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Rritja e aksesueshmërisë në informacion të personave 
me aftësi të ku�zuar në shikim.

RES PUBLICA

“Dua ajrin tim” - Rritja e presionit qytetar për 
bashki më të pastra

ALL GREEN CENTRE

Divjaka e shpëtuar prej të rinjve

VENTO DI TERRA ALBANIA
Advokimi per shpalljen e kompleksit Narte-Pishe 
Poro-Rrjedha e poshtme e lumit Vjose, si nje zone e 
vetme e mbrojtur, me pjesemarrjen e komunitetit.

ASTER

Aftësimi i komuniteteve dhe grupeve të cenueshme për 
të njohur dhe përdorur shërbimet vendore

SHOQATA DIABETIKE SHQIPTARE

Metamorfoza e Lumit Ishëm - Itinerari i së nesërmes 
Komuniteti Lokal për reduktimin e mbetjeve

ENFORCE

Komunitetet qytetare të energjisë së rinovueshme – 
farëzimi dhe aktivizimi për herë të parë në shqipëri

SHOQATA URA

PER DREJTESI SOCIALE

“Ty Të Takon: Monitorimi i procesit vendimarrës të 
Bashkive dhe Këshillit të tyre në lidhje me akordimin e 
bursave për studentët e vitit 2021-2022.

GRUPI PER INTERGRIM DHE DEMOKRACI

HEC-t në Librazhd: Nevoja për monitorim dhe informim. 
Si banorët të për�tojnë prej kontratave koncesionare.

DRITE PER JETEN

Karta e Raportimit të Qytetarit: një mjet për monitorimin e 
shërbimeve sociale

NISMA PER NDRYSHIM SHOQEROR ARSIS

RIINTEGRIM vs PËRJASHTIM
(Riintegrimi social i të Miturve “në kon�ikt me ligjin” dhe 
“ish të dënuar” në Bashkitë e Tiranës dhe Kamzës)

QENDRA PËR FORIMI DHE ZHVILLIM

Recycling plastic before waste (riciklimi i plastikës para 
se të kthehet në mbetje)

YOUNG SHAPERS OF ALBANIA HUB

Të njohim Bulqizën dhe të krijojmë një ofertë turistike

SHOQATA E NATYRES DHE TURIZMIT BULQIZE

Për një jetë më të shëndetëshme dhe më ekonomike

GRUAJA DHE FEMIJA NE FOKUS

Fuqizimi i te rinjve dhe rritja e pjesemarrjes se tyre ne 
vendim- marrjen lokale ne bashkite Maliq, Dimal (Ura 
Vajgurore), Cerrik dhe Konispol

ANTI CRACKER SHIELD ALBANIA
Riciklimi me bazë në komunitet një model i qëndrueshëm 
në menaxhimin e mbetjeve urbane në bashkinë Tiranë

FUQIZIM DHE ORGANIZIM KOMUNITAR

Bashki të Gjelbërta: advokimi qytetar për rritjen e 
performancës dhe e�cencës së përdorimit të energjisë 
në sektorët e shërbimeve bashkiake

QENDRA ISO

Rruge te sigurta per Femijet, te rinjte dhe te moshuarit ne 
qytetin e Selenices, Vlores dhe njesite e saj administrative

ME KOMUNITETIN PER NDRYSHIM



RES PUBLICA

ALL GREEN CENTRE

VENTO DI TERRA ALBANIA

DRITE PER JETEN

NISMA PER NDRYSHIM SHOQEROR ARSIS

YOUNG SHAPERS OF ALBANIA HUB

SHOQATA E NATYRES DHE TURIZMIT BULQIZE

GRUAJA DHE FEMIJA NE FOKUS

ANTI CRACKER SHIELD ALBANIA

Advokim dhe lobim për përmirësimin e situatës së 
menaxhimit të mbetjeve në Njësinë Administrative 
Muhurr për vendosjen e koshave të mbetjeve

MIGENA LLESHI

Advokim dhe lobim per shtimin e siperfaqeve te 
gjelberuara, kend lojerash si dhe vendosjen e 
koshave ne lagjen "Drita"

SELVIE BESHKU

Edukimi i qytetarëve për rëndësinë e domosdoshme të 
procesit të riciklimit dhe ndarjes së mbetjeve që në 
burim nëpërmjet metodologjisë së pjesëmarrjes

ANDUANA SHAHINI

ALL MINDS EMPOWERED

Qytetari e angazhuar ndaj bashkisë Durrës për shërbimin 
"Administrim të bashkëpronësisë në ndërtesat e banimit".

JONIADA MUSARAJ

Green Village - Menaxhimi dhe Kompostim i 
Mbetjeve në respekt të Mjedisit

ERVIN KALECI

Dëmtimi i mjedisit të nga hedhja e mbeturinave 
për shkak të mos menaxhimit të tyre nga Njësia 
Administrative Velçan pjesë e Bashkisë Pogradec.

