
Të dhënat e
projektit të 
mbështetur 

nga LevizAlbania

www.levizalbania.alnewsletter no.9

Local Democracy in Action
Albania
LEVIZ 

LevizAlbania është një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe 
Bashkëpunim SDC që zbatohet nga konsorciumi i tre organzatave 

shqiptare “Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë”, “Partnerët 
Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim” dhe “Co-PLAN”

Broshura e LevizAlbania synon të ofrojë informacion të 
zgjeruar mbi nismat e mbështetura përmes instrumentave grant-

dhënës të projektit LevizAlbania.

#LEVIZALBANIA #LEVIZPERDEMOKRACINEVENDORE PRILL 2021

Qendra për Gazetari Cilësore nis zbatimin e projektit të mbështetur 
nga LevizAlbania për të evidentuar efektet social-ekonomike të 

ndërtimit të Hidrocentraleve në vend. 

Instituti AGENDA zbatoi projektin e mbështetur 
nga LevizAlbania. 55,908 qytetarë depozituan 
kërkesat e tyre në plaftormën www.buxhetim.al 
për të prioritizuar buxhetet e bashkive respektive. 

PROJEKTI STRATEGJIK
INSIZ Nis zbatimi i projektit strategjik “Për rritjen e 
cilësisë në përfaqësimin e qytetarëve në organet e 
zgjedhura për qeverisjen vendore” me mbështetjen 
e LevizAlbania projektit të Agjencisë Zvicerane për 
Zhvillim dhe Bashkëpunim SDC.



PRILL 2021

Por sa leje janë miratuar
nga autoritet zyrtare 

qëndrore për ndërtimin 
e HEC-ve? 

Organizata Qendra për Gazetari Cilësore, me mbështetjen e 
LevizAlbania, po zbaton projektin “Barrierat në Komunitet, efekti 
social-ekonomik i ndërtimit të Hidrocentraleve“. Iniciativa ka si 
qëllim kryesor hartimin, prodhimin dhe publikimin e një cikli 
dokumentaresh të metrazhit të shkurtër mbi efektin e 
grupimeve të hidrocentraleve mbi popullsitë locale 
dhe përpjekjet e këtyre të fundit në ndalimin e 
ndërhyrjes së kompanive koncesionare në këto 
zona. Këto dokumentare dhe qëllimi i tyre për 
ndërgjegjësimin e aktorëve të ndryshëm mbi 
impaktin socio-ekonomik të këtyre
investimeve, do të shoqërohen dhe me 
një cikël shkrimesh hulumtuese mbi 
efektet mjedisore, sociale, ekonomike 
dhe humane të iniciativave të tilla në 
rang vendi. Grupi i punës që po zbaton 
projektin ka kryer vizitat dhe takimet e 
para në komunitetet ku investimet kanë 
hasur në rezistencën e banorëve të zonës,
shpesh herë me protesta të gjera si në 
Drashovicë, Bicaj dhe Kolonjë të 
Gjirokastrës të cilat janë mbuluar nga 
mediat lokale dhe qendrore dhe 
shpeshherë me peticione drejt autoriteteve 
lokale dhe qendrore, si në rastin e Gurit të
Bardhë dhe fshatit Brataj. Në zonat e Lumës 
dhe Bicajt në Kukës, Gurit të Bardhë, Lumit 
të Kardhiqit, Lumit të Vlorës dhe Gjoricës, 
mes luginës së Zallit të Bulqizës e asaj të 
Drinit të Zi, një numër kompanish 
konçesionare kanë filluar procedurat e 
marrjes së lejeve përkatëse për ndërtimin 
dhe operimin e veprave energjitike, të cilat 
rrezikojnë aftësitë e përdorimit të 
burimeve hidrike nga popullsia lokale, 
dëmtojnë e biodiversitetit dhe cënojnë 
potencialin turistik natyror të zonave. 

