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1 JANAR 2020
Organizohet koncerti i përvitshëm festiv
«Vit të mbarë o Shkodër»

2 JANAR 2020 Arkiva personale e aktorit të madh të humorit
Tano Banushi, i dhurohet Teatrit «Migjeni»

Familja Banushi ka dhuruar në Teatrin “Migjeni” 
arkivën personale të aktorit të mirënjohur të 
humorit shkodran e shqiptar Tano Banushi.

Nga dita e sotme, një pjesë e vyer e historisë jo 
vetëm të Tano Banushit por edhe e teatrit 
shkodran në vite, është zyrtarisht në shërbim të 
publikut! Faleminderit!

E FUNDIT

Për të 17-in vit rradhazi, Komisioni “Drejtësi dhe 
Paqe” organizoi koncertin festiv “Vit të mbarë o 
Shkoder” në Teatrin “Migjeni”. 
Përveç një programi artistik të larmishëm, u përcollën 
edhe mesazhe të rëndësishme për paqen, mjedisin 
dhe harmoninë mes njerëzve në mbarë globin
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3 JANAR 2020
Kryetarja e Bashkisë Shkodër zj. Ademi
mesazh me rastin e 107 vjetorit të Policisë

4 JANAR 2020 Trajnim për shkaqet e radikalizimit dhe
ekstremizmit të dhunshëm në shoqëri

Shkaqet e radikalizimit dhe ekstremizmit të 
dhunshëm ishin në qendër të vëmendjes së takimit 
trajnues të organizuar nga Bashkia e Shkodrës, 
Projekti i USAID/PLGP dhe Qendra e Koordinimit 
Kundër Ekstremizimit të Dhunshëm (EDH).

Synime të këtij trajnimi ishin informimi dhe 
ndërgjegjësimi për parandalimin e radikalizmit dhe 
ekstremizmit të dhunshëm, prezantimi i faktorëve 
që ndikojnë në radikalizimin dhe EDH, si dhe 
mekanizmat vendorë që i shërbejnë parandalimit, 
rritja e kapaciteteve të bashkive, të komuniteteve 
dhe të qytetarëve për parandalimin e radikalizmit 
dhe EDH.

Trajnimi është zhvi l luar në formën e një 
bashkëbisedimi në mes lektorëve dhe të 
pranishmëve, duke e ilustruar edhe me shembuj 
konktretë.
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Në mjediset e Drejtorisë Vendore të Policisë së Qarkut 
Shkodër, është zhvilluar ceremonia e përkujtimit të 
107 vjetorit të krijimit të Policisë së Shtetit. 
E ftuar ka qenë edhe kryetarja e Bashkisë së 
Shkodrës zj. Voltana Ademi, e cila ka bërë edhe 
përshëndetjen e rastit para të pranishmëve.
Pasi ka shprehur nderim për të rënët në krye të 
detyrës dhe ka vlerësuar punën e trupave policore në 
vite, zj. Ademi ka uruar që «vetting-u në polici të mës 
jetë selektiv si ai në drejtësi!».
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5 JANAR 2020
Zonja Vesna Radonjić, zëvendësambasadore e Malit të 
Zi në Shqipëri, zhvilloi një takim kortezie në Bashkinë 
Shkodër me zëvendëskryetarin z. Arben Gjuraj dhe me 
drejtues të Drejtorisë së Planifikimit Strategjik.

Afërsia territoriale, ngjashmëria kulturore dhe 
bashkëndarja e resurseve natyrore, janë një mundësi e 
përbashkët për zhvillimin e projekteve kulturore, të 
mbrojtjes së mjedisit dhe përmirësimit të potencialeve 
turistike, duke zhvilluar kështu bashkëpunim të 
qëndrueshëm midis dy vendeve.

Takimi u përqëndrua në kri j imin e bazave të 
bashkëpunimit në fusha të ndryshme si dhe tek 
bashkëpunimi ndërkufitar në kuadër të programeve dhe 
fondeve të Bashkimit Evropian.

Zonja Radonjić dhe zoti Gjuraj dakortësuan vijimin e 
bashkëpunimit midis dy vendeve në nivel lokal, duke 
krijuar kështu sa më shumë mundësi për zhvillimin e 
aktiviteteve që përfshijnë të dyja anët e kufirit në fusha të 
ndryshme.

