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Shqipëria përtej Boriçit
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teristike e Shqiperisë.
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djem dhe vajza nga Vraka dhe nga 
Shoqata 60 Miglia
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Mirë se vini në 
ZIV: gazeta që 
ka Vraka në 
zemër

Nuk ndodh çdo ditë që një gazetë të mbërrijë 
drejt e te pragu i derës së shtëpisë. Akoma më 
rrallë ndodh që duke e shfletuar të shkruhet për 
Vrakën në faqet e saj, dhe që emra e mbiemra 
të njohur të komshive tanë, miqve, të afërmve 
– krahas emrave dhe mbiemrave të huaj - të 
vendosin firmën e tyre  në fund të artikujve 
dhe vizatimeve të gazetës. Por ja që edhe Vra-
ka ka histori plot për të treguar. Për të rrëfyer, 
dihet kjo, nevojiten dy gjëra: dikush që është i 
gatshëm të dëgjojë dhe një zë që tregon. Pikëri-
sht për këtë sot lind ZIV – Zëri i Vrakës, gazeta 
e parë që ka fytyrën dhe emrin e këtij fshati të 
mbërthyer mes Shkodrës, liqenit të saj dhe ma-
leve.
ZIV është një propozim i Shoqatës 60 Miglia. Pas 
10 viteve veprimtari, për shkak të pandemisë 
botërore, vullnetaret dhe vullnetarët e shoqatës 
nuk kanë mundur të organizojnë kampin veror 
që ka mirëpritur më shumë se 100 fëmije çdo 
verë, realizuar në dy vitet e fundit në bashkëpu-
nim me shkollën 9-vjeçare “Vasil Shanto”, duke 
ofruar veprimtari argëtimi, pika takimi me të 
rinj dhe kurse kuzhine. Pavarësisht gjithçkaje 
kemi vendosur që të mos ndalemi por të ka-
lojmë një javë së bashku në një mënyrë pak 
ndryshe, duke u argëtuar dhe duke mësuar të 
njihemi edhe pse në largësi.
ZIVështë shkruar, vizatuar dhe menduar nga 
vullnetarë italianë dhe shqiptarë, që në çdo faqe 
do të flasim për edukim, shëndetësi, sport, kul-
turë dhe shumë gjëra të tjera. Hapësira e ZIV 
është ndërvepruese dhe për të gjithë. Ka lojra 
për të vegjëlit, këshilla për punishte krijuese 
dhe shumë lajme dhe histori për t’u zbuluar, 
histori para gjumit për t’ja lexuar fëmijëve dhe 
këshilla të dobishme mbi shoqatat dhe qendrat 
që ofrojnë shërbime falas: ZIV është një gazetë 

që kalon dorë pas dore nga gjithë familja. 
ZIV-in e kemi përfytyruar si një hartë e për-
vojave të Vrakës. Çdo fletë e shfletuar do të ju 
shpjerë në një rrugë të re, në një bar të ri, në 
një oborr ose buzë liqenit: secili nga këta ven-
de është një temë e re për t’u zbuluar dhe thel-
luar. Për ta bërë këtë kemi përfshirë Kujtim 
Lamthin, drejtorin e shkollës 9-vjeçare të Bo-
riçit, Remixho Ograjan, aktivist i Shoqatës 60 
Miglia, Arjola Lamthin dhe shumë të tjerë. Këta 
mysafir do të bashkëbisedojnë drejpërsuedrejti 
me vullnetaruet italian të Shoqatës 60 Mi-
glia: mjekë, inxhinierë, avokate, antropologe, 
kooperante profesioniste dhe të apasionuar. 
Vizioni i së ardhmes së Vrakës i është besuar 
përkundrazi fjalëve dhe shikimete të të rinjve 
të fshatrave, vajza dhe djem që kanë hedhur, zi 
në bardh, ëndrrat e tyre mbi këto faqe. 
Ja vlen të përmendet inserti i kësaj reviste të 
re: një hartë e shërbimeve më të rëndësishme 
– atyre falas dhe po ashtu atyre me pagesë – të 
pranishme në zonat e Shkodrës, Koplikut dhe 
Vrakës. Një fletë që mund të merrni me vete, 
ta ngjisni në frigorifer ose ta fshehni poshtë 
shtratit, ku mund tue gjeni numrin e telefonit 
që nuk keni marrë kurrë guximin të merrni, 
ose adresën për të cilën keni pasur gjithmonë 
nevojë. Një hartë e vendeve që janë pika taki-
mi, mbështetjes, ndihmës psikologjike, ligjore 
dhe shëndetësore. Një send që para së gjithash 
është një mjet që i duhet secilit prej nesh dhe që 
mund ta ndani me kë të doni ju.
Nuk po zgjatem më tepër, i gjeni të gjitha në 
faqet në vijim. Sot fillojmë një udhëtim të ri së 
bashku: nuk na mbetet veçse t’ju urojmë lexim 
të mbarë.

• Federico Patacconi



32 vite te  profesionit tim fisnik .Cdo here 
ndihem e nderuar per brezat qe kane kaluar 
ne duart e mia jane kopeshti me lulet me te 
bukura ne bote
Arjola
Kur une vendosa te behem mesuese ishte 
sepse pata edhe shtyrjen nga prinderit qe me 
flisnin per kete profesion. Ne fillim mendoja 
se do isha nje mesuese shume e rrepte por ne 
fakt rezultoi krejt e kunderta. Puna me fe-
mijet eshte e veshtire sepse ti duhet te kupto-
sh gjithsecilin prej tyre,pra duhet te kuptosh 
karaktere te ndryshme. Kenaqesia qe merr 
eshte me e madhe se lodhja dhe veshtiresia 
qe ne kalojme çdo dite. Une ndihem sikur 
kam marre pjese ne krijimin e nje individi te 
vlefshem per shoqerine kur shoh se nxenesit 
e mi arrijne te shkollohen dhe te realizohen 
nga profesionale dhe personale. Marr kenaqe-
si pa fund kur shoh se ata behen individ te 
vlefshem per shoqerine.
Etleva
Une jam mesuese Etleva dhe jam me e re ne 
pervoje pune se sa mesueset qe shkrujten deri 
tani por ndjehem  e  shume e privilegjuar qe 
punoj me mesuese kaq te mira dhe me per-
voje ku kam cfare te mesoj cdo dite te punes 
sime. Pasionin per profesionin si mesuese e 
kam qe kur un kam qene e vogel.Gjithmon 
kisha deshir te behesha mesuese .Ne ate kohe 
nuk e dija qe kishte shume vlere por deshiroja 
te isha me shoke shoqe e me femije gjithmon 
dhe qe te kisha dicka tju mesoja atyre.Kam 
pasur dhe nje baba qe me ka nxitur gjithmon 
qe te behesha  dikushi dhe un deshiroja ta 
beja krenar ate.
Ndaj puna me femijet me sjell gjithmon ke-
naqesi dhe kur hasim veshtiresi dhe kur 
ato jane te merzitur dhe kur atyre iu qeshin 
syte e lodrojne perseri mua me kenaqin  dhe 
asnjehere nuk merzitem me ato. Me pelqen 
tek i shoh te rriten e mundohem te jem ai “ 
shkopi “ qe i vendoset bimes per tu rritur e 
drejte dhe e larte .Kenaqsia e punes sime  
eshte e pafundme dhe cdo dite per mua eshte 
nje dite e re me shume te papritura.Ju fale-
minderit. 
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Mundësitë e arsimimit dhe 
të trajnimit pas shkollës 
nëntëvjeçare sipas fjalës 
së përgjegjëses së projektit 
“Scuola Libera Tutti / 
Shkolla shpëton të gjithë” i 
Shoqatës 60 Miglia Camil-
la Sarandrea

Një projekt ambicioz, angazhues dhe i 
kënaqshëm sidomos për rezultatet pozitive të 
pamarra nga personat që kanë përfituar nga 
bursat e studimit”
Mundësitë e arsimimit dhe të trajnimit 
pas shkollës nëntëvjeçare sipas fjalës së 
përgjegjëses së projektit “Scuola Libera Tutti / 
Shkolla shpëton të gjithë” i Shoqatës 60 Miglia
Camilla Sarandrea: “Idea që projekti të finan-
cojë bursa studimi për studentat që ndjekin 
vitin e fundit të shkollës nëntëvjeçare Va-
sil Shanto lindi nga vullneti për të dhënë 
mundësinë e vazhdimit të shkollës në shkollat 
më të mira të Shkodrës atyre që ishin shumë 
të motivuar dhe që përkundrazi nuk do gjenin 
kushtet ekonomike për ta bërë. Njëkohësisht 
projekti, financuar nga studentë dhe familje 
italiane, ka për synim një shkëmbim kulturor 
mes Shqipërisë dhe Italisë “Scuola Libera Tutti 
/ Shkolla shpëton të gjithë” i Shoqatës 60 Mi-
glia ka bërë të mundur deri tani që të mbështe-
ten 7 të rinj nga zona e Vrakës, nga të cilët 6 
në gjimnaze dhe 1 në shkollë muzike. Pikat e 
forta janë patjetër të marra nga përvoja e përfi-
tuar: rezultati shkollor, përmirësimet e arrira, 
mundësitë që i ofron projekti atyre. Fondet 
e kufizuara ekonomike fatkeqësisht nuk na 
lejojnë të mbështesim të gjithë ata që bëjnë 
kërkesë dhe na detyrojnë në një përzgjedhje që 
shpeshherë përjashton nxënës edhe shumë të 
aftë dhe të motivuar. Dëshira jonë do të ishte 
që në të ardhmen të rrisnim numrin e bursa-
ve të studimit dhe të krijonim bashkëpunime 
të tjera me istitucione vendore, shkolla dhe 
çdokënd që është i interesuar, për të zgjeruar 
në këtë mënyrë rrjetin tonë dhe për t’i dhënë 
projektit tonë një formë të re duke u hapur, për 
shembull, ndaj trajnimeve profesionale, orien-
timit universitar apo në botën e punës. Është 
një sfidë e vazhdueshme dhe jemi gjithmonë 
në kërkim të një përmirësimi, mundohemi që, 
me hapa të vegjël dhe me bashkëpunimin kaq 
themelor të bashkëpunëtorëve tanë, të jam 
një ndihmesë në krijimin e hapësirave dhe 
mundësive të reja për të rinjtë dhe familjet në 
Vrakë.”

Profesioni i mësuesit: një zgjedhje e jetës

Mësuesit e shkollës Vasil Shanto tregojnë se si zgjodhën zanatet e tyre

Drita Blinishta
Arsyeja e pare qe me ka shtyre te dua kete 
profesion ka qene mesuesja e fshatit tim. E 
shikoja te mbahej sic themi ne, me kepuce e 
rroba te reja. Kjo bente kontrast me grate dhe 
vajzat qe punonin ne kooperative, dhe per 
mua kjo ishte ndoshta e vetmja gje e bukur qe 
shikoja... dhe une enderroja t’i shpetoja punes 
ne bujqesi qe ishte gati e sigurte per vajzat dhe 
grate e zones ku une jetoja. Por per fatin tim, 
qe per ate kohe ishte fat I madh, munda qe te 
vashdoj studimet per mesuesi. Gjate kohes 
qe isha nx. pashe se jo gjithe mesuesit ishin 
njesoj, dhe trajtonin ne menyre te barabarte 
nx. gjate vleresimit. Une imagjinoja veten 
mesuese dhe betohesha se nuk do jem kurre 
nje mesuese qe mban me hater. Kur kam fil-
luar te punoj nuk kam pasur shume veshti-
resi, mungonte baze materiale por gjendja ka 
ardhur duke u permiresuar... e mund te them 
se dashuria, lumturia dhe miresia qe sheh te 
femijet shperblejne çdo veshtiresi qe ky pro-
fesion  kerkon.
Age Villi 
Ne kohen time te beheshe mesuese ishte si te 
behesh sot minister. Pastaj une e adhuroja ate 
profesion , pavaresisht se nuk kishe mundesi 
zgjedhjen, por mua me trokiti fati ne dere. ke-
naqesite kane qene te pafundme , te perqafo-
sh cdo dite ata femije qe te shohin ne drite te 
syrit e te falin cdo kenaqesi . Tu mesosh gjitc-
ka qe ti di ne menyre qeser te behen dikush 
ne jete. Veshtiresite kane qene me shumice 
por dashuria per kete profesion i kalon edhe 
ato.
Vera Gjeloshi
Kenaqesite ne punen tone jane pafund por 
edhe veshtirsi ka shume pasi jemi ne ciklin 
fillor e duhet qe per nxenesit tone te behemi 
edhe nene edhe moter edhe shoqe ose shok 
.Por te gjitha veshtirsite kalohen kur e don 
punen , profesionin e ben ate me dashuri e 
me perkushtim .Une ndihem  shume krenare 
kur nxenesit e mi arrijne te perfaqesohen ne 
jete me  forcat e tyre behen  muzikant , piktor, 
arkitekt ,doktor , biznesmen e cfardo ata kane 
zgjedhur me duket sikur te gjithe jane pjese 
e familjes time te madhe qe tani po mbush 

Shkolla

Scuola Libera Tutti / Shkolla 
shpëton të gjithë: është 
një projekt i lindur për të 
mbështetur të drejtën e studimit

rita te mesoj nga teknologjia shume gjera qe 
nuk do ti kisha mesuar kurre. Pastaj te mos 
flasim per femijet tek celularet ishin shume 
te rregullt se bashku me prinderit e tyre. Ky 
lloj mesimi ishte i vlefshem per menyren si 
radhe ngjarjesh, por kurre nuk e zevendeson 
ambjentin e klases.