Deri në këto momente, autoritetet qendrore kanë 
miratuar ndërtimin e një numri veprash, disa prej 

të cilave ende në fazën paraprake të ngritjes së 
dokumentacionit të nevojshëm për miratim 

përfundimtar, dhe disa të tjera që kanë filluar 
operimin në prodhimin e energjisë elektrike, 

ndër të cilat:
Lumi i Lumës: 5 HEC-e operuar nga "Euron 

Energy" sh.p.k, "Alb-Energy" sh.p.k, 
“HIDROALBANIA Energji” sh.p.k., "Energal" sh.p.k 

dhe "Energy Plus"

Guri i Bardhë: 3 HEC-e parashikuar të ndërtohen 
dhe operohen nga kompania “Gealb Energy     

sh.p.k - “HEC Guri i Bardhë 1.2.3”;
 

Kolonjë, Gjirokastër: “HEC Kolonja” parashikuar 
të ndërtohet dhe operohet nga kompania 

“E.T.T Group Auto”;
 

Kardhiq, Gjirokastër: “HEC Taronina” parashikuar 
të ndërtohet dhe operohet nga kompania 

“Taronina Hydropower sh.p.k;
 

Lumi i Vlorës: 4 hidrocentrale përgjatë 26 km të 
lumit të Vlorës, parashikuar të ndërtohen dhe 

operohen nga kompania 
“Shushica Hydropower sh.p.k”

- 
Gjoricë, Dibër: “HEC Gjorica” parashikuar të 

ndërtohet dhe operohet nga kompania 
“Rajfi” Sh.p.k.



PRIORITETET E QYTETARËVE TË 61 BASHKIVE PËR BUXHETIN 2021 
SIPAS ZËRIT TË TYRE NË PLATFORMËN WWW.BUXHETIM.AL 

55,908 QYTETARË SHPREHIN KËRKESAT E TYRE PËR BUXHETET E BASHKIVE

Instituti AGENDA me mbështetjen e LevizAlbania, projektit të Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim SDC, 
zbatoi projektin buxhetim.al, një platformë inovatore që i jep zë konkret kërkesave të qytetarëve mbi prioritizimin e 
investimeve të bashkisë sipas nevojave dhe kërkesave të qytetarëve.
 
Qëllimi kryesor kësaj nisme është rritja e ndikimit të qytetarëve në hartimin e buxhetit të një ose më shumë bashkive 
me anë të instrumentit inovator, platformës dixhitale buxhetim.al. Çdo qytetar, në bashkitë e targetuara nga projekti 
ka patur mundësinë të shprehë preferencat individuale apo komunitare në formën e sugjerimit për bashkitë respek-
tive. Instituti AGENDA pas përpunimit të të dhënave, ia ka përcjellë ato bashkive të targetuara. 

Të dhënat e
projektit të 
mbështetur 

nga LevizAlbania

Nga të dhënat e përpunuara vërehet se ndër kategoritë e 
buxhetit, ajo që është votuar më shumë dhe ka më shumë 
prioritet për votuesit është “Shërbimet Publike” me 27% të 
votave. Më pas vjen “Infrastruktura Rrugore” me 24% të 
votave. 13% e votuesve i kanë dhënë rëndësi kategorisë “Arsimi 
Parashkollor dhe Parauniversitar”, ndërsa 11% kanë votuar për 
“Rinia dhe Sportet”. Kategoria “Strehimi dhe Shërbimet 
Sociale” ka marrë 10% të votave, e ndjekur nga “Kultura dhe 
Turizmi” me 9% të votave dhe vetëm 6% kanë votuar për 
kategorinë “Bujqësia dhe zhvillimi rural”.

Grafiku i votimeve sipas kategorive të buxheteve

Ndër prioritetet e moshës 18-25 vjeç është votuar Organizimi i 
aktiviteteve rinore dhe sportive (7%), duke vazhduar me 
Investime në rrugë urbane, rurale, sheshe, e ndjekur nga 
Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave arsimore 
secila me 6%.