Zëvendësambasadorja e Malit të Zi, viziton
Bashkinë e Shkodrës

6 JANAR 2020 Kryetarja e Bashkisë Shkodër zj. Ademi
pret Myftiun e Shkodrës Imam Muhamed Sytari
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Kryetarja e Bashkisë Shkodër ka pritur Myftiun e Shkodrës 
Imam Muhamed Sytari në një vizitë në fillim viti në Bashkinë 
e Shkodrës.
Në këtë takim, me urimin për një vit të mbarë kryetarja, zonja 
Ademi dhe Myftiu i Shkodrës kanë diskutuar për 
bashkëpunimin e ndërsjelltë në të mirë të komunitetit të 
Shkodrës.
"Ky vit është një vit Jubilar, është 30 vjetori i rikthimit të lirisë 
së besimit tek shqiptarët", është shprehur Myftiu i Shkodrës.
Është një vit ku aktivitete të përbashkëta me Bashkinë e 
Shkodrës, autoritetet fetare në Shkodër, qytetarët kudo ku 
janë, të gjithë bashkë të kujtojmë e promovojmë këtë ngjarje 
të shënuar në historinë tonë. Është një përvjetor që meriton 
të sillet në kujtesë përmes aktiviteteve të larmishme dhe të 
shtrira në kohë.
Gjatë bashkëbisedimit, kryetarja e Bashkisë Shkodër 
shprehu angazhimin e saj dhe të institucionit që përfaqëson, 
për të mbështetur këtë bashkëpunim. Gjithashtu ajo u 
shpreh se do të vijojë punën për lehtësimin në zgjidhjen e 
disa prej çështjeve akoma të pazgjidhura për komunitetet 
fetare, që lidhen kryesisht me të drejtën e kthimit të pronës, 
zhvillimit të saj dhe thjeshtimit të procedurave për finalizimin 
e projekteve të zhvillimit.
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7 JANAR 2020Alokohet fondi për kompensimin e pronave
në ndërtimin e rrugës Shkodër- Velipojë

8 JANAR 2020 Vazhdojnë punimet për rikonstruksioni
 e Qendrës së Shirokës në Bashkinë Shkodër
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Këmbëngulja e Bashkisë së Shkodrës për çështjen e 
kompensimit të pronarëve të tokës ku kalon rruga 
Shkodër- Velipojë, ka dhënë rezultat. Fondi për 
kompensimin e pronarëve është alokuar dhe 
paralelisht me këtë proces, do të rinisë edhe puna për 
ndërtimin e rrugës.
Bashkia e Shkodrës do të ndihmojë dhe asistojë 
banorët në përpilimin e saktë të dokumentacionit për 
të mundësuar marrjen e kompensimit monetar.
Për këtë qëllim, në prani edhe të përfaqësuesve të 
FSHZH-së, kryetarja e Bashkisë së Shkodrës zj. 
Voltana Ademi ka zhvilluar një takim me administratën 
e NjA Berdicë dhe banorë të zonës.

Vazhdojnë punimet për rikonstruksionin e qendrës së 
Shirokës në Bashkinë e Shkodrës. Në takime me 
banorë të zonës dhe qytetarë që kanë aktivitetin e 
bisnesit në këtë zonë turistike, kryetarja e Bashkisë së 
Shkodrës zj. Voltana Ademi, ka adresuar tek 
përfaqësuesit  e FSHZH-së problematikat e 
evidentuara gjatë punimeve të zbatimit.
Theksi është vënë në krijimin e lehtësive maksimale 
për bisneset në qendrën e Shirokës, duke patur si 
prioritet shfrytëzimin e hapësirave nga qytetarët dhe 
këmbësorët që frekuentojnë këtë zonë.
Gjatë bashkëbisedimit dhe inspektimit të punimeve, 
janë konstatuar dhe adresuar për zgjidhje çështje 
konkrete për çdo bisnes në qendrën e Shirokës.
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9 JANAR 2020
Të rinjtë e të rejat e Roskovecit dhe Urës
Vajgurore vizitë studimore në Bashkinë Shkodër

