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Tek Buron Ujët e Ftohtë edhe Fryn Veriu në Verë
Përmeti është i qetë pasditeve të verës. Nëse ecni fshatrave që
shtrihen në krah të lumit Vjosa, ndërhyrjet e vetme do të ishin tingujt
e hapave tuaj apo ato të bagëtive. Duke u endur nëpër këtë heshtje
dhe duke menduar për turizmin, dikush ka frikë të imagjinojë këtu
verandat e tejmbushura, papritur, me pushues. Është e qartë se një
konflikt po afrohet. Qetësia është triumfi dallues i Luginës së Vjosës,
kështu që si mund të shkallëzohet një ekonomi e shëndetshme
turizmi brenda këtij konteksti?
Ky libër synon të ndihmojë profesionistët e fushës së zhvillimit,
sipërmarrësit dhe politikë-bërësit të përfytyrojnë një program
turizmi për Luginën e Vjosës që nuk do të “minojë” produktin e saj
më të çmuar të saj: qetësinë.
Pesë planet e biznesit që pasojnë, përmbajnë një program ku janë
akorduar me shumë kujdes trashëgimia kulturore, përsosmëria e
kuzhinës, arti bashkëkohor dhe monumentet e natyrës të shpërndara
në të gjithë luginën. Katër nga këto plane janë sipërmarrje të
ndryshme turizmi, ndërsa e pesta është një strukturë “ombrellë”, që
do të menaxhojë ndërmarrjet dhe do të mbikëqyrë zgjerimin e tyre me
kalimin e kohës. Secili prej planeve të biznesit parashtron protokollet e
menaxhimit, analizat e tregut, strategjitë dhe parashikimet financiare.
Edhe pse këto pesë plane kanë të bëjnë me turizmin, ky i fundit
është vetëm mjeti për të arritur një qëllim. Thelbi i këtij libri është të
artikulojë një Shqipëri të mundshme rurale ku mirëqenia e banorëve
është e barabartë me ato të homologëve të tyre urbanë. Për të arritur
objektivin e mundësive të barabarta midis banorëve të zonave
Figure 2. Dhoma e ndenjes së një shtëpie në Bual, Gusht 2017

urbane dhe atyre të zonave rurale, të ardhurat nga turizmi duhet të
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shpërndahen në mënyrë të paramenduar. Planet e biznesit në këtë

theksuar nevojën për të sjellë vende të reja pune në këtë rajon

libër propozojnë një rrjet të shpërndarjes së aktorëve, aftësitë e të

ekonomikisht të varfër. Ndërsa, përpjekjet për “shpëtimin” e lumit

cilëve mund të përdoren në mënyrë indirekte nga ekonomia e turizmit,

janë inkuadruar në ndalimin e aktivitetit njerëzor përreth tij, ka fituar

por për të cilët "shërbimi" nuk ka pse të kthehet në profesion. Kjo do

fare pak mbështetje domethënëse si një alternativë reale kundrejt

të thotë se në zonat rurale, funksioni i turizmit duhet të jetë nxitja e

digave, madje edhe midis një pjese të madhe të banorëve të Përmetit.

krijimit të mënyrave të reja të jetesës, si p.sh. zotërimi i një bujtine,
por njëkohësisht dhe zgjerimi i tregut për mënyrat ekzistuese të
jetesës, si p.sh. gjetja e blerësve të rinj për një fermer rrushi.

Mbrojtja ekologjike duhet të shihet në trajtë pozitive, si diçka
që do të përforcohet natyrshëm nga një sistem ekonomik i
lidhur me të.

Kjo qasje për planifikimin e turizmit rural duhet të zbatohet
gjerësisht në Shqipëri. Ky libër është specifik për kushtet e Luginës

Kjo mund të arrihet pikërisht përmes një ekonomie turizmi të

së Vjosës, por përcakton vlera që janë të zbatueshme më gjerë në

zhvilluar mbi bazën e ruajtjes së integritetit të lumit. Mbrojtja

vend. Në fakt, strategjia e mëposhtme parashtron një vizion për

inteligjente e lumit, në mënyrë të tillë që ai të shndërrohet në bazën

mënyrën se si e mendojmë të ardhmen e asaj që duhet të jetë vetë

e një mjedisi të qëndrueshëm turistik, përbën gjithashtu një strategji

jeta e fshatit. Nëpërmjet një turizmi të planifikuar me kujdes, i cili i

politike. Duke pasur parasysh publicitetin që është krijuar tashmë

jep përparësi teknologjive të qëndrueshme energjetike, programeve

rreth “lumit të fundit të egër në Evropë”, vendimi për të ndaluar

të plota arsimore dhe iniciativave të bazuara te shëndeti, jeta e

ndërtimin e digave mbi lumin Vjosa do të nxiste një furi mediatike

fshatit mund të ringjallet si një mënyrë e qëndrueshme dhe madje

për një perlë të re të habitateve të egra evropiane, dhe për qeverinë

e dëshirueshme e banimit për një brez të ardhshëm. Të lindurit në

heroike që ishte e gatshme të tregohej thellësisht ekologjike në një

një zonë rurale nuk duhet ta ngarkojë dikë automatikisht me një

moment strategjik vëmendjeje mediatike.

etiketim klasor të ndryshëm. Të jetuarit në fshat duhet thjesht dhe
vetëm të jetë një preferencë për një mënyrë të veçantë jetese.

Një ekonomi e turizmit afatgjatë me një reputacion të pastër është
padyshim më e rëndësishme se fitimet afatshkurtra dhe të vogla nga

Mbrojtja Ekologjike

prodhimi i energjisë elektrike.
Pesë planet e detajuara këtu ilustrojnë se si turizmi mund të jetë një
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Gjatë dy viteve të fundit, aktivistët ekologjistë kanë tërhequr

përdorim alternativ për të njëjtin territor dhe si, në fakt, turizmi i

vëmendjen e publikut mbi idenë se lumi i Vjosës është “lumi i fundit

shoqëruar me instalimet e energjisë së rinovueshme ofron përfitime

i egër” i Evropës, lumi i vetëm pa asnjë digë në të gjithë kontinentin.

më të mëdha afatgjata për më shumë sektorë. Përgjegjësia e këtij

Siç shprehen ata, statusi duhet të justifikojë anulimin e ndërtimit

studimi është të paraqesë një argument bindës kundrejt digave,

të dy digave të propozuara. Përkrahësit e ndërtimit të digave kanë

nëpërmjet alternativave reale.

9

PARATHËNIE

Një lumë
i egër
i begatë

PARATHËNIE

Inovacioni i vërtetë
krijon një produkt
turistik të një
cilësie më të lartë

Inovacioni
i vërtetë rrit
kënaqësinë
e përgjithshme

Rajonet do të Duhet të Garojnë për të Marrë Pjesë në
Ekonominë e Turizmit
Në një raport të vitit 2016, Banka Botërore publikoi një sërë shifrash
që konfirmuan se çfarë “nuhasnin” shqiptarët që jetojnë në vend:

Jep nxitje
më të madhe
për pastrimin
dhe mbrojtjen
e mëtejshme
të lumit

e ardhmja është turizmi. Banka Botërore shkruan se aktualisht ka
Më shumë
të ardhura
për vendasit

Më shumë qëndrime
në bujtina
nga viti në vit

50,000 vende pune në sektorin e turizmit shqiptar dhe se ata presin
që numri të rritet në 200,000 deri në vitin 2025. Një rritje prej 300
për qind në vendet e punës së turizmit! Ndryshe nga ç’perceptohet,
turizmi llogaritet si mall eksporti, ndaj është pjesë e PBB-së të një
vendi. Parlamenti shqiptar po nxit turizmin duke hequr taksimin

Një ekosistem
lumor
veçanërisht
i virgjër

Rikthehet në
vëmendjen e
mediave dhe
gjeneron interes
ndërkombëtar

për hotelet e reja të një standardi të caktuar ndërkombëtar, për
Më shumë
turistë

dhjetë vjet. Qeveritë dhe agjencitë e huaja po mbështesin gjithashtu
vrullin e turizmit me përpjekjet e tyre në forma të ndryshme, si linjat
ajrore që ofrojnë fluturime të lira të drejtpërdrejta nga qytetet e
Evropës Perëndimore dhe shumë ndihma për zhvillimin që shkojnë
gjithandej, nga shënjimi i shtigjeve të ecjes sportive dhe ndërtimi i

Destinacione
artistike dhe
kulturore të
klasit botëror

Diversiﬁkimi
i atraksioneve
në luginën
e Vjosës

shëtitoreve buzëbregdetare te “brandimi” i mjaltit lokal.
Reputacion
pozitiv

Megjithatë, ajo që është vendimtare dhe duhet kuptuar qartë është
se 150,000 vendet e reja të punës në sektorin e turizmit nuk do

Infrastrukturë
e fortë
dhe e sigurt

Infrastruktura
eﬁkase dhe
e rregullt krijon
mirëqenie
për banorët
dhe lehtësi
për turistët

t’i shpërndajë dikush në mënyrë të barabartë në gjithë Shqipërinë.

Ekonomi
holistike
turizmi

Rajonet e Shqipërisë do të duhet të konkurrojnë për të tërhequr
vëmendjen e turistëve, dhe sa më tërheqës të bëhen ata vetë, aq
më i madh është fitimi i tyre ekonomik, kryesisht nëpërmjet rritjes
së vendeve të punës. Gjithashtu, do të jetë shumë më e lehtë për
vendndodhjet e konsoliduara të zgjerojnë pjesën e tyre në treg,
sesa ç’do të jetë për rajonet më pak të zhvilluara që të hyjnë në të.

Figura 3. Grafiku i rezultateve nga mbrojtja e lumit Vjosa në kontekst të
turizmit
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Zonat rurale si Përmeti, të cilat deri më tani kanë krijuar shumë pak
kushte për zhvillimin e turizmit, do të duhet të punojnë fort dhe të
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Tirana

shpejtojnë që të krijojnë produkte turistike të ekuilibruara që do të

1. VSE

N

tërheqin sasi të konsiderueshme të turistëve të ardhshëm. Për fat të
Këlcyrë

mirë, ndryshe nga shumica e territorit të përshtatshëm për turizëm
në Shqipëri, Lugina e Vjosës nuk ka nevojë të “zhbëjë” asgjë për të

Parku Kombëtar
Bredhi i Hotoves

i Vjo
Lum

krijuar një hapësirë të ekuilibruar.

sa

4. Hucho

Gjeografia e Luginës së Vjosës
5. Shtëpia e
Frashërit

3. Hoteli Bredhi
i Hotovës

Qytetet e Gjirokastrës dhe Korçës formojnë dy zgjatimet e një
Përmet

zone të madhe në jug të Shqipërisë që konsiderohet, si nyja e tretë

2. Hani i Fshatit
Bënjë

kryesore e një itinerari turistik në Shqipëri (duke plotësuar alpet

uK

orç
ë

dhe rivierën). Lugina e Vjosës e ndan në dy pjesë këtë zonë dhe

Qark

pika qendrore e kësaj hapësire shënjohet nga qyteti i Përmetit, i
cili duke qenë i veçuar nga të dyja anët dhe më tej i mbrojtur nga
astë

r

vargje paralele malesh në të dyja anët e lumit, përbën një nën-zonë
Qa

rku

Gji

rok

2. Hani i Fshatit
Strembec

me karakter të jashtëzakonshëm.
Qytetet dhe fshatrat e nyjes së tretë ndajnë shumë tipare të
përbashkëta. Kjo është zemra intelektuale e Shqipërisë. Vëllezërit
Frashëri dhe roli i poezisë së tyre në rilindjen kombëtare; Pandeli

AL

Sotiri dhe shkolla e parë shqipe në Korçë; dhe Gjirokastra, qyteti i
famshëm i autorit të dashur ndërkombëtar Ismail Kadare, zënë një

GR
Lumi Vjosa

vend të rëndësishëm në imagjinatën shqiptare. Qasja tek ushqimi
ndryshon midis këtyre krahinave, por është gjerësisht i ditur kujdesi
me të cilin përgatitet si krenari e vendit. Terreni që e prodhon është i
butë. As ekstrem dhe as i mërzitshëm, vendi përcjell një harmoni të

Tre Urat

dukshme. Toka është forca e tij.

Figura 4. Harta rajonale
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Figura 5. Lumi Vjosa në muzg pranë fshatit Strëmbec, 2017
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Hani i Fshatit
TIPI I BIZNESIT
VENDNDODHJA

Bujtinë
Dy vendndodhje fillestare, duke u
zgjeruar në vende të reja me kalimin
e kohës. Lugina e Vjosës, Përmet

Përmbledhje e Përgjithshme
“Hani i Fshatit” është një rrjet bujtinash i menduar për të mundësuar
shërbime hotelerie të cilësisë së lartë dhe njëherësh funksionon si
një qendër sociale në fshatin përkatës. I menaxhuar nga Sipërmarrja
Sociale Vjosa (SSV) (shiko Sipërmarrja Sociale Vjosa, faqja 118),
misioni i “Hani i Fshatit” si një biznes social është të mundësojë
ushqim dhe akomodim cilësor në fshatrat historikë të Luginës së
Vjosës, duke garantuar që pjesë të përfitimit monetar të investohen

KOSTO PËR NISJEN

50,000 euro për Han

E SIPËRMARRJES
KTHIMI I

në fshat në përmirësimin e infrastrukturës dhe kapitalit njerëzor,
duke krijuar një përfitim ciklik të përbashkët ndërmjet turizmit dhe
mirëqenies sociale.

12 muaj

INVESTIMIT
KARAKTERISTIKA
KRYESORE

Përshkrimi i Projektit

• Kujdestarë profesionistë të
përzgjedhur me kujdes
• Programi i eventeve vjetore që
i përfshijnë dhe kanë rëndësi
për banorët e fshatit
• Kafene që mirëpret banorët e
fshatit, bëhet vend takimi si
komoditet publik
• Vëmendje e veçantë tek
ushqimi dhe produktet vendase
• Hanet janë vendosur në shtigjet
e ecjes dhe lidhin strehimin me
shëndetin dhe vetëdijen mjedisore
• Rinovime me dizajn të cilësisë
së lartë

“Hani i Fshatit” do jetë një kontribut me vlerë në lidhje me turizmin
e Luginës së Vjosës, dhe është thelbi i programit të luginës. Plani i
biznesit i bën jehonë dhe shpalos ndjeshmëritë rreth mikpritjes që
tashmë ekzistojnë në zonë-traditat e ushqimit, kultura dhe afërsia
me natyrën.
Ajo çfarë e veçon këtë model shtëpie pritëse nga ato ekzistuese,
është se secila menaxhohet nga një kujdestar, i cili do të banojë në
të dhe që do të përzgjidhet pas një seleksionimi strikt nga grupi i
Sipërmarrjes Sociale Vjosa (shih figurën 15).
Kujdestarët e hanit duhet të kenë karakteristika të veçanta: të
flasin gjuhë të ndryshme, të jenë persona të shoqërueshëm që kanë
pasion mikpritjen, dhe të kenë eksperiencë në këtë industri. Në
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përgjithësi, mund të janë studentë ose individë që kanë hobi të

Janë dhjetëra fshatra në Luginën e Vjosës që janë kandidatë të fortë

ngjashëm, që janë larguar nga jetesa urbane dhe janë në kërkim

ku hanet mund të pozicionohen. Hanet e para pilot do të vendosen në

të paqes në zonat rurale. Të jenë ambientalistë, të pëlqejnë ecjet në

fshatrat e Strëmbecit dhe Bënjës (shih figurën 4). Këto fshatra kanë

natyrë dhe kampingun. Mund të kenë qenë vullnetarë në fermë ose

strukturën urbane më të fortë dhe të paprekur, me shumë shtëpi

të kenë drejtuar një të tillë.

dhe rrugica të mbajtura me kujdes. Të dyja fshatrat kanë atraksione
dytësore si shteg drejt ujëvarës më të bukur të luginës në Strëmbec,

Ndërkohë që rehatia dhe komforti fizik mund të arrihen nga çdokush
me një këshillë nga arkitektët, shërbimi cilësor ndaj klientit është
një aftësi që vështirë të fitohet dhe kërkon personalitetin e duhur me

dhe një ansambël kishtar historik në Bënjë. Bazuar në bisedat me
banorët në të dyja fshatrat, është e sigurt se iniciativa e hanit është
e mirëpritur.

disa aftësi thelbësore. Duke vendosur dikë, që i zotëron këto aftësi
në han, biznesi merr një avantazh të madh dhe të menjëhershëm

Qëllimi i rrjetit të haneve është të vendosë një seri cilësish të reja

mbi mundësitë e tjera të akomodimit në të gjithë vendin.

mbi akomodimin dhe ushqimin në Shqipëri, dhe ta bëjë këtë me
një frymë bujare kundrejt atij që krijon kontakt me të. Duke qenë

Ajo çfarë ka vlerë në iniciativën e “Hani i Fshatit” është të qenit një
sipërmarrje sociale. Ndërkohë që hanet duhet të jenë fitimprurëse,
misioni fillestar i tyre është të përmirësojnë mirëqenien e komunitetit

se interesi ndërkombëtar për investimet në turizëm po rritet, është
e qartë se ky është një moment kritik për të prezantuar një filozofi
dhe qasje për cilësi të përgjithshme në sektorin e turizmit shqiptar.

ku është vendosur.

Filozofia e rrjetit të hanit qëndron në faktin se me rritjen e
mirëqenies së komunitetit, eksperienca e turizmit në përgjithësi do
të rritet. Në fakt, hanet mundësojnë një rrugë për të strukturuar
marrëdhënien financiare midis dy grupeve (konsumatorit dhe
prodhuesit ose, turistit dhe vendasit) në një mënyrë që është njësoj
e dobishme. Komunitetet lulëzojnë nëse kanë të ardhura të sigurta,
edukim cilësor, ushqim dhe ujë të pastër. Duke dëshmuar këtë lloj
komuniteti krijohet një përvojë pozitive për një udhëtar në një
territor të ri e të panjohur. Këto komunitete krijojnë kujtime pozitive
të cilat nxisin dëshirën për t’u rikthyer, që është thelbësore për një
ekonomi turizmi të lulëzojë.
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Figura 6. Zakonisht të ardhurat nga bujtina shkojnë për pronarin e shtëpisë.
Hani i Fshatit ndërton një rrjet të ofruesve, të cilët mund të kërkojnë një pjesë
të shpenzimeve të mysafirëve.
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Shërbimi

Restoranti i hanit, që ndodhet në katin përdhe, shërben drekën dhe
darkën në shtatë ditë të javës për pushuesit dhe për publikun në

“Hani i Fshatit” ofron dy shërbime: dhoma për vizitorët dhe restorant.
Hanet do të përbëhen zakonisht nga katër dhoma, por kjo do të varet
nga kushtet e shtëpisë që do të përshtatet. Hani i parë në Strëmbec,
do të strukturohet si në vijim:

tërësi. Menyja e restorantit do të përgatitet nga laboratori “Hucho”, një
qendër kërkimore kulinare dhe restorant klasi i ndodhur afër Parkut
Kombëtar “Bredhi i Hotovës” (shih Hucho, faqja 68). Në partneritet me
VSE, laboratori “Hucho” do të gjenerojë meny dhe receta për hanet,
të cilat do të jenë të cilësisë së lartë, inovative dhe të përballueshme

a. Një suitë (mund të akomodojë deri në katër persona)

(shih figurën 10). Menytë që laboratori “Hucho” krijon dhe i shet rrjetit

b. Dy dhoma dyshe (secila akomodon dy persona)

të haneve ndryshojnë në bazë të stinëve. Kurdoherë që do të jetë e

c. Një dhomë e përbashkët: gjashtë krevate, stil hosteli, për hikers,

mundur, përbërësit që përdoren në meny do të merren nga prodhuesit

udhëtarë me buxhet të vogël, apo vizitorë me qëndrim afatgjatë.

vendas—fermerë, peshkatarë dhe mbledhësit nga vendet pranë.

