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Buletini Informativ Elektronik është një urë e re komunikimi me banorët e Bashkisë së Shkodrës
por edhe më gjërë, një mundësi për të mësuar mbi atë që ndodh në territor.
Jeni të mirëpritur me sugjerime në adresën e postës elektronike info@bashkiashkodër.gov.al 

1 NËNTOR 2019Shpërndarja e druve të zjarrit për ngrohje
në çerdhet e Bashkisë së Shkodrës

2 NËNTOR 2019 Rikualifiki urban i bllokut të banimit «Daut
Boriçi» në Bashkinë e Shkodrës

Bashkia e Shkodrës vijon rikualifikimin urban të 
blloqeve të banimit në qytet. Me një fond rreth 8 
milion lekë të reja nga të ardhurat e vetë Bashkisë 
Shkodër, ka nisur puna në bllokun e banimit në 
rrugën “Daut Boriçi”.

Projekti i Bashkisë Shkodër parashikon ndërhyrje 
të plotë me sipërfaqe asfaltike 755 metër katror, 
trotuare me pllaka 620 metër katror, kanalizime të 
ujrave të bardha- KUB 280 metër linear, 
kanalizime të ujrave të zeza- KUZ 240 metër 
linear, rrjet ujësjellësi 270 metër linear, ndriçim 
LED me 14 ndriçues, vend parkimi për biçikleta, 
sinjalistikë horizontale dhe vertikale.

Me përfundimin e kësaj ndërhyrje, impakti i 
projektit do të jetë i ndjeshëm, në një zonë me 
densitet të lartë banorësh në pallate dhe shtëpia 
private.

Krahas shkollave, vijon shpërndarja e druve të zjarrit 
për ngrohje në çerdhet në njësitë administrative të 
Bashkisë së Shkodrës.

Sipas planifikimit të Bashkisë Shkodër, janë furnizuar 
me lëndë drusore për ngrohje çerdhet në Oblikë (2 
çerdhe), Dajç, Guci e Re, Grudë e Re, Trush, Shtoj, 
Golem, Shtoj i Vjetër, Hot i Ri, Pentar, Shirq dhe Kullaj.

Me këtë sherbim do të mbulohen çerdhet në të gjithë 
territorin duke nisur nga 15 nëntor 2019 deri me 15 
mars 2020.
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3 NËNTOR 2019100- vjetori i Vllaznisë, Bashkia Shkodër
vlerëson figurat e notit kuqeblu

4 NËNTOR 2019 Bashkia e Shkodrës nderon më të mirët e
portit të mundjes në 100 vjetorin e Vllaznisë

Në kuadër të aktiviteteve të organizuara nga Bashkia e Shkodrës 
për 100 vjetorin e Shoqnisë “Vllaznia”, sot janë nderuar nga 
kryetarja zj. Voltana Ademi figurat e shquara në vite të sportit të 
notit.
Një nga sportet elitare të SportKlub “Vllaznia”, noti kuqeblu ka 
patur dhe ka në gjirin e vet rekordmenë e kampionë duke nisur 
nga moshat, deri në nivelet më të larta kombëtare e 
ndërkombëtare.
Në fjalën e vet përshëndetëse, kryebashkiakja Ademi ka 
evidentuar se Federata ndërkombetare e notit u themelua në 
1908, por në Shqipëri nëse kampionati i pare u zhvillua ne 1931, 
gjurmët e tij datojnë më herët, të paktën veprimtarite lokale në 
Shkodër janë zhvilluar nga viti 1920 në disiplinën 100 m, ku 
morën pjesë rreth 15 vetë.
Në 1924 në statutin e shoqërise "Djelmnia Shkodrane" figuron 
edhe organizimi i garave të notit, kurse shoqëria “Bashkimi 
Sportiv Shkodran” i krijuar në 1930 do të zhvillonte kampionate 
lokale mes anëtareve të cilet më pas do të merrnin pjesë në 
kampionatin e parë kombëtar në 1931.
Pas fjalës përshëndetëse, zj. Ademi ka vlerësuar me “Mirënjohje” 
sportistët: Lin Shestani, Tefe Shestani, Mark Shestani, Rrok 
Shestani, Zef Shestani, Moisi Shestani, Smajl Muriqi, Enver 
Muriqi, Selami, Ibrahimi, Azem Plisi, Ethem Avdia, Ilir Ymeri, 
Tonin Radovani, Anjeza Shestani, Kudreta Kozmai, Anila Egerci, 
Mimoza Alia, Rovena Marku, Flutura Shkenza.

