FLETË INFORMUESE MBI PROJEKTET

Instituti i Kërkimeve Urbane
“Rigjallërimi i jetës sociale dhe kulturore të të rinjëve dhe qytetarëve në Skrapar dhe
ndërtimi i një Qendre Ditore për Shërbime Shëndetësore dhe Ushqimi në Bulqizë”
Së bashku me Fondacionin Vodafon në përpjekjen për të rivitalizuar jetën kulturore dhe sociale të
zonave në Bulqizë dhe Çorovodë, dy nga zonat më kritike në vënd.
ekonomike në këto zona, deri
më tani të izoluara, si dhe të
rrisë përgjegjësitë e shoqërisë
civile në të njëjtin drejtim.

Konteksti i projektit
Projekti i adresohet të rinjëve dhe
komunitetit të gjerë në qytetet e Bulqizës
dhe Çorovodës. Të lokalizuara respektivisht
në veri dhe jug të Shqipërisë, këto realitete
kanë një mjedis të ngjashëm mjedisor, social
dhe ekonomik: nivel i ulët ekonomik i
popullsisë, normë e lartë e papunsisë dhe
nivel i ulët i investimeve publike. Krizat e
fundit ekonomike në vende si Grqeia dhe
Italia, si dhe reduktimi progresiv i
reminitancave, ka privuar shumë familje në
vend në burime të pakta të jetesës. Norma e
papunësisë, vetëm në Bulqizë arrin në 46%
të popullsisë totale. Niveli më i lartë i
papunësisë arrin në rradhët e të rinjëve, me
një normë 80% të totalit të të papunëve.
Profesionistët dhe të rinjtë janë larguar nga
zona e bashkisë në mënyrë progresive, duke
emigruar jashtë, apo duke zgjedhur një
destinacion të brendshëm, në shumicën e
rasteve Tirana.

Një qendër ditore në Bulqizë
Projekti ynë synon të rikonstruktoj një
ndërtes dy katëshe, pronë shtetërore, të
braktisur, dikur një kopësht fëmijësh, për t’a
transformuar atë në një Qendër Ditore, ku
njerëzit në nevojë do mund të marrin një
vakt në drake dhe konsultime mjeksore.
Hapsirat e qendrës, përveç periudhës së
drekës, mund të përdoren gjithashtu si
vende takimi për banorët e zonës ku mund
të organizohen aktivtete të ndryshme.

FAKTET KRYESORE

Rindërtimi i qendrës kulturore
në Çorovodë
Në Çorovodë (qyteti kryesorë i rrethit të
Skraparit) projekti synon të rigjallërojë
qendrat kulturore rinore të keqpërdorura
përmes
ndërhyrjeve
të
ndryshme.
Rikonstruktimi i çatisë është parë si një
emergjencë, dhe do të përfaqësojë fazën e
parë, duke transformuar qendrën në një
nxitës të komunitetit, duke u mundësuar të
rinjëve të zhvillojnë aftësitë e tyre, si dhe të
ndihmojë në zbatimin e një game
programesh dhe trajnimesh sociale,
kulturore dhe ekonomike për të gjithë
banorët e Skraparit.

Përkujdesja ndaj përgjegjësive
 Objektivat kryesorë të këtij projekti
janë: Rivitlizimi i jetës kulturore dhe
sociale të dy qyteteve përmes një
bashkëpunim të ngushtë dhe të
qëndrueshme ndërmjet shoqërisë
civile;
 Të rrisë vëmëndjen e institucioneve
publike mbi përgjegjësitë e tyre në
zhvillimin e jetës sociale dhe
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Rreth IKU
Që nga viti 1999 Instituti i Kërkimeve Urbane (IKU) ka dhënë rezultate të mëdha për projektet dhe programet e zhvillimit të r ealizuara në të
gjithë Shqipërinë. Puna jonë ynë kryesore përqendrohet në zhvillimin e komunitetit, forcimin e qeverisjes vendore, mbrojtjen e mjedisit,
decentralizimin dhe shërbimet publike. Ne kryejmë studime, lobojmë qeverinë, trajnojmë njësitë e qeverisjes vendore, rrisim aksesin e
publikut në informacion, dhe lidhim partnerët në punën për zhvillim.. IKU ka punuar me donatorë si USAID, Bashkëpunimi Zviceran, Ambasada
Holandeze, UNDP, Banka Botërore, BE, SIDA, Shoqëri të Hapur / Fondacioni Soros, etj.