Tri dhomat më të mëdha do të përdoren nga çifte dhe familje nga

Sipas zakonit bashkëkohor të zonës, ushqimi në restorantin e hanit

Tirana ose qytete të tjera, që do të udhëtojnë në luginë për fundjavë

do të jetë i rëndësishëm për vizitorët e zonave përreth; familje që

ose mesjavë.

udhëtojnë afërsisht në një rreze prej 60 kilometrash. Këtu përfshihen
vizitorë nga Gjirokastra, Saranda, Korça, Tepelena, ose Fieri (shih

Dhoma e përbashkët do të përdoret nga njerëz me buxhet të ulët

figurën 11).

nga Tirana për fundjavë, grupe me hikers të huaj që kalojnë në
luginë dhe qëndrojnë një natë, dhe grupe me udhëtarë të cilët

Restoranti siguron një masë qëndrueshmërie financiare për hanin

dëshirojnë të qëndrojnë në zonë për një kohë të gjatë. Kjo dhomë

gjatë dimrit, kur ka më pak klientë që kalojnë natën. Njerëzit do

është funksionale, e bollshme, lehtësisht e pastrueshme, me krevate

të duan ta vizitojnë hanin, qoftë edhe vetëm për ushqimin. Lugina

që mundësojnë hapësirë depozitimi dhe privatësi të mjaftueshme.

e Vjosës është tri orë udhëtimi me makinë nga Tirana, duke i bërë
hanet një mundësi pushimi për udhëtimet e fundjavës në të gjitha

Dhomat private, restoranti dhe hapësirat e përbashkëta në katin
përdhe të hanit janë dizenjuar për të qenë komode, siç thonë

periudhat e vitit. Sezoni i dimrit në han është ai më speciali, duke
mundësuar një destinacion cilësor, si një alternativë e Korçës.

danezët, Hygge—“një cilësi komoditeti dhe miqësore që krijojnë një
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ndjesi kënaqësie ose mirëqenieje”. Mjediset e përbashkëta janë prej

Çdo restorant funksionon gjithashtu si kafe/bar. Kafeneja do të

druri, me ndriçim të lehtë, kanë qirinj në parvazet e dritareve, mure

jetë një ambient takimi dhe do të përdoret nga fshatarët po aq sa

me ngjyra të ngrohta, ornamente tradicionale, ndërsa dhomat e

nga klientët. Në dimër, kafeneja do të funksionojë gjatë ditës mbi

natës kanë krevatë cilësorë, tualete organike dhe pamje mahnitëse

bazën e konceptit të vetëshërbimit. Njerëzit mund të qëndrojnë sa të

(shih figurat 12, 13).

dëshirojnë dhe kafeja do të jetë pa pagesë.
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Një e ardhur e vogël e hanit, por e rëndësishme, është dyqani ku do të

një dekade. Këto dhoma janë në shtëpinë e dikujt ose në ndonjë

shiten objekte dhe produkte nga punuesit vendas. Produkte të çajit,

shtëpi të afërt dhe eksperienca në to është intime dhe rurale, në

gliko, raki dhe mjaltë, si dhe mjete gatimi tradicionale, në mënyrë që

kufijtë e të egrës (shpesh ndodhen në ferma) (shih figurat 19, 20).

të nxitet tregtia e vendasve dhe të gjenerohen të ardhura për hanin.
Ndjesia e parë që vjen kur qëndron në vende të cilat janë mbështetur

Analiza e Tregut

nga ekspertë ndërkombëtarë bujtinash është ajo e të jetuarit në një
hapësirë të shenjuar të pashmangshme. Hapësira e përshenjuar
është rezultati i kërkesës së industrisë zhvilluese që investimet e

Sot, tregu i turizmit rural në Shqipëri mund të ndahet në dy kategori

tyre të pasqyrohen vizualisht. Në veri të Shqipërisë, për shembull,

mbizotëruese: hotele familjare dhe bujtina familjare. Ndonëse ka

ku peizazhi natyror, motivet dhe ndjesia e rurales janë pasuria

variacion, këto kategori ndahen dhe gjeografikisht gjithashtu, me

e saj më e madhe, dora e ngathët e agjencive të zhvillimit është

hotele të ndërtuara pas viteve 90 përgjatë vijës bregdetare dhe bujtina

reflektuar në një këmbëngulje të përhapur gjerë dhe të pandërprerë

në struktura tradicionale ose para-komuniste në veri dhe jug-lindje.

mbi shenjimin.

Përgjatë bregdetit, dhe sidomos në Rivierë, interieret e hoteleve janë

Një pikë e rëndësishme e projektit “Hani i Fshatit” si biznes social,

qëllimisht të mobiluara pak për shkak se biznesi mbështetet te pamja
dhe te moti në verë. Janë ndërmarrë investime të vogla për orenditë
e nevojshme më të lira në dispozicion. Për më tepër, mikpritja në

i financuar kryesisht prej huave dhe më pas fitimit, është aftësia
për të minimizuar ose për t'i rezistuar shtimit të hapësirës me logo
në Luginën e Vjosës pavarësisht ruajtjes së misionit të qartë social.

vetvete është praktikisht joekzistente. Marrëdhënia midis mikpritësit
dhe klientit rrallëherë konsiston në më shumë se thjesht shkëmbimi

Ashtu si për hotelet e Rivierës, stina është mjaft e rëndësishme edhe

i parave me një çelës. Një dhomë tip në kulm të sezonit në Qeparo

për bujtinat e Shqipërisë së Veriut. Thethi dhe Valbona nuk janë të

ka tri ose katër krevate tek dhe jepet me 50 euro për një natë.

mbërritshme për afro gjashtë muaj në vit. Gjatë së njëjtës periudhë,

Jashtë sezonit turistik (Shtator - Qershor), është vështirë të gjesh një

akomodimi në Rivierë nuk mundëson rehati në shi dhe të ftohtë, ka

bujtinë të hapur për biznes. Nëse janë të disponueshme, ato mund të

mungesë të ngrohjes dhe izolimit, dhe është bosh nga Nëntori në Mars.

kushtojnë fare pak, rreth 10 deri në 15 euro për një natë. Me fjalë të
tjera, vlera e tyre si akomodim është pothuajse e papërfillshme. Ato
mbështeten te dielli dhe plazhet për sigurimin e të ardhurave (shih
figurat 17, 18).

Gjatë dimrit, destinacioni më popullor në Shqipëri për fundjavat
është Korça dhe fshati i Dardhës me kodrat në jug të tij. Shpesh
ka reshje dëbore, por janë të moderuara, dhe rrugët apo shtëpitë e
përballojnë mirë. Kombinuar me ushqimin e shijshëm, rrethi i Korçës
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Në veriun dhe juglindjen malore të Shqipërisë, akomodimi në bujtina

është shumë i preferuar. Në dimër, çmimet për dhomë variojnë nga

është mbështetur nga organizata ndërkombëtare për zhvillim prej

25 në 60 euro për një natë.
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Rasti më i mirë për mikpritje cilësore është rajoni i Zagorisë në
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Organizimi dhe Menaxhimi

Greqinë Veriore (shih figurën 16). Parku Kombëtar Pindus, një orë
udhëtim me makinë nga Përmeti nëpërmjet pikës kufitare “Tre Urat”,
përfshin fshatra rreth kanionit të Vikos që mundësojnë komfort dhe
cilësi të lartë dhe një bazë akomodimi për “hikers” për eksplorimin

“Hani i Fshatit” është një rrjet bujtinash dhe restorantesh që kanë
projekte pilot në fshatrat Strëmbec dhe Bënjë.

e parkut. Akomodimi në fshatin Monodendri arrin nga 60 deri në 85
euro për një natë.

Nisma, dizajni, ndërtimi e menaxhimi i rrjetit pilot është kryer në
Tiranë nga Sipërmarrja Sociale Vjosa (SSV). Grupi SSV përbëhet

Lugina e Vjosës është shumë mirë e pozicionuar për të përfituar nga
industria e turizmit që është tashmë e stabilizuar në jug të kufirit
në rajonin e Zagorisë të Greqisë Veriore. Kjo zonë tërheq dhjetëra

nga tre deri në gjashtë punonjës, në varësi të fazës së projektit,
që suporton hanet nga jashtë. SSV ka përgjegjësi për marketimin,
punësimin dhe trajnimin e kujdestarëve.

mijëra turistë çdo vit dhe është shumë mirë e lidhur në rrugë tokësore
me Luginën. Pjesa shqiptare ka një epërsi të konsiderueshme me

Pozicioni i kujdestarit është me afat njëvjeçar, por me të drejtë

çmimet ndaj fqinjit evropian. Një dhomë standarde në “Hanin e

rinovimi. Aplikimi për këtë pozicion bëhet përmes faqes së internetit

Fshatit” do të jepet 45 euro për një natë ndërkohë që në fshatrat

të Hanit të Fshatit e drejtuar nga SSV. Kujdestari është nyja qendrore

në Greqi dhomat jepen me një minimum prej 60 eurosh në natë.

e hanit si për konsumatorët dhe për furnizimin (shih figurën 78).

Për turistin në buxhet apo atë aventurier që është tërhequr nga ky
rajon, kjo diferencë do të jetë motivim i rëndësishëm për të vizituar
anën veriore të kufirit.

Kujdestarët do të jenë përgjegjës për programimin e Haneve. Darka
speciale, koncerte, seanca leximi, leksione dhe seminare, marshime
në grup dhe ekskursione, janë aktivitete që bëjnë që në ditë të
caktuara, të gjitha dhomat e hanit dhe vendet në restorantin e tij të
jenë të rezervuara. Aktivitetet do të zhvillohen përafërsisht një herë
në muaj dhe do të pasurojnë aspektin kulturor të luginës.
Përveç kujdestarit, Hani do të rekrutojë një “staf të zgjeruar”, të
përzgjedhur nga zonat në afërsi. Këta janë njerëz të cilët banojnë
në fshat apo në zonat përreth. Ata do të rekrutohen për të ofruar
shërbime për hanet, të tilla si larje/hekurosje rrobash, pastrim dhe
mirëmbajtje, si dhe për të shërbyer si kuzhinierë në restorantin e
Hanit (shih figurën 7).
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Drejtori SSV
Staﬁ projektues
3-5 vullnetarë

Grupi i
projektit të
bujtinave

Marketimi dhe Shitjet
Publiciteti i rrjetit të haneve do të vijë nga puna e gjithanshme e
grupit të SSV. Kjo do të përqendrojë marketimin e haneve në turnetë

Administratori
i luginës

Mbledhja e
mbeturinave
në luginë

ndërkombëtare dhe publikimet në revista apo blogje turizmi. Grupi
i SSV do të mbështesë vazhdimisht shkrimet gazetareske rreth
projektit, do të bëjnë paraqitje dhe në televizionet kombëtare.
Grupi do të publikojë hanin në revista arkitekture dhe dizajne
ndërkombëtare.

Kujdestari i Strëmbecit

Kujdestari i Bënjës
Secili han do të mund të rezervohet në faqe si: Booking.com, Airbnb,
and Vrbo, llogaritë e të cilëve do të menaxhohen nga kujdestari. Ai

• Fermeri A (mish, bulmet)
• Fermeri B (mish, bulmet)
• Fermeri C (perime)
• Fermeri D (perime)
• Fermeri E (mjaltë)
• Lavanderi e fshatit
• Gliko dhe turshi e fshatit
• Mbledhja e mbeturinave
në fshat
• Mbikëqyrësi i riparimeve
të rrugëve të fshatit
• Mbledhësi i luleve
• Mbledhësi i bimëve
medicinale
• Marangozi i fshatit
• Artizani i fshatit

• Fermeri A (mish, bulmet)
• Fermeri B (mish, bulmet)
• Fermeri C (perime)
• Fermeri D (perime)
• Fermeri E (mjaltë)
• Lavanderi e fshatit
• Gliko dhe turshi e fshatit
• Mledhja e mbeturinave
në fshat
• Mbikëqyrësi i riparimeve
të rrugëve të fshatit
• Mbledhësi i luleve
• Mbledhësi i bimëve
medicinale
• Marangozi i fshatit
• Artizani i fshatit

do të jetë përgjegjës për menaxhimin e mediave sociale (Facebook,
Instagram) për secilin han, bazuar në udhëzimet e SSV. Një faqe
interneti qendrore për rrjetin “Hani i Fshatit” do të lidhë çdo
media sociale, në të cilën konsumatorët mund të eksplorojnë për
aktivitetet e ardhshme, njoftimet mbi të rejat e sezonit dhe ofertat.

Kërkesa për Financim
Çdo han do të ndërtohet brenda një shtëpie ekzistuese. Si shkëmbim,
shtëpia do të merret në përdorim për 10 vite me një çmim simbolik
prej 1 euro për vit. Kontrata mund të negociohet sërish me pronarin
në fund të dhjetë viteve, ose përndryshe mund t’i kthehet përsëri
pronarit, i cili ose e cila mund ta drejtojë biznesin vetë. Ndërkohë,
“SSV” do të ketë siguruar prona të tjera dhe do t’i përdorë ato duke
ndjekur të njëjtin model.

Figura 7. Grafiku organizativ
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Të gjitha rinovimet do të planifikohen dhe do të zbatohen nga SSV,

HANI I FSHATIT

Parashikimet Financiare

dhe kostoja e llogaritur është 50.000 euro për shtëpi. Kjo kosto është
një vlerësim standard për rinovimin e një shtëpie bazuar te kostot
në rajon. Kostot përshijnë projektimin, materialet, mobiliet, pajisjet
dhe fuqinë punëtore për bujtinën dhe restorantin.

Një han është mundësia më e mirë për kthimin e investimit në
Luginën e Vjosës. Ne besojmë se suksesi financiar i rrjetit “Hani i
Fshatit” do të rritet paralelisht me rritjen e numrit të tyre. Rrjeti
mund të shndërrohet në një element të fortë identifikues të luginës,

Dizajni i ri i shtëpive (mobiliet) do të përfshijnë materialet nga

dhe kjo do të arrihet me bindje të plotë nëse bëhet një shpërndarje

shtëpitë e zonës, të pastruara dhe të përdorura në dizajn. Fuqia

e tillë që çdo fshat të ketë hanin e tij, duke arritur kështu një numër

punëtore mund të negociohet me grupet lokale. Këto strategji do

total prej njëzet hanesh në të gjithë luginën (shih figurat 21—25).

të përdoren kurdo të jetë e mundur dhe ndoshta do të gjenerojnë
reduktime të rëndësishme në koston totale të rinovimit.
Përgjatë 20 viteve, SSV planifikon të hapë pesëmbëdhjetë hane
përgjatë Luginës së Vjosës. Fitimi nga çdo han do të shpërndahet
sipas përqindjeve në aktorë të ndryshëm pasi investimi fillestar të
jetë kthyer, duke nisur me investitorin.

Bazuar në parashikimet financiare, hani mund të kthejë paratë e
investimit në njëzet e katër muaj me pritshmëri modeste në lidhje
me rezervimet. Përgjatë dy viteve, nëse një han rezervohet në 50
për qind të kapacitetit të tij, të ardhurat e gjeneruara nga bujtina,
restoranti, dhe bar-kafeja do të mjaftojnë jo vetëm për të mbuluar
kostot e operimit, por gjithashtu do të grumbullojnë sërish investimin
fillestar prej 50.000 euro.
Dy bizneset kryesore, dhomat dhe restoranti, mbështesin dhe

Njëzet e katër muajt e parë, ose deri kur investimi fillestar
të jetë shlyer (cilado ndodh më shpejt): I gjithë fitimi shkon
te investitori.

plotësojnë njëra-tjetrën. Ato do të kenë një trend të përbashkët
sezonal, por do të ketë dhe diferenca në përdorimin e njërës, që nuk
do të pasqyrohen te tjetra, veçanërisht rritja e kërkesës në restorant
gjatë fundjavës në vjeshtë dhe pranverë, kur kërkesa për dhomat
nuk do të pësojë rritje.

Pas investimit fillestar, fondet do të ndahen:
20% e fitimit te tremujorit i shkon investitorit përgjithmonë
40% e fitimit të tremujorit pas shlyerjes së investimit
i shkon SSV
40% e fitimit të tremujorit përdoret për fondet në infrastrukturë
në fshat (ndahet në rrugë, edukim, ferma, që do të vendoset gjatë
takimit me fermerët)
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Shtojca

Figura 8. Fshati Bënjë
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Figura 9. Fshati Strëmbec
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Meny e Restorantit Hani i Fshatit
(Janar 2021)

• E HËNË •

• E MARTË •

· Drekë ·

· Drekë ·

Pastiçe me bimë foragjere
dhe turshi eksperimentale

Pastiçe me bimë foragjere
dhe turshi eksperimentale

Përzgjedhje të mishit
të pjekur në zgarë

Derr i egër i pjekur

Prishtinë
6 orë
Podgoricë
5 orë

Shkodër
5 orë

Djathë

Shkup
5 orë

Djathë

· Darkë ·
Çomlek me karrotë dhe sherebelë

· Darkë ·
Bukë misri me kërpudha
Zog të pjekur në zgarë

Peshk lumi
• E MËRKURË •

• E ENJTE •

· Drekë ·

· Drekë ·

Pastiçe me kërpudha
dhe bimë foragjere

Gjellë me domate të thata

Përzgjedhje të mishit
të pjekur në zgarë

Bukë misri me kërpudha
Zog të pjekur në zgarë

Durrës
2.5 orë

Djathë

Tiranë
3 orë

Fier
1.5 orë

Përzgjedhje të mishit
të pjekur në zgarë

Djathë

· Darkë ·

Bari
10 orë

Korçë
2 orë

Brindisi
8 orë

· Darkë ·
Sallatë me barishte

Vlorë
1.5 orë

Përmet
Hucho

Puding me kumbull

HF1

Përzgjedhje të mishit
të pjekur në zgarë

Selanik
5 orë

HF2

• E PREMTE •

· Drekë ·

· Darkë ·

Pastiçe me bimë foragjere
dhe turshi experimentale

Kos

Përzgjedhje të mishit
të pjekur në zgarë

Salsiçe derri të egër
Përzgjedhje të mishit
të pjekur në zgarë

Sallatë me barishte
Figura 10. Model i menysë së restorantit “Hani Strëmbec”
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Sarandë
2 orë
Janinë
2 orë

Figura 11. Harta tregon distancat me makinë për në luginën e Vjosës nga
qytetet kryesore. Njerëzit mund të udhëtojnë nga Gjirokastra dhe Korça për të
drekuar. Duke u nisur pasdite vonë ditën e premte, mysafirët mund të vijnë me
lehtësi nga Tirana, për t'u regjistruar në bujtinë rreth orës 19:00.
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Figura 12. Kati përdhe i Hanit Strëmbec
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Figura 13. Kati i parë i Hanit Strëmbec
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Figura 15. Eriku dhe Ilirjana kanë jetuar së bashku në Vjenë për gjashtë
vjet. Ata kanë vendosur të zhvendosen në fshatin Strëmbec për të jetuar si
kujdestarë të një shtëpie të vjetër të restauruar si Han.
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Figura 14. Hani i Fshatit do të fillojë me projektet pilot në fshatrat Bënjë dhe
Strëmbec. Por programi do të zgjerohet dhe brenda dhjetë viteve mund të
gjendet në çdo fshat në luginë.
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Figura 16. Një fshat tipik në Zagori. I gjithë rajoni malor nga Greqia veriore në
Shqipërinë jugore është veçanërisht piktoresk gjatë muajve të dimrit.
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Figura 17

HANI I FSHATIT

Figura 19

Figura 20
Figura 18
Figurat 17-18. Dhoma hoteli, Qeparo, Shqipëri. Strehimet në Rivierën Shqiptare kanë
ndryshuar pak gjatë dhjetë viteve të fundit, pavarësisht trefishimit të çmimeve të
dhomave për një natë, në rreth 50 euro në muajin gusht. Pronarët e dinë se njerëzit do
ta paguajnë për shkak të pamjes. Cilësia nuk ndryshon dhe tregu ka të ngjarë që së
shpejti të gjejë kufijtë e tij dhe të humbasë klientët.
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Figurat 19-20. Bujtina në Vermosh, Shqipëri. Ndërkohë, në rajonin e njohur si Alpet
Shqiptare, strehimet mund të jenë tërheqëse dhe pronarët janë të trajnuar. Por shpesh
trajnimi nuk është i mjaftueshëm. Ata nuk kanë tipare mikpritëse që do t'i lejonin të
fitonin më shumë se 25 euro për një natë. Në këto vende, turisti qëndron në një shtëpi
"të vërtetë", me gjithë vrazhdësinë e saj. Kjo mund të jetë tërheqëse, por është për një
lloj shumë të veçantë turistësh — turistë të huaj dhe shqiptarë, të rinj, kursimtarë dhe
të pamartuar.