10 JANAR 2020
«Edhe unë e dua librin», aktiviteti përmbyllës
i projektit në hollin e Bashkisë Shkodër
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Një grup të rinjsh dhe të rejash nga Bashkitë e Roskovecit 
dhe të Urës Vajgurore, kanë zhvilluar një vizitë studimore 
në Bashkinë e Shkodrës. Në agjendën e aktiviteteve ishte 
parashikuar edhe një takim me kryetaren e Bashkisë së 
Shkodrës zj. Voltana Ademi.
Takimi është zhvilluar në sallën e mbledhjeve të Këshillit 
Bashkiak të Shkodrës, ndërsa nxënësit shoqëroheshin 
edhe nga kryebashkiakja e Roskovecit zj. Majlinda Bufi.
Para të rinjve, zj. Ademi ka bërë një prezantim të shkurtër të 
iniciativave të Bashkisë së Shkodrës në mbështetje të të 
rinjve dhe aspiratave të tyre. Ajo është ndalur konkretisht 
edhe tek ngritja e Qendrës Rinore “Atelie”, ku një prezantim 
më të detajuar për të bëri edhe koordinatori Ëngjëll Gjugja. 
Në vazhdim të fjalës së saj, kryebashkiakja Ademi ka bërë 
edhe një prezantim të Bashkisë së Shkodrës, vlerave dhe 
traditave të saj njerëzore e natyrore, bruimeve të shumta 
për zhvillimin e turizmit dhe të aspekteve të tjera.
Nga ana e saj, kryebashkiakja e Roskovecit Bufi, ka 
falënderuar kolegen Ademi për mikpritjen dhe panoramën 
e bërë për të rinjtë. Ajo ka uruar që kjo vizitë studimore në 
Bashkinë e Shkodrës të reflektohet tek të rinjtë, të cilët i ka 
ftuar të jenë aktiv dhe të jenë vetvetja.

Përmbylli sot aktivitetet e tij projekti “Edhe unë e dua 
librin”, me pjesmarrjen e nxenësve të shkollave të 7 
njësive administrative të Bashkisë Shkodër: Velipojë, 
Bërdicë, Dajç, Ana e Mali, Guri i Zi, Postribë, Rrethina.

Risi e këtij projekti ishte krijimi i një bibliotekë të 
lëvizshme, e pasur me libra artistikë të shkrimtarëve 
botëror dhe shqiptarë duke i ofruar fëmijëve një mik të 
ri “librin artistik”. Fondit të librave të kësaj biblioteke ju 
shtua edhe libri me krijimet letrare me të mira të 
nxënësve të shkollave të përfshira në projekt.

Ky projekt zbatohet në kuadër të Programit Rajonal 
mbi Demokracinë Vendore në Ballkanin Perëndimor 
(ReLOaD), i cili financohet nga Bashkimi Evropian dhe 
zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për 
Zhvillim (UNDP). Bashkia Shkodër, si një ndër 12 
bashkitë partnere të Programit ReLOaD në Shqipëri, 
është bashkëfinancuese dhe bashkëzbatuese e 
programit, për projektet që po zbatohen në territorin e 
Bashkisë.”
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11 JANAR 2020Vazhdojnë punimet në rrugën «Brioti»
në Bashkinë e Shkodrës

12 JANAR 2020 Pastrimi i kanaleve të dyta dhe të treta
kulluese në Njësinë Administrative Dajç
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Vazhdojnë punimet në rrugën "Brioti" në qytetin e 
Shkodrës. Pas përfundimit të punimeve për 
infrastrukturën nëntokësore, po punohet ditën e 
sotme në sipërfaqe, ku po hidhet shtresa e binderit, e 
cila do të pasohet nga shtresa asfaltike ose "tapeti" 
me gjuhën teknike.

Investimi me vlerë 17.7 milion lekë nga të ardhurat e 
Bashkisë Shkodër parashikon një ndërhyrje të plotë 
në infrastrukturën nëntokësore dhe mbitokësore. 
Bëhet fjalë për rrugën "Brioti", një zonë me densitet të 
lartë banorësh.