Ndër prioritetet  e moshës 26-35 vjeç është votuar Mbrojtja dhe 
siguria publike, duke vazhduar me Ujësjellës kanalizime secila 
me 9%, e ndjekur nga Investime në rrugë urbane, rurale, sheshe 
(8%).

Në prioritetet e moshës 36-45 vjeç janë votuar ujësjellës 
kanalizime (10%), duke vazhduar me Investime në rrugë urbane, 
rurale, sheshe (9%), e ndjekur nga Mbrojtja dhe siguria publike 
(7%).

Në prioritetet e moshës 46-55 vjeç janë votuar investimet në 
rrugë urbane, rurale, sheshe (8%), duke vazhduar me Ujësjellës 
kanalizime (7%), e ndjekur nga Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëm-
bajtja e ndërtesave arsimore (6%).

Në prioritetet e moshës mbi 55 vjeç janë votuar Ujitja dhe kullimi 
(9%), duke vazhduar me Shëndeti publik (8%), e ndjekur nga 
Ndihma ekonomike (7%).



NIS ZBATIMI I PROJEKTIT STRATEGJIK “PËR RRITJEN E CILËSISË NË PËRFAQËSIMIN E 
QYTETARËVE NË ORGANET E ZGJEDHURA PËR QEVERISJEN VENDORE NËPËRMJET 

HARTIMIT, LOBIMIT DHE ADVOKIMIT PËR NDRYSHIME NË LEGJISLACIONIN ZGJEDHOR” 

Projekti Strategjik që po zbaton INSIZ dhe 
organizatat partnere mbështetet nga 
LevizAlbania, projekti i Agjencisë Zvicerane 
për Zhvillim dhe Bashkëpunim SDC. 

Më 26 Mars u prezantua për publikun projekti strategjik i zbatuar nga Instituti për Zhvillimin e Sistemit të 
Zgjedhjeve, në partneritet me një koalicion prej tetë organizatash të shtrira në një pjesë të konsiderueshme 
të Shqipërisë. Projekti synon rritjen e cilësisë në përfaqësimin e qytetarëve në organet e zgjedhura për 
qeverisjen vendore nëpërmjet hartimit, lobimit dhe advokimit për ndryshime në legjislacionin zgjedhor. 
Projekti është hartuar dhe do të realizo-
het mbi bazën e një metodologjie e cila 
parashikon koordinimin dhe bashkërendi-
min e analizave krahasuese për zgjedhjet 
e  derisotme, identifikimin  dhe analizën e 
perceptimeve dhe opinioneve të qytet-
arëve për cilësinë e përfaqësimit në 
organet e pushtetit vendor, së bashku me 
hartimin, diskutimin dhe vendimmarrjen 
për ndërhyrjet që duhet të bëhen në 
legjislacion, me qëllim rritjen e cilësisë së 
përfaqësimit.

Në projekt është parashikuar, si aktivitet 
kryesor i tij, realizimi i nismës ligjvënëse 
qytetare për draft ligjin për ndryshime 
në Kodin Zgjedhor, në dispozita që 
trajtojnë zgjedhjen e organeve të 
qeverisjes vendore dhe ndryshimet që 
do të propozohen të bëhen në ligjin për 
vetëqeverisjen vendore.

“Projekti është konceptuar në mënyrë të tillë që jo vetëm 
do të ketë si output të tij një propozim për ndryshimet në 
legjislacion, por shumë e rëndësishme është që ky output 
të jetë rezultati i kontributit jo vetëm të specialistëve që 
marrin pjesë në këtë projekt por dhe i qytetarëve. Kjo do të 
thotë që në të njëjtën kohë projekti do të realizojë 
propozimin për ndryshimet në legjislacion dhe së bashku 
më të, do të shërbejë edhe si mundësi për informimin dhe 
nxitjen e qytetarëve për më shumë pjesëmarrje në qeveris-
jen vendore.” 

