët të vitit të dytë e tutje, 

nxënës/studentë të rregullt, të mos kenë 

përsëritur gjatë studimeve, të mos jenë 

shfrytëzues të bursave, kredive nga ndonjë 

institucion apo ndërmarrje tjetër. Ndërsa 

përparësi në fitimin e bursës kishin: nxënësit 

me sukses të dalluar, studentët me notë 

mesatare mbi 8.5, nxënësit/studentët që kanë 

fituar çmime në garat shtetërore ose çmimin e 

I, të II ose të III në garat ndërkombëtare nga 

fusha e  shkencës,  k ul turës,  tek nikës, 

p ë r k a t ë s i s h t  n ë  p r o f e s i o n i n  q ë 

mësojnë/studiojnë. 

Nga viti 2011- 2016 gjithsej janë ndarë 700 

bursa për nxënës dhe studentë. Vlera e bursës 

për nxënësit e shkollave të mesme nga viti 

shkollor/akademik 2011/2012  deri më 

2014/2015 ka qenë 1.500,00 denarë në muaj, 

për studentë 3500,00 denarë. Ndërsa për vitin 

akademik 2015/2016 vlera e bursës për 

nxënësit e shkollave të mesme është 1.800,00 

denarë në muaj ndërsa për studentët 4200,00 

denarë.  Fituesit marrin bursë për nëntë muaj 

aq edhe sa zgjatë viti shkollor dhe akademik.

a.
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TRAJNIM 

PËR ZHVILLIMIN 

E AFTËSIVE 

TË  PUNËSIMIT 

DHE PREZANTIMITb.

uke marrë parasysh sfidat me të cilat Db a l l a f a q o h e n  s t u d e n t e t  p a s 

mbarimit të studimeve , Fondacioni 

Dauti në bashkëpunim me Qendrën "Karriera 

Ime" , organizuan  trajnime për përgatitjen e të 

rinjve për tregun e punës.  Pjesëmarrësit në 

këto trajnime arritën që të njihen me trendet 

kryesore të tregut të punës, kërkesës së 

kompanive dhe krijimit të portofolios. 

Nëpërmjet interaktiviteti dhe punës në grupe 

pjesëmarrësit gjithashtu u njoftuan për 

mënyrën e krijimit të profilit të tyre të karrierës, 

përpilimit të CV dhe Letër Motivuese për t'ju 

përshtatur kërkesave reale dhe trendeve 

bashkëkohore  si  dhe u njoftuan me teknikat e 

intervistës dhe gjuhës së trupit. Ligjërues në 

këtë trajnim ishte profesori Visar Ademi, 

njëherit  edhe kryetar i qendrës Karriera Ime. 

Fondacioni DAUTI do të vazhdojë edhe më 

tutje t'i mbështes të rinjtë në ngritjen dhe 

zhvillimin e atësive te tyre. 
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TRAJNIM PROJECT CYCLE MANAGEMENT

MENAXHIMI I CIKLIT TË PROJEKTIT
TRAJNIM PËR KOMUNIKIM 

DHE PËRDORIMIN E MEDIAVE SOCIALEc. d.
enaxhimi i Projekteve padyshim Mpërbën një pjesë integrale, është 

një mundësi për tu 

përballur me sukses me sfidat zhvillimore të 

s o t m e  p o r  e d h e  a t o  t ë  s ë  a r d h m e s .          

Fondacioni Dauti organizoi trajnim për 

aftësimin e të rinjve për të menaxhuar një cikël 

projekti nga faza e identifikimit deri te faza 

përfundimtare, gjegjësisht zbatimit të tij. 

Pjesëmarrësit në këtë trajnim arritën të marrin 

njohuri në lidhje me konceptin e menaxhimit 

të projektit, përmirësimin e aftësive, zhvillimin 

e strategjisë, veprimin e objektivave të qarta 

dhe rezultatet e pritshme-elemente të cilat 

janë të rëndësishme për menaxhimin e një 

projekti. Trajnimet e Fondacionit DAUTI 

organizohen me qëllim që aftësitë dhe 

përvojat e bursistëve të ndërtohen me 

ekspertizën e trajnerëve me arritje të lartë 

profesionale, dhe mundësi që t'i trajnojnë, 

përvetësojnë dhe t'i përsosin aftësitë e reja në 

një mjedis që ju jep përgjigje konstruktive si 

bazë për zhvillimin individual. Trajnimin e 

udhëhoqi  trajnuesi i profesionalizuar, z. Fatmir 

Bytyqi , dhe u zhvillua në hapësirat e komunës 

Saraj. 

omunikimi i ndërsjellë  paraqet Ki n s t r u m e n t i n  k r y e s o r  t ë 

bashkëveprimit me të tjerët, që 

paraqet art në vete, formaton mendimet tona 

për botën dhe reflektimin tonë në të. Andaj  

d u k e  p a rë  rë n d ë s i n ë  e  k o m u n i k i m i t 

Fondacioni DAUTI organizoi trajnim për 

komunikim dhe përdorimin e medieve sociale 

si një mjet bashkëkohor në bartjen e ideve. 