39

mi

HANI I FSHATIT

HANI I FSHATIT

Të Ardhurat e Pritshme nga Bujtina
Të Ardhurat
/vit e Pritshme nga Bujtina /vit

Nr.
vizitorë

Çmim/Ditë Nr.
Nr. Të Çmim/ MeNr.
rezervime
rezervime
dhomëpërdorimi
dhomë TVSH
vizitorëardhura

Të Ardhurat e Pritshme nga Bujtina
Të Ardhurat
/vit e Pritshme nga Bujtina /vit

Të
ardhura

Me
TVSH

Ditë
përdorimi

Nr.
krevate

Me Çmim/
Nr. Ditë Çmim/ Nr. Të
Nr.
ardhuratvizitorë TVSH
krevat krevate
krevat
vizitorëpërdorimi

Të
ardhura

32

Janar30

8

16

32 480 30

451.216

480

451.2

Janar

8

4

Janar 32

8

10

4 320

32

300.8
10

320

32

30
Shkurt

8

16

32 480 30

451.216

480

451.2

Shkurt

8

4

32
Shkurt

8

10

4 320

32

300.8
10

320

60

Mars35

10

30

60 1050 35

987 30

1050

987

Mars

14

5

Mars 70

14 15

5 1050

70

98715

1050

60

Prill 35

10

30

60 1050 35

987 30

1050

987

Prill

14

5

Prill 70

14 15

5 1050

70

98715

1050

84

Maj 35

14

42

84 1470 35

1381.8
42

1470

1381.8

Maj

20

6

Maj 120

20 15

6 1800

120

1692
15

1800

156

40
Qershor

26

78

156 3120 40

2932.8
78

3120

2932.8

Qershor

28

6

168
Qershor

28 15

6 2520

168

2368.8
15

2520

156

40
Korrik

26

78

156 3120 40

2932.8
78

3120

2932.8

Korrik

28

6

Korrik168

28 15

6 2520

168

2368.8
15

2520

156

40
Gusht

26

78

156 3120 40

2932.8
78

3120

2932.8

Gusht

28

6

Gusht168

28 15

6 2520

168

2368.8
15

2520

156

40
Shtator

26

78

156 3120 40

2932.8
78

3120

2932.8

Shtator

28

6

144
Shtator

28 15

6 2160

144

2030.4
15

2160

64

Tetor35

16

32

64 1120 35

1052.8
32

1120

1052.8

Tetor

120

5

Tetor 100

120 15

5 1500

100

1410
15

1500

32

30
Nëntor

8

16

32 480 30

451.216

480

451.2

Nëntor

14

4

56
Nëntor

14 10

4 560

56

526.4
10

560

48

40
Dhjetor

8

24

48 960 40

902.424

960

902.4

Dhjetor

14

4

56
Dhjetor

14 10

4 560

56

526.4
10

560

35.83€
103619,570.00

18,395.80
518 €

19,570.00 €

18,395.80 €

Total2

220

1036 Total35.83
1

186 518

Total (T1+T2 )

Figura 21

40

Total21184 220 13.33

16,880.00
€
1184

15,867.20
13.33 €

16,880.

Total (T1+T2 )

36,450.00 €

34,263.00 €

36,450.

Figura 22

41

HANI I FSHATIT

HANI I FSHATIT

Kostot operative për restorant/kafen e Bujtinës
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Figura 26. Ështe e nevojshme një ndërhyrje minimale
arkitektonike për të filluar funksionimi i Hanit të Fshatit.
Kjo është një pjesë kyçe e strategjisë urbane. Komforti është
çelësi, por është gjithashtu e rëndësishme që të mos teprohet.
Përdorimi i fshatrave mund të transformohej nga struktura e
Hanit të Fshatit, por jo nga estetika e tij.
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Figura 27. Pamja e një dhome gjumi në katit e dytë në Hanin
e Fshatit Strëmbec. Transformimi i një fshati për turizëm nuk
duhet të nënkuptojë një sanifikim të ashpër dhe shuarjen
e shenjave të jetës. Faktori kryesor i të gjithë programit të
Luginës së Vjosës është të përfytyrojë “fshatra të gjalla”.
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Figura 28. Pamja e kafenesë së hanit në Strëmbec. Duke rinovuar një shtëpi
historike në qendër të fshatit, hani mund të marrë disa funksione që janë të
nevojshme për banorët. Aty ku tradicionalisht hanet ndodhen pas mureve të
larta të gurit, në programin e Hanit të Fshatit, ato janë projektuar qëllimisht
për të formuar lidhje urbane dhe lehtësira publike.
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Hoteli Bredhi i Hotovës
TIPI I BIZNESIT

Hotel i Orientuar tek Ushqimi

Përmbledhje e Përgjithshme
Hoteli “Bredhi i Hotovës” (HBH) është një strukturë me 12 suita, i
vendosur në shpatin e një kodre të izoluar, në Parkun Kombëtar
“Bredhi i Hotovës” (shih figurën 29). Vendndodhja e hotelit,

VENDNDODHJA

KOSTO PËR NISJEN

Parku Kombëtar Bredhi i
Hotovës

arkitektura dhe shërbimet e tij, udhëhiqen nga një filozofi tërësisht

300,000 euro

Me një përqendrim mbresëlënës të artit të klasit të parë, ushqimit të

E SIPËRMARRJES
KTHIMI I

në funksion të mirëqenies.

përsosur dhe komoditetit të akomodimit, HBH do të jetë thelbësor në
formimin e identitetit evolucionar të Luginës së Vjosës dhe rajonit

48 muaj

INVESTIMIT

të Përmetit. Si i tillë, HBH do të jetë rasti i parë i një tipologjie të
re të akomodimit të luksit në kontekst rural, në rajonin e Ballkanit.
Përkundrejt sfondit të një parku kombëtar tërësisht natyror, me
modestinë, përulësinë dhe qetësinë e tij HBH do të mirëpresë

KARAKTERISTIKA
KRYESORE

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mirëqenie, paqe, ndërgjejje
Shërbim butiku
Restorant me kuzhinë klasi
Hotel i tipit butik me fokus te
mirëqenien
Përmban “Hucho” restorant
eksperimental me kuzhinë klasi
Vendndodhja në distancë ofron
qetësi unike, ajër të pastër dhe
netë me qiej të kthjellët
Spa dhe shërbime relaksuese
Mikpritje për pushues dhe
evente të grupeve të mëdha
Stili unik i akomodimit dhe
fokusit të biznesit në të gjithë
rajonin

vizitorët vendas e të huaj, duke ofruar maksimumin e komoditetit
dhe cilësisë, i mbështetur nga një mjedis piktoresk, i egër dhe i
mahnitshëm.
HBH është streha e “Hucho”, restorantit të tij emblematik dhe
laboratorit të kuzhinës (shih Hucho, faqja 68). Përveç kuzhinës unike
të restorantit — e hapur si për vizitorët/të ftuarit, ashtu edhe për
publikun — hoteli do të ketë oferta të tjera të veçanta dhe plotësuese.
Hoteli do të ofrojë një shërbim të plotë trajtimi spa dhe pishinë, joga
“retreat” të rregullta, ecje malore me udhërrëfyes, si dhe shëtitje në
të gjithë parkun apo më gjerë në tërë rajonin. Hoteli ka kapacitet
për të pritur grupet e pushuesve të korporatave, për të organizuar
ceremoni martesore dhe ngjarje të tjera të veçanta.
Me izolimin, shëndetin dhe shërbimin ndaj klientit si etikën e
tij, Hoteli “Bredhi i Hotovës” do të jetë xhevahiri i gjeneratës së
ardhshme të ofertave në sektorin e mikpritjes në Shqipëri.
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Përshkrimi i Projektit

HOTELI BREDHI I HOTOVËS

Çdo vit, Shtëpia e Frashërit do të organizojë çeljen e një ekspozite të
madhe përgjatë katër ditëve, të mbushura me leksione, workshop-e,

Hoteli i Bredhit sjell një trajtë të re të mikpritjes në Luginë e Vjosës.
I vendosur në Parkun Kombëtar të Bredhit të Hotovës, hoteli i

aktivitete dhe festa, për të cilat HBH do të jetë një hapësirë
mbështetëse, si dhe vend akomodimi për stafin drejtues e artistët.

veçuar ofron një eksperiencë të veçantë për ata që dëshirojnë të
largohen nga qyteti dhe të zhyten në atmosferën e paqtë që mund

Gjatë vitit, miqtë apo vizitorët e ftuar në studion e artistëve rezidentë

të falë Lugina e Vjosës. I ngritur në territorin e dhënë në përdorim

mund të përfundojnë shpesh për një darkë te “Hucho”. Ndërvarësia

të kushtëzuar nga institucionet përgjegjëse, HBH është projektuar

do të funksionojë edhe në kahun tjetër gjithashtu: grupet me njëzet

me shije të hollë dhe të përsosur — prej linjave të arkitekturës, tek

persona që qëndrojnë në HBH për një pushim triditor, nuk do të

arti që vesh muret e tij e deri në sendin më të vogël të restorantin

neglizhojnë të bëjnë një shëtitje në Shtëpinë e Frashërit.

“Hucho”. Çdo detaj është përgatitur me kujdes dhe në respekt të
thellë për mjedisin përreth.

Restoranti emblematik i HBH, “Hucho”, do të drejtohet prej shefit
të shquar të kuzhinës shqiptare, Ledi Cola, dhe do të ofrojë shije të

Me shërbimin dhe komoditetin e pakrahasueshëm, hoteli do të

reja eksperimentale dhe të pazakonta të frymëzuara nga kuzhina e

tërheqë një demografi të re vizitorësh, jo vetëm nga rajoni, por edhe

rajonit dhe do të jetë një destinacion mëvete (shih planin e biznesit

përtej. Gjithkush, duke nisur prej shoqatave greke të vëzhgimit

Hucho, faqja 68). Akademia e gatimit “Hucho” është një kuzhinë

të zogjve, klubet italiane amatore të astronomisë, grupimi i gjerë i

eksperimentale dhe po ashtu një shkollë gatimi pranë restorantit,

OJQ-ve lokale dhe deri te pranitë e huaja në Tiranë e në kryeqytetet

ku trajnohen persona që njëkohësisht edhe punojnë në “Hucho” me

fqinje, do të kenë një destinacion të ri të preferuar për të vizituar

cikle të shkurtra.

gjatë gjithë vitit.
Këta studentë qëndrojnë në dhoma konvikti prapa hotelit dhe kanë
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Hoteli do të kryejë veprimtarinë e tij në mënyrë të ndërvarur me

mundësinë të praktikojnë dijet e fituara në ambientet e hotelit e

projektet e tjera rajonale të zbatuara prej Sipërmarrjes Sociale

restorantit, si pjesë e programit të tyre të certifikimit. Ky fluks

Vjosa. Tri projektet e lidhura ngushtë njëri me tjetrin janë Hoteli

energjie i shërben shumë hotelit, por është gjithashtu një përvojë

“Bredhi i Hotovës”, restoranti “Hucho” dhe Shtëpia e Frashërit, e cila

e shkëlqyer dhe shembull për rritjen e standardit të mikpritjes

ndodhet vetëm 8 kilometra më tej (shih Shtëpia e Frashërit, faqja 88).

në Shqipëri, sepse kjo hapësirë do të ofrojë rreth gjashtëdhjetë

Sipërmarrjet do të jenë homologe në veprim dhe do të mbështeten në

të diplomuar në vit dhe secili prej tyre do ta përcjellë dhe tejçojë

pikat e forta të njëra-tjetrës, për të prezantuar te vizitorët itinerarin

përvojën unike të fituar në një mjedis të nivelit të lartë si HBH, në

e vendeve dhe të përvojës së përsosmërisë absolute.

punët e ardhshme.
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Shërbimi

mëngjes, drekë dhe darkë çdo ditë. Po ashtu, do të përfshijë një bar
të qetë me një listë të plotë të koktejleve. Shërbimi i plotë i ofruar

Duke përmbushur standardet ndërkombëtare për hotele të veçantë

nga hoteli “Bredhi i Hotovës” do të bëjë të mundur që çdo vizitor të

të tipit butik, hoteli “Bredhi i Hotovës” ofron një eksperiencë

ndihet rehat dhe i përkujdesur, duke i ofruar udhëtimin nga Tirana,

mirëqenieje jetëdhënëse. Përgjatë gjithë vitit, hoteli do të ketë

eskursione të planifikuara dhe paketa të tjera të veçanta sezonale.

shërbim spa, pushim të plotë dhe kapacitet për të organizuar
konferenca, si dhe shërbime shoqëruese, si ecje malore, udhëtime

Analiza e Tregut

në vaskat termale aty pranë, lëvizje me biçikleta malore dhe ture të
kulinarisë. Duke nisur në pranverën e harlisur plot gjelbërim e deri
te dimri fjalëpakë i mbuluar nga dëbora, hoteli do të jetë mikpritës
(shih figurat 31, 36).
Hoteli “Bredhi i Hotovës” do të ketë dymbëdhjetë dhoma të stilit suitë,
secila e pajisur me hapësirën e vet të punës. Këto hapësira janë të
projektuara për të qenë në gjendje të ndahen në dy dhoma, të cilat
do të dyfishojnë numrin e mysafirëve që mund të flenë aty në rastet e
konferencave dhe ngjarjeve të tjera në shkallë të gjerë.
Mjediset ndihmëse do të përfshijnë një dhomë konference me
madhësi mesatare që do të jetë në dispozicion të korporatave që do
të zgjedhin të pushojnë e të punojnë si staf; mund të përdoret për
ceremoni martesore, si edhe për raste të tjera të veçanta kremtimi.
Kjo dhomë është përballë një oborri nga ana tjetër e restorantit
“Hucho”, i cili po ashtu ka pamje të oborrit. Të tria faqet e këtyre
mjediseve mund të hapen në verë për të krijuar një hapësirë të
trefishtë aktivitetesh për grumbullime masive. Shërbim i plotë spa do
të përfshijë sauna, hamam, dhomë masazhi, një palestër të vogël të
pajisur mirë dhe hapësira për terapi fizike, joga dhe pilates. Jashtë do
të ketë një pishinë modeste të ngrohtë me funksion rehabilitimi fizik.

Duke analizuar ofertat e rajonit, kuptojmë se aktualisht mungon një
hotel i një niveli të lartë, i tillë si projektohet të jetë HBH dhe në një
mjedis të ngjashëm me kontekstin ku propozohet HBH. Deri më tani,
akomodimi në zonat rurale në Shqipëri është i kufizuar në bujtina,
me kushte shumë modeste dhe të dizenjuara nga vetë pronarët ose
OJQ-të, në mënyrë të thjeshtë. Ndërsa aktualisht, hotelet e vetme në
të gjithë Luginën e Vjosës janë hotelet urbane në qendër të Përmetit.
Në bregdetin shqiptar, konsideruar si zona më turistike e vendit,
në më të shumtën e rasteve hotelet nuk ofrojnë një nivel të lartë
shërbimi apo mjedise të brendshme të ndonjë cilësie mbi mesataren.
Gjatë dhjetë viteve të fundit, në Shqipëri ka pasur një klasë të
mesme në rritje që kërkon shumëllojshmëri zgjedhjeje në tregun e
mikpritjes. Në vend që të qëndrojë në Shqipëri, kjo demografi është
zhvendosur duke udhëtuar për pushimet në fundjavë apo ato verore
tjashtë Shqipërisë në Greqi, Mal të Zi dhe Itali.
Konkurrentët rajonalë:
Hoteli Plaza (shih figurat 32, 33)
“Plaza Hotel” në qendër të Tiranës është aktualisht hoteli i vetëm
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Hucho, restoranti i klasit të parë i hotelit “Bredhi i Hotovës”, do të

legjitim me pesë yje në Shqipëri, i cili u hap në vitin 2016 dhe është

jetë i hapur gjatë vitit, për të ftuarit dhe vizitorët, duke shërbyer

një përgjigje e drejtpërdrejtë e mirëqënies në rritje të rajonit dhe
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dëshirës për akomodim të një cilësie të lartë. “Plaza” është i vetmi

ideologjia e hotelit është që të ofrojë të gjitha kushtet nën një

biznes në rajon që do të garojë me HBH, sa i përket përsosmërisë së

çati dhe të krijojë çdo mundësi për të ftuarit që nuk dëshirojnë të

dizajnit. “Plaza” është një hotel luksoz urban në një kullë të lartë

largohen nga mjediset e tij gjatë qëndrimit të tyre, përveçse, ndoshta

me njëzet e katër kate dhe përmban qendër konferencash, spa,

,për të bërë ecje malore, ose për shëtitje. Hoteli ka një restorant me

dy restorante, dy bare dhe një dyqan në katin përdhes. Çmimet e

kuzhinë e gatim të shkëlqyer, bare të shumta, spa gjithëpërfshirëse,

dhomave variojnë nga 80 euro deri në 350 euro për një natë.

pishinë dhe shërbime shëndetësore, kapacitete për të organizuar
konferenca, një bibliotekë dhe dhomë qëndrimi të përbashkët, madje

“Aristi Mountain Resort” (shih figurën 34)

edhe një kazino. Gjithashtu, hoteli ka një qasje incentivuese sa i

Në rajon, disa nga akomodimet më të mira rurale ose gjysmë rurale

e dhomave variojnë nga 130 në 230 euro për një natë.

përket çmimeve, sidomos për të ftuarit nën moshën 29 vjeç. Çmimet

mund të gjenden në fshatrat e Greqisë Veriore, veçanërisht në
Parkun Kombëtar “Pindus”, i cili është habitati i Grykës së Vikos.
Këto biznese ofrojnë disa shërbime që do të ishin të ngjashme me

Organizimi dhe Menaxhimi

ato që do të ketë HBH.
Hoteli “Bredhi i Hotovës” ndodhet në zemër të Parkut Kombëtar
Resorti malor “Aristi” ofron shërbime joge dhe spa, si edhe një pishinë
të mbyllur. Është i vendosur në pikën më të lartë të malit Aristi me
një pamje të kanionit Vikos. Ka tetëmbëdhjetë dhoma dhe vila, të cilat
variojnë në çmim prej 140 euro dhoma për një natë deri në 420 euro
nata për një vilë luksoze me dy dhoma gjumi për katër persona. Për

“Bredhi i Hotovës”. Territori do t'i jepet nga qeveria një zhvilluesi
për një periudhë prej 30 vjetësh, me kushte të detajuara, si për
ndërtimin e HBH, ashtu edhe për mbrojtjen e territorit dhe të parkut,
pa cenuar dhe ndikuar negativisht në asnjë prej vlerave të tij. Si dhe
mbikëqyrje të rrepta gjatë ndërtimit.

shkak se janë të vendosura në shtëpi historike, këto tipologji hotelesh
kanë hapësira të brendshme tejet të ngushta, të cilat nuk janë të

Hoteli do të zhvillohet dhe do të menaxhohet nga një zhvillues

përshtatshme për grupe të mëdha. Ndonëse këto raste mund të jenë me

privat, në konsultim me “Sipërmarrjen Sociale Vjosa”. Struktura e

vlerë në ofrimin e përvojave historike për të ftuarit e tyre, do të ishte

organizimit të brendshëm do të përcaktohet nga pronari/operatori i

shumë e vështirë që të mund të konkurronin me një produkt si HBH.

hotelit. Të drejtës për të ndërtuar në territorin që do të lirohet për
hotelin do t'i bashkohet kërkesa që pronari të ndërtojë një restorant

Kazbegi (shih figurën 35)
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në modelin e “Hucho”, dhe t'i përmbahet një sërë praktikash të
përshkruara nga Bashkia Përmet. Megjithëse “Hucho” do të ketë

Një shembull i shkëlqyer global i modelit të hoteleve “hotel luksoz

strukturën e vet të menaxhimit dhe operimit, është e rëndësishme

alpin” është hotel “Kazbegi” në Gjeorgjinë malore rurale. “Kazbegi”

që hoteli dhe restoranti të punojnë ngushtë në nivelin e planifikimit

është vendosur në mjediset e një ish-kampi komunist në mal dhe

të logjistikës në veprime si furnizimi dhe zgjedhja e personelit, për

është rinovuar në mënyrë tepër të përpiktë. Si një vend pushimi,

të kapërcyer sfidat që vijnë me pozicionin në një vend të distancuar.
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Marketimi dhe Shitjet

Kërkesa për Financim

Unik në dizajn, tipologji dhe shërbim, hoteli “Bredhi i Hotovës” do të
jetë një shtyllë e industrisë së mikpritjes, për tërheqjen e banorëve
urban vendas, të cilët janë adhurues të natyrës dhe në kërkim të një
shkëputjeje nga qyteti apo të eksperiencave të përsosura; si dhe për
turistët ndërkombëtarë, për të njëjtat arsye.