- Prof. Kristaq Kume, Drejtues i Projektit

Organizatat partnere të INSIZ
Qendra e Gruas Hapa të Lehtë, Zëri Qytetar,
Forumi i Mendimit të Lirë, Qendra Tamara,
Qendra për Progres Rinor,
Qendra Multimediale Shteg,
Qendra e Zhvillimit të Shoqërisë Civile,
Shoqata Komuniteti Malazez në Republikën e Shqipërisë.



Qendra e Gruas Hapa të Lehtë, Zëri Qytetar,
Forumi i Mendimit të Lirë, Qendra Tamara,
Qendra për Progres Rinor,
Qendra Multimediale Shteg,
Qendra e Zhvillimit të Shoqërisë Civile,
Shoqata Komuniteti Malazez në Republikën e Shqipërisë.

Në kuadër të zbatimit të projektit “Ksamil i pastër” gjatë muajit Mars u 
vendosën në rrugët kryesore të Ksamilit koshat për mbledhjen e mbeturi-
nave. Kjo nismë e zbatuar nga organizata “Levizja për Ksamilin e pastër” 
është mbështetur nga LevizAlbania, projekti i Agjencisë Zvicerane për 
Zhvillim dhe Bashkëpunim SDC. Në fazën e vendosjes së koshave në 
rrugët e qytetit të rinjtë e angazhuar në këtë iniciativë u mbështetën 
edhe nga Bashkia Sarandë, me qëllim koordinimin e procesit të mbled-
hjes së mbetjeve urbane. Një aspekt i veçantë i kësaj nisme ishte përf-
shirja e fëmijëve të shkollave �llore të Ksamilit, ku pasi u informuan mbi 
rëndësinë që ka mbajtja pastër e mjedisit, ata kanë adoptuar nga një 
kosh të cilin do ta monitorojnë që të mos dëmtohet dhe do të sinjalizojnë 
autoritetet vendore kur të jetë i tejmbushur.

Gjithashtu, Ksamil i Pastër ka qenë aktiv me “rangerin” e siguruar nga 
organizata për të denoncuar dhe sinjalizuar tek organet përkatëse prob-
lematikat për ndotjen e mjedisit dhe ndërhyrjeve në zonat shkëmbore, të 
cilat kanë rrezikuar �orën dhe faunën nga operatorët privat në Ksamil 
dhe Butrint. Nëpërmjet angazhimit të një “ranger” në këtë zonë, projekti 
synon që në të ardhmen bashkia Sarandë të shtojë buxhetin që ai të jetë 
një �gurë e qendrueshme për mbrojtjen e mjedisit dhe natyrës në Ksamil.

“KSAMIL I PASTËR” KONKRETIZON 
VENDOSJEN E KOSHAVE TË MBETJEVE 

NË RRUGËT E KSAMILIT 

Projektit “Rini, Riciklim, Respekt – Ekosistemi i Dashurisë për Mjedisin” i zbatuar nga qendra rinore H.A.N.A po 
ndërton një model menaxhimi të suksesshëm mbetjesh si projekt-pilot në zonën 1 në qytetin e Lezhës. Modeli 
do të ngrihet dhe monitorohet nga Qendra Rinore H.A.N.A në bashkëpunim me 3 grupe rinore të cilët do të 
angazhohen nëpërmjet instrumentave mediatik dhe artistikë të japin kontributin infrastrukturor dhe 
ndërlidhës të Bashkisë Lezhë me komunitetin e kësaj zone. 

Përfshirja e të rinjve dhe e qendrës rinore H.A.N.A në këtë projekt ka rëndësi të veçantë si grup advokues për 
përmbushjen e detyrimeve të Bashkisë Lezhë në informimin e qytetarëve për vendimet që merren për menax-
himin e mbetjeve në këtë qyetet. Nga ana tjetër të rinjtë do të angazhohen nëpërmjet shkrimeve mediatike, 
reportazheve, instalimeve artistike për të promovuar rëndësinë e ricikilimit të mbetjeve plastike në burim. 

Ky projekt pilot ka rëndësi të veçantë për demokracinë në nivel vendor pasi synon të tregojë që bashkëpunimi 
ndërmjet qytetarëve dhe institucioneve mund të arrihet nëse ka një ndërveprim të vazhdueshëm dhe infomim 
në kohë për proceset vendimmarrëse.



