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LevizAlbania është një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim 
dhe Bashkëpunim SDC që zbatohet nga konsorciumi i tre organ-
zatave shqiptare “Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë”, 
“Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim” dhe “Co-PLAN 
Instituti për Zhvillimin e Habitatit”. 

Broshura përmujore e LevizAlbania synon të ofrojë informacion 
të zgjedhuar mbi nismat e mbështetura përmes instrumentave 
grantdhënës të projektit LevizAlbania.
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Ndryshimet e mëdha përmes të cilave 
ka kaluar Shqipëria e kanë vënë këtë 
praktikë në rrezik. Është kësisoj koha 
që autoritetet publike të tregojnë 
vëmendje duke i dhënë kësaj praktike 
vendin që meriton në një botë që zhvil-
lohet marramendshëm dhe e cila në 
emër të përfitimit të shpejtë është e 
gatshme të shkelë mbi shumëçka e të 
harrojë madje gjithçka. 

Shtëpia e Bariut dhe Bjeshkimit që po 
mbështetet nga LevizAlbania, synon të 
bëjë të mundur shpërndarjen dhe 
transmetimin e njohurive në shkallën 
më të gjerë të mundshme të kësaj 
dukurie. Ajo do të kujdeset për të orga-
nizuar ekspozita, botime, prodhime 
audiovizuale, festa popullore, si dhe të 
përdorë teknologjitë bashkëkohore të 
informacionit dhe të komunikimit për 
të ruajtur e shpërndarë njohuritë e 
kësaj kulture. 

Shtëpi e bariut do të punojë ne 
ekspozimin ndërkombëtar dhe ndër-
kombetare nëpërmjet Konventave për 
Ruajtjen e Trashëgimisë Kulturore 
Jomateriale të UNESCO-s, ku 
Shqipëria është palë. Për rrjedhojë, 
përgatitja e dosjes për të regjistruar 
“Bjeshkimin në Shqipëri” në Listën 
Përfaqësuese të Trashëgimisë Kul-
turore Jomateriale, do të ishte jo vetëm 
hap i duhur për të ruajtur këtë 
trashëgimi por edhe për t’i dhënë 
shikueshmërinë e nevojshme brenda 
dhe jashtë vendit. Këtë në fakt po 
përpiqen të bëjnë “Çobanët e Kelmen-
dit” përes mbështejes së përfituar nga 
LevizAlbania dhe Agjencia Zvicerane 
për Zhvillim dhe Bashkëpunim. 

Dobia dhe përfitimet e kësaj iniciative 
vështirë se ka nevojë për komente 
shtesë.

Prej kohësh të hershme banorët e kësaj zone 
janë marrë e vijojnë të merren me bagëtinë. 
Ky angazhim ka ritet dhe rregullat e tij. Rreg-
ulla që tregojnë shumë për traditën e vjetër të 
trashëguar brez pas brezi, megjithë 
vështirësitë e shfaqura vit pas viti. Ata janë 
bërë bashkë, mbarështues, ekspertë të bujqë-
sisë, ekspertë mjedisorë dhe të shkencave 
njerëzore, operatorë kulturorë dhe çobanë, e 
që kanë një dëshirë të vetme, të ndajne më 
qytetarët dhe jo vetëm, njohuritë dhe aftësitë 
e tyre për të mbrojtur praktikën e Bjeshkimit 
të bagëtive, e njohur si “Transhumanca”. 

ÇOBANËT E KELMENDIT 
NISIN “SHTEGËTIMIN” 

DREJT UNESCO-s
Kur LevizAlbania zhvillonte konkursin e ideve 
të Thirrjes Nr.6, u shfaqën në këtë konkurs një 
grup burrash nga veriu, të cilët ndërsa prisnin 
rradhën për të prezantuar idenë e tyre, disku-
tonin me zë të lartë për mënyrën se si duhej të 
paraqitej idea e tyre, e cila në fakt më shumë se 
sa një ide ishte një nevojë për mbështetje për të 
ruajtur e trashëguar procese që për qytetet 
urbane mund të cilësohen edhe mite. Ata ja 
dolën të rrëmbenin vëmendjen e Bordit të 
Granteve të LevizAlbania, dhe të kualifikohesh-
in përmes entuziazmit të sallës plot me aktorë 
të shoqërisë civile.

Ata shprehen se asnjëherë më shumë se sa sot 
nuk ka qenë e nevojshme dhe urgjente mbrojtja e 
vlerave, zakoneve, praktikave, festave, produk-
teve,  mjedisit, biodiversitetit, qëndrueshmërisë 
së natyrës, dhe atë çfarë prevalon mbi gjithcka 
trashëgimin e kësaj kulture tek brezat pasardhës. 

