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Gjeneza e kësaj gazete zuri fill nga dëshira e të rinjve pogradecarë, anëtarë të Këshillit 
Rinor Pogradecar, të cilët gjatë diskutimit për Strategjinë e Aktivizimit të Këshillit, 
shprehën idenë për të bërë disa aktivitete vlerësuese për më të talentuarit ndër ta 
dhe promovimin e aktivizimit të tyre në një dritare informative siç do të jetë gazeta 
periodike Letër e Hapur.
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NË BRENDËSI TË GAZETËS: 



Gjeneza e kësaj gazete zuri 
fill nga dëshira e të rinjve 
pogradecarë, anëtarë të Këshillit 
Rinor Pogradecar (akronimi: 
KRP), të cilët gjatë diskutimit për 
Strategjinë e aktivizimit vjetor 
të KRP, shprehën idenë për të 
bërë disa aktivitete vlerësuese 
për më të talentuarit ndër ta 
dhe promovimin e aktivizimit të 
tyre në një dritare informative 
siç shpresojmë të jetë gazeta 
periodike ‘‘Letër e Hapur’’ Të 
rinjtë gjenerojnë ide të pafundme, 
mjafton që aktorët vendimmarrës 
t’i kenë në fokusin e tyre dhe 
kjo nuk mungoi në rastin tonë. 
Së pari, ishte mbështetja e SIG 
Foundation, që e mirëpriti këtë 
ide dhe u angazhua maksimalisht 
për ta konkretizuar ashtu siç 
shprehën preferencat të rinjtë 
dhe më pas, gjatë prezantimit të 
Konkursit të Ideve në Thirrjen 
e 6-të për projekte nga Lëviz 
Albania dhe Agjencia Zvicerane 
për Zhvillim dhe Bashkëpunim, 
ju dha edhe pëlqimi i Bordit 
të Granteve projektit me temë 
‘‘Aktivizimi dhe fuqizimi i të rinjve 
për të qenë pjesë e vendimarrjes 
lokale, nëpërmjet fjalës së lirë 
dhe aksionit qytetar’’, në rastin 
konkret fjala e lirë përkon me 
botimin e gazetës dhe fuqizimi 
i të rinjve pritet të realizohet 
nëpërmjet pjesëmarrjes së tyre 
në tre trajnimet e planifikuara 

dhe më pas në aktivitetet e 
gjeneruara nga të rinjtë - për të 
rinjtë. Natyrisht, nuk mund të 
nisnim një gazetë nëse nuk do të 
kualifikoheshim, por rrugëtimi 
i ngritjes së stafit të gazetës 
do të kalonte një odise pritjeje 
dhe vështirësie komunikative 
që kaploi bashkë me ne edhe 
gjithë globin, ajo e COVID-19-19 
Megjithëkëtë, pandemia nuk 
frenoi të rinjtë e vendosur të 
ndjekin takime të shpeshta dhe 
sesione trajnimesh online, të 
planifikuara nga SIG Foundation 
dhe stafi i projektit, të orientuar 
me kujdes nga koordinatorja e 
donatorëve, znj. Anahi Martinez, 
duke hedhur  kështu hapat e parë 
të planifikimit të gazetës, si edhe 
përgatitjeve për aktivitetet e para, 
që do të bëhen pas fitimit të luftës 
me pandeminë. Nga trajnerët 
e deritanishëm falënderojmë z. 
Ilir Shyta dhe z. Samuel Geiger, 
për ekspertizën, suportin dhe 
sesionet e tyre të trajnimeve, 
përtej kohës së planifikuar, duke 
vlerësuar edhe mbështetjen e 
Bashkisë Pogradec, me ndjekjen 
e vazhduar të këtij procesi nga 
ana e nënkryetares znj. Entela 
Gusho; Drejtorit të Zyrës 
Vendore Arsimore, njëkohësisht 
edhe Kryetar i Këshillit 
Bashkiak Pogradec, z. Sotiraq 
Gusho; Drejtoren Ekzekutive të 
Nehemiah Gateway Albania, 
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Zgjidhjet e Mira në Kohë të Këqija

FACTO NON VERBA

Pogradeci, zonë e gjelbër
Masat që do të lirohen, kufizimet, 
bizneset që lejohen 
Pogradeci, për fat të mirë, nuk 
pati asnjë rast të konfirmuar me 
të infektuar nga virusi, prandaj 
edhe ka qenë gjithmonë një 
zonë e gjelbër, e cila i jep shumë 
avantazhe qytetit ndër të cilat ka 
qenë edhe lehtësimi i masave para 
qyteteve të tjera me raste aktive me 
Koronavirus. Në qytet që nga 27 
prilli automjetet dhe këmbësorët 
kanë lëvizur pa autorizim me 
kushtin që maksimumi i personave 
në të njëjtën makinë të jetë dy, 
në fashën orare 09:30 deri në 
17:30. Pensionistët kanë lëvizur 
normalisht në këmbë deri në orën 
08:30, përveç personave që kanë 
autorizim për punë. Frekuentimi i 
zonave të populluara dhe parqeve 
publike është i ndaluar.  Për sa 
i përket bizneseve, hapen nën 
masa strikte distancimi social, 
bizneset me pakicë në dyqane të 
specializuara ose jo, taksitë, tregtia 
me pakicë e mobileve dhe pajisjeve 
të ndriçimeve, tregtia e sendeve për 
bimë dhe kafshë shtëpiake, shtëpitë 
disko grafike, tregtitë e pajisjeve 

elektroshtëpiake dhe pajisjeve 
të sigurisë. Stafi i gazetës “Letër 
e Hapur”, përpiloi një sondazh 
lidhur me aktivitetin e qytetarëve 
gjatë ditëve të karantinës. Në 
sondazh morën pjesë rreth 400 
persona, 83.3% janë shprehur 
se kanë zbatuar me rigorozitet 
rregullat e karantinimit. Në rrethin 
e Pogradecit, nuk ka patur asnjë 
të infektuar me Covid-19 dhe 
faktor i rëndësishëm për këtë fakt 
ka qenë respektimi i masave të 
vendosura. Shpresojmë që shifrat 
të jenë bazuar mbi sensibilizimin 
dhe ndërgjegjësimin dhe jo frikën. 
-Lirimi i kufizimeve të tjera priten 
të ndodhin në në vijim.
              Gazetar: Laert Liçkollari

Përgatitjet për sezonin turistik
Pritshmëritë, ndryshimet që do të 
pasojnë situatën e COVID – 19
Tashmë prej disa ditësh Pogradeci 
është përfshirë në hartën e qyteteve 
të gjelbëra, por ende nuk ka një 
datë nga qeveria se kur do të lejohet 
frekuentimi i plazheve. Megjithatë 
në Pogradec po bëhen përgatitjet 
që gjithçka të jetë gati për të filluar 
sezonin turistik. Bashkia Pogradec 
vijon me marrjen e masave për mbarëvajtjen e sezonit veror, masa të 
përcaktuara që kanë të bëjnë me:
1. distancimin në plazhe,                                                                                                                 
2. vendosjen e çadrave në distancë,                                                                                                 
3. funksionimi i beach bareve i cili mbetet ende një informacion në 
kaos.
Vijojnë përgatitjet për sezonin turistik përfshirë këtu:                                                                      
1. Ndërtimi i trotuarit të ri tek rezidencat qeveritare;                                                                 
2. Sheshi i trëndafilave;                                                                                                        
3. Pastrimi dhe sistemi i infrastrukturës në zona të ndryshme të 
qytetit etj. Këtë vit, Pogradeci pritet që të jetë një nga destinacionet 
më të frekuentuara nga turistët vendas si dhe nga turistët e huaj, jo 
vetëm se Pogradeci vazhdon të ruajë parametrat si zonë e gjelbër, 
por edhe për vetë bukuritë që i ka falur natyra. Të gjitha subjektet 
që ushtrojnë veprimtarinë e tyre në sektorin hoteleri – turizëm kanë 
bërë dezinfektimin e ambienteve dhe janë në pritje të turisteve. Ashtu 
si çdo vit, edhe këtë vit Pogradeci do të ofrojë një turizëm shumë të 
mirë për ata të cilët do të zgjedhin Pogradecin si destinacionin e tyre 
turistik.                                                                       Gazetar: Sardi Koçi

Këshilli Rinor Pogradec gjatë një ushtrimi tek salla “Alfred Wenig” Building, NG University Campus 11/2019

znj. Herolinda Shkullaku dhe 
Rektorin e Nehemiah Gateway 
University, Dr. Peter Makiriyado; 
Drejtoren e Qendrës Arsimore, 
znj. Anxhela Andoni dhe shumë 
aktorë të tjerë nga Shoqëria Civile, 
që u gjendën pranë të rinjve 
për të vendosur në dispozicion 
kohën dhe çdo informacion 
apo material të nevojshëm 
mbi mbarëvajtjen e punës me 
gazetën. Gazeta rinore ‘‘Letër e 
Hapur’’ do të përgatitet edhe në 
vijim nga një sistem rotacional 
drejtimi, në të cilin të gjitha 
pozicionet e stafit të redaksisë do 
të ndërrohen para dhe pas çdo 
numri, sipas kontributit të secilit 
prej gazetarëve të rinj, duke 
synuar nxitjen dhe motivimin e 
tyre për t’u përfshirë, por edhe 
për t’u shpërblyer modestisht për 
angazhimin e tyre. Gazeta do të
jetë  edhe në formatin online www.
leterehapur.sig-foundation.com 

përveç shpërndarjes fizike (e 
printuar) në të gjitha Njësitë 
Administrative dhe territorin 
e Bashkisë Pogradec. Të rinjtë, 
të angazhuar me ngarkesën e 
mësimit online, frikën nga virusi, 
shqetësimin për rezultatet në 
mësime, kufizimin e aktivizimit 
nga kushtet e karantinimit në 
shtëpi, sërish gjetën kohë për t’i 
dhënë ‘shkrim’ dhe ‘figurë’ zërit 
rinor mbi ato që ju duken të mira 
apo problematike në qytet, le t’i 
lexojmë / kuptojmë mesazhet e 
tyre në kolumnat e këtij numri të 
parë pa paragjykuar standardin 
gazetaresk të artikujve në 
brendësi, sepse jo çdo perlë 
fshihet nën guaskë të praruar dhe 
jo çdo guaskë e praruar fsheh një 
perlë.
Dorian Leka
Drejtues i Projektit, 
SIG Foundation



Mësimi i zhvilluar online 
është gjetur si e vetmja 
mënyrë që nxënësit dhe 
mësuesit të vazhdojnë 
të zhvillojnë procesin 
mësimor. Thuajse në të 
gjitha shkollat në vend 
janë krijuar klasa në rrjete 
sociale për të dhënë mësim. 
Por duket se ata që po 
hasin më shumë vështirësi dhe 
shqetësime janë maturantët, pasi 
provimet e maturës i cilësojnë si 
një moment të rëndësishëm në 
jetën e tyre. Ministrja e Arsimit, 
Besa Shahini ka deklaruar se 
në Shqipëri do të ketë një hapje 
të pjesshme të shkollave vetëm 
për maturantët. Mësimi do të 
nisë më datën 18 maj dhe do të 
mbyllet më 5 qershor me qëllim 
përgatitjen e maturës shtetërore. 
Provimet e maturës do të mbahen 
mes datave 8-18 qershor. Shahini 
tha se shkollat do të hapen për 3 
javë për maturantët, në mënyrë 
që këta të fundit të mund të 
përgatiten më mirë për provimet 
e maturës në qershor. Hapja e 
shkollës për maturantët ka disa 

rregulla të distancimit social.  
-Do të ruhet distanca 1.5 metra 
dhe numri maksimal i nxënësve 
nëpër klasa nuk do ta kalojë 15. 
-Do të përdoren edhe ambientet 
e shkollave 9- vjeçare që të 
shmanget mbipopullimi nëpër 
klasa.  Në fjalën e saj për mediat, 
ministrja deklaroi se është marrë 
vendimi për anulimin e provimeve 
të klasave të pesta dhe të nënta. 
Besa Shahini ka folur edhe për 
ata maturantë të shqetësuar për 
dijet e marra. Ajo ka thënë se në 
qoftë se nxënësit kërkojnë të ri 
përsërisin vitin, atëherë duhet të 
njoftojnë në shkollat e tyre mbi 
vendimin e marrë sa më parë të 
jetë e mundur.       
             Gazetare: Joana Ruho
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Mësimi online dhe rifillimi i shkollës nga 
klasat e XII-ta