Trajnimi në alë u realizua me bursistët e 

Fondacionit Dauti qëllimi i të cilit ishte 

përgatitja dhe aftësimi i tyre, për t'u paraqitur 

dhe komunikuar me publikun si dhe për 

strategjinë e përdorimit të medieve sociale. 

Pjesëmarrësit kryesisht u pajisen me njohuri 

rreth konceptit marrëdhënie me publikun dhe 

identifikimit të target grupeve, parimeve të 

komunikimit strategjik, prezantimi publik, 

marrëdhënia me mediet, si dhe hartimin e 

strategjisë për marrëdhënie me publikun. 

Ligjërues në këtë trajnim ishte prof.dr Sefer 

Tahiri i cili me përvojën e tij arriti që tek 

pjesëmarrësit të mbart të gjitha informacionet 

e nevojshme që i takojnë kësaj fushe. Ky 

aktivitet është në përputhshmëri me vizionin 

strategjik të Fondacionit Dauti për ngritjen 

dhe zhvillimin e aftësive tek të rinjtë.
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TRAJNIM PËR   

NDËRMARRËSI SOCIALEe.
ondacioni  Dauti  real izoi  projekt in F“Ndërmarrësia sociale tek të rinjtë” i ko-

financuar edhe nga Ministria e Ekonomisë.  

Projekt ky i cili synon që të stimulojë ndryshimin, 

rritjen, zhvillimin dhe  inkurajimin e ndërmarrësisë 

sociale në mesin e të rinjve. Në kuadër të këtij 

projekti janë realizuar një cikël trajnimesh që kanë 

për qëllim aftësimin e të rinjve për  të ndërmarr 

iniciativa dhe të veprojnë në mënyrë aktive drejt 

konceptit të ndërmarësisë sociale  që në bazë ka 

reflektimin e elementit social në shoqërinë ku 

veprojnë. Ligjërues në këtë trajnim ishin prof dr. 

Gadaf Rexhepi dhe prof.dr. Veland Ramadani të 

cilët me njohuritë e tyre aftësuan pjesëmarrësit 

rreth ndërmarrësisë sociale, mënyrës së zhvillimit 

të këtij koncepti, funksionimit të brendshëm të 

ndërmarrjeve me karakter social, alokimin e 

resurseve njerëzore dhe financiare si dhe formave 

ekzistuese nëpërmjet studimeve të rastit. Inicimi 

për ndërmarrësi sociale tek të rinjtë është një 

trajnim që korrespondon me platformën e 

Fondacionit Dauti për të edukuar të rinjtë dhe 

gjithashtu duke promovuar filantropinë si vlerë 

për shoqërinë.
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STORJE SUKSESIf.
xënësit dhe studentët gjatë Nrrugës së tyre të ndërtimit 

p r o f e s i o n a l  d h e  p ë r v o j ë s 

jetësore hasin në sfida të ndryshme që 

ndonjëherë edhe nuk munden t'i përballojnë. 

Andaj që të mos dorëzohen në jetë, inspirimi 

d h e  m o t i v i m i  j a n ë  e l e m e n t e  t ë 

patjetërsueshme drejt arritjes së qëllimit dhe 

ëndrrave. Si rrjedhojë e kësaj Fondacioni Dauti 

me projektin e tij burimor, Storje suksesi të cilin 

e ka realizuar që nga themelimi, ka sjellë 

personalitete të cilat kanë dëshmuar veten në 

karrierën e tyre dhe që janë model i suksesit për 

të rinjtë. Qëllimi i këtij projekti është që 

nxënësit dhe studentët të përfitojnë nga 

p ë r v o j a  j e t ë s o r e  d h e  p r o fe s i o n a l e  e 

personaliteteve që kanë arritur sukses. Këto 

personalitete storjen e tyre të suksesit e filluan 

duke treguar hapat e para te studimeve, 

zhvillimin profesional si dhe  balancimin mes 

jetës profesionale dhe asaj private. Gjatë 

takimeve që kanë pasur bursistët me këta 

personalitete, prej së afërmi  janë njoftuar me 

sfidat dhe problemet që janë ballafaquar gjatë 

jetës së tyre. Përvoja profesionale dhe jetësore 

e këtyre personaliteteve ishte një motivim dhe 

inspirim për gjeneratat e reja në rrugëtimin e 

tyre që të gjejnë çelësin e suksesit. 

