Akademia 100+ Fshatrat është një sipërmarrje e Qeverisë Shqiptare, iniciuar
nga Zyra e Kryeministrit, e cila zbatohet nga Agjencia Kombëtare e Planifikimit
të Territorit (AKPT), në bashkëpunim të ngushtë me Ministrinë e Bujqësisë dhe
Zhvillimit Rural (MBZHR), Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit (MTM), Ministrinë e
Kulturës (MK), Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë (MIE), Agjencinë për
Zhvillim Bujqësor dhe Rural (AZHBR) dhe Fondin Shqiptar të Zhvillimit (FSHZH).
Kjo nismë vjen në zbatim të Programit Kombëtar të Zhvillimit Rural “100
Fshatrat” me objekt kryesor hartimin e modeleve të zhvillimit për secilin prej
tyre, bazuar tek potenciali turistik.
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AKADEMIA 100+ FSHATRAT

22 SKUADRA
Në periudhën gusht – dhjetor 2018, 22 grup fshatrat u studiuan nga 22 skuadra
pune të dedikuara, të cilat punuan për hartimin e modeleve të zhvillimit për
secilin nga fshatrat. Skuadra e dedikuar kishte në përbërjen e saj: pesë
studentë, një drejtues grupi me status pedagog, një asistent grupi dhe një
grafist dizenjator (me kohë të pjesshme). Gjithashtu skuadrat u mbështetën
në disa raste nga studentë të Fakultetit të Ekonomisë/ UT dhe studentë të
Universitetit Bujqësor të Tiranës, edhe gjatë punës në terren, por kryesisht
gjatë procesit të punës në Tiranë.
MENTORË RAJONALË + EKSPERTË
Skuadrat punuan intensivisht në Tiranë, nën udhëheqjen e drejtuesit të
secilës skuadër. Gjatë kohëzgjatjes së Akademisë, nga gushti në dhjetor u
organizuan 4 workshope (punëtori), qëllimi i të cilëve ishte të sjellë skuadrat e
një rajoni së bashku për të ndarë gjetjet dhe propozimet e secilit me të tjerët,
për të sjellë diversifikim të ofertës së rajonit, si edhe për të arritur një emërues
të përbashkët të zhvillimit. A100+F u asistua nga ekspertë të institucioneve
publike në nivel qendror dhe vendor si dhe ekspertë të jashtëm me përvojë
akademike, me qëllimin për t’u thelluar më shumë në trajtimin e çështjeve dhe
potencialeve të secilit prej fshatrave.
2+1 JAVË NË TERREN
Grupet e punës identifikuan potencialin dhe kapacitetet njerëzore të
fshatrave, elementët fizikë të traditës, trashëgimisë, natyrës e pejsazhit të
këtyre komuniteteve, të cilat u rivlerësuan gjatë punës në për hartimin e
modeleve të zhvillimit, brenda kornizës së zhvillimit të turizmit rural me fokus
agroturizmin, ekoturizmin dhe turizmin e natyrës. U identifikuan banesat me
vlera arkitektonike, banesat e braktisura me potencial për t’u transformuar,
elementët e hapësirave të përbashkëta që mund të kthehen në hapësira të
komunitetit, ngrehinat e braktisura me potencial për t’u shndërruar në nyje
zhvillimi, shtigjet historike në natyrë që lidhin pika tërheqëse për vizitorët,
itinirare të mundshme turistike dhe të tjera aspekte me vlerë për t’u zhvilluar
në kuadër të turizmit rural.
PËRFUNDIMI
Maja e ajsbergut të produkteve të Akademisë u shpalos në ekspozitën e
fund-dhjetorit. Ndërsa puna e plotë e secilit Grup të Akademisë është duke
u përgatitur për botim. Secili fshat dhe secili rajon do të ketë botimin e tij
të dedikuar, me shpjegime të plota që do të tregojnë rrugën për të arritur
zhvillim dhe prosperitet.