Sheshi i Trëndafilave
Pogradeci, një ndër qytetet më 
të bukura të Shqipërisë, është 
quajtur për vite me radhë “Qyteti 
i luleve”. Projekti në fjalë nuk bën 
gjë tjetër veçse i shton akoma më 
shumë kuptimin kësaj shprehje. 
Për t’i rikthyer buzëqeshjen 
këtij qyteti, Bashkia Pogradec 
ka filluar punimet për sheshin 
e trëndafilave muaj më parë. 
Trëndafila shumëngjyrësh janë 
mbjellë në çdo pjesë të shëtitores 
së qytetit. Sheshi i trëndafilave 
është edhe në funksion të 
dasmave, sepse jo vetëm që i 
shton bukurinë videoklipit, por 
aty është ndërtuar edhe një 

atelie për ceremoninë e dasmave. 
Bashkia e qytetit nëpërmjet 
këtij investimi synon së pari të 
transformojë pamjen e qytetit 
dhe së dyti, të tërheqë vëmendjen 
e shumë turistëve. Me këtë 
investim kaq të bukur bashkia 
i ka kthyer Pogradecit emrin 
që meriton “Qyteti i Luleve”.                                                        
Gazetare: Risilda Topuzi

Punimet përgjatë vijës bregliqenore
Bashkia Pogradec vijon nismën 
për pastrimin e vijës breg 
liqenore, jo vetëm zonën nga 
Vilat e deri në Tushemisht, por 
tashmë vëmendja është rikthyer 
edhe në  “Plazhin e Uçkave”, 
vendi që frekuentojnë më së 
shumti qytetarët  edhe pse deri 
më sot nuk ishte mirëmbajtur. 
Tani kanë nisur punimet për 
zgjerimin e kësaj hapësire, e cila 
po tërheq vëmendjen e qytetarëve 
dhe turistëve. Këtë vit Pogradecit 
iu shtua edhe një tjetër plazh 
publik. Deri në çeljen e sezonit 
këto punime do të kenë 

përfunduar. Gjithashtu Bashkia e 
Pogradecit dhe Ndërmarrja e 
Punëve Publike kanë filluar nga 
puna për pastrimin e zonës së 

’Oktapodit’ dhe ish-turizmit të 
vjetër. Prej vitesh kjo zonë ishte 
kthyer në zonë grumbullimi 
mbetjesh inerte, por edhe 

mbetjesh urbane. Me anë të GSP-
së do të bëhet pastrim dhe 
nivelimi i hapësirës dhe më pas 
do të mbillet me bar. Një tjetër 
ndërhyrje e rëndësishme përgjatë 
shëtitores, është edhe prishja e 
tualeteve, që aq shumë e prishin 
panoramën e qytetit, dhe 

zëvendësimi i tyre me tualete 
nëntokësore. Në këtë mënyre 
korrigjohet pamja e shëtitores 
dhe shtohet hapësira e plazhit 
publik, duke u kthyer kështu në 
një panoramë të bukur për 
turistët dhe qytetarët e 
Pogradecit.          

MONITORIM

Takim me Kryetarin e Këshillit Bashkiak
Si ka ndikuar situata 
gjatë punës së Këshillit 
Bashkiak?
Që nga 9 marsi, Këshilli 
Bashkiak ka vazhduar 
punën, por në distancë 
Të gjithë këshilltarët 
komunikimin e realizuam 
nëpërmjet platformës 
Zoom. Kemi qenë Këshilli 
Bashkiak i parë që zhvilloi 
një mbledhje online. 
Materialet u dërguan 
të skanuara nëpërmjet adresave 
të email-it dhe mbledhjet e 
komisionit u zhvilluan po në të 
njëjtën ditë, 3 orë përpara fillimit 
të mbledhjes. Sigurisht në grup 
së bashku edhe me specialistët e 
bashkisë kemi qenë 36 anëtarë 
gjithsej. 
A ka patur vështirësi në mbledhjen 
e anëtarëve të këshillit? Sa 
mbledhje janë zhvilluar dhe a ka 
patur mungesa?
Në fakt përveç mënyrës së 
komunikimit nuk kemi pasur 
vështirësi tjetër. Për arsye të 
largësisë dhe të mospasurit të 
internetit nga disa këshilltarë, nuk 
kemi mundur të komunikojmë 
në kohë reale me ta, por në çdo 
mbledhje pjesëmarrja ka qenë mbi 
60% e këshilltarëve. Shpresojmë 
që mbledhjen e radhës ta 
zhvillojmë në prani të njëri-tjetrit 
në sallën e Këshillit Bashkiak.
Në çështjet e diskutuara a ka 
patur ndonjë çështje me interes 
rinor?  Nëse po cila ishte ajo?
Gjatë këtyre dy muajve ne kemi 
zhvilluar tre mbledhje, në të cilat 
kemi miratuar projektvendime 
që kanë ardhur nga Bashkia. Dua 
të veçoj që miratuam zerimin 
e tarifave vendore për biznesin 
dhe po rishikohet përgjysmimi 
i tarifave për sezonin turistik. 
Kemi diskutuar një çështje që 
ka të bëjë me barazinë gjinore, 
projektvendimet e përmuajshme 
të ndihmës ekonomike, por nuk 
kemi patur ndonjë projektvendim 
me interes rinor. Ne presim 
dhe propozimet tuaja dhe jemi 
të gatshëm që të sjellim pranë 
bashkisë çdo vendim që lidhet me 
jetën dhe aktivitetin e rinisë.
Gazeta “Letër e Hapur” do të 
shpërndahet falas dhe ne do të 
monitorojmë edhe mbledhjet e 
këshillit. A e kemi pëlqimin tuaj 
publik për mbështetje gjatë 

monitorimit dhe ta shpërndajmë 
gazetën te çdo këshilltar?
Në mbledhjet e Këshillit Bashkiak 
duhet patjetër që komuniteti 
të jetë i pranishëm. E theksoj 
vazhdimisht këtë indiferencë të 
qytetarëve dhe mospjesëmarrjen 
në mbledhjet e këshillit. Dëgjesat 
që tashmë janë të nevojshme, 
realizohen nga këshilltarët në 
zonat që ata përfaqësojnë. 
A i përgjigjet Këshilli pritshmërisë 
së tyre? 
Qytetarët duhet të jenë aty në 
sallë, të dëgjojnë dhe shikojnë 
njerëzit që ata kanë votuar, sepse 
vendimmarrja kalon nëpërmjet 
atyre. Ndoshta prej vitesh ka rënë 
edhe besimi tek ta, por duhet të 
jenë aktivë, të ndjekin zhvillimet 
e qytetit dhe të jenë faktor. 
Pjesëmarrja juaj në mbledhjet e 
Këshillit dhe monitorimi i tyre 
do të jenë momente në të cilat 
edhe këshilltarët të ndjejnë më 
tepër përgjegjësi. Qytetit prej 
kohësh i mungon një gazetë e tillë 
me spektër rinor por jo vetëm. 
Shtypi i lirë është një nga vlerat e 
demokracisë dhe unë shpresoj që 
kontributi i kësaj gazete në qytetin 
e Pogradecit të jetë i dukshëm. 
Sigurisht ndarja falas e gazetës 
do të jetë shumë e bukur jo vetëm 
për këshilltarët por për të gjithë 
qytetin. Besoj se kjo gazetë do të 
ngrejë problematika të qytetit të 
cilat kërkojnë zgjidhje.
A keni një mesazh për të rinjtë?
Sigurisht! Do të doja të thoja se kjo 
intervistë duhet të jetë edhe për 
ju si një thirrje që po drejtoj: Të 
jeni sa më pranë problematikave 
të qytetit dhe të bëhemi të gjithë 
faktor në vendimmarrje. Qyteti 
është i të gjithëve, por veçanërisht 
i Juaji! 
                      Gazetar: Sardi Koçi

Në qendër, përballë - Kryetari i Keshillit Bashkiak 
Pogradec, z. Sotiraq Mangëri, në krahë - gazetarët



Përmbledhur nga interveista me 
Kryetarin e Shoqatës së Bizneseve 
Pogradec, Z. Vladimir Miminllari 
Pandemia botërore e COVID-19 
preku për të parën herë Shqipërinë 
më 8 Mars 2020. Vetëm dy ditë 
më pas u dha urdhri se vendi 
do t’i nënshtrohej gjendjes 
së karantinës. Karantinimi i 
detyruar solli në mënyrë graduale 
mbylljen e parqeve publike, 

institucioneve arsimore dhe 
sigurisht një numri të madh  
biznesesh. Për të diskutuar 
mbi vështirësitë që hasin 
bizneset në këtë kohë pandemie 
botërore, stafi i gazetës “Letër 
e hapur” intervistoi kryetarin 
e “Shoqatës së bizneseve”, z. 
Vladimir Miminllari. Në qytetin 
e Pogradecit rezultojnë të 
regjistruar përafërsisht 1800 

biznese, nga të cilat vetëm 230 
janë biznese të mëdha. Përgjatë dy 
muajve të fundit kanë pezulluar 
përfundimisht aktivitetin plot 
35 biznese të vogla.  Sipas z. 
Miminllari një nga vështirësitë 
më të mëdha që ka hasur biznesi i 
vogël ka qenë largimi i klientelës. 
Mbyllja e bizneseve për një 
kohë kaq të gjatë ka dëmtuar 
ekonominë familjare duke u bërë 
shkas edhe për uljen e nivelit 
të jetesës në zona të caktuara. 
Megjithatë ai arsyeton se bazuar 
në inekzistencën e rasteve të 
konfirmuara me COVID-19 në 
qytetin e Pogradecit, një situatë 
më e mirëmenaxhuar do të 
ishte në interesin e bizneseve. 
“Me shpalljen e qytetit si zonë e 
gjelbër, një pjesë e bizneseve janë 
lejuar të rifillojnë aktivitetin e 
tyre. Megjithatë hapja graduale 
duhej të kishte filluar më 
herët, në mënyrë që bizneseve 
t’u jepej koha e duhur për të 
rimëkëmbur aktivitetin e tyre 
gradualisht dhe për t’u paraprirë 
disa problemeve.”Një tjetër 

problematikë shqetësuese është 
vijimësia e bizneseve sezonale, 
kryesisht atyre verore. I pyetur 
mbi zgjidhjet që mund t’i jepen 
kësaj teme, kryetari i shoqatës u 
shpreh se parashikohet të ketë 
një rënie të ndjeshme krahasuar 
me sezonet e kaluara verore, 
por pavarësisht kësaj, duhet të 
vazhdojë hapja e bizneseve të 
reja, strategjike, me hapësira 
punësimi për shumë punonjës. 
Hapja e këtyre bizneseve do t’i 
sigurojë ekonomisë “oksigjenin” 
që i kushtoi situata e pandemisë.  
Në fund të intervistës, zoti 
Miminllari përgëzoi të rinjtë për 
interesin dhe përkushtimin ndaj 
temave të ndjeshme sociale. Ai u 
shpreh si më poshte:  “Në 
sytë tuaj shoh vizionin për 
të ardhmen dhe shpresoj të 
vazhdoni të punoni fort për 
ëndrrat dhe qëllimet tuaja. Mos 
harroni shprehjen: “Guri i rëndë 
në vend të vet”.                                                         
                    Gazetare: Elia Meçi
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Takim me Drejtorin e Spitalit Pogradec, z. Erion Thëngjilli