Hoteli “Bredhi i Hotovës” ka nevojë për një zhvillues/investitor
fillestar, i cili ka po të njëjtin vizion për cilësinë e lartë, me pikëpamje
ekologjike dhe përvojën gjithpërfshirëse/holistike të mikpritjes.
Vlerësojmë se ndërtimi i hotelit dhe shërbimeve parashikohet
të kushtojnë rreth 300,000 euro. Shpenzimet operative dhe të
përgjithshme do të përcaktohen në të ardhmen.

Vitin e parë të veprimtarisë do të punësohet një firmë ndërkombëtare
e komunikimeve, duke u fokusuar në shkrimtarët dhe redaktorët e
botimeve ndërkombëtare e blogjet e udhëtimeve, si dhe botime të
dizajnit, modës e stilit të jetesës për elementet e veçanta të hotelit.
Duke punuar me firmën e komunikimeve, grupi i menaxhimit të
hotelit do të investojë në tërheqjen e shkrimtarëve të udhëtimit
në hotel, në mënyrë që ata të përjetojnë destinacionin unik dhe
shërbimin e dizajnin e nivelit më të lartë në HBH.

Shtojca

Hoteli
Bredhi i
Hotovës

Faqja online e hotelit do të ofrojë një pasqyrë të plotë të cilësisë
dhe përvojës së hotelit “Bredhi i Hotovës”. Komunikimi online do të
mundësojë gjithashtu rezervim të drejtpërdrejtë. Përveç një faqeje
aktive Instagrami dhe bashkëpunime me faqet ndërkombëtare të
rezervimeve në internet, hoteli do të ofrojë dhe do të shfaqë edhe
paketa promovuese sezonale.

çë

Kor

r

astë

jirok

ku G

Përmet

Qar
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Parku Kombëtar
Bredhi Hotovës
ku
Qar

Pronarët e HBH mund të bëhen pjesë e një grupi hotelesh si “Design
Hotels International”. Duke përmbushur standardet e këtyre grupeve,
hoteli përfshihet në faqen e internetit, e cila ka lista të kufizuara në
mbarë botën dhe është një burim i besuar informacioni për udhëtarët
që përdorin këtë shërbim. Duke qenë pjesë e një grupi hotelesh të
këtij lloji, HBH do të rrisë ndjeshëm vëmendjen ndërkombëtare
përmes faqeve të rezervimit në internet dhe do të ulë nevojën për
promovim të vazhdueshëm ndërkombëtar nga ana e tij.

N

Frashër

Figura 29. Vendndodhja e hotelit “Bredhi i Hotovës”
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Alpet
Shqipëtare
Shkodër

Tiranë

Korçë
Vlorë

Përmet

Gjirokastër

Riviera

Nyja e
tretë
Lumi Vjosa

Sarandë

Figura 30. Gjeografi e luginës së Vjosës
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Figura 31. Parku Kombëtar “Bredhi i Hotovës”
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Figura 32. Suitë në Hotel “Plaza”, Tiranë

Figura 34. Resorti Malor “Aristi”, Zagori, Greqi

Figura 33. Imazh nga Hotel “Plaza”, Tiranë

Figura 35. Hotel “Kazbegi”, Gjeorgji
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Figura 36. Pamje nga brenda hotelit “Bredhi i Hotovës”. Hoteli
është projektuar rreth një etike të mirëqenies. Një përbërës
kryesor për këtë është heshtja mes pyllit të thellë. Nga dritaret
e hotelit, mysafirët mund të shohin yjet në qiellin e kthjellët.
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Hucho
TIPI I BIZNESIT

VENDNDODHJA
KOSTO PËR NISJEN

• Restorant me kuzhinë cilësore
• Qendër K&Zh për kulinarinë
• Akademi e kulinarisë
Parku Kombëtar Bredhi Hotovës
20,000 euro

E SIPËRMARRJES

Përmbledhje e Përgjithshme

“Hucho” është restorant me një kuzhinë të nivelit të lartë, njëkohësisht
një akademi gatimi (gastronomie) dhe mikpritjeje, si dhe qendër
kërkimore e kulinarisë. Ai është strukturuar si një sipërmarrje
sociale dhe i vendosur brenda hotelit me pesë yje “Bredhi i Hotovës”,
në Shqipërinë jugore rurale (shih Hoteli “Bredhi i Hotovës”, faqja
52). Restoranti dhe laboratori “Hucho”, të emëruar sipas emrit të
Salmonit të Danubit që gjendet edhe në lumin Vjosa, do të vlejnë si
model për një grup biznesesh të mikpritjes që ka filluar të ngrihet
në Shqipëri, të cilët nxiten nga një etikë e fuqizimit të komunitetit
përmes agroturizmit, ku ushqimi vjen i pari.

KTHIMI I

36 muaj

INVESTIMIT
KARAKTERISTIKA
KRYESORE

• Drejtuar nga një shef kuzhine
me famë botërore
• Qendër eksperimentimi për
korrjen, prodhim dhe përpunim
• Akademia kulinare “Laboratori
Hucho” e lidhur me restorantin
• K&Zh pasuron menynë e
Hucho, dhe pjatat përshtaten
më pas për menytë në Tiranë
• Laboratori Hucho krijon meny
që i shiten rrjetit “Hani i Fshatit”,
i mundëson haneve të shërbejnë
gatime inovative duke përdorur
rrjetin e prodhuesve lokalë dhe
kuzhinierë me kualifikim modest

Përshkrimi i Projektit

Çdo aspekt i organizatës “Hucho”, duke filluar nga struktura e
menaxhimit e deri te programi i zhvillimit e kërkimit (Laboratori
“Hucho”), është ideuar për të ofruar cilësi të shkëlqyer sipas një
standardi ndërkombëtar të industrisë së mikpritjes dhe për të
tejkaluar kufijtë e asaj çka gastronomia dhe mikpritja mund të
tregojnë për një kulturë. Një nismë e mikpritjes, e cila ka si mision
kryesor të ofrojë cilësi, kërkon angazhim për reflektim të misionit
në tërësinë e përbërësve të saj; ajo duhet të ketë cilësi të përsosura
të produkteve që u ofron klientëve, e në të njëjtën kohë të sigurojë
edhe mirëqënie për sferën e stafit dhe prodhuesve. “Hucho”
përfaqëson një angazhim për cilësinë. Mbi të gjitha, ajo çka e dallon
këtë restorant, është angazhimi për mirëqenien e njerëzve që janë
pjesë e sferës së saj.

69

HUCHO

Një pjesë e madhe e punës së laboratorit “Hucho” është të operojë

HUCHO

1.

Njohuria mbi ushqimet do të pasqyrohet në menytë e përditshme

në partneritet me fermerë lokalë për të siguruar përbërësit bazë

të “Hucho”-s (dreka dhe darka shërbehen gjatë shtatë ditëve të

të gatimeve. Një përqindje e tarifës së akademisë së gastronomisë

javës).

shkon për mikro-kredi për fermerët, me qëllim për t’i ndihmuar në

2.

përmirësimin e produktit, sigurimin e mjeteve moderne të punës

Pjatat e zhvilluara te “Hucho” do të përshtaten për tregun e
Tiranës te “Mullixhiu” dhe projekte të tjera restorantesh të

dhe teknikave për rendiment dhe cilësi maksimale.

Tolës.
3.

Njohuritë e K&Zh (kërkim-zhvillimit) do të reflektohen në
krijimin e menysë për rrjetin “Hani i Fshatit”. Menytë do të

Duke bashkëpunuar me fermerët, çmimet pak më të larta të “Hucho”

blihen nga hanet çdo tre muaj. Menytë do të krijohen në mënyrë

mundësojnë që restoranti t'i paguajë fermerëve çmime relativisht më

të tillë që të përdorin produkte të stinës dhe tradicionale

të larta, duke u dhënë në këtë mënyrë një shtysë për të përmirësuar

të zonës, si dhe erëza dhe teknika speciale të zhvilluara nga

cilësinë e produktit të tyre.

“Laboratorët Hucho”, përmes të cilave do të gatuhen pjata të
jashtëzakonshme me përgatitje mjaft të thjeshtë, nga një staf

Cilësia e “Hucho”-s do të garantohet prej afërsisë së tij me produktet

relativisht pa përvojë.

dhe traditat e luginës pjellore të Vjosës, por nevojitet dikush me
inteligjencën dhe kreativitetin e duhur për të përfituar nga këto cilësi
të rralla dhe për të bërë diçka të re me to. Një prej vlerave fillestare

Shërbimi

të “Hucho”-s është drejtori i tij krijues, Ledi Cola, shefi ekzistues
i kuzhinës së “Mullixhiut” në Tiranë. Cola përfaqëson drejtorin e
përgjithshëm krijues ideal të “Hucho”-s për shkak të kualifikimit të
tij ndërkombëtar, kuriozitetit të tij të pashuar për peizazhet natyrore
dhe traditat kulturore, shpirtit të tij bujar dhe pasionin e tij për të
ripërcaktuar standardet e mënyrës sesi ushqehemi sot (shih figurat
42, 43).
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“Hucho” do të strukturohet përreth tri rrjedhash të të ardhurave. Të
tria këto rrjedha të të ardhurave do të bashkëjetojnë nën të njëjtën
çati, të bashkuara nga një filozofi në cilësi holistike:
1.

Të ardhurat nga shërbimi i ngrënies

Bashkëngjitur me kuzhinën e prodhimit, laboratori “Hucho” do t’i japë

Salla e ngrënies së “Hucho” i shërben të ftuarve të hotelit për drekë

Tolës hapësirën për të zgjeruar në mënyrë drastike eksperimentimin

dhe darkë, si dhe shërbimi i drekës dhe darkës për publikun. “Hucho”

me kuzhinën dhe trajektoret e kërkimit duke u nisur nga një bazë e

zhvillon aktivitete bujqësore e blegtorale, mbledhjen, përgatitjen

vetme, “e vendosur në terren”. Prej kësaj qendre kërkimore, me staf

dhe teknikat e shërbimit me domethënie historike dhe i koncepton

një grup studentësh energjikë, praktikantë dhe miq me interesa të

sërish për një audiencë bashkëkohore. Klientët do të prekin mjediset

përbashkët, Cola do të zhvillojë një program shijesh e teknikash të

përreth në të gjithë teksturat e tyre: thërrmijat, vajrat, kremrat

cilat do të transferohen në disa destinacione:

dhe aromat. Udhëtimet për të gjetur ushqim të shefit të kuzhinës
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do ta çojnë atë drejt plasave shkëmbore dhe kopshteve të vogla të
shtrira në fasha të diellëzuara për të rritur erëza, kërpudha, likene
ku burime ujërash të distiluara dalin drejtpërdrejt prej tokës. Prej
gjetheve e halave ata do të ndërtojnë tymra, shkumë dhe aroma,
do të bëjnë turshi me perime të rritura në hijet me humus, rrënjë
dhe prodhime të tjera të shijshme tokësore, do të mbushin plot hir
tavolinat me lule, mjaltë, nektar dhe vajra aromatikë (shih figurat
46, 47).
2.

Pagesa e Akademisë së Kulinarisë

Rrjedha e dytë e të ardhurave të “Hucho”-s do të vijë prej akademisë
së tij të kuzhinës, e cila do të mirëpresë katër studentë/praktikantë
njëherësh për një periudhë tetë javore. Pagesa në akademinë
e kuzhinës është 800 euro. Këto të ardhura do të financojnë
drejtpërdrejt punën kërkimore e krijuese të laboratorit “Hucho” si
edhe kostot e zhvillimit dhe mbarëvajtjes së marrëveshjeve blerëse
me prodhuesit.

3.

Tarifa e shërbimit të krijimit të menyve

Rrjedha e tretë e të ardhurave të “Hucho” vjen prej shitjes së
menyve në mënyrë sezonale katër herë në javë rrjetit të haneve në
Luginën e Vjosës. Këto meny do të krijohen prej punës së kërkimzhvillimit të kuzhinës e akademisë së gatimit të laboratorit “Hucho”.
Menytë paraqesin receta të paramenduara për lehtësi në përgatitje,
në mënyrë që të mund t'i ndjekë një kuzhinier i patrajnuar. Ato
përdorin përbërës të zakonshëm, në mënyrë që të garantojnë cilësinë
e lartë të vakteve për çdo ditë të javës për të ftuarit e haneve, mbi të
gjitha me çmim të ulët. Këto receta i japin haneve një rrjet ushqimor
shumë të vlefshëm. Ato krijojnë mundësinë që kuzhina e haneve të
mund të jetë e vogël dhe e thjeshtë. Po ashtu, ato lejojnë që stafi i
hanit të jetë me njerëz vendas me nivel minimal trajnimi, duke rritur
numrin e njerëzve që mund të punësohen. Së fundi, menytë krijojnë
vlera për hanet, duke u dhënë atyre shanse më të mira fitimi për
vaktet, sesa do të ishin në gjendje të arrinin duke u varur vetëm nga
kuzhinierët e zonës.

Studentët pjesëmarrës në programin e stazhit do të zhvillojnë

Hucho

njohuri nëpërmjet praktikave të drejtpërdrejta të të ushqyerit
përmes mbjelljes, peshkimit, gjuetisë dhe pastrimit të kafshëve si

burimi i të ardhurave

dhe gatimit në mjedise të jashtme, si dhe përkujdesi ndaj një hoteli
të nivelit të lartë në një mjedis me zbavitje shumë të limituara, ku
kujdesi ndaj klientit është praktikisht i vetmi objekt i vëmendjes.
Ky lloj edukimi nuk do të ketë krahasim në tërë Rajonin e Ballkanit
dhe do t’u japë mundësinë atyre që përfundojnë studimet këtu, të

Të ardhurat
nga shërbimi
i ngrënies

Pagesa e
Akademisë
së Kulinarisë

kenë një pikënisje prestigjioze prej së cilës të ndërtojnë karrierat

Tarifa e
shërbimit të
krijimit
të menyve

e tyre. Në Shqipëri, kjo dyndje aftësish do të ketë një ndikim të
ndjeshëm në cilësinë e përgjithshme të industrisë së mikpritjes.
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Figura 37. Diagrama e rrjedhjes së të ardhurave
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Analiza e Tregut

“Hucho” do të jetë gjithashtu pjesë e disa prej renditjeve me rëndësi
të institucioneve të gatimit ndërkombëtare, të cilat i kanë dedikuar

Një pjesë e konsiderueshme e punës së “Hucho” do të vijë prej
shërbimit të tij të drekës së fundjavës e përshtatur kundrejt
konsumatorëve shqiptar me të ardhura mesatare, për të cilët të
udhëtuarit drejt një restoranti është një e dalë normale familjare.
“Mrizi i Zanave” në Lezhë, “Charli Max Marina” në Durrës, dhe
“Ferma Uka” në Kashar e zhvillojnë punën e tyre më të madhe në

energji të mjaftueshme kërkimit dhe krijimin në gastronomi: për të
përmendur shembuj “El Bulli” i Ferran Adria i cili është konsideruar
gjerësisht si restoranti më i mirë në botë. Përveç shërbimit të të
ngrënit të “El Bulli”, organizata menaxhonte një akademi gatimi,
krijonte produkte të veçanta komerciale dhe publikonte libra gatimi
të përshtatur për publikun e gjerë (shih figurat 44, 45).

fundjavë bazuar në këtë demografi. Banorët e Vlorës të së njëjtës
demografi udhëtojnë drejt Orikumit, Parkut Kombëtar të Llogarasë
ose Dhërmiut për një drekë në fundjavë.

Organizimi dhe Menaxhimi

Për shqiptarët me mundësitë për të udhëtuar në fundjavë,

Lugina e Vjosës

Prodhuesit e ushqimit
në luginë

Kuzhinieri
kryesor i Hucho
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“Hucho” do të jetë një zgjedhje e re e pashmangshme në këtë kulturë.
Përgjatë Luginë së Vjosës në Përmet ka patur tri restorante të tipit

ii

Staﬁ i kuzhinës
menyt

m

Akademia kulinare

kë

Shih figurat 40, 41.)

oh

krahasuese të mira janë “Mrizi i Zanave” dhe “Mullixhiu” në Tiranë.

t

destinacionin e të ngrënit. (Për krahasim çmimesh, disa subjekte

nim

ur

shumica e udhëtimeve të shkurtra me makinë janë të lidhura më

ëpu

te

drejt lindjes për mishin e pjekur. Në fakt, duke vëzhguar tendencat,

b

k
ash

Ledi Cola
Drejtori artistik

ik

uk

të një restoranti peshku buzë detit dhe fshatrat përreth Tiranës

Frashër

ist
art

od

nostalgjike të “Vila Cofiel”, reputacioni i Durrësit për stilin modern

Mullixhiu
Tiranë
për
s
tekn osja e
ikav recet
av
e dh
e st e,
aﬁt

të drekuarit në atë vend: fama e Korçës për shijet e këndshme e

produktet

përzgjedhja e destinacionit është e ndërlidhur me mundësinë e

“Slow Food” që prej 2014, gjë e cila i ka dhënë rajonit namin për

Rrjeti i kuzhinave të
restoranteve “Hani i Fshatit”

ushqimin e mirë. “Hucho” do të ketë mundësinë t’i japë më shumë
vlerë këtij nami të mirë dhe ta mbështesë më tej luginën, si një vend
ku ushqimi merret seriozisht dhe është haptas konkurrues me rajonet
e tjera.
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Figura 38. Tabela organizative e “Hucho”-s
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Marketimi dhe Shitjet

Organizata e Restorantit “Hucho” do të jetë e ndarë mes Tiranës
dhe Frashërit. Drejtori krijues e i përgjithshëm, Ledi Cola, do të
menaxhojë dhe mbarëvajtjen e “Hucho” nga Tirana. Cola sjell
reputacionin dhe aftësitë menaxheriale në këtë biznes e do të jetë

“Hucho” do të debutojë së bashku me pjesën tjetër të hotelit “Bredhi i

niveli më i lartë i vendimmarrjes.

Hotovës”. Ngjarja do të tërheqë vëmendjen e publikut dhe do të japë
një shtysë fillestare për njohjen. Në vend, “Hucho” do të përfitojë nga

Kryekuzhinieri i “Hucho” do të jetë nën kontrollin e drejtpërdrejtë
të Tolës, do të punësohet mbi bazën e një kontrate trevjeçare dhe
do të strehohet në Frashër. Kryekuzhinieri i “Hucho” do të drejtojë
kuzhinën dhe stafin. Ky staf do të jetojë në dhoma në “Bredhin e
Hotovës” për një program zhvillues një deri dyvjeçar, gjë e cila

popullsia relativisht e vogël e Shqipërisë duke marrë shikueshmëri
me përpjekje relativisht të vogël. Drejtori i përgjithshëm Ledi Cola,
në javët përpara hapjes, do të japë intervista në televizion dhe gazeta
shqiptare dhe “Hucho” do të nxjerrë reklama në media të printuar si
Revista Living, në mënyrë që të themelojë profilin e tij që herët.

është një ndër kërkesat për të qenë punonjës i përhershëm si staf i
“Mullixhiu” në Tiranë.