RAPORT ECURIE

5

6
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16 KORRIK 2018

NËNSHKRUHEN MEMORANDUMET E
BASHKËPUNIMIT MES MBZHR, AKPT
DHE UNIVERSITETEVE

Në Sallën e Hartave në Kryeministri u zhvillua ceremonia e
nënshkrimit të Memorandumit të Bashkëpunimit për Programin
“100 Fshatrat” ndërmjet Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit
Rural, Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit dhe
institucioneve publike dhe private të Arsimit të Lartë: Universiteti
i Tiranës, Fakulteti Ekonomisë; Universiteti Politeknik i Tiranës;
Universiteti Bujqësor i Tiranës; Universiteti Epoka, Fakulteti
i Arkitekturës dhe i Inxhinierisë; Universiteti Polis, Fakulteti i
Arkitekturës dhe Dizajnit, Fakulteti i Planifikimit të Mjedisit dhe
Menaxhimit Urban; Universiteti Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë”,
Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Fakulteti i Shkencave
Ekonomike, Politike dhe Sociale.
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AKADEMIA 100+ FSHATRAT

18 KORRIK 2018

RETREAT LLOGARA

Eksperienca e Akademisë 100+ Fshatrat, nisi me një workshop,
ose takim orientues për pedagogët, asistentët dhe studentët
pjesëmarrës, në Llogara.
Në një mjedis larg qendrave të banuara, në mes të Parkut
Kombëtare, u krijua atmosfera e përshatshme për të tejçuar
frymën e kësaj iniciative të veçantë. U kërkua dhe u gjet forma
dhe mënyra më e përshtatshme për të bërë kalimin nga jeta
urbane në atë rurale.
Në takimin prezantues, grupet e punës u njohën me programin
e Akademisë në detaje, me detyrat specifike që duhet të
realizonin në fshatra. Grupet morën informacione të cilat duhet
t’i përcillnin tek banorët e 100 fshatrave, si dhe u trajniuan për
plotësimin e pyetësorëve.
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AKADEMIA 100+ FSHATRAT

18 KORRIK 2018

KICK OFF

Grupet e punës së Akademisë 100+ Fshatrat u angazhuan të
ndërmerrnin një ekspeditë në qindra vendabnime, ku do të
njihnin komunitetet duke komunikuar me ta, por edhe do t’u
përcillnin komuniteteve njohuri mbi Programet 100 Fshatrat dhe
programe të tjera në mbështetje të zhvillimit rural.
Kjo ekspeditë ishte një sfidë jo e vogël dhe njëkohësisht kishte
një rëndësi shumë të madhe, ndaj fillimi i saj u kthye në një
aktivitet publik me pjesëmarrjen e Kryeministrit, Koordinatores
Kombëtare të Programit, zv. Ministrit të Infrastrukturës dhe
Energjisë dhe Drejtoreshës së Agjencisë Kombëtare të
Planifikimit të Territorit, i cili kishte jehonë të gjerë mediatike.
Aktiviteti inicues i Akademisë u shoqërua me mesazhe
frymëzuese dhe mbështetje për grupet e punës, por edhe me
mesazhe për komunitetet pritëse të qindra fshatrave.
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AKADEMIA NË FSHAT

Grupet e punës identifikuan potencialin dhe kapacitetet
njerëzore të fshatrave, elementët fizikë të traditës, trashëgimisë,
natyrës e pejsazhit të këtyre komuniteteve, të cilat u rivlerësuan
gjatë punës për hartimin e modeleve të zhvillimit, brenda
kornizës së zhvillimit të turizmit rural me fokus agroturizmin,
ekoturizmin dhe turizmin e natyrës. U identifikuan banesat
me vlera arkitektonike, banesat e braktisura me potencial
për t’u transformuar, elementët e hapësirave të përbashkëta
që mund të kthehen në hapësira të komunitetit, ngrehinat e
braktisura me potencial për t’u shndërruar në nyje zhvillimi,
shtigjet historike në natyrë që lidhin pika tërheqëse për
vizitorët, itinerare të mundshme turistike dhe të tjera aspekte
me vlerë për t’u zhvilluar në kuadër të turizmit rural.
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PYETËSORË TË PLOTËSUAR
NË FSHATRA