QYTETAR AKTIVË – PETICIONE TË INICIUARA

Lëviz për Komunitetin tënd, 
Lëviz për Gjergjanin 

Aftësimi dhe angazhimi për aksion 
komunitar në Bashkinë Belsh:

 Ruajtja dhe mbrojtja e mjedisit

Orjana Cekrezi është grantmarrëse e Thirrjes nr. 7 për 
Aplikime të LevizAlbania. Orjana, si pjesë e komu-
nitetit të fshatit Gjergjan të Bashkisë Elbasan, mori 
mbështetjen e LevizAlbania për të adresuar tre prob-
lematika që shqetësojnë komunitetin e saj: 

1

2

3

Mungesa e investimit tek ambjenti 
sportiv ekzistues për të rinjtë e këtij 
fshati i cili frekuentohet dhe nga të 
rinjtë e fshatrave të tjerë

Mungesa e koshave në 
rrugë dhe në shkollën 
“Xhemal Jança” 

Kanali i madh përballë portës së 
shkollës, i cili në sezonin e pranverës 
dhe verës mbushet plot me ujë e që 
përbën rrezik për nxënësit sidomos 
ata të arsimit parashkollor

Projekti gjithashtu ka për synim angazhimin e barabartë 
nga perspektivat e ndryshme gjinore  të  të rinjve të këtij 
komuniteti, duke i nxitur t’i bashkohen kësaj nisme e 
duke i kthyer në "agjentë ndryshimi" në komunitetin e 
tyre.

Fillimisht Orjana u angazhua në trajnimin e 33 të rinjve të 
këtij komuniteti për të rritur kapacitetet për të adresuar 
dhe ngritur aksione komunitare. Të rinjtë u  trajnuan mbi 
advokimin dhe mjetet ligjore që mund të përdorin për të 
adresuar problemet e evidentuara në komunitetin e tyre 
dhe për të diktuar një qeverisje më të mirë vendore.

Në datat 6, 7 dhe  8 Mars 2021, të rinjtë e angazhuar në 
projekt realizuan firmosjen e peticionit i cili adreson këto 
problematika ne Bashkine Elbasan e që pritet të sjellin 
një zgjidhje të përhershme të tyre. 

Kjo nismë e ngritur nga të rinjtë e këtij komuniteti është 
përgëzuar edhe nga kryetari i Bashkisë Elbasan, Gledjan 
Llatja, i cili ka qenë i pranishëm në takimin e parë me 
përfaqësues të ndryshëm nga komuniteti. 

Qerim Elezi, aktivist në mbrojtjen e mjedisit në fshatin 
Hardhi të Bashkisë Belsh, është grantmarrës i Thirrjes 7 të 
LevizAlbania. Projekti që është duke zbatuar kërkon të 
informojë dhe njëkohësisht të angazhojë banorët e komu-
nitetit të fshatit Hardhi në mbrojtjen dhe pastërtinë e mje-
disit si dhe njëkohësisht për të advokuar në Bashkinë Belsh 
për këtë shërbim të munguar.

Peticioni i nënshkruar nga 63 banorë të komunitetit të fshatit 
Hardhi është dorëzuar në Bashkinë Belsh shoqëruar me raportin 
studimor mjedisor dhe propozimet konkrete që duhet të merren 
në mbrojtje të mjedisit dhe mirëmbajtjen e tij.

Projekti deri më tani ka nxitur aktivizmin e të rinjve  nëpërmjet 
takimeve informuese dhe aksioneve vullnetare të pastrimit 
duke përfshirë edhe banorë të këtij komuniteti. Në kuadër të 
projektit është hartuar një Raport Studimi për vlerësimin e 
gjendjes mjedisore në Bashkinë Belsh, duke nxjerrë në pah 
situatën aktuale mjediore në këtë Bashki dhe rekomandimet 
përkatëse për ruajtjen dhe mirëmbajtjen e mjedidit si një e mirë 
e përbashkët e këtij komuniteti. Për të rritur presionin ndaj 
qeverisjes vendore, Qerimi dhe të rinjtë e angazhuar në këtë 
nismë iniciuan nënshkrimin e peticionit me të cilin do ti drejto-
hen Bashkisë Belsh për të adresuar problematikat e identifi-
kuara mbi ndotjen mjedisore. 