Bashkia e Shkodrës ka vijuar aktivitetet në kuadër të 
100 vjetorit të Shoqnisë “Vllaznia”. Ka qenë rradha e 
sportit burrëror të mundjes që të vlerësohet me 
“Mirënjohje” nga kryetarja e Bashkisë zj. Voltana Ademi.

Gjatë zhvillimit të garave të kampionatit kombëtar për të 
rritur në pallatin e sportit “Qazim Dervishi”, janë nderuar 
Eljaz Ahmeti qe eshte vleresuar si “Trajneri i shekullit” 
per te vijuar me nderimet per te vazhduar me Tasim 
Rexhen, Dede Bregu, Tonin Dema, Rrok Bardeli, 
Agustin Mhilli, Alfred Bardeli, Selaudin Rexha, Isa 
Vejuka, Luigj Zefi, Jetmir Elezi e Qamil Bajrami qe jane 
vleresuar si “mundesit me te mire te shekullit ne stilin e 
lire”.

Keto vleresime jane vijuar edhe per mundjen klasike ku 
trajneret me te mire jane veçuar Qazim Elbasani dhe 
Bajram Agovi ndersa sportistet me te mire jane 
vleresuar Elis Guri, Mirash Vuksani, Eljaz Guri, Naim 
Pepa, Paulin Sterkaj, Seit Fishta, Ali Amza, Nikoll 
Grimaj, Gjon Leka, Gjovalin Çuni dhe Sander Leka.

Nr. 14, Dhjetor 2019
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5 NËNTOR 2019
Në 70- vjetorin e teatrit profesionist, Teatri “Migjeni” 
është nderuar me urdhrin e lartë “Nderi i Kombit” nga 
Presidenti i Republikës. Në të njëjtën kohë, janë 
nderuar me tituj të lartë nga Presidenti i Republikës 
edhe figura të njohura me kontribute në skenën dhe 
ekranin shqiptar.

Titujt janë dhënë nga përfaqësues të Presidentit të 
Republikës në një aktivitet të organizuar në kuadër të 
70- vjetorit pikërisht në mjediset e Teatrit “Migjeni”. 
Konkretisht, titujt e akorduar janë: 

Teatri «Migjeni»- Nderi i Kombit; 

«Kalorës i Urdhrit të Flamurit»: Serafin Fanko, Fadil 
Kraja, Lec Bushati, Ndrek Prela, Viktor Bruçeti; 

«Mjeshtër i Madh»: Vitore Nino, Jolanda Shala, 
Drande Xhaj, Ymer Bala, Fatbardh Smaja, Bashkim 
Alibali, Arian Çuliqi.

Teatri «MIgjeni» nderohet me «Nderi i
Kombit» në 70 vjetorin e tij

6 NËNTOR 2019 Në Vendin e Deshmisë dhe Kujtesës hapet
ekspozita «Totalitarizmi në Europë»
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Delegacioni i Platformës së Kujtesës dhe Ndërgjegjes 
Europiane ka prezantuar sot në Shkodër ekspozitën 
“Totalitarizmi në Europë”. Për ekspozimin e stendave që 
përqendroheshin kryesisht në regjimin komunist dhe atë 
nazi- fashist në Europë, përfshihej edhe diktatura 
komuniste e Shqipërisë në vitet 1944- 1990.

Mjediset e Vendit të Deshmisë dhe Kujtesës, ku u hap 
ekspozita, tërhoqën vëmendjen e Delegacionit, i përbërë 
nga rreth 50 përfaqësues nga vende të ndryshme të 
Europës.