Në bashkëpunim me INSTAT, Agjencia Kombëtare e Planifikimit
të Territorit hartoi 5 pyetësorë, të cilët u plotësuan gjatë
ekpeditës në qidra fshatra, me ndihmën e grupeve të punës.
U hartuan dhe plotësuan pyetësorë për familjet, pyetësorë për
bizneset, pyetësorë për turistët vendas dhe të huaj, si edhe
pyetësorë për kryepleqtë.
Pyetësorët u kthyen në një mjet shumë efikas për të njohur
komunitetet banuese dhe vizitorët e këtyre fshatrave, për
të kuptuar potencialet, sfidat dhe çështjet me të cilat ato
përballen.
Mbi bazën e këtyre njohurive, grupet e punës ndërtuan
propozimet e tyre për modelet e zhvillimit në fshatra.
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PYETËSORË TË PLOTËSUAR
NË FSHATRA PËR FAMILJET

Numri i popullsisë rezidente në fshatra është shumë i ndryshëm.
Mes tyre ka fshatra të cilët përballen me tkurrjen e ndjeshme
të popullsisë dhe me moshimin e saj, por ka edhe nga ato
fshatra, për të cilët fenonemene të kësaj natyre nuk janë kthyer
ende në sfidë. Ndërkohë, ka edhe fshatra, ku ndryshimi i numrit
të popullsisë është stinor për shkak të klimës, apo karakterit
turistik të tyre.
Pothuajse në të gjithë fshatrat, popullsia vendase ka ndihmuar
me plotësimin e pyetësorëve të familjes, por ka edhe nga ato
fshatra, ku është hasur në rezistencë nga banorët.
Pyetësori i familjes kishte për qëllim të merrte njohuri mbi
strukturën e familjeve, gjendjen fizike të vendbanimeve,
sfidat e familjes, si ekonomike, apo infrastrukturore, nivelin e
shërbimeve në fshatra, por edhe të kuptonte mendimin e tyre
për vendbanimin.
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PYETËSORË TË PLOTËSUAR
NË FSHATRA PËR BIZNESET

Krahasuar me zonat urbane, numri i bizneseve në fshatra është
mjaft i ult dhe kjo shpjegon edhe numrin relativisht më të vogël
të pyetësorëve të plotësuar në fshatra.
Bizneset në komunitetet rurale janë në rastet më të shumta
të karakterit të shërbimit, por ka edhe nga ato prodhuese, të
karakterit bujqësor dhe agropërpunues.
Qëllimi i hartimit dhe plotësimit të pyetësorëve për bizneset
ishtë për t’u njohur me tipologjitë e bizneseve në fshatra, sfidat
dhe propozimet e tyre për ta zhvilluar më tej këtë sektor në
zonat rurale.
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PYETËSORË TË PLOTËSUAR
NË FSHATRA PËR TURISTËT

Turizmi rural ka njohur zhvillim vitet e fundit në Shqipëri. Në disa
raste ai është turizëm i natyrës, mund të jetë edhe i kulturës, e
në raste të tjera është turizëm i kulinarisë. Mes 100 fshatrave, ka
edhe nga ato zona ku turizmi nuk ka mbërritur ende.
Mund të themi që numri i pyetësorëve për turistë vendas e
të huaj, të plotësuar është mjaft i vogël. Ky fakt në disa raste
lidhet edhe me periudhën e zhvillimit të ekspeditës, sidomos
në fshatrat malorë të veriut e verilindjes. Por ky fakt lidhet edhe
me mungesën e dëshirës në shumë raste nga ana e turistëve
për t’u angazhuar në plotësimin e pyetësorëve.
Megjithatë, numri i përgjigjeve të marra, ndihmon për të kuptuar
nga këndvështrimi i turistëve se si mund të përmirësohet
shërbimi dhe infrastruktura në fshatra.
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PERSONA KYÇ
DHE RASTE SUKSESI

