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Letër e hapur drejtuar vitit 2021

FACTA NON VERBA

Ndonëse përmes vështirësive “Letër e Hapur” 
filloi rrugëtimin e saj gjatë vitit 2020-të. 
Me takimet përmes platformave online, 
pamundësinë për të takuar njëri-tjetrin, 
vështirësinë në mbledhjen e informacioneve, 
ne ja dolëm dhe nuk e ndaluam rrugëtimin 
tonë. “Letër e hapur” vazhdoi të hidhte hapat 
e saj në një kohë kur e gjithë bota kishte 
ndaluar së ecuri. Asnjë situatë nuk e ndaloi atë 
në botimin e 5 numrave dhe tani në botimin 
e numrit festiv (të 6-të në radhë). Në 
një kohë kur të gjithë ishin të 
demoralizuar, të lodhur 
nga ajo çka po jetonin, 
“Letër e Hapur” filloi 
t’i jepte jetë medias 
pogradecare. Të 
gjithë i dhamë 
forcë njëri-
tjetrit në 
mënyrë që 
jo vetëm ta 
r e a l i z o n i m 
ëndrrën tonë, 
por vërtetë kjo 
e fundit të ishte 
një vlerë e shtuar 
për të rinjtë, por jo 
vetëm. 
Është për t’u admiruar 
fakti se sa shumë të rinj 
shprehën dëshirën për të 
marrë pjesë në trajnimin e parë të 
këtij projekti që përfshinte angazhimin me 
gazetën, akoma më e bukur është të shohësh 
se në çdo numër ka emra të rinj gazetarësh, 
të rinj me dëshirën për të shkruar, të shohësh 
se dëshira e tyre është të japin kontribut për 
të ndihmuar “Letër e Hapur” në realizimin e 
qëllimit dhe në arritjen e suksesit të saj. Edhe 
tani në prag festash fundviti jemi ne ata që 
vijmë tek ju, e kësaj here jo vetëm për t’iu 
informuar, por edhe për të sjellë atmosferën 
festive tek ju, e cila të gjithëve ju mungon në 
këto kohë të vështira.

Në fillim të një viti të ri shpresëdashës, që 
shënon fillimin e ardhjes së një kohe të re, i 
drejtohemi 2021-shit, të bindur se ky moment 
historik në të cilin po jetojmë duhet lexuar në 
dritën e një fryme të re optimiste. Pikërisht 
shpresa është virtyti i kësaj kohe të re, kohë 
reflektimi për “një qiell të ri dhe një tokë të 
re”, kohë për të ripërtërirë të gjitha barrikadat 
që ndeshëm gjatë një viti 

sfidash dhe vështirësish, kohë për të krijuar 
ngjarje të reja, për ta bërë këtë “qiell të ri 
dhe tokë të re” dritrëndjellëse. Pandemia 
globale ishte një ngjarje shkatërruese dhe 
viktimizuese, mund të ndalemi ta shohim 
në aspektet e saj shkatërruese, të ndalemi ta 
trajtojmë në sipërfaqësi dhe fatalizëm, apo 
mund të mikpresim gjithë dashamirësitë e 
njëri-tjetrit, për të mos çuar dëm mësimet 
nga kjo krizë. Të rinjtë motivues janë ata të 

cilët i japin 2021-shit frymën e të qënit të 
bashkuar. Sfidat nuk e ndalin rrugëtimin 
tonë, përkundrazi, ato e bëjnë këtë të fundit 
më kuptimplotë.
Me ardhjen e këtij viti të ri ne aspirojmë të vijë 
dhe realizimi i shumë projekteve të tjera të 
lëna pezull për shkak të rregullave kufizuese të 
pandemisë, të mblidhemi të gjithë së bashku 
pa u munduar të mbajmë karriget në distancë 
nga njëri-tjetri e pa kufizuar pjesëmarrjen  në 

projektet tona. Presim nga ty, 2021, të 
rinj të tjerë, që të bashkohen me 

ne. Jemi të sigurt se ka shumë 
potenciale të fshehura, 

por mos harroni se 
“Letër e Hapur” 

është këtu për t’iu 
ndihmuar dhe 

për t’iu treguar 
të gjithë 
l e x u e s v e 
talentin tuaj 
të fshehur. 
Shpresojmë 
që viti 2021 të 

jetë një vit me 
plot ide të reja, të 

cilat mos mbesin 
vetëm të tilla, por të 

realizohen, dëshirojmë 
që me këtë vit të ri “Leter 

e Hapur” të trokasë në shumë 
dyer të reja duke çuar tek to si 

dhuratë për festat e fundvitit, talentin 
dhe punën e palodhur të të gjithë të rinjve 
pogradecarë.
Ne të gjithë jemi gati të përballemi me sfidat 
dhe kenaqësitë, uljet dhe ngritjet, progreset 
dhe regreset, sukseset dhe dështimet që ti, 
viti 2021, do të sjellësh.
Do të jemi katalizatori yt!

Kryeredaktorë: 
Dea Xhemollari
Mateo Yskollari

 ‘I vetmi pakt që mund të bëj me djallin, është që të mbijetoj 
duke luftuar kundër tij’

Ne kemi fituar
Zgjohemi çdo mëngjes me bekimin e Zotit dhe 
dashurinë e prindërve, për ta stolisur më pas me 
miqësinë e shokëve dhe shoqeve të klasës, (prisni, 
ka më!) e ëmbëlsojmë atë me përkujdesjen e 
mësuesve, e pasurojmë me shoqërinë e librave, por 
dhe pak fantazi nga filmat nuk na bën aspak keq... 
Kështu mbrëmja hedh krahët e saj në sytë e sfilitur 
dhe ne ndjejmë që një ditë e këndshme ju shtua 
arsenalit të kujtimeve. 
Të lodhur nga e mira, i dorëzohemi gjumit. 
Mirënjohës jemi për çdo moment të jetës, njerëzve 
që kemi pranë dhe surprizave, por ja që harrojmë 
ta falënderojmë dhe Zotin, apo të kthejmë puthjen 
e natës tek prindërit, gjumi na mund. Dhe ne 
dremitim, të lodhur, si kalorësit që kthehen të 
sfilitur nga betejat e gjata. Ne dhe ata kemi një gjë 
të përbashkët, fitimin ndaj së keqes.
A ka humbës që e pranon humbjen? Ushtritë 
e mundura kthehen të zhgënjyera në vatrat e 
tyre të djegura nga egoizmi dhe dëshira për 

epërsi, duke menduar si e si të ripërtërihen që të 
fitojnë një betejë tjetër pas disa pranverash apo 
dimrash. Ja, pikërisht kështu është edhe e keqja 
që i orvatet botës sonë. Disa e quajnë djall, disa 
satan, të tjerë qoftëlarg, apo edhe emër-bukur si 
Mefistotel, por e keqja mbetet po aq e shëmtuar 
dhe e papersonifikuar. Ajo mund të jetë kudo, 
kushdo dhe çfarëdo. Mund të jetë një virus i 
pangopur që mbyt jetë njerëzish dhe nuk të lejon 
të përqafohesh; mund të jetë edhe një diktator që 
vret fjalën e lirë dhe pushkaton popullin; ashtu siç 
mund të jetë frymë që pushton trupat, mendjet e 
çiltra dhe i udhëheq si marioneta drejt humnerave 
të mëkatit dhe botës së nëndheshme, me arsyen e 
vetme për ta fituar këtë botë.
Ne, shpeshherë i drejtohemi si iluzioni i frikshëm 
i së keqes, si nxitja për të na nxjerrë nga vetja, si 
vesi i pashmangshëm, por pse nuk mendojmë të 
kundërtën?
Ne jemi për të keqen, si fruta për një të pangrënë, e 
cila është mbjellë dhe ujitur nga një bujk i fuqishëm 

