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Kur flasim për qytetet dhe zhvillimin e 
tyre të mëtejshëm, duhet të marrim në 
konsideratë që në vitin 2050 rreth 70% e 
popullësisë lobale do të jetojë në qytete. 
Por asnjeri nuk po flet per cështjen se sa 
nga keta 70% do të jenë të rinj, dhe pse te 
rinjte po jetojnë ne ëytete ne kerkim të një 
edikimi më të mirë dhe një të ardhmje te 
mirë. Kështuqe, lind pyetja: 

“Nëse nuk diskutojmë 
per rolin që do të kete 

rinia në formimin e 
qyteteve tona, athëherë 

çfare lloje qytetesh 
pritet te kemi? Cili është 

roli që kanë të rinjtë 
në krijimin e një vizioni 
për të ardhmen? Dhe si  
mund t’i ndihmojmë që 

këtë vizion ta nisin në 
komunitetet e tyre?”

Rinia ka qënë gjithmonë një pjesë 
thelbësore e shoqërisë. Impakti i tyre 
në shoqëri bëhet I dukshëm sidomos 
ne hapsirat urbane – përgjatë historise 
protestat dhe levizjet e drejtuara nga rinia 
kanë pasur një impakt të madh vendor 
dhe acional në Europë. Krijimi i lidhjes 
midis aktivizmit rinor për hapsirat publike 
dhe Urbanizmit Albertaniv – një qasje që 
mdis të tjerash nxjerr në pah nevojën për 
hapsira publike – është më urgjente se 
kurrë, tani që tregëtia globale, Investitorët 
dhe ekonomia liberale ushtrojnë një 
presion më të madh te qytetet dhe 
hapsirat e tyre publike. 

Në të njejtën kohë pjesmarrja në nivel 
qyteti është e limituar. Në shtetet e Europes 
Lindore, ku mosbesimi dhe zgjënjimi prej 
sistemeve qeveritare të korruptuara dhe 
jo-demokratike dominon perceptimin 
social, zërat e aktivistëve rinore mbeten 
shpesh te padëgjuar dhe të panjohur, 
duke I shyrë ata të të bëhen interë dhe 
apolitikë. Ama, ne besojmë që te rinjte 
jane iniciatorët për ndryshim. Ata i 
konsiderojmë si ekspertë te komuniteteve 
te tyre. Për këte arsye, ne kemi si qëllim te 
fuqizojmë të rinjtë duke i dhënë mundësi 
per ndërhyrje direkte ne komunitetet e 
tyre, bazuar në principet e demokracisë 
dhe gjithëpërfshirjes, për të krijuar qytete 
më të qëndrueshme dhe ekologjike. Ne 
duam që ata të kënë një mendim më 
kritik ndaj stilit të jeteses që shpeshherë u 
imponohet dhe të rimendojnë strukturën 
e organizimit te komunitetit ku bëjnë 
pjesë.

Në 2018, projekti “Hapa Urbanë për 
një të Ardhme të Qëndrueshme” 
u realizua përgjatë vitit nga grupi I 
Urbanizmit Alternativ, pjesë e Rrjetit për 
Bashkëpunim dhe Zhvillim në Europën 
Lindore (Cooperation and Development 
Netëork – CDN). Qëllimi I projektit ishte t’u 
mundesonim të rinjve të Europes Lindore 
të analizojnë qytetet e tyre me aftesi në 
menaxhimin e projektit dhe avokim për 
të kryer aktivitete lokale në mënyrë që 
të krijojnë qytete më të qëndrueshme 
bazuar në parimin e demokracisë dhe 
përfshirjes.

Projekti u strukturua në tre faza. Faza e 
parë e projektit konsistoi ne trajnimin 
internacional te trajnerëve në Stamboll. 
Pjesëmarrësit ishin nga (Shqipëeria, 
Armenia, Azerbaixhan, Belarus, Bosnja 
dhe Herzegovina, Bulllgaria, Kroacia, 
Gjeorgjia, Kosova, Maqedonia, Moldova, 
Mali i Zi, Rusia, Serbia, Turqia, Ukraina). Çdo 

I dashur lexues,
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qytet u përfaqësua nga dy pjesëmarrës. 
Përgjatë javës ato u trajnuan ne tematika 
të urbanizmit Alternativ, menaxhimit 
të projektit dhe advokimit. Trajnimi 
per trajnerët solli Urbanifeston – një 
liste e kërkesave politike e hartuar nga 
pjesëmarresit e Europes Lindore. Një 
kornizë e aktiviteteve locale u përdor me 
vonë ne trajnimet rajonale.

Faza e dyte e projektit kosistoi në 
realizimin e katër trajnimeve lokale 
në Beograd (Serbi), Tiranë (Shqipëri), 
Batumi (Gjeorgji) dhe Grodno (Belarus). 
Në këto trajnime të rinjtë shkembyen 
eksperienca ne aktivitete lokale dhe 
plaifikuan dymbedhjetë të tilla gjatëe 
trajnimit.

Faza e tretë ishte implemtentimi I 
aktiviteteve lokale me qëllim te arrihej 
deri te vendim-marrësit lokale për 
të komunikuar kërkesat e të rinjve në 
bashkepunim me autoritete publike dhe 
politike.

Në këtë publikim ti – miku dhe partneri 
ynë – do mund të gjesh shembuj të 
aktivizmit rinor në Europen Lindore, 
kotekste rajonale, keshilla dhe mjete 
për për metoda efikase të menaxhimit 
te një projekti në kontektin e aktivizmit, 
si dhe pika kyçe te aktiviteteve lokale te 
organizuara ga pjesëmarrësit e projektit. 
Tani, ne të grupit kordinues,  marrim 
rolin e observuesit, dhe ju inkurajojmë të 
insiroheni dhe të bashkoheni ne kauzën 
tone – për një te ardhme urbane jeshile, 
përfshirëse dhe plot aktivitete.

Përqafime,

Grupi  koordinues

Ahmet Salih Tuna
(Orhanizatoret)

Bianca Creutz
Erisa Nesimi
Justine Pantelejeva
Liudmila Gavrilenko
Luka Gudek
Masha Pashkova-Dzneladze
Nikoleta Petkovic
Özgecan Kara
(nga zyra e CDN)

Sopho Mchedlishvili
(nga zyra e CDN)
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Shtete me organizata partnere
Shtete me organizata pjesëmarrese

CDN ështe një rrjet i ndërtimit të 
kapaciteteve të OJF-ve jeshile 
në Europën Lindore

Grupet e punës:

Urbanizmi Alternativ, Gjinia, Migracioni, 
Digital [x], RUMB*, Iniciativa Edukimi Jeshil 

Një herë në vit Asembleja e Përgjithme e 
të gjithë vendeve pjesëmarrëse zgjedh 
Komunitetin Ekzekutiv që koordion 
akivitetet e CDN përgjate vitit me 
mbështetjen e secretarisë së CDN.

* Rusia, Ukraina, Moldova, Belarus

CDN punon me metoda të “eduktimit 
jo-formal” dhe organizon kryesisht 
seminare internacionale.

Website: www.cdnee.org
Facebook: www.facebook.com/CDNEE

Instagram: @cdnee
Mailing list: cdn_info-l@listi.jpberlin.de

#urbansteps #CDNEE #EYFcoe
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Turqia Armenia

Gjeorgjia

Azerbajxhan

• Genç Yeşiller / Young Greens 
of Turkey*

• Bilgi Environment, Revolution & 
Nature

• The Earth Association

• Frontline Youth Network NGO
• Yeghvard Youth - Ecological NGO
• CEIPES Armenia
• Kolba lab
• The EcoLab Foundation for Sustainable 

Development and Active Citizenship
• Youth Empower Lab

• Georgian Young Greens*
• Georgia Youth Ecomovement SAEM*
• RED Fund 
• Millenium Georgia

• MIL Network*
• PİLLE 
• Nafas (Breath) LGBT 

Azerbaijan Alliance

Zonimi i organizatës – nga vijnë 
pjesëmarrësit?

Kaukaz
*Oranizata pjesëmarrëse

Mbi 100 të rinj nga e 
gjithë Europa morën 
pjesë ne trajnimet për 
projektin.

Harta shenon organi-
zatat e pjesëmarresvë 
(me përjashtim të uni-
versiteteve). Përreth 1/3 
e pjesëmarrësve janë të 
pavarur.
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Zonimi i orgaizatave – nga vijnë 
pesëmarrësit?

Ballkan

Shqipëria

Bullgaria

Bosnja dhe
Hercegovina

Kroacia

Serbia

Kosova

Maqedonia

Mali i Zi

• Albanian Young Greens*
• Institute for Change and 

Leadership in Albania- 
ICLA

• Fondacija Budva
• Zeleni dom / Green home
• Zeleni um
• Asocijacija za demokrats-

ki prosperitet - ZID

• NGO 7Arte
• Let’s do it Peja

• MODOM* 
• MEDS (Meeting of 

Design Students)

• Zelena omladina Srbije / 
Serbian Green Youth*

• Inspiring Change

• Zeleni Green 
Party Youth 
Club Bulgaria

• Youth Movement 
“Revolt”*

• Dobre kote

• FORa Zeleni prozor / Green Window*
• Creative cluster Kombinat 
• Youth association of architects of Rijeka
• Sekcija mladih dar

*Organizata pjesëmarrëse

Ballkan 1:
Shipëria, Maqedonia, 
Kosova, Bullgaria
Ballkan 2:
Kroacia, Bosnja dhe 
Hercegovina, Mali I Zi , 
Serbia
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Ukraina

Rusia

Belarus

Moldova

• Green Youth of Ukraine*
• NGO “Center of environmen-

tal initiativs Ecoaction”
• Ray of changes

• Local Initiative “Sustainable 
Development of the Central 
District”

• City Future Imaginarium
• Institute For Street Art Explo-

ration

• “Gutta-Club”*
• Chisinau Summer Cinema
• NGO Invento
• NGO Voice of Soul
• NGO Essedis

• Belarusian Young 
Greens / Green Gener-
ation*

• Minsk Urban Platform
• Green Network

Zonimi i organizatae – nga vijnë 
pjesëmarresit?

RUMB
*Organizata pjesëmarrëse
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Urbanifesto:
RINIA JESHILE NE QYTETET E 
EUROPES LINDORE

Manifesto e rradhës u krijua në trajnimet 
e Cooperation and Development 
Netëork (CDN) nga 33 pjesëmarrës nga 
16 shtete të Europës Lindore. I drejtohet 
problemeve të zakonshme të askpekteve 
ekonomike, ambjentale dhe sociale 
të jetës urbane. Ëorkshopi u mbajt në 
Stamboll në 24th - 29th of Prill 2018 si 
pjesë e projektit “Hapa urbanë për një 
të ardhme më të qendrueshme”. Për më 
shumë informacion: bit.ly/urbansteps

EKONOMIA

Ne, si të rinj që jetojmë në Europën Lindore 
besojmë se narrative neo-liberale dhe 
praktikat si privatizimi dhe monopolizimi 
nuk jane avatazh per shoqërinë. 
Gjithashtu, intevstime te huaja, pavasisht 
origjines, mund të dëmtojnë ekonomie 
dhe te shfrytëzojnë forcën punëtore  dhe 
të privatizojnë te mira publike dhe burime 
natyrore. Mund të shohim që korrupsioni 
ka infiltruar shumë lajera te shoqerise 
politike në Eurpoen Lindore. Kjo rezulton 
në papunësi për rininë dhe mungesë 
të pavarsisë ekonomike dhe edukim të 
jo të aksesueshëm. Ne e konsiderojmë 
strehimin me kosto te ulët, edukimin 
dhe shëndetesie falas sit ë drejta bazike 
njerëzore, ndërkohë që industritë në 
të cilat qytetet përkatese kanë një rol 
në ndarjen e fitimeve dhe marrin pjesë 
në marrjen e vendimeve githashtu 
përfaqësojnë një pjesë thelbesore 
të jetës së qytetit dhe për këtë arsye 
tregetimi i tyre është i papranueshëm. 

Ne kërkojmë që këto probleme të 
trajtohen në rrënjët e tyre Dhe nje 
themel i ri i shëndetshëm të ndërtohet 
mbi tone kërkojme të krijojme vende 

pune të qendrueshmë ekonommikisht. 
Ne duam që qytet Europiane Lindore t’i 
përkushtohen një ekonomie alternative: 
prodhimet vendase, kooperativat 
ekonomike dhe urbane përmes 
subvencionimit qeveritar dhe përfshirjes 
të të gjithë aktorëve. Të drejtat e 
punëtorëve ne qytete duhet të mbrohen 
dhe çdo punëdhënes duhet të pagujë 
një taksë shtesë neës po ndot ambjentin.

MJEDISI

Ne, si të rinj që jetojmë në Europën 
Lindore konkludojmë se ka një numër 
problematikash mjedisore që duhet 
te adresohen. Keto problematika janë: 
mbetjet, transporti, dhe insustritë 
që shkaktojnë ndotje dhe problem 
shëdetësore. Mund të shohim që problem 
buron nga konsumimi dhe perdorimi i 
energjisë. Një problem tjetëe madhor 
ështe mungesa e hapsirave te gjelberta 
dhe shperndarja e tyre jo e barabartë ne 
qytet.