Programi 100 Fshatrat ka 3 shtylla, ku e para lidhet me
investimet në përmirësimin e infrastrukturës publike, e dyta me
mbështetjen për zhvillim ekonomik nëpërmjet diversifikimit
të aktiviteteve ekonomike dhe e treta me mbështetjen për
zhvillimin e kapital social dhe njerëzor.
Në thelb, Programi do të ndërtojë kornizën dhe kushtet e
përshatshme që zhvillimi të ndodhë. Por kuptohet që zhvillimi
të ndodhë duhet që vetë pjesëtarët e komuniteteve, qoftë
rezicentë apo në diasporë, si edhe komuniteti i biznesit të
angazhohen intensivisht dhe në vazhdimësi.
Për këtë arsye, grupet e punës së Akademisë, gjatë ekspeditës
në qindra fshatra kanë identifikuar rastet e suksesit, të cilë duhet
të promovohen më shumë dhe të kthehn në burim frymëzimi
për të tjerët,
Po ashtu, kanë identifikuar edhe persona, të cilët janë potencial
për të ndikuar dhe sjellë zhvillim. Këta i kemi quajtur aktorë kyç
dhe besojmë se me ta duhet të punohet më intensivisht në
vijim për të zbatuar modelet e zhvillimit.
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14 SHTATOR 2018

WORKSHOP #1

Workshopi i Akademisë 100+ Fshatrat vjen në vijim të punës së
nisur në muajin Gusht 2018 dhe gjetjeve në terren nga grupet
e punës, për hartimin e modeleve të zhvillimit të Fshatrave, në
bashkëpunim të ngushtë me stafet akademike dhe studentore
të Universiteteve.
Objektivi kryesor i këtij workshopi ishte njohja me analizën e
situatës bazë në terren si dhe indiciet e para të modeleve të
zhvillimit, dhe po ashtu konsultimi tematik i tyre me të gjithë
aktorët pjesëmarrës.
Krahas prezantimeve të çdo grupi, u zhvilluan edhe diskutime
sipas temave të veçanta, me kontributin e specialistëve të
fushave nga institucionet publike përkatëse dhe universitetet.
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23, 25 TETOR & 9 NËNTOR 2018

WORKSHOP #2

Objektivi kryesor i këtij workshopi ishte njohja me draftet e para
të modeleve të zhvillimit të fshatrave dhe projekt-propozimet
konkrete, dhe po ashtu konsultimi tematik i tyre me të gjithë
aktorët pjesëmarrës.
Krahas prezantimeve të çdo grupi, u zhvilluan edhe diskutime
sipas temave të veçanta, me kontributin e specialistëve të
fushave nga institucionet publike përkatëse dhe universitetet.
Temat kryesore që u diskutuan ishin:
• Kultura/Etnografia/Historia
• Natyra/Mjedisi
• Ekonomia/Turizmi/Marketingu
• Bujqësia-Blegtoria/Produktet Lokale/Ushqimi

RAPORT ECURIE

27

28

AKADEMIA 100+ FSHATRAT

26, 27 NËNTOR & 7 DHJETOR 2018

WORKSHOP #3

Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit organizoi
workshopin #3, me pjesëmarrjen e grupeve të punës nga
universitetet partnere, përfaqësues të institucioneve publike
pjesë e Programit 100 Fshatrat, akademikë nga Universitete
të ndryshme si edhe ekspertë të kulturës, etnografisë, historisë,
mjedisit, ekonomisë, turizmit, marketimit dhe bujqësisë e
blegtorisë me produkte lokale, për të dhënë kontributin e tyre
për modelet e zhvillimit të 100+ fshatrave.
Objektivi kryesor i këtij workshopi ishte prezantimi i modeleve
të zhvillimit të fshatrave dhe projekt-propozimet konkrete,
dhe po ashtu konsultimi tematik i tyre me të gjithë aktorët
pjesëmarrës për të sjellë diversifikim të ofertës së rajonit, si
edhe për të arritur një emërues të përbashkët të zhvillimit.
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RRJETI I BASHKËPUNËTORËVE

Skuadrat punuan intensivisht në Tiranë, nën udhëheqjen e
drejtuesit të secilës skuadër. A100+F u asistua nga ekspertë
të institucioneve publike në nivel qendror dhe vendor si dhe
ekspertë të jashtëm me përvojë akademike, me qëllimin për
t’u thelluar më shumë në trajtimin e çështjeve dhe potencialeve
të secilit prej fshatrave.

