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Në prill përfundoi restaurimi i banesës Babameto, një nga ndërtesat më të rëndësishme në 

zemër të qendrës historike të Gjirokastrës, monument kulture i kategorisë së parë. 

Restaurimi i kësaj banese, së bashku me një ndërtesë tjetër më të vogël me të njëjtin emër–

Babameto 2, është  fryt i një programi trevjeçar bashkëpunimi të organizatës Trashëgimi 

Kulturore pa Kufinj (CHwB) dhe Fondacionit Gjirokastra me entet publike të linjës dhe 

pronarët.      
 

Dy  ndërtesat Babameto, të braktisura për vite me radhë në gjendje gërmadhe, dikur simbol i 

lëngatës së trashëgimisë kulturore të qytetit,  janë tashmë  model restaurimi në standardet më 

të mira.  

 

Projekti po sjell një shembull tjetër për futjen  në përdorim të  ndërtesave historike të 

Gjirokastrës, sipas motos “Jo restaurim pa rijetëzim”. Fondacioni Gjirokastra ka përgatitur një 

plan biznesi për vënien në përdorim të dy ndërtesave Babameto, të cilat, me mjediset e tyre, 

si salla për konferenca dhe trajnime, hapësirat për ekspozita, punëtorinë dhe mjediset 

akomoduese, të funksionojnë së bashku si Qendër për Kulturë dhe Trashëgimi.  

 
                                                                                                                                                                                                         

                                                              
 
 
Ekspozitë  
pikture nga  R. 
Pilafi, Maj 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Krijimi i Qendrës për Kulturë dhe Trashëgimi në ndërtesat e restauruara Babameto   
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Kjo Qendër tashmë e pajisur dhe mobiluar, ka filluar 

veprimtarinë dhe është tashmë e gatshme për aktivitete të 

ndryshme, që kanë të bëjnë me ruajtjen dhe zhvillimin e 

traditave dhe trashëgimisë kulturore, zhvillimin e artizanatit dhe 

ekoturizmit në Gjirokastër e në rrethinat e saj. Parashikohet që 

Qendra Babameto të jetë, ndër të tjera, mikpritësja e kampeve 

ndërkombëtare të restaurimit që organizohen dy herë në vit në 

Gjirokastër nga CHwB. 

   

Procesi i restaurim-rijetëzimit 

të 2 ndërtesave u zhvillua 

përmes partneritetit Publik 

Privat, duke përfshirë që në 

fillim pronarët e shumtë të 

fisit Babameto.  
                                                              Shtëpia Omari e rijetezuar nga FGJ 

 Shtëpia e Zekateve e restauruar nga 
 FGJ, 15 korrik 2013,  dita e UNESCOs në Gjirokastër  

 

Kontrata me ta parashikon që, në këmbim të restaurimit me fonde të donatorëve, ndërtesat të 

lejohen të përdoren si hapësira gjysëm publike në dobi të rijetëzimit të Trashëgimisë 

kulturore të Gjirokastrës.  

Ky  është i 5-ti rast i restaurim-rijetëzimit që Fondacioni Gjirokastra ka zbatuar me sukses në 

Gjirokastër. Së shpejti një ndërtesë historike  në Pazar, në pronësi të familjes Omari, e 

restauruar dhe rijetëzuar me 

të njëjtën skemë, pas një 

braktisje dhe rrënimi 

shumëvjeçar, do u dorëzohet 

pronarëve me përfundimin e 

afatit të parashikuar në 

kontratë.  

 
                                                                   

  
                                  Gjatë Festivalit Folklorik Maj 2013  

 

Siç shihet në foto, Qendra Babameto ishte mikpritësja e  grupit nga Gostivari, pjesëmarrës në 

Festivalin folklorik që u zhvillua në Gjirokastër në muajin maj.                                                                                     
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Ekspozitë me foto të vjetra të familjes Babameto 

 

Fondacioni Gjirokastra shpreh edhe një herë 

mirënjohjen ndaj familjes (fisit) Babameto, si dhe 

ndaj CHwB për besimin, mirëkuptimin dhe 

mbështetjen.   

Pjesëtarë të familjes kanë ardhur dhe vazhdojnë të 

vijnë në Gjirokastër të shohin shtëpinë e tyre të restauruar pas shumë vitesh rrënimi. Ata 

shprehen të entuziazmuar nga puna e bërë dhe ky është shpërblimi më i mirë për zbatuesit e 

projektit. Në Gjirokastër sot nuk jeton asnjë nga  trashëgimtarët e shumtë të kësaj shtëpie, siç 

ndodh edhe me shumë ndërtesa të tjera historike - shprehje kjo e problemit të madh që ka 

qyteti për shkak të largimit të popullsisë në përgjithësi dhe moshave të reja në veçanti.  