Mendimet per mesimin online

Mesimi online ishte nje risi e re ne si-
stemin arsimor. Kjo nuk eshte vetem 
per vendin tone por per te gjithe bo-

ten per shkak te COVIT19.  Per mua nje ar-
ritje shume e kenaqeshme , sepse na vuri ne 
te njejtin nivel me shkollat e te gjithe bo-
tes. Te flasim per mesimin shkollen tone e 
konkretish per klasen time. Une jam shume e 
kenaqur ne rralle te pare me veten time se ar-

• di Arjola Lamthi



ka statusin e shkolles qender komunitare kjo e dhe-
ne nga Ministria e Arsimit dhe si rezultat kemi ore 
mesimi ne dispozicion per keto aktivitete ( gjithsej 10 
ore ne jave ).
Çfar mundesish kan nxenesit pas perfun-
dimit te klases se 9 (nente)?
Pergjigje: misjoni i pare i çdo nxenesi qe mbaron kla-
sen e 9 eshte vazhdimi I arsimit te mesem te larte( 
AML). Alternativat  jane te shumta duke filluar nga 
Gjimnazi ne Gruemire e cila eshte edhe shkolla me 
e aferte e AML dhe ndjekja e shkollave profesionale 
ku duhet theksuar se trendi ndjekjes se ketyre shkol-
lave nga nxenesit tane vitetet e fundit ka ardhur 
vazhdimisht ne rritje. Kjo per arsye se pasi nxene-
sit perfundojne studimet ata behen zoterues te nje 
profesioni dhe munde tu sherbeje per tu punesuar si 
brenda vendit ashtue edhe jashte pasi keto Diploma 
jane te njohura nga pjesa me e madhe e vendeve te 
BE ( Bashkimit Evropian ). Gjithashtu nje alternati-
ve mbetet edhe arsimi privat por duke qene se eshte 
me pagese ky arsim frekuentohet nga pak nxenes. 
Problemi kryesor mbeten nxenesit qe per arsye te 
ndryshme kryesisht ekonomike dhe sociale nuk 
vazhdojne AML prandaj ketu duhet nderhyrja e 
shtetit me politika sociale dhe ekonomike si bashkpu-
nimi me OJF (organizata jo fitimprurse)  dhe OJQ 
(organizata jo qeveritare) per te minimizuar kete 
fenomen i cili per hire te vertetes ka shkuar vazhdi-
misht duke rene.
Mendon se jane arsye te tjera perveç atyre 
ekonomike qe ndikojne ne zgjedhjen per te 
vazhduar studimet apo per te punuar?
Pergjigje: arsyet kryesore jane ato ekonomike, nuk 
besoj apo mund te jene teper te ralla arsyet e tjera 
qe kryesisht me perpara kane qene te lidhura me 
mentalitetin per te mos ndjekur shkollen nga ana e 
vajzave por sot ky mentalitet ka shkuar pothuajse 
drejte zeros.
Ne çfare menyre sipas teje shkolla mund te 
permirsoj  jeten e komunitetit te Vrakes?
Pergjigje: ne radhe te pare shkolla duhet qe te per-
gatit nxenes sa me te arsimuar dhe te  edukuar te 
ushtroje gjithe autoritetin e saj qe asnje nxenes te mos 
ngelet pa vazhduar AML dhe po u arrit ku misjoni 
baze i shkolles eshte realizuar. Duke u bere pjese e 
gjithe atyre veprimtarive qe thame edhe me larte be-
soj se komuniteti do ta vlersoje dhe do te perfitoje nga 
shkolla  por edhe ne si institucion i dijes dhe edukimit 
kemi dhene nje ndihme modeste per te permirsuar 
dhe per ta bere me atraktive jetesen e komunitetit 
tone. FALIMINDERIT

Kujtim Lamthi, drejtori i shkollës 
9-vjeçare Vasil Shanto, tregon 
se çfarë do të thotë të shkosh në 
shkollë në Vraka

Shkolla në qendër të komunitetit

• Francesca Haas

Malala Youzafzai:
 vajza që lufton për të drejtën
 e arsimit

Malala Yousafzai është një vajzë 
22-vjeçare pakistaneze që në vitin 
2014, kur ishte vetëm 17 vjeçe, 

fitoi çmimin Nobel për Paqen për shkak 
të betejës së saj për të drejtat civile dhe të 
drejtës për arsimimin e vajzave në vendin 
e saj dhe në botë.  Asnjë person në moshë 
kaq të re nuk e kishte fituar këtë çmim më 
parë.
Ajo u bë shumë e njohur në vitin 2012, kur 
i mbijetoi një goditje në koka nga një tale-
ban gjatë rrugës së kthimit për në shtëpi 
nga shkolla e saj. Në vitet e mëparshme, 
grupi ekstremist që kishte shumë fuqi në 
rajonin e saj, në të vërtetë e kishte identi-
fikuar atë si një figurë të rrezikshme sepse 
kishte bashkëpunuar me shërbimin bri-
tanik të lajmeve BBC, duke përshkruar 
dhunën e talebanëve dhe si rrjedhojë ishte 
bërë shumë e njohur në Pakistan dhe në 
botë. 
Kështu, Malala u bë një nga aktivistet më 
të njohura në botë.
Në vitin 2013 ajo foli në Asamblenë Rino-
re të Kombeve të Bashkuara për gjendjen e 
grave në vendin e saj dhe shpjegoi se “librat 
dhe stilolapsat janë armët më të fuqishme” 
dhe se “arsimi është zgjidhja e vetme”. 
Duke folur për sulmin e saj, ajo gjithashtu 
iu drejtua talebanëve direkt, duke sqaruar 
se “nëse ata mendonin se do të na heshtnin 
me përdorimin e plumbave, ata dështuan”.
Në Pakistan ka herë pas here protesta 
kundër saj - ajo konsiderohet bartëse e ide-
ve në kundërshtim me Islamin - dhe tetë 
nga dhjetë talebanët e dënuar për vrasjen 
e saj në tentativë u lanë të lirë, ku në fil-
lim të kësaj ata ishin dënuar me burgim të 
përjetshëm.
Përpjekjet e saj studentore e bënë atë të 
pranohej me sukses në Universitetin e 
Oksfordit, ku u diplomua në filozofi dhe 
shkenca politike në qershor: ajo dëshiron 
gjithashtu të krijojë një parti politike dhe 
të luftojë për të drejtat e vajzave në vendin 
e saj.
Në vitin 2013, ajo themeloi së bashku me 
me babanë e saj, Malala Fund, një organi-
zatë jofitimprurëse që synon tu garantojë 
të gjitha vajzave arsimim12 vjeçar: në botë 
dhjetëra miliona vajza nuk marrin një ar-
sim të plotë jo vetëm për arsye ekonomike 
por edhe sepse familjet e tyre preferojnë të 
mbështesin edukimin e fëmijëve meshkuj.

ZIV7

Çfar do te thote te jesh nje mesues? Si e kon-
sideron kete profesion nga kendveshtrimi 
social e kulturor te cilit ju I perkisni?
Pergjigje: te jesh nje mesues i mire do te thote qe per-
veç pergatitjes se mire shkencore ( e cila prezupo-
zohet te jete te te gjithe mesuesit) te zotrosh ne ralle te 
pare cilesite e nje edukatori dhe dhe te shikohesh nga 
nxenesit e tu si personi tek i cili ata mund te te nxe-
ne njohurit e duhura per jeten dhe te ardhmen por 
edhe si model i sjelljes dhe perkushtimit. Mesuesia 
sot eshte kthyer ne nje profesion ku duhet patjeter qe 
te behesh pjese e problematikave qe shoqerojne nxe-
nesit, te kontribuosh qe nxenesit e tu jo vetem te mar-
rin dijet e nevojshme nga ana jote por edhe te behesh 
pjese e zgjidhjes se problemeve te tyre, siç munde te 
jene, sociale, ekonomike, shendetesore etje. Vetem kur 
nxenesit e tu arrine qe te te shohin si pjese e zgjidhjes 
se problematikave te tyre ateher munde te themi se 
misjoni jot si mesues eshte i permbushur.
Ne zonen e Vrakes sipas teje çfare roli ka 
shkolla? Mendon se ka funksion tjeter per-
veç atije te dedikuar?
Pergjigje : kjo pyetje eshte e lidhur me pytjen e pare 
dhe une mendoj se jo vetem ne zonen e Vrakes por 
ne te gjitha vendet shkolla perveç rolit primar atije 
te nxenjes dhe edukimit duhet patjeter qe te realizoje 
lidhjen e nxenesve me shkollen dhe mesuesit duke u 
bere pjese e halleve dhe problematikave te tyre dhe 
duke u munduar ti zgjidhesh ato.
Ne veçanti ne shkollen ku ju punoni çfar 
aktivitetesh jashte shkollore jane zhvilluar 
dhe kujt i jane drejtuar?
Pergjigje:  pavarsisht mundesive te kufizuara qe 
shkolla jone ka pasur per te zhvilluar aktivitete 
jashte shkollore, ne kemi arritur qe te zhvillojme disa 
aktivitete si me nxenesit ashtu edhe me komunitetin. 
Mund te permendim venjen ne dispozicion te biblio-
tekes se shkolles, kabinetit te informatikes si dhe te 
terreneve sportive. Nxenesit e talentuar ne fushen e 
arteve siç eshte muzika dhe piktura kane mundesi 
qe te trajtohen nga mesues profesionist te cilet jane 
ne vartesine QKF ( qendra kulturore e femijeve ) ne 
qytetin e Koplikut. Duhet theksuar se shkolla jone 

• Federica Remiddi
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• Enrico Zulli

Vitet e fundit, turizmi në Shqipëri është 
në lulëzim dhe rritje të vazhdueshme, 
veçanërisht në zonën jugore, falë in-

vestimeve të mëdha të qeverisë shqiptare 
dhe futjes së kapitalit të huaj. Deri më tani 
brigjet që shkojnë nga Vlora në Sarandë 
janë të mbushura plot çdo verë nga pushues 
vendas dhe të huaj si dhe nga emigrantët që 
kthehen në atdhe për te kaluar pushimet ve-
rore.
Sidoqoftë, rritja e pakontrolluar e turizmit 
po krijon efekte negative në peizazhin dhe 
komunitetet lokale. Për shembull, në ga-
dishullin e Ksamilit, një parajsë e vërtetë 
tokësore, shkëmbi shkatërrohet çdo vit për 
të krijuar hapësira të mbuluara me rërë dhe 
çadra, të cilat më pas përdoren në stinën e 

Shqipëria përtej Boriçit

Mbase jo të gjithë e 
dinë që popullsia 
e Vrakës ka qenë 

në qendër të një studimi të 
botuar në një revistë të rëndësishme ndër-
kombëtare shkencore (artikulli “ Agreement 
Between Diseases-Centered and Multidi-
mensional Models of Care in Disadvantaged 
Settings” është në dispozicion në pubmed). 
Mes vitit 2016 dhe 2017, Shoqata 60 Miglia, 
në bashkëpunim me një neurolog italian 
dhe ambulatorin e famullisë në Boriç, orga-
nizuan për disa ditë vizita mjekësore falas për 
popullsinë e fshatrave të Vrakës. Në këto ditë 
ishte e mundur të mblidheshin të dhëna të 
rëndësishme për të kuptuar se cilat janë ne-
vojat kryesore shëndetësore në zonë. Shumica 
e njerëzve shkuan për të bërë vizitën dhe për të 
marrë recetën për një simptomë të pakontrol-
luar (në 40% ishin dhimbje në nyje, në rastet 

• Francesca Remiddi

Parandalimi është më i mirë 
sesa kurimi

e tjera dhimbje të kokës, infeksion, sëmundje të 
lëkurës). 
Pak më shumë se 20% erdhën tek mjeku për një 
kontroll të përgjithshëm shëndetësor. Tensioni i 
gjakut dhe vlerat e glukozës në gjak ishin shumë 
të larta në shumicën e njerëzve të vizituar, shpesh 
pa dijeninë e tyre.
Nga kjo përvojë doli se, mungesa e ambjen-
teve spitalore të pajisura me aparaturat e 
përshtatshme për të bërë një ekzaminim të saktë 
mjekësor, pamundësisë së marrjes falas të ilaçeve 
për shpëtimin e jetës dhe mungesa e qendrave për 
të kryer testet themelore të diagnostikimit (testet 
e gjakut, rx, etj.), paraqesin disa nga çështjet më 
të kritike në zonë me pasoja shpesh dramatike si 
për mjekët dhe infermierët që nuk kanë mjetet e 
duhura për të përballuar nevojat që ekzistojnë, 
ashtu edhe për shumë njerëz që jetojnë në Vrakë 
të cilët nuk marrin gjithë kujdesin shëndetësor 
që u duhet në kohë.
Në Itali ekziston një e thënë: “është më mirë të 
parandalosh sesa të kurosh”, dhe nëse kjo është 
e vërtetë, është edhe më shumë në kontekstet 
ku trajtimet mjeksore nuk janë lehtësisht të ar-
ritshme. Në territoret ku duhet ende kohë që të 
ketë shërbime shëndetësore falas dhe efektive 
për të gjithë, parandalimi nuk është vetëm “më 
i mirë”, por bëhet mënyra e vetme për të qenë në 
gjendje të japim përgjigje, megjithëse fillestare, 
për nevojat e pranishme në territor. Por lajmi i 

Shëndet dhe 
kujdes

verës me ardhjen e pushuesve. Si pasojë e kësaj 
ndërhyrjeje kemi mbipopullim i cili çon më 
pas në një shkatërrim të ekosistemit për shkak 
të ndotjes së ujit, ajrit dhe ndotjes akustike. 
Kemi të bëjmë pra me një pushtim të vërtetë 
nga njeriu.
Nëse turizmi nuk është i rregulluar dhe i kon-
trolluar nga organet shtetërore përkatëse, ai 
do të krijojë efekte negative afatgjata dhe të 
pakthyeshme për territorin dhe ekonominë e 
vendit. Prandaj shteti është i thirrur të ndërhyjë 
për të parandaluar brutalizimin e peizazhit, 
të mbërthyer nga ndërtimi i hoteleve, resor-
teve dhe vilava, dhe gjithashtu të prezantojë 
projekte konkrete për ruajtjen e këtyre zonave.
Objektivi i shtetit shqiptar dhe i popullatës së 
tij duhet të jetë valorizimi i burimeve natyro-

mirë është se shpesh duhet vetëm më shumë 
dashamirësi për të parandaluar!
Por çfarë do të thotë të parandalosh? Do të thotë 
të bëni kontrolle periodike tek mjeku për të ma-
tur tensionin e gjakut ose sheqerin në gjak, të 
kontrolloni atë që hani (shmangni gllabërimin 
e mishit të pjekur ose ujë të ndotur), të adoptoni 
një mënyrë jetese sa më të shëndetshme që të jetë 
e mundur duke shmangur pirjen e duhanit apo 
pirjen e tepërt të alkolit. Kushtojini vëmendje 
higjenës personale, veçanërisht mbroni fëmijët 
nga aksidentet më të zakonshme shtëpiake, mos 
i injoroni simptomat e buta kur lindin, por kërko-
ni kujdes mjekësor para se të bëhen më serioze.
Personalisht, dhe si mjeke, besoj se shërim do të 
thotë t’i kushtosh vëmendje, të marrësh pjesë në 
dhimbjen e dikujt, qoftë fizike apo mendore dhe 
t’i japësh lehtësim. Nuk është një përkufizim që 
pranon përjashtime, ai nuk përjashton asnjërin. 
Unë kam pasur fat të njoh mikpritjen dhe është 
diçka që e kam mësuar nga Shqipëria. Konstatoj 
që mikpritja shqiptare ka të bëjë me konceptin 
tim personal të kujdesit, me atë vëmendjen e 
kujdesshme dhe që gjithmonë ta kesh derën ha-
pur. Dhe në kontekstin në të cilin të jesh optimi-
st apo të jesh i durueshëm në fushën e shëndetit 
publik, mund të mos jetë e mjaftueshme. Të dish 
se si të kujdesesh bëhet kështu një pikë e mirë fil-
limi drejt një ndryshimi gjithnjë e më të shpejtë.

re te vendit duke ndërmarrë rrugën e turizmit 
të qëndrueshëm, një turizëm që ka si parim 
themelor respektimin e mjedisit, burimeve 
natyrore dhe komuniteteve lokale, siç është 
bërë në Berat, Gjirokastër dhe Butrint. Shembuj 
konkret në të cilët fitimi është lënë mënjanë 
dhe në qendër të projektit është vendosur ter-
ritori.
Rruga për tu ndjekur është e qartë por duhet të 
ndërmerret, në mënyrë që Shqipëria të njihet 
për mikpritjen dhe origjinalitetin e banorëve 
të saj, për ngjyrat e perëndimeve të diellit, për 
madhështinë e majave të saj, për intimitetin e 
plazheve më të fshehur dhe për pasqyrimin e 
liqeneve të saj.
Pra një Shqipëri e virgjër dhe autentike për tu 
mbrojtur dhe eksportuar.