Ekspozita u parapri nga fjalët e rastit të mbajtura nga 
përfaqësues të Delegacionit dhe kryetarja e Bashkisë së 
Shkodrës zj. Voltana Ademi.
Zj. Ademi, në fjalën e saj është përqendruar tek 
persekucioni i pashembullt i Shkodrës në diktaturën 
komuniste, por edhe tek qëndresa, duke sjellë në 
vëmendje kryengritjet e Malësisë së Madhe dhe 
Postribës në vitet 1945- 1946, rikthimin e besimit në Zot 
në datat 4, 11 dhe 16 nëntor 1990 dhe lëvizjet për 
demokraci e 2 prillin e vitit 1991.
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7 NËNTOR 2019QKF Shkodër organizon «Konkursin e
Fjalës Artistike 2019" për shkollat 9 vjeçare

8 NËNTOR 2019 Zbatimi i projektit «Relake» në zonën e 
Zogajve në Bashkinë Shkodër

Në kuadër të projektit “Regenerating the protected 
area of Shkodra Lake through the improvement of 
local governance”- “Rigjenerimi i zonave të 
mbroj tura të Liqeni t  të Shkodrës përmes 
përmirësimit të qeverisjes lokale”, me financim të 
Provincës Autonome të Friuli Venecia Xhulias nga 
Italia, u bë e mundur ndërhyrja në sipërfaqet publike 
të Zogajt përmes sistemimit dhe ngritjes së një 
terreni që do shërbejë si kënd lojrash për fëmijët e 
këtij komuniteti por dhe për vizitorët potencialë të 
kësaj zone.
Gjithashtu në kuadër të projektit, është ngritur edhe 
një pikë për vëzhgimin e zogjve të Liqenit të 
Shkodrës e paisur me të gjithë infrastrukturën 
ndihmëse.
Po ashtu, është krijuar edhe një shërbim i ri turistik ku 
një nga banorët e Zogajve, ka vënë në dispozicion të 
turistëve një varkë të gatshme për shëtitje në liqen.
#InvestimetVazhdojne
#BashkiaShkoder
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Nisi faza e dytë seleksionuese e aktivitetit tradicional 
"Konkursi i fjalës artistike 2019".

Që në ditën e parë garë e fortë që tregon për 
vlerësimin që i kanë bërë drejtoritë e shkollave 9 
vjeçare të bashkisë Shkodër dhe mësuesit e letërsisë.
Respekte pë punën e tyre dhe për nxënësit e talentuar 
të qytetit tonë.
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9 NËNTOR 2019Rikonstruksioni i Shtëpisë së Fëmijës 0- 5
vjeç në Bashkinë e Shkodrës

10 NËNTOR 2019 Përfundon vendosja e sinjalistikës vertikale
dhe horizontale në rrugën «Zabelej»

Sinjalistika vertikale dhe ajo horizontale shënën 
përfundimin e plotë të punimeve në rrugën 
“Zabelej” në qytetin e Shkodrës.

Rruga tashmë është në shërbim të plotë të 
banorëve që jetojnë përgjatë saj, duke ofruar 
maksimumin për lëvizshmërinë, si dhe shërbimet 
publike të ujit të pijshëm, kanalizimeve të ujërave 
të zeza e ndriçimin rrugor.

Rikonstruksioni u bë i mundur falë fondit 11 milion 
lekë të reja nga të ardhurat e Bashkisë Shkodër, 
duke realizuar të gjitha ndërhyrjet e nevojshme 
nëntokësore dhe mbitokësore !

E gëzofshim të gjithë bashkë!

#MeShumeSherbime
#MeShumeInvestime

Nr. 14, Dhjetor 2019

Po shkojnë drejt finalizimit punimet e rikonstruksionit 
të Shtëpisë së Fëmijës 0 – 5 vjeç në qytetin e 
Shkodrës. Është projekti më i ri i Bashkisë së 
Shkodrës në në fushën e shërbimeve sociale.
Përmes rikonstruksionit dhe mobilimit, synohet 
përmirësimi i shërbimeve për fëmijët.
Gjithashtu hapësirat e saj po riorganizohen me synim 
rritjen e shërbimeve ditore dhe të kujdesit alternativ 
duke e projektuar këtë institucion drejt rritjes së 
shërbimeve komunitare dhe kthimin gradual të tij në 
një Qendër Komunitare Multifunksionale. Realizimi i 
këtij projekti mundësohet nga bashkëpunimi me 
shoqërinë “AGNA” sh.a.
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11 NËNTOR 2019Vazhdojnë punimet në rrugën Muriqan- Goricë
Loti 1, në Njësinë Administrative Ana e Malit

