
 

Rreth IKU 

 Që nga viti 1999 Instituti i Kërkimeve Urbane (IKU) ka dhënë rezultate të mëdha për projektet dhe programet e zhvillimit të realizuara 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. 

 

FAKTET KRYESORE  

                        FLETË INFORMUESE MBI PROJEKTET 

 

         Instituti i Kërkimeve Urbane 
 

 

Qendra Ditore Për Moshën e Tretë 
 

Qëllimi i projektit 
Instituti i Kërkimeve Urbane me mbështetjen 
financiare të Fondacionit Vodafone Albania dhe 
në bashkepunim me Bashkinë e Tiranës, realizon 
projektin: "QENDRA DITORE PËR MOSHëN E 
TRETë". 
 
 
Qendra është ngritur për t’i ardhur në ndihmë 
moshës së tretë, kryesisht të vetmuar dhe në 
vështirësi ekonomike, femra dhe meshkuj. 
Përzgjedhja e anetarëve është bërë duke i dhënë 
prioritet atyre që mund të kenë më shumë nevojë 
për shërbimet që ofrohen, si të vetmuar apo në 
vështirësi ekonomike. Përfituesit e regjistruar 
janë banorë të lagjes numur 8, zonës pranë liqenit 
Artificial të Tiranës. Frekuentimi i saj prej 
përfituesve do të funksionojë gjatë intervalit 
kohor 8.00-12.00, nga e hëna në të premte. 
 
 
Qendra është inaguarua me datë 23 tetor 2008 
në prani të pjesemarrësve, donatorëve dhe 
autoriteteve lokale. Ambjenti i përzgjedhur për 
funksionimin e Qendrës Ditore për Moshën e 
Tretë është ‘Shtëpia e Bardhë", (pak metra mbi 
gardën e Republikës së Shqipërisë), e cila është 
përshtatur për të krijuar një ambjent komod, në 
ajër të freskët dhe tepër relaksuese për 50 të 
moshuarit që përfitojnë nga shërbimet e kësaj 
qendre. Qëllimi i kësaj qendre është përmiresimi 
i cilësisë së jetesës, shtimi i njohurive përsa i 
përket nevojave të të moshuarve dhe paleve që 
duan t’i ndihmojnë, favorizimi i shprehjes së 
aftesive komunikuese të të mosharve dhe 
integrimi i tyre në ambjentin e jashtëm. 

 

 
 

 

 
Përfitimet 
Qendra ofron një mjedis të ngrohtë familjar në 
Qendren tonë duke bërë secilin prej tyre të ndihet 
i/e rendesishme dhe duke marre ne konsiderate 
kerkesat e tyre. 
 Shërbim Social 
 Shërbim Shëndetesor 

 Shtypi i Ditës. 

 Shërbim Bar-kafe. 

 Argëtim në ativitete të ndryshme social- 

kulturor 

 Ekskursione - kinema 

 Informim mbi ndryshimet që sjell moshimi 

aktiv në stilin e jetës. 

 Grupi i Gjimnastikës 

 Lojera argëtuese 

 Tema për diskutim 

 Terapi Okupaionale 

 Grupi i vete-ndihmes 

 

 

PARTNERET: 

 Vodafone Albania 
Fundation 

 

KOHËZGJATIA:  

09.2008 - 09.2009 

 

PËRFITUESIT: 

 Banor te lagjes numer 8 
Tirane 

 

KONTAKT: 

Zana Vokopola 
Drejtore Ekzekutive 
 
Instituti I Kërkimeve Urbane 
 
Rr. Asim Vokshi, Nd.14 
Hyrja 11, Ap. 56 
Tiranë 
Tel: +355 4 2256840 
E-mail: uri@uri.org.al 
Web: www.uri.org.al
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