Në vijim të planit të punës për pastrimin e kanaleve 
të dyta (KK II) dhe të treta kulluese (KK III), për vitin 
2020, vazhdon puna në Njësinë Administrative 
Dajç.
Konkretisht, në Njesinë Administrative Dajç, po 
perfundon ndërhyrja në fshatin Dajç , ndërhyrje kjo 
që bën të mundur pastrimin e gjithë rrjetit kullues të 
këtij fshati.
Është bërë i mundur pastrimi i 8 kanaleve të treta 
me gjatësi prej rreth 4300 ml dhe po punohet në 
pastrimin e KK III me gjatësi prej 600 ml. Sipas 
planit, puna do vazhdojë në fshatin Samrish dhe 
fshatin Pentar të kësaj Njësie Administrative, në 
total me një gjatësi prej 11800 ml KK II dhe KK III.
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13 JANAR 2020
Vazhdon pastrimi i kanaleve kulluese
edhe në Njësinë Administrative Ana e Malit

14 JANAR 2020 «Dita e hapur» në Qendren Multifunksionale
«Për Familjen» në Bashkinë Shkodër
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Qendra Multifunksionale “Për Familjen” ka 
organizuar sot “Ditën e hapur”. Ashtu si çdo ditë, 
ajo ka hapur dyert duke ofruar shërbimet për 
komunitetin rom dhe jo vetëm.

Aktivitetet kanë nisur me shpërndarjen e pakove 
ushqimore për 13 familje, për të vijuar me një 
aktivitetet sensibilizues për kancerin e qafës së 
mitrës me gra dhe vajza të komunitetit Rom.

Vaksinimi i fëmijëve të zonës së “Tophane” është 
pasuar me shpërndarjen e pakove ushqimore 
për familjet e fëmijëve që frekuentojnë shkollën.
Qendra Multifunksionale “Për Familjen” ofron 
një gamë të gjërë shërbimesh, nga të cilat 
përfiton jo vetëm komuniteti Rom por edhe 
familjet në territorin ku kjo qendër shtrin 
aktivitetin.

Edhe në Njësinë Administrative Ana e Malit në 
Bashkinë e Shkodrës, vazhdon puna për pastrimin e 
kanaleve të dyta (KK II) dhe të treta kulluese (KK III), 
në zbatim të planit të përcaktuar për vitin 2020.
Në Njesinë Administrative Ana e Malit, po punohet për 
pastrimin e rrjetit të dytë dhe të tretë kullues për fshtrat 
Oblike, Obot dhe Muriqan, me një gjatësi totale prej 9 
000 ml. Është ndërhyrë në një gjatësi prej 3900 ml 
kanale të treta kullues (9 kanale në Oblikë, Obot, 
Muriqan, lagjja Goricë).
Konkretisht po punohet me Kanalin kullues KK III 
Muriqan (Goricë) me gjatësi prej 270 ml.
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15 JANAR 2020Kryetarja e Bashkisë zj. Ademi diskutim me
të rinjtë në «Rock Politik»

16 JANAR 2020 Themelohet në Shkodër IPA Scodrini,
seksioni i Rajonit të Veriut të Shqipërisë

Themelohet në Shkodër IPA “Scodrini” - Dega e Rajonit të 
Veriut të Shqipërisë, organizatë që aspiron të antarësohet në 
Organizatën Nderkombëtare të Policisë (International Police 
Association).

Me këtë rast, kryetarja e Bashkisë Shkodër zj. Ademi, priti 
drejtues të IPA-s, Shoqatës Ndërkombëtare të Policisë nga 
Shqipëria, Mali i Zi, Kroacia, Maqedonia e Veriut, Serbia, nga 
Italia e Greqia.
Në takim, u shkëmbyen ide në kuadër të bashkëpunimit 
ndërkufitar e rajonal, në të mirë të sigurisë, ndihmës reciproke 
dhe mirëqënies së qytetarëve tanë.
Në pritjen zyrtare dhe në takimet gjatë ditës, zj. Ademi njohu të 
ftuarit me atë çfarë ofron Shkodra, me kulturën, traditën, me 
tolerancën, harmoninë mes njëri- tjetrit, me bujarinë që 
karakterizon njerëzit e mrekullueshëm e mikpritës të Bashkisë 
e Qarkut tonë.

Zj. Ademi uroi sukses dhe mbarësi në themelimin e IPA 
“Scodrini”, sukses për të gjithë antarët që i bashkohen kësaj 
familje të madhe, që kanë marrë angazhimin për të punuar 
përtej kufijve, pavarësisht përkatësive, bazuar në starndarte 
morale e profesionale, në zbatim të Kushtetutës dhe ligjeve, e 
duke qendruar sa më larg politikës.
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Kryebashkiakja Voltana Ademi mes të rinjve dhe të reja të 
Shkodrës për të bashkëbiseduar për të sotmen dhe të nesërmen, 
në aktivitetin “Rock Politik” në Qendrën Rinore ARKA.