Turizmi, një tjetër rrugë 
është e mundshme dhe e 
dëshirueshme
Një Shqipëri e virgjër dhe autentike për 
tu mbrojtur dhe eksportuar



ZIV9

Sipas përvojës tuaj, në fushën e shëndetit dhe 
kujdesit publik, a ka dallime të rëndësishme 
midis atyre që jetojnë në qytet (Shkoder) dhe 
atyre që jetojnë jashtë qytetit dhe fshatrave 
(si në territorin e Vrakës)? Nga cilat përbëhen 
ato? Ka pika kontakti dhe ngjashmërish?
Po ka dallime te medha. Ato fokusohen kryesisht ne 
aksesin qe kane ndaj sherbimeve. Sa me larg qytetit te 
largohemi (zones urbane), aq me pak sherbime kemi 
dhe aq me pak eshte I pranishem doktori ne pergjithe-
si, apo doktoret e specialiteteve ne vecanti. Nderkohe, 
ne zonat rurale, eshte dhe mentaliteti I cili nuk I jep 
shume hapesire sherbimeve te vecanta, si pershemull 
atyre psikologjike apo psikiatrike. E vetmja pike e per-
bashket mund te jete, nevoja per te marre sherbimin 
e munguar qe ne Shqiperi, mungon si ne qytet dhe ne 
fshat.
Në të dy kontekstet (qytete dhe fshatra) cili 
mendon se janë “urgjencat” kryesore me të 
cilat përballen shërbimet shëndetësore dhe 
kujdesin personal? Cilat janë pikat e forta?

Altin Nika, dhe pervoja 
e tij si drejtori i Qendres 
se Keshillimit dhe 
Sherbimeve Psikologjike 
Shkoder

Shëndetësia dhe 
kujdesi: midis 
fshatrave dhe 
qyteteve
• Francesca Remiddi

Kush je dhe çfarë bën në jetë?
Une jam Altin Nika, nga Shkodra. Kam lindur 
me 03.01.1987 ne Shkoder. Punoj si psikolog dhe 
drejtor I Qendres se Keshillimit dhe Sherbimeve 
Psikologjike.
Pse lindi Qendra dhe çfarë shërbimesh 
ofrohen?  
Qendra lindi si nje realizim deshire apo enderre qe 
kishim  ne momentet e para qe perfunduam shkol-
len per te ushtruar profesionin e psikologut. Fakul-
teti I psikologjise kishte 2 vite jete dhe une isha nder 
brezet e paer te te diplomuarve. Qendra ofron sher-
bime te tilla si terapi zhvillimi direkte per femijet 
dhe te rriturit, ofron trajnime per eksperta te fushes 
si psikolog, punonjes social, mesues, edukator, prin-
der etj.
Gjithashtu promovoni projekte dhe shër-
bime që dalin nga qender dhe arrijnë në ter-
ritor. Sa larg shkojnë dhe kujt i drejtohen?
Po.  Ne shpesh implementojme apo zbatojme 
projekte qe financohen nga donator, kryesisht te 
Bashkimit Evropian. Ato shpesh e kalojne fashen e 
qytetit te Shkodres, duke shkuar ne zona shume te 
largeta si Malesi e Madhe, Puke, Kukes etj. Ato iu 
drejtohen gjithe atyre qe me pare nuk kane mundur 
te kene aksesin e duhur ne sherbimet publike.

P: Mendoj se mbi te gjitha qendron parandalimi dhe 
sensibilizimi. Nese flasim per nevojen per te shkuar 
tek mjeku, ne te dy zonat ka paragjykime dhe stig-
ma te shumta. Shpesh, shkohet tek mjeku kur situate 
eshte agravuar ne nje pike pa kthim.
Nëse do të kishit mundësinë për të përha-
pur një shërbim që merret me shëndet dhe 
kujdes personal dhe operon në territorin 
(midis Shkoderit dhe Kolpik), cilit do t’i 
jepnit zëri? Nga çfarë konsiston dhe si 
mund t’i qaseni?
Sensibilizimi per higjenen personale, orale dhe 
psikologjike. Jane disa sherbime te cilat jane te reja 
dhe nuk fliten shume ne komunitet. Ato jane shume 
te rendesishme per jetesen e cdo individi sidomos ne 
zonat rurale.
Jepni përkufizimin tuaj për atë që duhet të 
thotë “kurë”
Do te thote cdo gje qe parandalon dhe rehabiliton 
personin (pacientin).

Çfare thonë të rinjtë ë Vrakës

ekonomi dhe esht shtet i varfer por une e bera 
gjene e duhur: u largova me mall per familjen, 
por isha i detyruar per te ardhmen time. Sot une 
kam me pak stres per te ardhmen time. Shkoj çdo 
dite ne pune, punoj dhe jetoj normalisht si gjithe 
te tjeret. Nga gjuha jam bere pothuasje italian por 
nuk i harroj traditat e mija, shoqerine time dhe 
ato qe i kam atje madje kontaktoj pothuajse çdo 
dite me shoqerine time edhe pse kam krijuar nje 
shoqeri ketu ne Itali kam akoma per te luftuar e 
per te ecur perpara sepse jam ne vend te huaj dhe 
pse Italia me Shqiperine jemi pothuajse nje. Edhe 
nese eshte shume e veshtire jeta dhe e ardhmja 
ime ndryshoj per mire deri tani, faleminderit zo-
tit per gjithcka qe me ka dhuruar. Largimi im nga 
Shqiperia ishte i dhimbshem per mua per arsyeja 
familja, asgje tjeter. Jam krenar te shkruaj se si ka 
ndryshuar jeta ime vetem ne nje vit.  Faleminde-
rit.

Une jam Marseli, jam 22 vjec. Jam shqipetar por 
jetoj ne Itali, sot ju flas per jeten time ne Shqi-

peri dhe jeten ne Itali. 
Qe ne moshen 15vjecare kam punuar ne Shqi-
peri, situata dhe ekonomia ishin shume te keqe. 
Nuk doja te levizja sepse Shqiperia asht vendi im, 
por me njoftuan qe te shkoj per te punuar ne Ita-
li. Per mu ishte shum e dhimbshme qe te lej fa-
miljen dhe te largohem, por isha i detyruar sepse 
e shihja qe ne Shqiperi nuk kisha nje te ardhme 
te mire. Une jam nje djale qe dua te eci sa me per-
para ne jeten time, po ashtu une vendosa qe te 
largohem pasi u mendova gjat si çdo i i ri qe asht 
larguar per nje jete me te mire. Kur mberrita ne 
Itali javen e pare u merzita shume. Tjeter vend, 
tjeter gjuhe, njerez te tjere, koleg te tjere, dhe filli-
mi ishte i veshtire per mu sa qe thash: une s’kam 
per te jetuar ketu. Por jeta ime ndryshoj, meso-
va nje profession te mire, mesova gjuhen, jam i 
ambjentuar, kam nje pune nje profession per te 
ardhmen time dhe pse jo neser per te ardhmen e 
femijeve te mi. Me vjen me te vertet keq ne shpirt 
per te rinjte qe jane ne Shqiperi sespe atje s’ka 

Nga Vraka në Itali: si ka ndryshuar jeta ime

Vrake qe do Doja

Vraka eshte nje vend shume i vogel, ose me mire te 
them: nje fshat me pak popullsi. Ne qe jetojme aty 

ndoshta ndihemi me fat sepse jemi pjese e nje buku-
rie si Vraka, qe mund te kete te mira por edhe te keqi-
ja. Njerëzit në Vrake janë shumë të komunikueshëm, 
me humor e tepër dashamirës dhe do doja te ishte 
gjithmone keshtu. Edhe pse Vraka bën pjesë në 
njërën prej zonave më të varfëra të Shqipërisë, njerezit 
ketu janë bujarë, mikpritës dhe harxhues të mëdhenj, 
aq sa përshtypja e përgjithshme është se janë të dhënë 
pas qejfit. Ata nuk shfaqin shenja racizmi, ksenofo-
bie, intolerance fetare apo politike, pavarësisht se 
prej kohësh fshatit nuk ka ndërruar ngjyra politike. 
Vrakacoret janë nga ndonjëherë indiferentë me njëri-
tjetrin, por bëhen shpejt solidarë edhe me të huajt, sa 
herë paraqitet nevoja. Keshtu duhet te jene ne te gjithë 
shqiperine. Nje nga gjerat qe do doja te ndryshoja 
është qe njerezit te mos largohen nga Shqiperia ose 
nga Vraka. Gjithmonë njerëzit do të duan më shumë. 
Shtetet që sot kanë vëmendje globale shfrytëzojnë në 
maksimum mundësitë për të qenë më të mirët. Sikur 
kjo të ndodhte në atdheun tim, besoj se qyteti më 
premtues do të ishte Vraka, gjë të cilën nuk e them 
vetëm se jam vendas, fakt për të cilin jam e lumtur, 
por e sugjeroj, sepse shoh që në krahasim me fshatrat 
e tjera jo vetëm Shqiptare, por edhe te huaja.
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sport Shkodra Ekipi I Pallatit te pionerve te zhvillonin nje 
ndeshje me shkollen tone 8-vjeçare.Ne ata ndeshje u 
paraqita mire dhe me sygjeruan mesuesat e shkol-
les te filloja stervitjen per futboll ne Shkoder.Kushte 
nuk kisha..Shkoja me biçiklete nga Vraka ne fund 
te Shkodres.Jam aktivizuar me Pallatin e Pionie-
rit...me Ekipet e Vllaznise,.. Beselidhjes dhe Durrsit. 
Trajner me te rriturit e Vrakes..dhe me ligen Ama-
tore per moshat ku vazhdoj dhe sot.
Na tregoni për projektin tuaj dhe nga cilat 
nevoja të zonës lindi?
Projekti im eshte qe te vazhdoj punen per stervitjen 
e ekipeve te moshave te vogla.Me ndryshimin e si-
stemit ne Shqiperi..masivizimi pati renie..sepse 3 
lagje ku kishte sportiste u shperngulen ne Jugoslla-
vi dhe u zevendesuan nga te tjere banore nga Shqi-
peria e veriut.Fushat u bllokuan nga privati per 
ndertim dhe sporti mori drejtim ne renie.Menyra 
e jeteses dhe teknologjia beri qe shume femije te 
anashkalonin sportin dhe te kalonin ne mbipeshe.
Prania ime ketu dhe pasioni im beri qe te reagoj dhe 
te organizoj shume femije qe te sterviten ne futboll. 
Nga viti 98 dhe deri sot.Filluam te merrnim pjese 
ne Ligen Amatore te organizuar nga FSHF. Perveç 
edukimit,argetimit dhe zhvillimit ,nga,
 keta femije  jane bere shune futbolliste,profesora 
fiskulture dhe ushtarakë me baze pergatitjen spor-
tive.
Pse është e rëndësishme futbolli për Vraka 
dhe cilat janë vështirësitë kryesore me të 
cilat përballeni?
Futbolli sherben si formues dhe edukativ per bre-
zin e ri. Femijet argetohen..ikin nga rruga..nga 
veset e keqija,,zhvillohen fizikisht dhe menderisht. 
Shoqerohen, mesojen dhe aktivizohen.Disa prej 
tyre jane bere dhe te tjere mund te behen futbolli-
ste cilesor. Pengesat kryesore jane ekonomike dhe 
deri diku edhe mentaliteti eshte i ndryshem per 
sportin se ne fshat i lutet femija prindit te vazhdoje 
futbollin, ndersa ne qytet e mbeshtet prindi femijen 

Luigji Ograja është 
trajneri i ekipit të 
futbollit Vraka, ku 
stërviten vajza dhe 
djem nga fshatrat

• Ivano Petrassi

Kush jeni ju dhe nga rrjedh dashuria 
juaj për futbollin?
Un jam Luigj Ograja,lindur dhe banues ne Vra-
ke.Me arsim te mesem profesional..   mekanik , 
elektriçist,
dhe trajner futbolli. Vraka me 5 lagje Boric i 
Madh,B i Vogel..Gril..Omaraj dhe Shtoj i vje-
ter e kane patur tradite zhvillimin e te gjitha 
sporteve..nepermjet masivizimit qe nga mo-
shat e vogla e deri tek te rriturit. Kane dale 
nga ky vend Futbolliste, Volejbolliste, Mundesa 
Atlete,Ngritesa peshash ku jane shpallur Kam-
pione Kombetar ,,Ballkanik e Boteror. Duke 
qene ne kete Ambjent Sportiv si cdo femi qe ka 
enderr sportin isha vetem 10 vjeç kur erdhi nga 

Futbolli për të 
gjithë: 20 vjet 
stërvitje për të 
rinjtë e Vrakës

te vazhdoje sportin. Modelet e vjetra te stervitjes 
te kufizuara me disa xhiro rreth fushes dhe me 
ndeshjen e zakonshme ju ka kaluar koha..Futbol-
li i sotem kerkon bazen materiale stervitore dhe 
mbeshtetjen e impenjime te gjithanshme.
Sporti gjithashtu mund të promovojë 
mundësi të barabarta. Ne e dimë që 
vajzat vijnë gjithashtu në stërvitje. Si fil-
loi përfshirja e tyre?
Siç erdhi ndryshimi ne vendin tone ne shume 
aspekte te jetes,menjehere filluan ndryshimet ne 
sjelljen ndaj futbollit te femrave. Indicjen e pare e 
dha ekipi Juban Danja nga nje fshat i Shkodres. U 
formuan ekipe ne te gjithe vendin me mbeshtjetje 
nga FSHF. Duke para ndeshjet ne TV dhe duke 
e vleresuar shume si loje,ka nje rritje dhe deshire 
nga vajzat per te luajtur futboll. E rendesishme 
dhe kjo per barazine gjinore. Numri i vajzave pje-
smarrese eshte ne rritje. Aktualisht ne ekipin tim 
jane 4 vajza qe sterviten dhe pritet qe numri te 
rritet. 2 nga vajzat luajne ndeshje ne kampionat 
dhe jane te federuara me KF Shkodra.
Cilat vlera dhe parime mendoni se mund 
të promovohen nga futbolli?
Futbolli duhet te jete mjet formues per te gjithe.Te 
perdoret per qellime edukative ku te perfitojne te 
aftit dhe te paaftit.Femijet zhvillohen fizikisht, rri-
tet intelekti dhe ndjekin endrrat e tyre. Ne po pu-
nojme qe femijet dhe futbolli ne Vrake te perfitojne 
nga ne e jo te perfitojme ne nga futbolli.
Cilat zhvillime të ardhshme keni për eki-
pin tuaj dhe cilat janë ëndrrat tuaja?
Deri tani deshira ka qene e madhe per te bere dicka 
per zhvillimin e futbollit te moshave.Disa rezultate 
i kemi arritur por mundsite kane qene jo te mjaf-
tueshme. Fushen e kemi vene ne dispozicion pa pa-
gese per femijet.Po perpiqemi qe te krijojme kushtet 
brezit te ri qe te sterviten sa ma shum si dhe deri 
tani te behen futbollistë dhe futbolliste. Faleminde-
rit.
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Çfare nenkupton sporti 
per 60 Miglia? 
Sporti eshte nje moment i forte socializimi dhe nder-
veprimi. Ne jeten e secilit, meson per te njohur vete 
trupim dhe sfidon aftesite tona. E gjithe kjo permes 
nje konkurence ne kushte te mbrojtura qe edukon ne 
menaxhinim e duhur te konfliktit .

