REHABILITIMI I TRASHËGIMISË SË PËRBASHKËT

PROGRAMI PËR REHABILITIM DHE
EDUKIM PËR STRUKTURAT E GURIT NË JUNIK
QASJE E INTEGRUAR DREJT REHABILITIMIT DHE MENAXHIMIT TË TRASHËGIMISË

Support to the Promotion of Cultural Diversity

HYRJA DHE HISTORIKU
Zhvillimi i Programit për Rehabilitimin
dhe Edukimin për Strukturat e Gurit në
Junik është një përpjekje serioze për
formimin e komuniteteve të qëndrueshme duke i shfrytëzuar përparësit që
vijnë nga trashëgimia dhe diversiteti. Së
bashku me komunitetin dhe pushtetin
lokal, programi përbën një mënyrë
organike të shfrytëzimit të resurseve
lokale në proceset zhvillimore.
Ky program buron nga iniciativa e
përbashkët e BE/KiE "Promovimi i
Diversitetit Kulturor" (PDKK) e cila ndjekë
synimet e Planit të Trashëgimisë për
Kosovën* Perëndimore të lansuar nga
ana e PDKK, në vitin 2012. Ky program
bazohet në një qasje të integruar sa i
përket njohjes, vlerësimit, mbrojtjes,
përﬁtimit dhe shfrytëzimit të qëndrueshëm të trashëgimisë së ndërtuar në
mënyrë të veçantë në Junik, të peizazhit
të bukur në parkun e Moronicës dhe të
praktikave tradicionale të komunitetit
vendor.
Përﬁtimi i njohurive të reja, vetëdijesimi
dhe aftësimi mbi trashëgiminë përmes
* Ky shënim është pa paragjykim të qëndrimeve mbi statusin dhe është në
përputhje me Rezolutën 1244 të KS të OKB-së dhe Opinionin e GJND-së
për Deklaratën e Pavarësisë së Kosovës.

aktiviteteve në Kampin verior, duke u
mbështetur në standardet ndërkombëtare dhe praktikat e mira të rehabilitimit të trashëgimisë, si dhe puna në
terren në strukturat me gurë bashkë me
popullatën vendore në Junik, janë hapa
kyç drejt ndërtimit të një
komuniteti të trashëgimisë.
Shpresohet se me përpjekjen kolektive të
të gjithë kontribuuesve mund të manifestohet një shembull pozitiv i zhvillimit
të bazuar në vet popullatën me pjesëmarrjen demokratike të komuniteteve në
hartimin e politikave dhe realizimin e
planeve për trashëgiminë që njihet si
formë e përﬁtimeve dhe e zhvillimit.

VIZIONI
Juniku, si "Qytezë e Gurit" një destinacion atraktiv në
itineraret e turizmit të trashëgimisë në 20 vitet e ardhshme
bazuar në strategjinë dhe
menaxhimin e komunitetit; që
ofron një mjedis natyrorë,
aktivitete rekreative dhe një qendër
edukative për strukturat me gurë
(kullat).

OBJEKTIVAT
THEMELIMI i Programit për Rehabilitimin dhe
Edukimin për Strukturat e Gurit
PËRDORIMI i një Qasje të Integruar drejt
Rehabilitimit, Planiﬁkimit dhe Menaxhimit të
Trashëgimisë
QËNDRUESHMËRIA e zhvillimit ekonomik duke u
mbështetur në resurset e trashëgimisë së
komunitetit dhe në praktikat e tyre

Ata që marrin pjesë do të:
• MËSOJNË KUPTIMIN DHE VLERËN E
STRUKTURAVE TRADICIONALE NGA GURËT
MËSOJNË PËR MËNYRËN DHE PRAKTKAT
VENDORE TË NDËRTIMIT
• RESTAUROJNË STRUKTURAT E DËMTUARA TË
GURIT
• ZBULOJNË PEISAZHE, NJERËZ MBRESËLËNËS ME
TREGIMET E TYRE
• PËRJETOJNË DUKE MËSUAR BASHKË DUKE U
BËRË PJESË E TRASHËGIMISË SË GJALLË DHE E
PRAKTIKAVE NË KOMUNITET
• KTHEJNË BURIMET DHE PRAKTIKAT
TRASHËGIMORE NË NJË MUNDËSI PËR ZHVILLIM
EKONOMIK