Nga cikli Storje Suksesi do veçonim këto 

thënie:

Xhemail  Dauti  (drejtor i  g jeneral  i 

kompanisë Dauti Komerc)-

“optimizmi është një forcë motorike që të ecësh 

përpara”
Lulzim Agai (neurokirurg)- 

“patriotizëm është të kesh kuadër i cili do të mund t'i 

ofrojë popullit zgjidhje për problemet e caktuara”

Rizvan Sulejmani (profesor universitar)-

“është shumë e rëndësishme çfarë qasje kemi për 

njerëzit që një shoqëri të ecë përpara”
Muarem Murtezani ( pronar i komapnisë 

Alma-M)-

“Imagjinata është çelësi i suksesit”
Leze Qena-aktore-

“rëndë është të arrish suksesin por edhe më rëndë është 

që të njëjtin në ta mbash në vazhdimësi”
Zamir Dika (rektor në UEJL)- 

“më mirë një orar të keq, se sa pa orar”.
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TAKIM ME BURSISTËT- APSOLVENTg.
ondacioni   Dauti  gj i thmonë k a Fpërkrahur studentët dhe ish-bursistët 

edhe pas mbarimit të studimeve  duke 

ju ofruar mundësi që ato të zhvillohen si 

kuadro të shëndosha në shoqërinë ku 

veprojnë.  Si  r r jedhojë e kësaj  çdo vit 

Fondacioni Dauti realizon takim me të gjithë 

studentët absolvent dhe ish-bursistët, me të 

vetmin qëllim që të ndjek ecurinë dhe 

zhvillimin akademik të tyre si dhe pozicionimin 

e tyre në tregun e punës. Në këtë takim 

studentët shpalosin problemet dhe sfidat e 

tyre pas mbarimit të studimeve, ndërsa 

Fondacioni me të gjitha instrumentet e tij te 

mundshme mundohet t'i përkrah në zgjidhjen 

e tyre. Në kuadër të këtij takimi studentët 

njoftohen me intership programin ku 

Fondacioni Dauti luan rolin ndërmjetësues në 

mes bursistëve dhe kompanive donatore si 

dhe institucioneve tjera me të cilat Fondacioni 

Dauti ka vendosur bashkëpunim të ndërsjellë. 

Mbështetja e pa rezervë, fuqizimi dhe avancimi 

i studentëve është mision i Fondacionit Dauti 

të  c i l in  do ta  vazhdojë ta  zbatojë në 

vazhdimësi.

“optimizmi është 
një forcë motorike 
që të ecësh përpara”
Xhemail Dauti 
Drejtor gjeneral i kompanisë Dauti Komerc
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ensibilizimi intensiv për ta ndihmuar Sgruan kundër kancerit të gjirit, është 

kurorëzuar me fushatë kundër kancerit 

të gjirit me moton “Ne jemi pjesë e luftës” 

o rg a n i z u a r  n g a  fo n d a c i o n i  D a u t i ,  n ë 

bashkëpunim me Asociacionin e Studentëve 

të mjekësisë (MMSA). Qëllimi i kësaj fushate 

ishte sensibilizimi i opinionit publik, kryesisht 

gjinisë femërore për shkaqet, rreziqet dhe 

masat preventive kundër kancerit të gjirit. Në 

kuadër të fushatës janë organizuar një varg 

akt iv i tetesh duke për fshi rë  l ig jërata , 

shpërndarje të fletushkave informative për 

rreziqet dhe masat preventive për mbrojtje 

nga kjo sëmundje si dhe vizitë e repartit 

Onkologjik pranë Qendrës Klinike Universitare 

në Shkup, ku në mënyrë simbolike janë 

shpërndarë disa dhurata për pacientët e 

prekura nga kjo sëmundje. Përmbyllja e 

fushatës rezultoi me një maratonë simbolike 

përreth lumit Vardar, ku shumë qytetarë, 

studentët dhe sportdashës iu bashkëngjitën 

maratonës duke përcjellë mesazh dhe në të 

njëjtën kohë, duke i motivuar gratë të prekura 

nga kjo sëmundje për të vazhduar betejën 

kundër kancerit të gjirit. Aktivitete të tilla për 

sensibilizimin dhe vetëdijesimin e shoqërisë,  

Fondacioni Dauti do të vazhdojë të realizojë 

edhe në vitet e ardhshme, gjatë funksionimit të 

saj.

h.h.h.
FUSHATË SENSIBILIZUESE KUNDËR FUSHATË SENSIBILIZUESE KUNDËR 

KANCERIT TË GJIRIT  KANCERIT TË GJIRIT  

“NE JEMI PJESË E LUFTËS”“NE JEMI PJESË E LUFTËS”