Cilat aktivitete jane ndermarre nga or-
ganizata ne keto vite? 
Sporti po merr nje rol te rendesishem ne projektet e 
organizates.Gjithnje e me shume aktivitete sporti-
ve ne te cilat perfshihen djemte dhe vajzat pergjate 

• Ivano Petrassi

Federico Columbro dhe 
sporti për 60 Miglia

• Enrico Zulli

GINO BARTALI
Dy këmbë dhe një bicikletë në 
shërbim të njerëzimit

Ka shumë histori të njerëzve të 
famshëm jo vetëm për përpjekjet 
e tyre sportive. Disa vendosën të 

përdorin sportin si një mjet për paqen 
dhe bashkimin, siç është rasti i Nelson 
Mandela dhe ekipit të regbi që fituan 
kupën e botës në vitin 1995 në Afrikën e 
Jugut. Akoma të tjerë, si Tommie Smith 
dhe John Carlos, kanë shndërruar një ce-
remoni olimpike në një qëndrim të qartë 
kundër racizmit, që mbizotëronte në 
SH.B.A. në fund të viteve 1960.
Dhe ka nga ata që përmes sportit kanë 
arritur të krijojnë një marrëdhënie të 
ngushtë me historinë e një kombi të tërë, 
duke krijuar një identifikim dhe empati 
të fortë që prish barrierat kohore, siç dësh-
mohet nga aktualiteti absolut i figurës së 
Gino Bartali, një kampion i çiklizmit he-
roik të gjysmës së parë të shekullit XX, i 
cili dinte të vinte udhëtimet e tij në shër-
bim të idealeve më të larta.
Janë në fakt të paktën 800 persona, për 
të cilët kampioni toskan ndihmoi në 
shpëtimin e tyre, duke transportuar me 
biçikletën e tij dokumente, fotografi dhe 
letra të organizatës nëntokësore të re-
zistencës ndaj Holokaustit. Duke pasur 
parasysh famën e tij, Bartali nuk u nda-
lua kurrë gjatë shëtitjeve mes qyteteve 
të Toskanës. Fama ishte funksionale për 
misionin e tij të fshehtë, duke pasur pa-
rasysh që ai mund të përdorte alibinë e 
stërvitjes para çdo të dyshuari.
Në një epokë frike dhe dyshimi, kishte 
shumë trima, kryesisht anonimë, të cilët 
vendosën të mos qëndrojnë indiferentë 
ndaj padrejtësive. Dhe rasti i Bartalit 
është emblematik nëse marrim në kon-
sideratë celebritetin e personazhit dhe 
përparimet e vazhdueshme të kryera nga 
qeveria fashiste për ta bërë atë një sim-
bol të regjimit. Fortësia e bindjeve të tij 
u zbulua, megjithatë, në momentin kur, 
i thirrur në detyrën më të rëndësishme 
të jetës së tij, Bartali nuk refuzoi dhe, 
përkundrazi, ai dinte të vepronte duke 
zgjedhur pjesën e duhur, të nxitur nga 
humanizmi i tij i tepërt.
Bartali, Përulësi dhe i Drejti, kujtimi i të 
cilit sot jeton i lulëzuar në dy pemë, në 
Jeruzalem dhe Padova, në kujtim të fito-
reve të tij më të mëdha.

Cila është e ardhmja per 
komunitetet malore? 

shpëtojë këtë pjesë të Shqipërisë, këtë tokë kre-
nare dhe shpesh të hidhur. Margjinaliteti i saj në 
fakt e bën atë një nga destinacionet e fundit “të 
virgjëra” në Evropë për një turizëm cilësor dhe 
alternativ.
Duket më shumë një shpresë e pacaktuar sesa 
një mundësi reale, duke marrë parasysh situatën 
aktuale në nivelin e strukturave dhe, mbi të gji-
tha, të distancës ende të dukshme me institucio-
net shtetërore, të cilat shumë herë i kanë lënë ba-
norët e këtyre rajoneve në fatin e tyre.
Sidoqoftë, të ëndërrosh është falas, me bindjen 
se këmbëngulja dhe shkathtësia e atyre që je-
tojnë në këto male do të jenë faktori i vërtetë i 
suksesit. Ndërkohë, shumë fshatra malorë pre-
sin, mbijetojnë, luftojnë dhe nuk heqin dorë. Ata 
shpresojnë të mos thahen, të rigjejnë gjallërinë 
dhe të rishfaqen përsëri pas dimrit, të butë dhe 
kokëfortë, si “lulja që rritet në gur”.

Pasi të jetë pasqyruar për një kohë të gjatë në 
gjarpërin ujor të liqenit, duke e bërë atë të 
shkëlqejë me një mijë thekra argjendi, dielli 

mbytet në perëndim, prapa një rruzare majash të 
zymta. Veprimet e përditshme dhe të përsëritura 
ndjekin njëra-tjetrën çdo ditë në këto male, në një 
marrëdhënie simbiotike dhe të ngushtë midis 
njeriut dhe natyrës.
Deri në fillim të viteve ‘90 këto toka ishin të gjalla 
dhe të populluara, por pas rënies së regjimit ko-
munist pati një shpërngulje në qëndrat kryesore 
urbane, tërheqëse nga sirenat e një epoke të re. 
Sot, pak familje jetojnë në fshatrat e rrënjosura 
midis majave të Alpeve Shqiptare. Ata që ba-
nojnë aty besojnë ende se është më mirë se qyteti, 
pa fshehur vështirësitë e konsiderueshme me të 
cilat duhet të përballen.
Rrugët janë një proçesion i pafund kthesash dhe 
lakimesh e në dimër, kur bie borë, fshatrat mbe-
ten të izoluar. Mungesa e lehtësirave dhe shërbi-
meve krijon probleme mjaft domethënëse. Ata 
që kanë ndjekur studimet detyrohen të shkojnë 
në qendrat më të afërta për të kërkuar dhe gjetur 
punë. Ekonomia e rajonit bazohet kryesisht në 
bujqësi dhe blegtori por kufizimet e panumërta, 
si izolimi, numri i zvogëluar i kafshëve, munge-
sa e një etikete DOC për produktet e rajonit, etj., 
pengojnë rritjen dhe zhvillimin e tij.
Por është pikërisht ky ‘’dënim’’që mund të 

Shqipëria përtej Boriçit

• Enrico Zulli

kampeve verore. Vitin e kaluuar eshte ndermarre 
mini-maratona e pare e Boricit. Gjate ketyre dite-
ve po merr forme nje bashkepunim me shkollen e 
futbollit e drejtuar nga Luigji e cila per shume vite 
i jep mundesine te rinjve te Vrakes te praktikojne 
kete sport te bukur.

Çfare te ka surprizuar me shume ne 
zhvillimin e ketyre aktiviteteve?
Aftesia e sportit per te thyer cdo barriere, gjuhe, 
gjinie dhe moshe. Sporti eshte nje gjiuhe universale. 

Cila eshte forca dhe vlera e sportit? 
Para se gjithash eshte nje loje dhe argetim. Gjera 
per te cilat kemi nevoje si te rritur po ashtu si fe-
mije. Sporti ben te njehesh mire, fizikisht dhe psiko-
logjikisht: kjo eshte forca e tij!
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Eshte nje rast italian dhe nderkombetar i 
vene re: eshte qyteza e vogel e Riace, ne 
Kalabri, i rilindur fale integrimit te shume 

emigranteve dhe kembenguljes se kryetarit te 
bashkise Mimmo Lucano, qe ne vazhdimesine 
e disa mandateve ka mirepritur dhe futur nen 
petkun social te nje qyteze, te destinuar per ty 
kthyer ne qyteze fantazme, me shume se 6 mije 
kerkues azili nga me shume se 20 vende, duke i 
dhene keshtu nje jete te re vete qytezes dhe duke 
realizuar konkretisht integrimin, ose me mire 
utopine e normalitetit.
Riace ishte nje qyteze e destinuar per te vdekur, 
pa te rinj dhe shprese, dhe sot numeron me shu-
me se 1600 banore; por per te realizuarnje inte-
grim te tille Kryetari i bashkise Mimmo Lucano 
i eshte vendosur arresti shtepiak, i akuzuar per 
favorizim te emigracionit klandestin dhe pa-
ligjshmeri ne caktimin e drejperdrejte ne sherbi-
min e mbledhjes se mbetjeve
Nga 1998 me zbarkimet e para ne Kalabri eshte 
vendosur per te ndihmuar emigrantet e sapo 
zbarkuar, duke vene ne dispozicionin e tyre shte-
pite e vjetra te braktisura nga pronaret e tyre, 

Agregimi dhe 
shoqërueshmëria. Si-
pas mendimit tuaj, 
cilat aspekte kanë të 
përbashkëta dhe cilat 
marrëdhënie janë?
Në mënyrë që grumbullimi të ekzistojë, predispo-
zicioni për t’u socializuar, për t’u takuar, për t’u 
njohur me të tjerët është i nevojshëm; ato janë ele-
mentë të lidhur rreptësisht dhe të domosdoshëm 
për funksionimin e të dyve. Të jesh grup nuk është 
gjithmonë e lehtë, por edhe më shumë kur nuk ka 
predispozitë për hapjen!
Si ishte e mundur të imagjinohej mo-
mente të grumbullimit, shoqërimit, 
bashkëpunimit dhe ndarjes në Shqipëri? 
Çfarë çoi 60 Miglia në këtë drejtim?
Ne jemi lehtësuar në këtë drejtim nga takimi i 
njerëzve që ndanë me ne një vizion të ngjashëm 
për synimet, perspektivat, të cilat e bënë 
mikpritjen dhe bashkëpunimin një çelës konkret të 
takimit, bazën e një lidhjeje të qëndrueshme. Deri 
më sot, në të vërtetë, të njëjtët njerëz mbeten pika 
të qëndrueshme dhe njëkohësisht stimuj, për qën-
drueshmërinë prej 60 Miglia në territorin shqip-
tar, duke na shtyrë drejt njohjes së re, gjithnjë 
duke e zgjeruar shikimin drejt horizonteve të reja.

• Federico Adinolfi

Të jetuarit së bashku: 
rëndësia e komunitetit

Çfarë pengesash gjeni në promovimin e 
këtyre veprimtarive në kontekstin e veri-
ut të Shqipërisë?
Veriu i Shqipërisë na ka bërë të dashurohemi me 
peizazhet dhe perëndimet e tij të paharrueshme, 
dhe njerëzit që njohim, e kanë konfirmuar këtë 
ndjenjë me thjeshtësinë, dinjitetin dhe mirëse-
ardhjen e tyre. Pengesat e hasura, si gjuha, di-
stanca, madje edhe dallimet kulturore të qenësi-
shme të secilit prej nesh, nuk e kanë ngadalësuar 
atë shtytje për bashkëpunim dhe as nuk e kanë 
zvogëluar dëshirën për të punuar së bashku drejt 
projekteve dhe rezultateve të reja.
Sa e rëndësishme është mbështetja e 
njerëzve lokalë? Kush nga të rinjtë, 
shumë të rinjtë, të rriturit dhe të mo-
shuarit i përgjigjet më së miri kësaj 
thirrje?
Mbështetja dhe bashkëpunimi, besimi i njerëzve 
në zonë është pasuria e vërtetë e kësaj shoqate; ne 
nuk kemi identifikuar një objektiv të përcaktuar 
në këtë kuptim, kemi marrë ndihmë të madhe nga 
të rinj dhe shumë të rinj, si dhe nga të rritur dhe 
më shumë të rritur!

Çfarë e bën një projekt të rrjetuar të vër-
tetë funksional dhe të qëndrueshëm?
Shoqërueshmëri për të cilën folëm në fillim: është 
ndarja e përbashkët e një ideali, të një vizioni të 
botës së ardhshme që na bashkon, dhe na drejton 
në ndjekjen e këtij qëllimi. Theshtë njohja e tjetrit 
që bëhet jashtëzakonisht pasqyrë e vetvetes që na 
bashkon dhe lidhet në mënyrë të pandashme me 
kohën.

