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Pak ditë më parë, përfundoi me sukses projekti “Kultura të Ndryshme, Një Bukuri e Vetme” e cila u sponsorizua nga 

Programi Rinia në Veprim i Bashkimit Europian dhe FFPBB Shqipëri. Ky projekt u mundësua me mbështetjen e stafit të 

Federatës së Grave dhe në bashkëpunim me FPU Kosovë-Maqedoni, WFWP Bergamo-Itali dhe WAIT-UK.  

                               

Ky projekt u hartua një vit më parë dhe fatmirësisht u pranua për tu sponsorizuar më së shumti nga Youth in Action 

Program. Objektivi kryesor ishte të ofrohej edukimi i karakterit nëpërmjet temave të shkurtra dhe prezantimit të kulturës, 

historisë, ushqimit, veshjeve tradicionale dhe zakoneve të ndryshme të kombeve pjesëmarrëse si: Shqipëria, Kosova, 

Maqedonia, Italia dhe Anglia.  

       

Shumica e pjesëmarrësve nuk e njihnin njëri tjetrin dhe kjo ishte sfida e parë e projektit. Mosha e tyre varionte nga 16-27 

(përveç disave që ishin lidera grupi) dhe vinin nga preardhje të ndryshme, disa ishin anëtarë të FFPBB kurse të tjerë të 

prezantuar për herë të parë me këtë projekt. Gjithashtu ekzistuan disa vështirësi veçanërisht mes pjesëmarrësve të Kosovës 

dhe Maqedonisë, për arsye historike si dhe koncepte që shtetasit Europianë kishin për shqiptarët. Shumica e pjesëmarrësve 

nuk kishin shumë informacion për Maqedoninë.  



 

Programi ishte më së shumti i përqëndruar në ndërtimin e komunikimeve ndërkulturore, kuptimin e kulturës dhe historisë së 

kombeve pjesëmarrëse nëpërmjet prezantimeve në power point, këngëve, valleve videove promovuese dhe ushqimit 

tradicional. Të gjithë u ftuan të merrnin pjesë për të kënduar këngët apo vallet e kombeve të tjera. Prezantimet ishin 

përgatitur më parë nga pjesëmarrësit. Për shumë prej tyre ishte një sfidë prezantimi në publik, zhvillimi i krijueshmërisë, 

komunikimi në anglisht, etj. Pjesëmarrësit gjatë projektit u ndanë në 5 grupe ndërkombëtare me të cilët duhet të 

përfshiheshin në diskutime apo dhe në pjesë të ndryshme të programit. Grupet shërbyen si instrument pozitiv për tu 

mundësuar pjesëmarrësve ndërveprimin përtej kufijve të tyre kombëtarë. Pjesëmarrësit gjithashtu u përfshinë në pastrimin 

e mjedisit të qendrës, gjë e cila për disa ishte një eksperiencë e re. Çdo organizatë pjesëmarrëse prezantoi qëllimet dhe 

vizionet përkatëse si dhe u dhanë disa tema për Parimet Universale si: bashkëpunimi pozitiv, zgjidhja e konfliktit, vlera e 

vullnetarizmit, etj.  

         
Momenti kulminant i projektit ishte shfaqja kulturore, e përgatitur nga gjithë grupi me këngë e valle, për Shkollën 9-Vjeçare 

“Sami Kalasa” në Mullet, Tiranë. Për shkak të kushteve të jashtme atmosferike, ne i ftuam rreth 110, nga klasa e 5-të deri në 

klasën e 9-të, të vinin në Qendrën e Seminareve, të shoqëruar nga drejtoresha dhe mësueset e shkollës. Gjithashtu, disa 

fëmijë të talentuar të shkollës prezantuar dramë dhe poezi shqiptare. Afmosfera që u krijua ishte shumë emocionuese dhe u 

mbyll me këngë dhe valle shqiptare.  

 



Pjesëmarrësit gjithashtu patën mundësi të vizitojnë familjet e zonës, me qëllimin për t’i ftuar ata në shfaqjen kulturore të 

përgatitur ditën e nesërme, si dhe për të mësuar më shumë për mikpritjen shqiptare. Pjesëmarrësit gjithashtu vizituan 

muzeun e Krujës dhe Tiranës për të mësuar më shumë reth traditës dhe historisë së Shqipërisë, si dhe vizituan xhaminë dhe 

qendrën e Tiranës. 