që nuk lejon të afrohen sorrat dhe vjedhësit për 
ta grabitur, jemi si deti i pastër për një të etur që 
kërkon të shuajë urinë dhe s’mundet, jemi trupat 
perfektë për një shpirt endacak, por ja që kemi 
shpirtin tonë dhe një logjikë që refuzon të keqen. 
Duke qenë kështu, ne jemi shënjestra e së keqes, 
kështu që Djalli do të vijë rrotull për të gjetur një 
dobësi që të na uzurpojë, por e ka të vështirë, se 
njeriu nuk është lindur për t’u rritur vetëm, se 
guximi ynë shkon përtej limiteve humane kur 
jemi së bashku. Edhe Gëtja nënkupton tek Fausti  
se ‘Arsyeja dhe dashuria njerëzore mundin çdo të 
keqe’.
Dikush me të drejtë do të thotë, që nuk jemi të 
gjithë kështu, po, është e vërtetë, por edhe ata që 
janë keq, e kanë një mundësi të mirë. Sa e sa djem 
të humbur kanë gjetur udhën për në shtëpi?! Sa të 
rinj janë kthyer nga rrugët e krimit për t’u larë me 
dritën e arsimit? Sa të burgosur kanë njohur Zotin 
nga qelia? Sa bija kanë vendosur të bëhen 

Vazhdon në faqen 3 >>>
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nëna, edhe kur kanë menduar se nuk e donin këtë 
gjë dhe vetëm një çast i ka ndarë nga aktet vrastare 
të një foshnje? E pra, për këdo është një mundësi 
e mirë dhe për gjithë të tjerët që janë duke jetuar 
me të mirën, mbetet vetëm të themi që na mungon 
parzmorja dhe shpata imagjinare që të dalim para 

së keqes dhe ta ftojmë të dorëzohet, se gjykimi i 
takon tjetër Gjykatësi (nëse mund të quhet i tillë)..
Kështu, pa ndonjë pasqyrë rrotull dhe as bar 
çudibërës apo fantazi të shfrenuar, e fsheh frikën 
thellë dhe ulem në një tavolinë me djallin, ai do më 
drejtojë paktin, unë do t’i jap esenë e sotme. E di, 

ai do ta grisë i xhindosur, por edhe unë do t’ia gris 
paktin.
Po si pse?! – sepse Ne kemi fituar, që në momentin 
që ai do ose pranon të bëjë pakt me ne.

Shkrim nga Dea Kadriu, Strugë

Lumturia mund të gjendet edhe në kohët më të errëta, mjafton që dikush të 
kujtohet të ndezë dritën

Lumturia mund të gjendet edhe në kohët më të 
errëta, mjafton që dikush të kujtohet të ndezë 
dritën.
E kam lexuar këtë shprehje me dhejtra herë, por 
asnjëherë më parë nuk kam depërtuar për të 
gjetur kuptimin e mirëfilltë të saj. Kthejmë kokën 
pas për të parë rezymenë e një viti shumë të 
zhurmshëm, kontradiktor, të ngjeshur me ngjarje 
dhe lajme. Një vit që ka përmbysur pritshmëri, 
ka dyzuar mendime, ka prishur rendin e jetës së 
përditshme. Po kujt i duhet një rikujtim i kësaj 
zymtësie në prag të festive? Kujt do t’i bënte mirë 
rikujtimi i një lumi sfidash edhe peripecish që 
kanë përndjekur çdonjërin prej nesh gjatë gjithë 
vitit? Mes një errësire në dukje kaq terrëse, kemi 
nevojë për pak dritë që të ushqejme shpirtin, pak 
gëzim që të buzëqeshë fytyra. Në përfundim të një 
kapitulli të gjatë, në prag të një atmosfere festive, 
të gjithëve do të na bënte mirë të ndërrojmë faqe 
e t’i përkushtojmë vëmendjen tonë lajmeve më të 
mira që na ka sjellë 2020-ta. 

Gjatë Historisë viti 2020 do të risjellë në 
kujtesë Pandeminë Globale të Corona 
Virusit, ndërsa unë do ta kujtoj gjithnjë si 
vitin e mësimeve, sfidave e vendimeve me 
vlerë. Gjatë gjithë vitit zbatova vetëm një 
sekret: Nëse nuk e ndryshon do realitetin, 
përshtatu! Prandaj, jo vetëm përjetova, 
por edhe ndryshova. Hodha vështrimin 
drejt vogëlsive që më parë i përpinte e 
përditshmja dhe i vlerësova më shumë se 
gjithçka tjetër. Më e rëndësishmja: Jetova, 
por jo një vit me 365 ditë, një vit me mijëra 
sekonda të papërsëritshme....
(Jona Mato, studente)

Cila është ngjarja më e bukur e këtij viti, cili 
është lajmi më i mirë që ke marrë, përjetimi më i 
gëzueshëm? Për ditë me rradhë i gjithë stafi i ‘Letër 
e Hapur’ ju ka drejtuar këto pyetje familjes, miqve, 
banorëve të qytetit, për të pritur sa më shumë nota 
pozitive në përgjigjet e tyre. Të dëgjosh përgjigjet 
e njerëzve ndaj këtyrë pyetjeve, të bën të ndjesh 
një forcë shumë motivuese, mbështetëse, duke 
pranuar se edhe në ditë të vështira ka gjithmonë 

shpresë për të vazhduar përpara.  Për këtë arsye 
është e rëndësishme që lajmet e mira të lexohen 
me zë të lartë e të shpërndahen sa më shumë. 

Epo tani, ky 2020-ta pak lajme të mira ka, 
megjithatë unë nuk ankohem se i kam patur 
fëmijët në shtëpi, kemi qenë të sigurt deri 
tani. Gjëja më e mirë është që jam kënaqur 
me mbesat edhe nipin në shtëpi, kanë kaq 
muaj që nuk më kanë ikur, po çmallem me 
të gjithë. Uroj t’i kalojnë të gjithë festat me 
familjen edhe sa më mirë me shendet.”
(përgjigjja e një gjysheje)

Përgjigjet janë kaq të ndryshme, nga lajmet 
personale e deri tek profesionalet. Dikush është 
i lumtur që ky vit i lejoi hapësirë të pushonte, të 
ndaltë ritmin shumë të shpejtë të përdithmërisë 
dhe t’i kushtonte kohë vetes e familjes. Të 
qetësohej, dhe të kalonte momente relaksi, duke 
provuar gjëra për të cilat më parë nuk i mjaftonte 
koha. Është e vërtetë se na kishte rrëmbyer një jetë 
e shpejtë, shumë e vrullshme. Ky normalitet i ri, 
si pasoje e pandemisë, ka ulur rritmin e shumë 
gjërave duke na dhuruar mundësinë t’i shohim ato 
në një prespektivë ndryshe, më të tërhequr e me të 
çlodhur. 