Ne besojmë se shkaktarët kryesore janë 
ndotesit, mungesa e dijes dhe ekspetizës 
në fusha të ndryshme, si dhe një mungesë 
ne rregulore ose ne implementimin e tyre. 
Vendimëmarresit bashkiakë shpeshhere 
vënë përpaësi ne avantazhet afat-
shkurtër, sesa në avantazhet afatgjatë të 
industrive të qëndrueshme. Ne gjithashtu 
besojmë në përgjegjesime e përbashkët 
të qytetarëve për ta mbajtur të pastër 
ambjentin. 

Ne kërkojmë një rregullore strikte 
mjedisore nga vendimëmarrësit. 
Injkurajojmë qytetaret të përfshihen 
në levizje rajonale dhe globale dhe të 
marrin pjesë ne diskursin e ambjentit. 
Ne kerkojmë që autoritetet përkatese 
të  drejtohen drejt një ifrastrukture më 
ekologjike. Ne inkurajojmë të rinjtë Dhe 
shoqërine në tërësi që të përfshihen  dhe 
të shtyjnë autoritetet drejt vendimeve 
më të mira dhe përmirësimit të atyre 

http://www.cdnee.org/urban-steps-for-resilient-future-building-youth-activism-in-eastern-europe/
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ekzistuese. Ne kerkojme edukim ekologjik 
zyrtar dhe jo zyrtar.

Përfshirja:
Edukim për një shoqëri 
të barabartë
Edukimi është një e drejtë, jo një privilegj.

Ne, si të rinj që jetojmë në Europën 
Lindore besojmë se përfshirja sociale 
është një vlerë thelbesore, e cila I 
mundeson individëve të një shoqërie  
të marrin pjesë në jetën ekonomike, 
sociale, politike dhe kulturore. Për fat të 
keq në qytetet tona akoma perballemi 
me përjashtimin social, çla është shumë 
komplekse dhe ndodh në shumë nivele. 
Një aspect I rëndësishëm I saj është 
edukimi jo i barabartë, që shkaktohet 
nga segregacioni i bazuar në moshë, 
gjini, nacionalitet, fe, etnicitet, pabarazi 
ekonomike dhe aspekte të tjera fizike ose 
të kapacitetit.

EDUKIMI

Edukimi është një nga shtyllat e 
shoqërisë. Për të arritur një shoqëri 
ku secili individ gezon të drejtën për 
të mësuar, punuar dhe për të marrë 
pjesë, ne kerkojmë një system edukimi 
përfshirës ku mundesohet edukim jo 
diskriminues dhe gjithashtu monitorim 
i sistemit të edukimit për të siguruar 
ndjekjen e këtyre politikave. Ne duam 
që autoritetet te sigurojnë ambjente 
per persona me aftesi te kufizuara dhe 
klasa gjuhe opsionale për minoritetet. Ne 
duam programe educative përfshirëse 
(që prekin tema si barazia gjinore, të 
drejtat e minoriteteve dhe të drejtat e 
personave me aftësi të kufizuar.

Nw aspektin urban diktonomia e nje 
qyteti shkakton segregacionin ne jeten 
sociale. Per te sjelle vemendje te kjo 
ceshtje ne kerkuam transport publik 

te aksesueshem dhe permiresim te 
kushteve urbane. 

PJESËMARRJA

Ne, si të rinj që jetojmë në Europën 
Lindore vërejmë që pakenaqësia ne 
planifikim dhe zbatim të projekteve të 
mëparshme dhe të tanishme shkakton 
një mungesë besimi ne shoqeri. 
Ekziston një system por mënyrat dhe 
metodat për tju afruar sistemit janë të 
paqarta. Sistemi është tepër burokratik 
dhe kërkon shumë brurime, çka I bën 
njerëzit të dorezohen ende pa filluar, 
ose që të humbasin interesin. Metet e 
një demokracie përfshirëse nuk janë 
të aksesueshme. Burokracia është me 
teprice pasi autoritetet lokale nuk duan 
të marrin persipër aktivitete. Procesi i 
vendimmarrjes dhe të dhënat nuk janë 
te aksesueshme ose transparente.. Ky 
system I fshehur shkon dore për dore me 
korrupsioin. Kjo inefiçese dhe mungesë 
transparence në vendimmarrje bën që 
njerëzit te humbin interesin ne përfshirjen 
e vendimeve për komunitetet e tyre.         

Së pari, besimi i njerëzve në demokracinë 
përfhsirëse duhet të rikthehet. Ne u bëjmë 
thirrje autoriteteve lokale që të ofrojne 
meyra të përfshirjes së komunitetit. 
Komunitetet lokale manipulohen në 
dëgjesat publike sepse idetë e njerëzv 
nuk merren si veprime por si sugjerime. 
Ne duam të kemi mundesinë të ndjekim 
ecurine e intevstimeve të taskave tona, 
si shpenzohen për komunittin dhe a 
shkojnë vertet ne nevojë të tij.

Ne kerkojmë degjesa publike të hapura 
dhe efikase ku të shfaqen vertet kerkesat 
e komunitetit. Ne besojmë se mjetet 
dixhitale ekzistuese ofrojnë shumë 
mundesi për përfshirje në vendimmarrje. 
Ne sit ë rinj duam që qeverite të ofrojë 
të dhena kundrejt do aspekti  të 
funksionalitetit të tyre.  Ne esojmë se 
kjo transparencë duhet te shtrihet ne 
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nivelet bashkiake dhe vendore të cilat 
do te mundesojnë besim dhe ndertim 
të komunitetit ne nivelin me lokal. Ne 
bejmë thirrje shoqerise civile, grupeve 
shqyrtuese, akademikëve dhe aktoreve 
te tjerë të sigurojnë mundesine per akses 
ne informacione per projektin ne fjalë 
dhe kërkojme që qeveria ta inicijojë këtë. 
Ne kërkojmë një konsesus ligjor për këtë 
çështje

Më e rëndesishmja, u bejmë kerkesë 
komuniteteve që të kërkojnë të jenë më 

te përfshirë në çështje qe u përkasin 
komunitetit te tyre. Duke mbajtur në 
mendje që komuitetet lokale e kane të 
drejtën te vendosin dhe vendimemarresit 
zgjidhen vetëm si pëerfaqësues, ne 
u kerkojmë njerëzve për pjesëmarrje. 
Fuqia do u rikthehet njerezve nese 
ato organizohen vetë. Ne sugherojmë 
një atmosferë të përshtatshme për 
të shkembyer eksperiecat midis 
bashkepunimit të komuniteteve dhe 
aktivistëve.

Trajnimi per Trajnerët, Stamboll, Prill 2018



Cili aktivist urban je ti?

4
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Cili activist urban je ti?
E ke pyetur ndonjëherë veten cili 
personalitet i një aktivisti urban je ti?

Ekzistojnë një sërë mënyrash për t’u 
angazhuar. Instituti Albert Einstein, për 
shembull, bëri një liste prej 189 metodat 
për aktivizim jo të dhunshëm. Përcakto 
se cili lloj aktivizmi mund të të shkojë 
më shumë duke bërë testin tonë „Cili 
personalitet i akivistit urban je ti”.

Mos u shqetëso, ne nuk jemi psikologë, 
kështuqe nuk do të të testojmë 
personalitetin. Testi të tregon që nuk 
nevojitet shume për t’u bërë një aktivist. 
Ka shumë mënyra për t’u bërë dhe për 
të qënë një activist. Pergjigjet e testin 
do t’ju drejtojnë te aktivistë të vertetë 
urbanë nga trajnimet tona. Shpresojmë 
që të inspiroheni sadopak nga leximi i 
historive të tyre.

1. Cila karakteristikë positive 
të ngjan më shumë?

A: entuziast
B: zgjidh probleme
C: efiçent
D: besnik
E: iorganizuar
F: empatik

2. Nga e merr insiprimin?

A: familja
B: shoqëria 
C: aktivistë
D: njerëzit e famshëm
 

3. Çilën fuqi magjike do doje 
më shumë të kishe?

A: telepati
B: të shohësh të ardhmen
C: udhëtim në kohë
D: të bëhesh I padukshëm 
E: fuqi e mbinatyrshme

4. Në një krizë, ti ë sheh 
veten si dikush që...

A: i mendon gjërat para se të veprojë 
B: vepron, pasi mendimi ështe humbje 
kohe
C: preferon të inkurajojë të tjerët të 
veprojnë
D: mendon se të gjithë do të veprojnë kur 
të marrin vesh çpo ndodh
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5. Cilat aspekte të mërzisin 
m shumë në qytetin tënd?

A: sociale
B: ambjentale 
C: kulturore
D: politike
E: ekonomike

6. Për të ndryshuar botën ti 
beson në...

A: rezistencë paqësore
B: përballje te hapur 
C: mobilizimi i masave
D: aktivizëm bar-rrënjë

7. Cila mendon se është 
mënyra më e mirë për të 
përçuar idete e tua dhe për 
të bërë qytetin ku jeton një 
vend më të mirë?

A: organizimi i një proteste civile
B: organizimi i një festivali
C: nisja e nje fushatë në rrjete sociale
D: bashkohimi me një OJF
E: organizimi i një forumi publik 
F: nisja e një projekti kërkimor

Rezultatet

Tani hidh përgjigjet e tua të mësipërme ne tabelë. Inicialet që të shfaqen më shpesh 
janë ermri i aktivistit pëerkates. Shortcuts (Ad, Al, Il, Ir, Ks and Yu) stand for names of 
activists (see beloë the table).

A B C D E F
1 Ir Yu Ks Il Ad Al
2 Ir Ad, Al Il, Ks Yu - -
3 Yu Il, Al Ks Ad Ir -
4 Il Ir, Al Ad, Ks Yu - -
5 Ks Yu, Il Ir Ad Al -
6 Ir Ad Il Ks, Yu, Al - -
7 Ir Al Ks Yu Il Ad

Urime! Personaliteti yt I një aktivisti urban është:

Legjenda: Ad = Adi | Al = Allem | Il = Ilya | Ir = Irdi | Ks = Ksenija | Yu = Yuri

           Lexo për aktivistin tënd
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Yuri,
Belarus, Grodno

Yuri është një aktivist urban nga Grodno, 
Belarus. Yuri mërzitet me shumë 
askpekte në qytetin e tij, „prandaj nuk 
mund t’i injoroj dhe të sillem sikur çdo gjë 
është në rregull“. Si probleme kryesor në 
Grodno ai përmendi rrjetin e transportit 
urban jo fuknsional, probleme me 
aksesueshmërinë në hapsira publike, dhe 
hapsira rezidenciale që përhapen pa një 
plan. Një vidjo ku shpjegohej pse qytetet 
post-sovietike janë ne këtë gjendje nga 
ana urbane, nga blogeri  Ilya Varlamov 
ishte ajo çka e inspiroi dhe e motivoi 
të bëhej aktivist. Yuri u bë vullnetar te 
“Green Network“, një OJF që merret me 
tematika jeshile.
Këshilla e Yurit si aktivist: Formo një grup 
të mirë dhe kalo nga projektet e vogla te 
të mëdhatë.

Ksenija,
Mali i ZI, 
Podgorica

Ksenija është një aktiviste urbane nga 
Mali i Zi. Ajo është një anëtare aktive e 
ZID, një organizatë që merret me nerëzit 
në kufi. Organizata perveç projekteve 
të tjera, ka një platformë për punësimin 
e të rinjve në Europën Lindore dhe 
projekte të tjera sociale. Kryen projekte 
ne mardhënie me Erasmus+ dhe ka 
vullnetarë nga EVS. Ksenija ka shumë 
dëshirë të takojë njerëz të rinj. Kjo është 
arsyea pse në organizatën e saj e quajnë 
„menaxhere“, “sepse unë jam gjithmonë 

ajo që merr përsipër gjithë telefonatat 
dhe wokshopet“. Aktiviteti I saj I preferuar 
ishte një udhëtim në liqenin Skadarsko, 
„ku grumbulluam grupe të ndryshme 
shoqërore (të burgosurit, të punësuarit, 
aktivistët) dhe aty promovuam 
vullnetarizmin“. Së basku me komunitetin 
ato bënë disa punë riparuese. „Pikturuam 
rruge dhe rregulluam stola, dhe pjesën 
tjtëe të ditës e kaluam me aktivitete në 
liqen“.
Këshilla Ksenijas: Të gjitha arsyet për 
vullnetarizëm janë të vlefshme. Pasoja e 
vetme do të jetë që do kesh kontribuar 
ne shoqëri.