Projekti u përfundua me përgatitjen e një dokumentari, me foto dhe video të marra gjatë javës. Gjithashtu kjo punë u bë nga 

grupet ndërkombëtare dhe rezultoi shumë kuptimplotë, tërheqëse, plot kujtime të bukura që na dhanë mundësi për të 

reflektuar dhe shumë të qeshura.  

  

Gjithashtu, zj. Mirilda Tili, anëtare e FFPBB, bëri të mundur që 3 televizione të mund të transmetonin intervista dhe pjesë 

nga projekti. TV Chanell 1 ftoi në emisionin e mëngjesit Presidentin e FFPBB, Gani Rroshi dhe Ledia Mërtiri, pjesëmarrëse në 

projekt. TV A1 Report ishte prezent gjatë shfaqjes kulturore me shkollën e Mulletit, gjatë së cilës mori disa intervista me 

pjesëmarrësit ndërkombëtarë dhe na ftoi në programin live Urbanika me prezencën e pjesëmarrësve nga Shqipëria, 

Maqedonia, Anglia dhe Italia për rreth një orë e njëzet minuta. Kurse TV Vizion+ na ftoi në emisionin e pasdites për rreth 30 

minuta ku prezantuam qëllimet dhe arritjet e projektit, me pjesëmarrës nga Shqipëria, Anglia dhe Italia. Programet u 

fokusuan më së shumti në diskutimin e ndryshimeve kulturore dhe përpjekjet e projektit për të kapërcyer ndarjet ekzistuese. 

Për pjesëmarrësit nga shtetet e tjera do të mbetet një eksperiencë e veçantë dhe e paharrueshme.  

 

Të gjithë ishin të lumtur që morën pjesë në këtë projekt ku patën mundësi të ndërtonin miqësi të reja, duke kapërcyer 

kufijtë kombëtarë, racorë dhe fetarë si dhe të rrisin konfidencën dhe krijueshmërinë dhe ndjenjën e vullnetarizmit kundrejt 

grupeve në nevojë.  



   

     

Pjesëmarrëse nga Italia 

Unë nuk kisha marrë pjesë më parë në këtë lloj projekti, kështu që nuk dija vërtet se çfarë pritshmërish të kisha, por nga 

përgatitjet paraprake me e-mail, prisja të ishte më formal. Më pëlqeu se si ne mësuam të jetojmë se bashku në të njëjtën 

shtëpi dhe ndamë detyrat. Pashë që momentet më të thella që ndamë me pjesëmarësit ishte larja e enëve së bashku dhe kur 

shihja fytyrat e tyre krenare kur prezantonin kombin e tyre. Unë munda të ndaj me njerëz “të huaj” lirshëm vlerat dhe sitlin 

tim të jetesës jo nëpërmjet fjalëve, por veprimeve. Ishte një dhuratë e mrekullueshme që më dha ky projekt. Të gjithë pyesnin 

dhe unë mund t’i doja dhe të kujdesesha për ta lirshëm. Jam akoma e surprizuar se sa mirë shkuan gjërat, vërtet që nuk e 

prisja! 

Pjesëmarrëse nga Austria 

Unë munda të di më shumë për Maqedoninë dhe mësova se si mund të ralizohet një projekt me 5 kombësi të ndryshme. Unë 

nuk kisha pritshmëri të veçanta, por vetëm doja të krijonim një atmosfere të këndshme me të gjithë pjesëmarrësit. Ndjeva që 

pata një kohë të mrekullueshme dhe ne u rritëm së bashku. 

Pjesëmarrës nga Italia 

Më pëlqeu çdo minutë e projektit. Mësova shumë rreth kulturave të ndryshme dhe njerëzve. Krijova shumë miqësi të reja, 

edhe pse në fillim pjesëmarrësit ishin më të mbyllur dhe ishte e vështirë të bëje një diskutim të mirë. 

Pjesëmarrëse nga Anglia 

Të jem e sinqertë nuk dija ç’të prisja nga projekti. Programi që kisha parë nuk ishte dhe aq interesant. Gjithashtu isha e 

frikësuar se si do të ishte ushqimi. Isha më e vogla nga pjesëmarrësit dhe nuk dija nëse do të kaloja mirë me të tjerët. Kështu 

që nuk kisha pritshmëri aq të mëdha, vetëm vendosa të vij sepse ndjeva që ishte gjëja e duhur. Por unë jam vërtet e lumtur 

dhe mirënjohëse sepse ishte 100 herë më mirë nga se e kisha imagjinuar dhe të gjithë ishin shumë të mirë me mua. Jemi 

kënaqur shumë. Veçanërisht jam kënaqur gjatë prezantimeve dhe mbrëmjeve kulturore sepse është shumë interesante të 

shohësh talentet e njerëzve....... 