Për mua gjëja më e mirë që ka ndodhur këtë 
vit, është se kam patur shumë kohë për të 
formuar veten time. Mbarova gjimnazin, 
fillova universitetin në degën që doja, por 
ndërkohë situata e pandemisë më dha 
shumë hapësirë dhe kohë të ndryshoj disa 
gjëra të gabuara tek vetja ime. Kam fituar 
shumë, do ta quaja një vit 
kthese në jetën time.
(Përgjigjja e një studenti)

“-Me ata njerëz që kurrë nuk e prisja, arrita të krijoj 
afrimitet dhe të kaloj momente të paharrueshme, 
të cilat nuk mund të ndodhnin në një rrethanë apo 
moment tjetër, ashtu sikur ndodhi këtë vit.” Kjo 
mund të shërbejë si një dëshmi shumë e fortë se 
rrethana të panjohura e të papritura, mund të jenë 

fillesat e marrëdhënieve shumë të rëndësishme në 
jetën tonë. Bazuar në përgjigjet e shumë banorëve 
duket se fati iu ka buzëqeshur në këtë drejtim. Të 
shumtë janë ata për të cilët ngjarja më e bukur e 
2020 ka qënë njohja me persona të tjerë, krijimi 
i shoqërive të reja, përfshirja në grupime të 
ndryshme. Për dikë pjesëmarrja në aktivitete 
të ndryshme me tematika sociale shoqërore, 
ambientaliste e deri tek shkencore, kanë mbushur 
ditët e këtij viti. Investimi në apektin profesional, 
trajnimet për karrierrë, përgatitja për të ardhmen, 
këto janë sfida që i përkasin më së shumti 
grupmoshës së studentëve dhe duket e nje pjesë e 
mirë e tyre ka investuar në këtë drejtim. 

Kur isha e re thosha të bëhem e pasur 
dhe të ndihmoj të tjerët (buzëqesh).  Më 
vonë kuptova që ti mund të ndihmosh me 
ato që ke. Dhe kur ndihmon me ato që ke 
Perendia hap thesaret e qiellit që asgjë 
mos t’i mungojë shtëpisë sate. Nuk e di, për 
ato që kam përfituar unë gjatë kësaj kohe 
ndihem shkëlqyer. Vit më të mirë nuk kam 
përjetuar ndonjëherë. Zoti siguron.
(përgjigjja e një nëne kryefamiljare)

Një prej përgjigjeve më të hasura është 
ndërgjegjesimi në sferën e shëndetit, por edhe 
shumë më gjerë. Prania e virusit duket se ka sjellë 
midis nesh një rritje të përgjegjësisë dhe kujdesit 
për  shëndetin personal dhe të të afërmve në rradhë 
të parë, por në mënyrë indirekte edhe “shendetin” 
e mjedisit përreth.  Në prag të festave, në prag të 
mbylljes së këtij viti, teksa të gjithë jemi duke bërë 
“bilancin” e vitit që po lemë pas, do të ishte mirë 
të merrnim në konsideratë të gjitha ndodhitë e tij, 
duke vendosur në peshore të mirat e të këqijat. Në 
të vërtetë, do të ishtë mirë t’i kushtonim më shumë 
kohë edhe vëmendje ngjarjeve e lajmeve pozitive, 
duke rritur rëndësinë dhe peshën e tyre në jetën 
tonë. Është koha të ndezim dritat e t’i lemë ato të 
shkëlqejnë fort mbi çdo kujtim të bukur që na ka 
dhuruar 2020! 

Gazetare: Elia Meçi 

Mos humbim shpirtin festiv!
Dhjetor! Muaji i festave. Muaj ku kurorëzohen 
gjithë përpjekjet, gëzimet, mërzitja, polemikat e 
365 ditëve. 365 ditët e vitit 2020 nuk kanë qënë 
të lehta për askënd! Të gjithë jemi vënë në sfidë 
kundër kthetrave të armikut global, me emrin 
Covid. Covidi ka sjellë frikë, stepje, mërzitje, 
distancim. Nëse njerëzit ndiheshin të sigurt pranë 
njëri-tjetrit, përcillnin dashurinë dhe mbështetjen 
me anë të përqafimeve, tani secili do të ishte i 
sigurt larg të tjerve. 
Një realitet ndryshe duhej përjetuar. Kujt ia merrte 
mendja se do të ndodhte kështu? E megjithatë 
tani që shohim qytetin e zbukuruar, shkëlqimin 
e dritave, bredhat, tymin që del prej oxhaqeve 
të shtëpive mbushemi me shpresë dhe forcë në 
përballje të vështirësive. Edhe fëmijët e ndjenë 
këtë vit ndryshe, por gëzimi në zemrat e tyre është i 
pashmangshëm. U gëzohen zbukurimeve në qytet, 
në kopshte dhe shkolla, në çdo klasë. Janë këta 

fëmijë që mbushin me frymëzim dhe optimizëm 
që një vit më i mirë dhe më i qetë do të jetë. 
Kanë filluar të shkruajnë me shumë dashuri, me 
sinqeritet të pastër fëminor letrat që do të arrijnë 
te zemra e Babagjyshit e më pas do u plotësohet 
çdo dëshirë! 
Një sezon pushimesh dhe festash në atmosferën 
entuziaste na frymëzon dhe motivon. Pogradecarët 
gjithmonë e kanë dashur dimrin, zjarrin mbi të 
cilin piqen gështenjat apo flokët e borës duke 
rënë në gotën me verë. Krishtlindjet dhe Viti i ri 
vijnë si kujtesë se e mira nuk na ka harruar. Ajo 
çka kemi nevojë është të qeshim dhe dhjetori 
është bashkëshoqëruesi ynë. Përfshirja në festa, 
një strategji e mirë për të ndihmuar veten. Festat 
na bëjnë të shohim me një këndvështrim ndryshe 
dallgët e egra të jetës. Ndonëse Covidi nuk është 
larguar ne tashmë jemi më të fortë. Shpresa në 
zemrat tona buron prej detajeve të vogla si këngët 

apo filmat e Krishtlindjeve, aroma e biskotave të 
fundvitit, përcjellja e mesazheve simbolike te njëri- 
tjetri etj. Kur bie nata yjet janë ata që dhurojnë 
misterin, emocionet. Në botë, në qytet pasi ra 
pandemia, yjet që ndriçojnë janë festat. 
Këmbëngulja, toleranca, solidariteti janë vlerat 
që mundësojnë të festojmë. Gëzuar festat! Le të 
sjellë ky Vit i Ri në familjen e gjithsecilit shëndet 
e mbarësi! 
Të dua qyteti im. Të dua Pogradeci i 
mrekullueshem. Të dua pafundësisht në pranverën 
e bukur mes luleve, në verën e freskët mes gëzimit 
dhe kënaqësive, në vjeshtën e artë të pasqyruar aq 
bukur nga piktorët pogradecarë, të dua në dimrin 
e acartë kur dallgët përplasen furishëm në breg. Të 
dua Pogradec në këtë fund viti! 

Gazetare: Idva Pere 
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Lajme të mira nga 2020-ta

Në nga investimet më të sukseseshme të kryera nga Bashkia 
Pogradec është Sheshi i Trëndafilave, pranë monumenteve 
të Lasgushit dhe Mitrushit, i cili është harmonizuar me stola 
që përmbajnë fragmente të shkëputura nga krijimtaria e tyre 
letraro-artistike dhe në qendër të këtij sheshi është vendosur 
një shatërvan në formë libri me thënie të dy kolosëve 
Pogradecarë.

