
SHOQATA “PËR INTEGRIM GJINOR”

Shoqata Për Integrim Gjinor KomunaZall Bastar
E-mail: integrationgender@yahoo.com

Mob: 068 68 93 418

TE KONTRIBUOJME PER 
REDUKTIMIN E VARFERISE SI 

DHE PER TE PERMIRESUAR 
SIGURIMIN E USHQIMIT DHE 

USHQYERJEN E
FAMILJEVE TE VARFERRA NE 
KOMUNEN E ZALL BASATRIT.

MJALTI. KY EKSPRESION I 
NATYRËS SË GJALLË

Trajtimi i Varroatozes ju kushtua 
vemendje e vecante duke e 
luftuar sa me urgjent me acid 
oksalik.

Sipas shkalles se 
infeksionit u bene 1-2 
mjekime.

Ne plotesimin e rezervave 
ushqimore eshte shoqeruar me ushqimet 
Feed-Bee, sidomos gjate Mars, kohe ne te 
cilen ne natyre ka pak polen. Perdorimi 
i Feed-Bee shtoi pjelljet, duke cuar ne 
shfrytezim me te mire te kullotes.

Me rendesi ne kete kohe eshte dhe 
shtegetimi ne kullta pranverore si trumez, 
sherebele, pemetore, etj.

Kujdes i madh eshte treguar nga Projekti Heifer 
Albania me specialistin per monitorimin 
e gjendjes. Shirat e vazhdueshme te kesaj 
periudhe kohe ne te cilen u moren masa per 
perdorimin e ushqimit suplementar per te 
ruajtur zhvillimin e gjenerates se re te 100 
koshereve te dhuruarar nga Rotary Club 
Italy..

Per me shume informacion ju lutem kontaktoni: 

Heifer Albania

Rruga Shenasi Dishnice
Pall.Unicon, Sh.B Ap.7/4

Tel 0035542226084
Tirane

Shoqata “ Per Integrim Gjinor”
 Komuna Zall Bastar

Moblile: 0686893418

Ne mirepresim cdo organizate apo grup tjeter qe eshte i interesuar te 
mbeshtese ose te behet pjese e keti j projekti  duke zgjeruar apo forcuar 

komponentet e ti j.

MJALTI. KY EKSPRESION I 
NATYRËS SË GJALLË

Varroatozes ju kushtua 
vemendje e vecante duke e 
luftuar sa me urgjent me acid 

Ne plotesimin e rezervave 

Kjo ishte nje ekpoze e pergjithshme per gjendjen ne zonen e fshatit e kodrinore 
Viles te Komunes Zall Bastar.

Per zonat malore Mal Vilez pasojat e demtimeve kane qene me te medha si 
rezultat i nje dimri te tejzgjatur, me bore e me temperatuara te uleta. Kjo gje 
ka cuar ne mos ajrosje te zgjojeve, e duhen marre masa per pastrimin e zgjoit 
dhe groposjen e bleteve te vdekuar. Po ashtu duhet shtuar kujdesi per bletet e 
gjalla dhe gjetja e mundesive per shtegetimin e tyre ne zona pa debore.



ZONA E SHTRIRJES SE PROJEKTIT

Komuna e Zall Bastar është e vendosur në pjesën veri-
lindore të qytetit të Tiranës. Komuna është e përbërë 
nga 10 fshatra malor (Shengjin-Mojsit, Selite e Malit, 
Dajt, Zall-Dajt, Beshe, Zall Bastar, Bastar i Mesem, 
Bastar-Murrize, Vilez, dhe Mener i Siperm.) dhe ka një 
popullsi prej 5.640 banorë dhe 1700 familje 

Siperfaqja e tokes bujqesore eshte e ku� zuar dhe kjo 
siperfaqe mbillet kryesisht me foragjere si ushqim 
per bagetine.Toka bujqesore punohet me krah per 
shkak të mungeses se mekanikes. Shumica puneve 
ne bujqesi dhe blegtori kryhet nga vete grate. 
Shifrat tregojnë se mbi 50% e familjeve jetojne ne 
minimumin jetik (nga keto: 210 persona me aftesi te 
ku� zuar, 430 familje jetojne me perkrahje sociale dhe 
30 familje nga gra kryefaniliare).. 

Per shkak te veshteresive ekonomike ku jetojne shume 
familje dhe veshtiresite per te siguruar nevojat baze 
ushqimore, nderhyrjet e menjehershme, afatshkurter 
ne zone nevojiten per te reduktuar varferine si dhe 
per te permiresuar aksesin e tyre ekonomik.

Per te ndihmuar te ushqyerin e ketyre familjeve 
Shoqata “Per Integrim Gjinor” mbeshtetur nga 
Heifer Albania ndihmoi direct ne permiresimin e 
te ushqyerit per njerezit dhe te mireqenies duke 
siguruar proteininen dhe fibren e nevojshme dhe 
ndikoi indirect ne nepermjet mbjelljeve si dhe te 
plehut per permiresimin e pjellorise se tokes dhe 
rritjen e prodhimeve te kopshtit familiar. 

BURIMET E FINANCIMIT: 

Projekti � nancohet nga Heifer Albania, Rotary Club 
dhe nga Shoqata “Per Integrim Gjinor “

Kontributet e secilit � nancues ne project paraqiten 
ne tabelen e meposhtme

Burimet e Financimit  Shuma ne USD

Heifer Albania  31,170

Rotary Club Itali 15,000

Shoqata Per Integrim Gjinor 10,000

 Projekti (2010-2013)

Shoqata “ Per Integrim Gjinor “ ne bashkepunim 
me Heifer Albania punoi per zbatimin e projektiti: 
“Te kontribuojme per reduktimin e varferise si 
dhe per te permiresuar sigurimin e ushqimit dhe 
ushqyerjen e familjeve te varfera ne Komunen e 
Zall Bastarit”.