12 NËNTOR 2019
Bibliotekën "Marin Barleti" u organizua nga Bashkia 
e Shkodrës një aktivitet për At Gjergj Fishtën, në 
kuadër të promovimit të "Lahuta e Malcís" për herë 
të parë në frëngjisht, përkthyer nga sociologu 
shqiptaro-francez Abidin Krasniqi.

Nën interpretimin e aktorëve të Teatrit "Migjeni" Rita 
Gjeka (Mjeshtër i Madh), Jozef Shiroka dhe aktorit 
të Teatrit "Illyricum" Paulin Ujka, krijimet letrare të 
françeskanit të madh "Tringa", "Oso Kuka" dhe 
"Lidhja e Prizrenit" erdhën për spektatorin shkodran 
si një thirrje shpirti.

Pretash Nilaj "këndoi" m'Lahutë si n'ato kohë 
t'Malcis...

Abidin Krasniqi foli për emocionet dhe njohjen e tij 
me veprën e Fishtës dhe punën e jashtëzakonshme 
të përkthimit të "Lahutës t'Malcís" në frëngjisht.

«Lahuta e Malcis» për herë të parë në gjuhën
frënge, promovohet në Shkodër
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Vazhdojnë punimet në rrugën Muriqan- Goricë, Loti 1, 
në Njësinë Administrative Ana e Malit në Bashkinë e 
Shkodrës.
Është një rrugë me gjatësi 320 metër linear. Projekti i 
Bashkisë Shkodër parashikon sipërfaqe me asfalt 
1320 metër katror, kanale betoni, mure mbajtës, vepra 
arti si tombino, kuneta etj.,
Investimi me vlerë 15.4 milion lekë të reja, do të ketë 
impakt në një zonë, e cila në vitet e kaluara është 
përmbytur nga uji i shkarkuar nga hidrocentralet. Kjo 
ndërhyrje, do të ndikojë edhe në zbutjen e pasoja të 
mundshme, nëse do të ketë situata në vitet që do të 
vijnë.
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13 NËNTOR 2019
Rruga e Xhamisë dhe rruga “Loro Nodaj” në Njësinë 
Administrative Guri i Zi kanë përfunduar krejtësisht. 
Është investim i rradhës me të ardhurat e vetë 
Bashkisë Shkodër, me një fond 11,5 milion lekë të reja 
në kuadër të sistemimit dhe asfaltimit të rrugëve të 
brendshme.

Këto dy rrugë janë në shërbim të banorëve, duke 
kr i juar standarte të reja për qarkul l imin e 
këmbësorëve, mjeteve dhe mallrave në këtë zonë dhe 
në drejtim të qendrës së Njësisë Administrative dhe 
qytetit të Shkodrës.

Me këtë ndërhyrje, janë sistemuar edhe ujrat që vijnë 
nga përrenjtë përreth në rast rreshjesh të shiut.

#NjesiaAdministrativeGuriiZi #BashkiaShkoder
#PermiresojmeJetenTone

Rikonstruksioni i rrugëve të brendshme
në NJA Guri i Zi të Bashkisë Shkodër

14 NËNTOR 2019 Situata e akseve nacionale/rurale në fokus
të takimit të Emergjencave Civile
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Në mbledhjen e rradhës së organizuar nga Prefekti i 
Qarkut Shkodër, është diskutuar për menaxhimin e 
problematikave të situatave emergjente të mundshme 
në akset rrugore nacionale/rurale në rajon.

Përveç drejtuesve të Bashkive të Qarkut, ishin të 
pranishëm edhe drejtues të institucioneve të varësisë 
nga dikasteret qendrore.