Ilya,
Rusi,
St. Petersburg 

Ilia është një aktivist urban në St. 
Petersbrurg. Ai mori pjesë në një nismë 
për të kthyer nje hapsirë boshe në një park 
në vënd qe të bëhej një ndërtese e re siç 
ishte planifikuar nga instansat shtetërore. 
„Si rezultat ne arritëm anullimin për 
ndërtim te ri dhe shpresojmë qe situata 
të zhvillohet“. Njerëzit që ndajnë të 
njejtat mendime me të e inspirojne. Ilya 
studion dhe punon në universitetin ku 
ështe I perfshirë në studime shkencore 
për projekte shteterore. Rruga e tij drejt 
të qenit aktivist është në rritje. Teksa 
shëtiste ne rripin industrial të qytetit të tij 
dhe nisi të krijojë ide për rikualifikimin e 
këtyre hapsirave. 
Keshilla e Ilyas: Duhet të gjesh 
bashkëpuntëtrët dhe “kundërshtarët”. 
Flit me të gjithë. Nuk ka miq dhe armiq 
ne qytet. Ka vetëm njerëz që duan ta 
përmirësojnë, por në mënyra të ndryshme. 
Gjej një kompromis dhe shpjego pse 
mendon qe ideja e propozuar është e 
mire. Mos u tremb nga komunikimi me 
qeverine, nuk do t’ju kafshojnë :)
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Irdi,
Shqipëri, Tiranë

Kontakti I parë i Irdit me aktivizmin ishte 
kur ai u bë pjesë e një orgaizate qe lufton 
për të mbrojtur të drejtat e kafshëve. 
Ai I kontaktoi permes Facebook dhe 
vijoji t’i ndihmonte për të gjetur streha 
për kafshet. Si student ai mundohej 
të përirësonte kushtet e studenteve, 
bashkë me të cilet zhvilloi një mënyrë 
për ti dale kundër korrupsionit. Falë kesaj 
mënyre ata arriten të pezullonin një prej 
pedagogeve qe thyente rregullat. Si 
aktivist urban ai u përfshi me Ecovolis. 
Midis aktivitetesh të shumta, ata benin 
dhe ndryrhyrje publike urbane. „Bashkë 
me Ecovolis arritëm të rikthejmë veendjen 
tek biçikletat dhe të siguronin hapsira te 
reja për rruge biçikletash, nga ku mora 
shkas dhe u inspirova drejt nismës për 
rimarrjen e hapsirave publike“. Irdi ka ne 
zemer kauzat e LGBT-se dhe barazine 
gjinore, te drejtat e studentëve si dhe 
arsimin publik falas. Inspirimi e gjen dhe 
te partnerja e tij.
Këshilla e Irdit: çdo gjë është e mundur 
nëse punon për të.

Adi,
Bullgari, Sofia

Adi ështe studente në degën e 
urbanistikës. Ajo është e perfshire ne 
protesta për mjedisin dhe ka një qasje 
plot perspektivë ndaj aktivizmit. Adi ështe 
pjesë e shoqatës se artistëve të pavarur 
në Bullgari. Situatat e vështira e nxisin për 
aktivizëm. Kauzat e vështira, që nuk janë 

të lehta për tu gjetur dhe që zakonisht 
janë subjekt I stereotipizimit dhe 
injorancës“. Adi is convinced that issues 
like gender, ethnicity, environmental is- 
sues and economical development are 
interlinked. In urban activism, she is not 
involved as a street activist but as a re- 
searcher. She conducts her research on 
neighbourhoods, public spaces, ener- 
gy consumption, migration and policy 
making in cities.
Keshilla e Adit: Mos u shqeteso shume 
per situatat e veshtira. Le te behen ato 
burimi yt i kreativitetit.

Allem,
Kosovë, Mitrovicë

„Arsyea pse I jam drejtuar aktivizmit 
ështe prej gjërave që me mungonin kur 
isha fëmijë, dhe doja sadopak t’I siguroja 
këto gjëra për fëmijët pas meje“. Pasi 
provoi fusha të ndryshme të aktivizmit, 
Allen zgjodhi aktivizmin urban. Tani 
ai është pjesë e organizatës 7arte, ku 
është vullnetar për „GreenFestival“. Pëe 
Allem nuk ka rëndësi nëse bën pjeë në 
organizata. Shpeshherë ndodh që të 
organizoje aktivitete jofrmale me njjë 
grup shoqëror. Prej shumë kohësh tani 
familja e tij jeton ne Mitrovice, çka është 
arsye më shumë për dëshirën e madhe 
për përmirësimin e qytetit. 
„Këtu ne Mistrovice nuk kemi shumë 
parqe apo hapsira publike, por kemi 
shume bjekte të vjetra, të cilat nuk 
përdoren. Në një prej aktiviteteve të 
fundit, së bashku me një grup, ata bënë 
disa piktura murale. 
Këshilla e Allem: Jo gjithmonë të jesh 
pjesë organizate për të bërë diçka për 
qytetin tend.  Mjafton nje grup dhe një 
projekt i vogël për t’u rritur në eksperience 
dhe projekte.



Cinematograful
Buiucani:

Një histori suksesi e 
aktivistëve të rinj urban

5
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Chishinau, 
Republika e Moldovës Cinematograful

Buiucani
Kinema verore në Chisinau

Në periudhën sovietike, u ndërtuan 
shume hasira të publike të gjelbërta, të 
ashtequajtura “teatret verore”, të cilat 
luajtën një rol të madh në promovimin 
e kulturës dhe edukimit midis lagjeve. 
Komunitetet e shfrytezonin si vend për 
të kërcyer, kënduar dhe për improvizime 
teatrale. Chisinau njihet për hapsirat e 
gjelberta separating the districts of the city. 
Nuk vjen si çudi që pas rënies së Bashkimit 
Sovvjetik, keto hapsira u braktisen.

Kur u shpërngula këtu per të studiuar ne 
2010, jetoja pranë ketyre hapsirave dhe 
teatreve verore. Në 2013 pata idenë e 
rihapjes së njëres prej kinemave verore 
dhe menjëhere gjeta mbështetje nga 
miqtë, të cilët më ndihmuan pëe 
realizimin e idesë. Pa humbur kohe, 
krijuam grupin tonë të vogël që udhehiqej 
nga kjo kauzë. Personalisht jam person 
shumë I dhënë pas filmave dhe mund të 
imagjinoja ndikimin pozitiv qe kjo do të 
kishtë ne komunitetin tone.. Një fenomen 
që ndodh në këtë qytet është ndarja e 
komuniteteve midis prej gjuhes së folur.  
Duke shfaqur filma nga e gjithë Bota, në 
gjuhë të ndryshme ne prishem një 

barrierë të krijuar në komunitet. 
Gradualisht planifikuam dhe leksione mbi 
filmografine për të rinjtë, në mënyrëë që 
të kishim sa më shumë të interesuar në 
kauzën tonë.

Me këtë vizion në mëndje filluam të 
vepronim. Krijuam kontakt me bashkinë, 
për t’I prezantuar idenë. Nuk ishte nevoja 
për një investim të madh, vetëm 1300 
euro për pajisjet e shfaqjes së filmave. 
Nuk ishte nevoja as për renovime të 
mëdha, pasi konstrukti i teatrit sovietik 
ishte funksional.   Fatëkeqesisht, përgjigjja 
që morëm nga bashkia ishte negative. 
Shumë departamente mbështeten idene, 
por nuk ishin të gatshëm të kontribonin 
në fonde. Provuam dhe kontakt me 
kompanite e mëdha, të pasura private 
por dhe kjo nuk dha rezultat. Pas dy 
vitesh, rastisa në një artikull për grante qe 
jepeshin ga Fondacioni Kulturor Europian. 
Ata jepnin deri ne 1100 euro ne fonde për 
projekte që kishin lidhje me nisma për 
përmiresismin e situatave në komunitet. 
Unë aplikova me idenë time dhe fitova një 
fond prej 7730 euro ne fillim të vitit 2016. Në 
Maj 2016 planifikuam rinovimin e teatrit 
që te fillonim të shfaqnim filma falas. 
Aplikuam me dokumentat e nevojshme 
ne bashki ne Shkurt 2016. Për shkak te ligjit 
ato duhet të merrnin firmë nga të pakten 
5 departamente të ndryshme ministrish. 

Diçka qe nuk duhet të kishte zgjatur më 
shumë se 3 muaj, zgjati 2 vite. Ne qershon 
moren aprovimin për projektin dhe rinovua 
kindemane brenda 3 javësh. Më në fund, 
pas 4 vitesh përpjekje patëm kënaqësine 
e shfaqjes së parë në “Cinematograful 
Buiucani”. Siç kishim planifikuar, shfaqem 
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filma nga e gjithë bota falas. Nga 2016 
deri në 2018 kemi shfaqur përreth 200 
filma, nga ato më të njohurit deri te filmat 
nga regjisorë vendas. Zhvilluam shumë 
aktivitete si festivale fimash apo koncerte. 
Në 2019 ne vazhdojmë te shfaqim filma 
dhe konteksti social dhe urban I zonës 
ka ndryshuar plotesisht. Bashkia i dha 
gjithashu rëndës duke instaluar ndricim 
urban, pajisje lojrash dhe kende urbane.

Nga eksperienca ime do doja të ndaja 
disa këshilla që mund t’ju vlejnës: E para, 
os u dorëzo kurrë nese beson që ke një ide 
të vlefshmë për implementim (pavarsisht 
vështirësive, gjithmonë do ekzistojë 
dikush që do ju vijë në ndihmë).    Së dyti, 
mos ki pritshmeri të mëdha pasi mund të 
ndodhë që gjërat të mos shkojne sipas 
planit. Ajo që mund të bësh është vetëm 
të gjesh njerëzit e duhur që ndajnë të 
njejtat mendime dhe duan të kontribojnë.

   

Nga Nicolai Chirnev

Krijues i  “Cinematograful Buiucani”

Aktivist Urban dhe pjesmarrës në Trajnimin për 
Trajnerë në Stamboll



Hapat drejt aktivizmit urban:

Nga pjesëmarrës 
në trajner

6
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Lusine
Berd, Armeni

Pas fazës Internacionale dhe Rajonale ne Hapat Urbanë kontakttuam tre pjesëmarrës 
– Lusie nga Armenia, Daria nga Rusia, Merisa nga Bosnja dhe Herzegovina. Të gjithë 
morën pjesë në trajnimin për trajnerë në Stamboll dhe më pas u bënë Trajnerë për 
rajonet e tyre respektive. Qëllimi i kësaj interviste ishte të zbulonim më shumë për ta 
dhe të transferonim dijet e tyre. Për këtë arsye i pyetëm mbi rrygetimin e tyre nga 
pjesëmarrës në trajner

Daria
St. Petersburg, Rusi

Merisa
Tuzla,

Bosnja dhe Herzegovina

Mund të prezantoheni ju 
lutem?

Lusine: Unë vij nga një qytet i vogël në 
Armeni që quhet Berd. Une studjoj të 
drejtat e njeriut dhe demokracine, dhe 
punoj për të mborjtes të drejtat gjinore. 
Meqënëse jam e interesuar ne tematikat 
e të drejtave gjinore, jam e përfhirë në 
oiniciativen Ëomen in Black dhe isha një 
anëtare themeluese e Frontline Youth 
Netëork, me qëllimin e fuqizimit të të 
rinjve me backgrounde rurale, drejtues 
që lobojnë për demokracine, shoqëri e 
fortë civile dhe të drejta të barabarta.

Daria: I Unë vij nga St. Petersburg, 
djepi kulturor i Rusisë dhe qyteti i neteve 
te bardha. Puna ime në një kompani 
internacionale zhvillimi më mundëson 
që të jem në një kontakt të afërt me 
planifikim e qytetit, dhe planifikim e 
lagjeve në të përditshmen time. Pak nga 
pak e ndjej vetn pjesë të ndryshimeve që 

ndodhin. Masteri im ne Planifikim Urban 
dhe Zhvillimin Hapsinor më ka munësuar 
që të jem akoma më afër këtyre 
tematikave. Gjithmonë kanë ekzistuar 
prjekte për zhvillime kulturore në lagje, 
për restaurime monumentesh në qytetin 
e vjetër, dita për paradën e biçikletave, 
ndarja e mbeturinave, komunitetet 
feministe, dhe etj.

Merisa: Unë vij nga Tuzla, Bosnja dhe 
Herzegovina. Si aktivist kam marrë 
pjesë ne Youth Movement Revolt, qe 
është një organizatë jo-fitimprurëse 
dhe jo-qeveritare. Kjo OJF ka zhvilluar 
dhe koordinuar një numër aktivitetesh 
dhe projektesh. Në rajonin e Tunzlës. 
Misioni i Revolt ështe krijimi i një shoqerië 
civile të fortë, sidomos përmes një 
pjesëmarrje më të madhe te rinisë dhe 
rritjes së ndërgjegjësimit për çështje 
kritike. Objektivat e Revolt promovojne 
demokracine, paqen, një sistem të 
drejtë shëndetësie dhe edukimi dhe 
ndergjegjësim ekologjk. Revolt i ndihmon 
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të rinjtë në luften kundër nacionalizmit, 
padrejtësise, pabarazisë së klasave, 
korrupsionit, diskriminimit, dhunës dhe 
autoriteteve negative.

Cfare të motivon për të qënë 
aktivist?

Lusine: Në vitet e para të universitetit 
u bëra pjesë e një organizate qe mbron 
të drejtat gjinore dhe zbuovamë shumë 
për tematika të ndjeshme ne lidhje me 
seksualitetin, shendetin dhunën në 
familje, abortin etj.  U bëra më aktive në 
këtë fushë duke organizuar vetë tajnime 
informuese. Të qënit aktive në të drejtat 
e grave më bëri më të vetëdijshme 
mbi ndarjen e informacionit dhe 
eksperiencave.

Daria: Në përballje me realitetin zbulova 
sa i vështirë është aktivizmi: gjithmonë 
është një proces i vështirë të marresh 
autorizim pasi ka shumë barriera ligjore 
që duht të kalosh, të paktën në qytetin 
tim. Ndonjëherë njerëzit në opozitë janë 
shumë këmbëngulës.

Një rezultat projekti që vjen si rrjedhojë 
e disa hapave nga një punë e mirë-
organizuar nga bashkeupinimi i një grupi 
është ajo që më inspiron.