Është e njohur dhe vërtetuar se shtegëtimi ka 
kontribuar në mënyrë të qenësishme në mbrojt-
jen e bujqësisë baritore, bimëve barishtore, 
kullotave mjedisore të ndryshme nga fushat e 
deri në lartësitë malore. 

T'kurrja e kësaj tradite është një fenomen i 
njohur në Europën mesdhetare. Vende si italia në 
pjesën jugore e qëndrore kanë njohur zhdukje të 
Transhumancës. 

#ÇOBANËTEKELMENDIT#ÇOBANËTEKELMENDIT 
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KAMPIONË TË DEMOKRACISË
BËJ SI LIVIA, 

ANGAZHOHU PËR NDRYSHIM!

Livia Kreko është grantamarrëse e LevizAlbania në 
Thirrjen NR.6. Livia aplikoi në thirrjen e LevizAlbania 
si individ dhe mori mbështetje për të adresuar 
shqetësimin e saj konkret: ndriçimin publik në rrugën 
që ajo përshkon për të vajtur në shtëpi.

Kështu ajo u angazhua fillimisht të mobilizonte 
banorët e komunitetit të saj të cilët i bashkonte e 
njëjta kauzë. Pas këtij mobilizimi i cili konkludoi në 
firmosjen e një peticioni me 300 firma prej banorëve 
të lagjeve dhe rrugëve të targetuara nga nisma e 
Livias, ajo nisi të adresonte cështjen në institucionin 
e qeverisjes vendore, bashkinë e qytetit.

Hap pas hapi Livia arriti të ngrinte zërin dhe kërkonte 
në fakt një të drejtë minimale, rrugë të ndriçuara. Për 
ta realizuar këtë, Livia, përpos angazhimit direkt me 
çështjen, ajo advokoi përmes historisë së saj perso-
nale. Në të kaluarën e afërt, Livia është rrezikuar 
pikërisht nga mungesa e ndriçimit në rrugën e 
shtëpisë së saj, dhe duke dashur që kjo të mos 
përsëritet në të ardhmen për askënd prej pjesëtarëve 
të komunitetit ajo u angazhua dhe u mbështet nga 
LevizAlbania.

Foto e punonjësve të kompanisë mirëmbajtëse të 
rrugës duke vendosur ndriçuesit publik.

Livia ja doli në sajë të përkushtimit të pakursyer në 
zgjidhjen e kësaj problematike dhe sot, situata ka 
ndryshuar. Rrugët “Mujo Ulqinaku” dhe “Abaz Çelku-
pa” pranë stadiumit të qytetit janë të ndriçuara dhe të 
parrezikshme në orët e mbrëmjes për banorët e kësaj 
zone.

foto-lajm
Durrës - Një zonjë në moshë të thyer nënsh-
kruan peticionin e organizuar nga Qendra 
Durrësi Aktiv përmes të cilit do të adreso-
hen në Bashkinë e Durrësit problematikat 
që shqetesojnë komunitetin tek zona e teat-
rit “Aleksandër Moisiu”. Qendra “Durrësi 
Aktiv” po zbaton projektin “Qytetarët e 
Durrësit aktorë dhe faktorë në vendimmarr-
jen lokale” mbështetur nga LevizAlbania, 
një projekt I Agjencisë Zvicerane për Zhvil-
lim dhe Bashkëpunim SDC. 

RAXHI RAKIPI SJELL 
NDRYSHIMIN PËR 

KOMUNITETIN E TIJ 
NË ELBASAN

ARRITJET: Përmes projekti të mbështetur nga 
LevizAlbania, Raxhi, grupimi i tij dhe qytetarët e 
prekur nga kauza e tij, arriti të ndikonte në 
vendimmarjen e njësisë së qeverisjes vendore 
përmes adresimin të problematikave të infras-
trukturës rrugore në lagjen “5 Maji” në qytetin e 
Elbasanit.

Arritjet e projektit “ Investim në infrastrukturën e 
lagjes “ 5 Maj” Rrapishtë nga Bashkia Elbasan:

Pas takimit me nënkryetarin e Bashkisë Elbasan 
Z. Ervin Saraçi u arrit që, në datën 28 Gusht 2020, 
të bëhet pastrimi i gropës septike, që kishte 14 
vite pa u pastruar dhe rrezikonte jetën e 
banorëve. Pas pastrimit për dy ditë nga Bashkia 
Elbasan rreziku rreziku është ulur dhe grupi 
advokues kërkoi zgjidhjen afatgjatë që është 
eleminimi i gropës septike pranë Bashkisë 
Elbasan. Gjithsej përfituan 500 banorë (270 femra 
dhe 230 meshkuj). Në mbledhjen e Këshillit Bash-
kiak më 30 shtator 2020 u miratua zgjidhja prob-
lematikës së gropës septike, ndërtimin e një 
kanali KUZ. Banorët, grupi advokues dhe grupi i 
punës u ndjenë mirë që ky investim do të bëhet. 