 

 



Pjëmarrës nga Shqipëria 

Ishte një projekt shumë i bukur. Mësova shumë rreth kulturave, gjuhëve, shprehjeve të njerëzve të tjerë. U surprizova në fakt 

nga prezantimet dhe kulturat e tyre. E pata pak të vështirë të ndërveproja me pjesëmarrësit maqedonas, por shumë shpejt 

pashë se ata ishin të si unë në të gjitha aspektet dhe pritshmëritë..... 

Pjesëmarrës nga Maqedonia 

……. Isha shumë i emocionuar të vija në projekt. Krijova shumë miqësi duke përfshirë stafin. Nuk kishte vështirësi gjatë 

projektit sepse kur kisha nevojë për diçka apo për ndonjë shpjegim, do ta merrja menjëherë. Kjo do të thotë që njerëzit këtu 

ishin të mirë me mua. Më pëlqeu që të gjithë donin të ishin kudo, duke kënduar, kërcyer, duke larë pjatat, duke pastruar 

tualetet, apo duke luajtur volejboll. Do të dëshiroja që të përmirësoja më shumë gjuhën italiane, shqiptare dhe të isha përsëri 

në projekte të tilla në të ardhmen!!! 

Pjesëmarrës nga Anglia 

…. Momentet më të veçanta për mua ishin të luaja volejboll dhe të këndoja me njerëz nga kultura të ndryshme. Unë ndjej që 

sporti dhe muzika janë një instrument shumë i mirë për t’i bashkuar njerëzit.... 

Pjesëmarrës nga Maqedonia 

Kur erdha në Mullet isha pak i frikësuar sepse ishte hera e parë që përfshihesha në një organizatë të tillë. Por këtu unë takova 

njerëz shumë miqësorë. Të gjithë vinin dhe më përshëndesnin sepse unë isha i turpshëm për ta bërë këtë. Më pëlqeu shumë 

shëtitja në Tiranë dhe Krujë, në muze dhe isha shumë i lumtur të shkoja brenda në xhami dhe në restorant........ 

Pjesëmarrëse nga Shqipëria 

Kjo javë ishte plot me momente të bukura. Të gjithë ne do të kemi kujtime të bukura. Ne jetuam së bashku për një javë dhe 

ndamë jo vetëm kulturat, por gjithashtu zemrat tona, dhe kjo nuk mund të harrohet.... 

Pjesëmarrëse nga Kosova 

Këto ditë pashë që rëndësia e të qenurit njeri nuk është nga vendi prej nga vjen, i pasur apo i varfër, i bardhë apo i zi, aziatik 

apo europian, por të jesh njeri do të thotë të arrish që me tëro këto lloj racash dhe kombesh të gjesh një bashkëpunim, të 

kuptohesh dhe familjarizohesh me ta. Nga reflektimi im do të shkruaja gjatë, sepse çdo secondë ishte magjik, sidomos për një 

popull si ne kosovarët, ku shpeshherë e kemi të pamundur të shohim aq shumë njerëz nga vende të ndryshme, dhe kjo më 

bëri të ndjehem akoma më mirë që e pata mundësinë të jem pjesë dhe të kuptoj që bota sado e madhe është po aq e vogël 

dhe kjo mjafton. Në vendin tim, nga patriotizmi i madh dhe nazionalizmi që na e mbijnë familjarët si fëmijë, mendoja se 

vetëm shqiptarët jemi të pastër dhe ne jemi të vetmit. Por sado sllav që ishin ata 7 maqedonas, ata u treguan të dashur dhe 

bashkëpunues, po ashtu dhe italianët, anglezët, ata nga Austria dhe Hungaria, e sidomos njerëzit me ngjyrë. Është mirë kur 

mundësia e vetme të jep të kuptosh që ka shumë dimensione në jetë dhe se jeta nuk është vetëm “shteti im, raca ime, populli 

im”, por ka edhe popuj të tjerë, raca të tjera dhe shtete të tjera të cilët japin dhe presin përkrahje dhe bashkëpunim pa 

kushte................ 