Si ka ndikuar situata e pandemisë në 
vazhdimësinë e punës tuaj?
Sigurisht që është e vështirë, pasi ky virus 
ishte i panjohur për të gjithë. Ishte shumë 
e rëndësishme marrja e masave të rrepta, 
të cilat në vendin tonë u morën që ditët e 
para të fillimit të pandemisë. Një nga pikat e 
suksesit që ne kemi arritur deri tani në vendin 
tonë është pikërisht humbja e pak jetëve, 
krahasuar me agresivitetin e këtij virusi në 
mbarë botën. Sigurisht që kjo është dhe falë 
masave të marra nga qeveria, të cilat janë 
zbatuar në mënyrë të rregullt nga qytetarët 
pogradecarë. Një gjë që duhet theksuar është 
fakti që shërbimi i urgjencës ka qenë 24 orë 
në ditë në shtatë ditë të javës. Edhe njëherë, 
sigurisht që situata është e vështirë, por së 
bashku deri tani ja kemi dalë, dhe fatmirësisht 
gjendemi në zonë të gjelbër.
Nga statistikat tuaja, cila ka qenë kategoria 
e personave që kanë shfaqur më shumë 
problem për trajtimin pranë spitalit? 
Kategoritë që i janë drejtuar shërbimit të 
urgjencës pas komunikimit me numrin e 

urgjencës kombëtare  127 janë 
kryesisht urgjencat kirurgjikale, 
traumat apo frakturat që janë 
patologji që duhen trajtuar me 
patjetër në ambjentet pranë spitalit 
në kohë, duke mos përjashtuar 
këtu pjesën e fëmijëve që janë të 
prekshëm nga virozat që qarkullojnë 
(virozat stinore). Gjithashtu nuk 
mund të lë pa përmendur edhe 
ndihmesën e mjekëve të familjes 
pasi shumë persona si fillim janë 
konsultuar me ta për cdo shqetësim 

që kanë pasur. Ne kemi gjetur edhe 
një bashkëpunim shumë të mirë me qytetarët 
që kanë ardhur nga zona të emëruara të kuqe 
në mbarë botën, por sigurisht edhe personeli 
ka qenë i pajisur me gjërat e nevojshme, duke 
u bërë kështu një mbështetje e madhe në 
ruajtjen e situatës.
Kemi vënë re që së fundmi janë punësuar të 
rinj në institucionin tuaj. Keni ndonjë opinion 
për punën e tyre që doni ta bëni publik?
Për të qenë i qartë dua të them se deri në këto 
momente nuk kam parë saktësisht një numër 
të të rinjve që janë punësuar, por di që janë 
bërë punësime të rinjsh pranë institucionit 
tonë duke filluar që nga administrata, por 
edhe te pjesa e personelit mjekësor. Unë jam 
shumë i kënaqur me pjesën e punës që kanë 
ofruar të rinjtë, sepse ofrojnë energji, madje 
ofrojnë risi. Unë jam realisht i kënaqur me 
punën e tyre të deritanishme.
Si ka qenë gjendja psikologjike e pacientëve 
të cilët janë dyshuar se mund të jenë të 
infektuar nga pandemia?  A kanë qenë ata 
të frikësuar?
Ashtu siç e theksova dhe më parë, kjo ishte 

një situatë e panjohur për të gjithë, qoftë për 
stafin mjekësor, qoftë dhe për njerëzit. Në 
momentet e para u bombarduam me lajme të 
cilat përmbanin në vetvete realizëm, por kishte 
dhe informacione vende-vende kontradiktore, 
të cilat vërtet krijuan një psikozë të rënduar 
tek njerëzit. Ditët e para njerëzit edhe për 
shenjat më të vogla, të cilave në kushte 
normale nuk do t’u kushtonin rëndësi, ishin 
të destinuar për t’iu kushtuar rëndësi dhe për 
të marrë një përgjigje nëse ishin të infektuar 
apo jo nga COVID-19. Sigurisht që ka patur 
rëndim të gjendjes psikologjike të këtyre 
pacientëve, por ne jemi përpjekur t’jua bëjmë 
të qartë se jo çdo person që ka temperaturë 
apo kollë është i prekur nga koronavirusi. 
Ata u ndjenë të lehtësuar sigurisht kur 
morën përgjigjen se nuk ishin të prekur nga 
virusi. Është një shenjë shumë e mirë që 
njerëzit të cilët dyshojnë se janë të infektuar 
u drejtohen pikërisht institucioneve ose më 
saktë telefonojnë urgjencën kombëtare, pasi 
do të ishte problem më i madh nëse dikush që 
mund të kishte shenja të mos e vlerësonte fare 
gjendjen e vet.
A keni një mesazh që doni t’ua trasmetoni të 
rinjve pogradecarë, nëpërmjet rubrikës sonë 
të gazetës rinore “Letër e hapur”?
Mesazhi që dua t’iu transmetoj të rinjve 
pogradecarë është që të udhëhiqen nga 
parimi “pogradecarët për Pogradecin”. Pra të 
vazhdojnë studimet aty ku ata kanë mundësi 
por të vijnë të japin kontributin e tyre në 
qytetin tonë. Kemi qytet të mrekullueshëm që 
na e kanë zili të tjerët, por duhet të jemi ne 
pogradecarët që duhet t’i shërbejmë qytetit.        
                        Gazetare: Brikena Topuzi

Përshtypjet mbi situatën pandemike dhe pasojat në biznes

Në qendër, përballë - Drejtori i Spitalit të Pogradecit, në të majtë - gazetarja

Në qendër, përballë - Kryetari i Shoqatës së Bizneseve Pogradec,  
majtas-djathtas gazetarët
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Edhe në kriza, mund të hapen mundësi të reja
Përjetim nga NG Albania
Ndonëse historia 
botërore njeh, për fat të 
keq plot kriza e probleme, 
brezat në vendimmarrje 
në çdo aspekt të jetës në 
Shqiperi dhe në gjithe 
botën, në pranverë 
2020,u gjenden të 
papregatitur përballë 
një situate, ndoshta pa 
precedent, e cila do të 
prekte të gjithë botën dhe do të gjunjëzonte disa vende. Si NG Albania 
nuk e menduam sesa do të zgjaste e gjitha, kur ndoqëm urdhrin 
qeveritar të mbylljes së çdo aktiviteti që ofronim, ndonëse e vleresoj 
si hap tepër të rëndësishëm dhe në kohën e duhur për situatën 
shqiptare. Personalisht, ndjeha një barrë dhe përgjegjësi të madhe 
për nxënësit, studentët (veçanërisht studentët dhe stafin e huaj) dhe 
bashkëpunëtorët (mendoj se është më e përshtatshme sesa punonjës, 
nisur nga misioni i organizatës sonë) në Pogradec, Buçimas dhe 
Gjirokastër. Megjithatë, jam mirënjohëse Zotit dhe bashkëdrejtuesve 
të mi tek NG Team, që mund ta ndaja me ta këtë barrë.  Si OJF 
që vepron ne Shqipëri, ne jemi pjesë e komunitetet shqiptar dhe 
jetojmë çdo ditë me problemet që ndajmë të gjithë. Por, në rastin 
e pandemisë cilat janë nevojat më prioritare… Përpara se secili nga 
ne të mbyllej në shtepitë tona, kuptuam shumë shpejt vertetësinë e 
thënies se „peu këputet atje ku është më i dobët”, prandaj prioritet 
u bë shpërndarja e ndihmave ushqimore dhe artikujve të higjenës, 
në bashkëpunim me qeverisjen vendore, nëpër fshatra dhe qytet tek 
familjet që i kishim identifikuar më herët si familje në nevojë, por 
edhe tek ata që kërkuan ndihmë në atë situatë. Po ashtu fëmijet e 
shkollës Amaro Tan dhe familjet e tyre vazhduan të marrim ushqime 
pa ndërprerje gjatë gjithë kohës. Mjekimet u vazhduan pa nderpreje 
dhe u moren masat për raste specifike nevoje për bashkëpunëtorët 
tanë (nëse themi se jemi një familje, momentet e vështira e tregojnë 
atë më tepër).
Kurse, shkollat Nehemia dhe Amaro Tan u përshtaten shumë shpejt 
për të ofruar pa nderprerje mesimin online, duke përfituar edhe 
nga përvoja shumë e mirë e NGU (Nehemiah Gateway University), 
e cila përdorte edhe më parë për konsultime platformen digjitale 
Zoom dhe Populi, kjo nisur edhe nga përvoja ndërkombëtare e stafit 
drejtues dhe lektoreve të NGU.
Tashme me vjen mire të dëgjoj vazhdimisht për një qasje krejt të re 
për të mësuarit online, i cili është jo-pa- sfida. Megjithatë qendrimi 
është shumë i ndryshëm si nga ata që mësojnë, si nga mësuesit 
dhe vendimmarrësit qeveritarë, krijon një bazë krejt të ndryshme 
për të eksploruar potencialin e të mësuarit online përtej situatës së 
emergjencës për shkak të pandemisë – veçanërisht kur të mësuarit 
on-line kombinohet me prezencën në shkollë/kampus.
Nga njera anë kjo do të hapte mundësi për konsultime të mëtejshme 
dhe kontakte me burime të vlefshme që nuk i kemi gjithmonë në 
shkollë, por shpresoj që po ashtu do të pasurojnë fondin me materiale 
cilësore didaktike online në gjuhën shqipe si rezultat i punës së 
shumë mësuesve gjatë kesaj kohe.
Nga ana tjetër, do të nxiste më tepër edhe të mësuarit gjatë gjithë 
jetës, si një proces i natyrshëm për këdo (siç thotë një fjalë e urtë “sa të 
rrojmë, do mësojmë”), i cili pasuron njohuritë dhe aftësitë personale 
dhe profesionale përtej institucionit arsimor duke e sjellë të mësuarit 
më pranë jetës dhe duke i dhënë shtririje kohore më të madhe. Tek 
NG Albania ne kemi një parim pune, të cilin po e perifrazoj “Sfidat 
na bëjnë më të fortë dhe nxjerrin në pah më të mirën tonë. Përballja 
me sfidat na bën të përdorim potencialin tonë të plotë”, mendoj se 
ky parim u konfirmua në këtë situatë të vështirë dhe të papritur për 
askënd.
Uroj që secili prej nesh të mos trembemi përballë sfidash, por të 
përpiqemi të shohim mundësinë brenda tyre, e cila do të na bëjë 
edhe më të aftë se më parë. Në një kohë si kjo që jetojmë, sfidat nuk 
do të jenë të huaja.
Herolinda Shkullaku
Drejtore Ekzekutive, NG Albania