Kryetarja e Bashkisë së Shkodrës zj. Voltana Ademi ka 
paraqitur situatën në territorin që administron, duke 
adresuar edhe problematika të veçanta.
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15 NËNTOR 2019Kryetarja e Bashkisë së Shkodrës konferencë
për shtyp me gazetarët për aaktualitetin

16 NËNTOR 2019 Promovohet në Shkodër libri «Mikpritja e 
një populli që kërkon liri» 

Në 20- vjetorin e ardhjes së refugjatëve kosovarë 
për ti shpërtuar genocidit serb në Kosovë, Kisha 
Katolike Shkodër ka promovuar librin “Mikrpritja e 
një populli që kërkon liri”.

Gjatë aktivitetit, u shfaqën edhe dy video të 
momenteve të veçanta të pritjes së vëllezërve 
kosovarë në Shkodër, të cilat do të mbesin në 
kujtesën kolektive dhe individuale të gjithsecilit që i 
përjetoi ato ditë.
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Kryetarja e Bashkisë së Shkodrës zj. Voltana Ademi ka 
zhvilluar një bashkëbisedim me gazetarët. 

Në formën e pyetje- përgjigjeve, janë trajtuar tema të 
rëndësishme të aktualitetit, sipas interest të vetë 
gazetarëve të pranishëm në takim.
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17 NËNTOR 2019Dita Botërore e Diabetit, aktivitete pranë
Qendrës Komunitare «Për Familjen» Nr. 4

18 NËNTOR 2019 Dita Ndërkombëtare e të Drejtave të Fëmijëve
në Bashkinë e Shkodrës

Nё kuadёr tё Ditёs Botёrore tё Diabetit, pranё Qendrёs 
Komunitare “Pёr Familjen” Nr.4 u realizua njё sesion 
informues pёr llojet kryesore tё diabetit, pёr rёndёsinё e 
diagnozёs sё hershme, shenjat e hershme, mёnyrat e 
trajtimit, kujdesin qё duhet treguar, si dhe u dhanё disa 
kёshilla kryesore pёr parandalimin e diabetit tё tipit 2 dhe 
ndёrlikimeve tё tij.
Nё fund u bёnё matje tё glicemisё nё gjak. Aktiviteti u 
zhvillua nё bashkёpunim me Qendrёn Shёndetёsore 
Nr.2 dhe Kryqin e Kuq Shqiptar, dega Shkodёr.
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Dita Ndërkombëtare e të Drejtave të Fëmijëve dhe e 
30 vjetorit të Konventës për të Drejtat e Fëmijëve, 
ditë promovimi, reflektimi e vlerësimi, për një 
vëmendje dhe angazhim më të madh, në 
mbështetje të të drejtave të fëmijëve, duke filluar me 
të drejtën e çdo fëmije, për të jetuar fëmijërinë.

#BashkiaShkodër
 #DitaNdërkombëtareetëDrejtavetëFëmijëve
#worldchildrensday #CRC30
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19 NËNTOR 2019Panairi përmbyllës i promovimit të vlerave
dhe resurseve të 11 njësive administrative

20 NËNTOR 2019 «Salloni i Vjeshtës» në edicionin e tij të
13-të në Bashkinë e Shkodrës
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Bashkia Shkodër, ka organizuar për të tretin vit rradhazi 
aktivitetin “Promovimi i vlerave dhe resurseve të 
trashëgimisë kulturore, natyrore dhe produkteve të territorit 
të 11 njësive administrative”, panairi përmbyllës për të 
gjithë territorin.

Ky aktivitet u realizua në kuadër të promovimit të 
potencialeve zhvillimore të territoreve të 11 njësive 
administrative të Bashkisë Shkodër. Në këtë panair janë 
prezantuar produktet bujqësore e blegtorale tipike të 
territorit, resurset natyrore, pasuritë e trashëgimisë 
kulturore dhe gatimet tradicionale.