Për klientët ndërkombëtarë, “Hucho” do të bëhet i dukshëm duke
ndërhyrë në industrinë e turizmit, duke u vendosur në faqe interneti

Akademia e kulinarisë e laboratorit “Hucho” është një projekt

të udhëtimeve dhe aktivitete të kohës së lirë në gjuhën gjermane,

edukativ dhe kërkimor, fokusi vjetor tematik i të cilit përcaktohet

italiane e franceze. Afatgjatë, Ledi Cola dhe skuadra e Hucho do

nga Cola dhe nga Kryekuzhinieri i “Hucho”. Akademia është e

të angazhojnë gazetarë prej revistave e programeve televizive

pozicionuar në një kuzhinë kërkimore e krijuese e lidhur me

të ushqimit e mikpritjes ndërkombëtare të vizitojnë restorantin

“Hucho”-n dhe produktet e proceset që prodhohen prej kësaj kuzhine

“Hucho”, akademinë e kulinarisë dhe rrjetin e fermerëve për profile

aplikohen në restorantet në Tiranë dhe vende të tjera pjesë e këtij

më të gjata.

rrjeti.
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Kërkesa për Financim

Shtojca

Bazuar në kërkesën prej zhvilluesve dhe pronarëve, skuadra e
Prishtinë
6 orë

projektit “Hucho” do të ndërmarrë një analizë të detajuar të kostove.
Podgoricë
5 orë

Shuma fillestare do të përcaktohet gjatë periudhës së shkrimit e do
të jetë 80,000 euro për përshtatjen e hapësirës ekzistuese (Hoteli i
ndërtuar rishtazi i “Bredhi i Hotovës”) me pajisje, si dhe punësimin
e stafit fillestar të “Hucho”-s. Me këto kosto si dhe tri rrjedhat e të

Shkup
5 orë

ardhurave së bashku me statusin pa taksa që do t’i jepet nga qeveria
qendrore, pritet që investimi fillestar të kthehet brenda tridhjetë e
gjashtë muajve.

Parashikimet Financiare

Bari
10 orë

Tiranë
3 orë

Në tetor 2017, qeveria shpalli se projektet e reja të turizmit e
mikpritjes në shkallën e “Hucho” dhe Hotelit “Bredhi i Hotovës” do të
funksionojnë pa taksa për 10 vite. Kjo i bën projeksionet financiare
edhe më pozitive për këtë projekt dhe koha për të vepruar është

Brindisi
8 orë

tani. Përfitimet prej tij do të mbulohen me 5 për qind pasi investimi
financiar është mbuluar dhe çdo gjë përtej saj do të kanalizohen

Hucho

drejt “Laboratorit Hucho”.

Selanik
5 orë

Janinë
2 orë

Figura 39. Harta që tregon distancat e lëvizjes me makinë nga qytetet kryesore
urbane te “Hucho”.
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Meny Mullixhiu

Meny Mrizi i Zanave

• PJATA E PARË •

• PJATA E PARË •

(Janar 2018)

(Janar 2018)

Mix djathrash me mish të procesuar në shtëpi

600 L

Përzgjedhje djathrash

600 L

Perime sezonale

350 L

Byrek i ditës

350 L

Gjizë

350 L

Salsiçe dhe mish të procesuar në shtëpi

750 L

• PJATA KRYESORE •
Mish keci

1000 L

Faqe viçi

1000 L

Salsiçe shtëpie me polentë

1000 L

Biftek viçi

1000 L

Thëllëzë e pjekur në baltë

1000 L

Rosë

1000 L
• PASTA •

Petka me rosë dhe porcini

750 L

Jufka me djath mishavinë

550 L

Jufka me porcini dhe djath mishavinë

600 L

Jufka me kokrra dëllinje të egër

600 L

Njoki shqiptare me shafran elbasani

600 L

Risotto me shafran elbasani dhe porcini

750 L

Dromësa me djath mishavinë dhe gështenja

600 L

Krostinot

250 L

(domate dhe borzilok, gjizë dhe ullinj, lardh derri me piper roze)

Petë me hithra, presh dhe mëlçi keci

300 L

Lakror me kungull dhe maze të freskët

300 L

Pete me lakra, djathe dhie, hudhra dhe qepujka të njoma

200 L

Ullinj të regjur me presh

150 L

Krokante me ullinj të mbushur

100 L

Kërpurdha të egra të Pukës në zgarë

700 L

• PJATA KRYESORE •
Shishqebap me mish derri në prush

600 L

Mish qingji i pjekur në tepsi

1200 L

Pulë me polentë në kusi bakri (minimumi për 2 persona)

2000 L

Salsiçe të freskëta me polentë dhe kërpurdha të Pukës në tigan

800 L

Fileto viçi me qepë dhe verë Kallmet

1200 L

“Tagliata” me rukola dhe grana

1000 L

Troftë nga Hajmeli i Fran Kodrës

600 L

Bërxollë ose biftek viçi

700 L

• MENY STANDARDE METAMORFOSA •
• Gjizë

• Domate jeshile me lëng turshi

• Byrek me kungull

• Trahana me pluhur luledielli

• Zemër viçi/qingji me porcini

• Pjata kryesore

• Dieta e bariut

• Ëmbëlsira

Çmimi total 2000 L

Figura 40. Model i menysë dhe çmimeve të restorantit “Mullixhiu”
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Figura 41. Model i menysë dhe çmimeve të restorantit “Mrizi i Zanave”
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Figura 42. Një pjatë antipastë te “Mullixhiu”, Tiranë

Figura 44. Stafi i “El Bulli” në punë, në kuzhinë, pranë Roses, Spanjë

Figura 43. Tharja e sallamit dhe salsiçeve te “Mrizi i Zanave”, Fishtë

Figura 45. Restoranti “El Bulli” nga lart, me Gjirin e Cala Montjoit në plan të
parë, pranë Roses, Spanjë
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Figura 46. Rritja e perimeve në shkallën e një fshati, afër Draçovës

Figura 47. Pijet e zakonshme në familje: dhallë dhe rakia

84

Figura 48. Fshati i Draçovës. Në këtë shtëpi, si dhe në shumë shtëpi të tjera,
rriten dhe pastaj thahen frutat dhe perimet për konsum nga njerëzit dhe
kafshët. Këto praktika do të përvetësohen nga kuzhinierët e Huchos. Me njerëz
të vullnetshëm, teknikat mund të përmirësohen për të krijuar ndryshime
delikate në shije.
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Figura 49. Fushat poshtë Kosinës
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Shtëpia e Frashërit

Përmbledhje e Përgjithshme
Shtëpia e Frashërit është një muze rural dhe park skulpturor i
ndodhur brenda dhe rreth shtëpisë së rinovuar rishtazi të familjes

TIPI I BIZNESIT

VENDNDODHJA
KOSTO PËR NISJEN

•
•
•
•

Muze publik
Park i skulpturave
Arkivë
Artist në rezidencë

Fshati Frashër
100,000 euro

E SIPËRMARRJES
KTHIMI I

Frashëri në fshatin Frashër, Shqipëri (shih figurat 52, 53). Muzeu do
të drejtohet nga Ministria e Kulturës në bashkëpunim me Bibliotekën
Kombëtare në Tiranë. Muzeu përqendrohet në jetën dhe veprën e
vëllezërve Sami, Naim dhe Abdyl Frashëri, si dhe mbi tema që lidhen
me veprën për të cilën ata njihen, përkatësisht lëvizja kombëtare
shqiptare, poezia, letërsia dhe mësimdhënia. Shtëpia e Frashërit do
t’i dedikohet eksplorimit të letërsisë historike dhe moderne, poezisë,
dhe publikimeve, ekspozimi i këtyre formave, dhe do të mbështesë
praktika artistike bashkëkohore dhe ndërdisiplinore që i eksplorojnë
ato. Shtëpia e Frashërit do të ketë një element publik në programin
e saj, në trajtën e një parku skulpturash në natyrë, një programi të

15 vjet

rezidencës artistike dhe një radio stacioni.

INVESTIMIT
KARAKTERISTIKA
KRYESORE

• Mbledh, grumbullon dhe shfaq
veprat e vëllezërve Frashëri
• Hapësira ekspozuese për artin
bashkëkohor të lidhur me
shkrime dhe botime
• Mbledhja trashëgimisë së
familjes Frashëri

Përshkrimi i Projektit
Shtëpia e Frashërit do të kthehet në spirancën kulturore për rajonin
e Përmetit si një vendtakim me përmbajtje artistike të klasit botëror.
Megjithëse e lënë pas dore, kultura ka qenë një element dallues i
rajonit të Përmetit, e shprehur në një seri kishash të ruajtura mirë,
si dhe në traditën e jashtëzakonshme të diturisë, e dukshme në
historinë e jetës së tre prej individëve më me ndikim në historinë
kombëtare dhe kulturore shqiptare: Naim, Sami dhe Abdyl Frashëri.
Është mjaft e rëndësishme të rigjallërohet pasuria kulturore e këtij
rajoni. Kjo qendër bashkëkohore e arteve dhe kulturës me profil të

89

SHTËPIA E FRASHËRIT

SHTËPIA E FRASHËRIT

lartë, në rajonin e Përmetit, do të nxjerrë në pah e do të përfitojë nga

(shih figurat 66-72). Mjedisi rural i shtëpisë e bën atë një hapësirë

trashëgimia e Frashërit, dhe do ta zgjerojë atë drejt një epoke të re.

ideale për një park skulpturash. Parku i Skulpturave do të hapë
horizonte të reja për ekspozimin e artit në Shqipëri dhe përfaqëson

Ministria e Kulturës ka ndërmarrë një program ambicioz të
rinovimit të muzeve gjatë katër viteve të fundit, duke hapur mjedise

një rrugë të re për të konceptuar caqet e një muzeu, siç është
ndërthurja e galerisë së brendshme me peizazhin.

të rinovuara si dhe të reja për ekspozimin e artit dhe kulturës
shqiptare në Durrës, Shkodër, Korçë dhe Tiranë. Këto institucione

Koleksioni i përhershëm i Shtëpisë së Frashërit do të fokusohet

janë një shpenzim produktiv i fondeve publike për shkak të joshjes

në punën e jetës së vëllezërve Frashëri. Ky koleksion do të ruhet,

si destinacione për banorët dhe turistët po ashtu. Ata shtojnë një

zgjerohet dhe studiohet prej Tiranës, me artifakte të shpalosura

shtresë interesi për qytetet, duke forcuar profilet e tyre kulturore,

sipas nevojës në Frashër. Po ashtu koleksioni do të zgjerohet duke

dhe duke përforcuar ciklet pozitive të rritjes në bizneset përreth.

përfshirë gjithë autorët me vlerë shqiptarë dhe artistët të cilët
punojnë në fusha të ngjashme.

Deri më tani në kuadër të repertorit të institucioneve kulturore në
Shqipëri nuk ka një muze që i dedikohet letërsisë. Letërsia shqiptare
është e lidhur ngushtë me historinë e rilindjes në fillim të shekullit
të 20-të. Në kontrast me muzetë e dedikuar historisë së komunizmit
autoritar (Bunk’Art I dhe II, të gjithë bunkerët e dukshëm, dhe Shtëpia
e Gjetheve), letërsia shqiptare dhe librat e vyer të familjes Frashëri
janë diçka për të qenë totalisht krenarë dhe që meriton të zgjerohet
e transmetohet tek audiencat e huaja dhe vendase (shih figurën 54).

Ekspozitat e përhershme në Shtëpinë e Frashërit do të kurohen
nga kuratorë me klas botëror të punësuar me kontrata dyvjeçare
prej Ministrisë së Kulturës për të prodhuar dy shfaqje mbi temat
që ata zgjedhin. Këta kuratorë do të jenë përgjegjës për aktivitete
me programe dyvjeçare si dhe projekte paralele të mbajtura në
Tiranë në bashkëpunim me Bibliotekën Kombëtare. Kuratori do të
mbikëqyrë programin e artistit në rezidencë të shtëpisë së Frashërit
dhe stacionin e radios brenda shtëpisë.

Shtëpia e Frashërit do të strukturohet si një bashkëpunim me
Bibliotekën Ndërkombëtare në Tiranë, e cila do të ndihmojë në
mirëmbajtjen e arkivës së Frashërit. Arti vizual do të mbivendoset
kështu me letërsinë, botimet dhe printimet. Bursa rreth trashëgimisë
së familjes Frashëri dhe trashëgimia e autorëve e poetëve shqiptarë
do të financohet prej bazës së re të muzeut (shih figurën 50).

Secila ceremoni përurimi në shtëpinë e Frashërit do të jetë një
aktivitet kryesor prej disa ditësh, me qëllimin për të gjeneruar
diskutime dhe debat mbi temën e secilës shfaqje. Këto aktivitete do
të sjellin 50 deri 100 njerëz njëherësh në këtë zonë, shumë prej të
cilëve do të kalojnë natën te Hoteli i Bredhit të Hotovës, vetëm 10
minuta larg me makinë, duke u bërë kështu mikpritësi i të ftuarve
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Shtëpia e Frashërit do të paraqesë një tipologji të re të ekspozimit

të Muzeut si dhe duke siguruar një bazë të dytë për programacionin

në repertorin e muzeumeve shqiptare: parku i jashtëm i skulpturave

e muzeut (shih Hoteli “Bredhi i Hotovës”, faqja 52).
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mirë, për integritetin strukturor, dhe për të qenë më të rehatshme

Biblioteka
Kombëtare
Tiranë

për vizitorët, duke patur hapësira të gjëra shërbimesh por dhe duke
qenë më e sigurt. Hapësira e brendshme e shtëpisë do të mbajë
ekspozita njëvjeçare të kuruara nga kuratorë të ndryshëm. Kuratorët

Ekspozita të
përkohshme

do të inkurajohen gjithashtu të konceptojnë ekspozita të cilat mund

Arkiva e
Frashërit

të udhëtojnë në institucione të tjera nëpër botë, si një mënyrë për të
gjeneruar të ardhura duke zgjeruar rrezen e veprimit të institucionit.
Shtëpia do të ofrojë aktivitete të shumta përgjatë rrjedhës së një viti;
ato do të jenë pa pagesë. Ky program do të krijojë me qëllim ura
shoqërore për në Fshatin e Frashërit dhe banorët e Përmetit. Hyrja

Zotërues të
objekteve

Zotërues të
objekteve

Zotërues të
objekteve

Figura 50. Diagrama e lidhjes së Frashërit me Bibliotekën Kombëtare

Shërbimi

në Muze për ekspozita do të kushtojë 500 lekë por do të jetë falas
për banorët e Përmetit.
2. Arkiva e Frashërit
Arkiva e punës së vëllezërve Frashëri do të themelohet në
Bibliotekën Kombëtare në Tiranë. Një arkivë e tillë, e strukturuar,
nuk ekziston sot dhe artifaktet e familjes mendohet se janë plaçkitur

Shtëpia e Frashërit do të kthehet në një qendër për artistë të cilët

nga vendndodhje të ndryshme. Pas themelimit të kësaj arkive, një

mund të kryejnë vepra të lidhura me shkrimet e publikimet, si dhe

fond do të caktohet për të paguar për hulumtimin e përpiktë dhe

për shkrimtarë apo përkthyes. Si një institucion, do të ofrojë një

rikuperimin e sendeve prej tregut privat. Arkiva e Frashërit do të

grup shërbimesh të menduara për artistë, akademikë, publikun që

sigurojë një bazë prej së cilës të mund të mblidhen sërish këto sende,

viziton muze, banorë vendas dhe për publikun e gjerë. Shtëpia e

t’i restaurojë nësë është nevoja, si dhe t’i bëjë ato të disponueshme

Frashërit përmban pesë aktivitete kryesore:

për studime prej komunitetit akademik. Po ashtu, arkiva do të
sigurojë një koleksion prej të cilit kuratorët mund të marrin copëza
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për ekspozitat e tyre, të cilat mund të huazohen me një pagesë të

Shtëpia e Frashërit do të ekspozojë vepra arti që trajtojnë temat e

për studiues dhe palë të tjera të interesuara përmes një sistemi

kombësisë, qytetarisë, poezisë, letërsisë dhe mjedisit, të cilat kishin

aplikimi dhe ftesë, i menaxhuar prej Bibliotekës Kombëtare. Arkiva

një vëmendje të veçantë prej vëllezërve Frashëri, kanë një rëndësi

e Frashërit do të përpiqet të përfundojë përvetësimin e saj më të

kritike edhe sot. Hapësirat e brendshme të shtëpisë do të rinovohen

madh dhe punën regjistruese brenda dy viteve të para të themelimit,

prej gjendjes së mëparshme, në mënyrë që hapësirat të përdoren më

por do të qëndrojë përgjithnjë e hapur në shkallë më të vogël.

caktuar muzeve të tjerë nëpër botë. Arkiva do të jetë e disponueshme
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3. Parku i Skulpturave të Shtëpisë së Frashërit
Një ngastër toke pranë Shtëpisë së Frashërit do të sigurohet më një
qira afatgjatë prej pronarit vendas, dhe aty do të vendosen një sërë
skulpturash. Si fillim, sipërfaqja e tokës do të jetë përafërsisht 12
akër. Vizitorët do ta shijojnë parkun e skulpturave prej mundësisë
për të organizuar piknik dhe shëtitje në verë, po aq sa në dimrin
me dëborë. Ekspozimi i skulpturave do të rritet me kalimin e
kohës përmes blerjes, dhurimit dhe huadhënies. Në mënyrë që të
themelohet koleksioni fillestar i projektit të Frashërit, i njëjti grup
njerëzish përgjegjës për dhurime skulpturash prej Philippe Parreno
dhe Carsten Höller, të cilët kanë dhuruar skulptura për COD, e deri te

SHTËPIA E FRASHËRIT

do të shtojë frymën e angazhimit në program të muzeut por edhe
të fshatit. Programi i Rezidencës do të bazohet në një shtëpi të
rinovuar në fshat për t’iu përshtatur në mënyrë specifike si hapësira
qëndrimi në punë. Shtëpia e Frashërit do të jetë e suksesshme vetëm
nëse përfshirja e banorëve të rinj me ata ekzistues menaxhohet në
mënyrë mbështetëse dhe të ndjeshme. Që prej fillimit të procesit, do
të krijohet një tavolinë e përbashkët dialogu e cila krijon hapësirën
që zëri i çdo banori të fshatit të dëgjohet për sa i përket shqetësimeve
dhe shpresave të tyre në atë çka ky institucion përfaqëson për ta.
5. Stacioni Radiofonik

“Reja”, të dyja në Tiranë. Hyrja në terrenin e Parkut të Skulpturave

Radioja e Frashërit do të transmetojë si në valët e zonës së Bashkisë

do të jetë e lirë. Parku i Skulpturave do të nisë nga një kurator i

Përmet ashtu edhe online. Stacioni Radiofonik krijon një tjetër vend

përkushtuar i cili do të pritet të marrë dhe të mbikëqyr instalimin

nëpërmjet të cilit mund të eksperimentohet me letërsinë në formën

e gjashtë skulpturave përpapra hapjes. Pas vitit të parë, blerja e

e leximeve, leksioneve dhe muzikës. Perceptohet si një hapësirë e

objekteve shtesë për Parkun e Skulpturave do të ndodhë çdo vit

tretë ekspozuese për institucionin. Programacioni do të vendoset

kuruar prej kryetarit të kuratorëve të muzeut.

prej ekipit kuratorial por do të mirëpresë projekte prej anëtarëve
të interesuar të stafit, artistëve në rezidencë dhe banorëve të zonës.