PROGRAMET
1. PROGRAMI ARSIMOR
Ngritja e vetëdijes së nxënësve ﬁllor
mbi strukturat e gurit (kullave) dhe
vlerën e tyre për shoqërinë

2. REHABILITIMI I ZONËS
Rehabilitimi i zonës së përcaktuar
përmes një qasje të integruar bazuar në
rastin e zhvilluar studimorë

3. NGRITJA PROFESIONALE /
KAMPI VERIOR
Mundësi për mësimin teknik dhe praktik
të punës për profesionistët e rinj vendor
e të huaj, studentët dhe banorët vendor

4. ZHVILLIMI EKONOMIK
Zhvillimi i një zone të tregut, dyqanit
me suvenire, restaurant/kaﬁteri mbi
parimin e praktikave të pranueshme
shoqërore të afarizmit, si pjesë e qasjes
së integruar

5. HULUMTIMI DHE ZHVILLIMI I
PROGRAMIT
Hulumtimi i praktikave jomateriale
trashëgimore, i trashëgimisë natyrore
dhe i zonave të reja të përcaktuara në
pajtim me vizionin e gjerë, me qëllim të
dizajnimit të elementeve të reja të
programit

6. AKTIVITETET KULTURORE DHE
VIKENDI NË JUNIK
Organizimi dhe koordinimi i ngjarjeve
me pjesëmarrës lokal dhe
ndërkombëtarë si artistë, interpretues,
etj.

KONTRIBUTI
Deri sa kosto e parashikuar është 240,000 euro, çfarëdo kontributi për cilindo projekt
do të çmohej tejet shumë. Ju keni mundësin t'i kontribuoni një programi në përgjithësi
ose mund të zotoheni për ndonjërin. Kontribuesve dhe popullatës së gjerë do t'iu
sigurohet një raport i rregullt për programin në përgjithësi, ndërsa një raport i veçantë
do t'iu sigurohet donatorëve, me kërkesë të tyre, të cilët janë zotuar për ndonjë projekt.

SI MUND TË KONTRIBUONI
Brenda këtij dokumenti është përmbledhja kryesore e buxhetit.
• Speciﬁkimi i detajuar i projektit me linjat e duhura buxhetore është në
dispozicionin tuaj sipas kërkesës.
• Financoni një ose disa projekte të vogla sipas prioriteteve dhe fushës së
interesit tuaj.
• Edhe pse janë gjashtë kategori dhe gjithsej 50 projekte të vogla për t'u
mbështetur, në program si tërësi, ato të gjitha janë të ndërlidhura dhe
kontributi juaj (me para ose me të mira materiale) tërthorazi do t'i mbështesë
edhe kategoritë tjera, falë qasjes së integruar të aplikuar në këtë iniciativë.
• Kontributi juaj eventual në investime kapitale gjithashtu do të ndihmonte
ngritjen profesionale, zhvillimin ekonomik dhe / ose veprimtarinë edukative.
• Deri sa kjo iniciativë fokusohet në Junik, metodologjia e përdorur dhe efekti i
saj shkojnë përtej kësaj komune dhe rajoni perëndimor, duke u bërë shembull
për rajonet tjera si model i zhvillimit përmes trashëgimisë sonë të përbashkët.