Bashkia Pogradec
Këshilli Bashkiak me propozim nga Bashkia Pogradec ka miratuar uljen e taksave 
dhe tarifave vendore për bizneset e dëmtuar nga situata e COVID 19, kjo vlen të 
përmendet më shumë se vendimet e tjera, që natyrisht kanë peshë, por detyra dhe 
funksioni ynë është që të qëndrojmë sa më pranë shërbimit të qytetarëve.
Sotiraq Mangëri, Kryetar i Këshillit Bashkiak

Këshilli Bashkiak Pogradec

Këshilli Rinor Pogradec ka qenë promotor dhe ka organizuar punën me profesionalitet 
për botimin e 5 numrave të gazetës, të cilat kanë shërbyer si një zë më shumë i të 
rinjve në vendimmarrjen lokale, por jo më pak edhe një dritare mediatike ku kanë 
shprehur mendimet, aktivizimin, mesazhet dhe artin e tyre. Të rinjtë e KRP janë elita 
e nxënësve pogradecarë, të cilët japin kontributin e tyre vullnetar dhe aktivizohen për 
çështjet që shqetësojnë të rinjtë në rrafshin lokal dhe qendror të qeverisjes, duke u 
shndërruar në qytetarë aktivë dhe kritikë për të përmirësuar qytetin e tyre.
Sukseset janë të panumërta, por ne zgjedhim të ndajmë me ju si suksesin më të mirë 
tonin, fuqinë e zërit rinor dhe aksionit qytetar që kemi shpërfaqur në kolumnat e 
gazetës sonë. Për të cilën falënderojmë të gjithë institucionet bashkëpunëtore dhe 
mbështetësit tanë SIG Foundation, Lëviz Albania dhe Agjencinë Zvicerane për 
Zhvillim dhe Bashkëpunim.
Një nga sukseset që vlen të përmendim është edhe realizimi i video-montazhit 
ndërgjegjësues për të rinjtë shqiptarë gjatë kohës së pandemisë, i cili orientonte 
shfrytëzimin e kohës së lirë drejt artit, pasioneve dhe talenteve. Ky material u 
shpërnda në disa medie lokale dhe kombëtare, duke u vlerësuar me komente pozitive.
Kooordinatore të KRP: Dea Xhemollari & Elia Meçi

Këshilli Rinor Pogradec 

Nehemiah Gateway Albania pati mundësi të qëndrojë 
pranë komunitetit pogradecar dhe të mbështetë njerëzit 
në nevojë gjatë pandemisë. I jemi mirënjohës Zotit për 
vazhdueshmërinë e punës sonë, edhe pse nën masa kufizuese, 
me sfidat e përshtatjes së punës, zëvendësimit të punonjësve 
dhe të çdo bashkëpunëtori të angazhuar me punë pranë NG 
Albania, Nuremberg dhe Colorado. Falënderojmë përzemërisht 
donatorët ndërkombëtarë për mbështetjen e tyre. 

Zyra Vendore Arsimore, Pogradec
Një nga nismat më të bukura të Ministrisë së Arsimit, 
Sporteve dhe Rinisë që i është bashkuar dhe ka realizuar 
me sukses edhe Zyra Vendore Arsimore Pogradec është 
konkursi i pikturës ‘Shqipëria ime’. Mes pikturave të 
larmishme të nxënësve nga gjithë Shqipëria, ka patur plot 
të përzgjedhura dhe nga nxënësit e talentuar pogradecarë, 
të cilat janë postuar edhe në faqen e ministrisë. Këta artistë 
shumë të talentuar i kanë bërë gjatë këtij muaji promovimin 
më të veçantë Shqipërisë sonë të bukur, por kanë përcjellë 
gjithashtu vlerat më të larta të atdhedashurisë, nderimit të 
flamurit, figurave historike, simboleve tona më të dashura 
si dhe ngjarjeve më të rëndësishme në historinë e popullit 
tonë. – shprehet në rrjetin e saj social facebook znj. Evis 
Kushi, Ministe e Arsimit, Sporteve dhe Rinisë.
Sotiraq Mangëri, Drejtor i Zyrës Vendore Arsimore Pogradec

Nxënësit Ekselentë 
Gjatë këtij viti të vështirë dhe sfidant, Qendra Arsimore, 
Bashkia Pogradec ka qëndruar pranë nevojave të çdo personeli 
arsimor dhe ndihmës, për të siguruar mbarëvajtjen e punës 
dhe infrastrukturës shkollore, edhe pse në kushte pandemie. 
Madje, për të përballuar këtë të fundit, kemi realizuar me 
sukses gjithëpërfshirës bazën materiale të nevojshme për të 
luftuar përhapjen e COVID 19 dhe për të identifikuar rastet 
(dezinfektantë, termometra dixhitalë, detergjentë larës etj). 
Por, meqenëse ky numër i gazetës ka përmbajtje festive, ne do të 
diferenconim Certifikatat e Mirënjohjes, një pako shpërblyese 
dhe vlerësimi që ju bëmë nxënësve të dalluar për rezultatet e 
tyre mësimore gjatë këtij viti shkollor, duke shpresuar që ky 
numër të rritet dhe çdo shkollë të gëlojë nga nxënësit ekselentë, 
të cilët do të jenë elita e së ardhmes pogradecare. Natyrisht, ne 
vijojmë koordinimin me Zyrën Vendore Arsimore Pogradec, 
Bashkinë Pogradec dhe Këshillin Bashkiak për të shpërndarë 
edhe bursat e nxënësve ekselentë të gjimnazeve të qytetit, duke 
përfshirë këtu mbështetjen financiare për nxënësit e shkollave 
profesionale, sipas procedurave ligjore në fuqi.
Anxhela Andoni, Drejtore e Qendrës Arsimore, 
Bashkia Pogradec

‘Të jesh delegat i AMUN’
Të qenurit delegat i një shteti të caktuar, në një konferencë si ajo e Modelit Shqiptar 
të Kombeve të Bashkuara (AMUN), është një nga mundësitë prej të cilave nxënësit e 
gjimnazit “14 Engjëjt” morën më të mirën për 2 vite radhazi. Drejtuesit e këtij organizimi, 
në bashkëpunim me Senatin e gjimnazit dhe mësuesit e gjuhës angleze, bënë përzgjedhjen 
e një grupimi prej 6 nxënësish, përfaqësues së gjimnazit “14 Engjëjt”, të cilët nën shoqërinë 
e grupimeve të tjera nga pothuajse pjesa më e madhe e gjimnazeve të Shqipërisë, 
diskutuan dhe nënshkruan rezoluta për kapërcimin e problemeve dhe kërcënimeve 
aktuale që i janë kanosur botës ku jetojmë. Mes diskutimesh dhe shkëmbimesh idesh, 
kjo vazhdon të mbetet si një nga aktivitetet më të bukura të organizuara nga Senati i këtij 
gjimnazi, mbase dhe për faktin e peshës që termi ‘AMUN’ mban. 
 President i Senatit: Oresti Pengu
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Kartolinë Mësueses 
Aktivitetet më të sukseshme dhe më në zë të organizuara nga Senati i nxënësve të gjimnazit ‘Gjergj Pekmezi’ kanë 
qenë sigurisht falenderimet në drejtim të stafit mësimdhënës të shkollës. Përveç 7 marsit, ku u dhuruam lule, shprehje 
dhe pusulla, menduam që duhej edhe një ditë tjetër për t’i falenderuar edhe për punën e palodhur që bënë gjatë 
mësimit online, ku u gjendën të papërgatitur si ata, ashtu edhe ne. Sapo u hodh ideja, mesazhet në grupin e Senatit 
gumëzhinin me propozime dhe personalizime. Menduam të shkruanim kartolina të futura nëpër zarfe të vegjël me 
lule të bardha simbolike. Asgjë e veçantë deri tani? Kartolina përmbante përshtypjet e nxënësve për mësuesit përkatës 
dhe shprehje që këta të fundit i përdornin shpesh. 
Faleminderit qe na je gjendur pranë në këtë kohë, si shumë rrallë të tjerë. Ke qenë e gatshme të përgjigjesh për çdo 
gjë edhe në mënyra të ndryshme mësimi. ‘Ishe në shkollë? Isha’ nuk fuksionon më. Tani është ‘Ishe në shkollë? Jo! 
Isha në shtëpi’. *Vetëm nxënësit e mesuese Oriolës e kuptojnë këtë. Pse ky quhet aktiviteti më i suksesshëm? Senati i 
gjimnazit ‘Gjergj Pekmezi’ ka bërë shumë aktivitete që kanë rezultuar të suksesshëm, por këtë menduam të bold-onim 
për shkak se në fund të aktivitetit pamë mësues të lumtur. A ka gjë më të bukur?
President i Senatit: Laert Liçkollari