"Besoj se 
aktivizmi 
bashkon njerëzit 
me ideale të 
përbashketa drejt 
një jete më të 
mirë."

Merisa: Ajo që më motivon për 
ndryshim është fakti qe jetoj në një 
shoqëri patriarkale - në jetën private dhe 
publike.

"Kam të drejtën 
dhe detyrën të 
luftoj për kauzat 
në të cilat besoj"

Ishit pjesëmarrës në fazën 
pregatitore për trajnerë ne 
Stamboll. Cfarë ju motivoi 
të ishit pjesë e tajnimeve 
rajonale?

Lusine:

"Trajnimi në 
Stamboll ishte 
hapi im i parë 
drejt botës 
së gjelbërt të 
aktivizimit urban."

Mendoj se kjo është dicka e cila na 
intereson të gjithëve, për rrugen 
drejt  harmonisë midis njeriut dhe 
natyrës. Përmes këtij tajnimi u ndjeva 
e pergjegjshme të ndaja eksperiencat 
me miqtë dhe kolegët. Të isha pjesë 
e pregatitjes së trajnerëve ishte një 
experience e pakrahasueshme.

Daria: Kam takuar shume njerëz aktivë 
dhe me experiencë në drejtimin dhe 
menaxhimin e projekteve të ndryshme në 
komunitetet e tyre. Ëorkshopi ne Stamboll 
më motivoi të ndaja eksperiencen dhe 
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gjithë dijen qe mora nga Trajnimi (dhe 
pse nuk ndihesha akoma gati për të 
dhënë mësime).

Merisa: Para se të isha pjesë e tajnimit 
e kam eksploruar vetë idenë e Urbanizmit 
Alternativ, duke organizuar aktivitete 
në lidhje me tematikat që prekMua 
me motivoi energjia e trajnerëve, dhe 
dëshira e madhe për të ndarë dijet e tyre 
me pjesëmarrësit. Pati të njëjtin efekt tek 
une duke më rrënjosur dëshirën për të 
dhënë dije.

Ishte trajnimi ne Stamboll 
aktivizimi i pare ne fushën e 
Urbanizimit Urban?

Lusine: Po, tajnimi ishte i pari për mua. 
Tani jam e përfshirë në grupin e CDN 
Alternative Urbanisation.

Daria: Para se të merrja pjesë ne trajnim 
kam qene pjesë e disa aktiviteteve 
dhe kerkimeve pëe hapsirat urbane 
dhe shperndarjen hapsinore. Disa prej 
projekteve nuk kishin rezultate të mëdha 
por ndryshime të vogla. Pas trajnimit 
krijova rrjetin tim të njerezve që ndanin 
të njejtat mendime me mua. 

Merisa: Trajnimi ne Stamboll ishte hera 
e pare qe prekja atë fushë. Para tij kam 
marrë pjesë në aktivitete te vogla të 
lidhura me urbanizmin.

Si ishtë tranzicioni nga 
pjesëmarrëse në trajnere?

Lusine: Ishte eksperienca ime e parë 
interkulturore. Si rezultat fitova shumë 
aftesi në fushat e planifikimit, organizmit 
dhe vlerësimit të një eventi, në këtë rast, 
trajnimi rajonal. Ishte një experience 
shume e këndshme.

Daria: Hezitimi im u be celësi i aplikimit 
për grupin pregatitor. E dija që në fillim 
që të gjithë ishim fillestare por sërish 
druhesha nga rezultati dhe performance 
ime si asistente. Pasi aplikova më ftuan ti 
bashkohesha grupit pregatitor.

Merisa: Për mua u deshën pak muaj 
derisa e kalova fazën e atij tranzicioni, 
derisa në një pike u ndjeva vërtet si 
tajnere. Gjatë asaj periudhe fillova të 
zotëroj një sërë aftesish dhe vlerash 
praktike ne mesin e një grupi që ishte 
pasionant pëe të njejtat tematika si unë, 
me në qendër aktivizmin urban.

Cilat ishin sfidat më të mëdha 
si trajnere?

Lusine: Sfida ime me e madhe ishte 
frika e mos percimit të mesazhit qe doja 
të transmetoja si dhe humbja e kontrollit 
në situate të caktuara. Për fatin tim asnje 
nga këto nuk u kthye në realitet. 

Daria: Do të thoja ë për mua ishte e 
lehtë te organizoja eventin në Belarus. Së 
pari duhej të gjenim kohën për takimet 
online me organizatorëtNdamë detyrat 
Brenda grupit, dhe kisha gjithmonë një 
ndihmesë sa herë më duhej një konsultë 
mbi dicka. Por sfida më e madhe ishte 
improvizimi pas perballjes me kritikën 
nga pjesëmarrësit. Disa prej tyre nuk ishin 
të kënaqur me menaxhimin e programit. 
Është ashtu si thonë “nuk bëhesh dot 
marinar i zoti në det të qetë” – ndodhi 
që formulova përgjigje të shpejta në 
mëndja dhe munda të gjeja një gjuhë të 
përbashket me pjesëmarrësit.

Merisa: Sfida ime më e madhe ishte  
percimi i dijeve që kisha tek të tjerët dhe 
shqetësimi nëse këto dije do të  mjaftonin. 
Aktivizmi urban nuk është fusha ime e 
veprimit por përmes trajnimit mësova 
që dhe unë mund të marr pjesë në të.
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Te gjitha trajnimet kishin nje 
focus. Cila ishte në rajonin tuaj 
dhe pse?

Lusine: Tematika e Caucasus dhe 
Trajnimit rajonal në Batumi në , 
Gjeorgji, ishte “Pjesëmarrja në jetën 
publike përmes një sistemi transporti 
gjithëpërfshirës”. Tematika ishte rezultat 
i një analize të gjerë gjatë tajnimit për 
trajnerë. Të pasurit nje transport public 
eco-friendly dhe gjithëperfshirës eshte 
thelbesore ndaj një të adhmeje jeshile.

Daria: Trajnimi i quajtur “Roli i Hapsirave 
Publike ne Ndërtimin e Komunitetit” 
u zhvillua në Grodno, Belarus. Kishim 
pjesëmarrës nga Rusia, Ukraina, Moldova 
dhe Belarus. Cdo pjesë marres kishtë 
idenë e tij/saj mbi planifikimin urban. 
Për më tepër, planifikuam të benim një 
analize për secilin qytet të pjesëmarrësve 
dhe të mendonim nga një aktivitetit që 
do të permiresonte gjendjen në lagjet e 
secilit. Pritej qe ata të mobilizonin kolegët 
e tyre të interesuar ne temën e Urbanizmit 
Alternativ dhe të zhvillonin eventë ne 
qytetet e tyre respective me ndihmen e 
CDN dhe mbeshtetësve përkatës.

Merisa: Tematika e trajnimit rajonal 
në Beograd ishte ”Hapsirat Publike dhe 
Politikat Sociale”. Per rajonin tim kjo 
është shumë e rëndesishmë sepse ka 
një mungesë të pjesëmarrjes nga të 
rinjtë dhe mungesë të përfshirjes së tyre 
ne administratat publikePër më tepër, 
ka problem në lidhje me transportin, 
aksesueshmërinë dhe menaxhimin e 
tyre nga institucionet publike.

Cilat janë planet për 
perfshirjen tende në të 
ardhmen në aktivizimin 
urban?

Lusine: Prej këtij projekti u inspirova ti 
bashkohem Ëorking Group on Alternative 
Urbanisation të CDN.

Daria: Për sa i perket interest tim në 
fushën e urbanizmit, i kam vënë qëllim 
vetes të punoj si planifikuese urbane në 
qytetin tim. Përtej kësaj do të perfshihem 
me aktivitete te tjera ne lidhje me fushën 
të cilat do kontribojnë në zgjerimin e 
horizonitit tim në lidhje me tematiken. 
Tashme e shoh CDN si një përkrahës 
të mundshëm në projektet e mia në 
të ardhmen. Midis këtyre projekteve, 
një i spikatur është mbi rizhvillimin e 
brigjeve të St. Petersburg. Një event tjetër 
që mezi e pre sështë CDN  dhe FYEG 
“Tavani i qelqit nuk është limiti yt” në 
Budapest, për mosbarazinë gjinore dhe 
rezultatet. Parashikoj që të dyja eventet 
do të reflektohen me ndryshime në 
komunitetet ku jetoj.

Merisa: Planet e mia për të ardhmen 
në urbanizimin alternative jane gjetja e 
strategjive për zgjidhjen e disa qëllimeve 
duke përfshirë grupe më të mëdha që 
merren me këtë, duke i lidhur keto grupe 
dhe organizata. Më tej, planifikoj të jem 
më active në komunitetin tim, dhe me 
njerëzit që më rrethojnë. Kam në plan të 
behem pjesë e Working Group të CDN 
për të arritur qëllimet e mia.



29

Kursi prezanton të rinjtë me komunitetet 
vendase, dhe i mundëson ti riformojnë 
ato, për të krijuar qytete sa me jeshilë me 
ane të idealeve të gjithëperfshirjes dhe 
demokracisë. Ju prezanton me koncepte 
të reja mbi aktivizimin, kthimin e ideve në 
realitet, menaxhimit të projekteve dhe af-
tesive si entrepreneur.

Do të mësosh 
më shumë për 
qytetet jeshile 

dhe Urbanizmin 
Alternativ? 

Regjistrohu në kursin 
online URBAN STEPS 

FOR RESILIENT FUTURE 
të mundësuar nga CDN 

dhe Green European 
Foundation 

Kliko këtu:
www.mygreenlearning.eu

https://gef.eu/project/gef-learning/
www.mygreenlearning.eu


Aktivitetet 
lokale

RUMB
Ballkan 1
Ballkan 2

Kaukaz

7
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“Rampa në qëndeër të 
Grodno”

Kush: Yuri Puchko
Ku: Grodno, Belarus
Lloji: transport, përfshirës, social

Yuri po trajton një problem që vihet re 
në qëndër të qyteti te tij : mungesa e 
përfshirjës në levizje. Ka kufizime për 
levizjen e personave me aftësi të kufizuara, 
për turistet me valixhe etj. Qëllimi i tij 
është të luftojë për një mjedis pa barrier 
të tilla për njerezit me aftesi të kufizuara 
ne qytetin e tij, Grodno, ne menyrë që ta 
thjeshtësojë dhe pasurojë jetën publike. 
Turi po lobon për vendosjen e disa 
rampave duke iu drejtuar dyqaneve 
locale dhe përmes fushatave të vogla.

“Urbanizmi kreativ”

Kush: NGO “Ray of change”
Ku: Lviv, Ukraine
Lloji: informues, kreativ, ekologjik

Ne lagjen e Syhiv, Lviv planet e grupit, ne 
bashkepunim me grupe te tjera vendase, 
jane qe te kthejne nje ndertese te vjeter ne 
nje qender kreative arti dhe ekologjike. Te 
rinjte e lagjes do te perfshihen gjithashtu 
ne projekt. Deshira per ndryshim motivon 
keta te rinj qe te behen kreativ dhe te 
reflektojne brenda konizes ekologjike  per 
transormimin e nje ndertese te vjeter. Ne 
kete menyre objekti mund te kontriboje 
ne komunitet. Ne te ardhmen e afert 
planifikojme shume transformime te 
tilla me ndihmen e komuniteteve dhe 
universiteteve.

Aktivitetet Lokale:

RUMB

Grodno

Lviv



32

“Koha është para”

Kush: Irdi Ismaili
Ku: Albania, Tiarana
Lloji: transport, kreativ, përfshirës

Nje grup njerëz në Tiranë po prekin nje 
tematikë të lënë pas dore: Mungesa e 
informacionit për oraret e autobuzëve. 
Ky ështe nje problem i vazhdueshëm në 
Tiranë. Mungesa e informacionit bëhet 
gjithashtu mjet abuzimi për kompanitë e 
autobuzëve duke u reflektuar në vonesa. 
Për këtë arsye grupi studjoji rrugen dhe 
kohën e mberritjes se autobuzëve të 
një linje dhe e printoi ne indormacion të 
lexueshëm për qytetarët.

Aktivitetet Lokale:

Ballkan 1

Tirana
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Tirana

“Tr Passageways 1.0”

Kush: Alba Kuci and Reada Lemnusha
Ku: Albania, Tiarana
Loji: rigjenerim urban, mjedisore

Në një periferi të Tiranës, aktivistë të 
rinj kanë marrë në dorë rigjenerimin ë 
një vendi. Ndërhyrja konsiston në një 
instalim dritash në një lagje të erret të 
Tiranës. Ideja ështe përdorimi i gurëve 
floreshente për ti dhënë jetë hapsirës, 
si dhe për ti siguruar një një ndërhyrje 
minimale urbane ekologjike. Instalimi i 
drtiave do të bëhët me anë të ndihmës 
nga komuniteti dhe vetë organizatorët. 
Qëllimi kryesor është që hapsirës t’i jepet 
një sens sigurie, duke promovuar jetën 
sociale si dhe duke e propozuar mundësi 
aplikimi për lagje të tjera.

“Për natyrën”

Kush: Albanian Young Greens
Ku: Albania, Tiarana
Lloji: Mjedisore, rritja e ndërgjegjësimit, 
informative

Një grup ambjentalistësh ne Tiranë do të 
mbjellin 15 pemë në një lagje të ndotur 
në periferi të Tiranës. Ky aktivitet ka për 
qëllim rritjen e ndërgjegjësimit ndaj 
mjedisitAktiviteti do të ndiqet nga një 
takim e të rinjtë dhe palë të ndryshme të 
interest. Procesi i mbjelljes do të realizohet 
nga anëtarë të Albania Young Greens 
si dhe vullnetarë të tjerë. Në mënyrë 
indirekte ky aktivitet ka gjithashtu si qëllim 
rritjen e aktivizimit tek të rinjtë.