Në këtë takim u diskutua mbi mbështetjen në infrastrukturë dhe 
aktivitete në fushën e arsimit, kulturës, sportit, në fushën sociale 
për orientimin dhe integrimin e të rinjve me nevoja të veçanta, 
trajnimin dhe edukimin pas shkollor, aktivitetet për promovimin e 
pjesëmarrjes në politikë e vendimarrje.

Në këtë takim, zj. Ademi prezantoi ndërtimin, krijimin dhe 
shërbimet që ofrohen në Qendrën Rinore “Atelie”, si qendra e 
parë publike, e hapur për të gjithë e në mbështetje të të rinjve.
Sipërmarrja, inovacioni dhe incentivat e pilotuara nga Bashkia 
Shkodër për mbështetjen e të rinjve që duan të krijojnë një 
biznes, janë një model që duhet shpërndarë, ide që mbështetet 
nga të rinjtë në bashkëbisedimin me ta.

Në këtë kuadër, janë hedhur ide për nisma e projekte të reja në 
funksion të përfshirjes së një numri përherë e në rritje të të rinjve 
të Bashkisë Shkodër.

Harmonizimi i veçantë me muzikë të zgjedhur nga këngëtarja 
Rezarta Smaja e shoqëruar nga instrumentistë të talentuar 
shkodranë, ishte një vlerë e shtuar e aktivitetit.
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17 JANAR 2020
Persona të papërgjegjshëm tentojnë të
grabisin Qendrën Komunitare «Për Familjen»

18 JANAR 2020 Bashkia e Shkodrës shpallet institucioni më
transparent në Shqipëri për vitin 2019

Një tentativë grabitje është regjistruar në Shkodër, në 
Qendrën Komunitare “Për Familjen” nr. 5 të Bashkisë 
Shkodër. Ngjarja mësohet se është regjistruar në oret 
vona të së shtunës, ndërkohë që punonjësit e qëndrës 
kanë evidentuar dëmin mengjesin e hënës kur kanë 
parë vjedhjen rrethimit në pjesën e pasme, por edhe 
dëmtimin që i është bërë pjesës së murit ku grabitësit 
kanë bërë gati gjithcka për të hyrë në pjesën e prapme 
të qëndrës komunitare.

Kryetari i Rajonit Nr.5 Pal Pepa një intervistë për 
mediat ka sqaruar ngjarjen e ndodhur ndërkohe që i 
ka bërë thirrje policisë së Shtetit të zbardhë këtë 
ngjarje. Tentativat e grabitjes por edhe dëmtimet ndaj 
pronës publike, nuk jane raste të izoluara në territorin 
e Bashkisë Shkodër, ndërkohe që kjo qëndër është 
dëmtuar edhe gjatë vitit të kaluar.

Bashkia Shkodër fton qytetarët të bashkëpunojnë për 
mbrojtjen e pronës së përbashkët pasi çdo dëm është 
një kosto që rëndon mbi taksapaguesit shkodranë.

Nr. 16, Shkurt 2020

Bashkia e Shkodrës është shpallur institucioni më 
transparent në Shqipëri për vitin 2019.
Bashkia e Shkodrës ka lënë pas Komisionerin për të 
Drejtën e Informimit dhe Gjykatën e Lartë.
Lajmin e ka bërë publik vetë kryetarja e Bashkisë 
Shkodër zj. Voltana Ademi në një konferencë për 
shtyp për mediat.
Çmimi në ceremoninë e zhvilluar në Tiranë nga Res 
Publica, është terhequr nga nënkryetari i Bashkisë 
së Shkodrës z. Arben Gjuraj.
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19 JANAR 2020
Rijetësimi i hapësirave publike në sherbim
të komunitetit në qytetin e Shkodrës

20 JANAR 2020 Takim pune për përmirësimin e menaxhimit
të ujrave në terma afatmesëm dhe afatgjatë
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Rijetësimi i hapësirave publike në shërbim të komunitetit 
është prioritet për Bashkinë Shkodër. 
Bisedë, nje lojë shah apo domino, takim me të rinj, nipër e 
mbesa, lexim libri nuk janë aktivitete vetëm për ta kaluar 
kohën, për t’i dhënë vlerë asaj.
Ku ka me mirë që në këto kënde të rijetësuara vazhdon të 
vlerësohet koha në hapesirat publike të Bashkisë Shkodër.