RAPORT ECURIE

31

32

AKADEMIA 100+ FSHATRAT

100 FSHATRAT NË INSTAGRAM

Programi 100 Fshatrat dhe Akademia 100+ Fshatrat u bënë më
të njohura për frekuentuesit e rrjeteve sociale, si rrjedhojë e
kontributit të grupeve të punës.
Secili nga fshatrat, ka të publikuara në rrjetet sociale një mori
informacionesh dhe aktivitetesh, nëpërmjet disa kanaleve.
Mund të themi me siguri që jehona e Programit është tejçuar
gjithandej dhe efekti pozitiv i punës së Akademisë është i
padiskutueshëm.
T’i përkasësh njërit prej 100 fshatrave, qoftë si banor, apo i
prejardhur nga ai fshat përbën sot një element krenarie. Sikurse
të jesh pjesë e grupeve të punës së Akademisë 100+ Fshatrat,
apo pjesë e stafeve të institucioneve publike që kontribuojnë
për zhvillimin e këtyre fshatrave është padyshim një arsye për
t’u ndjerë krenar.
100 Fshatrat është kthyer tashmë në një ‘brand’ dhe mundësi
për zhvillim.
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AKADEMIA 100+ FSHATRAT

27-31 DHJETOR 2018

EKSPOZITA A100+F

Në datat 27-31 Dhjetor, Agjencia Kombëtare e Planifikimit
të Territorit, në kuadër të Programit “100 Fshatrat” organizoi
Ekspozitën Akademia “100+ Fshatrat” në Pavijonin mes Kullës
së Sahatit dhe Bibliotekës Kombëtare.
Akademia 100+ Fshatrat është një eksperiencë plot emocione
që mblodhi së bashku në një sinergji bashkëpunimi të re
institucionet publike, pedagogët, studentët e ekspertët dhe na
vendosi të gjithëve në mendime e ëndërrime për të ardhmen
e fshatit shqiptar.
Pothuajse 200 persona u bënë pjesë e Akademisë në
periudhën Gusht – Dhjetor dhe një përmbledhje e punës së
tyre të gjatë dhe të frytshme u bë publike këtë fundvit.
Rezultati i plotë i Akademisë do të përmblidhet në botime të
veçanta për çdo fshat, të cilat do të bëhen publike në muajin
Shkurt 2019.
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Të gjitha burimet dhe
potencialet e fshatit
vihen në përdorim
nga banorët me
qëllm përmirësimin e
shfrytëzimit të pasurive.

Përfshijnë të gjithë
elementet fizike të
fshatit si burimet ujore
e bujqësore, parqet,
pyjet, etj.

Këtu përfshihen
elementet e prekshëm
dhe të paprekshëm të
traditës dhe kulturës,
historisë dhe folklorit.

Burimet e paçmuara të
fshatrave janë anëtarët
e komunitetit të cilët
vënë në përdorim
burimet e fshatit.

Banor/banore e fshatit ose
dashamirës /e i tij.
Ka ide dhe projekte
inovatore.
Kontribuon me angazhimin
e tij aktual për fshatin.
Njeh dhe vlerëson
potencialet e fshatit.
Person i besueshëm dhe me
historik suksesi.
I/e hapur dhe
bashkëpunues/e me
komunitetin.
Ndërmerr iniciativa personale
dhe/ose në grup për
përmirësimin e jetës në fshat.

36
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MODEL ZHVILLIMI #1

Secili nga grupet e punës ka ndërtuar një model zhvillimi
bazuar në burimet e fshatit dhe kapitalin social e njerëzor të tij.
Këto modele kanë në thelb organizimin e komunitetit dhe
krijimin e një zinxhiri përgjegjësish dhe bashkëpunimesh për të
arritur zhvillimin.
Në parim, kemi arritur në përfundimin se organizimi i komunitetit
është parakusht bazë për zhvillimin e tij.
Sikurse, janë identifikuar edhe personat kyç, të cilët kanë
mundësi të bëhen nismëtarë të aktiviteteve ekonomike që
mund të ndikojnë zhvillimin ekonomik të vetë komunitetit.