Takim me Drejtorin e Zyrës Vendore 
Arsimore, z. Sotiraq Mangëri

Si  për  të  gjithë  edhe  për  arsimin  
kjo  situatë  ishte  e  papritur  dhe  si  
fillim  doja  t’iu  pyesja:
Si  ka  ndikuar  situata  e  pandemisë  
në   vazhdimësinë  e  punës  tuaj?
Ka qenë një situatë e pazakontë në 
punën tonë, por jo se u befasuam. 
Që ditën e parë u dhanë udhëzimet 
tek drejtorët e shkollave për 
vazhdimësinë e punës. 
Krijuam grupet e drejtorëve në 
platformën Zoom dhe kemi zhvilluar 
mbledhjet 2 javore nëpërmjet kësaj 
forme. Komunikimin ditor e kemi 
realizuar me mesazhe në grupin 
Whatsapp, i cili ka bërë që kontakti 
dhe të dhënat të merren në kohë 
reale.
Si janë përshtatur nxënësit dhe  
mësuesit me metodat e reja të 
zhvillimit të mësimit online dhe sa 
transparentë kanë qenë drejtorët e 
shkollave në faqet e tyre zyrtare?
Nuk u mendua aspak se puna e të 
gjithëve ne do të ishte një pezullim, 
por një formë ndryshe e organizimit të 
saj. I udhëzuam mësuesit kujdestarë 
për të formuar me nxënësit e tyre 
grupet në Whatsapp, Viber, apo 
Zoom për të qenë në komunikim 
të vazhdueshëm me ta. Rikrijuan 
edhe njëherë orarin mësimor, 
planet mujore dhe pas vendosjes së 
komunikimit me nxënësit çdo gjë ka 
vazhduar normalisht. 
Nxënësit në fakt kanë qenë të 
përgatitur për këto forma komunikimi 
edhe për arsye të afërsisë që kanë 
ata me teknologjinë e sotme. Më e 
lehtë ka qenë me gjimnazistët dhe 
më e vështirë për nxënësit e arsimit 
fillor. Por ky moment ka bërë që të 
fitohen kompetenca nga nxënësit, 
por pse jo edhe mësuesit. Duhet 
të theksojmë se ka qenë edhe një 
lodhje për të dy nxënës apo mësues, 
sepse të komunikosh me celular 
apo kompjuter për 3-4 orë është e 
vështirë. Mësuesit në përditshmërinë 
e tyre janë munduar që nxënësit të 
marrin njohuritë kryesore dhe për të 
mos vështirësuar procesin. Shkollat 
kanë krijuar arkivën e tyre e cila në 
çdo moment është e verifikueshme.
Me  statistikat  që  mund  të  zotëroni  
si  ka  qënë  angazhimi  i  nxënësve në  
mësimin  online?
Nga 7842 nxënës në total, 
komunikimi u vendos me mbi 7560 
dhe vetëm 382 prej tyre në javën parë
nuk patën komunikim me mësuesit. 

Kjo për arsye të ndryshme si: 
mungesa e mjeteve të komunikimit, 
mungesa e internetit dhe në një 
pjesë të vogël moskomunikimi me 
dashje i nxënësve. Por në asnjë 
rast pavarësisht këtyre nuk është 
menduar penalizimi i nxënësve. 
Tashmë kanë dalë edhe udhëzimet 
për përfundimin e vitit shkollor dhe 
gjërat janë tashmë më të qarta.
Mësuesit kanë qenë të angazhuar 
totalisht edhe për arsye se janë në 
ditë pune dhe çdo minutë është e 
pagueshme. 
Cilat  kanë  qënë  vështirësitë  më  të  
mëdha  që  janë  hasur  gjatë  kësaj  
periudhe?
Vështirësia më e madhe e kësaj 
periudhe ka qenë se mësuesit u 
detyruan të përshtasin sa më thjeshtë 
njohuritë e reja dhe nxënësit të cilët 
nuk mund t’i kapnin njohuritë e reja 
që orën e parë ju është dashur të 
krijojnë lidhje të tjera me mësuesit 
për të sqaruar elementë të orës së 
mësimit.
Po kështu edhe mësuesve ju desh një 
kohë për tu përshtatur me këtë formë 
të re të mësimit. Tashmë kjo ka 
kaluar dhe është bërë e zakonshme.
A  ka  pasur  mbështetje  konkrete  nga  
ana  juaj  për  rastet  problematike  
të  evidentuara?
Për rastet kur  nxënësit nuk arritën 
të hyjnë në lidhje me mësuesit, 
nëpërmjet Vodafone Albania,  ZVA 
Pogradec arriti të sigurojë 310 
aparate celularë që ju shpërndanë 
nxënësve që vërtet nuk kishin 
mundësi të pajiseshin me një aparat 
të tillë. 
Në këtë dhurim u ndoq edhe kriteri 
ekonomik i nxënësve, sepse pjesa më 
e madhe e familjeve në fshat janë me 
ndihmë ekonomike. Sot 132 nxënës 
nuk kanë krijuar lidhje më mësuesit 
dhe kjo ka qenë pasojë e neglizhencës 
së tyre. Mësimi vazhdon normalisht. 
Këtyre temave mësuesit do t’ju 
rikthehen në shtator përsëri.
Dhe  në  fund  cili  është  një  mesazh  
që  doni  t’ua  transmetoni  të  rinjve  
pogradecarë?
Ju përgëzoj për nismën që keni marrë 
dhe për krijimin e gazetës “Letër e 
Hapur”. Edhe titulli i saj është si vetë 
Ju për të thënë problemet ashtu siç 
janë, por nën këndvështrimin e të 
rinjve që do t’i japin një frymë të re jo 
vetëm gazetës, por edhe qytetit. 
                Gazetare: Brisilda Merko

Në qendër, përballë - Drejtori i Zyres Vendore Arsimore  Pogradec, në krahë - gazetarët
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Motivi ballkanik dhe europian i disa prej baladave të mirënjohura në 
folklorin tonë dhe jo vetëm

                                                                                                                P                                
(Pjesa e parë: Kënga e motrës dhe 
vëllait të vdekur, Lenora dhe Tipet 
e Motivit) 
Në këtë shkrim (artikull), do 
përpiqemi të bëjmë një analizë të 
disa prej baladave më të përhapura 
në Ballkan dhe Europë, duke 
parë (komentuar, analizuar) disa 
nga ato që hasen në Gadishullin 
tonë e më tutje se ai. Komentet, 
analizat, studimet, i përmbahen 
përgjithësisht përmbledhjes 
“Këngë të moçme shqiptare” të 
autorit Fatos Arapi, botuar në 
Tiranë në vitin 1986, shtëpia 
botuese ‘Naim Frashëri’.
Kënga e motrës dhe vëllait të 
vdekur Në vitin 1773, në Gjermani u 
botua balada “Lenorë”. Bërthamën 
e saj, poeti Gotfrid August Byrgen 
e kishte marrë nga një motiv 
popullor, motiv i cili, siç u vu në 
dukje nga studiuesit më vonë, ishte 
i përhapur në të gjithë popujt e 
Europës.
Me pak fjalë, subjekti i baladës 
ishte ky:
Një vajzë e një djalë i ri dashurohen 
e vendosin të martohen. Pas disa 
kohësh, burrit i duhet të shkojë 
në luftë e atje vritet. Vajza nuk e 
di ç’ka ndodhur e qan, e kërkon 
dhe e pikëlluar shkon te varri i të 
dashurit. Ky ngrihet në mesnatë 
nën dritën e hënës e kërkon të 
fejuarën për të ardhur në dasmë. 
Nis udhëtimi nëpër natë, nisin 

pyetjet e përgjigjet deri 
te varri i djalit. Aty, vajza 
ose vdes, ose shpëton nga 
kënga e gjelit të mëngjesit.
Në variantin europian 
të “Lenorës” hasim një 
“hakmarrje, dënim” nga 
ana e të dashurit (të 
fejuarit, bashkëshortit) 
ndaj së dashurës së vet, e 
cila i shqetëson varrin me 
lotët e saj. Hasim gjithashtu 
një mendim themelor të 
njerëzimit: 

Dashuria e vërtetë nuk jeton dot e 
vetme.
•Për herë të parë, për këngën e 
“Motrës dhe vëllait të vdekur” 
në Ballkan, ka folur filologu 
francez Klod Foriel. Ai i dha për 
herë të parë lexuesit europian 
një nga tipet ballkanike të këtij 
motivi. Më vonë, me baladën 
u morën studiues të ndryshëm 
(gjermani Volner, francezi Psikari, 
greku Politis, rusi Sozonovic 
dhe bullgari Shishmanov). Nga 
shkrimet e tyre, motivi i “Motrës 
dhe vëllait të vdekur” hyri në 
rrugën e studimeve folklorike, të 
cilat vazhdojnë. Megjithëse është 
shkruar e marrë shumë me të, 
studimet e deritanishme nuk kanë 
sqaruar shumë probleme ende të 
pazgjidhura.
•Midis motivit të Lenorës dhe 
atij në juglindje të Europës, ka 
ndryshime thelbësore.
1.Motivi i Lenorës shpreh 
marrëdhënien bashkëshortore: 
burri, i fejuari ose i dashuri – me 
gruan e vet. Ndërsa motivi ballkanik 
shpreh ose marrëdhëniet nënë 
– bijë, ose marrëdhëniet motër – 
vëlla, dmth brenda familjes, gjakut.
2.Te “Lenora” ka njëfarë zemërimi 
e hakmarrjeje nga ana e burrit 
të vdekur ndaj së shoqes, linjë 
kjo që kalon deri te lugetërit e 
vampirët. Kurse varianti ballkanik 
karakterizohet nga marrëdhënie të 
pastra dashurie midis anëtarëve të 

një familjeje: vëlla – motër – nënë.
3.Tipi europian i Lenorës gjendet 
në të gjithë Europën dhe në pjesën 
veriore të Ballkanit, ndërsa tipi i 
mirëfilltë ballkanik është mbyllur 
kryesisht në Shqipëri, Greqi, 
Maqedoninë e Veriut, Bullgari, 
Serbi, Kroaci, Rumani dhe te 
arumunët.
Pyetjes se përse motivi i “motrës 
dhe vëllait të vdekur” në Ballkan 
ka marrë një përmbajtje tjetër 
nga ai i “të fejuarit të vdekur” në 
Europë, studiuesit i janë përgjigjur 
me arsyetimin që në Ballkan 
marrëdhëniet patriarkale në 
shoqëri, e veçanërisht në familjet 
e mëdha patriarkale, kanë qenë 
shumë të forta për një kohë të 
gjatë. Kushtet e jetesës kanë 
përcaktuar marrëdhënie të tjera, 
më të forta, më të qëndrueshme 
midis anëtarëve të një familjeje. 
Fatet historike kanë bërë që në këta 
popuj, këto lidhje të forcohen. 
Kjo do të thotë që tipi ballkanik i 
motivit tonë shpreh një përmbajtje 
krejt tjetër dhe ai nuk mund të 
identifikohet plotësisht me motivin 
europian të Lenorës. 
Siç u përmend, motivi mbi vëllanë 
e vdekur gjendet në letërsinë 
gojore të Ballkanit. Nuk e kanë 
vetëm turqit, por e kanë mjediset e 
islamizuara në Ballkan. Kjo tregon 
se këta popuj kanë ruajtur shumë 
prej formimeve të tyre kulturore të 
lashta. 
Vija skeletike e baladës ballkanike 
që ne njohim është kjo: Një nënë 
(zakonisht e ve) ka shumë djem e 
një vajzë të vetme. Vajza rritet e 
bëhet për martesë. Vijnë shumë 
për ta kërkuar, gjersa më në fund 
vjen edhe një trim prej dherash 
të largëta. Nëna dhe vellezërit, 
disa herë edhe vetë vajza nuk e 
dëshirojnë një martesë të tillë, 
por ngul këmbë vëllai i vogël. Ai 
bëhet shkaku/shkaktar që motra 
të martohet larg. Menjëherë pas 
martesës, të gjithë vëllezërit vdesin 
ose prej murtajës, ose vriten në 