4. Programi artist në rezidencë
Programi artist në rezidencë i Shtëpisë së Frashërit do të nisë pas
ciklit dyvjeçar kuratorial, pasi puna arkivuese është përmbyllur dhe

Analiza e Tregut

parku i skulpturave është themeluar. Rezidentët do të përzgjidhen
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prej kryetarit të kuratorëve nëpërmjet një procesi aplikimi të hapur

Shtëpia e Frashërit do të jetë një institucion i jashtëzakonshëm.

dhe do t’i ofrohet të qëndrojë për një deri në tre muaj në Frashër

Është konceptuar si një park skulpturash dhe hapësirë ekspozuese

për të zhvilluar punë të lidhura me programin e muzeut, ku në të

e vogël, të financuar me fonde publike, e ndodhur në komunitet

njëjtën kohë do të jenë një ose dy rezidentë me një numër total

fermerësh, e organizuar lirshëm përreth jetës dhe veprave të tri

rezidentësh prej 8 deri në 16 në vit. Programi do të ofrojë shtëpinë/

heronjve kombëtarë dhe bashkëpunon ngushtë me Bibliotekën

akomodim dhe hapësirë studio si dhe një pagesë të vogël. Artistë,

Kombëtare. Ka disa shembuj për secilën prej këtyre aspekteve por

shkrimtarë, dizenjues, dhe publikues, të cilët janë të interesuar

asnjëra prej tyre nuk i përmbledh të gjitha. Më poshtë janë disa

për të zhvilluar veprimtarinë e tyre në një mjedis mjaftueshëm të

shembuj kyç të institucioneve, që janë pjesërisht të ndërlidhura me

izoluar, do të tërhiqen prej këtij programi. Prania e tyre në fshat

këtë rast në misionet e tyre.
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Muze dhe galeri arti:

komunitetit si dhe projekteve edukuese, me qëllim përfshirjen
e të rinjve dhe femrave të lagjes. Programi artistik i institucionit

Muzeu Kombëtar i Artit Mesjetar në Korçë, Muzeu i Marubit në

është shpesh i adresuar drejt temave dhe ideologjive që janë me

Shkodër, Shtëpia e Gjetheve në Tiranë (shih figurat 58-60)

vlerë në nivel lokal, ku komuniteti është i ftuar për të qenë pjesë

Për sa i përket muzeve të rinj në Shqipëri, tre prej të cilëve mund
të mësohet, janë të hapur rishtazi Muzeu Kombëtar i Artit Mesjetar
në Korçë, Muzeu i Marubit në Shkodër, dhe Shtëpia e Gjetheve në

pavarësisht kualifikimeve të tyre të ndryshme si dhe lidhjes së tyre
me artin. Tensta Konsthall mbështetet nga qeveria vendore dhe nga
ajo qendrore, dhe hyrja është pa pagesë.

Tiranë. Këto tri institucione, ashtu si edhe Shtëpia e Frashërit në

Parqet e Skulpturave:

të ardhmen, janë hapësira ekspozimi plus arkiva dhe laboratorë
konservimi. Ato janë projektuar e konceptuar për të qenë tërheqës
ndaj turistëve. Kjo është një zhvendosje madhore për institucionet
shqiptare. Muzeu Marubi dhe ai i Artit Mesjetar njihen po ashtu
për faktin se ndodhen larg prej Tiranës. Secili prej tyre ka forcuar
në mënyrë domethënëse profilin kulturor të qyteteve përkatëse, por
edhe janë kthyer në një vendqëndrim përreth së cilës institucione
të tjera më të vogla mund të gjejnë mbështetje për t’u rritur,
veçanërisht “Art House” në Shkodër. Marrëdhënia e ndërsjellë që
shohim në Shkodër mund të krijohet në Përmet nëpërmjet një pike
të fortë ankoruese si shtëpia e Frashërit.

Ekzistojnë dy modele mbizotëruese për parqe të kuruara skulpture:
ato që janë themeluar nga individë të pasur në pronat e tyre dhe të
hapura ndaj publikut dhe një grup i madh gjysmë apo plotësisht të
financuara me fonde publike në pronë shtetërore. Shembuj të rastit
të parë gjenden përreth Evropës Veriore dhe me tepri në vendet
gjermanike, por është dhe relativisht e zakonshme në Amerikën
Veriore.
Benesse Art Site Naoshima, Japoni (shih figurën 66)
Benesse është një rrjet i madh me hapësira të brendshme e të
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Tensta Konsthall, Stokholm, Suedi (shih figurën 65)

jashtme e artit muzeal e ndodhur përgjatë katër ishujve në Japoninë

Tensta Konsthall është një shembull tejet i rëndësishëm i mënyrës se

një muze dhe përpiqet të ofrojë një mjedis ku të ftuarit të kenë

si një institut elitar i artit është vetëpërfshirë në atë që konsiderohet

kohë dhe hapësirë për të reflektuar mbi artin përreth tyre. Synimi

si një shoqëri e margjinalizuar, gjë e cila ka lidhur këto dy botë

i përgjithshëm i projektit është “të krijojë hapësira domethënëse/

nëpërmjet një shpirti të vërtetë mbështetjeje dhe bujarie. Tensta

kuptimplota, duke sjellë artin dhe arkitekturën bashkëkohore në të

ndodhet 45 minuta larg me tren nga qendra e Stokholmit, në një

njëjtin tingull së bashku me natyrën e virgjër të detit të brendshëm

periferi që është streha e pjesës dërrmuese të imigrantëve, shumica

të Setos, një peizazh me një strukturë të pasur historike dhe

e të cilëve janë të varfër dhe kanë vështirësi në gjetjen e punësimit

kulturore”. Kjo është e bazuar në kushtet paraprake se vizitorëve

të përshtatshëm. Qendra e artit punëson drejtpërdrejt njerëz në

duhet t’u jepet hapësirë për të reflektuar mbi moton/konceptin e

kafenenë dhe zyrën e pritjes. Një hapësirë e madhe i dedikohet

mirëqenies të Benesse.

e Jugut. Ndërhyrja e parë ishte Hoteli Benesse, i cili dyfishohet si
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Kjo moto vjen së bashku me angazhimin e Fondacionit të Benesse se

Parku i Skulpturave dhe Muzeu DeCordova, Massachussetts, ShBA

gjithë aktvitetet e tyre: “ushqejnë një marrëdhënie të zhvillimit të

(shih figurën 68)

ndërsjellë mes artit dhe fesë, me qëllimin për të dhënë një kontribut
pozitiv në komunitetet lokale”. Një prej këtyre ndërlidhjeve me
komunitetet lokale vjen në formën e akomodimit. Në fshatrat ku
janë vendosur veprat e artit, shtëpitë pritëse janë të drejtuara prej
vendasve. Eksperienca më e lirë e akomodimit është “minpaku”, ku
të ftuarit qëndrojnë në shtëpi dhe përjetojnë jetën e përditshme në
një shtëpi punëtorësh bujqësie apo peshkimi. “Ka nëntë shtëpi në
Teshimë të cilat ofrojnë këtë mënyrë akomodimi, ku gjithsecila ka
karakterin e saj të dallueshëm. Te njëra, pronësi e një peshkatari,
mund të shkosh për peshkim; te një tjetër mund të bësh banjë në një
banjë të modës së vjetër e ngrohur me dru ose banjë në kazan, dhe
te një tjetër mëngjesi përfshin vezë të freskëta nga koteci i pulave
në mjediset e shtëpisë”. Disa ambiente të jashtme në Benesee kanë
hyrje pa pagesë.

DeCordova është një shembull me rëndësi i një prone private që është
hapur për publikun si një muze në hapësirë të jashtme. DeCordova
u themelua në 1950, pas vdekjes së Julian de Cordova në 1945, i
cili ishte një person i pasur “biri i një tregtari xhamajkan, i cili u
bë një ndërmjetës i suksesshëm tregtie çajrash, tregtar shumice,
investitor, dhe president i kompanisë “Union Glass” në Somerville,
Massachusetts”. Në ditët e sotme, prona përfshin tridhjetë akër tokë
dhe ekspozon gjashtëdhjetë skulptura. Shtëpia në qendër të parkut
“u frymëzua prej udhëtimeve të tij në Spanjë dhe vetë trashëgimisë
së tij spanjolle. Julian rimodeloi shtëpinë e tij të verës në Linkoln,
Massachusetts në 1910 për t’i përngjasuar një Kështjelle Europiane.”
Hyrja është 14$ (11 euro) për të rritur dhe 10$ (8 euro) për studentë.
Domaine Du Muy, Provence, Francë (shih figurat 69, 70)

Parku i Skulpturave Luiziana, Kopenhagen, Danimarkë (shih

Domaine Du Muy është një “shteg arti” i hapur në 2015 prej pronarit

figurën 67)

të galerisë së skulpturave Jean-Gabriel Mitterand dhe djalit të tij

Muzeu i Arteve Moderne Luiziana u themelua në 1958 si një
koleksion i vogël ndërtesash në një hapësirë të madhe. Është e
shquar për ndërlidhjen që ka mes hapësirave të saj të brendshme
dhe parkut të skulpturave: dy eksperienca themelore të muzeut.
Parku përmban përreth gjashtëdhjetë skulptura që janë mbledhur
përgjatë gjashtëdhjetë viteve të fundit, të cilat konsiderohen si
një pjesë thelbësore e koleksionit të muzeut. “Bashkëveprimi i
veçantë me natyrën, panoramën, kohën dhe ndryshimin e stinëve
krijon eksperienca krejtësisht të ndryshme të të njëjtave silueta.
Si rrjedhim, vetë Parku i Skulpturave ia vlen të vizitohet në çdo
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Edward. “Pylli mesdhetar Esterel i lisave dhe bredhave shtrihet
përgjatë disa qindra hektarëve, me luginën e veçuar, pishinat
dhe hapësirat e egra”. Zona përmban dyzetë e dy vepra arti dhe
instalacione—të cilat janë në shitje, si një galeri e jashtme/në natyrë.
“Bimësia duhet të rritet ende pas gjithë asaj pune. Por, ne kemi
zhvendosur me sukses disa prej skulpturave dhe kemi gjetur një
mënyrë të re për të mbajtur larg derrat e egër”. Domaine Du Muy
është i hapur vetëm në verë dhe hyrja në terren është pa pagesë.
Ekebergparken, Oslo, Norvegji (shih figurat 71, 72)

periudhë të vitit.” Bileta hyrëse është 125 Kronor Danezë (17 euro)

Ekebergparken drejtohet si një organizatë jo fitimprurëse ku

për të rritur dhe 110 Kronor (15 euro) për studentë.

themelimi, veprimtaria, dhe mirëmbajtja e së cilës rregullohen
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nëpërmjet një marrëveshjeje me Bashkinë e Oslos, e cila ka terrenin

Shtëpia e Frashërit do të drejtohet prej Ministrisë së Kulturës, e cila

në pronësi. Fondacioni u përkushtua për të bërë të disponueshme një

do të paguajë veprimet e përditshme dhe mbajtjen e personelit të

minimum prej 300 milion NOK për projektin e parkut (31,485,027

muzeut. Ky personel, dy deri në katër njerëz do të punësohen nga

euro), 100 milionë NOK (10,495,009 euro) për zhvillimin e parkut,

fshati i Frashërit. Shërbimet e tyre do të përfshijnë menaxhimin e

100 milionë NOK (10,495,009 euro) për blerjen e skulpturave,

tavolinës së informacionit, sigurimin e mbrojtjes dhe shërbimet e

dhe 100 milionë NOK (10,495,009 euro) për menaxhimin e fondit.

pastrimit. Një staf administrativ i bazuar në Ministrinë e Kulturës

Fondacioni ka përgjegjësi operimi të parkut për pesëdhjetë vite. Me

në Tiranë do ta marrë muzeun në portofolin e tyre të menaxhimit.

atë shumë parash, u blenë fillimisht tridhjetë skulptura dhe janë

Ky ekip do të menaxhojë pagesat dhe aspektet teknike të muzeut

vendosur që prej 2013, me tridhjetë e shtatë të tilla të vendosura në

në përgjithësi. Ekipi do të përbëhet nga një drejtori i menaxhimit,

fund të 2017. Plani i ri i zonimit të tokës lejon për deri në tetëdhjetë

drejtuesi i operacioneve, drejtuesi i administratës, punonjësi për

skulptura. Hyrja në park është pa pagesë.

marrëdhënien me publikun dhe një ndihmës kërkimor të cilët do të
jenë punonjës me kohë të plotë.

Organizimi dhe Menaxhimi
Frashër

Tiranë

Ministria e Kulturës
(mandat 4 vjeçar)

Bordi Këshillues
(mandat 5 vjeçar)

Staﬁ administrativ

Drejtori i menaxhimit do të mbikëqyr përzgjedhjen e kryetarit të
kuratorëve të muzeut i cili do të ndryshojë çdo dy vjet. Kuratori
është një punonjës i Ministrisë dhe është përgjegjësia e tyre për
të përgatitur dy shfaqje gjatë kohës së qëndrimit të tyre, për të
përzgjedhur artistët në rezidencë dhe për të ushqyer/nxitur kulturën
në muze.
Drejtori i menaxhimit, stafi i tyre dhe kuratori janë për më tepër

(i përhershëm)

Kryetar i kuratorëve
(post 2 vjeçar)

Staﬁ ditor

(i përhershëm)

Staﬁ i Arkivës së
Bibliotekës Kombëtare
(i përhershëm)

të mbështetur prej një bordi këshillues i cili përbëhet prej tetë
anëtarëve. Bordi këshillues përbëhet nga profesionistë të artit,
koleksionistë dhe donatorë, ku secili anëtar angazhohet të shërbejë
vullnetarisht për një mandat të rinovueshëm prej pesë vjetësh. Bordi
këshillues miraton temat e ekspozitave të kuratorëve. Ky bord do t'i

Artist-në-rezidencë

ngjante bordit të COD-it në Tiranë.

Stacioni Radiofonik

Një punonjës arkive, i bazuar në Tiranë në Bibliotekën Kombëtare, i

(1-3 muaj)

(me personel sipas nevojës)
Figura 51. Tabela organizative e Shtëpisë së Frashërit
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financuar nga buxheti i Shtëpisë së Frashërit do të kryejë kërkime
për të ndërtuar Arkivin e Frashërit gjatë dy viteve të para të
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projektit. Arkivisti do të kërkojë dhe blejë artifakte që lidhen me

ndodh në muze në çdo kohë. Gjithashtu, ai do të japë transmetime të

familjen Frashëri. Arkivisti do të përgatisë objektet e arkivit dhe do

drejtpërdrejta të konferencave, leksioneve, bisedave artistike dhe të

ta mirëmbajë atë, në mënyrë që të mund të aksesohet si dhe për ta

aktivitete ngjashme, në mënyrë që njerëzit që nuk janë në gjendje të

transportuar në rast shfaqjesh në Frashër.

marrin pjesë në këto aktivitete të mund të akordohen dhe të dëgjojnë.

Marketimi dhe Shitjet

Kërkesa për Financim

Shtëpia e Frashërit do të futet në bisedën kulturore kombëtare

Muzeu do të paguhet nga një ndërthurje të granteve, donacioneve,

nëpërmjet përpjekjeve të udhëhequra nga Ministria e Kulturës.

dhurimit të materialeve të ndërtimit dhe fuqisë punëtore, dhurimit

Për inaugurimin e muzeut, si dhe për çdo blerje apo huazim të

të veprave të artit dhe artifakteve, dhurimit të skulpturave

mëvonshëm të parkut të skulpturave si dhe ekspozitave, Ministria

në shkallë të madhe, dhe një fushate publike për mbledhjen e

do të bëjë reklama në shtyp në Tiranë dhe në nivel lokal dhe do

fondeve e quajtur “Fushata e Naimit”. “Fushata Naimi” do t'u

të promovojë punimet në televizion si dhe në mediat e shkruara.

kërkojë shqiptarëve t'i dhurojnë fondit të muzeut kartëmonedha

Punonjësi i marrëdhënieve me publikun do të punojë për të

200-lekëshe, në të cilat është stampuar portreti i Naim Frashërit.

reklamuar aktivitetet e muzeut dhe do t'i drejtojë gazetarët atje për

Në vitin 2015, qeveria shqiptare deklaroi se do të nxirrte nga

të bërë reportazhe afatgjata mbi projektin në kontekstin e tij të gjerë.

qarkullimi kartëmonedhën 200 lekëshe. “Fushata Naimi” do
të sinkronizohej me projektin e bankës qendrore për të marrë

Shtëpia e Frashërit do të jetë një pjesë kryesore e literaturës turistike

kartëmonedhat e dala nga përdorimi.

që është shkruar për Shqipërinë dhe do të publikohet si pjesë e një
rrjeti të ri të destinacioneve kulturore në të gjithë vendin. Stafi
i Shtëpisë së Frashërit do të mbajë një faqe interneti të thjeshtë
por elegante ku informacionet bazë do të jenë në dispozicion. Në
momentin e hapjes, një herë në vit, ekspozitat e Shtëpisë së Frashërit
do të reklamohen në rrjet/online në faqet e internetit ndërkombëtare
të artit dhe kulturës, të tilla si e-flux. Çdo aktivitet hapës do të jetë
një ngjarje disa-ditore. Këto ngjarje do të publikohen gjerë në mediat
shqiptare.

Përllogaritja fillestare për kostot e muzeut është 100 000 euro.
Kjo do të mbulojë shpenzimet e projektimit dhe të ndërtimit për
të bërë të mundur rinovimin e shtëpisë ekzistuese të Frashërit.
Programi i artistit në rezidencë do të ketë nevojë për një shumë
shtesë prej 50 000 euro për të filluar. Këto fonde do të sigurohen
përmes donatorëve të mëdhenj ndërkombëtarë. Kjo do të mbulojë
financimin e udhëtimit trevjeçar për artistët e programit, si dhe
kostot e rinovimit të nevojshëm për përgatitjen e shtëpisë. Pagat e
personelit të muzeut dhe të arkivit, duke përfshirë edhe kuratorët,
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Stacioni Radiofonik i shtëpisë Frashëri, i aksesueshëm përmes

do të vijnë nga një fond i personelit, i cili do të krijohet nga Fushata

faqes së muzeut, do të jetë një burim informacioni rreth asaj që po

Naimi, që parashikohet të mbledhë 60,000 deri 80,000 euro.
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Aksesi për në Shtëpinë e Frashërit do të duhet të përmirësohet me
një rrugë të planifikuar e cila lidh Piskovën me Ogdunanin. Kjo
është një ndërlidhje kritike për ekzistencën e muzeut. Me anë të një
rrugë të re, muzeu mund të bëhet realisht një ndalesë e lehtë dhe e
zakonshme e pasdites në një itinerar të fundjavës përgjatë Luginës
së Vjosës.

Shtojca

N
Hoteli
Bredhi i
Hotovës

Frashër

90 minuta me makinë

ku
Qar
Kor

Parku Kombëtar
Bredhi i Hotovës

çë
jirok

ku G

Qar

Përmet

r

astë

Figura 52. Harta e distancës midis Frashërit dhe Përmetit
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Figura 53. Harta e vendndodhjes së Shtëpisë së Frashërit
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Llogaritja e shitjes së biletave të Muzeut të Frashërit
Viti

Nr.
Vizitorë/
ditë

Vizitorë/
vit

Çmimi i
hyrjes
(lekë)

Të ardhura

Të ardhura
(€)

2019

7

1,400

500

700,000

5,400.00

2020

11

2,200

500

1,100,000

8,450.00

2021

14

2,800

500

1,400,000

10,750.00

2022

18

3,600

500

1,800,000

13,830.00

2023

20

4,000

500

2,000,000

15,370.00

Prishtinë
Podgoricë

Shkodër:
Museu i Marubit
Shtëpia e Artit

Durrës:
Muzeu
Arkeologjik

Shkup

Tiranë:
Bunk’art 1
Bunk’art 2
Shtëpia e Gjetheve
COD
Reja

53,800.00 €

Total
Figura 55

Burimet e fondeve për Shtëpinë e Frashërit dhe nevojat për ﬁnancim

Korçë:
Muzeu i
Ikonografisë
Frashër:
Shtëpia e
Frashërit
Selanik

Gjirokastër:
Shtëpia e
Kadaresë

Burimi i fondeve

Vlera

Nevojat për ﬁnancim

Vlera

Ministria e Kulturës

80,000

Pagesa e kuratorit (5 vjet)

20,000

Grante

89,000

Grupi kërkimor (1 vit)

24,000

Fushata e Naimit

20,000

Sigurimi i Skulpturave

80,000

Total

189,000 €

Sigurimi i artit

40,000

Rinovimi/mobilimi i shtëpisë 20,000
Janinë

Figura 54. Vendndodhjet e institucioneve kulturore të hapura në Shqipëri që
prej vitit 2013. Fokusi i Shtëpisë së Frashërve mbi letërsinë dhe botimin do t'i
shtonte një dimension kritik koleksionit ekzistues të temave të muzeut.
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Konstruksioni i kafes

5,000

Total

118,000 €

Figura 56. Vlerësimet financiare të shtëpisë së Frashërit
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Figura 57. Shtëpia e Frashërit, fasada e hyrjes. Frashër,
Përmet, Shqipëri, Gusht 2017
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Figura 58. Muzeu Kombëtar i Artit Mesjetar, Korçë, Shqipëri. Projektuar nga
Bolles-Wilson në bashkëpunim me Dea Studio.