Kartolinat e Mirënjohjes për Ditën e Mjekut
Gjimnazi “Muharrem Çollaku” mori iniciativën për të 
shprehur mirënjohjet dhe falenderimet për bluzat e bardha 
të spitalit Infektiv të TIRANËS. Përveç mësimeve online, 
me dhjetra nxënës iu përgjigjën Qeverisë së Nxënësve për 
të krijuar një urim të thjeshtë dhe simbolik në formën e 
kartolinës. Nuk ishte e thjeshtë, duke qënë se ishim në 
izolim dhe mundësitë për materiale ishin të pakta. Edhe 
pse në një ditë normale kartolinat do të ishin shumë më 
të bukura, fjalët kurrsesi jo! Këto të fundit u dërguan në 
destinacion pikërisht në Ditën e Mjekut. Televizionet lokale 
dhe kombëtare ndanë gjithë kënaqësinë që morën mjekët 
nga nxënësit, por edhe vetë mjekët ndanë falenderimet e 
tyre në rrjetet sociale.
Presidente e Senatit: Kejsi Bazelli

Nata e Bardhë
Shumë prej jush mund të kenë dëgjuar për Natën e Bardhë që festohet në shumë 
vende të botës. Senati i shkollës “Nehemia” mendoi që ta sjellë këtë risi edhe tek 
shkolla e saj. Ajo festohet zakonisht në verë, por ne e menduam ta festonim në Nëntor. 
Ishte një gjë shumë e bukur pasi të gjithë nxënësit u bënë bashkë dhe ndihmuan me 
ushqimet dhe me përgatitjet që si qëllim kishin bashkëpunimin dhe marrëveshjen 
me njëri-tjetrin. Gjatë kësaj veprimtarie u organizuan lojëra të shumta argëtuese, 
që u shoqëruan me këngë dhe kërcime. Në fund të këtij aktiviteti të gjithë mbetën 
të kënaqur, njohën më mirë njëri-tjetrin dhe mësuan se me anë të bashkëpunimit 
arrihen shumë gjëra.
Presidente e Senatit: Gloria Cenkollari

Lajme të mira nga 2020-ta

Histori Suksesi nga Fondacioni SIG (Sustaining Inclusive Growth) 
1. Projekti “Menaxhim i zgjuar i produktit të turizmit kulturor për shfrytëzimin 
e pasurive natyrore, qëndrueshmërinë dhe tërheqjen territoriale” u zbatua nga 
Fondacioni SIG përmes një granti të siguruar nga Projekti i Këshillit të Bashkëpunimit 
Rajonal për Zhvillimin dhe Promovimin e Turizmit dhe financuar nga Bashkimi 
Evropian. Projekti u zbatua gjatë periudhës Tetor 2019 – Shtator 2020. Qëllimi i 
këtij projekti ishte rritja e atraksionit të Parkut Kombëtar Divjakë-Karavasta, duke 
promovuar turizmin e aventurës në bazë të vlerave natyrore dhe kulturore të tij, me 
qëllim zhvillimin e një destinacioni të veçantë turistik në rajonin e Ballkanit.
Disa nga risitë që solli ky projekt për parkun Divjakë-Karavasta ishin: a. Prodhimi 
i Platformës Elektronike ‘My Park Tour’ për telefonat celularë Android dhe IOS (në 
platformat Google Play dhe Apple Store); b. Turi Virtual 360 gradë i parkut; c. Hapja 
e faqes zyrtare të parkut www.divjaka-karavasta-nationalpark.com; d. Prodhimi i 
broshurës turistike të parkut, të cilat janë një vlerë e shtuar në promovimin e parkut 
dhe zhvillimin e turizmit lokal dhe kombëtar. 
2. Projekti ‘Rrugët e besimit, drejt kulturës, natyrës dhe traditës për zhvillim të 
qëndrueshëm’’ u zbatua me sukses nga Fondacioni SIG, përmes një fondi të ofruar 
nga Ministria e Kulturës, i cili synonte të kontribuonte në rritjen e atraksionit të 
Parkut Arkeologjik të Apolonisë, duke promovuar trashëgiminë kulturore, fetare dhe 
historike përmes teknologjisë inovative me qëllim ruajtjen dhe zhvillimin e tij në një 
destinacion të rëndësishëm turistik dhe kulturor në vend dhe rajon. Projekti u zbatua 
gjatë periudhës 29 Qershor – 30 Tetor 2020.
Disa nga risitë që solli ky projekt për parkun e Apolonisë ishin: a. Zhvillimi i Platformës 
Elektronike ‘Apolonia e Ilirisë’ për telefonat celularë Android dhe IOS (në platformat 
Google Play dhe Apple Store); b. Zhvillimi i aplikacionit VR Tour 360 gradë (pamje 
ajrore dhe tokësore) të parkut Apoloni; c. Prodhimi e broshurës turistike promovuese 
‘Rrugët e Besimit’; 
Për më shumë informacione mund të vizitoni faqen zyrtare të fondacionit 
www.sig-foundation.com 

Sot7 është media televizive e vetme më Pogradec, ka qënë dhe 
mbetet një shkollë që disiplinon të rinj e të vjetër të apasionuar 
pas gazetarisë. Duke ju ofruar mundësi të reja praktike, punësimi 
dhe karriere. Mirënjohje për ç’do koleg të palodhur që është pjesë 
e stafit tonë por mbi të gjitha vizionarit dhe sipërmarsit Z. Bajram 
Fezollarit, President i Tv Sot7 i cili ruan standartin mediatik dhe 
kujdeset për mbarëvajtjen e punës sonë.
Siç e lartpërmenda puna e ç’do kolegu është për t’u vlerësuar 
(emisioni Info Ftesë, Konak, 60 minuta etj) por nga sukseset e 
Sot7 ndër të tjera do të veçoja hapësirën televizive të emisionit 
të mëngjesit  i cili prej vitesh tashmë funksionon si një orar dhe 
mundësi ku banorët mund të shprehen për problematikat që i 
shqetësojnë ata, të cilat janë ndjekur nga i gjithë stafi me përpikmëri 
dhe jo pak herë janë gjetur zgjidhjet e duhura.
Drejtore: Sara Kovaçi
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Në kuadër të Ditës Botërore të Mjedisit, 26 janar, janë 
mbjellë fidanë në shkollat “Kolë Koci”, “Kozma Basho”, 
“Gjokë Shqiptari”, “M.E. Minarolli”, “Muharrem 
Çollaku”, “Gjergj Pekmezi”, 14 Engjëjt”, “Dëshmorët 
e Pojskës”. Aktivitet sensibilizues ku të rinjtë dhanë 
mesazhe për mbrojtjen e natyrës. Aktiviteti u zhvillua 
gjatë gjithë muajit shkurt, nën moton “Oborri i shkollës 
sonë është i gjelbërt”.