RAPORT ECURIE

37

38

AKADEMIA 100+ FSHATRAT

MODEL ZHVILLIMI #2

Modelet e zhvillimit të fshatrave kanë shumë të përbashkëta,
por njëkohësisht kanë edhe nuanca që i dallojnë njëri nga tjetri,
për faktin se ato bazohen në burimet e fshatrave dhe kapitalin
social e njerëzor të tyre.
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MODEL ZHVILLIMI #3

Përshkrime dhe informacione të detajuara lidhur me modelet
e zhvillimit të 100 fshatrave do të publikohen në botimet e
secilit prej fshatrave, të cilat janë duke u përfunduar nga secili
grup pune.

RAPORT ECURIE
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PROJEKT

LOT 09
SHUSHICË

INKUBATORI DHE KOPSHTI STINOR
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PROJEKT #1

Paketa e modeleve të zhvillimit për çdo fshat është e shoqëruar
me një seri projektesh, të cilat mund të financohen nga buxheti
i shtetit, ateherë kur janë projekte për infrastrukturë publike,
apo mund të financohen nga sipërmarrje private, në kuadër
të ngritjes apo zgjerimit të një biznesi. Sipërmarrjet private
mund të aplikojnë për fonde në programet e zhvillimit rural për
financimin e projekteve me karakter privat.

RAPORT ECURIE
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PROJEKT

LOT 02
ZOGAJ

RRJETI I DYQANEVE “E DUA”
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PROJEKT #2

Përshkrime dhe informacione të detajuara lidhur me projektet
e propozuara në secilin prej 100 fshatrave do të publikohen në
botimet e secilit prej fshatrave, të cilat janë duke u përfunduar
nga secili grup pune.

RAPORT ECURIE
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ITINERAR #1

Fshatrat e përzgjedhur në Program kanë veçori dhe pasuri
të shumëllojshme. Të gjitha këto përbëjnë shumë interes për
turizmin, pasi mund të kthehen lehtësisht në ofertën kryesore
për turistin aktiv.
Secili nga grupet e punës ka përgatitur paketa turistike të
shumëllojshme duke kombinuar përbërësit e identifikuar në
fshatra dhe territoret përreth tyre.

RAPORT ECURIE
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ITINERAR #2

Paketat turistike të propozuara janë subjekt zhvillimi të
mëtjeshëm.
Përshkrime dhe informacione të detajuara lidhur me paketat
dhe itineraret turistike në 100 fshatra do të jenë në botimet e
secilit prej fshatrave, të cilat janë duke u përfunduar nga secili
grup pune.

RAPORT ECURIE
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NJË VIT NË FSHAT

Një ndër detyrat e vendosura për grupet e punës së Akademisë
100+ Fshatrat ishte propozimi i aktiviteteteve të shtuara në
fshatra, me qëllim përftimin e një kalendari të pasur vjetor.
Më shumë dhe në detaje për aktivitetet e shtuara në kalendarin
e çdo fshati do të ketë në botimin për secilin fshat.

RAPORT ECURIE
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SHKURT 2019

Puna e plotë e secilit Grup të Akademisë është duke u përgatitur
për botim. Secili fshat dhe secili rajon do të ketë botimin e tij të
dedikuar, me shpjegime të plota që do të tregojnë rrugën për
të arritur zhvillim dhe prosperitet.

RAPORT ECURIE
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2019-2020-2021

Puna e AKPT-së dhe Akademisë 100+ Fshatrat për 3 vitet në
vijim do të konsistojë në detajimin e modeleve të zhvillimit dhe
hartimin e projekteve të zbatimit të propozuara, duke nisur
fillimisht me projektet për investime publike dhe më pas me
mbështjen për sipërmarrjen private.
AKPT në vijim do të furnizojë me projekte zbatimi ministritë
e ndryshme pjesë e programit, FSHZH-në, bashkitë dhe
sipërmarrësit e interesuar.

54

AKADEMIA 100+ FSHATRAT