Aktivizmi dhe 
komuniteti

tashme larg qytezes se tyre: do te fillonte keshtu 
historia e Riace, qytezes se integrimit
Mimmo Lucano ka orientuar te gjithe admi-
nistraten drejt integrimit te refugjateve dhe 
emigranteve te parregullt duke hapur shkolla, 
duke financuar mini-aktivitete, por edhe duke 
realizuar laboratore, bare,furra buke dhe deri 
ne mbledhjen e diferencuar dere me dere, e ga-
rantuar nga dy djem jashte-komunitare dhe e 
transportuar permes perdorimit te gomereve. 
Ndermjetesit kulturore behen ure dhe nje mo-
nedhe e vecante ndihmon emigrantet ne shpen-
zimet ditore ne pritje te fondeve europiane.
Procesi kunder Kryetarit te bashkise eshte 
zgjidhur sot pas 3 gradeve gjykim, me nje renie 
te te gjitha akuzave te ngritura. “Do te ribeja 
gjithcka ne te njejten menyre” , vazhdon te per-
serise kryetari. 
Kjo qyteze e vogel eshte bere sot nje model nder-
kombetar mikpritjeje, frymezimi per realitete te 
tjera te shumta.
🡪per te ditur me shume mund te shikosh filmin 
dokumentar Fluturimi i realizuar nga regjizori 
gjerman Wim Wenders

• Francesca Haas

Greta Thunberg: një forcë e 
natyrës

Greta Thunberg është një vajzë suedeze 
e cila kur ishte vetëm pesëmbëdhjetë 
vjeçe,  kuptoi se nuk mund të pranon-

te indiferencën e të fuqishmëve të botës në 
lidhje me krizën globale të klimës. Ajo ven-
dosi të protestojë në mënyrë autonome çdo 
të premte para parlamentit të shtetit të saj. 
Gretës i dukej e pamundur që askush nuk po 
bënte asgjë për të parandaluar një katastrofë 
kaq të rëndë të konfirmuar nga shkencëtarët 
në të gjithë botën: rritja e nivelit të ujit në 
oqeane, moti i keq shumë më i shpeshtë dhe 
më i dhunshëm, thatësira, shkatërrimi i bio-
diversitetit dhe, rrjedhimisht, konfliktet mes 
popujve.
E gjithë kjo ishte e papranueshme veçanërisht 
për të sepse ajo është me sindromën e Asper-
ger, një formë e autizmit që e bën atë shumë 
racionale. Siç thotë dhe ajo, “tregon pothuajse 
gjithçka të zezë ose të bardhë”, pa nuanca. Pra, 
ose bëhet diçka për të parandaluar ngrohjen 
globale, ose nuk bëhet fare. Dhe për të është 
kategorikisht e papranueshme që asgjë e 
rëndësishme nuk po bëhet.
Që dy vjet Greta proteston çdo të premte, 
duke lënë shkollën dhe duke mbledhur 
gjithnjë e më shumë njerëz të bindur në 
drejtësinë e kauzës së saj.
Kështu lindi lëvizja globale Fridays for Futu-
re, e cila kërkon një ulje të ndjeshme të eme-
timeve të gazrave që çlirohen në atmosferë si 
rezultat i dorës së njeriut dhe që kontribuojnë 
në ngohjen globale (efekti serë).
“Qytetërimi ynë po sakrifikohet për t’i dhënë 
disa njerëzve mundësinë që të vazhdojnë të 
përfitojnë fitime të mëdha. Biosfera jonë po 
sakrifikohet në mënyrë që njerëzit e pasur 
në vende si i imi të mund të jetojnë në luks. 
Është vuajtja e shumicëa (të varfërit) që pa-
guan luksin e pakicës (të pasurit) ”, tha Greta 
në fjalimin e saj të parë publik.
Që nga ajo kohë Greta ka marrë gjithnjë e 
më shumë shikueshmëri, duke vazhduar të 
luftojë, me një turmë gjithnjë e në rritje të 
mbështetësve në të gjithë botën E gjitha kjo 
në mënyrë që politikanët të dëgjojnë para-
lajmërimet e shkencëtarëve për krizën kli-
matike të lidhur me ngrohjen globale, pasojat 
e të cilës kanë filluar tashmë të ndjehen mbi 
popullsinë më të varfër.
Lëvizja Fridays for Future është e pranishme 
edhe në Shqipëri dhe mund ta gjeni në face-
book dhe instagram: Fridays for Future Alba-
nia / FridaysForFutureAlbania.

Riace, nje model 
nderkombetar 

• Serena Paciullo
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nisma të tilla si: krijimi i sa më shumë hapësirave ku 
të rinjtë të kenë mundësi të mblidhen e të shprehin idetë 
e tyre. 
Organizimi i sa më shumë aktiviteteve ku të ketë ndër-
veprim të të rinjve të zonave rurale dhe urbane. 
Krijimi i mundësive për shkembim eksperiencash mes 
të rinjve Brenda dhe jashtë vendit. 
Nxitja dhe mbështetja e të rinjve për të shfrytëzuar ka-
pacitetet që ofron vendi ynë në krijimin e bizneseve të 
ndryshme. 
Nëse Shqipëria ofron kushte për pjesëmarrje, organi-
zim, nisma etj, janë pikërisht të rinjtë me energjine e 
tyre që do ti çojnë para. 
Cila është eksperienca juaj e grumbullimit 
dhe e socializimit ne vendin ku jetoni? VIS 
çfarë projektesh po con përpara në këto mo-
mente?
Banoj në një zonë të thëllë të Malësisë së Madhe, kam 
studiar degën biologji-kimi në bachelor dhe master, 
dhe prej 2 vite e pak punoj me shoqatën VIS Albania. 
Mendoj se jam shumë e avantazhuar që fillimisht 
shkolla dhe më pas puna më kanë dhënë mundësinë 
të bëhem  e pjesë e grumbullimeve dhe aktiviteteve të 
ndryshme rinore të cilat kanë ndikuar shumë pozitivi-
sht tek formimi im, të qënit aktiv dhe social në shoqëri. 
Por me keqardhje mund të shprehem se jo cdo i ri 
i zonës ku unë jëtoj ka patur apo do të ketë të njëjtat 
mundësi. Kjo si mungesë e shumë kushteve siciale, eko-
nomike etj. Dukë qënë pjesë e VIS njihem mjaft mire 
me projektet dhe komponentët e tyre të cilat janë kri-
juar për mbështetjen e të rinjve në zonë. Komponentet 
me shumë rëndësi, pjesë e projektit Zana e Maleve janë 
bursat e punës, të cilat ofrojnë mundësi punësimi për 
të rinjtë brenda territorit të tyre. Po ashtu përkrahen të 
rinjtë me bashkëfinancime në fome granti ose projekte 
komunitare në fillimin ose rritjen e bizneseve të tyre. 
Mundësi shumë të mëdha socializimi dhe grumbulli-
mi ka ofruar VIS me anë të ndërtimit të qendrës rinore 
Arka në Koplik dhe organizimit të aktiviteteve aty. 
Me anë të projektit FoRuM, VIS ka organizuar shkem-
bime eksperiencash me të rinjtë e Malësisë së Madhe 
dhe të gjithë Shqipërisë. VIS gjithashtu i jep mbështetje 
të vazhdueshme grupit rinor SFYN Malësi e Madhe 
(Slow Food Youth Network) në organizimin dhe zhvil-
limin e aktiviteteve të ndryshme rinore.

Sameda Kurtaj, Agjente 
e Zhvillimit Lokal

Malesi e Madhe: fjala për aktivistët e rinj
• Federico Adinolfi

Çfarë kuptimi ka për ty fjala “grumbullim/
mbledhje”?
Fjala grumbullim është një term shumë i gjërë, por 
duke u nisur nga unë si pjesë ë të rinjve në komunitet, 
grumullim sinifikon për mua bashkimin e shumë per-
sonave të cilët mbledhin ide, shkëmbejnë mendime të 
cilat synojnë një qëllim të caktuar.
Sipas jush, cilat janë pëngesat me të cilat për-
ballen të rinjtë për të marrë pjesë në aktivite-
te grumbullimi dhe sociale?
Duke qënë se jam banore e Malësisë së Madhe, pen-
gesat me të mëdha i shoh të lidhura më territorin, ku 
ndër më kryesoret janë: distanca e të rinjve me ven-
din e zhvillimit të aktiviteteve, transporti, mentaliteti, 
kushtet ekonomike etj. Por një pengesë, nëse mund ta 
quaj të tillë është iniciativa e të rinjve për tu bërë pjesë 
e nismave të ndryshme dhe mungesa e aktivteteve deri 
tani që ka ndikuar në një lloj në një lloj pasiviteti tek 
ata. 

A ka ndryshim mes zonave urbane dhe atyre 
rurale për sa i përket rasteve të socializimit?
Malësia e Madhe ka një lloj homogjeniteti për sa i për-
ket socializimit, gjithsesi ekziston një farë diference në 
këtë aspekt mes të rinjve të zonave urbane dhe atyre 
rurale, ku ndër faktorët disfavorizues të zonave ur-
bane janë: largësia me vend grumbullimet e të rinjve, 
mungesa e hapësirave, numri më i vogël i të rinjve, mo-
sorganizimi i aktiviteteve me tematika të ndryshme.  
Ndërsa po të shohim mundësitë e të rinjve në zonat ur-
bane, favorizues për ta janë: qendrat rinore, shkolla si 
qënder komunitare, afrimiteti, transporti, prania e më 
shumë të rinjve etj. 
Cilët janë sipas jush hapat që Shqipëria 
duhet të bëjë përpara për të garantuar që ko-
munitetet të kenë hapësira dhe raste sociali-
zimi? Cfarë roli kanë të rinjtë këtu? 
Ka shumë hapa të cilët vendi ynë  mund ti ndërmarrë 
për të garantuar të rinjve socializim, por sipas meje po 
citoj më poshtë më kryesorët: 
Planifikimi dhe zbatimi i projekteve me në fokus të 
rinjtë. Ku brenda këtyre projekteve të parashikohen 

Cfare kuptimi ka per ty fjala “grum-
bullim/mbledhje”?
Nje mbledhje ose grumbullim sipas meje eshte 
bashkimi i disa njerezve te cilet kane qellime te 
perbashketa per nje ceshtje te caktuar, te nxi-
tuar nga vete ata ose te ftuar ne nje takim qe 
mund te kene interes per ta ndjekur ose per tu 
bere pjese.
Sipas jush, cilet jane pengesat me te ci-
lat perballen te rinjte per te marre pje-
se ne aktivitet grumbullimi dhe social 
?
Nje nder pengesat kryesore mendoj se eshte 
ambjenti rrethues dhe vendi ku jetojne, faktori 
mjedisor persa i perket ambientit ku marrin 
pjese, mosbesimi se sa vend i sigurte eshte apo 
jo. Ndikimi i shoqerise duke qene sepse shume 
te rinj me pare preferojne te kalojne kohen e 
tyre ne kafe sesa per ty bere pjese e nje aktivi-
teti social. 
A ka ndryshim  mes zonave urbane dhe 
atyre rurale persa i perket rasteve te so-
cialializmit?
Normale qe ka, dhe  kjo vjen si pasoje e menta-
litetit me te theksuar ne zonat rurale, munge-
ses se hapesirave sociale per tu takuar, si dhe 
ndikimit te madh qe kane brezat e rritur tek 
te rinjte. Duke mos pasur mundedesi te akti-
vizohen, te rinjte ne zona rurale behen pasive 
dhe indiferente ndaj takimeve te tilla. 
Cilet jane sipas jush hapat  qe Shqipe-
ria duhet te beje perpara per te garan-
tuar qe komunitetet te kene hapesira 
dhe raste socializimi? Cfare roli kan te 
rinjte ktu?
Duhet te punohet me shume per te sjelle pro-
grame sociale ne komunitet dhe ambiente per 
realizimin e tyre. Te rinjte duhet te kerkojne 
me shume investime dhe te drejta per ta prane 
stukturave vendore.
Cila eshte eksperienca juaj e grumbul-
limit dhe socializimit ne vendin ku 
po jetoni? Qendra Rinore Arka cfare 
projektesh po con perpara ne keto mo-
mente?
Duhet shum pune ne fillim per te zgjedhur 
temat te cilat do te trajtohen duket marre pa-
rasysh vendin ku do te realizohen, dhe duhet te 
punohet individualisht me te rinjte per tu bere 
pjese e nje aktivteti. Ndoshta edhe nga munge-
sa e kultures se realizimit te aktiviteteve socia-
le shum te rinj nuk i kushtojne rendesi marrjes 
pjese, dhe jane indiferente ndaj ketij fakti po 
nuk u nxiten.  Qendra Rinore Arka ka rea-
lizuar projekte me teme sociale si Social Cof-
fee, dhe zbavitese si lojera inteligjence, promo-
vim llibri, kinema, karaoke, teater. Per shkak 
te situates se COVID19 ka pasur nje kufizim 
te aktiviteve, por pritet te vazhdojne menjehe-
re mbas kalimit te situates pandemike.

Çfare thonë të rinjtë ë Vrakës

luara, me me shume ndriçim dhe stola ne rru-
ge. Ne te ardhmen mendoj se ne do te kemi 
nje kalçeto dhe vende ku te rinjte te kalojne 
kohe me njeri-tjetrin. Spitali dhe zjarrfiksja 
do te jene aty per ne. Te perdorim me shu-
me bicikletat dhe me pak makinat. Kosha te 
vendosur gjithandej per mbrojtjen e mjedisit. 
Liqeni do te pastrohet dhe pak t’ju krijohet 
mundesia te gjitheve te kalojne kohe aty.

Vraka eshte vendi/fshati ku kam lindur 
dhe jam rritur. Une e dua shume dhe 
per kete arsye dua ta shoh te zhvilluar 

edhe me shume se eshte. Jane shume gjera 
qe dua te ndryshoje tek ajo. Keto vetem per 
mire, per ta zhvilluar. Gjeje e pare qe do te 
ndryshoja (edhe pse kjo s’eshte vetem ne do-
ren time) eshte kujdesi, miresjellja, rrespekti, 
ndihma per njeri-tjetrin. Pas kesaj duhet t’i 
hedhim syte nga femijet dhe t’ju hapim atyre 
parqe lojrash etj. Rruget i shoh me te rregul-

E tashmja dhe e ardhmja ne Vrake dhe ne Shqiperi

Redina Bercaj, 
Kordinatore , Qendra 
Rinore Arka Koplik
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‘’Kundër gjakmarrjes’’
• Francesca Haas

Presioni shoqëror është në gjendje 
të shtyjë një familje të tërë, të 
përfshirë në një grindje, për t’u 

hakmarrë. Nëse të afërmit, fqinjët, 
shokët e klasës, kolegët e punës apo 
miqtë të thonë se “nuk je burrë nëse 
nuk merr hak”, është e vështirë t’i rezi-
stosh presionit, nga frika se mos hum-
bet respektin që gëzon nga shoqëria. 
Gjakmarrja përfshin lëndime, vrasje, 
vetë-izolim, heq shkollën, shëndetin 
dhe punën për burra, gra dhe fëmijë. 
Një gjakmarrje e nisur shkakton cikle 
dhune të pafund, duke shkatërruar të 
ardhmen e shumë familjeve. Dhe mund 
të prekë të gjithë!