PERSHKRIMI I ZBATIMIT TE PROJEKTITI

Zbatimi i projektit perfshin kater komponentet

1. Dhurimi i kafsheve (lope dhe blete)
2. Trainime, Seminare dhe asistence teknike.
3. Mbrojtja e mjedisit
4. Promovimi i barazise gjinore 

1. Komponenti i pasimit te dhurates bazohet ne 
� lozo� ne e Heifer International qe secili duhet 
te ndaje me te tjeret dhe te kujdeset me per ta. 
Dhjete familjet qe moren lope nenshkruan nje 
kontrate per te pasuar pasardhesin e pare femer 
me te njejten moshe dhe peshe tek nje familje 
tjeter e varfer dhe gjithashtu pranon te pasoje tek 
te tjeret per te cilat ata kane nevoje. 

2. Grupet e per� tuesve u trainuan nga eksperte te 
fushave vetrerinarise dhe zooteknise. Trainimet 
perfshine sesione formale dhe joformle (vizite ne 
fushe, demostrime, modele praktike ne terren. 
Pervec trainimeve ne mbareshtimin e kafsheve 
dhe ruajtjen e mjedisit, me grupet organizuam 
sipas kerkesave trainimeve dhe fushave te tjera si: 
perpunimi i ushqimit, marketing, formimi i grupit 
dhe te ushqyerit te komuniteteve 

3.  Mbrojtjen e mjedist ishte nje prioritet qysh ne 
� llim te zbatimit te projektit. Ndertimi i stallave 
te per� tuesve duhet te ndertohen qe te mos 
shkaktojne ndotje ose te ndikojne negativisht ne 
ruajtjen e mjedisit. Projekti ndikoi pozitivisht ne 
permiresimin e mjedisit ne dukurite e erozionit te 
tokes,, prodhimtaria e trajtimi i saj,, ndotja, bota 
shtazore dhe ruajtjen e rezervave ujore.

4.  Takimet, trainimet per ceshtjet gjinore jane pjese 
e projektit, projekti inkurajon burrat dhe grate qe 
te kene munesi te njejta ne marrjen e vendimeve, 
pronesine mbi kafshet e dhuruara, pjesemarrjen 
ne pune dhe per� timeve te tjera nga projekti

Nr Emertimi Krere Familje origjinale Pasimi Pare

1 Lope 10 10 5

2 Blete (koshere) 140 38 30

Zbatimii projektit solli koncepte te reja ne komunitet 
ndihmoi ne ndertimin e clubeve te bletarise, grupin 
e grave dhe rriten dinjitetin e tyre dhe pjesemarrjen 
ne projekt. Grupet e grave jane pjese e rendesishme 
e projektit 

 Nga projekti per� tuar direct 10 familje lope dhe 
38 familje blete (4-5 koshere). Ne project u perfshin 

grupet me te margjenalizuara ne komune 
(grate e veja, njerezit me aftesi te ku� zuara si 
dhe familjet qe jetojne nen minimumin jetik) 
pervec kafsheve dhe inputeve te dhuruara, 
projekti solli koncepte te reja ne zhvillimin 
e blegtorise si dhe ne edukimin tek te rinjte. 
Pershtatja e stallave, trainimet teknike dhe 
sociale si dhe ndihma e vazhdueshme direkt 
te per� tuesit qe organizohej nga nga projekti 
Prodhimi i qumeshtit ishte dhe impakti i pare i 
projektit, pasi meshqerrat e dhuruara siguronin 
mbi 10-15 litra qumesht ne dite.

Familjet u japin vazhdimisht te tjereve duke 
siguruar vete-qendrueshmerine, ne cdo 
familje. 

Anetaret e shoqates dhe specialistet e Heifer 
Albania bashkepunuan me komunitetet shpesh 
me rrjete te medha te grave dhe te rinjeve. 
Specialistet ne terren, me aftesite e tyre te 
shumta, ndihmojne pjesemarresit ne projekte 
per tu perballur me s� dat dhe problemet qe 
hasin duke siguruar 

BLETA

Bletaria është një traditë e zones. Mbeshtetja 
me 140 koshere per 35 familjeve te cilet kishin 
nje experience te me parshme nxiti kete 
mundesi qe ju ofroi projekti. Pjesemarrja ne 
trenime, demostrimet si dhe mbeshtetja me 
inpute beri te mundur rezultatet positive..

Gjendjen e mire te tyre, te dale nga dimeri 
pa demtime., si dhe kushtet e favorshme 
klimaterike, si dhe bimësisë mjaltëdhënëse 
të pasur, që nga sherbela, trumza, geshtenjat 
deri në dimër, kur piqen kokrrat e maresë, ka 
kultivuar rritjen e bletës. Mjalti është ekspresion 
i natyrës dhe vlerësohet shumë për vlerat e tij 
ushqimore të larta dhe kalori� ke që ka.

Bleta ndikon në bujqësi e blegtori, në mjedis, 
shëndetin e njeriut etj.

Mjedisi, pyjet, mbrojta e ujërave dhe 
bletaria.

Bletët, indikatorë të mjedisit

Shëndeti dhe bletaria
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