FUSHATË SENSIBILIZUESE KUNDËR 

KANCERIT TË GJIRIT  

“NE JEMI PJESË E LUFTËS”
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 17 NËNTORI
DITA NDËRKOMBËTARE E STUDENTIT

TRAJNIMI PËR 

LIDERSHIP TRANSFORMUESi. j.
e rastin e Ditës  Ndërkombëtare të MStudentit që simbolizon ngritjen e 

zërit të tyre për përmirësimin e 

kushteve dhe rrethanave në të cilën gjenden, 

Fondacioni DAUTI në bashkëpunim me 

bursistët  organizuan debat me temë Sfidat 

studentore. Debati kishte për qëllim kyçjen e 

studentëve  sipas fushave të ndryshme në 

debate të mendimit kritik mbi problemet dhe 

peripecitë e tyre me të cilët ata ballafaqohen 

gjatë studimeve të tyre. U diskutua për 

reformat që duhet të ndërmerren për 

përmirësimin e kushteve dhe ngritjen e cilësisë 

në arsim. Fondacioni Dauti do të vazhdojë të 

realizojë dhe shënojë aktivitete të tilla që kanë 

për qëll im fuqizimin dhe avancimin e 

studentëve.

 veçanta e vitit 2014 ishte realizimi i Etrajnimit ndërkombëtar për Lidership 

Transformues.        Ky trajnim kishte për 

qëllimi fuqizimin e pjesëmarrësve me përvoja 

dhe aftësi për të bërë ndryshime pozitive në 

komunitetet ku ata veprojnë. Trajnuesit 

n d ë r k o m b ë t a r  n ë p ë r m j e t  l i g j ë rat ave 

mundësuan që pjesëmarrësit të zhvillojnë 

aftësitë e tyre të liderit nëpërmjet sesioneve të 

cilat u përcollën me detyra të krijuara enkas 

për t'i furnizuar pjesëmarrësit me njohuri dhe 

aftësi për të tejkaluar sfidat drejt realizimit të 

qëllimeve. Trajnimi u realizua në disa module 

siç ishin: lidershipi transformues, disciplinat e 

l i d e r s h i p i t  t ra n s fo r m u e s,  s e s i o n  m b i 

komunikimin, zotërimi personal, module këto 

që vunë në sfidim secilin nga pjesëmarrësit.              

Tek çdonjëri, këto trajnime mundësuan në 

aftësimin e kapaciteteve të qenit lider. Ky 

trajnim u realizua në bashkëpunim me Lucca 

Leadership Macedonia ku morën pjesë 21 

pjesëmarrës nga vende të ndryshme të 

botës,ku pjesëmarrës ishin edhe disa nga 

bursistët e Fondacionit Dauti. 
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ondacioni Dauti është promotor dhe Fpërkrahës i denjë i zhvillimit dhe 

fuqizimit të programeve kulturore 

dhe sportive në vend. Mbështetur në programin 

e tij për zhvillimin e veprimtarive kulturore dhe 

sportive ka organizuar dhe zhvilluar një sërë 

aktivitetesh, siç janë realizimi  i veprimtarisë 

botuese, organizimi i mbrëmjes poetike, 

fushata “Blej një libër, dhuro një buzëqeshje” si 

dhe liga shkollore në futboll të vogël. Kjo 

platformë është e rëndësishme ngase impakti i 

saj është në ngritjen dhe fuqizimin e vlerave 

kulturore dhe sportive. Promovimi i librit, 

stimulimi i të rinjve për gjininë letrare të poezisë, 

promovimin e kulturës nëpërmjet librit si dhe 

ngritjen e vetëdijes tek të rinjtë për rëndësinë e 

të jetuarit shëndosh nëpërmjet aktiviteteve 

sportive, janë disa nga komponentët që kjo 

platformë u realizua me sukses. Fondacioni 

Dauti konsideron se zhvillimi i kulturës dhe 

sportit tek të rinjtë tregon pamjen e një 

shoqërie, andaj edhe në të ardhmen do të 

vazhdojë të krijojë dhe zbatojë projekte të kësaj 

natyre.

PLATFORMA 

KULTURORE DHE SPORTIVE5. 
“Imagjinata 
është 
çelësi i suksesit”
Muarem Murtezani  (pronar i komapnisë Alma-M)
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VEPRIMTARIA BOTUESEVEPRIMTARIA BOTUESEVEPRIMTARIA BOTUESE
Fondacioni Dauti që nga themelimi i saj Fka mbështetur vepra të ndryshme, 

hulumtime shkencore dhe revista. 

Ndërsa nga viti 2013 arriti që këto përkrahje t'i 

kanalizojë në një konkurs të veçantë për botime. 

Konkursi për botime në mënyrë publike shpallet 

çdo vit nga 1 tetori dhe zgjat deri më 31 dhjetor. 

Mbështetja financiare ju dedikohet fushave në 

vijim: veprat nga krijimtaria letrare, gjuhësore, 

kulturore dhe historike; përkthime të veprave 

kulmore nga gjuhë të huaja; studime ekonomike, 

sociale, humane dhe hulumtime nga sfera e 

teknologjisë së komunikimit dhe informacionit. 