Shqipëria përtej Boriçit

“Pika e fortë është dëshira e 
vazhdueshme për të njohur 
dhe thelluar realitetin ku 
veprojmë, bashkuar me 
një respekt të thellë për 
kontekstin, territorin dhe 
njerëzit, këto janë më e mira 
e këtij grupi“
 
 

Një shtëpi e dytë: 
Shqipëria rastësisht 
dhe sipas zgjedhje

Grupi ‘’Kundër Gjakmarrjes’’ Shkodër i 
drejtuar nga Shoqata “Operazione Colom-
ba” kryen ndërhyrje paqësore me vullne-
tarë shqiptarë dhe italianë për të zgjidhur 
konfliktet që lidhen me grindjet midis 
familjeve. Shoqata dëshiron ta arrijë këtë 
në rrugë të cilat synojnë të menaxhojnë 
dhe kapërcejnë zemërimin dhe dhimbjen 
e familjeve të përfshira, duke provuar gji-
thashtu një ndërmjetësim midis persona-
ve në konflikt me qëllimin final të pajti-
mit mes tyre.
Vullnetarët përqendrohen gjithashtu në 
fushata ndërgjegjësimi për të siguruar 
zbatimin e ligjeve që rregullojnë çështjet 
e gjakmarrjes dhe për të krijuar një pro-
ces kombëtar pajtimi.
Një mbështetje shumë konkrete konsi-
ston në shoqërimet që vullnetarët u bëjnë 
viktimave të mundshme të gjakmarrjes, 

për shembull për t’u garantuar atyre 
trajtimin mjekësor ose për të vizituar të 
afërmit në burg.
Vullnetarët e ‘’Kundër Gjakmarrjes’’ ndje-
kin çdo ditë familjet në konflikt. Jeta në 
kontakt me vullnetarët u lejon persona-
ve që janë në gjak të ndajnë vështirësitë, 
shqetësimet dhe rreziqet e tyre duke for-
cuar kështu besueshmërinë në punën 
dhe misionin e shoqatës. Ndërhyrja 
paqësore bëhet për qëllim, si për njerëzit 
e përfshirë drejtpërdrejt në gjakmarrje 
ashtu edhe për shoqërinë civile shqipta-
re, për institucionet shqiptare dhe insti-
tucionet ndërkombëtare si një e tërë për 
të bashkuar forcat dhe për të kapërcyer 
fenomenin e gjakmarrjes.

Shqipëria, rastësi dhe zgjedhje Rasti deshi e 
na bëri të njihnim këtë realitet 10 vite më 
parë, zgjedhja ishte të përforconim lidhjet 
që u krijuan, që nga çasti i parë, dhe kjo e 
bëri Shqipërinë një shtëpi të dytë. Ndjesia që 
kam pasur, kur kam ardhur në Boriç herën 
e parë, ka qenë ajo e një toke të ngrohtë dhe 
autentike, që më ka magjepsur me fytyrat e 
saj, me parfumet dhe tingujt e saj. Një vend 
që më ka mirëpritur krahëhapur dhe ku jam 
ndjerë në shtëpi menjëherë. Kështu ka qenë 
për mua Shoqata 60 Miglia, një familje që 
më ka pritur dhe përfshirë duke më dhënë 
një mundësi për të njohur botën e shoqa-
tave dhe për të jetuar një vend të veçantë 
siç është ai i Vrakës, dhe i Shqipërisë në 
përgjithësi. Një familje që zgjerohet dhe rri-

tet falë mbështetjes së gjithë atyre që janë 
pjesë e saj, në Itali dhe Shqipëri. Një grup 
ku nuk mungojnë raste takimi, shkëmbi-
mi dhe as debati, gjihtmonë në një qasje 
ndaj rritjes dhe përmirësimit. Me tre fjalë: 
Lidhje, pra marrëdhënie të sinqerta të ndër-
tuara me ata që kemi takuar, secili syresh 
është bërë një copëz themelore e kësaj hi-
storie; Qëndresa,aftësia për të përballuar, 
në këto 10 vite, çdo lloj ndryshimi, duke 
u përpjekur çdo herë që të merrnim rrugë 
e mundësi të reja;Pasion, motorri që e qon 
përpara shoqatën, dëshira e secilit për të 
dhënë një ndihmesë dhe për të vënë në 
sprovë veten, pavarësisht angazhimeve e 
punëve të shumta të jetës.Aktivizmi dhe familja 

nga zëri i Enricos Zulli, 
president të Shoqatës 
60 Miglia
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atyre qe kane nje biznes privat..qe jane disa pjestare 
ne familje te punesuar ne shtet dhe te tjere qe marrin 
te ardhura nga emigrantet neper bote. Pra mendoj qe 
sfida kryesore qe njerezit kane nevoje ketu eshte qe 
kete punesim me shume dhe te ardhura me te mira .
Fenomeni i emigracionit është një çështje 
shumë e rëndësishme në të gjithë Shqipërinë. 
Edhe në Vraka shumë familje dhe të rinj ven-
dosin të transferohen në Tiranë ose jashtë saj. 
Madefarë ju bëri të qëndroni në Boriç?
Si ne te gjithe Shqiperine ashtu dhe ne Vrake..
thuajse cdo familje ka pjestare ne emigracion...  Ne 
kemi qene vend i mbydhur te gjithe e dime dhe 
njerezit vershuan per nje jete me te mire dhe per te 
ndihmuar familjet e tyre e Shqiperi.Emigrantet jane 
nje shtylle e forte per vendin tone sepse shume nga 
ata investojne ketu.Te braktisesh vendin tend ku 
ke lindur eshte e veshtire per cdo njeri. Askush nuk 
e do.Eshte sakrifice e madhe...por mendoj qe duke 
pare mundesite qe ofrohen ne Evrope apo Amerike 
.Canada etj.. eshte normale qe te emigrosh per te arri-
tur objektivat qe ne vendin tone eshte e veshtire ti ar-
rish per momentin ....Cdo vend i botes ka emigrantë 
qe sjane te kenaqur ne vendin e vet. Personalisht 
keshtu mendoj dhe e shoh sot. Nuk e mohoj faktin 
se edhe ketu me shume vullnet dhe pune mund te 
arrihet te krijohet nje jete normale  por mendoj qe 
gjerat vijne nje e nga nje...duhet te edukojme brezat 
me shkollim..investime ne te gjitha fushat..pune-
sim qe brezat qe vijne te kene deshire te punojne 
dhe qendrojne ketu ne Vrake. un si Remixho jetoj 
ketu sepse kam lindur  shqipetar me tradita shume 
te mira. me klime te mrekullueshme. me bukuri 
natyrore qe zoti na i ka fal dhe sdua te flas gjuhe tjeter 
por shqipen e bukur.
Cili mendoni se është pika me e forte e 60 Mi-
glia?
Pika me e forte e 60 miglia.... Dua ta them me nje fjali. 
Me shume dashuri,force.deshire dhe vullnet, njeriu 
mundet te beje gjera re mrekullueshme.... Kjo eshte 
pika me e forte qe 60 miglia ka.

Remixho Ograja është një nga 
anëtarët themelues të shoqatës 
60 Miglia dhe është personi 
përgjegjës i shoqatës në Vraka

Zgjedhja e Boriçit: të qëndrojë dhe të sjellë 
ndryshime
• Federico Patacconi

Sa kohë keni qenë pjesë e shoqatës 60 Miglia?
Une bej pjese ne shoqaten 60 miglia qe nga viti 2011 
dhe vazhdoj qe atehere te jem pjese e saj.
Çfare do të thotë për ju të qenit anëtar i kësaj 
shoqate?
Te jesh pjese e 60 miglia do te thote per mua..te 
kesh deshire dhe vullnet te punosh qe te arrish te 
ndihmosh te tjeret, sepse mua kjo gje me ben te 
ndihem mire.Ashtu si mua qe me kan ndihmuar 
familja te afermit e mi dhe te tjeret qe te rritem, 
edukohem,shkollohem..ashtu dhe un dua me mun-
desite e mija te bej te tjeret te buzeqeshin.Te bej dic-
ka vullnetare ne te mire te komunitetit tim ketu ne 
Vrake.
Sipas jush, cilat janë sfidat më të rëndësishme 
me të cilat përballet popullata e Vraka?
Mendoj qe Vraka ka njerez shume te mire.Njerez te 
dashur..te çilter .Ka njerez te shkolluar por edhe ata 
qe sjane te shkolluar jane njerez qe e duan punen 
.Vraka eshte vend i qete me hapsira shume te mira 
per pune dhe investime.Ne kete fshat triumfon har-
monia fetare dhe respekti per njeri tjetrin..Pra ne 
pergjithsi ka shume familje te mira. Sfida ka plot cdo 
dite ..veshtiresi... E para dua te flas per mentalitetin qe 
akoma per disa familje vazhdon te jete i mbydhur.Fe-
mijet duhet te shkollohen..edukohen. Femrat duhet 
te kene me shume hapsira .,,gjithsesi kohet e fundit 
edhe ky fenomen ka filluar te ndryshoje per mire... 
Sot shumica e femijeve dhe te rinjeve po shkollohen 
dhe integrohen mjaft mire.  E dyta... Nevoje per pune-
sim ne cdo fushe.Ktu ne Vrake njerezit ne pergjithsi 
mbajne bageti..punojne token por kjo nuk mjafton 
plotesisht qe te krijoje te adhura monetare..pervec 

• Serena Paciullo

Alaa Salah 
revolucioni eshte femer!

Ajo quhet  Alaa Salah, eshte 23 vjece , 
studion arkitekture ne Universitetin 
Internacional te Khartoum, dhe eshte 

tashme ikona e padiskutueshme e protestave 
qe kane cuar drejt doreheqjes  te presidentit 
sudanez Omar al-Bashir, duke hypur mbi nje 
makine dhe duke i folur popullit, e veshur 
me veshjen tradicionale, thobe, e me vathe te 
rrumbullaket te arte.
Dhe ne kete imazh asgje nuk eshte e rastesi-
shme, gjithcka merr nje kuptim me te thelle. 
Veshja eshte nje omazh drejt grave te cilat 
punojne, qe luftojne per te drejtat e tyre dhe 
per nje ndryshim rrenjesore te shtetit, eshte hi-
storia e grave sudaneze, te quajtura Kandaka-
term i përdorur për të kujtuar mbretëreshat e 
mëdha të mbretërisë Kush te sudanit te vjeter.
 Alaa vete, për të gjithë botën, tani, është 
mbretëresha e re e veshur me të bardha që për-
faqëson me krenari të gjitha gratë që duan të 
shkollojnë veten e tyre, të cilët nuk përkulen 
ndaj shtypjes, para qeverisë dhe që nuk pra-
nojnë më t’i nënshtrohen.
La Kandaka e cila ngre gishtin drejt qiellit si 
paralajmërim dhe këndon një poezi revolu-
cionare: 
Plumbat nuk vrasin. Ajo që vret është heshtja e 
njerëzve. Revolucion!!
Përkundër shtypjes, diskriminimit dhe 
dhunës me bazë gjinore, gratë gjithmonë kanë 
luajtur një rol qendror në historinë e tronditur 
të Sudanit, duke ardhur në ballë gjatë protesta-
ve, të kaluarës dhe të tashmes, por pavarësisht 
faktit që udhëheqja femra ka luajtur një rol 
kryesor në revolta e fundit civile sudaneze, e 
njëjta u injorua për një kohë të gjatë nga me-
dia lokale: vetëm pas shpërndarjes virale të vi-
deos së Alaa Salah në krye të një makine, fitoi 
shikueshmërinë mbarëbotërore që meritonte.
Heshtja e përhershme ndaj pushtimeve 
të grave përgjatë historisë dhe zvogëlimi i 
vazhdueshëm i përfshirjes së tyre, ka bërë 
që një grup feministësh të nisë një fushatë të 
quajtur Waqto wa naso - “Ka ardhur koha” - 
e cila kerkon ekzistencën dhe forcën e grave 
sudaneze, promovojnë eleminimin e gjuhës 
seksiste, qëndrimet nënshtruese dhe hierar-
kitë patriarkale, mbi të cilat bazohet shoqëria 
sudaneze.
Kandaket janë të vetëdijshëm se janë revolu-
cionarë, të guximshëm dhe do të vazhdojnë të 
tregojnë forcën e tyre, nga çatia e një makine, 
nga rrugët e shkelura në unison, nga këngët 
e fuqishme dhe të gjalla revolucionare më 
shumë se çdo ushtri e armatosur.
 

Çfare thonë të rinjtë ë Vrakës
Bukuria e Vrakes

Karakteristike e Vrakes jane edhe shtepite e vjetra 
me oborret plot lule. Jane shtepi dykateshe, te nder-
tuara me gure dhe punime druri ku vemendje te 
veçante i jepet dhomes se miqve duke rikthyer edhe 
njehere vemendjen mbi vleren qe Vrakacoret i kane 
kushtuar gjithmone mikut nder shekuj. Gatimet ti-
pike me aromat autoktone dhe ndikimet orientale 
do t’ju shoqerojne gjate gjithe qendrimit ne fshatin 
tone. Shtrirja gjeografike e Vrakes eshte nje tjeter ele-
ment i vecante ku vetem 90 km larg ndodhen Alpet 
e Shqiperise dhe 30 km larg nga ana tjeter ndodhet 
deti Adriatik me Velipojen. Pra te dashur miq ta dini 
se kurdohere te vini ne fshatin tone do te kaloni mo-
mente te veçanta nen shoqerine e fshatareve te Vra-
kes dhe surprizave te tij. Mire se te vini ne Vraken e 
te gjitheve.

Vraka, fshati im, fshati juaj, fshati i te gjitheve 
pasi sapo te shkelni ne kete fshat te vogel 
do te njiheni pjestare i nje familje shume te 

madhe dhe shume shekullore, me tradita sa zako-
ne qe rralle mund ti harrojme. Mikpritja ketu eshte 
tipike per ciltersine dhe respektin ndaj mikut. Nuk 
dua te lavderoj fshatin tim, por do ju bej te harroni se 
nga vini dhe te njeheni per nje moment pjese e ketij 
fshati. Do ju habise me kulturen e saj mijera vjecare 
ne çdo cep te fshatit. Shkollat, monumentet, sporti, 
pasioni per fotografine e shume e shume te tjera 
jane provat e nje kulture te ndertuar nder shekuj 
nga ky popull. Ne hyrje te fshatit do te veshtroni 
menjehere kete bukurine qe duket duke ruajtur 
nga larg fshatin ashtu si “nana” me femijen e saj. 
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Luajmë me…TEATËR!
LE TË KRIJOJMË MASKËN E PËR-

BINDËSHIT TONË!
PËR TË BËRË MASKËN TUAJ MUND 

TË PËRDORNI ATË QË GJENI NË 
SHTËPI ..1

MERRNI DISA KARTONA OSE NJË PJATË 
LETRE OSE PLASTIKE DHE VIZATONI 

PËRBINDËSHIN TUAJ (MË POSHTË JANË 
SHEMBUJ)2

ME GËRSHËRË, PRENI FORMËN E MA-
SKËS DHE BËNI TRE VRIMA PËR SYTË 

DHE GOJËN. MERRNI NDIHMË NGA NJË I 
RRITUR.