QYTETAR AKTIVË – PETICIONE TË INICIUARA



MBYLLET PROJEKTI “PËRMIRËSIMI I QEVERISJES VENDORE NËPËRMJET 
NGRITJES DHE AKTIVIZIMIT TË GRUPEVE KOMUNITARE ME BAZË GJINORE 

DHE RRITJES SË NUMRIT TË GRAVE NË VENDIMMARRJE” 

Ngritja e grupeve komunitare me bazë gjinore është një 
mekanizëm i rëndësishëm për pjesëmarrjen qytetare të 
grave në vendimmarrjen lokale. Gjithësej janë  ngritur 10 
grupe komunitare  me 85 pjesëmarrës (50 gra dhe vajza, 
si dhe 35 burra dhe djem) nga komuniteti në njësitë 
administrative të përfshira në projekt. Anëtaret e grupeve 
janë përzgjedhur si  përfaqësues të komunitetit në 
takimet ndërgjegjësuese në 40 fshatra në këto njësi.

Qendra “Argitra Vizion” përmbylli projektin “Përmirësimi i qeverisjes vendore nëpërmjet 
ngritjes dhe aktivizimit të grupeve komunitare me bazë gjinore dhe rritjes së numrit të grave 
në vendimmarrje në nivel fshati”. Projekti u zbatua në Bashkinë Dibër, ku u përfshinë dyzetë 
fshatrat e kësaj bashkie, nga Maqellara, Tomini, Melani, Kastrioti, Fushë-Çidhën, Arras, Kala e 
Dodës, Muhurr, Sllovë.

Iniciativa e qendrës “Argitra Vizion” nisi prezantimin e 
kësaj sipërmarrje me të zgjedhurit vendorë dhe të 
njësive administrative, duke vijuar më pas me takimet 
informuese dhe ndërgjegjësuese në 40 fshatrat e 
Bashkisë Dibër. Duke synuar rritjen e angazhimi qytet-
ar dhe kryesisht atyre me bazë gjinore, zbatuesit e 
projektit krijuan grupet komunitare me përbërje të 
grave dhe burrave, të cilët u informuan dhe u trajnuan 
mbi format dhe mënyrat për të qenë aktiv në zonat ku 
ata banojnë në lidhje me problemet që ata i shqetëso-
jnë. 

Sipas organizatës zbatuese “Argitra Vizion”, një she- 
mbull i aktivizimit dhe i fuqizimit të grave ka qenë grupi 
komunitar i ngritur në fshatin Staravec (Nj.A. Tomin), të 
cilat u angazhuan dhe vendosën t’i drejtohen Bashkisë 
me një kërkesë për adresimin e sigurimit të ujit për 
vaditje për fshatin. Grupi u mbështet nga stafi i projek-
tit për hartimin  e  kërkesës si dhe po ndjek reagimet e 
administratës së Bashkisë lidhur me kërkesën. Përfaqë-
sues të Bashkisë organizuan disa takime me grupin 
komunitar nga fshati Staravec dhe u dakordësua një 
plan ndërhyrjeje për të zgjidhur problemin.

“Ndër aktivitetet më të suksesshme 
kanë qenë takimet ndërgjegjësuese 
nëpërmjet të cilave është rritur 
vetëbesimi i grave për t’u bërë pjesë e 
aktiviteteve të përbashkëta me burrat 
por edhe për të ngritur dhe për të arti-
kuluar mjaft mirë problematikat që ato 
kanë në komunitet” 

Bukurie Begu, Koordinatore e Projektit



Gjimnazi “Muharrem Çollaku”, Pogradec – Iniciativa 
“Identitet i ndriçuar!”