Llojet e kontributeve
• Aktivitete/ngjarje
• Burime njerëzore
• Pajisje

• Materiale
• Aktivitete per ngritje të kapaciteteve dhe hulumtim
• Aktivitete promovuese

MENAXHIMI I FONDEVE
Do të themelohet fondi i mirëbesimit nën
patronazhin e komunës së Junikut, grupit punues
ndërministror (GPN) dhe grupit për konsultime me
komunitetin (GKK), i cili do të menaxhohet nga
organizata lokale nën mbikëqyrjen e afërt të
projektit të PDKK dhe GKK.
Aktivitetet do të realizohen nga një organizatë nga
shoqëria civile në bashkëpunim të ngushtë me
komunën e Junikut dhe Qendrën Rajonale të
Trashëgimisë Kulturore.
Monitorimin e bënë grupi punues ndërministror
(6 ministri).
Popullatës së gjerë dhe palëve me interes do t'u
ofrohet raportim i rregullt mbi avancimin e
programit dhe manexhimin ﬁnanciar.

PËRMBLEDHJE E BUXHETIT
5,000.00 €

PROGRAMI ARSIMOR

• Vizitat e fëmijëve në Junik dhe informimi i tyre për vlerën dhe rëndësinë e strukturave të gurit
• Ndërtim model i një strukture me gurë (kullës)
• Orë arti dhe interpretime të fëmijëve të inspiruar nga vizita e trashëgimisë kulturore dhe natyrore
• Biseda dhe ﬁlma dokumentarë mbi trashëgiminë

REHABILITIMI I ZONËS

156,000.00 €

• Restaurimi i objekteve tradicionale të banimit dhe mureve rrethuese të punuara nga guri në
zonën e përcaktuar
• Heqja e llaqit të ri nga muri tradicional i gurit në anën e djathtë të rrugës dhe restaurimi i
strukturës së vjetër të gurit
• Adaptimi i një objekti tradicional nga guri në kaﬁteri dhe dyqan për suvenire
• Suvatimi dhe ngjyrosja e objekteve të reja të banimit
• Instalimi i pajisjeve strukturore dhe i shenjëzimit

23,000.00 €

NGRITJA PROFESIONALE/KAMPI VEROR
• Organizimi dhe menaxhimi i Kampit veror në Parkun e Moronicës
• Aktivitete ndër-kulturore të pjesëmarrësve në Kampin veror dhe banorëve vendor

ZHVILLIMI EKONOMIK

26,000.00 €

• Zhvillimi i zonës së tregut dhe veprimtarisë tregtare
• Zhvillimi i shërbimeve për fjetje dhe mëngjes
• Promovimi i produkteve dhe gastronomisë vendore

HULUMTIMI DHE ZHVILLIMI I PROGRAMIT

23,000.00 €

• Hulumtim ﬁllestar i zonës me trashëgimi kulturore dhe natyrore që do të rehabilitohet
• Punëtori dhe ligjërata mbi rehabilitimin e strukturave të gurit (kullave),
vlerën e trashëgimisë kulturore për shoqërinë dhe industrinë kreative
• Dokumentimi i praktikve të trashëgimisë jomateriale

AKVITETET KULTURORE DHE VIKEND NË JUNIK

7,000.00 €

• Itinerari kulturor - vizita dhe njohja me lokacionet e trashëgimisë kulturore dhe natyrore në
rajon me pjesëmarrësit vendor e të huaj në Kampin verior
• Çiklizmi/Alpinizmi në rrethin e Junikut
• Ngjarjet kulturore dhe argëtuese
• Piknik në Parkun e Moronicës dhe mbledhja e frutave të malit

BUXHETI TOTAL

240,000.00 €

INICIATIVË NGA KOMUNITETI PËR
ZHVILLIMIN E KOMUNITETIT LOKAL
w w w. c o e . i n t / p c d k
Ky dokument është prodhuar brenda kornizës së projektit të përbashkët
'BE/KE - Përkrahja për Promovimin e Diversitetit Kulturor në Kosovë'.
Përmbajtja nuk reﬂekton domosdoshmërisht qëndrimin zyrtar të
Bashkimit Evropian dhe/apo të Këshillit të Evropës.
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