MERRNI NGJYRAT DHE DEKORONI MASKËN 
TUAJ, MUND T’I JEPNI EDHE DISA PREKJE 
MË SHUMË MASKËS SUAJ DUKE NGJITUR 

PENJ PËR TË BËRË FLOKËT TUAJ.

4
BËNI DY VRIMA TË VOGLA NË ANËT E 

MASKËS DHE VENDOSNI NJË SPANGO PËR 
TË LIDHUR MASKËN.

TANI JU JENI GATI! VISHNI MASKËN 
TUAJ DHE PËRPIQUNI TË TREMBNI 

FAMILJEN OSE MIQTË TUAJ. JU 
REKOMANDOJMË TË NDIQNI RRE-
GULLAT E PËRBINDËSHIT PËR NJË 

EFEKT TË GARANTUAR TË FRIKËSI-
MIT.

3

Rregullat e përbindëshit:

• gjoksin jashtë, përbindëshi 
nuk ka frikë nga asgjë
• qeshje të keqe
• shikim shumë të frikshëm
• hap i ngadaltë dhe i heshtur

gjeni ndryshimet!
gjeni dhe rrethoni 5 dallimet midis vizatimeve

“Por kush është ai që merr bimët tona? Kush është kjo Rosina? Kush shqetëson 
shtrëngimin tonë dhe na bën të frikësohemi me hapat e saj? Gracidus Gracida 
Gracchier që me diell Rosina mund të bëhet një gjarpër! “

Na ishte njëherë një vajzë me emrin Rozina e cila jetonte me gruan e re të babait të saj, një grua shumë 
xheloze për bukurinë e Rozinës. Një ditë ndërsa Rozina shëtiste,  gjeti pesë bretkosa të vogla nën një 
luledielli të bukur. Ajo i mori bretkosat, por njëra i ra në tokë dhe plagosi njërën këmbë. Ato nuk ishin 
bretkosa normale, ishin magjike. Brestkosa që ra në tokë, per t’u hakmarrë ndaj asaj që Rozina i 
bëri, pëshpëriti një magji duke i thënë: “ Sapo të shohësh të parën rreze dielli do të shndërrohesh në një 
gjarpër dhe nuk do mund të kthehesh më në vajzë pa u futur në një furrë të zjarrtë!” Që nga ajo ditë 
Rozina dilte nga shtëpia vetëm pas perëndimit të diellit. Një ditë aty kaloi një princ i cili u dashurua 
pas saj dhe i kërkoi të behej princesha e tij. Ditën e dasmë i dërgoi një karrocë me kalë të mbyllur në të 
gjitha anët dhe pa dritare në menyrë që mos ti binte asnjë rreze dielli. Njerka e Rozinës, gjithnjë e më 
xheloze për bukurinë e saj, bëri një vrimë të vogël në karrocë dhe një rreze dielli e përshkoi karrocën 
duke i rënë Rozinës në kokë. Ajo menjëhere u shndërrua në gjarpër i cili doli nga karroca dhe u zhduk 
në pyll. Kur princi e mori vesh lajmin, u trishtua kaq shumë saqë ftoi gjithë të ftuarit të qëndronin në 
banket. – Një darkë e mirë dhe në shoqëri, - mendonte princi – do të më bëjë të mendoj më pak për të 
dashurën time. Kuzhinierët filluan të ngrohnin furrat me zjarr. Njëri nga ta mori ca drurë të sapo 
mbledhur në pyll dhe po i vendoste në furrë kur pa që në mes tyre ishte një gjarpër. Drurët morën 
zjarr dhe nga flakët u shfaq Rozina, e bukur dhe e freskët porsi një trëndafil.
Duke dëgjuar klithmat e habisë, princi nxitoi në kuzhinë për të parë se çfarë kishte 
ndodhur. Ai pa Rozinën dhe e njohu menjëherë nusen e tij, e mori në krahë dhe bashkë 

festuan dasmën e tyre.
Dhe të gjithë jetuan të lumtur dhe të gëzuar.

Italo Calvino, Përralla italiane

• vizatimi i Serena Paciullo
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SFIDAT PËR MË TË RRITURIT

THIRR MIQTË E TU DHE SFI-
DOJI ATA, MBLIDH PIKËT DHE 

MERR PJESË NË TURNEUN PER TË 
ZGJEDHUR FITUESIN.

Na ishte njëherë një përbindësh i vetmuar. Ai kishte dhëmbë të mprehtë, një mjekër 
të ashpër, një humor të keq dhe një oreks të madh. Përbindëshit i pëlqente të hante 
fëmijë të vegjël për mëngjes. “Mmmmm! Me pak salcë, piper dhe kripë, fëmijët nuk 
janë keq! “.
Zeralda ishte e bija e një bujku dhe që kur ishte gjashtë vjeçe ajo kishte mësuar të 
bënte ushqime të skuqura, mish të zier, mbushje, qepë dhe mish të pjekur. Kur Ze-
ralda takoi përbindëshin, ajo gatoi për të të gjitha ato gatime që dinte të bënte. Ishte 
dreka më e mirë që përbindëshi kishte ngrënë ndonjëherë. Nga ajo ditë Zeralda, në 

kuzhinën e kështjellës së përbindëshit, përgatiti ushqime të shkëlqyera për të 
gjithë përbindëshit dhe përbindëshet e lagjes.

Kështu përbindëshi harroi pjatën e tij të preferuar dhe fëmijët je-
tuan të lumtur.

Tomi Ungerer, Gjigandi i Zeraldës

Për të bërë një byrek të mirë kam nevojë për gjalpë, djathë ... “. Zelanda falë 
duarve tuaja zanash asnjë fëmijë nuk do të hahet më!

gjeni rrugën 
tuaj në festën e 
ditëlindjes!

Fillim

festa

SFIDA E FORCËS
DËSHIRON TË SFIDOSH VETEN? BËJ 

30 POMPA DHE MAT KOHËN. (MUND 
TË PROVOSH DERI NË 3 HERË (DHE 

PASTAJ TË ZGJEDHËSH REZULTATIN MË 
TË MIRË)

SFIDA E PAPËRFUNDUAR = 0; PËRFUNDUAR NË MË PAK 

SE 1 MINUTË = 3; NDËRMJET 2 DHE 3 MINUTAVE = 1 MË 

SHUMË SE 3 MINUTA = 2
KE NJË MIK QË DËSHIRON TA SFIDOSH?

ZGJIDHNI NJË QËLLIM PËR TË ARRITUR 
DHE ZBULONI SE KUSH ËSHTË MË I 

SHPEJTË NË GARË!

HUMBJE = 0; FITORE = 3; BARAZIM = 1

SFIDA ME LOGJIKË
ZGJIDH ENIGMËN

MERRNI NJË FLETË DHE NJË LAPS DHE 
VENDOSNI KRONOMETRIN: 

DUHET TË JENI NË GJENDJE TË KOPJONI 
VIZATIMIN NË FIGURË 

PA SHKËPUTUR KURRË LAPSIN NGA 
FLETA DHE PA KALUAR 

PËRSËRI NË TË NJËJTËN PIKË!

SFIDA NË EKIP
ZGJIDHNI 2 SHOKË TË SKUADRËS DHE 

3 KUNDËRSHTARË DHE FORMONI 
2 EKIPE. SFIDONI NJËRI-TJETRIN NË 

TËRHEQJE LITARI. BËNI 3 RAUNDE DHE 
ZGJIDHNI FITUESIT!

HUMBJE = 0; FITORE = 3; BARAZIM = 1

PIKËT TOTALEI

• vizatimi i Serena Paciullo
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Luajmë me…Teatër!
TË IMPROVIZOSH DO TË THOTË 
TË INTERPRETOSH NJË PERSO-

NAZH PA E DITUR SE ÇFARË 
VJEN MRAPA, PRA PA PASUR NJË 

SKENAR. 

DËSHIRON TA PROVOSH?
NEVOJITEN DY PJESMARRËS: NJË 
UDHËTAR/UDHËTARE DHE NJË 

PLAK/PLAKË. 

KJO ËSHTË HISTORIA QË DUHET 
TË NDIQNI NË FILLIM DHE PASTAJ 
MJAFTON TË PËRDORNI FANTA-

ZINË TUAJ E TË ZBAVITENI.

“Një burrë ose një grua duhet 
të marrë trenin dhe është 
shumë vonë, nxiton të blejë një 
biletë në biletari, por aty gjen 
një plak shumë të ngadaltë që 
rrezikon ta bëjë atë të hum-
basë trenin”.  

KUSH DO TË FITOJË MES TË DYVE? A 
DO TË JETË NË GJENDJE PROTAGONISTI 

TË MARRË TRENIN? 

PËR TA BËRË IMPROVIZIMIN MË 
ARGËTUES, VENDOSNI KRONOMETRIN 
OSE KËRKONI DIKË NË FAMILJEN TUAJ 

OSE NJË MIK TJETËR TË BËJË GJYQTARIN 
DHE TË THOTË STOP 5 MINUTA PAS 
FILLIMIT TË SKENËS. NËSE UDHËTARI 
ARRITI TË KAPË TRENIN KA FITUAR AI 

PËRNDRYSHE… KA FITUAR PLAKU/PLAKA.
KËSHILLA PËR NJË IMPROVIZIM TË 

SUKSESSHËM:

TË DËGJOHENI.  DËGJONI 
MIKUN TUAJ KUR AI FLET DHE 

PASTAJ PËRGJIGJUNI. KUR RECI-
TOHET NUK DUHET KURRË TË 

NDËRHYSH NDËRKOHË QË TJETRI 
FLET.

PËRDORNI OBJEKTE PËR TA BËRË 
GJITHÇKA MË REALE, PËR SHEM-

BULL NJË VALIXHE, NJË KAPELË 
TË KËNDSHME DHE NJË MAKINË 

LLOGARITËSE.

PLAKU/PLAKA DUHET TË FLASË 
DHE TË LËVIZË SHUMË NGA-

DALË NDËRSA UDHËTARI SHUMË 
SHPEJT.

ARGËTOHUNI DHE MBASE PËRPI-
QUNI TË NDËRRONI ROLET.

NËSE NDIHENI SI AKTORË TË VËRTETË, 
KËRKOJINI TË TJERËVE TË JENË AUDIEN-
CA JUAJ. SA MË SHUMË DUARTROKITJE 
TË KETË, AQ MË E SUKSESSHME DO TË 

JETË SKENA!

Dhelpra: “Sot kam dashur të pro-
voj një recetë të vjetër familjare! 
Vetëm duhet të gjej një djathë të 
mirë dhe do të jetë perfekt!”

Dy arushë gjetën një copë djathi dhe vendosën ta ndanin në mënyrë të barabartë mes tyre. 
Gjatë kohës që ato diskutonin, kaloi aty afër një dhelpër dhe i pyeti se përse po diskutonin 
kaq shumë.
“Nuk dijmë ta ndajmë në mënyrë të barabartë” – u pergjigjën arushët. 
“E ndaj unë” – u krekos dhelpra. Dhe e ndau djathin në dy pjesë. “E shikon që ke gabuar” 
– bërtitën njëherazi arushët. “Njëra copë është më e madhe se tjetra”. Dhelpra pastaj mori 
copën më të madhe dhe e kafshoi.  “Tani copa tjetër është më e madhe” – thanë arushët. E 
kështu dhelpra i dha një kafshim copës tjetër të djathit. Por prapë se prapë copat nuk ishin 
të barabarta. Kafshatë pas kafshate dhe dy copat e djathit u mbaruan.
“Mënyrë të bukur gjete për t’i ndarë copat!” – bërtitën arushët. 
“Por unë i ndava në mënyrë të barabartë, asnjëri nga ju nuk mori një grimcë më shumë se 

tjetri” – u përgjigj me tallje dhelpra.
Enciklopedia e përrallës

1

2

4

3

• vizatimi i Serena Paciullo
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SFIDAT PËR MË TË RRITURIT

THIRR MIQTË E TU DHE SFI-
DOJI ATA, MBLIDH PIKËT DHE 

MERR PJESË NË TURNEUN PER TË 
ZGJEDHUR FITUESIN.

Lepuri një ditë po mburrej para kafshëve të tjera: - Askush nuk vrapon më shpejt se unë, - 
thoshte ai. – Sfidoj këdo të garojë me mua.
Breshka, me qetësinë e saj të zakonshme i tha: - E pranoj sfidën tënde.
- Kjo është e fortë! – bërtiti i habitur lepuri dhe ia plasi të qeshurës.
- Mos u gëzo para se të kesh fituar sfidën iu përgjigj breshka. – Dëshiron ta 
bësh këtë garë apo jo?
Dhe kështu u caktua rruga që duhej të bënin dhe u dha urdhëri që gara të 
fillonte. Lepuri u nis si një vetëtime saqë pas një çasti nuk shihej më, aq 
larg kishte shkuar. Pastaj u ndal dhe për të treguar përbuzjen e tij ndaj 
breshkës, u shtri për të bërë një sy gjumë. 
Ndërkohë breshka po ecte me vështirësi, një hap pas tjetrit, dhe kur 

lepuri u zgjua, e pa atë pranë vijës së finishit. Ai filloi të vraponte me 
të gjitha fuqitë e tij, por ishte tepër vonë për të fituar garën. 

Breshka duke buzëqeshur i tha: “Nuk ke nevojë të vraposh, 
mjafton të nisesh në kohë”.
Esopo

Lepuri: “Unë gjithashtu mund të fle në gjumë... Do të fitoj patjetër!” Breshka: 
“Vazhdoni të mburremi gjithashtu!

SFIDA E FORCËS:
VETËM (SFIDË ME KOHË):

MERR NJË TOP, SA PASIME (MUND TË 
ZGJEDHËSH TË PËRDORËSH DUART OSE 

KËMBËT PËR TË PASUAR TOPIN) ARRIN 
TË BËSH NË NJË MINUTË KOHË? (NËSE 
TOPI TË BIE, MUND TA MARRËSH POR 

PA NDALUAR KRONOMETRIN!)
MË SE 30 = 3; NGA 15 NË 30 = 2; NGA 5 NË 15 =1; MË 

PAK SE 5 =0

ME NJË SHOK:
ZBULONI SE KUSH E KA KRAHUN MË 

TË FORTË DUKE U SFIDUAR NË THYERJE 
DORE PËR 3 RAUNDE!