Në konkursin për veprimtarinë botuese 

përfshihen dy kategori konkurrimi: konkurrim 

për botim të plotë dhe konkurrim për përkrahje 

të pjesshme financiare të botimeve. Në 

kategorinë e konkurrimit për botim të plotë, të 

drejtë aplikimi kanë të gjithë autorët me tekstet e 

tyre autoriale që konkurrojnë për mbështetje të 

tërësishme të veprave të tyre ku si botues 

paraqitet Fondacioni Dauti. Deri më tani  gjithsej 

janë përkrahur 20 libra, ndërsa 12 të tjerë janë 

botuar. Fondacioni Dauti veprimtarinë botuese 

do vazhdoj ta realizojë nëpërmjet konkursit, 

duke qenë promotor dhe përkrahës i denjë i 

zhvillimit dhe fuqizimit të proceseve edukativo-

arsimore dhe kulturore në vend.

Veprat e botura nga Fondacioni Dauti

1. Kodi i Vetnjohjes - Xhelal Jakupi

2. Prozë popullore nga rajoni i karshiakës - 

Hasan Ramdani

3. Muzeu arkeologjik dhe etnologjik “Krosi” 

në Derven të Shkupit - Refik Krosi

4. Lumi i Shenjtë- Rahim Ganiu

5. Vilajeti I Manastirit dhe LKSH 1911-1912 

(Dokumente Bullgare)- Skender Asani- 

Sevdail Demiri

6. Aspekte demografike të Pelagonisë nga 

shek. XV - 2002 (Manastiri)- Abaz Islami

7. Simbolika e gruas shqiptare- Zejnepe Alili-

Rexhepi

Veprat e mbështetura nga Fondacioni 

Dauti

1. Aspekte historike për Token e shenjte, 

arabet, hebrenjtë dhe palestinezet - 

Behxhet Jashari

2. Leksikon bashkëkohor me alë të huaja 

në gjuhën shqipe -  Ibrahim Zhuta

3. Qasje letrare - Rami Kamberi

4. Sharri - Malësia e Sharrit -Xhevxhet 

Ahmeti

5. Aspekti edukativ në krijimtarinë poetike 

të shkrimtarit për fëmijë - Odhise Grillo - 

Adem Abdullahu

6. Lumin e Shenjet - Rahim Ganiu

7. Cicërime filologjike - Arsim Jonuzi

8. Këpucët e Kuqe -Lira Bojku

9. Bërja e shkretëtirës - Ahmet Selmani

10. Culturological studies- Ali Pajaziti

11. Ndërmarrësia- Veland Ramadani

12. Proverba- Baki Bakiu

13. Të Mësojmë shqip- Mustafa Ibrahimi

14. Xhamitë në Derven të Shkupit- Shaban 

Tahiri

15. Reka dhe shqiptarët e Rekës së Epërme- 

K o n f e r e n c ë  s h k e n s o r e  ( l i b r i  i 

abstrakteve)

16. Vendbanimet me popullsi shqiptare në 

Shkup- Abaz Islami

17. Pranverë në sytë e mi- Mejreme Kurtishi

18. Zëri i Pelagonisë- Interlingua

a.a.a.
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MBRËMJE POETIKE

FUSHATA -BLEJ NJË LIBËR, 

DHURO NJË BUZËQESHJEb. c.
ër nder të Ditës Ndërkombëtare të PPoezisë, Fondacioni Dauti organizoi 

"Mbrëmje Poetike" ku jehuan vargje të 

ndryshme të poezisë. Qëllimi i këtij aktiviteti 

ishte që të mbështes gjininë letrare të poezisë 

si dhe  të motivojë dhe frymëzojë  poetët e rinj, 

duke reflektuar mbi fuqinë e gjuhës dhe 

zhvillimit të plotë të kapaciteteve kreative të të 

rinjve. Mbrëmjes poetike i parapriu konkursi 

letrar, i cili ishte i hapur për të gjithë poetët e 

grupmoshave të reja prej 15 deri më 25 vjet 

nga të gjitha trevat shqipfolëse, me ç'rast 

k ishte  një  numër  të  konsiderueshëm 

aplikimesh. Juria nga dymbëdhjetë poezitë e 

prezantuara, ndau tre çmimet kryesore dhe atë 

çmimi i tretë i takoi Fatos Grubit me poezinë “Ti 

ende s'më merr”, fituesja e çmimit të dytë ishte 

Kaltrina Lohaj me poezinë “Shugurim i parë i 

lirisë”, çmimi i parë i takoi studentes, Arlinda 

Baftiu me poezinë “Kur qajnë lulet” ndërsa me 

votat e publikut çmimi i publikut i takoi 

Zubejda Murtezit me poezinë “Tregim i së 

vërtetës”.Fondacioni Dauti në përpjekje për 

afirmimin e kulturës, do të vazhdojë të realizoj 

projekte dhe aktivitete kulturore, andaj 

“Mbrëmja Poetike” do të jetë mbrëmje 

tradicionale që do të shënohet në kuadër të 

aktiviteteve kulturore.
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LIGA SHKOLLORE NË FUTBOLL 