Rregullimi i ndriçimit është bërë në datën 03 
Gusht 2020 ku janë vendosur 10 ndriçues. Në dy 
rrugica në zonën e Rrapishtës nuk ka patur asn-
jëherë ndriçim, por pas vendosjes banorët na 
falenderuan për nismën. Gjithsej përfituan 500 
banore 270 femra dhe 230 meshkuj.

Në datën 31 Gusht 2020 është bërë pastrimi i 
kanalizimeve të ujërave të zeza në të gjithë zonën 
e Rrapishtës. Nga Bashkia Elbasan dhe Ujësjellës 
Kanalizime Elbasan. Në këtë zonë prej vitesh nuk 
ishte bërë pastrimi i pusetave dhe gjatë kohës së 
reshjeve këto mbetje arrinin te oborret e disa 
familjeve.

Në datën 05 Nëntor 2020 është bërë shtrimi me 
çakull i rrugëve tek zona ish stallave në Rra-
pishtë. Këto rrugë ishin tejet të amortizuar dhe 
kjo ishte një zgjidhje e përkoshme derisa të bëhet 
asvaltimi i rrugëve.

Raxhi Rakipi është grantmarrës i 
LevizAlbania në Thirrjen Numër 6 të 
LevizAlbania. Raxhi aplikoi si grupim 
informal duke synuar të ndikonte në 
përmirësimin e komunitetit dhe jetës 
së banorëve në lagjen “5 Maji” Rra-
pishtë në Bashkinë e Elbasanit. 
Përmes angazhimit të tij dhe qytet-
arëve të angazhuar në kauzën e 
përbashkët, Raxhi Rakipi ja doli që 
përmes mbështetjes së LevizAlbania 
të sjellë ndryshimin e prekshëm në 
komunitetin e tij. 

Përmes projektit të mbështetur nga 
LevizAlbania, Raxhi, grupimi i tij dhe 
qytetarët e prekur nga kauza e tij, 
arriti të ndikonte në vendimmarjen e 
njësisë së qeverisjes vendore 
përmes adresimit të problematikeve 
të infrastrukturës rrugore në lagjen 
“5 Maji” në qytetin e Elbasanit.
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"Të punosh me njerëzit e tu 
për të mirën e komunitetit 
dhe ngritjen e zhvillimin e 
shoqërisë është gjëja më e 
rëndësishme që mund të 
bëjmë për të ecur para"

AKSIONI I GRUPIMIT INFORMAL 
HAPËSIRA KULTURORE 
UZINA

Projekti i zbatuar nga grupi informal “Hapësira Kultutore Uzina” synon ofrimin e hapësirave alternative për të nxitur dhe zhvilluar 
aftësitë krijuese dhe lidershipin e të rinjve si dhe ndërgjegjësimin lidhur me qëndrueshmërinë e këtyre hapësirave. Këto janë vetëm disa 
nga veprimet që Uzina ka ndërmarrë deri më tani, shembujt konkrete të aktivizmit dhe të ndërveprimit, të cilët na frymëzojnë e na japin 
energjinë dhe dëshirën për të çuar gjërat përpara.

1
Grupi ka stimuluar 
aftësite krijuese dhe 
aftësitë praktike të 

adoleshentëve dhe të 
fëmijëve në zonën e 

Shkozës, duke ofruar 
hapësira alternative 

krijuese dhe kulturore. 

2
Grupi ka mobilizuar 
fëmijët, prindërit dhe 
banorë të komunitetit 

për rregullimin dhe 
mirëmbajtjen e një 
hapësirë publike në 
zonën e banesave 
sociale në Shkozë, 

në mënyrë vullnetare.

3
Grupi ka konceptuar një 
program krijimtarie që 

po ndihmon rreth 40 
fëmijë të zhvillojnë 

aftësitë personale dhe 
ndërpersonale përmes 

artit, aktivizmit 
mjedisor dhe sportit. 

4
Përmes kontakteve të 
ndryshme me insti-
tucionet e organeve 

vendore dhe qendrore, 
grupi ka ngritur zërin 

mbi mungesën për 
hapësira krijuese në 

zonën e Shkozës



“Disa tironca, po 
t’i gërvishtësh 

pak, dalin 
dibranë”

Sot nga kjo rrugë ka mbetur shumë pak. 
Gjurmët në territor janë pothuajse të 
zhdukuara tërësisht. Në brendësi të rrugës, 
kanë mbetur disa objekte me karakter treg-
tar, të cilët sjellin frymën e shekullit të 
kaluar sot në Tiranë, por të lëna në degrad-
im, fati i tyre duket i përcaktuar. Një pjesë të 
lëna në harresë dhe shumë syresh me konf-
likte pronësore, këto objekte janë nën 
presionin e ndërtimeve shumëkateshë që po 
dendësojnë me shpejtësi të gjithë zonën.