Figura 59. Shtëpia e Gjetheve, Tiranë, Shqipëri. Projektuar nga studio Terragni
Architetti.
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Figura 60. Muzeu Marubi, Shkodër, Shqipëri. Projektuar nga arkitektët
Casanova + Hernandez.

111

SHTËPIA E FRASHËRIT

112

SHTËPIA E FRASHËRIT

Figura 61. Shtëpia e Artit, Shkodër, Shqipëri. Shtëpia, galeria, auditori dhe arkivi,
drejtuar nga Adrian dhe Melisa Paci. Projektuar nga Filippo Taidello Architetto.

Figura 63. Turistët i afrohen Frashërit, Gusht 2017

Figura 62. Historia e familjes Frashëri e ekspozuar në Shtëpinë Muze ekzistues
të Frashërit, Gusht 2017

Figura 64. Fshati i Frashrit në kohën kur Naimi, Samiu dhe Abdyli ishin fëmijë.
Foto e ekspozuar në Shtëpinë Muze të Frashërit në gusht të vitit 2017.
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Figura 65. Tensta Konsthall dhe ekspozita dhe projekti interaktiv i "The Silent
University", nga Ahmet Ögüt. Tensta, Suedi

Figura 67. Parku i Skulpturave i Luizianës, Kopenhagen, Danimarkë

Figura 66. Benesse Art Site Naoshima, Japoni

Figura 68. Parku i Skulpturave DeCordova, Massachusetts, ShBA

115

SHTËPIA E FRASHËRIT

Figura 69. Sol Lewitt në Domaine du Muy, Le Muy, Francë

116

SHTËPIA E FRASHËRIT

Figura 70. Yayoi Kusama në Domaine du Muy, Le Muy, Francë
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Hapësira
e jashtme

Hapësira
e brendshme

Viti 1

Sigurimi i tokës
(20 vjet qira)

Mbledhje e fondeve
(Fushata Naimi)

Viti 2

Marrja e skulpturave
përmes dhurimeve,
blerjeve, apo kredive

Rinovimi i Shtëpisë
së Frashërit
Përzgjedhja e
kuratorit me
kontratë dyvjeçare

HAPJA!
Figura 71
Viti 4

Zëvendësimi i
skulpturave të huazuara,
zgjerimi i koleksionit
në pyll

Përzgjedhja e
kuratorit të ri për
programin dyvjeçar
Hapja e
Stacionit Radiofonik
të Shtëpisë së Frashërit

Viti 6

Porositja e
veprave të artit për
vendndodhje speciﬁke

Përzgjedhja e
kuratorit të ri për
programin dyvjeçar
Nisja e programit
artist në rezidencë
në Frashër

Figura 72
Figurat 71, 72. Parku i skulpturave Ekerbergparken ndodhet jashtë Oslos,
Norvegji
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Figura 73. Kalendari i Shtëpisë së Frashërit
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Përmbledhje e Përgjithshme
Sipërmarrja Sociale Vjosa (SSV) është një sipërmarrje e re sociale e

TIPI I BIZNESIT

Sipërmarrje sociale

fokusuar në ndërtimin e cilësisë së lartë të shërbimeve të mikpritjes,
si dhe të kulturës në zonën e Përmetit në jug të Shqipërisë. Misioni i

VENDNDODHJA
KOSTO PËR NISJEN

Tiranë dhe Përmet

SSV është të krijojë, menaxhojë dhe të këshillojë bizneset e mikpritjes

45,000 euro

i rrethojnë, duke krijuar një cikël pozitiv të zgjerimit të kapitalit

E SIPËRMARRJES
KTHIMI I

5 vjet

INVESTIMIT
KARAKTERISTIKA
KRYESORE

të cilat investojnë përqindje të përfitimeve të tyre në komunitetet që
njerëzor dhe prosperitetit përmes të ardhurave nga turizmi.
Për këtë qëllim, SSV ka krijuar një program fillestar me katër projekte
turizmi. Secili projekt ka një audiencë të synuar dhe struktura
financiare specifike edhe pse herë pas here ato mbivendosen.

• Sipërmarrja Sociale Vjosa do të
menaxhojë iniciativat e ndryshme
në Luginën e Vjosës
• Është e rëndësishme të
sigurohet kontrolli i cilësisë për
sipërmarrjet e reja
• Sipërmarrja Sociale Vjosa do
të përbëhet kryesisht nga ekipi
origjinal i Akademisë Verore i cili
konceptoi programin e tij
• Sipërmarrja Sociale Vjosa do të
ndihmojë me krijimin e të katër
projekteve
• Sipërmarrja Sociale Vjosa do të
menaxhojë fillimisht rrjetin Hani
Fshatit dhe zgjerimin e tij me
kalimin e kohës

Katër projektet fillestare janë:
•

Hani i Fshatit: Një rrjet bujtinash dhe restorante të vendosur
në shtëpi të fshatit;

•

Hoteli “Bredhi i Hotovës”: Një ndërtim i ri, i një hoteli me
pesë yje i orientuar drejt mirëqenies, në Parkun Kombëtar
“Bredhi i Hotovës”;

•

Hucho: Një kuzhinë restoranti e cilësisë së lartë e bazuar në
ushqime vendase dhe teknika eksperimentale (e ndodhur
brenda hotelit “Bredhi i Hotovës”);

•

Shtëpia e Frashërit: Një muze, një park skulpturash, një
rezidencë artistësh dhe një stacion radiofonik, i bazuar në
shtëpinë e familjes Frashëri dhe në rrethinat e fshatit Frashër.

Katër projektet janë ideuar për të patur marrëdhënie të ndërsjellë,
veçanërisht për të ndarë burime njohurish dhe aftësish mes punonjësve
të secilës, duke i bërë ata më efektivë si grup. Në fakt, projektet kanë
efekt më të madh në rajon nëse bashkëveprojnë të gjitha në të njëjtën
kohë, edhe pse secila prej tyre do të kishte ndikim pozitiv edhe e
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Përshkrimi i Projektit

vetme. Së bashku, ato përfaqësojnë një vizion gjithëpërfshirës ku
mikpritja dhe destinacionet kulturore të klasit botëror përforcojnë
kujdesin ekologjik dhe krijojnë prosperitet të shpërndarë në mënyrë
të njëtrajtshme në luginën e ardhshme të Vjosës.

dhe në shkallë më të madhe, në Ballkan. Bizneset e mikpritjes

SSV beson se investimet e zgjuara në komunitet do të krijojnë një
cikël përforcues të përbashkët ndërsa në anën tjetër përmirësimet
në mirëqenien e përgjithshme të individëve në komunitet e bëjnë
edhe më të mirë mjedisin për të cilin vizitorët paguajnë për të kaluar
kohë. Rrugë të mira, ushqim dhe ujë i pastër, energji e rinovueshme
e sigurt si edhe njerëz të shëndetshëm e të kënaqur krijojnë mjedise
të qëndrueshme e të sigurta të cilat përbëjë bazën e një sektori
turistik të suksesshëm e afatgjatë.

i kanë arritur standardet ndërkombëtare të cilësisë; ku të metat më
të mëdha janë shërbimi ndaj klientit dhe dizajni i dobët vizual e
hapësinor.
SSV do t'i trajtojë të dyja këto mangësi të tregut shqiptar. Kjo do
të realizohet duke krijuar një strukturë shërbimesh të kujdesshme
ndaj detajeve brenda sektorëve të mikpritjes e kulturës, si edhe

Këshilltar teknik
i zhvilluesit

Hotel i veçuar me
dymbëdhjetë dhoma dhe
qendër konferencash

e të motivuar.
SSV është e strukturuar përreth arkitektëve dhe ekspertëve
kulturorë. Agjencitë zhvillimore dhe OJQ-të në sektorin e zhvillimit
që angazhojnë projekte me komponentë të projektimit kanë
tendencën të mos kenë përvojën për të trajtuar siç duhet specifikat

Partner për rrjetin
ushqimor në
Sipërmarrja
luginën e Vjosës

Sociale
Vjosa

Partner teknik
i Ministrisë
së Kulturës

e proceseve të dizajnit dhe ndërtimit. Zotërimi i kësaj dijeje në vend

Shtëpia e
Frashërit
Muze i historisë
kulturore dhe
park skulpturash

Menaxhim

Restorant
eksperimental
butik

(hoteleri, shërbim restoranti) në Shqipëri, në shumë raste, ende nuk

duke i prodhuar ato prej një skuadre jashtëzakonisht të talentuar

Hoteli
“Bredhi Hotovës”

“Hucho”

SSV do të udhëheqë në një epokë të re të mikpritjes në Shqipëri

do të lejojë SSV-në të ofrojë në mënyrë efikase një produkt me cilësi
të lartë me një kosto shumë më të ulët sesa OJQ-të apo aktorët e tjerë
të sektorit të zhvillimit.

Rrjeti i Haneve
Hani
Strëmbec

Hani
Bënjë

Bujtinë +
kafe/restorant

Figura 74. Sipërmarrja Sociale Vjosa dhe lidhja me bizneset e tjera
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Shërbimi
SSV do të sjellë një nivel të ri të cilësisë për ekonominë e turizmit,
e cila është aktualisht modeste në Luginën e Vjosës duke siguruar
cilësinë e shkëlqyer në shërbimin ndaj klientit si edhe përsosmërinë
në mjediset ku ndodh shërbimi. Nga katër projektet e përshkruara
më lart, rrjeti “Hanit i Fshatit” do të jetë përgjegjësia kryesore e SSV,
teksa do të ofrojë gjithashtu shërbime të projektimit dhe konsultimit
për projektet e tjera për pagesa të vogla (shih figurën 74).

Hoteli “Bredhi i Hotovës”:
• SSV do të koordinohet me Bashkinë e Përmetit dhe agjencitë e
tjera qeveritare për të hartuar një paketë koncesionesh për t’iu
ofruar zhvilluesve;
• SSV do të ketë të drejtën për të komisionuar arkitektin e hotelit
“Bredhi i Hotovës”, i cili do të jetë një nga kushtet e kontratës
së zhvilluesve;
• SSV do të veprojë si një arkitekt vendas në bashkëpunim me
firmën e arkitekturës së përzgjedhur dhe do të menaxhojë
ndërtimin.

Hani i Fshatit:
SSV do të mbikëqyrë shndërrimin e shtëpive të fshatit në hane dhe
do të menaxhojë veprimet e tyre në këto mënyra:
• SSV do të identifikojë pronat potenciale që do të shndërrohen
në hane;
• SSV do të negociojë për të siguruar një qira dhjetëvjeçare për
pronën, me kusht që SSV të ketë liri të plotë për të rinovuar
ndërtesat në këtë pronë, pa asnjë kosto për pronarin;
• SSV do të hartojë dhe mbikëqyr ndërtimin e hanit;
• SSV do të zgjedhë një kujdestar për çdo han dhe do të sigurojë

Hucho:
• Drejtori i SSV do të shërbejë si anëtar i përhershëm i votimit të
bordit këshillues së “Hucho”;
• SSV do të rekrutojë Ledi Cola për pozicionin e drejtorit kreativ
të restorantit;
• SSV do të ndihmojë në krijimin e rrjetit të burimeve ushqimore
të “Hucho”;
• SSV do të koordinojë shkëmbimin e krijimit të menysë midis
restorantit “Hucho” dhe rrjetit “Hani i Fshatit”.

mbështetje për ta nga Tirana;
• SSV do të menaxhojë praninë online të rrjeteve të haneve për
rezervime dhe publicitet;

Shtëpia e Frashërit:

• SSV do të menaxhojë fitimin e hanit si dhe sigurimin e

• Drejtori i SSV do të shërbejë në bordin e këshilltarëve të

investimeve të jashtme për të financuar zgjerimin e numrit të

Ministrisë së Kulturës për Shtëpinë e Frashërit; kjo punë do të

shtëpive.

përfshijë dhënien e ekspertizës në marrjen e vendimeve për
stafin e Shtëpisë së Frashërit, duke përfshirë dhe kuratorin

Përveç menaxhimit të “Hanit të Fshatit”, SSV do të marrë pjesë në
themelimin, e në disa raste dhe në veprimtarinë, e tri projekteve të
tjera të Luginës së Vjosës.
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kryesor dhe ekipin e arkivës;
• SSV do të jetë ekipi i projektimit për rinovimin e shtëpisë dhe
do të punojë ngushtë me kuratorin e fillestar (i specializuar në
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skulpturë) të Shtëpisë së Frashërit në detyrat e planifikimit të

Por, sipërmarrja sociale është një formë e shpejtë e organizimit në

territorit në fjalë;

nivel botëror, dhe ka shumë shembuj në kontekstin evropian post-

• SSV, si anëtar i bordit këshillimor, do të ndihmojë në zhvillimin
e programit “artist në rezidencë” dhe stacionit radiofonik.

socialist. Në Rumani, një projekt relativisht i suksesshëm i quajtur
“Village Life - Jetesë Fshati” është aktualisht në portofolin e NESsT,
një inkubatori të bazuar në San Francisko. Me disa ngjashmëri me
SSV, “Jetesë Fshati” “promovon zhvillimin e qëndrueshëm rural

Projekte të tjera:

duke i lidhur udhëtarët urbanë me jetën e fshatit të vjetër në zemrën

• SSV gjithashtu do të ofrojë shërbime projektimi për OJQ-të dhe

e Rumanisë rurale”. Deri më sot, projekti i “Jetesës së Fshatit” ka

financuesit e tjerë për infrastrukturën dhe projekte të dizajnit

marrë një financim prej 59.425$. Ka patur gjashtë familje aktive

përgjatë Luginës së Vjosës. Ndërhyrje të tilla mund të përfshijnë

pritëse, dhe mesatarisht, secila nga këto familje ka parë një rritje

pika vrojtimi në rrugë dhe rindërtimin e banjave termale të

prej 17 për qind të të ardhurave të familjes.

Bënjës.
Kohët e fundit në Shqipëri ka patur një numër ndërmarrjesh të reja

Analiza e tregut

shoqërore për start-up. Pana me bazë në Tiranë është një shembull i
një ndërmarrjeje sociale në sektorin e dizajnit. Pana krijon mobilie

Nuk ka një marrëveshje universale për përcaktimin e sipërmarrjes
sociale. OECD i përcakton ato si “çdo aktivitet privat i ndërmarrë
në interesin publik, i organizuar me një strategji sipërmarrëse, por
qëllimi kryesor i të cilit nuk është maksimizimi i fitimit, por arritja e
qëllimeve të caktuara ekonomike dhe sociale dhe që ka kapacitetin

dhe objekte shtëpiake nga ripërdorimi i drurit, duke punësuar
individë socialisht të margjinalizuar. Siç ka tendencë të ndodhë në
sektorin zhvillues, cilësia e produkteve të Panës kanë një prioritet
më të ulët sesa ai i trajnimit të punës dhe punësimit (kapitali
njerëzor).

të sjellë zgjidhje inovative për problemet e përjashtimit social dhe të
papunësisë” (OECD, 1999).

Ndërkohë që projekti Pana është për t’u lëvduar, për efektin social
që mbart, modeli i tij i biznesit ka të meta: shtrirja e efektit të saj
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Aktualisht, nuk ka sipërmarrje sociale që operojnë në sektorin e

social - numri i personave që mund të punësojë - varet prej sasisë së

mikpritjes në Shqipëri. Në fakt, sipërmarrjet sociale janë të rralla

produkteve që mund të shesë. Më fjalë të tjera, mund të ndihmojë

në sektorin e mikpritjes në mbarë botën. Një studim i sipërmarrjeve

më shumë njerëz vetëm duke shitur më shumë mallra. Por, ky duhet

sociale në pesë shtete evropiane në vitin 2011 zbuloi se 75 për

të jetë një biznes ku prodhimi i mallit është prioritet dytësor - pra

qind e të gjithë të anketuarve ishin të përqendruar në pesë sektorë:

me vlerë relativisht të ulët duhet të mos jetë objektivi kryesor i

shërbimet sociale, punësimi dhe trajnimi, mjedisi, arsimimi, dhe

dëshiruar. Ky nuk është një cikël fitimprurës dhe ka një perspektivë

zhvillimi ekonomik, social dhe komunitar.

të dobët në periudhë afatgjatë.
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Në të kundërt, shërbimet (ose e thënë më mirë “eksperiencat”)

SIPËRMARRJA SOCIALE VJOSA

Organizimi dhe Menaxhimi

përbëjnë një shitje të ripërtërishme përjetë: përderisa njerëzit të kenë
një eksperiencë cilësore do të vazhdojnë të rikthehen, mundësisht
dhe disa herë në vit. SSV kupton nevojën që biznesi social ka për të

Atelier Albania
Akademia Verore 2017

mos sakrifikuar cilësinë në këmbim të efektit. Për SSV, një produkt
më i mirë është në të vërtetë përparësia e tij kryesore.
Është po ashtu me rëndësi kritike të vihet në pah se njerëzit

Grante për “startup”
Investime private
Kredi biznesi

të cilët punësohen nga projekti i SSV nuk do të konsiderohen të
“pafavorizuar”. Të punuarit nuk është një kusht i detyrueshëm për të
marrë ndihmë. Shkëputja e pellgut të punës nga pellgu i përfitimeve
është çelësi i suksesit të bizneseve dhe një risi kyçe e integruar në

Sipërmarrja Sociale Vjosa
Figura 75. Procesi i financimit të SSV

projektin SSV.
Grupi i projektimit të SSV është i përbërë prej projektuesish tepër
Individët e punësuar për projektin SSV do të pajisen me trajnimin
maksimal dhe të arrijnë standardet ndërkombëtare, e fruti i punës
së tyre do të shpërndahet tek ata që janë më pak të favorizuar

të talentuar dhe të edukuar me ndërthurje të eksperiencës së punës
kombëtare dhe ndërkombëtare. Portofoli i përbashkët i grupit përfshin
një sasi të konsiderueshme punësh brenda sektorit të zhvillimit.

ekonomikisht përreth tyre. Për strukturë më të detajuar të “SSV”
shih seksionin më poshtë dhe shtojcën.

SSV do të regjistrohet si një sipërmarrje sociale. Në ligjin shqiptar,
ky status lejon organizatën të krijojë bashkëpunime me institucione
qeveritare dhe të jetë e përshtatshme për fonde qeveritare brenda
dy viteve të para të eksperiencës së saj në treg. Ndryshe nga një OJQ,
një sipërmarrje sociale bëhet e vetë-mbështetur prej të ardhurave të
rrjedhura nga ky projekt. Në rast se ideja ka sukses, organizata e
ndodhur pas kësaj ideje ia del mbanë. Ligji shqiptar po ashtu kërkon
që forca punëtore e një sipërmarrje sociale të jetë 30 për qind nga
shtresa të margjinalizuara të shoqërisë.
Në SSV, këta njerëz janë fermerët e shkallës së vogël dhe prodhuesit
të cilët formojnë rrjetin e ushqimit e prodhimit që furnizon kuzhinat
e “Hanit të Fshatit” dhe restorantit “Hucho”.
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Struktura e SSV është si në vijim:
Komiteti Drejtues i SSV
• Një grup prej tetë ekspertësh do të takohen çdo vit për të dhënë
konsulencë e të marrin në konsideratë vendime kryesore. Ata do
të jenë profesionistë të fushës së zhvillimit, individë nga biznesi,
ekspertë turizmi, dhe ekspertë të trashëgimisë e kulturës. Këta
ekspertë do të ftohen prej drejtuesit të SSV, do të shërbejnë për
pesë vite dhe do të kompensohen financiarisht.