Aktivitetet Lokale:

Ballkan 1
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“Fabrika Kupro, ndërhyrje 
kulturore”

Kush: International Shoqata Civile, 
‘Cultural Echoes’ - Skopje
Ku: Skopje, Macedonia
Lloji: festival, ripërdorim i hapsirës, 
promovim kulturor

Aktiviteti konsiston ne një grupim gjatë një 
dite të vetme për të promovuar kulturën, 
ndërgjegjësimin publik dhe shqetësimin 
për mjedisin. I gjithë aktiviteti zhvillohet në 
një fabrikë të braktisur, të quajtur Kupro, 
dhe si qëllim ka prezantimin e idese së 
vëniës në përdorim të kësaj ndertese nga 
banorët. Përgjate ditës do të zhvillohen 
aktivitete të ndryshme: pastrim vullnetar 
i interierit dhe rrethimit të godinës, 
një hapsire multidisiplinare ekspozimi 
brënda godinës, , projektimë të filmave 
të xhiruar në këtë fabrikë, performance 
artistike, dhe festival muzikore. Aktiviteti 
do te zgjasë gjate 40 ditëve.

Aktivitetet Lokale:

Ballkan 1

Skopje
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“Qytetet tona, hapsirat 
tona”

Kush: Youth Movement Revolt Tuzla’ and 
‘Dobre Kote Sarajevo
Ku: Tuzla, Bosnje dhe Herzegovinë
Lloji: përfshirja, ndërhyrje urbane

Ky aktivitet konsistoji në rizhvillimin e një 
hapsire të braktisur dhe rikthimit në jetë 
të kësaj hapsire me anë të ekspozimeve. 
Rezultati ishte një hapsirë e lirë për 
te mbledhur të rinjtë dhe qytetare të 
tjere në zhvillimin e aktiviteteve të 
ndryshme, si  dhe ishtë e rendësishme 
për bashkepnimin qe u gjet midis të 
rinjve dhe qeverise.  Rëndesi e madhe iu 
dha ndricimit rrugor paso është një nga 
faktorët urbanë qe jep siguri.

Aktivitetet Lokale:

Ballkan 2

Tuzla
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“Aromë betoni”

Kush: ‘NGO Green Home’, ‘ADP-Zid’, ‘Foun- 
dation Budva’, ‘Montenegrin Organisa- 
tion of Biology Students Association’
Ku: Budva&Podgorica, Montenegro
Lloji: përfshirje, rritje ndërgjegjësimi

Aktiviteti konsistoi ne disa piktura murale 
të bëra përgjate një muri në Mal të Zi. Tema 
e përgjithshme ishte mbrojtja e mjedisit 
dhe urbanizimit të tepruar. Thirrja për t’ju 
bashkuar nismës vlente për të gjithë, por 
më së shumti targetonte të rinjtë. Qëllimi 
i këtij aktiviteti ishte bashkëpunimi i arritur 
midis artistëve dhe aktivistëve, si dhe 
për të dhënë një shembull pozitiv për 
komunitetin.

Aktivitetet Lokale:

Ballkan 2

Podgorica

Budva
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“Moda etike vs. modës së 
shpejtë”

Kush: Serbian Green Youth
Ku: Beograd, Serbi
Lloji: rritja e ndërgjegjësimit, edukimi

Qëllimi i këtij projekti ishte për te sjellë 
vëmëndje industrinë e modës sot: 
kryesisht në problematikën e modës 
së shpejtë.Me këtë qëllim u organizua 
një event 3 ditor ku u floën aspekte 
të ndryshme të modës, u shfaqen 
dokumentare që tregonin problemet 
mjedisore që sjell sot moda dhe një 
aktivitet me nënshkrime cantash me 
mesazhe të cilat vazhdojnë të percohen 
dhe sot. Dita e dytë ishte për shkembimin 
e rrobave të përdorura në një park publik 
dhe promovimit të metodave të arritjes 
së qëndrueshmërisë.

Aktivitetet Lokale:

Ballkan 2

Belgrade
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“MIL Urban”

Kush: MIL Network
Ku: Baku, Azerbaijan
Lloji: education, urban intervention

Aktiviteti local i organizuar nga MIL Urban 
ishte një aktivitet për Urbanizmin Alternativ 
dhe zgjati dy ditë me 20 pjesëmarrës. 
Ne përfshimë leksione su “Prezantim me 
Urbanizimin Alternativ” me CDN, “Sisteme 
transporti të qëndrueshme për qytetin”, 
“Ëorkshope për ndërtimin e kapacitetit”, 
“Urbanizmi dhe Gjinia”, “Kopështari 
urbane” erj.

Arritjet kryesore me këtë projekt ishtë të 
prezantonim të rinjtë me Urbanizimin 
Alternatic, rritjes së ndërgjegjësimit dhe t’i 
inspironim ato për të punuar në projekte 
të ngjashme në të ardhmen për qytetin 
e tyre.

Aktivitetet Lokale:

Kaukaz

Baku
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“Dy javë Tram”

Kush: Georgian Young Greens
Ku: Georgia, Tbilisi
Lloji: Transport, ekologji, qendrueshmëri

The priority of the project was transport 
Prioriteti i projektit ishin transporti dhe 
ekologjia. Meqënëse është e munduar 
te mblidhen fonde për të ndërtuar rrugë 
të reja ose për rrugë trami ne vendosëm 
ta ndërtonim fushatën rreth këtij subjekti. 
Trami ka shumë avantazhe, siç ështe 
krijimi  ldhjes të anëve midis anëve të 
ndryshme të qytetit, reduktimi I ndotjes 
dhe komforti qe I ofron njerëzve me aftësi 
të kufizuara. Tbilisi, si qytetet e tjera ne 
rajon ka probleme të mëdha ekologjike. 
Më shumë se 70% e ndotjes vjen nga 

transporti.

Për shkak të urbaizimit të shpejte në 
qytet vihet re një rritje e popullsisë. Si 
pasoje, qeveria po insveston ne potitika 
irracionale transporti, siç është zgjerimi I 
rrugëve për më shumë makina. 

Aktiviteti jonë kosistoi në pregatitjen 
e një fushate më qëllim rritjen e 
ndërgjegjësimit pëe sa I përket fenomenit 
të rritjes së popullsisë. Qëllimi jonë ishte 
të sillnim vëmëndje rreth nevojës së një 
trami në transportin publik. Për më tepër 
ne ndikuam dhe te politikanet përmes 
zërit të qytetareve gjate periudhës se 
zgjedhjeve presidenciale. Organizuam 
gjithashtu një peticion mbi tematikën 
ne fqen e bashkisë ne Tbilisi , për të 
kujtuar qe kjo temë është e jë rendesie 
të madhe, ndërkohë që komisioi punonte 
më zonimin.

Tbilisi

Aktivitetet Lokale:

Kaukaz
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“Tabela Prototip”

Kush: Yerevand Abrahamyan 
Ku:  Armenia, Yerevan 
Lloji: transporti

Pikënisja e projektit ishte të identifikonim 
rrugën e autobuzit për studentët. Sipas 
kësaj, organizuam takime dhe negociata 
me përfaqësues të bashkisë dhe agjenci të 
përzgjedhura autobuzësh për mbledhjen 
e informacionit dhe materialeve. Pas 
permbushjes së kësaj detra, nisën pjesët 
e tjera organizativeOraret offline do të 
përmbajnë rrugë të përgjithshme të 
linjave të zgjedhura, me informacione si 
oraret, dhe pika e nisjes dhe e mbarimit 
(çdo informacion tjeter shtesë që mnd 
të gjejmë do të përfshihet). Ne përfundim 
te aktivitetit, ne mund te siguronim një 
numër tabelash offline si dhe një draft 
me strategji për të përshtatur nje version 
online të projektit.

“Sjellja e përdoruesit të 
transportit publik”

Kush: Frontline Youth Network
Ku: Armenia, Yerevan
Lloji: transporti publik, përfshirja

Si pjesë e aktivitetit tonë, ne prezantuam 
me anë te humorit dhe interpretimeve 
komike të realitetit, histori personale 
të bazuara në probleme dhe përjetie 
te vërteta  Tematikat e historive ishin: 
ngacmimet seksuale, hapsira e lirë, 
respekti ndaj të tjerëve, menaxhimi i 
kohës etj. “Përshëndetje! Unë jam Armen. 
Kur përdor transportin publik i lë njerëzve 
rradhë të dalin ne fillim. Nuk nxitoj të 
futem sa më parë Ai është i zgjuar dhe 
xhentil. Bëhu si ai!”. Ideja e projektit ishte 
të kontribonim ne një transport publik 
më përfshires. Këtë e arritëm duke sjellë 
vëmëndje drejt përdorimit të transportit 
publik për të inkurajuar ndryshim pozitiv 
dhe përdorimit të umorit si mjet për ti 
bërë pasagjerët m të ndjeshëm ndaj 
abuzimeve dhe problematikave që 
ndodhin ne transportin publik.

Yerevan

Aktivitetet Lokale:

Kaukaz



Mjete që mund 
të përdoren për 
projektin tuaj

8
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Ke një ide si të 
ndryshosh botën ose 
kopështin tënd? Apo 
ke vënë re diçka në 
lagje, në rruge apo në 
qytet dhe dëshiron ta 
ndryshosh? Përdore 
këtë observim ose ide 
projekti të pazhvilluar 
dhe kontrollo këtë pjesë 
për një ide më të qartë, 
për të zhvilluar një 
projekt lokal!

Nëse je në fillim dhe ke një ide për një 
projekt por s’di nga t’ja nisësh, fillo me 
“Pemën e problemebe dhe zgjidhjeve”. 
Do të të ndihmojë të kuptosh prizmin e 
mundësive që ke për te bërë një ndryshim 
dhe si ta arrish atë. Nëse tashmë e ke nje 
projekt dhe ide, vazhdo te “Qëllimet dhe 
Objektivat”. Mjete të tera në këtë seksion 
do të ndihmojnë  të shtosh shtresa të 
ndryshme projektit tënd dhe të të vënë 
në dijeni mbi të gjitha gjërat ë duhet të 
marrësh parasysh.
Cilat mjete do të jenë të domsdoshme 
për prjektin tuaj, këtë do ta vendosni ju. 
Mos prit ama që brënda natës të ktheheni 
në një specialist të menaxhimeve të 
projektit. Askush nuk pret që të behesh 
menjëherë ekspert dhe frustrimi 
ndonjëhere është nje faktor ndihmues 
në proçesin e arritjes së qëllimeve të tua. 
Duhet vetëm të zgjedhesh një dhe ta 
provosh ose ti provosh te gjitha. Do t’ju 
ndihmojë në ecurine e projektit!

Pema e problemit 
dhe zgjidhjeve 

Ideja kryesore e metodës  “Pema e 
Problemit” është të pyesësh PSE. Pse po 
ndodh kjo, pse po përsëritet problemi. 
Pyetja PSE për një problem të përcaktuar 
do të ndihmojë të gëemosh më thellë  
dhe të njohësh “ekosistmin e problemit”. 
Mënyra më e thjeshtë për të krijuar një 
Peme problemesh është të shkruash 
problemin ekzistues si nje fakt ne nje 
flipchar dhe të shkruash PSE ndodh 
kjo, poshtë problemit. Mos u shqetëso 
nese të duket si e gjerë sepse Pema e 
Problemeve do të ndihmojë  ne proçes. 
Problemi që ke shkruar ne flipchart bëhet 
trungu i Pemës se problemit. Përshkrimi I 
trungut nuk ka pse të jetë shumë I detjuar 
pasi rrënjët dhe dehët do e sqarojnë 
më tutje, por duhet të jetë ne gjendje të 
pëecaktoje problemin e adresuar.
Hapi tjetëer-identifiko shkaqet e 
problemit, keto bëhen rrenët – dhe 
më pas identifiko pasojat, të cilat janë 
degët. Të dyja keto mund te shkruhen në 
post it notes të vogla individualisht ose 
në grupe, në mënyrë që të sistemohen 
sipas një logjike shkak-pasojë. Në 
zemër të ushtrimit qëndron diskutimi 
dhe dialogu qe gjeneron ndërkohë që 
faktorët sistemohen dhe risistemohen, 
shpeshhere duke formuar nen-degë dhe 
ndarje rrënjësh. 
Trungu është problemi kryesor. Rrënjët 
janë shkaqet e problemit, ndërsa degët 
jane efektet.
Nje pemë zgjidhjesh (gjithashtu të 
njohura si Objektiva) zhvillohet duke 
kthyer elemenntët e pemës nga pozitive 
ë negative. Për shembull nje peme 
shkaqesh si “mungesa e dijes” kthehet 
ne “rritje të dijes” duke krijuar një duke 
krijuar një marëdhënie midis shkakut 
dhe zgjidhjes.
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Problemi
Rinia e pa-

aktivizuar e 
Europës Lindore

Pse?

Pse?

Pse?

Pse?

Pse?

Pse?

Të rinjtë nuk ndihen të motivuar 
të aktivizohen në jeten publike të 

qytetit.