Në mjediset e Galerisë së Arteve Shkodër u çel 
ekspozita “Salloni i Vjeshtës”, në edicionin e 13- të 
të tij.
I organizuar me mbështetjen e Bashkisë së 
Shkodrës, me titullin “Medium Operandi”, ekspozita 
ka patur një pjesëmarrje shumë të gjërë, rekord për 
të gjitha edicionet e zhvilluara deri tani.
Kurator të ekspozitës ishin Sadik Spahija dhe Rubin 
Mandija, ndërsa Galeria e Arteve Shkodër i ka dyert 
e hapura për të gjithë ata që duan ta vizitojnë 
“Sallonin e Vjeshtës”, në edicionin e 13- të të tij.
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21 NËNTOR 2019«Java e Pavarësisë» me aktivitete të larmishme
për të gjitha moshat në Bashkinë Shkodër 

22 NËNTOR 2019 Vazhdojnë aktivitetet për «Java e 
Pavarësisë në Bashkinë e Shkodrës

Vazhdojnë aktivitetet kulturore të parashikuara nga 
Bashkia Shkodër në kuadër të Javës së Pavarsisë.

Sheshi para Bashkisë Shkodër jehoi me tinguj 
kombëtar, përmes grupit të valleve të Qendrës 
Kulturore "Pjetër Gaci", të drejtuar nga koreografi 
Aldo Nika dhe këngëtarët e talentuar të Qendrës 
Kulturore të Fëmijëve. Aktivitetet vazhdojnë...
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Aktivitetet në kuadër të “Java e Pavarësisë” të 
organizuara nga Bashkia e Shkodrës, kanë startuar  për 
të vijuar deri me 28 Nëntor, ditën më të rëndësishme të 
shqiptarëve.

Organizatorët kanë menduar që gjatë kësaj jave, në 
aktivitete të përfshihen mosha të ndryshme, nga më të 
vegjlit deri tek më të rriturit, me aktivitete sportive, 
kulturore, sociale, artistike e argëtuese.

Fillimisht ka qenë rradha e fëmijëve të shkollave fillore, 
të cilët nën organizimin e QKF Shkodër, kanë zhvilluar 
garën e tyre me biçikleta në pistën e stadiumit “Loro 
Boriçi”.
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23 NËNTOR 2019Trajnimi «Ti Krijon» me të rinjtë për 6 ditë
në Qendren Rinore «Atelie»

24 NËNTOR 2019 UKSH merr pjesë në Konferencën dhe
Ekspozitën ballkanike «Ujë për të gjithë»

Në fillim të mujit nëntor në kryeqytetin e Kosovës, Prishtinë u 
zhvillua Konferenca dhe Ekspozita e Përbashkët Ballkanike 
2019, me slloganin “Ujë për të gjithë”. Gjatë ditëve të 
Konferencës u mbajtën shumë referata dhe leksione nga 
personalitete dhe lektor të ndryshëm nga Gjermania, Austria, 
Zvicra, përfaqësues të Bankës Botërore, KFW, GIZ, 
njëkohësisht personalitete të Republikës së Kosovës dhe 
Shqipërisë, të Ministrisë të Zhvillimit Ekonomik dhe 
Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor të Kosovës, 
AKUM si dhe shoqatat që bënë mikpritjen SHUKOS dhe 
SHUKALB. Pjesëmarrësit përgjatë tre ditëve te Konferencës 
u prezantuan me një panair të larmishëm të të gjitha 
produkteve të nevojshme për ndërrmarrjet e Ujësjellës-
Kanalizimeve. Gjatë ditëve të qëndrimit në Kosovë stafi i 
Ujësjellës-Kanalizime Shkodër dhe Administratori patën 
takime me përfaqësues të Bankës Botërore, me drejtorin e 
KFW-së për Evropën Juglindore, me drejtorin e KFW-së për 
Shqipërinë, me përfaqësues te GIZ dhe me një sërë 
personalitetesh dhe specialistësh që morën pjesë në 
Konferencë. Një mesazh mjaft të rëndësishëm dhanë 
Ambasadorët në Kosovë përkatësisht të Gjermanisë, 
Hungarisë, Zvicrës dhe Italisë që politika të qëndrojë sa më 
larg dhe pa ndërhyrë në ndërrmarrjet e Ujësjellësave.