Është organizuar në Bashkinë Shkodër takimi i 
rradhës për prezantimin e punës së bërë për 
modelimin e ndërhyrjeve dhe planit të masave për 
trajtimin e ujrave të përdorura dhe rreziqeve nga 
p ë r m b y t j e t ,  n ë  k u a d ë r  t ë  P r o g r a m i t 
GEF/UNDP/GWP “Mundësimi i Bashkëpunimit 
Ndërkufitar dhe Menaxhimi i burimeve ujore të 
integruara në bazenin e lumit Drin”.

“Përgatitja e një instrumenti mbështetës për 
vendimarrjen në Menaxhimin e Ujrave të 
Përdorura”, është një projekt i cili identifikon 
ndërhyrjet e nevojshme dhe masat që duhen 
ndërmarrë në përmirësimin e menaxhimit të ujrave 
në terma afatmesëm dhe afatgjatë.
Ky projekt pilot, po zbatohet nga kompania 
konsulente “Limnos” në bashkëpunim me Institutin 
Shkencor të Ujrave Lubjane, Slloveni si dhe 
Bashkinë Shkodër dhe Ndërmarrjen e Ujësjellës- 
Kanalizime Shkodër.
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21 JANAR 2020
Drejt përfundimit të plotë punimet në rrugën
«Shasi» në qytetin e Shkodrës

22 JANAR 2020 Rikonstruksioni i rrugës «Brioti» në
qytetin e Shkodrës drejt përfundimit

D r e j t  p ë r f u n d i m i t  t ë  p l o t ë  p u n i m e t  p ë r 
rikonstruksionin e rrugës "Brioti", një zonë me 
densitet të lartë banorësh.

Investimi me vlerë 17.7 milion lekë nga të ardhurat e 
Bashkisë Shkodër parashikon një ndërhyrje të plotë 
në infrastrukturën nëntokësore dhe mbitokësore.
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Punimet e rikonstruksionit të rrugës “Shasi” në qytetin e 
Shkodrës por shkojnë drejt përfundimit të plotë. NJë 
investim nga të ardhurat e Bashkisë së Shkodrës me 
vlerë 21.1 milion lekë të reja, ka ndryshuar rrënjësisht një 
zonë të qytetit me densitet mjaft të lartë banorësh.

Si në të gjitha ndërhyrjet e tjera të Bashkisë së Shkodrës, 
fillimisht është punuar me infrastrukturën nëntokësore 
për të vijuar me atë mbitokësore. Ditën e sotme ka 
përfunduar asfaltimi i rrugës me gjatësi rreth 425 metër 
linear, me një sipërfaqe asfaltike 1128 metër katror.

Projekti i Bashkisë Shkodër ka realizuar trotuar 372 
metër katror, KUB dhe KUZ 780 metër linear, rrjet 
ujësjellësi 450 metër linear, ndriçim LED dhe sinjalistikë 
horizontale e vertikale.

Rikonstruksioni i rrugës “Shasi” përmirëson ndjeshëm 
standartin e jetës së këtyre banorëve, duke mundësuar 
shërbime që kanë munguar në këtë zonë ku nuk ishte 
ndërhyrë prej shumë vitesh.
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23 JANAR 2020
Ditët e Hapura me studentët e Universitetit
«Luigj Gurakuqi» në Qendrën Komunitare

24 JANAR 2020 «Kafe me...», nisma e të rinjve të Qendrës
Rinore Atelie nis me kryetaren Ademi

Nr. 16, Shkurt 2020

Qendra Rinore "Atelie" hapi aktivitetin e saj "Kafe 
me...". Në takimin e parë vizituam znj. Voltana 
Ademi, kryetare e Bashkisë Shkodër.

Dialog i frytshëm, shkëmbim të ideve dhe 
propozime inovative nga të rinjtë e Bashkisë 
Shkodër me kryetarën në detyrë znj. Voltana Ademi.

Ditët e Hapura me studentët e Universitetit "Luigj 
Gurakuqi" - Shkodër, Fakulteti Ekonomik në Qendrën 
Komunitare "Për Familjen" nr. 4.

Vizitë, informacion, argëtim me të moshuarit dhe 
shkëmbim përvojash ishin momente që karakterizuan 
këtë ngjarje.

Ky takim u organizua në bashkëpunim me 
organizatën partnere Kryqi i Kuq Shqiptar, dega 
Shkodër.