Të rinjtë nuk ndihen sikur mund 
të ndryshojnë sistemin apo sikur i 

përkasin një grupi të veçantë.

Ata ndihen sikur nuk kaneë fuqi të 
bejnë ndryshim dhe nuk dinë si.

Ka një mungesë informacioni mbi 
shembujt të aktivistëve me sukses.

Media nuk reflekton duke folur mbi 
kauzat e tyre.
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Qëllimet dhe 
Objektivat 

Le të bejmë një eksperiment:

Le të imagjinjmë qe ke një tavolinë para 
teje dhe duhet ta ngjisesh pa përdorur 
duart. Merr kohën për të menduar si do 
ta menaxhosh?

Pas fazës së mendimit rezultati do të 
jetë që disa njeëz do të të shtujnë sipër 
ose do të të ofrojnë nje karrigë për ta 
ngjitur (ose diçka e ngjashme).  Faza e 
reflektimit: Cfarë ndodhi? Harro që ishte 
detyre dhe mendo vetëm kur ti kishe 
nevojën që ta bëje këtë. Cili ishte procesi 
i mendimit tënd?

Ti ke një qëllim:
Ngjitu në tavolinë pa 

përdorur duart

Ti kishe objektiva:
1. Observo situaten
2. Ngjitu në tavolinë

Bëre një aktivitet:
1. Skanove dhhomën 

për kësdo që mund 
të ndihmonte

2. Kërkove ndihmë nga 
dikush në dhomë

3. Vendos një karrige 
poshtë tavolinës
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Cili është qëllimi ynë zakonisht?
Rregull i gishtit:
• Qëllimi është arsyea e aktivitetit.
• Objektivat mund të jenë disa.
• Aktivitetet duhet ti përgjigjen 

objektivave dhe mund të jenë të 
shumta.

Cdo projekt ka si qëllim NDRYSHIMIN:
Nuk më pëlqen që kam etje ndaj do marr 
një gotë me ujë. Nuk më pëlqen mungesa 
e hapsirave të gjjelbërta në lagjen time 
ndaj do të mbjell disa pemë. Nuk më 
pëlqen që hapsira publike është e ndarë 
me gjini ndaj do të pikturoj art të bazuar 
ne diskriminin gjinor ne këto vende. Por 
cilin qëllim dua të arrij me këtë?

Cdo projekt fillon me nje qëllim dhe disa 
objektiva, JO me aktivitetet.
Formula është shumë e thjeshtë:

problemi + njerëzit + vendi.

Për shembull:
Ky projekt ka si qëllim të rrisë aktivizmin 
e të rinjve mbi ceshtjet e gjlbërimit dhe 
aktivizmit urban në Europën Lindore. 

Objektivat.
Objektivat përcaktojnë se si aktiviteti yt 
do të ndihmojë në qëllimin e projektit. 
Ato janë prioritetet e tua te arritshme 
dhe praktike në formën e në liste.

Për shembull:
Ky projekt ka si qëllim të rrisë aktivizmin 
e të rinjve mbi ceshtjet e gjlbërimit dhe 
aktivizmit urban në Europën Lindore.

Objektivat tona janë të:
• Të sigurojmë trajnim me cilësi të lartë;
• Të edukojmë të rinjtë mbi menaxhimin 

e një projekti;
• Eksploro dhe gjej organizata/individe 

të tjerë që ndjnë të njejtat pikëpamje 
ose qëllime

Nëse do që të përcaktos objektivë që nuk 
janë vetëm të lidhura me qëllimin por 
janë dhe më të prekshme, rekomandohet 
që objektivat të jene SMART. Kjo do të 
thotë:
1. Specifike – Merr nëkonsiderat kush, 

si dhe pse kur tpercaktosh qëllimin, 
njesoj si me objektivat.

2. te Matshme Përfshi një matje 
numerike ose përshkruesePër 
shembull, një trajnim tre herë në javë.

3. të Arritshme – Mendo për burimet qe 
të duhen.

4. Relata midis qëllimit dhe objektivave 
– Siguro që qellimi dhe oobjektivat 
ecin në një linjë. Mos nguro të 
dryshosh objektivat nëse vë re që nuk 
përputhen me qëllimin.

5. Time-bound – Vër deadline për 
projektin

Duhet nënvizuar fakti që objektivat duhet 
të jenë të lidhura me qëllimin, dhe mund 
të dodhë që ato të ndryshohen përgjate 
procesit të projektit.

Cdo projekt ka qellime, objektiva 
dhe aktivitete. 
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ANALIZA PESTEL

PESTEL është një mjet efikas në përcatimin 
e faktorëve që do të ndikojnë në projektin 
apo aktivitetin tuaj. PESTEL ështe një 
shkurtim për faktoret ‘Politik, Ekonomik, 
Social, Teknike, Ambjental dhe Ligjor’. 
Këto janë gjashtë faktorë që nuk janë 
nën kontrollin tonë gjate plamifikimit të 
një projekti ose aktiviteti. Përej kësaj, ato 
mund të përdoren për të pasur jë ndikim. 
Analiza PESTEL konsiston ne listimin e sa 
me shume faktoreve në secilen fushe 
ferkatëse të cilat mund të shfaqen 
si barriera ose mund të ndikojnë në 
projektin tuaj. Të gjitha kategoritë janë të 
lidhura me njëra tjetrën. Le të shqyrtojmë 
secilen kategori në një pikëpamje me 
praktike.

1. FAKTORËT POLITIKË mund t’i  referohen 
politikave shtetërore për hapsirat 
dhe mbledhjet publike, aktivizmit dhe 
protestave. Gjate planifikimit të një 
aktivitti duhet të pyesesh veten cilat janë 
politikat kundrejt planifikimit urban dhe 
përfshirjes së qytetareve në proçes. Në 
një nivel më praktik është e novojshme 
të mbidhen keto dije, pasi mund të 
parashikojnë sjelljen e qeverise ndaj 
kushteve të qytetarëve. Disa pyetje që 
mund të adresohen (por mos u limitoni 
me to) janë:

• A janë autoritetet reguese ndaj 
shetësimeve të qytetareve apo 
tentojnë t’i injorojnë?

• Qeveria ndjek plane zhvillimi të 
paracaktuara, apo janë të hapur ndaj 
iniciativave të mire-organizuara?

• Duhet të pyesësh veten sa e 
qëndrueshme është qeveria, dhe 
nëse ka një proçes zgjedhor afër?

• Pëerkon aktiviteti yt me një iniciative 
shtetërore? Apo në të kundërt,

• Po e zhvilloni aktivitetin kur shumë 
prej tyre janë me pushime?

• A do mbështett iniciativa nga 

vendimë-marrësit?

Për shëmbull, nëse qeveria juaj ka një 
histori ndaj reagimeve ozitive kundrejt 
iniciativave të mire-organizuara, 
athëhere ka kuptim organizimi i një 
degjese publike me të ftuar përfaqesues 
nga instancat shtetërore. Nëse kjo 
nuk është e realizueshme, një zgjidhje 
tjeter mund të jere nje grumbullim para 
bashkisë.

2. FFAKTORET EKONOMIKË mud të 
përfshijnë taksat, koston e jetesës, 
standaret e jetesës, si dhe iniciativa 
që mbështesin legjislacionin. Kur 
mendojmë për faktorët ekonomikë duhej 
të marrim në konsideratë efektin e sasisë 
së lejuar të donacioneve, para detyrimit 
te taksave dhe mundësinë e financimit 
publik/privat për aktivitetin tuaj. Duhet 
të merret në konsideratë mirëqënia e 
përgjithshme e popullsisë.

• Ekziston mundësia që komuniteti 
ta shohë projektin si një harxhim 
fondesh? (nëse financohet nga 
instanca shtetërore) apo të lidhur me 
jetën e tyre të përditshme?

• Cilat janë fondet e disponueshme? A 
duhet të kerkohen më shume opsione 
se një?

• Sa e qëndrueshme është ekonomia 
ne vendin e implementimit?

Për shembull, nëse qeveria ka fonde 
të caktuara qe u jepen iniciativave 
qytetare, mund te aplikoni për fonde. 
Nëso jo, dhe ekonomia nuk është tejet e 
qëndrueshmë, ka më shumë kuptim të 
aplikoni për fonde në vënde të tjera.

3. FAKTORËT SOCIALË mund të përfshijnë 
një gamë të gjerë faktorësh si demografia, 
shperndarja e pasurisë, dhe presioni nga 
grupe ekzistente ose besime fetare.
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• Duhet të pyesëdh veten nëse 
komuniteti ka një përqindje ë të lartë 
të rinjsh apo të moshuarish?

• Jane të mire-arsimuar apo punonjës 
industrie që kanë mbyllur gjimnazin?

• Studimi demografik i komunitetit do 
të të japë një perceptim më të mire 
mbi mënyrat si ata mund të ndikojë 
në projektin tënd. Këto mund të 
përfhijne moshën, gjinine, edukimin, 
statusi, profesionin fenë, raportin e 
lindjeve/vdekjeve etj.

• Kerko nëse ka grupe që janë kundër 
ose pro aktivitetit tënd ose qellimit në 
tërësi.

• Pyet veten cilat tematika janë të lena 
në hije, çfarë lajmesh jepen zakonisht? 
Këto mund të jene të dhëna shume 
ndihmuese në studimin social.

• Çfarë rëndësie u jepet problemeve 
abjentale? 

Për shembull, nëse do të hapësh një 
qendër komunitare me një perqindje 
me të larte të moshes së trete, mund të 
ishte ide e mire të perfshije dhe banorët 
e moshuar në specifikimin e pragramit 
qe do të permbajë qëndra.

4. FAKTORËT TEKNIKË mbulojë metoda 
të reja teknike për aplikim e projektit 
tuaj. Kur konsideron këto faktorë duhet 
ta pyesësh veten nëse ka platforma që 
do të ndihmojnë ne projektin tënd . Këto 
mund të përfshijne platforma te reja të 
rrjeteve sociale, pasi rrjete të ndryshme 
janë popullore për grupmosha të 
ndryshme. Përveç mënyrave të tjera që 
mund te arrii grupin e targetuar, janë 
mjeter tekologjikë ato që shpeshherë 
janë më të suksesshmet.

• Si po ndikohen opercaionet e 
shperndarjes dhe komunikimit nga 
këto platforma të reja?

 

Për shembull, nëse po organizon të 
bësh event me për një pikture murale 
qe targeton të rinjtë, një njoftim në 
Instagram mund të arrije te më shumë 
të rinj sesa një njoftim ne Facebook.

5. FAKTORËT MJEDISORË marrin në 
konsideratë ndikim e drejtpërdrejtë në 
jedisin rrethues. 

• Do përdorësh mjete te riciklueshme 
apo një përdorimshe gjate aktivitetit 
tënd?

• Do mund të gjesh burime minimale 
për të siguruar nje impakt minimal 
në atmosferë dhe në përputhje me 
legjislacionin?

Për shembull, nëse po organizon një 
marshin dhe shpërndan fletushka 
për pjesmarrësit, duhet gjithashtu 
të sigurohesh që vullnetaret do t’i 
mbledhin sërish ato fletushka që do të 
përfundojnë në tokë.

6. FAKTORËT LIGJORË përfshijnë 
legjislacionin dinamik vendor që qeveritë 
krijojnë dhe modifikojnë. E pamë dhe 
më parë të shfaqej në një nga faktorët 
e mësipërm, çka vërteton he sa të lidhur 
janë faktorët midis tyre. Duhen marrë në 
konsideratë legjislacione mbi organizimet 
e qytetarëve dhe mbledhjeve publike 
si dhe legjislacionet në fuqi për zonën 
që mbuloni. Në këtë mënyrë keni në dor 
t’i përdorni në avantazhin tuaj dhe t’i 
shmangni si barriera.

• Duhet të marrësh leje për një aktivitet 
publik? Nëse po, sa do të zgjase kjo?

Për shembull, disa shtete u kerkojne 
protestantëve që të organizojnë disa 
nga vullnetarët e tyre, për të qënë 
pergjegjës mbi monitorimin e ecurisë 
së aktivitetit në bashkëpunim me 
policinën ndërsa në disa shtete të tjera 
monitorimi bëhet vetëm nga forcat 
policore.
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SPECTRUM OF ALLIES

Spektri i bashkëpunëtorëve është një 
mjet që përdoret për te kuptuar mjedisin 
ose kundershtarin. Kjo metodë siguron 
një mundësi kritike për të përcaktuar 
palët e interesuara.

Analiza e spektrit të bashkëpuëtorëve 
është e tillë: në secilën anë duhet 
të vendosësh grupe/organizata, 
institucione ose individe. Duke ecur 
nga e majta në të djathtë identifiko: 
bashkepunëtorët aktive, ato pasivë, 
neutralët, ata që nuk përfshihen dhe 
kundërshtarët. pasivë dhe aktivë,

Analiza e bashkëpuntëtorëve vjen në 
ndihmë për të percaktuar rrjetin tënd. 

Kjo metodë mund të përdoret për një 
fushate ose për një levizje të përmasave 
të mëdha.

Objektivat e përcaktimit të 
bashkëpunëtorëve:

• Identifikimi i njerëzve, grupeve, 
organizatave ose institucioneve që 

janë tashmë të përfshirë në tematike.

• Identifikimi i kushdërshtarëve të 
mundshëm.

• Përpilimi i taktikave për të sjellë në 
anen tuaj palë të pavendosura.