Në kuadër të Ditës së Internetit të Sigurt, 11 shkurt, u 
organizua një bashkëbisedim me të rinjtë e gjimnazit 
“Dëshmorët e Pojskës” nën prezencën e psikologut 
të shkollës. Qëllimi i kësaj dite është promovimi për 
përdorim më të sigurt dhe më të përgjegjshëm të 
teknologjisë online dhe telefonave celularë nga fëmijët 
dhe të rinjtë në të gjithë botën.

3 mars 2020, Në kuadër të Ditës Ndërkombëtare të 
Shkrimtarëve, Nxënës nga shkollat e mesme të qytetit 
dhe Njësive Administrative, shpalosën dijet e marra 
nga leximi i librave jashtë shkollorë. Qëllimi i këtij 
aktiviteti është motivimi i nxënësve për të lexuarit e 
librave jashtë shkollorë si edhe njohjen me autorë të 
njohur botërorë. 

21 mars 2020, Dita 
Ndërkombëtare e Poezisë. 
Këshilli Rinor Pogradec 
me rastin e 21 mars, Ditës 
Ndërkombëtare të Poezisë 
organizoi një konkurs online, 
me poezi të krijuara nga të 
rinj/të reja . Ky aktivitet 
u mbështet nga Bashkia 
Pogradec, Nehemiah Gateway 
University, Shoqata ‘Unë, 
Gruaja‘dhe USAID. Nën moton 
‘’ Nëse krijon, mos ngurro të 
konkurosh”, qëllimi i aktivitetit 
ishte përcjellja e një flladi poetik 
kundrejt situatës aktuale. 

Java Europiane 4-9 maj 2020, publikimi online i 
videos me mesazhe nga të rinjtë për qëllimin dhe 
funksionimin e Bashkimit Europian. Institucionet 
bashkëpunuese në realizimin e këtij mesazhi ishin 
Këshilli Rinor Pogradec, Bashkia Pogradec dhe 
“Nehemiah Gateway University”. 

28 maj 2020, zyrtarizon marrëveshjen e bashkëpunimit 
z. Ilir Xhakolli, Kryetar i Bashkisë Pogradec dhe 
Këshilli Rinor Pogradec. 

10 qershor 2020, Universiteti Europian i Tiranës 
dhuroi libra për Bibleotekën Rinore, Gjatë takimit u 
diskutua për mundësitë dhe sfidat me të cilat hasen të 
rinjtë gjatë formimit të tyre profesional dhe shkencor. 
Në fund të takimit UETPress dhuroi mbi 50 tituj librash 
për Qendrën Rinore Pogradec. Bashkia Pogradec me 
mbështetjen e aktorëve të tjerë po ndërmerr iniciativën 
për krijimin e Bibliotekës Rinore.

21 qershor, në kuadër së Ditës së Liqenit të Ohrit, 
njëkohësisht dhe çeljes së Sezonit Turistik 2020, të 
rinjtë përcollën mesazhe për mbrojtjen e liqenit si 
pjesë e trashëgimisë botërore së UNESCO-s.

3 korrik 2020, Në kuadër të Ditës Botërore Kundër 
Përdorimit të Qeseve Plastike, të rinjtë shpërndanë 
çanta duke dhënë mesazhin “Thuaj JO Qeseve 
Plastike”. 

AKTIVITET RINORE TË ZHVILLUARA    NË PERIUDHËN JANAR - DHJETOR 2020

Në kuadër të Ditës Botërore Kundër Drogës, 26 
qershor, të rinjtë dhanë mesazhet e tyre nëpërmjet 
pikturës dhe një video mesazhi. 

27 qershor 2020 Qendra Rinore, pranë Bashkisë 
Pogradec organizoi takimin e rradhës me znj.Vasilika 
Tafaj, Drejtuese e Shtëpisë Botuese OMBRA GVG, 
e cila pasuroi Bibliotekën Rinore me libra dhe paisje 
kompjuterike. 

Në ambientet e Muzeut Historik, pranë Bashkisë 
Pogradec u organizua një takim me të rinjtë e Këshillit 
Rinor Pogradec dhe me përfaqësuesit e USAID. Znj.
Froseda Tola, Përgjegjëse e Muzeut Historik pasqyroi 
një tabló përmbledhëse në lidhje me impaktin e 
broshurës “Historia e saj në historinë e Pogradecit.” 

Në kuadër të ditës Ndërkombëtare të Biçikletave, 3 
qershor, u zhvillua pedalim me të rinjtë nën moton 
“Pedalo për Qytetin Tënd”. Ky aktivitet synon 
sensibilizimin e qytetarëve në reduktimin e përdorimit 
të automjeteve, në mënyrë që të kemi një mjedis sa më 
të pastër.
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Me rastin e 28 korrikut 1912, Festa e Besëlidhjes së 
Gurit të Kamjes, u organizua hiking me të rinjtë ku 
sqarohet rëndësia e kësaj date dhe vlerat historike që 
ka kjo zonë. 

12 gusht 2020, Me rastin e Ditës Ndërkombëtare 
të Rinisë, vlerësuam punën e të rinjve të Këshillit 
Rinor Pogradec me Certifikatë dhe trofe, të cilat u 
dorëzuan nga Nënkryetarja e Bashkisë Pogradec, znj. 
Entela Gusho dhe Dorian Leka, Drejtuesi i SSO pranë 
Nehemiah Gateway University për të rinjtë e Këshillit 
Rinor. 

30 gusht 2020, U zhvillua aktiviteti i pestë nga 
shtatë të planifikuar në projektin e gazetës “Letër e 
Hapur”. Aktiviteti VIP Talk & Share kishte për qëllim 
identifikimin e të rinjve pogradecarë 15-29 vjeç, të cilët 
kanë patur sukses në karrierë, por edhe kanë dhënë 
kontribut për komunitetin dhe qytetin e tyre. Aktiviteti 
u zhvillua nga Sig Foundation në bashkëpunim me 
të rinjtë e KRP, Bashkinë Pogradec, Zyrën Vendore 
Arsimore, Televizionin lokal Sot7, dhe me mikpritjen 
e Nehemiah Gateway University e cila hapi dyert për 
zhvillimin e këtij aktiviteti. 

20 shtator 2020, në sallën e Këshillit Bashkiak 
u zvhillua trajnimi për fuqizimin e të rinjve mbi 
Edukimin bashkëmoshatar për parandalimin e 
COVID-19. Ky trajnim u organizua nga Y-Peer Albania 
në bashkëpunim me Dr.T.K.R. Qëllimi i trajnimit ishte 
rritja e ndërgjegjësimit për respektimin e masave 
që lidhen me parandalimin e përhapjes së virusit në 
ambientet e shkollave, dhe jo vetëm. Të rinjtë që morën 
pjesë në trajnim u pajisën me certifikata.

Në kuadër të Javës Europiane të Lëvizshmërisë dhe 
Ditës Botërore të Pastrimit, 22 shtator, u organizua 
aktiviteti nën moton ‘Riciklimi mbron planetin tonë’. 
Të rinjtë shpërndanë vazot e ricikluara, të punuara nga 
vetë ata, në ambientet e administratës duke synuar që 
kjo nismë të vazhdojë çdo muaj.

SHTATOR- Drejtoria e Turizmit, Kulturës dhe Rinisë, 
Njësia e Integrimit Europian dhe Ndihmës së Huaj, 
në kuadër të Javës së Levizshmerisë Europiane, 
organizuan sot ‘Pedalim për një qytet më të pastër’. Ky 
aktivitet synon të përmirësojë shëndetin publik dhe 
cilësinë e jetës përmes promovimit të lëvizshmërisë së 
pastër dhe transportit të qëndrueshëm urban. 