TË VOGËL-KOMUNA SARAJd.
uke qenë të bindur se potenciali i Dvërtetë i sportit të një shoqërie 

qëndron tek të rinjtë, Fondacioni 

Dauti nëpërmjet këtij aktiviteti tenton që të rrit 

vetëdijen e tyre për rëndësinë dhe kultivimin e 

vlerave sportive. Avancimi i sportit, zhvillimi i 

shkathtësive psikofizike, rëndësia e punës 

ekipore si dhe promovimin e të jetuarit 

shëndetshëm është premisa dhe qëllimi 

kryesor i këtij projekti. Ky projekt zgjatë 7 javë 

dhe realizohet në nivel lokal me nxënësit e 

shkollave fillore të komunës së Sarajit. Impakti i 

k ë t i j  p ro j e k t i   q ë n d ro n  n ë  n x i t j e n  e 

komunikimit dhe bashkëpunimit në mes 

shkollave dhe nxënësve që i përkasin kësaj 

komune. Realizimi i projekteve të tilla që për 

qëllim kanë edukimin, socializmin dhe 

kultivimin e disiplinës tek të rinjtë, janë pjesë e 

misionit të Fondacionit Dauti që në vazhdimësi 

do t'i zbatojë.

ondacioni Dauti duke promovuar Fpërgjegjësinë shoqërore korporative 

dhe filantropinë si shtylla të misionit 

që si institucion tenton t'i realizojë, në 

veprimtarinë e vet  ka ngërthyer edhe 

programe dhe aktivitete të përkushtuara për të 

mirën e shoqërisë. Intenca e kësaj platforme 

është të ndihmohen shtresat me status të rëndë 

social, si dhe kontribon në ngritjen e vetëdijes 

duke qenë promotor që edhe të tjerët të na 

përkrahin duke treguar ndjenjën e humanitetit. 

Në kuadër të angazhimeve të saj për të ofruar 

mbështetje në ndihmë të shtresave të 

ndjeshme të shoqërisë fondacioni ka ofruar 

kontributin e saj nëpërmjet dhurimit dhe 

shpërndarjes së pakove ushqimore të cilat kanë 

qenë të dedikuara për familjet me status të 

rëndë social, ndihmë financiare, materiale 

ndërtimore për familjet pa pullaz mbi kokë, si 

dhe forma të tjera të përkrahjes për shtresat e 

ndjeshme të shoqërisë duke e konsideruar atë si 

një akt solidariteti human në ndihmë të 

n j e r ë z v e  n ë  n e v o j ë .  A k t i v i t e t e t  e 

lartpërmendura të programit në alë janë 

realizuar ad-hok në bazë të kërkesave të 

pranuara nga qytetarët si dhe në bazë të 

projekteve konkrete  aty ku është detektuar 

nevoja  për  inter venim me njërën nga 

ndihmesat e ofruara nga Fondacioni DAUTI.

PLATFORMA 

SOCIO-HUMANITARE6. 
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NË NDIHMË 

TË FAMILJEVE NË NEVOJËa.
ondacioni DAUTI veprimtarinë e vet e Fka shtrirë edhe në realizimin e disa 

programeve dhe aktiviteteve të 

krijuara enkas për shtresat shoqërore më të 

ndjeshme. Me këtë Fondacioni Dauti ka 

treguar ndjenjën e humanitetit, siç janë: 

dhurimit  dhe shpërndarjes së pakove 

ushqimore të cilat kanë qenë të dedikuara për 

familjet me status të rëndë social. Si pjesë e 

programit te emëruar 'Në ndihmë të atyre në 

nevojë', Fondacioni Dauti ka përfshirë edhe 

n d i h m ë  fi n a n c i a r e  p ë r  m b u l i m i n  e 

operacioneve nga më të ndryshmet si dhe 

trajtime tjera mjekësore. Gjatë këtyre viteve 

ad-hoc janë shpërndarë 1000 pako ushqimore, 

përkrahje financiare për mbulimin e 40 

operacioneve si dhe materiale ndërtimore për 

mbi 100 familje të cilëve iu është mundësuar 

një jetë me kushte normale. Aktivitetet e 

lartpërmendura të programit në alë janë 

realizuar ad-hoc në bazë të kërkesave të 

pranuara nga qytetarët si dhe aty ku është 

detektuar nevoja për intervenim me njërën 

nga ndihmesat e ofruara nga Fondacioni 

DAUTI

PAKO USHQIMORE 

GJATË MUAJIT TË RAMAZANITb.
ondacioni Dauti gjatë muajit  të FRamazanit  në vazhdimësi  është 

përkujdesur për familjet me status të 

rëndë social. Për këtë muaj është orvatur me 

tërë forcat e veta që të krijojë mundësi që 

festën ta përjetojnë edhe ato familje që janë në 

gjendje të rëndë ekonomike. Gjatë këtyre 

viteve janë shpërndarë gjithsej 500 pako 

ushqimore, kryesisht të përbëra nga artikuj 

ushqimorë që plotësojnë nevojat elementare 

të një familje përgjatë muajit të Ramazanit. 