FABIOL RAPCE

Zhvillimi i qëndrushem i turizmit nëpërmjet 
sigurisë ushqimore

QENDRA ALERT

Platforma e komunikimit, informimit dhe 
transparencës për të dëmtuarit dhe të tjerët nga 
tërmeti i 26 nëntorit 2019 në Bashkinë Tiranë

GOGO.AL

Rritja e angazhimit rinor në demokracinë lokale 
nëpërmjet lojëzimit/ Increasing Youth Engage-
ment on Local Democracy through Gami�cation

RRJETI I PROFESIONISTEVE TE RINJ

Angazhimi qytetar per furnizim me ujë të pijshëm 
në fshatrat Diellas dhe Goricë e Madhe

INSTITUTI  PER KONSULENCA DHE KERKIME

Shëtis, fotografoj, pastroj! Aktivizim qytetarë 
përgjatë rrugëve rurale të Parkut Natyror 
Korab-Koritnik për të mbrojtur degradimin mjedisor.

QENDRA PER PROGRES RINOR

Transporti publik në Tiranë dhe në Elbasan. 
Rëndësia e përfshirjes së qytetarëve në vendim-marrje

QENDRA ALTERUM

“Aktivizim per integrim!

SFINKSI E MINORITETIT EGJYPTIAN TE SHQIPERISE 
PER ZHVILLIM DHE INTEGRIM, DEGA PEQIN
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KLODJAN BRUCI

Në ditën e fundit të shkollës verore, u zhvil-
lua një takim më prindërit me përfaqë-
simin e Këshillit Bashkiak, si dhe me stafin 
e projektit. Gjatë takimit, atyre i është 
prezantuar puna e bërë, vlerësimi i progre-
sit mësimor si dhe i janë parashtruar disa 
rekomandime që fëmijët duhet t’i ndjekin 
në shtëpi për t’u përgatitur për vitin e 
ardhshëm shkollor. 

Ka përfunduar zbatimi i projektit 
“Rekuperimi mësimor dhe social i 
nxënësve nga pasojat e Covid-19”, me 
mbështetjen financiare të Leviz Alba-
nia. Projekti u zbatua në qytetin e 
Shijakut nga Matilda Vora, psikologe 
shkollore, aktiviste me eksperiencë të 
gjatë në fushën e arsimit dhe e 
angazhuar për rritjen e mirëqenies në 
komunitetit e saj.   

Projekti synoi mbylljen e boshllëqeve 
mësimore dhe sociale të nxënësve të 
klasave të para dhe të dyta, të cilat u 
shkaktuan nga përballja, në një hark 
kohor të shkurtër, me dy situata të 
vështira për arsimin dhe mbarë 
vendin: fillimisht tërmeti i 26 nëntorit 
të vitit 2019 dhe direkt më pas nga 
përhapja e pandemisë COVID-19. 
Projekti kontribuoi në përgatitjen e 
nxënëseve për të filluar vitin shkollor 
2021-2022. Kjo e fundit u realizua 
nëpërmjet një shkollë verore të drejtu-
ar pikërisht drejt zbutjes së mangësive 
mësimore dhe drejt fuqizimit të 
nxënëseve në aspektin psiko-social. 

Përfituesit kryesorë të këtij projekti 
ishin 30 fëmijë, të cilët kanë marrë 
pjesë në shkollën verore gjatë periud-
hës 1 deri 27 Korrik të vitit 2021. 
Projekti ngriti dy klasa mësimore, me 
15 nxënës në klasën e parë dhe 15 në 
klasën e dytë. Për të përforcuar dhe 
përmirësuar njohuritë e nxënësve, 
çdo ditë janë u zhvilluan orë mësi-
more për secilën nga lëndët: gjuhë 
shqipe, abetare, matematikë, dituri 
natyre, dhe aktivitete psiko-sociale, 
sipas një orari të paracaktuar ditor 
9:00-13:00. I gjithë zbatimi i këtij 
projekti u zhvillua në ambientet e 
gjimnazit "16 Shtatori", godinë e cila 
sapo është rindërtuar dhe pajisur me 
ambiente mësimore, sportive, 
teknologjike. Në kuadër të promovim-
it të vullnetarizmit, janë aktivizuar 4 
nxënës nga gjimnazi i qytetit të Shija-
kut, të cilët kanë pasur eksperienca të 
mëparshme si vullnetarë.

Gjatë aktivitete të realizuara në 
kuadër të projektit të mbështetur 
nga LevizAlbania, fëmijët i kishin orët 
mësimore dhe veprimtaritë psiko-so-
ciale të ndërthurura. Fëmijët kanë 
qenë gjithashtu të angazhuar edhe 
në veprimtari, të cilat kanë synuar 
nxitjen e angazhimit të tyre qytetar 
dhe e frymës kontribuuese në komu-
nitet. 

Në këtë aktivitet nxënësit kanë qenë të 
përfshirë në kujdesin dhe sistemimin e 
ambientit të gjimnazit pritës.