 

“Rëfenjë ballkanike”, 

ekspozitë me 

fotografi, përvjetori i 

hyrjes së qytetit në 

listën UNESCO, 15 

korrik, Qendra 

Babameto.  

 

 

 

 

. 
 

 Miq  nga Spanja duke  

vizituar qendrën 
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Në kuadër të aktiviteteve dhe misionit të saj kulturor Qendra 

Babameto, ka mirëpritur zotin Jonathan Warrender, piktor 

skocez i peizazhit, shtëpive rurale e historike. 

Ai është frymëzuar nga piktori anglez i shek. 

19,  Edward Lear, i cili pati vizituar 

Shqipërinë dhe Gjirokastrën, duke lënë pas 

shumë vepra të bukura që sjellin atmosferën 

e kohës. Zoti Warrender qëndroi në 

Gjirokastër gjatë muajit qershor. Kalaja, 

shtëpitë e vjetra e interieri i tyre ishin objekt për piktorin, i cili 

qëndroi 10 ditë për të marrë në detaje ato. Warrender, 

konsiderohet si piktori më i mirë në këtë subjekt në Britaninë e Madhe që nga shek. i 18.  

 

 

 “Nga Plehra në Vlera” – ky është projekti më i ri që po 

zbaton Fondacioni Gjirokastra, në kuadër të një 

programi mjedisor të mbështetur nga Partnerët 

Shqipëri, Qendra për Ndryshim dhe Menaxhim 

Konflikti. Projekti ishte ndër tre ftuesit e konkursit 

kombëtar Ide të 

Gjelbra 2013, 

zhvilluar në 

muajin prill dhe synon të sjellë ripërdorimin e mbetjeve 

urbane për prodhimin e suvenireve artizanale.  

Mbështetur në traditën e gjatë dhe të frytshme që ka për 

zhvillimin e artizanatit, Fondacioni Gjirokastra 

organizoi punën për trajnimin e 10 grave dhe vajzave në 

përdorimin e mbetjeve tekstile, plastike dhe të gurit për 

prodhimin e suvenireve. Projekti synon gjithashtu edhe sensibilizimin e opinionit për 

rëndësinë dhe vlerën e riciklimit. Ide për thellimin e rezultateve të  projektit do të 

prezantohen në një konkurrim për ide të gjelbra dhe zhvillimin e filantropisë në Ballkanin 

Perëndimor që do të zhvillohet në fund të korrikut. 

2. Në gjurmët e Edward Lear 

Në gjurmët e Edward Lear 

 

 

                                
3. “Nga Plehra në Vlera” ripërdorimi i mbetjeve urbane përmes përpunimit artizanal 

Në gjurmët e Edward Lear 
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Tashmë janë prodhuar një sërë produktesh prej tekstili të 

ricikluar, plastike dhe guri të vizatuar me motive të qytetit të 

gurtë dhe disa  janë shitur e porositur për t’u prodhuar përsëri; 

sidomos i frytshëm ishte panairi u organizua në Gjirokastër me 

rastin e 8 vjetorit të pranimit të Gjirokastrës në Listën e 

Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s.   

Paralelisht Fondacioni Gjirokastra është përfshirë në Rrjetin e 

Shërbimeve Mjedisore, mundësuar nga  një grant i REC 

Albania në kuadër të programit SENiOR-A “Mbështetje për 

Organizatat Mjedisore të Shoqërisë Civile në Shqipëri”, 

program i financuar nga Qeveria Suedeze. Mbi këtë bazë, dhe 

duke u mbështetur në përvojën e tij për zhvillimin e artizanatit, Fondacioni Gjirokastra 

parashikon që ndërtesa Babameto 2 e restauruar së fundmi pas vitesh braktisje të plotë, të 

marrë një rëndësi gjithnjë e më të madhe për ripërdorimin e mbetjeve urbane në prodhimin 

artizanal.  Për këtë po bëhen edhe trajnimet përkatëse. 

      

               Aktivitete me shkollat në kuadër të ditës botërore  të mjedisit, 5 qershor 2013 

Në 5 qershor 2013, në kuadër të Ditës Botërore të Mjedisit, FGJ organizoi aktivitete me 

nxënësit e shkollave me synim edukimin e tyre për mbrojtjen e mjedisit si dhe njohjen me 

proceset ricikluese. 

Në kuadër të kësaj dite, gjatë muajit qershor u përfshinë në aktivitete të tilla nxënës të disa 

shkollave publike 9-vjeçare,  si dhe komuniteti rom.  
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Projekti për rijetëzimin e qendrave historike të Beratit dhe Gjirokastrës REVATO, i 

mbështetur nga Komisioni Europian po futet në zhvillimet e tij përmbyllëse më të 

rëndësishme që lidhen me probleme thelbësore të menaxhimit të ndërtesave historike. 