Realizimi i këtij projekti mundësohet falë 

vullnetarizmit të bursistëve të Fondacionit  

dhe në  partneritet me kompanitë donatore. 

Nëpërmjet projektit pako ushqimore gjatë 

muajit  të ramazanit  Fondacioni  Dauti 

p ro m o vo n  p ë r g j e g j ë s i n ë   s h o q ë ro re 

korporative dhe filantropin si shtylla të misionit 

që si institucion tenton të realizojë.
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ASISTENCË NË NDËRTIMIN 

E SHTËPIVE PËR FAMILJE 

ME STATUS TË RËNDË SOCIAL

PROJEKT PËR SANIMIN E 

DËMEVE NË ZONËN E MALËSISË 

SË TETOVËS-SHIPKOVICËc. d.
uke  marrë parasysh kërkesat e Dshumta që janë parashtruar nga ana 

e qytetarëve me status të rëndë 

social, lidhur me nevojën e zgjidhjes së 

çështjes së banimit,  Fondacioni Dauti  ka 

krijuar program të veçantë për t'i dalë në 

ndihmë kësaj  k ategor ie  të  shoqër isë. 

Nëpërmjet këtij programi Fondacioni Dauti ka 

ofruar asistencë në ndërtimin dhe revitalizimin 

e disa shtëpive për familjet me nevojë. 

Fondacioni Dauti në vazhdimësi ka treguar 

elementin human dhe social për një numër të 

madh të familjeve të cilët kërkojnë zgjidhjen e 

çështjes së banimit që është një nevojë e 

domosdoshme dhe elementare për një familje. 

Gjithashtu në bazë të kërkesave të pranuara 

ad-hoc, Fondacioni Dauti ka ndihmuar edhe në 

revitalizimin e disa shtëpive. Nuk ka munguar 

entuziazmi i kompanive donatore që ky 

program të merr një kahje më të gjerë dhe në 

vitet e ardhshme të shndërrohet në një 

platformë në vete, e cila në mënyrë të mirëfilltë 

do të zgjidhte çështjen e banimit për familjet 

me nevojë.

jatë muajit gusht 2015,  banorët e GMalësisë së Tetovës përjetuan një 

fatkeqësi natyrore që u pasua me 

vë r s h i m e  d h e  s t u h i  t ë  m ë d h a .  G j a t ë 

përmbytjes shumë shtëpi u shkatërruan dhe 

kishte dëme të mëdha materiale për familjet të 

asaj zone. 

Me vendimit e Këshillit Drejtues të OEMVP-së 

për revitalizimin e shtëpive të dëmtuara nga 

vërshimet në fshatin Shipkovicë, Fondacioni 

Dauti  u zgjodh si  bartës dhe realizues  i këtij 

projekti. Fondacioni Dauti projektin e realizoi 

nëpërmjet një komisioni të veçantë enkas për 

vlerësimin e dëmeve në  bashkëpunim me 

Bashkësinë  Lokale të fshatit Shipkovicës, 

komisioni gjatë vlerësimit konstatoi se është e 

nevojshme të revitalizohen 6 shtëpi të cilat 

kishin pësuar dëme evidente gjatë vërshimeve. 

Nëpërmjet realizimit të këtij projekti vlen të 

përmendim se krahas ndihmës së ofruar për 

këto familje, e rëndësishme është edhe ngjallja 

e besimit, shpresës dhe humanizmit që 

promovon Fondacioni  në vazhdimësi. 
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ÇMIMI NACIONAL- “PRAKTIKA 

MË E MIRË E PËRGJEGJËSISË 

SHOQËRORE PËR VITIN 2014”
BASHKËPUNIMI ME INSTITUCIONET 

SHTETËRORE DHE SEKTORIN CIVIL7. 8.
rojekti “Fondacioni Dauti” dekorohet Pme Çmimin Nacional për Investim në 