“Faleminderit Matilda Vora dhe LëvizAlbania 
për këtë iniciative të bukur e cila ka ndihmuar 
fëmijën tim të jetë më i përgatitur për vitin e 
ardhshëm shkollor. Për ne ka qenë shumë e 
vështirë periudha e pandemisë dhe nuk kemi 
pasur mundësinë për the ndjekur mësimet 
on-line si duhet...”



Për ta bërë edhe më të bukur kampin veror dhe stacionet e tij, në çdo stacion fëmijët realizuan prosese të ndryshme krijuese dhe 
argëtuese. Ata ideuan dhe zhvilluan kartolina “hand made” me materiale rrethare dhe të riciklueshme, të cilat më pas i plotësuan 
dhe dërguan me mesazhe të ngrohta të afërmeve të tyre. Forcimi I debatit dhe përplasjes së ideve prej tyre ishte një tjetër pikë shumë 
intersante e aktiviteteve të kampit veror. Ata mësuan gjithashtu se si të jenë të dobishëm për veten dhe komunitetin u angzhuar në 
riciklimin e materialeve të letrës apo plakstikës. 

Kampi Veror STARS la një shije të mirë tek fëmijët e përfshirë në të dhe ishte një eksperiencës që prej tyre nuk do të harrohet lehtë. 
Momentet e kaluara në aktivitetet e kampit kanë lënë gjurmë tek të gjithë aktorët e përfshirë, nga fëmijët, mësuesit, prindërit dhe 
komuniteti i zonës. 

Kampi Veror STARS përfshiu rreth 120 feëijë të moshes 7 - 9 vjeç. 
Aktivitetet u zbatuaa na 4 shkolla 9-vjeçare ta Njësisa 
Administrative Maqellarë, përkatësisht në Maqellarë, Pocest, 
Majtarë dhe Kllobçisht. Aktiviteti i kampeve u zhvillua 
paralelisht në 2 shkolla. Gjatë muajit Korrik kampet u zhvilluan 
në Maqellarë dhe Pocest, ndërsa gjatë muajit Gusht ato u 
zhvilluan në Majtare dhe Kllobçisht. Çdo fëmijë pati 
mundësinë të jetë 20 ditë i angazhuar në aktivitete nga më 
të ndryshmet si dhe zhvIillojë orët mësimore të cilat në fakt 
ishin realizuar online në periudhën e pandemisë. 

Për zhvillimin e mësimit u përzgjodhën mësues të shkollave 
respektive të fëmijëvë pjesëmarrës, me të cilët u punua para-
prakisht, me qëllim pasjen e një plani mësimor 12 ditorë me nga 4 
orë të mirëfillta mësimore. Shumica e lëndëve të zhvilluara 
gjatë kamptiv veror ishin: Gjuhq Shqipe, Matematikë, Dituri 
Natyre, Art Pamor, Edukim për Shoqërinë dhe Muzikë. 

Mësuesit ia dolën që mësimin ta zhvillojnë në formë sa më 
interëessante për fëmijët, duke konsideruar faktin se fëmijet po 
largoheshin nga aktivitetet verore familjare dhe u angazhuan 
në një kamp veror baza e të cilit ishte mesimi. Gjithashtu 8 ditë 
të tjera fëmijët patën mundësinë të kalojnë në 8 stacione të 
kampit. Në secilin stacion fëmijët kanë luajtur dhe janë argëtu-
ar masivisht përmes lojrave individuale, lojrave në bashkëpun-
im dhe në në grup, lojra kreativiteti, gara si dhe lojra popullore. 
Në çdo stacion është trajtuar një temë speci�ke e cila ishte men-
duar e nevojshme të cekej me dhe prej femijëve. Fëmijët dhe 
sta� zbatues i projektit punuan ngushtësisht për të mësuar sa 
më shumë mbi këto tema duke u aftësuar dhe marrë njohuri të 
cilat në shkollë nuk trajtohen gjerësisht.



Dëshiron të marrësh informacion mbi aktivitetin e LevizAlbania nga thirrjet për 
aplikime, broshura elektronike dhe njoftimet mbi aktivitetet? 

Shumë thjeshtë, 
regjistrohu në www.levizalbania.al dhe qëndro i përditësuar sa herë projekti LevizAlba-

nia ka dicka të re për të të njoftuar. 

Vizito www.levizalbania.al, zbrit në pjesën fundore të faqes së internetin, plotëso të 
dhenat (Emër, Mbiemër, adresë e-mail) dhe kliko DËRGO 

#LevizAlbania është një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim 
SDC  që zbatohet nga konsorciumi i tre organizatave të suksesshme shqiptare si Fonda-
cioni Shoqeria e Hapur per Shqiperine, Partners Albania for Change and Development 

dhe Co-PLAN Institute for Habitat Development. 

LevizAlbania i është dedikuar demokracisë vendore dhe mbështetjes së qytetarëve aktiv 
që synojnë të sjellin ndryshim në cilësinë e qeversijes lokale dhe demokracisë vendore. 

#Bashkohu #QendroiPërditësuar #LevizAlbania #LevizPerDemokracinëVendore 
#DedikuarDemokracisëVendore #OSFA #PartnersAlbania #CoPLAN #SDC


