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1. Hyrje mbi HARP dhe zhvillimet 
Në vitin 2018, Ekphrasis Studio nga Tirana, OJF e pozicionuar si një ndërmjetës në menaxhimin e artit dhe kulturës, politikave, industrive krijuese, etj, fitoi grantin e parë 
për Shqipërinë nga UNESCO IFCD (Fondi Ndërkombëtar për Larmshmërinë Kulturore) me projektin “Pjesëmarrja e Komuniteteve të Tiranës në Artet dhe Polisat” që ka 
nisur të zbatohet prej Marsit 2018 dhe vazhdojë deri më Tetor, 2019. 
Qëllimet kryesore të projektit janë:  

• Rritja e ndërgjegjësimit rreth arteve në hapsirat e përbashkëta publike në Shqipëri  
• Angazhimin e komuniteteve në Tiranë nëpërmjet veprimtarive pjesëmarrëse formale dhe jo-formale  
• Forcimin e bashkëpunimit institucional duke krijuar rrjete të qëndrueshme bashkëpunuese  
• Zhvillimin e rekomandimeve për Politikë dhe Plan Veprimi për Artet Publike për Bashkinë e Tiranes dhe Ministrinë e Kulturës 

Projekti ka marrë në konsideratë faktin se qytetet e Shqipërise kanë të drejtë për të aplikuar për Kryeqendrën Europiane të Kulturës (European Capital of Culture), dhe 
angazhimi sot i qytetarëve në artet në hapësirat publike do të ndihmojë për një aplikim të sukseshmëm për 2027 ose më pas.   

"ART PUBLIK" KËTU PËRFAQËSON NJË KONCEPT TË HAPUR DHE GJITHËPËRFSHIRËS PËR SHPREHJET ARTISTIKE NË HAPËSIRAT PUBLIKE 

Përgjatë dekadës së fundit duke qenë dëshmitarë të shkatërrimit, përkeqësimit, përurimit dhe krijimin e trajtave dhe shprehjeve të reja të arteve publike në Tiranë, tre 
pyetje u ngritën nga kërkimi dhe dokumentimi ynë: 1) Çfarë, kush, dhe prej kujt është arti publik të cilin ne përjetojmë? 2) Pse përjetojmë ne vepra të caktuara të artit 
publik në jetën tonë të përditshme? 3) A shpreh arti publik larmishmëri?    
Pas 15 muajve të projektit HARP (Hapësira ARteve Publike), kërkime, hartëzime, konsultime dhe veprimtari të tjera u zhvilluan në Tiranë dhe ne gjetëm këto pika në 
lidhje me pyetjet e mësipërme: 
 1) Ka një mungesë informacioni përsa i përket veprave të artit publik dhe artistëve në terren dhe në internet, dhe projektet/veprat nuk jane lehtesisht te aksesueshem 2) 
Pjesa më e madhe e veprave të artit publik janë rezultate të proçeseve të vendimarrjes nga administrata publike 3) Artet publike aktuale në Tiranë nuk pasqyrojnë ëndërrat 
dhe nevojat e komunitetit që jeton  

http://www.harp.al/
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Pse është i rëndësishëm projekti HARP? 
✓ Rrit informacionin duke krijuar një grup të madh të hulumtimeve dhe të 

dhënave për artet publike në Tiranë 
✓ Rrit transparencën duke e bërë informacionin të aksesueshëm për publikun 
✓ Krijon bashkëpunim me aktorë të ndryshëm 
✓ Angazhon komunitetet në aktivitetet publike të artit 
✓ Rekomandon një Politikë të Arteve Publike dhe Planin e Veprimit nga 

njerëzit për sektorin publik, civil dhe privat 
✓ Propozon një sistem të qëndrueshëm dhe pjesëmarrës të qeverisjes dhe të 

artit duke fuqizuar shoqërinë civile 
✓ Parashikon artet publike të larmishme dhe përfshirëse në hapësirat e 

ardhshme duke angazhuar grupe minoritare 
✓ Mbështet Partneritetet Civil-Publik-Privat dhe Inovacionin 

 
Përgjatë dekadës së fundit, janë zhvilluar lëvizje aktivistësh dhe artistësh në qytet, ka pasur disa investime dhe doncione private dhe biznesi, dhe një sasi mbështetjeje 
ndërkombëtare. Pjesa më e madhe e artit në hapësirat publike në Tiranë janë rezultat i kontributeve të institucioneve publike: Bashkia Tirane, e përfshirë në marrjen e 

vendimeve, zbatimin dhe financimin e arteve publike në Tiranë dhe Ministria e Kultures e Shqipërisë që kryesisht financon projektet e arteve publike të rëndësisë 
kombëtare në qytet. 
 