luftë. Nëna qan e ulërin e mallkon 
djalin shkaktar që në ato çaste nuk 
i ndodhet pranë as vajza e saj e 
vetme. I vdekuri çohet prej varrit 
(në variante të tjera janë lotët e së 
motrës që e ngrejnë). Guri i bëhet 
kal, rrasa e varrit shalë. I hipën 
e shkon tek e motra. Së bashku 
kthehen në shtëpinë prindërore. 
Gjatë rrugës, pyetje – përgjigje. 
Kur afrohen, vëllai shkon e hyn 
në varr ose brenda në kishe. Vajza 
shkon tek e ëma, nga dhimbja ato 
zakonisht vdesin të dyja, ose njëra 
prej tyre, ose kthehen në zogj. 
Shkenca folklorike dallon dy tipe të 
motivit në fjalë: tipi I, kur djalin e 
ngrenë nga varri lotët e nënës dhe 
tipi II, kur ai çohet prej lotëve të së 
motrës. 
Shpërndarja e dy tipeve ndër 
popujt e Ballkanit është kështu: 

Popujt Tipi I  Tipi II 

Rumunët +  

Bullgarët  + + 

Serbi & Kroaci  + 

Maqedono-arumunët +  

Shqiptarët + + 

Grekët +  

 

Pra, rumunët, arumunët e grekët 
kanë vetëm tipin I, ku të vdekurin 
e ngrenë nga varri lotët e nënës, 
serbokroatet vetëm tipin II, ku 
vëllanë e ngrenë lotët e motrës. 
Shqiptarët dhe bullgarët i njohin 
të dy tipet: I dhe II. Në rreshtat e 
mësipërm, u përpoqëm të bëjmë 
një Hyrje për në labirintet e njërës 
prej baladave më të hershme, më 
të përhapura e më të diskutuara 
në Ballkan e më gjerë. Në numrat 
në vijim do merremi me variantet 
e ndryshme të baladës dhe me 
krahasimet e mundshme të disa 
prej versioneve më të hasura 
në Shqipëri e ndër fqinjët tanë.
Njëkohësisht, do trajtojmë Ciklin e 
Kreshnikëve (Gjergj Elez Alia, Muji 
dhe Halili, Vajtimi i Ajkunës etj.).
Klemend Guçi
Mësues
Gjimnazi “Gjergj Pekmezi” 
Pogradec

Piktor Guri Madhi
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Këshilli Rinor Pogradec
Këshilli Rinor Pogradec është një organizatë rinore, në kuadër 
të aktivizmit dhe përfaqësimit të të rinjve në vendimmarrje, e 
ngritur me mbështetjen e Bashkisë Pogradec, USAID-it, Nehemiah 
Gateway University dhe Shoqatës Unë, Gruaja. Çdo shkollë 
përfaqësohet në këshill nga 5 senatorë në rrethin e Pogradecit, të 
cilët kanë qenë pjesëmarrës në mbledhje.
18.02.2019 
Në mbledhjen e parë të Këshillit 
të rinjtë u njohën me njëri-
tjetrin, u diskutua përzgjedhja e 
koordinatorëve dhe prezantimi i 
objektivave që synon të përmbushë 
organizata rinore. Në këtë takim 
senatorët u njohën me detyrën e 
parë si pjesëtarë të KRP, “Krijimi i 
qytetit ideal”.

16.11.2019 
Në mbledhjen e dytë të zhvilluar në ambientet e NEHEMIA Gateway 
University, u diskutua rreth detyrës së dhënë, mbi paqartësitë dhe 
pikëpyetjet e ngritura gjatë 
punës individuale. Çdo grup 
prezantoi idenë dhe vizionin e 
tij mbi krijimin e qytetit ideal, 
u shkëmbyen ide dhe u dhanë 
sugjerime për vazhdimësinë e 
punës.

08.12.2019 
Me rastin e Ditës Kombëtare të 
Rinisë, Këshilli Rinor Pogradec 
prezantoi tek Kryesia e Bashkisë 
“Qyteti ynë ideal”. Idetë e këtij 
projekti do të jenë në vijimësinë 
e një projekti të përbashkët 
ndërmjet USAID-it dhe Bashkisë 
Pogradec, me qëllim aktivizimin e 
Qeverive të Nxënësve.

15.02.2020 & 29.02.2020
Në këto 2 mbledhje u diskutua 
mbi hartimin e kalendarit të 
aktiviteteve dhe u përgatit një 
plan afatgjatë për aktivitetet në 
vazhdimësi. Të rinjtë paraqitën 
ide mbi kategoritë e ndryshme 
të aktiviteteve duke u bazuar 
në interesat dhe nevojat e 
bashkëmoshatarëve.  -Në 
pasditen e takimit të dytë, pas 
shpalljes së logos më të re të KRP, pjesëtarët organizuan një Movie 
night argëtues, ku u shkarkua e gjithë lodhja e ditës dhe të rinjtë u 
njohën më shumë me njëri-tjetrin. 

17.04.2020 – 03.05.2020
Pandemia nuk i ndaloi 
mbledhjet, por në 
ato kushte takimet 
vazhduan nëpërmjet 
platformave online. 
Kështu filloi puna 
për numrin e parë 
të gazetës periodike 
‘’Letër e hapur’’ 
në zbatim nga SIG 
foundation, mbeshtetur financiarisht nga Lëviz Albania, projekt i 
Agjensisë Zviceriane për Zhvillim dhe Bashkëpunim. Pas një trajnimi 
për ‘’Monitorim, Raportim lajmi dhe Gazetari’’ me profesor Ilir 
Shytën u zgjodh edhe redaksia e gazetës…

05.04.2020
Të gjithë përfaqësuesit e KRP realizuan 
një video-mesazh ndërgjegjësues. Kjo 
video synonte të inkurajonte të gjithë 
të rinjtë, duke bërë të ditur se ka plot 
mënyra si mund ta fitojmë këtë betejë 
edhe nga shtëpitë tona. 

Ky Këshill funksionon i mëvetësishëm, i cili synon të evidentojë problematikat e të rinjve pogradecarë, mundësitë e reja që mund të shfrytëzohen, 
si dhe identifikimin e një mori çështjesh që kanë shumë rëndësi për aktivizimin rinor në Pogradec.                                                             
                                                                                                                                                                                                           Gazetare: Dea Xhemollari

QEVERISJA E NXËNËSVE
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Dilemat e të rinjve - përmbledhje nga 
intervista me av. Endri Çela
“Cila do të jetë e 
ardhmja jonë?”- kjo 
është gjëja e parë 
që vjen në mendjen 
e të rinjve sot. A 
thua vallë ky është 
hendeku i vetëm për 
ta? Po, sepse realisht 
të rinjtë nuk kanë 
mbështetjen e duhur 
nga institucionet e 
administratës publike, 
kjo për shkak të mënyrës se si 
është ndërtuar sistemi këtu në 
Shqipëri. Pothuajse asnjë nga 
institucionet nuk u jep të rinjve 
mbështetjen e duhur që duhet të 
kenë, por edhe çdo lloj mundësie 
tjetër për të rinjtë nuk është në 
nivelin e duhur. Përsa i përket 
problematikave ligjore tek të 
rinjtë dhe handikapit ligjor dhe 
atij praktik, av. Endri Çela thotë: 
“Problemet ligjore në përgjithësi 
janë të së njëjtës natyrë, siç 
janë për çdo individ tjetër me 
përjashtim të rastit që për të 
rinjtë ka rregullime të posaçme. 
Për shembull, në qoftë se flasim 
për pjesën penale, personat që 
janë nën 18 vjeç kanë rregullime 
të veçanta nga ligji penal, kodi 
penal dhe kodi i procedurës 
penale, që lidhen me faktin 
se këta persona gjithmonë 
duhet të kenë një psikolog në 
momentin që do të pyeten. Ka 
seksione të veçanta nga gjykatat, 
kur vjen puna tek dënimi ku 
parashikohet kodi penal, që 
dënimi i personave që janë nën 
18 vjeç, nuk mund të jetë më 
shumë sesa gjysma e dënimit të 
një personi që ka përgjegjësi të 
plotë penale. Dispozitat ligjore 
kanë rregulluar një lloj mbrojtje 
të posaçme për të rinjtë, jo vetëm 
për pjesën penale, por edhe për 
pjesët e tjera. Si për shembull, 
pjesa ligjore ka një rregullim 
të posaçëm për të rinjtë, për 
arsye psikologjike, emocionale 
dhe shoqërore të individëve 
të rinj, që përgjithësisht janë 
në një proces jo gjithmonë të 
njëjtë me ata që janë më të 
rritur.” Jo gjithçka zbatohet sot 
me anë të ligjit tek të rinjtë. A 
e kanë të rinjtë fuqinë për të 
ngritur struktura organizative 
rinore? Momentalisht ekzistojnë 
struktura organizative të 
krijuara nga të rinjtë. Ndërsa 
nga pjesa e administratës 
shtetërore, pjesa e institucioneve 
dhe pjesa që parashikon ligji 
janë se ka seksione të veçanta 
për të rinjtë. Ministria përkatëse 
duhet të ndërmarre veprimtari 

përkatëse për të rinjtë, duhet të 
krijojë institucione përkatëse 
për të qenë sa më afër dhe 
për t’i ndihmuar të rinjtë që 
të mos kenë probleme përsa i 
përket integrimit në shoqëri, 
punësimit të tyre që realisht në 
Shqipëri, punësimi i të rinjve 
dhe integrimi në shoqëri është 
më i vështirë sesa në shoqëritë e 
tjera moderne. “Duhet të bëhet 
më shumë nga qeveria kryesisht 
që t’ju krijohet dhe t’ju kthehet 
shpresa të rinjve, sepse ideja e 
shumicës nga të rinjtë është që 
të shkojnë jashtë, që të gjejnë 
një punë më të mirë dhe të kenë 
një jetë më të mirë atje. E para 
fillon që nga shpresa, të rinjve 
duhet t’ju rikthehet shpresa dhe 
kjo e fundit nuk kthehet me fjalë, 
por kthehet me vepra. T’ju jepet 
mundësia të rinjve të integrohen, 
të jenë më të lirshëm, t’ju krijohet 
mundësia që të ndjekin atë gjë që 
e ndjejnë më shumë veten dhe të 
kenë mundësi të jenë të lirshëm, 
të mos detyrohen të bëjnë punë 
që nuk e ndjejnë, vetëm për  të 
mbijetuar.”-shprehet avokati 
Çela. Sipas ligjit përkatës, 
parimet e barazisë janë që nuk 
duhet të diskriminosh një person 
për faktin që është i ri, pra duhet 
ta trajtosh njëlloj një person të 
ri dhe një tjetër që mund të jetë 
pak më i madh në moshë, sepse 
kur vjen puna tek punësimi ti 
e kërkon një të ri me 10 vite 
eksperiencë, por ku do ta gjejë 
këtë eksperiencë ai kur sapo ka 
mbaruar shkollën?! Pra duhet t’i 
jepet një mundësi që të tregojë 
veten dhe ta justifikojë vendin e 
punës. 
Për këtë avokati Çela shprehet: 
“Mos e paragjyko një të ri pa i 
dhëne një mundësi.”
Shoqëria Shqiptare është krijuar 
në një mënyrë të veçantë, që në 
përgjithësi përkatësia politike 
lind si pasojë e përkatësisë 
politike që ka patur familja. 
Kur flasim për të rinjtë, ata 
anëtarësohen në një subjekt 
politik për shkak të përkatësisë 
politike të familjes. Secili duhet 
të ketë atë pavarësinë, shpirtin 