29 shtator 2020, Dita Kombëtare e Trashëgimisë 
Kulturore, Muzeu Hisotrik i Qztetit në bashkpunim me 
Dr.T.K.R organizuan një tur me të rinjtë në Bazilikinën 
dhe Mozaikët e Linit. Festimi i Ditës Kombëtare të 
Trashëgimise Kulturore, parashikon orientimin e të 
gjitha institucioneve kulturore dhe ato të trashëgimisë, 
të organizojnë aktivitete të ndryshme kulturore. 

1 tetor 2020, Dita Botërore e të Moshuarve, me 
mbështetjen e Qendrës Arsimore dhe DR.T.K.R, të 
rinjtë shpërndanë disa pako higjenike për të moshuarit. 

Tetori muaji i letërsise dhe artit, Në kuadër të muajit të 
letërsisë dhe me rastin e ditëlindjes së dy shkrimtarëve 
të shquar shqiptarë Millosh Gjergj Nikolla - Migjeni 
dhe Dritero Agolli, në ambientet e Bibliotekës ‘Mitrush 
Kuteli’ u zhvillua një aktivitet letrar. Të rinjtë u njohën 
me jetën dhe veprën e dy shkrimtarëve, shkëmbyen 
mendime rreth krijimtarisë së tyre si dhe interpretuan 
materialet nga të dy autorët.

13 korrik 2020, SIG Foundation në bashkëpunim me 
Këshillin Rinor Pogradec, Dr. TKR, Bashkia Pogradec 
dhe Bibliotekën “Mitrush Kuteli”, Qendra Kulturore 
“Lasgush Poradeci” organizuan sot aktivitetin ‘Besniku 
i Librit’, në funksion të projektit “Aktivizimi dhe 
fuqizimi i të rinjve për të qënë pjesë e vendimmarrjes 
lokale, nëpërmjet fjalës së lire dhe aksionit qytetar.” 
Aktiviteti kishte për qëllim përzgjedhjen e kartelave 
më të pasura, për të rinjtë e moshave 15-29 vjeç, 
duke nxitur në këtë mënyre leximin e librave dhe 
frekuentimin e bibliotekës. 

Java e Gjelbër është një event që zhvillohet çdo 
vit nga Bashkimi Europian, ku fokusi vendoset në 
rikonceptimin e të menduarit marrëdhëniet tona 
me natyrën, për të ndryshuar aktivitetet që po sjellin 
humbjen e biodiversitetit dhe krizën më të gjerë 
ekologjike, për të peshuar implikimet në ekonominë 
dhe shoqërinë tonë. Në kuadër të kësaj jave të rinjtë 
ndërmorrën disa aktivitete për të treguar rëndësinë e 
natyrës dhe ekosistemit.

1 Dhjetori është caktuar si Dita Botërore kundër HIV/
AIDS, duke qenë një ditë ndërkombëtare kushtuar 
ndërgjegjësimit për HIV/AIDS. Në kuadër të kësaj 
dite Drejtoria e Turizmit, Kulturës dhe Rinisë në 
bashkëpunim me Kryqin e Kuq Dega Pogradec, si 
dhe me dy gjimnazet “14 Engjëjt” dhe “Dëshmorët e 
Pojskës”, organizuan një aktivitet sensibilizues me të 
rinjtë. 

Në kuadër të Ditës Kombëtare të Rinisë, u organizua 
një takim onlinë në platformën Zoom, në të cilin 
u diskutuan rezultatet e pyetësorit, në lidhje me 
aktivizimin dhe funksionimin e Qendrës Rinore 
pranë Bashkisë Pogradec. Pjesë e këtij takimi ishin 
dhe përfaqësues të institucioneve/organizatave të 
ndryshme që kanë si qëllim mbështetjen dhe nxitjen e 
veprimtarive/aktiviteteve me fokus rinor.

AKTIVITET RINORE TË ZHVILLUARA    NË PERIUDHËN JANAR - DHJETOR 2020

Përmblodhi materialin:
Julika Nasto, specialiste pranë Qendrës Rinore

Loridela Beqari, Drejtore e Dr. T.K.R, Bashkia Pogradec
Propozoi dhe miratoi: Entela Gusho, Nënkryetare e Bashkisë Pogradec

15 tetor 2020, Në kuadër të Ditës Botërore të Ecjes 
në Natyrë, Dr.T.K.R në bashkëpunim me Klubin 
Shumësportesh Pogradec organizuan hiking në shtegun 
Tushemisht-Peshkëpi duke promovuar njëkohësisht 
dhe turizmin malor në qytetin e Pogradecit. Qëllimi 
i aktivitetit është kujdesi që duhet të tregojmë ndaj 
aktivitetit fizik dhe rëndësia që ka në shëndetin tonë. 
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Handmade Bookmarks nga Silvia Mato

GalleryMas
Të ngrish një çast në foto është talent dhe fotot që këta të rinj shkrepin janë art. Duke parë se sa shumë të 
rinj e kanë treguar pasionin e tyre për fotografinë nëpërmjet rrjeteve sociale vendosëm të bëjmë konkursin 
GalleyMas, një galeri me foto që sjellin atmosferën festive. Të gjithë të rinjtë mund të merrnin pjesë në konkurs 
me shkrepjet e tyre, të cilat do të përzgjidheshin dhe do të botoheshin në këtë numër, për të mbajtur premtimin 
tonë këto janë fotot fituese, shpresojmë që secila prej tyre të sjellë grimca atmosfere festive tek ju dhe familje 
tuaja…

Endi Prifti, foto e shkrepur 
tek Pema, Sheshi i Qytetit, 
Pogradec

Ernesto Baçi, 
Pogradec

Johan Karafili, foto e shkrepur 
tek Pema, Sheshi i  Qytetit, 
Pogradec

Laura Hamzallari, foto e shkrepur 
tek Pema, Sheshi i  Qytetit, , 
Pogradec

Mario Buzo, foto e shkrepur 
tek Pema, Sheshi i  Qytetit, 
Pogradec

Johan Karafili, foto e shkrepur 
tek Pema, Sheshi i  Qytetit, 
Pogradec

Jam njohur me traditën e 
qëndisjes që në vitet e para të 
fëmijërisë. Si çdo zanat, kam 
nisur nga elementet më të 
thjeshta të saj, për të arritur 
më pas në realizimin e një 
shumëllojshmërie modelesh. 
Në të njëjtën kohë, libri ka qenë 
gjithmonë pjesë e pandashme e 
përditshmërisë sime. 
Së fundmi, e udhëhequr 
nga dashuria për librat dhe 
për qëndisjen, vendosa të 
realizoj shënueset e librave 
(bookmarks). Në një copëz 
të bardhë, me moline 
shumëngjyrëshe, me pak 
imagjinatë dhe pak simetri 
mund të krijoj aq shumë! 