Fillimi i shekullit të XX, menjëherë pas shpalljes së Pavarsisë në vitet 1912-1913, do 
të shënonin dhunën serbe ndaj popullsisë shqiptare që jetonte në zonën e Dibrës së 
Madhe. Në valën e parë të emigracionit të dibranëve, ku praktikisht ata u përzunë 
dhe qyteti për shumë pak kohë u zbraz i gjithi, një grup ndoqi rrugën 
Dibër-Strugë-Elbasan dhe Tiranë, ndërsa tjetri atë Dibër-Mat-Shkallë e Tujanit.

Dibranët u vendosën në disa pjesë të Tiranës kryesisht në lindje të qytetit, në zonën 
në të djathtë e të majtë të “Xhamllikut”, por edhe në pika të tjera si: tek “Namazgja-
ja”, “Selvia”, rruga “Qemal Stafa”, “Hoxha Tahsim” dhe “Pazari i Ri”. Popullsia e emi-
gruar, bleu truallin ku ndërtoi banesat, duke krijuar me kohën atë që sot njihet si 
lagja dibrane ose e thënë ndryshe “Mëhalla e dibranëve”.

Dibranët respektuan bujarinë, 
dashamirësinë dhe mikpritjen tira-
nase. Ata u integruan në qytet, duke 
i shtuar vlerat e kulturës, zakoneve, 
dokeve dhe traditave dibrane. Nga 
ana tjetër edhe tiranasit si popullsi 
mikpritëse, falën shumë dashuri 
dhe shpejt, këto dy komunitete 
bashkëpunuan dhe bashkëjetuan 
me njëri-tjetrin. Tiranasit dhe 
dibranët u kryqëzuan në martesa 
dhe në harmoni, ndërtuan një nga 
lagjet më dinamike dhe të gjalla të 
Tiranës.  Ustallarët duarartë 
dibranë, të njohur për zotësitë e 
tyre të veçanta në ndërtim, 
ndihmuan tiranasit të riparonin e 
ndërtonin shtëpitë e tyre, që deri në 
atë kohë në pjesën më të madhe 
ishin të ndërtuara me qerpiç. 

Ndryshimet e formës dhe peizazhit 
historik të kësaj rruge do të fillonin 
pas viteve ‘60-të, menjëherë pasi u 
prish Pazari i Vjetër, dhe në hapë-
sirën e tij u ndërtua e Pallati i 
Kulturës. Më prishjen e rrugës 
Broduej për t’i hapur vend ndërtim-
it të 15- katëshit (Hotel Tirana) dhe 
Pallatit të Kadaresë, kjo rrugë do të 
transformohej tërësisht, dhe vetëm 
pas viteve ‘90-të do të njihej zyrtar-
isht si Rruga e Dibrës.

Djemtë e rrugës ‘Broduej’ në vitet 60 ulur te vitrinat e dyqanit të luleve

Edhe pse nuk kishte asgjë të ngjashme me rrugën e famshme 
New York-eze, për disa të rinj të Tiranës së viteve 60-70-të, që 
ëndërronin Perëndimin dhe ndiqnin fshehtazi modën, ishte 
“qendra e botës”. Sipas gazetarit Bedri Alimemeti, emri “Broduej” 
mund të jetë ideuar nga gjimnazistët e “Sami Frashërit” në fillim 
të viteve ‘60, nisur nga një libër me letërsi amerikane të përkthyer 
nga Vedat Kokona, në vitin 1958, ku në kopertinën e tij është ven-
dosur “Një natë në Broduej”. Megjithatë origjina se si iu vendos 
emri nuk dihet, por ajo rrugë që fillonte aty ku sot ndodhet 15 
katëshi (shih foton 1), u kthye në segmentin më të preferuar, në të 
cilën vitrinat e dyqaneve, shkëlqimi i dritave, jeta me zhurmë i 
jepnin kësaj rruge statusin e rrugës më të preferuar të kryeqytet-
it, ku çdo mbrëmje mbyllej me përshëndetjen “Nesër prapë këtu, 
në Broduej”.

Në librin e tij “Broduej i Tiranës” gazetari Bedri Alimehmeti, jep 
një përshkrim të detajuar të jetës së kësaj rruge kaq 
domethënëse për një brez i cili, në koherence me bashkëmosha-
tarët e tyre nëpër botë, besonte dhe jetonte me dëshirën dhe 
shpresën për liberalizëm dhe hapje me botën perëndimore. Ajo 
në pak kohë u bë simbol i një brezi dhe grupi të caktuar kryesisht 
djem e vajza të njohur të Tiranës, me pikëpamje moderne.

Rruga Broduej, zona romantike e Tiranës
“Nesër prapë këtu, në “Broduej”

“BRODUEJ” DHE RRUGA E DIBRËS
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