rebel në një farë mënyrë dhe të 
të bërit atë që ata mendojnë se 
është më e mira për ata. Avokati 
është plotësisht i bindur se nuk 
duhet ndjekur ajo formë politike 
që ka patur babai apo gjyshi 
vetëm për këtë fakt, por duhet të 
jesh me atë formë politike sepse 
ti e beson atë. 
Të rinjtë përgjithësisht janë të 
angazhuar në pjesën politike dhe 
kjo është gjë e mirë, por duhet që 
ata të kenë më shumë vëmendjen 
tek organizimi, jo vetëm tek pjesa 
politike kryesore, por edhe tek 
krijimi i strukturave të reja që të 
kenë frymën e të rinjve. Realisht 
të rinjtë sot duhet të kenë fuqinë 
e tyre ligjore në vendimmarrje. 
Këshilli Bashkiak duhet të jetë i 
ndikuar nga të rinjtë, por realisht 
nuk është ndikuar nga grupi i 
interesit të të rinjve në vetvete. 

Por këtu shtrohet edhe një pyetje: 
“A i ka vajtur Këshillit Bashkiak 
një vendim ose një kërkesë nga 
një grup të rinjsh?” Kësaj pyetje 
avokati Çela i përgjigjet se tek 
të rinjtë ekziston mundësia 
për të dhënë një mendim tek 
Këshilli Bashkiak, pastaj është 
pjesë tjetër në qoftë se Këshilli 
Bashkiak ndikohet apo jo.Të 
rinjtë janë hallka kryesore e këtij 
vendi. Fuqia e ligjit duhet të jetë 
mbizotëruese tek ata dhe nuk 
duhet anashkaluar. Çdo ditë e 
çuar dëm për të rinjtë, ngulit një 
gozhdë në mur, e nëse kujtohemi 
ta heqim gozhdën, muri ngelet 
përsëri i shpuar. Kështu që 
ndryshimi dhe fuqizimi i të 
rinjve duhet të fillojë tani!                                      
             Gazetare: Joana Ruho

Mbështetja tek ligji
Themeli për ndërtimin e një Shqipërie të 
zhvilluar, të kulturuar dhe të përparuar 
nga të gjitha fushat, është rinia. Të 
rinjtë me ideologjizmat, vullnetin dhe 
kurajën e tyre, janë ata të cilët më 
së miri mund t’i bëjnë ballë shumë 
sfidave, por të vetëm asnjëherë nuk 
mund të arrijmë atje ku duam, prandaj 
si në çdo gjë tjetër duhet një mbështetje dhe krah ku siguria mos 
të mungojë asnjëherë. E ku mund ta gjejmë një mbështetje më të 
fortë e të vendosur se sa tek vetë ligji?  Pikërisht ligji përkatës për 
mbrojtjen e të drejtave të të rinjve në mënyrë gjithëpërfshirëse, 
krijimin e  kushteve të nevojshme për aktivizimin, pjesëmarrjen 
dhe mbështetjen e të rinjve, përcaktimin e  funksioneve dhe 
kompetencave të institucioneve në nivel qendror dhe vendor, 
si dhe bashkëpunimi me organizatat që ushtrojnë veprimtari në 
fushën e rinisë, përmbledh në një formë akoma më të mirë dhe të 
saktësuar mbështetjen, të drejtat dhe më pas fuqizimin e tyre.     
                                                                       Gazetare: Klea Kodra

Të rinjtë, shpresë për të sotmen dhe 
të ardhmen tonë

Padyshim që një plagë e madhe 
e shoqërisë shqiptare mbeten 
problematikat që çdo ditë 
shqetësojnë të rinjtë. Shkalla 
e lartë e papunësisë, mungesa 
e arsimit kualitativ, hapësirat 
e kufizuara për pjesëmarrjen e 
të rinjve në jetën publike dhe 
institucionale, aktivizimi i tyre, 
janë vetëm disa nga problemet 
me të cilat përballen të rinjtë në 
Shqipëri. Aktivizimi i të rinjve 
është një pikë kyçe, sepse rinia ka 
aftësi shumë të madhe, ka vullnet 
për ndryshim dhe kontribuim, si 
edhe rinia mund të kthehet në një 
katalizator për çdo sistem. Rritja 
e përfaqësimit të tyre në procesin 
e vendimmarrjes për problemet 
që i prekin, nxitja dhe lehtësimi 
i krijimit të organizatave rinore 
të afta për të hartuar dhe 

implementuar projekte, për të 

ndikuar tek të rinjtë dhe jeta 
e tyre, janë mirëpërcaktuar 
në nenet e Kushtetutës së 
Republikës së Shqipërisë. Këto 
ligje mund të bëjnë ndryshimin 
dhe të ndikojnë në fuqizimin 
e tyre për të mos patur këto 
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probleme që të rinjtë hasin sot. Si 
një forcë rinovuese e vendit, zëri i 
rinisë duhet të dëgjohet. Rinia ka 
nevojë për mbështetje që të mund 
të eci përpara. Organizatat rinore 
mund të jenë një mjet i denjë për 
rritjen e shkallës së aktivizimit 
dhe vendimmarrjes së të rinjve. 
Sipas ligjit për organizatat rinore, 
ato duhet të kenë financime nga 
organet e pushtetit qendror, 
vendor dhe fondit grant të 
dedikuar për rininë. Kjo pikë 

shumë e rëndësishme sjell jo 
vetëm nxitjen e pjesëmarrjes së 
të rinjve në to, por edhe mundësi 
shumë të mira për emancipimin 
e mëtejshëm të tyre. Organizatat 
rinore në vendin tonë duhet të 
kenë një buxhet të mjaftueshëm 
që të mund t’ju premtojnë atyre 
dhe t’i nxitin më tej në iniciativa 
të reja. Ligjet janë arma më e 
fuqishme që mund të kenë të 
rinjtë sot!                        
              Gazetare: Sara Basha

Fuqizimi, nevojat dhe problemet 
e të rinjve
Sot, ne synojmë të zhvillojmë 
njohuritë, të rrisim aftësitë si 
edhe të kemi sukses në jetë. Ligji 
për rininë, por edhe vetë të rinjtë 
projektohen të rrisin njohuritë 
e tyre, duke kombinuar aftësitë 
në jetë me atë çka i pret në të 
ardhmen. Njohuritë e të rinjve 
sot lidhen me atë çfarë janë dhe 
çfarë duan të bëhen. Ligji i të 
rinjve e rrit në një farë mënyre 
fuqizimin e tyre. Por çështja 
nuk është kjo. Çështja është: ‘A 
arrijnë dot të rinjtë të fuqizohen 
me anë të ligjit?’ Fuqizimi i të 
rinjve varet nga formimi i tyre, 
nga aftësitë dhe njohuritë që ata 
kanë për t’u fuqizuar. Formimi 
i të rinjve arrihet nëpërmjet 
trajnimeve, kurse fuqizimi arrihet 
me kalimin e kohës. Për t’i arritur 
të gjitha këto, të rinjtë duhet të 
angazhohen plotësisht dhe të 
marrin pjesë në mënyrë aktive 
nëpër organizata të pavarura 
rinore. Vetëm nëpërmjet vetë 
organizimit dhe ndërthurjes së 
aftësive të ndryshme që kanë 
të rinjtë, arrihet fuqizimi. Por 
asgjë nuk është kaq e lehtë, pasi 
të rinjtë gjatë rrugëtimit të tyre 
hasin shumë probleme, të cilat iu 
bëhen barrë shtesë mbi shpinë. 
Shqetësimi më i madh i të rinjve 
sot përveç papunësisë, është edhe 
mos konsiderimi i të qënit i ri. Të 
rinjtë hasen shpesh me situata ku 
nuk iu dëgjohet fjala dhe ku zëri i 
tyre nuk ka fuqi, paçka se mund 
të kenë të drejtë si nga ana ligjore 
edhe nga ajo praktike. Niveli 
shumë i lartë i kësaj të fundit 
mes rinisë është një fenomen të 
cilin kriza e ka zhytur akoma më 
thellë. Përpos kësaj, sikundër 
e përmenda edhe më sipër, një 
problem kyç dhe po aq shqetësues 
tek të rinjtë e sapo diplomuar 
është edhe punësimi. Të rinjtë sot 
nuk e kanë mundësinë e gjetjes së 
një pozicioni pune përkatës. Kjo 
i çon të rinjtë duke konkurruar 
për në call center, apo për të 
punuar kamerier sikundër ndodh 

rëndom sot. Përveç kësaj, ka 
mungesë të kapaciteteve në jetën 
publike, kjo gjë i çon të rinjtë në 
humbje kohe kot, si për shembull 
nëpër kafene. Rinia sot, ka rënë 

pre e një jetese të dobët dhe pa 
kualitet, sepse gjithçka ju është 
bërë stresuese. Janë pikërisht 
këto probleme si edhe të tjera në 
përgjithësi, që sjellin nevojat e 
të rinjve. Papunësia e rinisë sjell 
nevojën për të emigruar jashtë, 
për një jetë më të mirë dhe për 
një të ardhme të ndriçuar. 
Nevojat e të rinjve sot janë të 
mëdha, ato mundet ta arrijnë 
mbështetjen nga strukturat 
shtetërore, por ato nuk e 
mundësojnë buxhetin përkatës 
për t’i përmbushur nevojat e 
rinisë. 
Të rinjtë e sotëm kanë nevojë për 
qendra rinore, ku mund të vetë 
organizohen dhe të fuqizohen. 
Të rinjtë sot kanë nevojë që 
zëri i tyre të jetë vendimmarrës 
dhe jo shkelës. Përpos të gjitha 
sfidave që kanë të rinjtë më 
kryesorja është të shkollohen. 
Nëse të gjitha këto probleme 
do t’i përmblidhnim me një 
emërues, padyshim se do e kisha 
emëruar si mungesa e rrënjëve 
së një kombi të ardhshëm, sepse 
të rinjtë janë ndjenja absolute 
e një të ardhmeje të ndriçuar. 
Nëse do të zvogëlohen problemet 
e të rinjve dhe të rriten nevojat 
e tyre, padyshim se do të arrihet 
fuqizimi!                  
       Gazetar: Mateo Yskollari

Sistemimi i shitësve sezonalë përgjatë 
shëtitores “10 Dëshmorët e Pojskës”