Tashme hynë në fazën përfundimtare  3 nga veprimet më të rëndësishme të këtij projekti 

mjaft kompleks: restaurimet e çative, vlerësimi i banesave historike si pasuri të patundshme 

dhe regjistrimi i tyre. Si dhe i gjithë vargu i aktiviteteve të REVATO-s (www.revato.info) 

këto aktivitete synojnë të sjellin  trashëgiminë kulturore dhe tregun më afër njëri tjetrit dhe 

sigurimin e pjesëmarrjes së plotë të qytetarëve në gjithë këto procese që janë zhvilluar të 

hapura dhe plotësisht transparente për qytetarët dhe publikun.  

-Restaurimi i 12 çative në Berat dhe Gjirokastër.  Fondacioni Gjirokastra përfundoi tenderin 

për përzgjedhjen e firmës që do të bëjë restaurimin e 12 çative sipas projekteve të miratuara. 

Fondet janë pjesërisht kontribute të vetë qytetarëve, të cilët të organizuar në shoqatën tyre,  

 

me emër REVATO janë aktivizuar gjatë gjithë procesit për: përzgjedhjen e banesave 

përfituese, përcaktimin e termave për zhvillimin e tenderit dhe zbatimin e tyre, e deri tek  

projektimi dhe zbatimi i ndërhyrjeve restauruese. Përmes këtyre  procedurave, Projekti 

REVATO synon të demonstrojë një qasje krejt të re të menaxhimit të trashëgimisë kulturore.  

 -Vlerësimi si pasuri e patundshme. Në Gjirokastër dhe Berat ka nisur një fushatë masive për 

vlerësimin e shtëpive historike si pasuri e patundshme. Qëllimet, procedura dhe vlera e këtij  

 

4. REVATO drejt finalizimit 

Në gjurmët e Edward Lear 
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                      26 qershor 2013, Tiranë                                                   9 Korrik 2013 Gjirokastër   

 

vlerësimi  u     paraqiten në takime të hapura në Tiranë, Berat dhe Gjirokastër gjatë fillimit të  

korrikut. Certifikimi vlerës do bëhet nga 2 firma ndërkombëtare ndër më të njohurat në botë 

në  fushën e vlerësimit të pasurive të paluajtshme, të cilat iu përcaktuan me procedurë 

tenderimi publik.  

                                                                            

- Regjistrimi i banesave historike  

Ndërkohë vazhdon puna  për regjistrimin e 

shtëpive dhe ndërtesave historike si pasuri e 

paluajtshme për të cilin projekti REVATO ka 

angazhuar që prej disa muajsh një firmë ligjore 

e cila po bashkëpunon me qytetarët në 

Gjirokastër e Berat.   

Së shpejti, një zhvillues plan biznesesh i 

përzgjedhur me tenderim të hapur, do të 

asistojë banorët në përgatitjen e plan bizneseve, 

ku ndërtimet e tyre historike të përdoren për si biznese të vogla kryesisht për zhvillimin e 

turizmit.  

Projekti  pritet të përfundojë në fund të muajit 

tetor të këtij viti, kur do të zhvillohet edhe një 

konference donatorësh.      

REVATO u paraqit për një publik të gjerë në 

Konferencën që u organizua në Berat me rastin 

e 5 vjetorit të përfshirjes së qytetit në listën e      

trashëgimisë botërore të UNESCO-s.  
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Fondacioni Gjirokastra vazhdon me intensitet  përgatitjet për organizimin e Panairit të 

Artizanatit dhe Trashëgimisë  në bashkëpunim me shoqata të ndryshme partnere.  

                                            Gajtë Panairit Kombëtar të Artizanatit, Gjirokastër 2012 
 

Përpjekje po bëhen për të rritur gamën e paraqitjes së tij duke rritur më tej pjesëmarrjen e 

grave nga i gjithë vendi si nxitje dhe stimul për fuqizimin e pjesëmarrjes së tyre në jetën e 

ekonomike. 

Një zhvillim i ri pritet të jetë këtë vit sjellja e përvojave të reja në rigjallërimin e traditave 

artizanale që janë miqësore me mjedisin.    

 

Ky është Panairi i 7-të që Fondacioni Gjirokastra organizon në Pazarin mesjetar të 

Gjirokastrës në fund të shtatorit në Ditët e Trashëgimisë Kulturore dhe vit pas viti ky panair 

është bërë aktiviteti më i rëndësishëm kombëtar në vijimësi për artizanatin si dhe një event i 

rëndësishëm turistik për qytetin.   

 

 

 

 

Faleminderit ! 
_______________________________________ 

*Për më shumë informacion rreth Fondacionit Gjirokastra dhe 

përpjekjeve të tij në Gjirokastër,ju lutemi drejtojuni drejtorit Sadi 

Petrela në spetrela@gjirokastra.org ose në cel 06920 78767. 

5. Panairi VII i Artizanatit dhe Trashëgimisë - përgatitje   

Në gjurmët e Edward Lear 
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