• Të kuptosh qe nuk është i 
rëndësishëm ndryshimi i mendjes 
së kundërshtarëve për të patur një 
aktivitet të suksesshëm.

Përcakto palët ë interesuara:
• Bashkëpunëtorët Aktivë: janë ata që 

e mbështesin projektin duke vepruar 
krah teje ose me kontribute.

• Bashkëpunëtorët Pasivë: janë ata që 
e mbeshtesin projektin me fjale, por 
nuk jaë të gatshëm të veprojnë

• Nautral: njerëzit që nuk përfshihen në 
mendim apo veprim.

• Kundërshtarët Pasive: ata që bëjnë 
oponencë pa ndikim, nuk e pengojnë 
projektin.

• Kundërshtaret Aktive: ata qe 
organizohen kundër projektit tënd me 
veprime direkte.
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Target:

A target group is the group of people Një 
grup targetimi është grupi të cilin synon 
të ndikohet nga aktiviteti. Analiza e këtij 
grupi përcakton nevojat e tyre, duke 
i bërë ata gjithashtu palë të interesit. 
Qëllimi i kësaj analize është që të mund 
tu shërbesh më mirë nevojave të tyre. Në 
jë mënyrë kjo është analiza qe justifikon 
tërë projektin. Analiza gjithashtu 
ndihmon në krijimin e nje ideje të qartë 
të aktiviteteve qe nevojiten me një baze 
të caktuar grupi targetimi. Një analize 
e detajuar rrit performancën e projektit 
dhe ul rrezikun që grupet e targetuara 
nuk do të interesohen në projekt.

Audienca kryesore: 
Një ose dy palë të interesuara që 
duhet të fitojmë për kauzen tonë.

Pyetjet kryesore:
Kush është target objektivi? Cfare 
ndikimi ka objektivi te qëllimi? Kë 
do të dëgjonin? Kush mund t’ua 
ndryshojë mëndjen?

Pyetje të tjera: A përdorin internet apo 
rrjete sociale? Nëse po, cilat? Cfare bëjnë 
në kohën e lirë? Si mund të komunikojmë 
me ta? Cfare i terheq dhe cfarë i largon? 
Si mund ti bejmë pjesë të lëvizjes?

Shembull: Ne duam të shpëtojmë 
kopështin e përbashkët të komunitetit 
nga shkatërrimi për ta kthyer në 
vendparkime. Objektivi yne, pra 
target mund të quajme bashkinë. Ata 
do të dëgjojnë votuesit e tyre. Por ka 
shumë banorë që nuk e dinë planin për 
kopështin. Në të shumtën e kohës ato 
nuk janë të arritshëm përmes internetit, 
kështu që janë neutral daj nesh 
pavarësisht dëshirës që kanë që parku 
të mbetet park. Kështu që ne i ftojmë të 
na bashkohen duke bërë kontakt direkt 
me banorët ne fjale.

Përcaktimi i grupit të targetuar 
gjatë një projekti:

Përcakto personat qe do të jenë përfitues 
të rezultatieve të projektit. Përcakto çilat 
janë problemet dhe neojat e secilit grup

1

2

3

4

5

6

7

8

Vendos nëse do t’i bësh analizat për 
përcaktimin e nevojave më ane të son-
dazheve online apo pyetësorëve.

Përshkruaj grupin e targetuar, 
demografinë, nevojat, dhe sa do të jenë 
ata që do të angazhohen në mënyrë 
aktive me projektin

Përshkruaj problematikat dhe nevojat e 
grupit, duke i shoqeruar me zgjidhjen që 
t’i u propozon me projektin.

Pregatit një draft të pyetësorit, sa veta 
do të marrin pjesë, kush do të jenë 
përfaqësuesit etj.

Vlerëso rezultatet e sondazhit.

Përshkruaj si mendon t’i përfshish dhe 
ata në aktivitetin tënd.

Përcakto nje metodë ër të analizzuar çdo 
grup. Mundohu të kërkosh për analiza të 
mëparshme ngatema diplome, analiza 
nga ministritë, apo organizatat jo-
fitimprurëse.
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SOCIAL MEDIA 

Social media is the most common tool 
for making your project visible. This way  
you can search for allies, stakeholders, 
participants, or create and share content 
etc.

Some tips you might find valuable: 

• Keep in mind that social media is a 
two-way conversation and you have 
to invest time and effort;

• Always keep an eye on the webinars, 
the webinar itself and the questions 
asked by the attendees in the 
webinars are valuable;

• Designate minimum two, maximum 
four tech-social media websites to 
keep up with the updates;

• Use scheduling tools for posting to 
save time and effort and update your 
content regularly;

• Always look for free tools (including 
free and open source platforms, apps, 
servers if possible), use paid services 
only when you’re out of options;

• Make a calendar for you content;

• Never miss the chance to do social 
listening, use Google Alerts, Twitter 
Search, IFTTT;

• Social media content has to be short 
and written in a way that it not only 
informs but attracts your target 
group.



51

C
ili

 ë
sh

të
 

pr
ob

le
m

i 
që

 d
o 

të
 

zg
jid

hë
sh

?

Su
po

zi
m

e 
kr

ye
so

re
Su

po
zi

m
e 

kr
ye

so
re

Su
po

zi
m

e 
kr

ye
so

re
Su

po
zi

m
e 

kr
ye

so
re

Su
po

zi
m

e 
kr

ye
so

re
Su

po
zi

m
e 

kr
ye

so
re

Pa
le

t e
 in

te
re

si
t

C
ila

 ë
sh

të
 

au
di

en
ca

?
Si

 m
un

d 
ta

 a
rr

is
h 

au
di

en
ce

n 
kr

ye
so

re
?

C
ila

t j
an

ë
ha

pa
t q

e 
du

he
t t

ë
nd

er
m

ar
rë

sh
?

C
ili

 ë
sh

të
 

ef
ek

ti 
i 

m
at

sh
ëm

 i 
pu

ës
?

C
ila

t j
an

e 
av

an
ta

zh
et

 e
 

pu
në

s 
të

nd
e?

A
va

nt
az

he
t?

Ef
ek

t i
 

m
at

sh
ëm

?

Ef
ek

t i
 

m
at

sh
ëm

?
A

va
nt

az
he

t?

C
ili

 ë
sh

të
 

nd
ry

sh
im

i 
i p

ri
ts

hë
m

 
af

at
gj

at
ë?

H
ar

ta
 rr

ug
or

e:
N

jo
hj

a 
e 

pr
io

rit
et

ev
e 

ng
a 

pë
rc

ak
tim

i i
 q

ël
lim

ev
e 

dh
e 

rr
ug

a 
dr

ej
t t

yr
e

Pe
r 

te
 n

di
hm

ua
r 

ne
 p

er
m

bl
ed

hj
en

 e
 t

e 
gj

ith
a 

m
je

te
ve

 n
e 

ke
te

 k
ap

itu
ll, 

m
un

d 
te

 p
er

do
re

sh
 k

et
e 

ha
rt

e 
pe

r t
e 

zg
je

dh
ur

 
at

o 
qe

 d
o 

te
 n

di
hm

oj
ne

 ty
 p

er
 q

el
lim

in
 

te
nd

. B
az

oh
et

 n
e 

Te
or

in
e 

e 
N

dr
ys

hi
m

-
it,

 q
e 

es
ht

e 
nj

e 
pe

rs
hk

rim
  p

er
 m

en
yr

en
 

si
 d

he
 p

se
 n

je
 n

dr
ys

hi
m

 s
pe

ci
fic

 p
la

n-
ifi

ko
he

t 
te

 n
do

dh
e.

 K
jo

 h
ar

te
 M

un
d 

te
 

pe
rc

ak
to

je
 n

es
e 

pu
na

 ju
aj

 p
o 

ko
nt

rib
on

 
ne

 v
iz

io
ni

n 
te

nd
, 

dh
e 

ne
sa

 k
a 

nd
on

je
 

fa
kt

or
 tj

et
er

 p
er

 te
 m

ar
re

 p
ar

as
ys

h.
 

Pe
r m

e 
sh

um
e 

in
fo

 k
lik

o 
ke

tu
:

ht
tp

s:
//

go
o.

gl
/G

4h
cX

h

https://goo.gl/G4hcXh


52

BUXHETI

Hapi i parë në menaxhimin e financave 
është që të gjesh fone dhe të bindësh 
donatorë pse projekti yt ja vlen të 
financohet si dhe të kesh një projekt 
buxhet preciz, realistik dhe të 
balancuar! Ka shume menyra për të 
prezantuar zërat ne projekt buxhet. 

Kryesisht ka 3 kategori ku mund të 
bazohesh për formulimin e buxhetit: 
pregatitja dhe aktiviteti. Të dyja duhet 
të azhornohen me zërat përkatës të 
seciles, duke parashikuar shpenzimet 
për secilën: 

Udhëtimi dhe akomodimi
• Udhëtime te trajnerëve dhe të 

pjesëmarrësve 
• Akomodimi dhe vaktet per 

Pjesëmarresit/trajnerët 
• Kostot e vizës
• Transporti

Tarifat
• Trajnerë/eksperte
• Përkthyes/Interpretues
• Kontribues të tjerë

Kosto materiale dhe administrative
• Mjete pëe zyrën 
• Përkthim dhe interpretim

Komunikim/Vizibiliteti
• Printim
• Broshura/publikime (concept/ 

dizajn)
• Faqja e internetit
• Faturat e telefonatave

Kosto të tjera
• Tarifat e banës
• VTR*

* VTR - Voluntary time recognition ështe nje 

Këshilla për llogaritjen e 
pikave të buxhetit

Fillimisht mund të nisni duke llogaritur 
kostot e udhetimit për trajneret (e njejta 
gje mund të aplikohet për pjesëmarrësit). 
Zakonisht ekipi pregatitor nuk duhet të 
jetë më pak se 3 njerëz dhe jo më shumë 
se 10 për të qënë funksional. Llogaritja 
e sakte e buxhetit është gjithmonë e 
vështirë pasi kostot e udhëtimeve janë 
gjithmonë në varësi të vendit ku ndodhen 
dhe cmimit te biletes. Zakonisht është 
me funksionale nëse merr një cmim baze 
të arsyeshem të parashikueshem dhe e 
shumëzon për numrin e pjesëmarrësve. 
Mund të përdorësh një nga këto dy 
metoda:

• Mund të gjesh kostot e një bilete 
avionic nga pika me e larget e 
vendndodhjes nga aktiviteti deri 
te aeroporti i vendit të aktivitetit. 

• Mund të pyesësh shoqëri nga 
organizata të ndryshme të botës 
për një parashikim të kostos së 
biletes.

Pasi ke mbledhur mesataren e te gjithave, 
duhet ta rrumbullakosesh me numrin 
më të afërt (nese mesatja eshte 270, ti 
mund të thuash 300) dhe ta shumëzosh 
me numrin e pjesëmarrësve. Mos harro 
te kontrollosh për kostot e vizave dhe 
kostot e transportit.

Llogaritja e kostove të akomodimit varet 
nga sasia e fondeve qe do të kesh në 
disponim Në fillim këshillohet të zgjidhet 
vendi i akomodimit pastaj të behet 
llogaritje respektivisht për qëndrimin.

Llogaritja vakteve behët me të njejtën 
metodë. Uhet të marrësh parasysh qe te 
pyesësh pjesëmarrësit mbi intolërancat 

kontribut rinor që bëhet vullnetarisht nga të rinjtë 
për të binjtë pa përfitime monetare)
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ndaj ushqimeve që të planifikosh nje 
ditetë të përshtatshme për të gjithë!

Për kostot e komunikimit duhet të 
llogariseësh kostot e internetit, celularit 
dhe postës. Ka plot menyra për të 
komunikuar dhe kjo jo domosdoshmërisht 
do të të harxhojë para. Kur mendojmë 
për kostot e komunikimit duhet të marrim 
parasysh dhe zyrat internacionale per 
koordinimin e aktivitetit lokal.

Kosto të tjera mund të jetë cdo gje tjetëe 
që grupi organizatorëve e shikon sit ë 
nevojshme. Kjo mund të përfshijë tarifa 
bankare ose vetë kohën e vullnetarëve 
të shpërblyer në para – për më shumë 
informacion shiko https://www.coe.int.

SHËNIM: kostot e transportit gjate 
takimeve, NUK DUHET TË LISTOHEN ATY. Ka 
linja specifike për buxhetin dhe kostot e 
transportit përbrenda vendit.

Në përmbledhje të shkurtër:
Fushatat janë të sukseshme kur analizon 
me kujes objektivat e tu, faktorët 
dhe palet e prekura, avantazhet dhe 
dobësite, si edhe situatën politike dhe 
ekonomike në vend. Duhet gjithashtu 
të kesh objektiva SMART. Ështe e 
rendësishmë të përpilojmë një aktivitet 
që përkon me qëllimin tone dhe kenaq 
objektivat dhe palët e interesuara.