S h o q ë r i .  Fo n d a c i o n i  D a u t i  m e 

përkushtimin e saj në zhvillimin dhe avancimin 

e shoqërisë, bazuar në programet e veta të 

mirëfillta me karakter filantropik, ju nda Çmimi 

N a c i o n a l  p ë r  “ P r a k t i k a  m ë  e  m i r ë  e 

përgjegjësisë shoqërore” në kategorinë 

Investimi në Shoqëri për vitin 2014. Ministria e 

Ekonomisë  në mënyrë solemne ndau çmimet 

për “Praktika më e mirë e përgjegjësisë 

shoqërore”, ku në pesë kategori konkurruan 34 

kompani  me gj i thsej  50  projekte.  Në 

konkurrencë prej kompanive më eminente në 

vend çmimi nacional iu nda drejtorit gjeneral 

të kompanisë Dauti Komerc z.Xhemail Dauti si 

themelues i Fondacionit Dauti, ndërsa çmimin 

e ndau Ministri i Ekonomisë z.Bekim Neziri. Me 

angazhimin  pesë vjeçar të Fondacionit Dauti 

në sferat e edukimit, kulturës, ekonomisë dhe 

humanitetit, ky çmim është kurorëzim i punës  

së deritanishme, por edhe përgjegjësi dhe 

detyr im në ngr it jen dhe avancimin e 

programeve dhe projekteve që kanë për qëllim 

zhvillimin e shoqërisë.

hvillimi i sektorit civil paraqet Zs y n i m  t h e m e l o r  d h e  t ë 

domosdoshëm që një shoqëri të 

zhvillojë vlerat e saja të mirëfillta dhe 

demokratike. Ai ka për qëllim të inkurajojë 

qytetarët të angazhohen në bashkësitë ku 

jetojnë, me qëllim të ngritjes së nivelit të 

vetëdijes dhe përgjegjësisë shoqërore që secili 

individ e mbart mbi vete. Për t'u bërë ky 

zhvillim i sektorit civil drejt promovimit të 

vlerave edukative, sociale dhe kulturore është 

vështirë të realizohet nëse nuk ekziston 

bashkëpunimi ndërinstitucional, së pari 

brenda vetë sektorit civil me institucionet 

shtetërore dhe ato  ndërkombëtare. 

Misioni i Fondacionit Dauti është fuqizimi 

dhe arritja e qëllimeve  afatgjate për të mirën e 

shoqërisë, e cila ka realizuar dhe do te mund ta 
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realizojë vetëm nëpërmjet bashkëpunimit me 

institucionet e poshtëpërmendura. Këtë 

b a s h k ë p u n i m  e  m b ë s h t e t  n ë p ë r m j e t 

partneritetit, participimit të përbashkët, 

transparencës, përgjegjësisë si dhe respektit të 

ndërs je l lë ,  që  është  synimi  k r yesor  i 

promovimit të këtij institucioni. 

Gjatë kësaj periudhe të veprimtarisë së 

vet, Fondacioni DAUTI disa nga aktivitetet e 

veta i ka realizuar në bashkëpunim me këto 

institucione:

 Ministria e Drejtësisë 

 Ministria e Arsimit 

Ministria e punës dhe politikës Sociale

Ministria e ekonomisë

Komuna Saraj 

Komuna e Tetovës 

Komuna e Likovës

Komuna e Çairit

Qendra Informative Kulturore

Qendra Kulturore Rinore

Universiteti  Shtetërore i Tetovës

Universiteti i Evropës Jug-LindoreOda 

E k o n o m i k  e  M a q e d o n i s ë  V e r i -

Perëndimore (OEMVP)

Kryqi i Kuq i Maqedonisë

Kalliri i Mirësisë 

Lidhja e studentëve të medicinës (MMSA)

OH El-Hilal 

Qendra e karrierës “Karriera Ime” 

OJQ Blue Cell International

OJQ Legis

OJQ  Vllaznia

OJQ Ratio

Furumi Rinor Islam

Vizioni-m

Merhamet

Qendra El-Kalem

Shoqata Shpresa

Qendra Imago-plus

Shoqata Shrehu

Fëmijët e Paqes

Shoqata Vatra

Ansambli Karshiaka

Sh.K.A Drita e Dervenit

Sh.K.A Shqiponjat

FONDACIONI DAUTI NË MEDIA9.
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FONDACIONI DAUTI 

JU FALEMINDERON! 11.
ealizimi i qëllimeve, programeve Rdhe aktiviteteve tona gjatë 

këtyre viteve nuk i adresohet 

vetëm udhëheqësisë dhe stafit të Fondacionit 

Dauti, por këto të arritura kanë të bëjnë edhe 

me angazhimin, përkushtimin dhe përkrahjen 

e pandërprerë të donatorëve, institucioneve 

shtetërore, organizatave të sektorit civil , 

nxënësve, studentëve si dhe vullnetarëve të 

ndryshëm. Nëpërmjet këtij raporti dëshirojmë 

të përcjellim falënderime të veçanta të gjithë 

pjesëmarrësve të cilët rrugën drejt realizimit të 

qëllimeve dhe arritjeve e kanë bërë më të lehtë, 

duke ngjallur optimizëm dhe vullnet që ne të 

vazhdojmë me një energji më të madhe në 

vitet e ardhshme drejt realizimit të misionit 

tonë. 

Rossen Center Sal-Kom

Ju
 fa

lem
ind

eri
t!
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