HUMBJE=0; FITIM = 2; BARAZIM=1

SFIDA ME LOGJIKË
ARRIN TË BASHKOSH TË 9 PIKAT NË 
FIGURËN MË POSHTË, ME VETËM 4 

SEGMENTE VIJASH DHE PA SHKËPUTUR 
LAPSIN NGA FLETA?

SFIDA E PËRFUNDUAR = 2; SFIDA E PAPËRFUNDUAR = 0

SFIDA NË EKIP
NË KËRKIM TË SENDEVE (OBJEKTEVE): 

ZGJIDH SHOKËT E TU TË SKUADRËS DHE 
KUNDËRSHTARËT E TU DHE NDAHUNI NË 

DY SKUADRA. SECILA SKUADËR KUR TË 
FILLOJË LOJA, DUHET TË KËRKOJË SENDET 
QË PËRMBAN LISTA E MËPOSHTME DHE 

VETËM KUR TI KETË GJETUR TË GJITHA, DO 
MUND TË KTHEHET NË PIKËN E FILLIMIT 
TE LOJËS NGA KU DO TË SHPALLET EDHE 
FITUESI. I VETMI RREGULL ËSHTË QË TË 

LEVIZË E GJITHË SKUADRA BASHKË DHE PA 
U NDARË! KËRKIMI NUK KA ASNJË KUFI: LE 

TË FITOJË MË I MIRI!
Lista e sendeve: 2 lugë, 1 palë pantallona të 
kuqe,1 çakmak, 3 fruta të ndryshëm, 1 mjet 
pune, 1 enë kuzhine, lidhëset e një atleteje, 3 
sende me ngjyrë blu, të verdhë dhe jeshile, 1 
vizatim të një fëmije, firmën e një burri mbi 
50 vjeç, një kapëse flokësh.

HUMBJE = 0; FITORE = 3; BARAZIM = 1

 PIKËT TOTALEI

ngjyros 
hapësirat me 
pikën

• vizatimi i Serena Paciullo
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Luajmë me…TEATËR!
LE TË KRIJOJMË MASKËN E HEROIT 
TONË TË PREFERUAR. NJË DJALOSH 

APO NJË VAJZË QË ME KURAJON 
E TIJ/SAJ ARRIJNË TË MPOSHTIN 

TË KEQEN. PO CILËN TË KEQE? NË 
ÇDO PËRRALLË KA NJË PERSONAZH 

TË KEQ!
HEROI YNË KA NEVOJË PËR NJË…

SHPATË!
PËR TË KRIJUAR SHPATËN TËNDE 

MUND TË PËRDORËSH KARTONIN E 
NJË KUTIE.

VIZATO NË NJË LETËR SHPATËN. DUHET TË 
KETË MADHËSINË NGA DORA JOTE DERI 

TEK BËRRYLI.
PREJE ME GËRSHËRË FIGURËN (DUHET TË 

TË NDIHMOJË NJË I RRITUR)

VENDOSE FIGURËN MBI KARTON DHE 
KRIJO FORMËN E SHPATËS MBI KARTON.

VENDOS PËRSËRI MBI KARTON PËR DY 
HERË VETËM FIGURËN E DOREZËS DHE 

VIZATOJI ATO.

PREJI FIGURAT MBI KARTON.

TANI JE GATI TË LUFTOSH, POR 
KUJTO…

Rregullat e një heroi:

• mbaje shpatën dhe thërrit  
emrin tënd, të gjithë duhet ta 
dinë se heroi është në qytet
• ec shpejt
• kokën lart dhe gjoksin jashtë
• guximi dhe dinakëria gjith-
monë të udhëzojnë!

2

3

4

5
NGJIT DOREZAT TEK DY ANËT E SHPATËS 

DHE ZBUKUROJI ATO ME ATË QË KE NË 
SHTËPI.

Na ishte njëherë mbretëria e këtushme dhe mbretëria e atjeshme. Në mes kishin një gardh 
prej druri me majë, kështu që nuk mund të kaloje. Një ditë erdhi një i ftohtë aq i madh saqë 
njerëzit filluan të digjinin të gjithë drurët, qyqmyrin dhe madje edhe këpucët e vjetra. Pasi i 
dogjën të gjitha dhe nuk u mbeti më asgjë për të djegur, ata kështu filluan te digjnin drurët 
e gardhit që shërbenin si kufi ndarës mes dy mbretërive. Pas marrjes së drurëve kufiri ishte 
zhdukur, njëzit kalonin nga njëra mbretëri tek tjetra pa e kuptuar.
Më në fund erdhi pranvera dhe i ftohti u zhduk. Të gjithë filluan të kërcenin përreth zjar-
rit dhe dallimi mes dy mbretërimi u zhduk duke u krijuar një mbretëri e vetme e quajtur 
‘’Mbretëria e këtushme dhe e atjeshme’’. Një mbretëri e re dhe e lumtur.

Roberto Piumini, Nicoletta Costa “C’era una volta, ascolta”

“Dhe kështu ndodhi që banorët e kombeve kuptuan që nxehtësia e vetme që ka 
rëndësi është ajo njerëzore”

gjeni ndryshimet!
gjeni dhe rrethon dallimet midis vizatimeve

LE  TE  LUAJME!
• vizatimi i Serena Paciullo

1
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LE  TE  LUAJME!

C  ORANGE
A PINK
B BLUE

Ndihmoni lepurin të gjeni karotën

ngjyra në hapësirat e duhura



Shërbime të dobishme  Koplik
SHERBIMET QE OFRON KONTAKTI/ORAR

• ORGANIZATION OF RECREATIONAL ACTIVITIES 
• ORGANIZATION OF MEETINGS AND EVENTS
• FREE BOOKS AVAILABLE FOR CONSULTING
• MEETING SPACE FOR THE YOUTH OF MALESIA E MADHE

REDINA: +355693802517
FRANC: +355685061517
ANGELICA: +355 682711772
SAMEDA: +355684156823

8.30-13.00 // 14.00-17.30

QENDRA RINORE ARKA 
KOPLIK

ESHTE PERGJEGJESE PER ARSIMIN 9-VJEÇAR NE MALESI TE MADHE.
• AKTIVITETI I KETIJ INSTITUCIONI ESHTE NE MUAJT SHTATOR - QERSHOR, KUR ZHVILLOHEN: 
• AKTIVITETI ME BIÇIKLETA NE PEDONALEN E KOPLIKUT
• OLIMPIADA PER LENDET MESIMORE BIOLOGJI, ANGLISHT, HISTORI, MATEMATIKE, ETJ.
• KAMPIONATI I SHAHUT
• SPARTAKIADA NE FUTBOLL, VOLEJBOLL, ATLETIKE, NOT, ETJ.
• AKTIVITETETI I FUNDVITIT PER NXENESIT ME TE MIRE TE SHKOLLAVE
• AKTIVITETI MUZIKOR “BILBILAT E VEGJEL” QE NDAHET NE SHUME FAZA, DUKE FILLUAR NGA 

SHTATORI DERI NE MARS, ETJ.

ARDIT TAFLAJ: +355 69 259 5761

E HENE - E PREMTE 
08:00 - 16:00

QENDRA KULTURORE E 
FEMIJEVE - 
QKF M. MADHE

ZANA: +355693828773BIBLIOTEKA 

QENDER DITORE PER FEMIJET ME AFTESI NDRYSHE TE MALESISE SE MADHE. 
AKTIVITETET QE ZHVILLON KJO QENDER JANE NE BASHKEPUNIM ME SHKOLLEN 9-VJEÇARE DHE 
SHKOLLEN E MESME TE KOPLIKUT, E GJITHASHTU EDHE ME BASHKINE, PER: 
• - DITEN BOTERORE TE FEMIJEVE ME AFTESI NDRYSHE
• - DITEN BOTERORE TE AUTIZMIT
• - DITEN BOTERORE TE SINDROMES DOWN
• - DITEN BOTERORE KUNDER DHUNES NDAJ FEMIJEVE, ETJ. 

BRISJANA KODRA: +355 69 314 2148

E HENE - E PREMTE 
08:00 - 16:00

QENDRA E FEMIJEVE ME 
AFTESI NDRYSHE

SOCIALE

SHËNDETI

ZANA: +355693828773RED CROSS MALESI E MADHE

ZANA: +355693828773HOSPITAL

OFRON SHERBIM NE KUJDESIN SHENDETESOR TE BANOREVE TE ZONES.QENDER SHENDETESORE
(VRAKE)

OFRON SHERBIMIN SI PSIKOLOGE PER TERRITORIN E MALESISE SE MADHE, PERQENDRUAR TE 
NXENESIT E SHKOLLAVE, TE FEMIJET ME AFTESI NDRYSHE, POR EDHE PER BANORE TE KOMUNITETIT. 

ESLIDA HAKAJ: +355 68 591 7313PSIKOLOG

NDIHMA

SHPETIM RRIHNAJ: +355 67 344 9523SHOQATA PER TETRA-PARAPLEGJIKE

GJOVALIN DEDAJ: +355 69 333 
9701

SHOQATA KOMBETARE NE 
MBESHTETJE TE GRUPEVE 
VULNERABEL, DEGA M. MADHE

MBESHTETJE PER (SIPAS STATUTIT): 
• EDUKIM DHE FORMIM
• NDIHMA SOCIALE DHE SHENDETESORE/PSIKOLOGJIKE
• ADVOKIM, ETJ.

TË PËRGJITHSHME ANNA: +355 685718816
ZANA: +355693828773
SAMEDA: +355684156823
MARTINA: +355698862740
NERMIN:+355692938017

VIS ALBANIA

• POSSIBILITY OF BENEFIT FROM A “JOB SCHOLARSHIP” IN MALESI E MADHE;
• INFORMATION ABOUT OFFER AND DEMAND OF THE JOB MARKET;
• SUPPORT IN DESIGNING SMALL PROJECTS FOR RURAL COMMUNITIES AND SMALL-SCALE FARMERS;
• POSSIBILITY OF DEVELOPING SMALL INTERNSHIP;
• ORGANIZATION OF RECREATIONAL ACTIVITIES FOR YOUTH AND COMMUNITIES;
• COLLECTION OF INFORMATION ON THE ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT OF MALESI E 

MADHE;
• FACILITATION OF CONTACTS AMONG COMMUNITY AND PUBLIC ADMINISTRATION AND VICEVERSA

E HENE - E PREMTE
08:30 - 16:30

SHERBIM POSTAR LETRA,PAKO, SHERBIM PAGESASH PENSIONI
TOM KAPLLAJ: +355 69 975 8170 

POSTA SHQIPTARE  (MADHE)

PAGESA/ANKESA NE LIDHJE ME ENERGJINE ELEKTRIKE MIRSADA TOTA 0692440727OSHEE

KOPLIKU HENE-PREMTE 08-16;00 
DHE TE SHTUNEN 08-13;00

07;30-14;30

22ZIV

TË PËRGJITHSHME



Shërbime të dobishme    Shkodër
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SHERBIMET QE OFRON KONTAKTI/ORARSOCIALE
• FORMIM PROFESIONAL, 
• PUNESIM, ARTI, KULTURA 
• DHE SOCIALE. 

EMRI: MARJAN  LUKANI
TEL: +355 22243650
CEL: +355 684072096
E-MAIL: marjan.lukani@acli.it

ACLI-IPSIA / QENDRA RI-
NORE ARKA

SHËNDETI

• PROMOVIM, 
• KURSE AXHORNIMI, 
• SHERBIM I FIZIOTERAPISE NE SHTEPI 

EMRI: FABRIZIO NOCCHI
TEL: 067 529 7199

SHKF (SHOQATA KOMBETA-
RE E FIZIOTERAPISTEVE)
GJUHADOL

• KËSHILLIMIT DHE SHËRBIMEVE PSIKOLOGJIKE TEL:068 442 0000
www.qkshpsikologjike.org

QENDRA E KËSHILLIMIT DHE 
SHËRBIMEVE PSIKOLOGJIKE

TEL:0???HOSPITAL

NDIHMA

• SHTËPI FAMILJARE
• KOMUNITETI TERAPEUTIK
• AVIAMEN NË PUNË

EMRI: SAMUEL POLIDORI 
CEL: +355 694057143
E-MAIL: samuel.74@libero.it 

PAPA GIOVANNI XXIII
FSHATI PAQES, TARBOSH 
SHKODER

• FORMIMI I DOCENTEVE TE SHKOLLAVE TE MESME SHQIPETARE EMRI: URDHRI I JEZUITEVE
CEL: +355 666629805
E-MAIL: pro.magis.mae@gmail.com

MAGIS
Rruga Jezuiteve

• MBROJTJE CIVILE
• MENSA E FEMIJEVE
• REKUPERIM SHKOLLORE
• KAMPE VERORE

EMRI: ALIDA LUKA
CEL: +355 673261666
E-MAIL: icare.ong@gmail.com

I CARE
Rruga Justin Godard 

• NDIHME PER PERSONAT E VARFER
• ASSITENCE MJEKSORE
• FORMIM PER PUNE, ORJENTIM

EMRI: DON SHARBEL BACHORE 
TEL: +355 22244056
CEL: 0692686073(JOLANDA)
E-MAIL: caritassh@albaniaonline.net

CARITAS DIOQEZAN 
SHKODER PULT
Sheshi Gjon Pali II

• AMBULANCE MJKSORE
• FIZIOTERAPI
• CARDIOLOGJI
• TERAPI OCCUPAZIONE 

EMRI: FABRIZIO NOCCHI
CEL: +355 672862161
E-MAIL: fabriozionocchi@libero.it

MADONNINA DEL GRAPPA
Gjuhadol

• ASISTENCE PSIKOLOGJIKE
• ASISTENCË LIGJORE FALAS
• DHE PERFAQESIM LIGJOR
• STREHIM EMERGJENT

TEL:+35522241154
E-MAIL:info@gruajatekgruaja.org

9:00 - 17:00

GUAJA TEK GRUAJA
Lagjia “Vasil Shanto” 
Rruga: “Marin Barleti” P.161

TË PËRGJITHSHME
• NXITES PER PROMOVIMIN E BIZNESIT LOKAL

EMRI: KLAUDIA DARRAGJATI
TEL: +355 22248702
E-MAIL: 
klau-dia.darragjati@teuleda.org.alTEULEDA

Rr. Ndoc Çoba N.66
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• ANIMACIONE
• KURSE TE GJUHEVE TE HUAJA
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