Përveç shënueseve të punuara 
duke u mbështetur në modele 
të gatshme me disa modifikime, 
ato që më dhurojnë më tepër 
kënaqësi janë shënueset e 
personalizuara dhe ato me 
tema nga libra specifikë, sepse 
është vërtet sfidë të formosh 
me ‘kryqka’ imazhin që lind 
në imagjinatën e dikujt. Është 
ndjenjë shumë e bukur kur 
sheh se puna jote vlerësohet 
nga të vegjël e të rritur. Është e 
mrekullueshme të dish se arti, 
leximi, e bukura kërkohen dhe 
dhurohen edhe në këtë epokë 
dixhitalizimi.
Silvia Mato
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Elona Taçi 
Mësuese 

përgjegjëse 
për aktivitetet, 

Gjimnazi 
“14 Engjëjt”

Zheni Hima
Mësuese 

përgjegjëse 
e  Senatit, 
Gjimnazi 

“14 Engjëjt”

Gjimnazi “14 Engjëjt”

Ekleva Seitlli 
Mësuesja 

përgjegjëse 
për Senatin, 

Gjimnazi 
“Gjergj Pekmezi”

Lindita Silo
Mësuesja 

përgjegjëse 
për aktivitetet, 

Gjimnazi 
“Gjergj Pekmezi”

Gjimnazi “Gj. Pekmezi”

Anila Bazelli 
Mësuesja 

përgjegjëse 
për aktivitetet, 

Shkolla 
“Nehemia”

Elton Canellari
Mësuesi 

përgjegjës 
për Qeverinë 
e Nxënësve, 

Shkolla “Nehemia”

Shkolla “Nehemia”

Rezarta Killo 
Mësuesja 

përgjegjëse 
për Senatin, 

Gjimnazi 
“Muharrem 

Çollaku”

Sofilda Llogori
Mësuesja 

përgjegjëse 
për aktivitetet, 

Gjimnazi 
“Muharrem 

Çollaku”

Gjimnazi “M. Çollaku”

Duke shprehur mirënjohjen për kohën dhe mundin e mësuesve 
përgjegjës për Qeverinë e Nxënësve dhe aktivitetet në gjimnazet 
e Pogradecit, si edhe duke marrë parasysh përkushtimin e tyre 
për të dhënë një rezultat sa më produktiv, për të qenë sa më afër 
nxënësve në një kohë ku pandemia globale e COVID-19 nuk na 
i mundësoi zhvillimin e proçesit akademik në situatë normale, 
do të gjeni në vijim foto bashkëngjitur me emra dhe shkollën 
përkatëse të mësuesve përgjegjës që kanë garantuar mbarëvajtjen 
e aktiviteteve me karakter edukativ, kulturor dhe artistik, si edhe 
kanë mbështetur funksionimin e Qeverisë së Nxënësve. Të dashur 
mësues, mirënjohje për Ju dhe për punën tuaj të palodhur!

Endi Prifti, foto e shkrepur tek 
hyrja e Sheshit të Qytetit, 
Pogradec

Gentiana Dumi, Kërçovë, 
Maqedonia e Veriut

Evelina Menkshi, foto e shkrepur 
tek hyrja e Sheshit të Qytetit, 
Pogradec

Xhesjon Krasta, foto e shkrepur 
tek hyrja e Sheshit të Qytetit, 
Pogradec

Zimirisha Kupa, Strugë, 
Maqedonia e Veriut

Xhesjon Krasta, foto e shkrepur 
tek hyrja e Sheshit të Qytetit, 
Pogradec

GalleryMas ***GalleryMas ***GalleryMas ***GalleryMas ***GalleryMas ***GalleryMas
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KUADRAT INFORMATIV

Të rinjtë e Këshillit Rinor Pogradec, 
pjesë e stafit të redaksisë së gazetës 
‘Letër e Hapur’ depozitojnë në 
Sekretariatin e Këshillit Bashkiak 
Peticionin për ngritjen dhe 
funksionimin Youth Empowerment 
Programme (YEP). e cila do të 
shërbejë si qendër edukative me katër 
disiplina dhe dhjetë drejtime duke 
synyar angazhimin, kualifikimin dhe 
fuqizimin e  të rinjve të grupmoshave 
15-29 vjeç, nga qyteti i Pogradecit dhe 
të njësive administrative në varësi të 

Bashkisë Pogradec. Ideja për ngritjen 
e kësaj qendre është përftuar nga 
kërkesat e qytetarëve të kontaktuar 
nga ana jonë. Ne dëshirojmë të 
përcjellim këtë iniciativë që buron 
nga propozimet e qytetarëve si një 
e drejtë ligjore për pjesëmarrje në 
bashkëqeverisje. Kemi konkluduar 
që disa nga nevojat më kryesore 
të komunitetit rinor të banorëve 
të Bashkisë Pogradec, të cilat janë 
të mundshme dhe me efekt për 
këta banorë, vijojnë si më poshtë: 

Ngritja dhe funksionimi i qendres 
Youth Empowerment Programme;  
Gjithëperfshirja e të rinjve dhe 
kualifikimi i vazhduëshem i tyre; 
Nxitja e punësimit dhe 
angazhimit vullnetar. 
Ky peticion dorëzohet si rezultat i 
kontakteve nga banorë të ndryshem 
si edhe ne funksionin e monitorimit 
te punës së Këshillit Bashkiak nga 
ana e KRP dhe në përkrahje të 
iniciativave qytetare në synimin të 
gjithëpërfshirjes në vendimmarrje.

LETËR       HAPUR

Vendos
maskën

Ruani
distancën

COVID-19

Lani duart
sa më 
shpesh

Të gjithë
mund të 
ndihmojmë
në frenimin 
e COVID-19

Nr. Qendra 
Shëndetësore 

Rrethi Drejtori i qendrës 
Shëndetësore 

Numri i 
kontaktit 

1 Pogradec Pogradec Silvana Bozdo 067 20 49 529 
2 Udënisht Pogradec Shpendi Seitlli 069 37 73 062 
3 Proptisht Pogradec Martin Hamolli 069 63 95 827 
4 Buçimas Pogradec Besiana Tupe 069 61 15 232 
5 Velçan Pogradec Sava Mokrëri 068 43 72 133 
6 Çërravë Pogradec Ylli Kasmollari 069 23 32 227 
7 Trebinjë Pogradec Bujar Sofi 069 72 98 862 
8 Dardhas Pogradec Eniana Haxhillari 069 67 02 955 

Qendrat 
Shëndetësore 
në Rrethin 
e Pogradecit
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Gazetarë + Monitorues

Ky botim u realizua në kuadër të projektit 
‘’Aktivizimi dhe fuqizimi i të rinjve, për qenë pjesë 
e vendimmarrjes lokale, nëpërmjet fjalës së lirë dhe 
aksionit qytetar’’, me mbështetjen financiare të 
Leviz Albania, një projekt i Agjencisë 
Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim 
(SDC), në zbatim nga SIG Foundation. 
Mendimet dhe opinionet e shprehura në këtë 
gazetë ju përkasin autorëve dhe nuk përkojnë 
domosdoshmërisht me qëndrimet e donatorëve.

FITON VETËM KUR DI

Si gjithë pjesa tjetër e gazetës, edhe ‘Fiton vetëm kur di’ 
është suprizë. Në vijim mund të gjeni dy solfezhet e dy 
këngëve shumë të dashura gjatë festave të fundvitit. 
Lexoni notat e mëposhtme dhe gjeni titullin e këngës dhe 
emrin e atij/asaj që e këndon atë! 

* Ndihma 1: Kënga e parë ka ‘remakes’ nga miliona njerëz/
këngëtarë amatorë dhe profesionistë, njëra prej të cilave 
është një bashkëpunim i njohur mes këngëtares së parë 
dhe një adoleshenti.

* Ndihma 2: Notat e këngës së dytë luhen në piano - 
Lajmëroni pianistat! :D 

Gazetare Ledisa Spahi

Klasa XII B, shkolla Nehemia, në 
një nga klasat me dekor festiv

Senati në hollin e gjimnazit 
‘Gjergj Pekmezi’, dekorime festive

Nxënës të gjimnazit 
‘Gjergj Pekmezi’ gjatë filmimit 
të klipit festiv

Senati në hollin e gjimnazit 
‘Muharrem Çollaku’, 
dekorime festive

FUQIA E FESTAVE

Kontakt:
+355 69 270 5065
gazeta.leterehapur@gmail.com
Drejtues: Dorian Leka
dorian.leka@ ng.university


