




LU@J TIRANA
#ParqetëBukuraNjerëztëLumtur
Tirana si një qytet i ri në lëvizje, në politikat e saj të zhvillimit, ka si përparësi modelimin e 
hapësirave urbane, rekreative, komunitare dhe gjithëpërfshirëse.
Trashëguam jo vetëm parqe të degraduar, por edhe mungesë vizioni e strategjie dhe aq më 
pak politika zhvillimore. Duke parë këto mangësi, Bashkia Tiranë vuri theksin te përmirësimi i 
cilësisë së jetës në natyrë dhe ngriti si domosdoshmëri Agjencinë e Parqeve dhe Rekreacionit. 
Parqet, shtimi i sipërfaqeve të gjelbërta, sensibilizimi komunitetit ndaj natyrës, aktivitetet 
outdoor, të gjitha, si pjesë e jetesës më të shëndetshme, janë tashmë pjesë e listës së 
prioriteteve të agjencisë.

#Luajkudo
“LuajTirana” është projekti që synon ndërtimin e një metropoli pro Fëmijëve, pro Lojës aktive 
në natyrë. Propozohen për t’u rimodeluar hapësirat që ndodhen në zonat e mbipopulluara 
midis blloqeve të banimit në Tiranë.

#LuajmëShumëJetoShëndetshëm
Pritshmëritë tona për këtë projekt reflektohen si përfitime sociale, shëndetësore dhe 
ekonomike për komunitetin. Nisma “Luaj Tirana” shërben, së pari për t’i krijuar kushtet dhe 
më pas, nxitur dhe edukuar brezin më të ri të kryeqytetasve me lojërat aktive, kreative, 
bashkëvepruese nw lagjet ku banojnë. Loja e përbashkët, shoqërizimi lidh miqësi, afeksion 
dhe kujtime të bukura dhe si rrjedhojë garanton të ardhme më të mirë për brezin e ri. Sipas 
statistikave, aktivitetet rekreative ulin ndjeshëm kriminalitetin, shpenzimet shëndetësore 
duke përmirësuar cilësinë e jetës.

Objektivat kryesore të “Luaj Tirana”:
• Jetëzimi hapësirave komunitare    
• Ndërtimi i këndeve rekreative sipas standarteve të EU 
• Përmirësimi mikroklimës qytetase përmes shtimit të gjelbërimit
• Cilësi estetike të projekteve në zona komunitare,shembull në zhvillimin e mëtejshëm 
• Lojëra të çertifikuara në përdorim nga fëmijët e grupmoshave të ndryshme

Projekti përfshin rikualifikimin e infrastrukturave ekzistuese, krijimin e  këndeve të lojërave 
për fëmijë me module të standartizuara e çertifikuara BE, shtimin e gjelbërimit nëpërmjet një 
planifikimi që parashikon kosto të ulët mirëmbajtje, krijimin e një infrastrukture për rekreacion 
pasiv për të rritur/moshat e treta (stola, hije) si dhe rikualifikim estetik të zonës së banuar 
nëpërmjet planifikimit.



LU@J “PARKU I MADH”

5500 m2

100% Bashkia Tiranë



Pas

Para



LU@J “MINE PEZA”

1664 m2

40% Bashkia Tiranë
60% Dhurues



Pas

Para



1129 m2

40% Bashkia Tiranë
60% Dhurues

LU@J “SITKI ÇIÇO”



Pas

Para



1200 m2

40% Bashkia Tiranë
60% Dhurues

LU@J “KOMUNA E PARISIT”



Pas

Para



1408 m2

40% Bashkia Tiranë
60% Dhurues

LU@J “ALLIAS”



Pas

Para



1570 m2

20% Bashkia Tiranë
80% Dhurues

LU@J “QEMAL STAFA”



Pas

Para



4000 m2

70% Bashkia Tiranë
30% Dhurues

“SHTEGU JAPONEZ”



Pas

Para



4000 m2

70% Bashkia Tiranë
30% Dhurues

LU@J “FUSHAT SPORTIVE”



Pas

Para



1692 m2

35% Bashkia Tiranë
65% Dhurues

LU@J “KËNDI I FORËS 3”



Pas

Para



1030 m2

40% Bashkia Tiranë
60% Dhurues

LU@J “KOMBINAT”



Pas

Para



1500 m2

100% Dhurues

LU@J “SURREL”



Pas

Para



LU@J “SELMAN STERMASI”

1200 m2

40% Bashkia Tiranë
60% Dhurues



Pas

Para
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REKREACION NË NATYRË



Jetëzimi i shesheve rekreative në zonat qytetase është bërë i mundur edhe nga 
bashkëpunimi i Bashkisë së Tiranës me donatorët, me të cilët ndajmë përgjegjësitë 
sociale, reflektojmë në vendimet dhe aktivitetet e përbashkëta në shoqëri dhe 
mjedis, duke faktorizuar kështu sektorin privat si një partner të rëndësishëm në 
këtë proces.

www.magutilities.com

PNUD iu bashkua nismës së LuajTirana me fushatën e financimit 
komunitar për të ndërtuar Sheshin e parë Gjithëpërfshirës

Falenderime të sinqerta për 
partnerët dhe bashkëpunëtorët të 
cilët na mbështetën dhe bënë të 
mundur suksesin e këtij projekti dhe 
vazhdimësinë e tij në vitet në vijim!