Bashkia Pogradec në prag të 
sezonit turistik është duke 
përgatitur garantimin e 
hapësirave dhe shërbimeve 
të përshtatshme për banorët 
vendas, për turistët e 
përvitshëm, por edhe për ata që 
pritet të vijnë nga qytete të tjera 
të vendit, si edhe nga jashtë 
Shqipërisë, në zbatim rigoroz 
të udhëzimeve nga “Protokolli 
i Masave anti-Covid19 përgjatë 
sezonit turistik 2020”. 
Aktualisht, puna e Bashkisë 
Pogradec, nëpërmjet 
Ndërmarrjes së Mirëmbajtjes 
dhe Infrastrukturës, si edhe 
kompanisë së kontraktuar për 
pastrim, është fokusuar në 
gjithë vijën liqenore, nga hyrja 
e qytetit deri në Tushemisht. 
Nisur nga aktualiteti, kushtet e 
papërshtatshme të shërbimit, 
mungesa e infranstrukturës 
(rrugore dhe turistike), 
lëvizshmëria e kufizuar e 
qytetarëve, papastërtia e 
krijuar përgjatë shëtitores “10 
Dëshmorët e Pojskës” nga 
shitësit sezonalë, por edhe 
probleme të tjera, që janë 
konstatuar dhe verifikuar 
nga ana e specialistëve pranë 
Bashkisë Pogradec, imponojnë 
ndërhyrjen për menaxhimin 
dhe shfrytëzimin sa më të 
mirë të hapësirave publike, 
duke synuar transformimin 
e shëtitores në një hapësirë 
publike shumëfunksionale, 
në shërbim të banorëve e 
pushuesve gjatë sezonit veror, 
për të rritur mirëqenien e 
popullsisë, kapacitetin turistik, 
rritjen e prodhimit, mbrojtjen 
dhe ruajtjen e mjedisit.Për këtë 
situatë është gjetur zgjidhja e 
duhur për shitësit sezonalë, duke 
përmirësuar shërbimin e tyre, 
ruajtjen e distancave mbrojtëse, 
vizibilitetin e bregut liqenor dhe 
fasadën përgjatë Shëtitores, 
duke tërhequr turistët për të 
shfrytëzuar këto shërbime ose 
produkte të shitësve sezonalë. 
Por, nuk mund të bëhet me 
fondet aktuale të Bashkisë 
Pogradec, ndaj ky artikull i 
drejtohet çdo biznesi, organizate 
apo kompanie, që mund të 
ndihmojë në realizimin e kësaj 
ideje që mund të transformojë 
fasadën e bregliqenit dhe të rritë 
shërbimin ndaj turistëve. Thirrja 
konkrete është të bashkoheni 
në këtë iniciativë që rrit fluksin 
turistik në zonë, shndërrimin 

e Pogradecit në ofrues serioz 
të shërbimeve dhe produkteve 
turistike, si edhe së fundmi, 
rrjedhimisht përftojmë një rritje 
ekonomike të përgjithshme, që 
nevojitet për çdo sektor.

Qëllimi:
•Rritja e kapacitetit dhe fluksit 
turistik
•Përmirësimi i kushteve dhe 
ofrimit të shërbimeve
•Siguria dhe mbrojtja e mjedisit
•Qarkullimi dhe lëvizshmëria e 
lehtësuar
•Përmirësimi i fasadës dhe 
vizibilitetit bregliqenor
Përfituesit:
•Komuniteti pogradecar
•Turistët vendas dhe të huaj
•Shitësit ambulantë
Ky është një investim afatgjatë, 
i cili do të merret në përdorim 
nga shitësit ambulantë, por do të 
administrohen nga ana e NMI, 
Bashkia Pogradec, duke siguruar 
mirëmbajtjen, magazinimin për 
sezonin e ardhshëm (2021 e në 
vijim), si edhe duke dëshmuar 
suksesin nga ky unifikim dhe 
shërbim, parashikojmë në 
kërkesa për shumëfishimin e 
tyre vitin e ardhshëm. Nëse 
dëshironi që të renditeni edhe ju 
tek kontributdhënësit që mund 
të bëjnë realitet këtë projekt, 
jeni të lutur të na kontaktoni 
nëpërmjet kontakteve të 
redaksisë së gazetës ‘Letër e 
Hapur’ ose tek kontaktet zyrtare 
të Bashkisë Pogradec 
Adresa: Bashkia Pogradec, 
Bulevardi “Rreshit Çollaku”, 
Lagja. Nr. 2, Pogradec; 
Tel:  00355 83 22441, 
Fax: 00355 83 22441 / 22424, 
E-mail:
bashkiapogradec@gmail.com). 

Njësia për Koordinimin e 
Integrimit Europian dhe 
Ndihmës së Huaj,

Bashkia Pogradec
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Viki.H. Për ish-portieren K.M.
“Mbretëresha” e topave në ajër, ndonjëherë edhe autore golash. 
Një talent pogradecar, e cila na ka nderuar. Ishe pjesë e ekipit për 
pak vite, talenti jot bëri që të mos ishe pranë nesh, por aty ku ti e 
meriton, duke ndjekur karrierën tënde aty ku të takon ty. Ekipi jot 
i dytë u bë Apolonia.  Dhe për ne u bëre krenaria jonë dhe krenaria 
e Pogradecit. Të falënderoj që u bëre një mike e mirë për mua dhe 
për gjithçka që ke bërë për ne si ekip.
Me respekt,                                                                   Nga Pogradeci

Për mësuesen Nertila Kulla
Mësuese nuk e di sa e vështirë mund të jetë të menaxhosh një klasë 
kaq të zhurmshme si puna jonë. Por diçka e di që ti me durimin 
dhe qetësinë tënde e ke menaxhuar çdo situatë në mënyrë perfek-
te. Kjo është një periudhë e vështirë, por ti nuk njeh vështirësi. Të 
falënderoj për angazhimin që ti ke ndaj nesh.  Me respekt
                                                                                                 Anonim

Për Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë
Për një moment mendova se gjithçka ndaloi. Më interesonte edhe 
arsimi, prandaj një mëngjes, lajmërimi që mësimi do të vazhdon-
te, ishte një fije shprese, një motiv i ditëve më të errëta. Mirënjohje 
të gjithëve! Faleminderit që të pamundurat i bëtë të mundura dhe 
që çdo gjë e mendoni fillimisht nga ana jonë! Me respekt,
                                                                          Amarda Hymetllari

Klementina Maxhari, shkolla “Gjergj Pekmezi” për 
Adriana Kaçkën, mësuese pranë kësaj shkolle.  
“Një ligj që nuk ka të bëjë as me Njutonin, as me Ajnshtajnin, por 
ka të bëjë me mirënjohjen dhe të qenurit falënderues ndaj teje 
është parësor për ne”.                                                

Anisa B., shkolla “Gjergj Pekmezi”, shkruan për 
Klement Guçin, mësues gjuhë-letërsie pranë kësaj 
shkolle.
“Faleminderit për përkrahjen që na ke dhënë në këto ditë të vështi-
ra. Faleminderit për çdo gjë që ke ofruar për ne. Faleminderit për 
çdo këshillë, lëvdatë, qortim e ndëshkim që ke bërë. Kështu na 
mësove se jetën duhet ta marrim seriozisht, na mësove se duhet ta 
marrim përgjegjësinë për veprimet tona pa marrë parasysh për-
fundimin”.

Dedikim kushtuar uniformave blu
Ju, policët, një ndër heronjtë e heshtur të ditëve së sotme. Ju që me 
punën tuaj po bëni shumë për të gjithë ne në këto ditë të vështira. 
Ju meritoni shumë më shumë, meritoni falënderime të pamasa 
për atë çka ju bëni. Faleminderit për vullnetin, inkurajimin dhe 
punën tuaj të palodhur që keni bërë, po bëni dhe do vazhdoni ta 
bëni për të mbrojtur popullin tuaj. Falënderime dhe mirënjohje 
për punën tuaj dinjitoze dhe të përkushtuar, për vëmendjen që 
po i kushtoni popullit në këto kohë pandemie, që po e mbroni atë 
me gjithë përkushtim. Faleminderit që duroni, dhe që nëpërmjet 
durimit nxirrni në pah punën tuaj prej profesionisti. Sot ju jam 
mirënjohës më shumë se kurrë për ata që na mbajnë të shënde-
tëshëm, ku përpos mjekëve jeni edhe ju, që jeni në mbrojtje të çdo 
qytetari, në tregje, parqe, dyqane etj, kjo për të mbrojtur shënde-
tin e tyre. Faleminderit për çdo polic, qoftë ai bashkiak apo rrugor 
si edhe për trupën ushtarake që sot më shumë se çdo herë meriton 
mirënjohje për punën që po bën në përballimin e situatës. Ju jeni 
një ndër heronjtë e shëndetit në Shqipëri dhe në mbarë botën, që 
udhëheqin luftën kundër COVID-19. Jam shumë mirënjohës për 
punën tuaj të vështirë, ekspertizën dhe guximin. 
Faleminderit…                                                                                
                                                                                 Mateo Yskollari

MJEKËVE…
Engjëjve të mbijetesës, jetës dhe ekzistencës…
Nuk ka det më të thellë se mirënjohja, nderimi dhe respekti që JU 
meritoni.  As heronj më luftarakë se JU… që rrëmbeni sekondat, 
sfidoni kohën dhe nënshtroni pamundësinë. Sa e ngushtë ngjan 
pafundësia përballë sakrificave tuaja të pafundme, aq potente 
tingëllon beteja PËR JETËN. Po aq vigan, triumfi i Ekzistencës 
me jehonë përjetësie. FALEMINDERIT! FALEMINDERIT NGA 
ZEMRA, UDHËRRËFYES TË VAZHDIMËSISË…!
                                                                                     Jona Mato

Për nënën time të shtrenjtë!
Ndonjëherë nuk arrij të shprehem siç duhet tek ti, ka raste kur nuk 
them fjalët e duhura edhe të tregoj se sa rëndësi ke për mua. Ti je 
nëna më e mirë që unë njoh dhe unë jam krenare që jam vajza jote. 
Nëna ime, ti meriton vetëm të buzëqeshësh, pasi ajo buzëqeshje 
më jep mua jetë dhe më lejon të eci përpara. Faleminderit që ke 
qenë për mua aty në çdo moment. Të dua shumë!
Vajza jote,                                                                                        I.B

Viki.H. Për mësuesit. Pa ju nuk do mundeshim ...
Në këto ditë të vështira jeni bërë heronjtë e dijes për ne. Gjatë 
këtyre viteve studim, jam ndeshur me mësues të ndryshëm dhe 
kam vënë re se, të gjithë janë të veçantë. Kanë bërë shumë për ne, 
aq sa nuk do mundemi t’ua shpërblejmë mundin e tyre, durimin 
e tyre dhe çdo shqetësim që u kemi sjellë. Çdokush nga ne, ka një 
mësues të preferuar, të cilin duam ta falënderojmë me mirënjohje. 
Ti shpërblejmë sa mundemi me mirënjohje, respekt dhe nderime. 
Nga ju, të dashur mësues, varet kultura jonë.                           
                                                               Me respekt, nga Pogradeci

Drejtuar organizatës “Fundjavë Ndryshe”
Ndonëse të padukshëm dhe jo në qendër të vëmendjes, ju meritoni 
të quheni “heronj”. Gjatë kësaj kohe e keni treguar me veprat tuaja 
se keni skalitur vetëm “humanizëm” dhe keni rrëmbyer me mijëra 
buzëqeshje të ngrohta e lot gëzimi. Përgëzime dhe falënderime për 
punën tuaj, e cila ka dhuruar plot doza lumturie.Faleminderit që 
nuk na latë vetëm në këtë situatë!
Bamirësia nuk të varfëron!
Me respekt,                                                                          Sara Basha