Gjatë muajit mars, të rinjtë e gjimnazit “Muharrem 
Çollaku” në Pogradec, realizuan broshurat informuese dhe 
një film dokumentar për pesë atraksione turistike të qytet-
it të Pogradecit. Këto produkte do të jenë pjesë e panairit 
“Identitet i Ndriçuar”, i cili do të organizohet më datë 9 
prill 2021, ora 18.00 pranë Qendrës Kulturore “Lasgush 
Poradeci”. 

Iniciativa synon të rikthejë vëmendjen tek ruajtja e vlerave 
kulturore e tradicionale të qytetit duke kontribuar në 
përmirësimin e turizmit lokal.  

Gjimanzi “Naim Frashëri”, Durrës – Iniciativa “Sport and 
Doodling – Në mbështetje të fëmijëve pa kujdes prindëror!  

Artistet e “Brushstrokes” përfunduan muralen në ambientet 
e “Shtëpisë së Foshnjes” në Durrës! 
Nëpërmjet kësaj muraleje, grupi nga shkolla "Naim Frashëri" 
në Durrës, kërkon të kthejë vëmendjen e shoqërisë kundrejt 
grupeve të margjinalizuara, si dhe të transformojë sadopak 
këtë institucion duke e kthyer atë në një vend argëtues e ideal 
për fëmijët nëpërmjet formës më beneficiale: ARTIT.

Gjimnazi “Gjergj Kastrioti”, Durrës – Iniciativa “Të gjithë së 
bashku për përmirësimin e Shtëpisë të Moshuarve Durrës.”

Të rinjtë e gjimnazit “Gjergj Kastrioti”, Durrës, gjatë këtij muaji 
kanë pajisur “Shtëpinë e të Moshuarve” në Durrës me pajisje 
për ngrohje dhe orendi të tjera të nevojshme. Iniciativa do të 
vijojë me vendosjen e kangjellave dhe me inagurimin e tyre 
me një event përmbyllës për të moshuarit, resident të 
qendrës.  
Gjimnazi “Qemal Stafa”, Tiranë – Iniciativa “Krijimi i 
platformës online interaktive (ëebsite) për të promovuar 
traditën dhe nxitur angazhimin rinor!”

Të rinjtë e gjimnazit “Qemal Stafa” punuan për dizenjimin e website-it “QS Activ City”, i cili së shpejti do të publik. 
Ky website do të shërbejë si një hapsirë interaktive për:

•promovimin e figurave dhe personaliteve të komunitetit lokal, të cilët kanë kontribuar dhe kontribuojnë për zhvillimin e 
shoqërisë;
•angazhimin dhe mobilizimin rinor në fushata që synojnë të adresojnë çështjet dhe nevojat e komunitetit;
•rritjen e aftësive të të rinjve në fushën e TIK-ut përmes ofrimit të video-leksioneve falas.

Gjimnazi “A. Z. Çajupi”, Tiranë – Iniciativa “Parku i Diellit”

Të rinjtë nga gjimnazi A. Z. Çajupi realizuan aksionin e 
pastrimit në ambientet e shkollës së tyre, i cili do të shër-
bej si një vend rekreativ për nxënësit e shkollës dhe komu-
nitetin përreth.

Gjimnazi “Kostandin Kristoforidhi”, Elbasan – Iniciativa “Të rinjtë 
për komunitetin” 

Si pjesë të fushatës advokuese për një sinjalistikë më të mirë pranë 
shkollavë në qytetin e Elbasanit, të rinjtë e gjimnazit “Kostadin Kristo-
foridhi”, gjatë muajit mars vijuan me realizimin e sesioneve infor-
muese në disa shkolla të qytetit, si dhe në bashkëpunim me 
televizion lokal, TV Skampa, realizuan kronikën mbi iniciativën e cila u 
shfaq në edicionin e lajmeve në këtë televizion.  