SIPËRMARRJA SOCIALE VJOSA

• Ai do të jetë një vendas prej Përmetit dhe i lidhur ngushtë
me banorët në këtë qytet, i besueshëm dhe i respektuar si një
ndërmjetës
• Ky person do të punojë si një zgjidhës konfliktesh vendas e do
të jetë një aktor thelbësor në gjetjen e shtëpive si dhe do të
negiociojë qiranë me pronarët
• Ai do të jetë një faktor kyç në sigurimin e materialeve të
ndërtimit dhe punës për hanet
• Administratori në terren do të zhvillojë lidhje me ofrues të tjerë
shërbimesh për larjen e rrobave dhe pastrimin e shtëpive si

Drejtuesi i SSV
• Pozicioni i drejtuesit është një punë me kohë të plotë; drejtori

edhe me fermerë dhe artizanë, produktet e të cilëve do të shiten
në hane

do të ketë një kualifikim në arkitekturë si dhe eksperiencë në
fushën e zhvillimit rural si dhe do të ketë një rekord ekselence
të bazuar mirë
• Drejtuesi i SSV ka fjalën e fundit për sa i përket përzgjedhjes së
pronave për të rinovuar
• Përzgjedh kujdestarët e hanit

Vullnetarët e SSV (1 deri 3 persona)
• Vullnetarët do të jenë njerëz të rinj, pensionistë ose çdokush që
mund të jetë i interesuar në arkitekturë ose zhvillim rural
• Ky grup do të jetë i bazuar në Tiranë ose Përmet
• Vullnetarët do të jenë pjesëmarrës aktivë në ndërtimin e haneve

• Mbikëqyr procesin e dizajnit të secilit prej haneve
• Udhëheq operacionet e mbledhjes së fondeve

Graﬁku Organizativ i SSV

• Menaxhon veprimet e përditshme

Administrator
i Terrenit

Stafi i Projektimit të SSV (staf me një individ)
• Ky pozicion kërkon një eksperiencë profesionale prej minimumi
dy vitesh në projektim arkitektonik me një fokus të veçantë në
trashëgiminë rurale dhe projektim konservimi
• Personi në këtë pozicion do të bashkëpunojë ngushtë me

Komiteti
Drejtues

drejtuesin e SSV mbi procesin e projektimit (dizajnit)
Stafi Administrativ i Terrenit
• Ky individ do të jetë i bazuar mes Tiranës e Përmetit
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Drejtuesi
i SSV

Staﬁ i
projektimit

Vullnetarët
e SSV

Figura 76. Struktura e stafit të SSV
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Marketimi dhe Shitjet

SIPËRMARRJA SOCIALE VJOSA

Pas vitit të parë, shpenzimet e lidhura me dizenjimin e faqes së
internetit dhe vënien në punë të zyrës përjashtohen (eliminohen).

SSV në vetvete do të ketë një imazh publik minimal dhe nuk do
të marketohet në publikun e gjerë. Imazhi i saj si një institucion

Kosto të vazhdueshme do të jenë rrogat e stafit, mbajtja e një makine
për udhëtime në Përmet, si dhe shpenzime zyre.

i përgjegjshëm dhe me vlerë mes donatorëve është me shumë
rëndësi, kështu që grupi do të përkushtohet që herët për të krijuar

Këto kosto do të mbulohen nga një ndërthurje e granteve të fituara si

një identitet vizual të nivelit të lartë, gjë e cila do të bëhet e njohur

sipërmarrje sociale prej burimeve të brendshme kombëtare, grante

nëpërmjet tërë materialeve të saj të printuara dhe digjitale. SSV

ndërkombëtare dhe kredi me interes të ulët. Fillimisht, SSV do të

do të ketë një faqe interneti të thjeshtë ku do të paraqiten gjithë

ketë nevojën për të siguruar dy vite financimi derisa shtëpitë pritëse

deklaratat ligjore për transparencë (shih figurën 78).

të fillojnë të gjenerojnë fitime.

SSV do të aplikojë për kredi dhe grante në mënyrë të vazhdueshme

Përfitimet prej rrjetit të haneve do të kthehen pas në vazhdimësinë

e do të punësojë staf me dakordësinë se shkrimi i projekteve për

e financimit të SSV dhe kështu SSV do të mund të paguajë kreditë.

grante dhe rritja e fondeve është një element thelbësor i SSV. Në
të ardhmen këto grante nuk do të financojnë domosdoshmërisht
veprimet e vetë SSV, por do të drejtohen drejt projekteve specifike
si për shembull ato të lidhura me infrastrukturën ose edukimin,

Për vitin 1 (67,000 euro):

si dhe për përmirësimin e efiçencës energjetike në fshatra. SSV

Rrogat e stafit: 42,000 (1@30,000, 3@4,000)

do të shpërndajë këto grante pasi misioni thelbësor i SSV është të

Qiraja e zyrës dhe mjete ndihmëse: 4,000

kontribuojë në përmirësimin e përgjithshëm të kushteve të jetesës

Zgjerimi i zyrës dhe pajisjet (kompjutera, printera etj.): 8,000

në fshatra, të rrisë vlerën e projekteve mbështetëse e në këmbim do

Blerja e makinës: 7,000

t’i shërbejë SSV financiarisht.

Nafta e makinës dhe mirëmbajtja për një vit: 2,000
Dizajni i faqes së internetit dhe mirëmbajtja: 3,000
Sigurimi i biznesit: 1,000

Kërkesa për Financim
Kostot operacionale vjetore të SSV do të jenë përreth 67 000 euro
përgjatë vitit të parë dhe 44 000 euro gjatë vitit të dytë, të tretë, të
katërt e të pestë.
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Për vitin 2 (44,000 euro):
Rrogat e stafit: 38,000 (1@30,000, 2@4,000)
Qiraja e zyrës dhe mjetet ndihmëse: 4,000
Nafta e makinës dhe mirëmbajtja për një vit: 2,000
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Pasi hani i parë hapet pas vitit të parë të punës së SSV, stafi do ta
zhvendosë vëmendjen drejt gjetjes së burimeve shtesë të financimit.
Kjo do të jetë në formë grantesh dhe investimesh të tjera specifike
për këtë projekt.
SSV do të financohet prej një ndërthurjeje të burimeve dhe rrjedhash
të ardhurash:

SIPËRMARRJA SOCIALE VJOSA

Grante
SSV do të ketë një veprimtari “sulmuese” të shkrimit të projekteve,
në mënyrë që të ndjekë financimet e mundshme kombëtare e
ndërkombëtare.
Kredi
Ajo pjesë e kostove të procesit fillestar të SSV që nuk mbulohet prej

•

Përfitime prej haneve

granteve dhe mbështetjeve të tjera qeveritare do të mbulohet prej

•

Grante

kredisë së biznesit.

•

Kredi

Përfitimet e “Hanit të Fshatit”

Parashikimet Financiare

Në çështje përfitimi, paratë e ardhura prej projektit të “Hanit

Bazuar në përllogaritje të përafërta, nëse një han është i rezervuar

të Fshatit” do të fillojnë të investohen në SSV pasi investimi

në 50 për qind të kapacitetit të tij çdo vit, të ardhurat e gjeneruara

fillestar i shtëpive është paguar (50 000 euro).

prej funksionimit të dhomave, plus restoranti dhe kafeneja do të

–Njëzet e katër muaj pas hapjes, ose derisa investimi fillestar
të jetë paguar, cilado të ndodhë më parë: Gjithë fitimi shkon tek
investitori.
–Pasi investimi fillestar është paguar, fondet fillojnë të ndahen

jenë të mjaftueshme jo vetëm për të mbuluar kostot e veprimtarisë
(materialet, shërbimet dhe rrogat e kujdestarëve), por gjithashtu
edhe për të rikthyer/rifituar investimin fillestar në një kohështrirje
prej dy vitesh (shih tabelat e projeksioneve financiare të Hanit të
Fshatit, faqe 40–44).

kështu: 20% e fitimit tremujor shkon tek investitori në përjetësi;
40% e fitimit tremujor pasi investimi fillestar është shlyer
shkon drejt SSV; 40% e fitimit tremujor shkon drejt fondit të
infrastrukturës së fshatit (e ndarë në rrugë, bujqësi, blegtori,
edukim e kështu me radhë, gjë e cila do të vendoset në takime
me anëtarët e fshatit).
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Shtojca

Kostoja për të Financuar Sipërmarrjen Sociale Vjosa
(për periudhën pesëvjeçare)
Nr.

Vite

Pagesa/
muaj

Pagesa/
vit

Pagesa
totale

Menaxher projekti

1

5

700

8,400

42,400

Menaxher i luginës

1

5

300

3,600

18,000

Ekipi nismëtar

4

1

500

24,000

24,000

Staﬁ zbatues

1

4

500

6,000

24,000

Qira e zyrës Përmet

1

5

80

960

4,800

Qira e zyrës Tiranë

1

5

200

2,400

12,000

Kosto e faqes web

1

5

3,000

3,000

45,960.00 €

127,800.00 €

Total

Figura 77
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2,280.00 €

Figura 78. Imazhe reference për faqen e internetit të SSV
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Strëmbec, Albania
September 2, 2017
Një bashkëbisedim midis anëtarëve të akademisë verore dhe një
banori të fshatit me të cilin u ndeshëm teksa qëndronte i ulur në
hije. Z. Sotiri është 84 vjeç dhe ka jetuar në këtë fshat gjatë gjithë
jetës së tij.

Z. Sotiri:
AASA:
Figure 79. Rrënoja të banjës së fshatit në Strëmbec

Z. Sotiri:

AASA:
Z. Sotiri:

AASA:
Z. Sotiri:

Figure 80. Pronë e braktisur në Strëmbec
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Doni të shkoni në Sopot?
Jo jo, do të vijmë një ditë tjetër për të shkuar në Sopot;
sot jemi të lodhur.
Eh si ka qenë këtu, 4 çerdhe ka patur. Çdo gjë ka patur
këtu. Me lindje grash, me banjo, me ambulancë. Të tëra.
Komplet. Doktori, për lindjen e grave, ishte atje (tregon me
gisht poshtë kodrës).
Po sa shtëpi ishin këtu gjatë komunizmit?
Këtu qenë gati 120 shtëpi, që qenë të populluara. Tani kanë
ngelur vetëm trembëdhjetë… Arrriti, se unë kam qenë në
këshill atëhere, deri në 750 banorë. Saqë nuk kalonim dot
në rrugë që të vinim në dyqane nga njerëzit.
Ka patur dyqane këtu?
Po, atje ku vajtët ju, i patë ato selvitë? Në të tëra anët
ishin dyqane atje. Pastaj shkolla qe atje përtej, që është e
prishur, atje ku vutë makinën ju. U bë me perspektivë ajo.
Me dy turne vazhdonin nxënësit.
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AASA:
Z. Sotiri:
AASA:
Z. Sotiri:
AASA:
Z. Sotiri:
AASA:
Figure 81. Rrënojat e kishës në Strembec, pjesë e një
kompleksi publik i cili nisi të shkatërrohej pas komunizmit

Z. Sotiri:
AASA:
Z. Sotiri:

AASA:
Z. Sotiri:
AASA:
Z. Sotiri:

Duket që ka qenë goxha fshat. Po banjot? Na thanë që ka
patur banjo këtu.
Po. Banjot ishin që të vije nga puna e të vije të laheshe,
pastaj të shkoje në shtëpi.
Banjo fshati, si banjo romake, po për punëtorët?
Po po.
Po me çfarë merreshin atëherë njerëzit?
Në koperativa punonin. Por fshati ishte i njohur edhe për
sharrëxhinj të mirë.
Fshati besoj ka qenë i zhvilluar edhe para komunizmit.
Po po, kanë qenë në kurbet dhe e kanë zhvilluar.
Ku kanë emigruar?
Në Amerikë, në Stamboll. Ky fshati ynë me kurbet është
mbajtur. Kjo për shkak se dhe tokë për ta punuar nuk ka
shumë këtej. Është ajo toka që duket përtej lumit, por
atëhere s’të linte beu atje tutje.
Po banjot ku ndodheshin?
Atje, atje ku ka qenë kisha.
Te kisha? Ato ndërtesat që janë prishur?
Sic ishte kisha po në anë, përkrah. Kishte edhe një kuzhinë
të vogël për fëmijë, çdo gjë kishte.

Figure 82. Fermat furnizohen me ujin që rrjedh teposhtë nga
ujëvara e Sopotit, rreth 1,5 orë në këmbë nga Strembeci
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AASA:
Z. Sotiri:

Figure 83. Kanali ujitës që rrjedh teposhtë
në drejtim të fshatit

AASA:
Z. Sotiri:

AASA:
Z. Sotiri:

Kaq ka qenë fshati? Apo është prishur, djegur ndonjëherë?
Fshati, llogarite fillon që në kodra, atje sipër, e shkon deri
në fund te përroi. Ishte sistem i ngjitur. Shtëpitë ishin
ngjitur e ngjitur me njëra-tjetrën. Ky fshati jonë është
ndërruar tre herë.
Pse?
Ishte poshtë njëherë te fusha, po aty kishte shumë
hajdutë. Pastaj vajti atje te kodra matanë. Atje ishte gjarpër
i madh e në fund lëvizën këtu. Aty ku latë makinën ju ka
qenë manastir.
Qenka një sistem shumë i mirë ujitje, nuk kisha parë më
përpara si ky.
Uji është i ftohtë brisk në burim. Ja ky uji që sheh këtu nga
atje vjen. Është kanali që e merr që nga ujëvara, kalon mes
tre shtëpive dhe e sjell këtu. Ky këtu është për vaditje,
po kemi marrë dhe tubat që nga ujëvara dhe e kemi
shpërndarë nëpër familje. Secila shtëpi ka tubacionet e saj.
Sa i vjetër është fshati?
Nuk e mbajmë mend. Unë vajta tetëdhjetë e katër vjeç
dhe nuk e mbaj mend.

Figure 84. Uji lëviz nën ndërtesa nëpër Strëmbec
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Figure 85. Kanali ujitës

AASA:
Z. Sotiri:
AASA:
Z. Sotiri:
AASA:
Z. Sotiri:

AASA:
Z. Sotiri:

Po fëmijët? Janë jashtë Shqipërie?
Po, vijnë ndonjëherë na vizitojnë, kur ka festa. Ja deri
pardje këtu i kishim. Bëmë edhe një festë këtu si çdo vit,
është festa e fshatit më 16 gusht. Këtu ka qenë dyqani, ja
e shikon. Me banak e me të gjitha. Ka patur edhe këpucari.
Ky ka qenë fshati më i madh në të gjithë krahinën.
Duket, edhe shtëpitë janë shumë të mira.
Eh, po janë braktisur tani.
A kalojnë shumë turistë këtu?
Plot kalojnë.
Po a qëndron ndonjëri në fshat?
Jo, jo. Ja i bëri njëri njëherë një propozim asaj shtëpisë
atje, i tha të rrijmë disa netë e të paguajmë, të na mbash.
Dhe ai pranoi, i tha po, të vini. Nga të tëra vendet vijnë—
Hollandë, Belgjikë.
Vetëm në verë? Apo edhe në dimër?
Jo në dimër jo, vetëm në verë. Turistët që erdhën këtë vit
bënë në plan të vijnë edhe në dimër. Po ku rrinë dot ata në
dimër, bën shumë ftohtë atje te ujëvara.

Figure 86. Pamje e ujëvarës së Sopotit
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Po po, në fshat mund të rrinë. Se atje te ujëvara nuk rrihet.
Ka ortekë atje. Ortekët na i shkatërrojnë tubat e ujit, na i
bëjnë copë.

AASA:

Mendova se kjo shtëpia e rregulluar mund të ishte bërë
për të pritur turistë.

Z. Sotiri:

Jo, është në Greqi ai, familjarisht. Po nuk doli njëri, po
mund të bënin një lokal aty poshtë, ku është rezervuar.
Është vend i mirë aty. Thonë që do e bënte njëri.

AASA:
Figure 87. Tubacionet në ujëvarën e Sopotit

Po mund të rrinë në fshat.

Ku është rezervuari?

Z. Sotiri:

Rrugës për në Sopot, është një lërë aty që kullot bagëtia.

AASA:

Po edhe këtu te ju në fshat, po të bëhen nja dy shtëpi për
të pritur turistë, një kafene…

Z. Sotiri:
AASA:
Z. Sotiri:

Nuk ka kush e bën këtë këtu…
Mund të kthehen djemtë e rinj të rrinë këtu.
Po nuk vijnë jo, nuk kanë ndërmend... Ne që kemi ngelur
këtu jemi pleq. Ata edhe kur vijnë, vijnë pak që na shohin
dhe ikin në Përmet, se kanë blerë shtëpi atje, ata nuk rrinë
fare këtu.

Figure 88. Banor i Strëmbecit që punon për pastrimin e sistemit të ujitjes
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Figure 89. Maja e Nëmërçkës, fillimi i burimit që ushqen Strëmbecin

AASA:
Z. Sotiri:

Po fshati ka ndonjë legjendë? Apo nga vjen emri i fshatit?
Ja ta them unë… Këtu ka patur shumë hajdutë...
Se kishte shumë njerëz nga kurbeti që kishin florinj,
e vinin hajdutë që t’ua vidhnin. Në fshatrat e tjerë i
vodhën... Kurse këtu i pritën me pushkë dhe ata nuk
guxuan të vijnë më... dhe i mbeti Strëmbec - S’trëmbet.
Edhe në shkollë kështu e kemi mësuar.
Popullsia më e madhe në këtë fshat ka qenë. Dhe nga
këta, kur duhet të vinin në Gjirokastër, kalonin te një
grykë aty që i thonim ne gryka e gomarit.
Mes maleve? Duket shumë larg.
Po, por atëherë s’kishte mënyrë tjetër komunikimi. Kalon
atje e shkon në Gjirokastër më këmbë. Tregtia bëhej më
shumë me kuaj.
Po fshati jonë është i pasur me ujë nga Sopoti... të tjerët
për ujë vuajnë. Po kaloi uji... mes përmes fshatit del dhe
ujit fushat... ku ka pasuri më të madhe.

Figure 90. Ku uji buron nga toka në Nëmërçkë
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Rreth Akademisë së Atelier Albania
Akademia Verore e Atelier Albania (AASA), pjesë e Atelier Albania/
Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit (AKPT) nisi në 2015
si një forum për të eksploruar metodologji të reja në edukimin e
planifikimit urban si dhe për të shtjelluar imtësisht mbi një qasje
kritike ndaj zhvillimit të turizmit. AASA synon të shndërrohet në një
urë lidhëse mes dy lloj njohurish; njohuritë teknike të planifikuesve
urbanë (njohuri të përpunuara) dhe “njohurive personale”, të
bazuara në eksperiencën e banorëve vendas. Këto dy njohuri nuk
janë hierarkike - ato janë thjesht të ndryshme. Prania e AASA-s në
terren fokusohet në krijimin e një ekuilibri mes aktorëve nëpërmjet
një dialogu të qëndrueshëm.
Në metodën e punës së Akademisë, instruktori e lehtëson procesin;

Figura 91. AASA interviston një banor të fshatit të Bënjës, Gusht 2017

duke udhëhequr grupin drejt synimeve dhe programit si dhe duke
ndihmuar në përcaktimin e bazave intelektuale dhe etike. Por,
idetë i përkasin grupit dhe diskutohen ndërmjet të barabartëve.
Detyra e akademisë është të arsyetojë, duke e bërë këtë nëpërmjet
eksperiencave të drejtpërdrejta. Turizmi ka të bëjë me kënaqësinë,
dhe për të qenë në gjendje për ta përjetuar në mënyrën më produktive,
AASA ngulmon se një ton i kujdesshëm argëtues në hulumtim duhet
të konsiderohet si një synim pedagogjik fisnik.

Figura 92. Zyra e AASA ‘17 afër qendrës së Përmetit
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Rreth Atelier Albania
Atelier Albania (AA) është një njësi e cila ndjek një qasje
eksperimentale ndaj prioriteteve të planifikimit urban të Agjencisë
Kombëtare të Planifikimit të Territorit (AKPT). Synimi i Atelier
Albania është të riinterpretojë planifikimin hapësinor jashtë
modeleve tradicionale të planifikimit të centralizuar, të udhëhequr
nga shteti.
Kjo njësi synon të përmirësojë punën e agjencisë nëpërmjet
kontributit konkret por njëkohësisht jo-tradicional. AA ka po ashtu
si synim organizimin e konkurseve ndërkombëtare mbi arkitekturën
dhe planifikimin urban, nëpërmjet aktiviteteve publike të hapura
e edukative, me qëllim promovimin e praktikave inovative në
arkitekturë e planifikim, dhe për të propozuar projekte—pilote për
t’u ndërmarrë. AA realizon projekte planifikimi në bashkëpunim
me konsulentë të huaj, OJQ ndërkombëtare dhe entitete zhvilluese,
organizata të shoqërisë civile, institucione publike vendase si dhe
nëpërmjet resurseve teknike të agjencisë për të prodhuar projekte
vizionare të planifikimit hapësinor.
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