Trajnimi "Ti Krijon" me të rinjtë u zhvillua përgjatë 6 ditëve 
në ambjentet e Qendrës Rinore “Atelie”. Të rinjtë e 
trajnuar më parë përmes metodologjisë "Ti Krijon" ndanë 
informacionin dhe njohuritë e tyre me bashkëmoshatarët 
e  tyre,  p jesë të  grupi t  r inor.  Akt iv i te t i  synoi 
ndërgjegjësimin e të rinjve të qytetit të Shkodrës përmes 
iniciativave rinore me qëllim sjelljen e ndryshimeve në 
komunitet. Aktiviteti u zhvillua në kuadër të projektit 
#IRMA, financuar prej Qeverisë Gjermane në 
bashkëpunim me GIZ Albania, nëpërmjet programit 
"Migracion për Zhvillim"/DIMAK Albania
#BashkiaShkodër #QendraRinoreAtelie
 #RiniaEnergjiPërZhvillim
#TerredeshommesAlbania #GizAlbania
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25 NËNTOR 2019Bashkia e Shkodrës vazhdon mbështetjen
e familjeve në nevojë në territorin e saj

26 NËNTOR 2019 Bashkia e Shkodrës me MZSH në ndihmë
të grupeve të kërkim- shpërtimit për termetin

Bashkia e Shkodrës dhe qytetarët shkodranë po 
ndjekin me shqetësim situatën e krijuar pas tërmetit 
të rëndë, i cili u ndje në orët e para të mëngjesit edhe 
në qytetin tonë.

Jemi pranë të gjitha familjeve të prekura nga kjo 
fatkeqësi natyrore, me lutjen që të mos ketë jetë të 
humbura dhe sa më pak dëme materiale.

Fatmirësisht në Shkodër termeti nuk shkaktoi dëme, 
teksa forca dhe mjete të MZSH-së janë në 
gatishmëri për çdo eventualitet në territorin e 
Bashkisë.

Ndërkohë, mjete zjarrfikëse dhe efektivët përkatës 
të MZSH janë nisur drejt Thumanës për të dhënë 
ndihmën e nevojshme në situatën e rëndë, Bashkia 
e Shkodrës është e gatshme të kontribuojë në 
lehtësimin e situatës së krijuar,duke nisur me 
strehimin e familjeve që u janë dëmtuar shtëpitë.
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Qendra Komunitare “Për Familjen” nr 4, sot zhvilloi 
aktivitetin e radhës në mbështetje të familjeve më në 
nevojë. Gjatë aktivitetit familjet patën mundësi që të 
kalojnë disa orë ndryshe me njëri-tjetrin. Aktiviteti u 
zhvillua në bashkëpunim me organizatën Pro Albania 
Development.

#BashkiaShkodër #shërbimekomunitarePërFamiljen
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27 NËNTOR 2019Bashkia e Shkodrës vë në dispozicion për
të pastrehët nga termeti kapacitete akomoduese

28 NËNTOR 2019 Ceremonia e ngritjes së Flamurit Kombëtar
në nderim të Ditës së Pavarësisë.

Bashkia e Shkodrës, ndjek në vazhdimësi, me dhimbje e 
shqetësim situatën e jashtëzakonshme të krijuar nga 
tërmeti në Thumanë dhe Durrës.

Prej më shumë se 24 orëve, MZSH Shkodër bashkë me 
Ushtrinë Shqiptare dhe organizmat e tjera vendase e të 
huaja që kanë ardhur për të ndihmuar, është pjesë e 
grupeve të kërkim- shpëtimit, në një betejë kundër kohës 
për të shpëtuar jetë njerëzore.

Bashkia e Shkodrës vë në dispozicion të familjeve të 
prekura nga pasojat e tërmetit, të gjitha kapacitetet e veta 
akomoduese në konviktet në administrim. Nga dita e 
djeshme, janë në gatishmëri 250 shtretër ndërsa marrim 
përsipër trajtimin ushqimor, mbështetjen psiko-sociale, 
shërbimin shëndetësor dhe asistencë nga stafet tona.
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