PRO-ART

Urime dhe mirënjohje 

Aktiviteti i radhës pasoi 
shumë gëzim, për faktin se 
ishte antistres dhe mbledhës 
energjish negative. Filluar 
me një mendim nga qeveria e 
nxënësve, për të falënderuar 
mësuesit për punën e bërë gjatë 
karantinës dhe pasuar nga një 
mbledhje idesh të përbashkëta. 
Shpërndarja e minikartolinave 
të futura në zarfe të posaçme 
dhe të bashkëngjitura me 
lule të bardha. Kartolinat 
shprehnin falënderim, kritika 
dhe shprehje të përdorura 
shpesh nga mësuesit. Ato u 
shpërndanë në shtëpinë e 
secilit mësues. 
                                                                                 Gazetar: Laert Liçkollari
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Aktivitete nga klubet e nxenseve
Gjatë muajit prill nga 
klubi “Nxitësit e Debatit”, 
janë zhvilluar edhe 
projekte me video e 
mesazhe sensibilizuese 
për situatën e COVID-19 
dhe falënderime për 
heronjtë, veçanërisht për 
mësuesit, mjekët dhe 
policët. Aktivitete të tjera 
u zhvilluan edhe në kuadrin e Ditës Ndërkombëtare të Librit dhe 
Ditës së Tokës me punime të ndryshme, që përcillnin plot mesazhe 
ndërgjegjësuese. Këto aktivitete u ndërmorën nga klubi i librit dhe 
Eco-club. “Lexova një libër një ditë dhe e gjithë jeta ime ndryshoi”. 
“Unë ricikloj! Buzëqeshja e tokës varet nga ne”.            
                                                                          Gaetare: Sara Basha

Jo vetëm karantinë…
Edhe pse në një periudhë pandemie dhe ku të gjithë qëndrojnë në 
shtëpi, ndoshta edhe duke mos ditur se çfarë të bëjnë, të rinjtë janë 
ata që janë gjithmonë kreativë, të duruar dhe iniciues për të bërë 
gjëra të bukura dhe për të shprehur mesazhe shumë sensibilizuese 
për të gjithë. Kështu pra, janë nxënësit e disa prej gjimnazeve të 
rrethit të Pogradecit. Ata nuk kanë dashur të qëndrojnë vetëm në 
shtëpi, duke mos bërë asgjë, po kanë dashur që këtë karantinë ta 
shohin me një këndvështrim ndryshe, ku mësojnë gjëra të reja, 
ku shprehin mirënjohje për heronjtë e vërtetë të kësaj lufte, ku 
tregojnë aftësitë e tyre, ku ofrojnë ndihmë e ku shprehin ndjenja e 
falin emocione. Dhe të gjitha këto, janë shprehur me anë të shumë 
aktiviteteve, që ata kanë kryer nëpër gjimnazet e tyre, duke ngjallur 
besim, forcë dhe kurajo, duke treguar se ata janë të aftë të bëjnë 
gjëra shumë të bukura, dhe se kjo periudhë mund të kalohet dhe 
përjetohet ndryshe, madje në formën më të mirë të mundshme, siç 
dhe vetë ata kanë bërë.                          Gazetare: Joana Yskollari

Qeveria e Nxënësve 
të shkollës Nehemia 
nuk mund të 
qëndronte pa reaguar 
rreth situatës së 
jashtëzakonshme në 
të cilën ndodhemi, 
prandaj vendosi 
të organizonte një 
aktivitet që do të 
përfshinte të gjithë 
nxënësit e shkollës 
dhe jo vetëm. 

Në vijën e parë të kësaj lufte janë mjekët, kështu që përgatitja e 
maskave mbrojtëse nga nxënësit dhe grumbullimi i tyre për t’u 
dorëzuar më pas tek mjekët e Spitalit Pogradec, ishte një ide shumë 
e bukur që përcolli gjithashtu një mesazh të fortë. Në këtë nismë, 
përveç drejtorisë së shkollës e cila e mirëpriti dhe e mbështeti në 
vijim, u përfshi gjithashtu koordinatori i senatit z. Elton Canellari, 
duke qenë krah i nxënësve dhe senatit të shkollës.  Maskat kishin 
parametra të caktuara në mënyrë që të ishin funksionale dhe 
brenda 10 ditësh puna u konkretizua me një numër prej 100 
maskash, ku për më tepër kjo nismë u mbështet menjëherë nga 
drejtuesit e Kishës Ungjillore Pogradec duke ofruar të njëjtën sasi 
maskash që u mblodhën nga nxënësit e shkollës. Mbetet vetëm të 
themi se ndonjëherë edhe situatat më të vështira nxjerrin në pah 
aktet më të bukura!  
                                                                            Gazetare: Klea Kodra

Situatat më të vështira nxjerrin në pah 
aktet më të bukura

Gjimnazi  ”Muharrem Çollaku”
Nën moton “Unë qëndroj në 
shtëpi” dhe “Bashkë do ia dalim”, 
u zhvillua konkursi i parë virtual 
i vizatimeve dhe shkrimeve për 
situatën e krijuar. Ideja për 
organizimin e konkursit buroi 
nga mësuesja koordinatore e 
senatit znj. Shpresa  Nikolla dhe 
u mbështet nga të gjithë nxënësit. 
Ishin gjithsej 71 punime, të cilat 
u përfshinë në një votim online. 
Votimi u zhvillua në dy faza 
dhe shpalli 3 fitues për secilën 
kategori. Ky konkurs mori 
vlerësime për mesazhet e bukura 
dhe shpresëdhënëse që përcolli.

Lexo një libër, hap një dritare
Më datë 02.04.2020, në Ditën 
Ndërkombëtare të Librave 
për Fëmijë u ndërmor nisma e 
radhës e qeverisë së nxënësve, 
nën moton “Lexo një libër, 
hap një dritare”. Kjo nismë 
u propozua nga presidentja 
e gjimnazit, Kejsi Bazelli në 
bashkëpunim me mësuesen 
përgjegjëse për senatin. Nisma pati pjesëmarrje jo vetëm nga 
nxënësit e senatit, por edhe nga nxënës të shkollave 9-vjeçare. Ajo 
u zhvillua në bashkëpunim me Qendrën e Librit për Fëmijë Tiranë, 
ku çdo ditë publikoheshin lexime të librave me përralla për fëmijet 
e vegjël. Mbështetja ishte maksimale me plot nxënës që rikujtuan 
edhe njëherë fëmijërinë e tyre duke lexuar përrallat e preferuara të 
tyre dhe duke përcjellë mesazhe.

Ndihma kundrejt të moshuarve
Aktiviteti i dytë u 
zhvillua nga senati i 
gjimnazit, nën idenë 
dhe realizimin e Laert 
Liçkollari. Aktiviteti 
konsistonte në 
ndihmën kundrejt 
të moshuarve, të 
cilët ishin edhe 
mosha më e rrezikuar nga virusi. Kjo ndihmë u bë në mënyrë 
vullnetare me tre faza si në foto, e cila u pasua nga një sfidë 
nën hashtagun: #HELPTHEELDERLYCHALLENGE dhe 
#NDIHMOMOSHENE3CHALLENGE.              
                                                             Gazetar: Laert Liçkollari

3R- Redukto, ripërdor, riciklo
Ishte një aktivitet i ideuar nga 
nxënësit e senatit të shkollës dhe 
mësuesit e lëndës së Biologjisë. 
Qëllimi i këtij aktiviteti ishte 
nxitja e qytetarëve me qëllim 
mbrojtjen e mjedisit duke qenë 
se është një nga gjërat më të 
çmuara që kemi. Përmes videove 
ku ilustroheshin punët krijuese të 

çdo nxënësi, arritëm të përcillnim një mesazh të fortë: Toka është 
ajo që na bashkon të gjithëve, dhe kujdesi ndaj saj duhet të shihet 
si çështje mbijetese dhe jo çështje dëshire.
                                                                        Gazetar: Oresti Pengu  

Depozituar pranë sportelit të Bashkisë Pogradec
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Shoqata “Unë, Gruaja” ofron ndihmën e saj edhe në kohë 
pandemie. 
Ajo ofron falas:                                                                                               
Mbështetje juridike -> WhatsApp/ Viber/ Telefon: 067640005                     
Mbështetje psikologjike -> Telefon/ WhatsApp: 
0696207913  
Këshillim online në Messenger dhe Instagram -> 
Shoqata Unë, Gruaja
Gazetare: Klementina Maxhari  

Këtë muaj televizioni Sot7 organizon një event ku protagonistë 
janë të gjithë fëmijët të cilët kanë interes të na bashkohen. Ky 
event konsiston në disa video të fëmijëve duke u marrë me një 
aktivitet si: këndimi, kërcimi, piktura, gatimi apo recitimi. Qëllimi 
i këtij eventi është fakti që fëmijët të bëjnë diçka ndryshe nga 
përditshmëria e tyre dhe pse jo, të bëhen shembull për fëmijët 
e tjerë. Ju ftojmë të bëheni pjesë e këtij eventi duke na dërguar 
videot tuaja në faqen tonë të Facebook-ut ‘Televizioni SOT7’ apo 
në numrin tonë të WhatsApp-it 067 206 6605.   
Gazetare: Vikena Hoxhallari

Televizioni Sot7 dhe Sara Kovaçi organizojnë eventin “Show your 
talent”, i cili ishte planifikuar për datën 28 mars, por u shty për 
datën 3 prill, datë që u shty sërish deri në një lajmërim të dytë. 
Aktiviteti organizohej nga Televizioni Sot7, Universiteti Nehemiah 
Gateway, Zyra Arsimore Pogradec dhe Bashkia Pogradec dhe 
përbëhej nga 3 kategori: kërcim, kënge, interpretim dhe debutim 
në vegël muzikore. Si fillim do bëhen audicione, të cilat pasohen 
nga 2 gjysmëfinale dhe nga një finale plot surpriza. Në finale priten 
të jepen certifikata, trofe dhe bursa për më të mirët. Jeni të lutur 
të merrni pjesë nëse mendoni se talenti juaj duhet promovuar.  
Gazetar: Laert Liçkollari

Fill pas aktivitetit “Show your talent” do të organizohej sezoni i 
dytë i “Miss and Mister Lihnide Junior”. Ashtu si programi i marsit 
2019 edhe këtë vit pritej të ishte magji dhe performancë sërish. 
Fëmijët janë të prirur për gjëra të reja dhe me ngjyra, por fëmijët 
e sezonit të dytë janë të prirur për performancë, energji, shkëlqim 
dhe yje. Edhe ky aktivitet shtyhet për një moment të dytë ku 
normalisht do të bëhen lajmërimet përkatëse
Gazetar: Laert Liçkollari

#leriqindarkat Pandemia aktuale preku edhe biznesin, dyqanin e lagjes dhe cilindo shitës ambulant. Nisma #leriqindarkat synon 
t’i mbështetë për t’u rimëkëmbur sa më parë. Ja, kaq thjeshtë: Hyn në dyqan, ble diçka, dhuro kusurin! Iniciativë e organizatës 
ndërkombëtare ng.team Përkrahur nga:Bashkia Pogradec, Këshilli Rinor Pogradec, Kisha Apostolike, Connection,AEA, 
Gazeta ‘Letër e Hapur’, Fondacioni Kenedi, Shkolla e Lartë ‘Nehemiah Gateway’, Armin Kroder, Landrat Nürnberger Land und 
Bezirkstagspräsident Mittelfranken, Johannes Selle, MdB, Berlin, Bernd Borchardt, Ambassador,Peter Zingraf, Ambassador
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