Shumë fat, aktivistëve
të rinj!

https://www.coe.int
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Bianca Creutz
Leipzig, punon në Moskë
Shkencat Politike për Planifikim Urban 
dhe Qëndrueshmëri 

Fillova të punoj me CDN në 2012. Gjatë 
kësaj kohe kam studouar dhe vizituar 
vende të ndryshmë dhe CDN ka qënë 
gjithmone shoqëruesi im. Dei më sot 
projekti për urbanizmin ka qënë projekti 
më i pasur në të cilin kam marrë 
pjesë. Ishte pikërisht para 3 vitesh që 
formuan Grupin e Punës se Urbanizmit 
Alternativ. Donim që të rinjtë të kuptonin 
marëdheniët komplekse me qytetin  dhe 
t’u mundësonim mjete me të cilat mund 
të kryenin aktivitete në komunitetet e tyre. 
Donim që ata të mendonin globalisht dhe 
të vepronin sipas vendit. Në retrospektivë 
jam krenare për ate që ka arritur ky grup. 
Personalisht, ky grup më ndihmoi në 
zhvillimin e kapactiteteve që janë shumë 
të rëndësishme për mua sot.

Erisa Nesimi
Tirana
Arkitekte

Kur isha pjesë e rajnimit për Trajnerët 
në Stamboll isha shumë entuziaste dhe 
kisha një ndjesi përkatësie. Aktiviteti mori 
formën e një simuli për mua, dhe fitova 
besimin të vetja të flisja më lirshëm mbi 
problematikat që më shqetësojnë në 
qytetin tim. Gjithmonë kam pasur interes 
ndaj Urbanizmit Alternativ, por asnjeherë 
nuk kam takuar njerëz që ndanin të 
njejtat mendime me mua në këtë fushë, 
apo njerëz të cilët do më ndihmonin në 
qëllimet e mia. Kjo ishte një prej arsyeve 
kryesore që më shtuy të aplikoj në trajnim 
dhe pse u bëra pjesë e Grupit te Punës 
për Urbanizmin Alternativ. Momenti im 
i preferuar  ishte gjatë trajnimit rajonal 
në Tiranë kur po bënim vleresitmet e 
projekteve. Në atë moment e kuptova 
sa shumë kisha mësuar dhe hapin e 
vogel që kishim bërë kundrejt përhapjes 
së aktivizmin në qytetin tim, dhe në të 
gjitha qytetet e tjera. Si pjesë e këtij grupi 
të CDN eksperienca më con të them që 
mënyra më e mirë për tu inspiruar është 
të ndash dhe të diskutosh rreth ideve.
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Justine Pantelejeva
Riga
Punon si Planifikuese strategjike 
urbane në Riga

Unë u inspirova nga Grupi i CDN si dhe 
nga qëllimi i tyre në këtë aktivitet
- Të ndihmonin të rinjtë e Europës 
Lindore të behën iniciator të ideve në 
komunitetet e tyre. Aktivizmi ndonjëherë 
shihet si dicka shumë teorike, pa efekt 
– por të marrit pjesë në formëzimin e 
të ardhmes sonë është një e drejtë që 
na përket të gjithëve – Pasi rinia ështe 
instrument i ndryshimit. Momentet e mia 
të preferuara, dhe më të vështirat në të 
njejtën kohë:
- Sessione të vona, barriera të 
papritura, të mundhem ti shpjegoj një 
personi që flet vetëm Turqisht qe dua të 
printoj një dokument. Tani janë kthyer në 
momentet e mia të preferuara pasi ishin 
më të vështirat. Më pelqen përfshirja 
anarkiste e konceptit të Urbanizmit 
Alternativ.

Liudmila Gavrilenko
Novosibirsk
Arkitekte

Duke vëzhguar shoqërinë tonë në vitet 
e fundit, më lindi dëshira për të qënë 
më active. Projekti na dha një mundeësi 
për tu dhene nerezvë një perspëktivë 
ndryshe. Isha pak e shqtesuar ne fillim 
pasi ishte hera e pare që merrja pjesë në 
organizimin e një eventi të tillë. Pregatitja 
e aktivitetit të parë në Stamboll ishte 
më sfiduesja, sepse jo vetëm duhet 
të përpilonim planin për trajnimin e 
trajnerëve por dhe planin e gjithë vitit. 
Me kalimin e kohës fitova më shumë 
vetëbesim dhe i shijova të dyja eventet, 
trajnim për trajnerët dhe trajnimin rajonal 
ne Belarus. Është shumë e rendesishme 
që ta njohësh veten dhe te dish të japësh 
reagimin e duhur në situate të caktuara, 
pasi asnjë problëm sdo jetë fundi i 
botës. Projekti me ndihmoi të bëhem më 
optimiste në menaxhimin e situatave 
strsuese. Falenderoj grupin pregatitor 
pëe ekperiencën: ishte një nder më të 
bukurat që kam kaluar deri më sot!
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Luka Gudek
Zagreb
Student i Shkencave Politike

Unë iu bashkova projektit disi vonë 
dhe papritur, dhe isha tërësisht i ri ndaj 
konceptit të Urbanizmit alternativ por 
kisha dëshirën dhe vullnetin e mire për të 
mësuar. Për një kohë të gjatë, bashkë me 
të rinj të tjerë, jemi njerë sikur nuk këmi 
një pjesëmarrje ne vendimet qe merren 
për hapsirat tona. Doja ta ndryshoja këtë 
dhe mundësia mu dha pikërisht prej këtij 
projekti. Pjesa ime e preferuar është kur 
pjesëmarresit krijuan aktivitetet e tyre, 
vetëm nga puna e përbashkët. Ishte një 
experience shpërblyese ti shikoje teksa 
punin tërë dëshire në idetë e tyre. 
Me Grupin e Urbanizimit Alternativ u 
bashkova si student politikash. Kisha 
dyshimin në mos dijet e mia nuk do 
më hynin në punë këtu. Por e kisha 
gabim: cso gje e lidhur me Politiken dhe 
me qeverisjen mund te lidhet irekt me 
Urbanizmin alternativ. Kështu mësova që 
ka hapsirë për të gjitha interest e mia në 
këtë bote.

Masha
Pashkova-Dzneladze
Tbilisi, jeton në Pragë
Urbaniste e apasionuar, studion 
Ekonominë dhe Arkitekturën

Gjatë mandatit tim në komitetin ekzekutiv 
në CDN punova shumë me Urbanizimin 
Alternativ. Ne organizuam leksione ne 
qëndren rinore të Budapestit, pas së cilës 
shumë të rinj iu bashkuan organizatës 
dhe u inspiruan të vazhdonin punën 
tonë. Pas disa kohësh kuptova që artikujt 
dhe diskutimet online po bëheshin te 
pamjaftueshme. Filluam të krijonim një 
projekt ide dhe aplikuam per fonde te 
European Youth Foundation. Grantin e 
moren në herën e dytë që aplikuam. Për 
mua ky grup ka arritur shume më tepër 
nga cprisnim, me projekte që kanë arritur 
fazat e implementimeve. Fillimisht ideja 
ishte për tu transetuar të rinjve dije mbi 
faktorët ë aktivizmit qe të organizonin 
aktivitetet e tyre me mbeshtetjen tonë. 
Nuk donim më ta shihnim vetëm nga 
ana teorik, kështuqë krijuam grupe për të 
vepruar.  Të punoja në këtë projekt ishte 
dicka shumë e vecantë për mua
 
Pasi mund të them që ne ia arritëm të 
kapnim interesin e shumë të rinjve në 
Europën Lindore për të na u bashkuar. 
Unë kam mësuar shumë për keto qytete 
gjate kësaj periudhe, dhe kam karikuar 
bateritë për vazhdimin e punës timë 
në CDN. Një nga kujtimët më të bukura 
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lidhët më grupin koordinues, kur patën 
takimin tonë të parë dhe rishikuam cdo 
hap të projektit. Ishte punë e veshtire, 
ama ja vlejti!

Nikoleta Petkovic
Belgrade
Arkitekte Landacape në Politikat 
Urbane, Ish anëtar i CDN

Une u bashkova me nje organizatë green 
ne 2015 gjate një seminari për qytetet e 
qënsrueshme. Udhetimi im me CDN nisi 
në 2016 me “Rimerr qytetin tënd!” mbi 
rolin e të rinjve në rimarrjen e hapsirave 
publike. Atehere une po bëja Masterin per 
Urban Landscape, dhe sapo kisha filluar 
të interesohesha mbi politikat urbane. 
Me interesontë të dija si ne i përdornim 
qytetet si platforma për të ndrtuar një 
shoqeri.
Puna me Hapat Urbanë ishte një 
ekperiencë e papërsëritshme. Mësuam 
shumë nga njeri tjetri, jo vetem mbi 
tematikat, po rdhe sit ë punonim bashkë, 
dhe takuam njerez nga e gjithe Europa 
Lindore. Tani, si anëtare bordi në CDN, 
Akoma më e përfshirë se në 2016,, dua të 
them që Grupi i Punës me mbajti afër me 
levizjen gjate tërë kohës. Une besoj vëtet 
se Urbanizmi Alternativ është celesi për 
nje të ardhme më jeshile, pasi, fundja, 
qytetet janë vendi ku luftojmë ndryshimet 
klimaterike, praktikojmë demokracinëm 

dhe ndërtojmë shoqeri me mundësi të 
përbashkëta për të gjithë.

Özgecan Kara
Stamboll
Aktiviste me kohë të plote dhe 
punjonjëse shoqërore

I takova “Jeshilët” ne nje levizje në 
qershor 2013. Qeveria dntë të prishte 
të vetmin park në Stambollin qëndor, 
Taksim, për të ndërtuar një qëndër 
tregëtare. Kur ata u përpoqen të prisnim 
pemet aktivistet filluan të flinin aty, dhe 
patën përleshje me policinë. Aktivistët 
dukeshin si unë: qytetare të thjeshtë 
qe po mundoheshin ten a kursenin një 
hapsirë publike. Sloganet dhe aktivitetet 
nuk ishin të dhunshme dhe të gjithë 
silleshin me mirësjellje,  Të gjithë ishin 
të mirëpritur dhe ne ishim të bashkuar. 
Në ate moment e kuptova qe nuk isha 
vetëm, dhe e ktheva ne misionin tim që të 
njohja sa më shumë njerëz që mendonin 
si unë. Kështu e gjeta veten në CDN dhe 
pjesë të lëvizjes Jeshile. Une dua thjesht 
të ulemi në park, me kedo që duam, 
duke veshur ate që duam, nderkohë që 
diskutojmë ide.
Pas së gjithash, të gjithë duan të ulen në 
park, në rehatinë e tyre dhe të shijojnë 
një sanduic.
Gjeta pjesë te Gezi në këtë grup 
koordinues. I rezistuam sfidave dhe u 
dhame zgjidhje inovative, gjetëm forcë 
në solidaritet dhe mirësjellje. Ndame 
shumë të qeshura dhe inspiruam të tjerë. 
Është sa e frikshme, aq dhe e bukur.
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Sopho Mchedlishvili
Gjeorgji/Serbi, i pëlqen të thotë nga 
Europa Lindore

Kur fillova të punoja për CDN, grupi i 
punës tashme kishte nisur punën me 
disa ide frymëzuese. Nuk zgjati shumë 
derisa u përfshiva ne cdo ide dhe në cdo 
problematike te urbanizmit alternative, 
që ështe i drejtë, përfshirës dhe i 
qëndrueshëm. Më tepëer u inpsirova nga 
ideja e nje ndërhyrje tek të rinjtë, ku secili 
do të motivohëj per nje aktivitet në qytetin 
e tyre. Kjo do të thontë që kishim shkruar 
përtej teorisë, duke i vënë eksperiencat 
dhe mësimet në praktikë! Kisha shumë 
momente të bukura dhe pak momente 
sfiduese gjate projektit. Momentetet e 
mia të preferuara lidhen me takimet 
me grupin koordinativ: reflektimet kritike 
introspektiva personale, dhe, sigurisht, të 
parit të Eurovizionit me pas.

Shënim:
Koncepti i “Urbanizmit Alternativ”  ishte 
rrjedhojë e diskutimeve brënda grupit 
të punës. Në ate moment (Nëntor 2009) 
ishte ende i padefinuar. Pas finalizimit të 
projekteve ne duam ta detajojmë dhe 
promovojmë sa më shumë. Për më tepër 
mbi konceptin bashkohu me CDN!

Publikimi u dizenjua nga
Magdalena Kircheva
Sofia
Planifikuese Urbane e interesuar ne 
GIS, biodiversitet dhe grafik dizajn

Unë nisa të mësoj pasi mbarova 
universitetin. Shumë gjera mungonin 
gjatë atyre 5 viteteve aty, Por më së 
shumti, qytetit i mungojnë mjete për të 
arritur ritmin e fenomeneve të sotmeNuk 
ështe e qarte pse dhe si duhet të 
perballemi me procesin. E dija qe doja ta 
ndryshoja kontributin tim dhe të zgjeroja 
dijet, të mesoja mbi perspektiva të tjera. 
Nëse më pyet sot cfare pune bëj, unë 
të përgjigjem: Gjej një mënyrë t’i dua 
gjërat që bej, me njerëz që rëspektoj, mbi 
probleme shumë të vështira. Vendi ska 
rëndësi. Qëndroni mëndjendritu!
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Duam të falenderojmë të gjithë ata 
që morën pjesë në këtë projekt. Fale-
minderit për kontributin!

• Green Forum Sweden

• Green European Foundation

• Green Group in the European Parlia- 
ment

• Members of the European Parliament: 
Thomas Waitz, Terry Reintke, Rebecca 
Harms

• European Youth Foundation

• Trainers: Pinar Ilkiz, Vesna Jusup

• Participants and prep-teams

Disa nga palët që kemi frymëzuar me 
anë të projektit!

Faleminderit!