Bashkia e Tiranës ka themeluar Sektorin e Projekteve te Artit Publik në Drejtorinë e Projekteve, pjesë e Drejtorisë së Përgjithshme të Planifikimit dhe Zhvillimit 
Territorial, me Misioni “…zhvillimin dhe përmirësimin e vazhdueshëm të proçesit të projektimit në hapësirat publike, duke implementuar Artin në to për të ofruar cilësi të 
lartë të veprave apo ndërhyrjeve artistike në qytet...” 
Departamente të tjera të lidhura janë:  

• Drejtoria e Artit dhe Kulturës në Drejtorinë e Përgjithshme për Promovimin e Qytetit  
• Drejtoria e Projekteve Strategjike dhe Drejtoria e Integrimit në EU dhe Projekteve në Drejtorinë e Përgjithshme 

të Projekteve Strategjike dhe Zhvillimit Ekonomik 
• Komisioni për Kulturën, Turizmin dhe njerëzve të famshëm të qytetit dhe Komisioni mbi Barazinë Gjinore   
• Instituticione në varësi: Ndermarrja Dekorit dhe  Agjensia e Parqeve dhe Rekreacionit (APR) 

 
Një përmbledhje e shkurtër e zhvillimeve në fushën e Arteve Publike në Bashkinë e Tiranës që prej fillimit të projektit HARP, 
Mars 2018 tregon: 1) Një rritje dhe vazhdimësi të projekteve artistike dhe kulturore në hapësirat publike, të tilla si Cloud Fest 
tek  inastalimi “Reja”, MurAL fest, e organizuar nga Sipërmarrja e Dekorit Tiranë me 167/B (Lecce, Italy) me artistë vendas 
dhe ndërkombëtar, 2) Një investim në veprat artistike publike të mëdha, si vepra artistit Helidon Xhixha 3)  Dokumenta Strategjik: Hartimin e Strategjise Kulturore per Tiranen, 
Strategjinë për Zhvillimin e Qëndrueshëm të Bashkisë së Tiranës 2018 ; 4) Ndryshimet e kornizës ligjore: Ligji Nr. 10279, Data 20.05.2010 “Për Kundërvajtjen Administrative” e 

https://tirana.al/struktura-organizative
https://kultura.gov.al/wp-content/uploads/2018/07/STRUKTURA_MK.pdf
https://tirana.al/struktura-organizative
https://www.tirana.al/artikull/komisionet
https://tirana.al/faqe/institucione
https://www.facebook.com/ndermarrjadekorTirana/
https://aprtirana.al/
https://www.reja.al/
https://www.facebook.com/events/mural-fest-tirana/201218297338212/
https://issuu.com/ekphrasisstudio/docs/strategjia_artit_dhe_kultures__2019
https://tirana.al/uploads/2019/2/20190214120137_sondazh-per-projektbuxhetin-e-bashkise-tirane-2019_nentor-2018pdf.pdf
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ndryshuar me Vendimi te Këshillit Bashkiak në Dhjetor 2018; 5) Konsultimi Publik mbi Strategjine e Turizmit dhe Trashigimise Kulturore 6) Anëtarësime Europiane: Pajtimin në 
Shoqatën e Festivaleve Europiane, Digital Cities, dhe pjesëmarrjen në Mbledhjet e Festivaleve të Artit, Lisbon, Portugali, etj. 7) Cmime per Sheshin Skenderbej, Pazarin e Ri, etj. 
 
Në Tetor, 2018 për herë të parë Bashkia e Tiranës aplikoi për Kryeqendrën Europiane të Kulturës 2024, dhe qyteti u rendit në listën përfundimtare por nuk u përzgjodh. 

Ka pasur një rritje të Transparencës nga Bashkia në vitet e fundit, që ka mundësuar më shumë të dhëna në rrjet në faqen e saj të internetit (Tirana.al) dhe gjithashtu 
nëpërmjet Opendata.tirana.al, të tilla si buxhete, projekte, struktura administrative, të dhëna kontaktesh, List e Aktiviteteve te Planifikuara per 2019, Listë të Administratoreve te 
Pallateve, etj. 

Në lidhje me Konsultatimet Publike, faqja e internetit e Bashkisë së Tiranës ka vetëm një thirrje për Hartimin e Strategjisë mbi Kulturën Turismin dhe Trashëgiminë. 
Gjithashtu bazuar në Raportin e Pyetesoreve Nr. 2 të HARP, 423 persona u përgjigjen se nuk kane marrë pjesë në asnjë konsultim për artin publik, ndërsa vetëm 29 u përgjigjën se 
kishin marrë pjesë. Ka dy platforma në rrjet Participate (Merr Pjese) dhe Tirana Forum që mund të jenë të dobishme për komunikimin, por momentalisht nuk funksionojnë.  
 
Departamentet kryesore të Ministrisë së Kulturës që lidhen më Artet Publike janë:  

• Drejtoria e Përgjithshme për Zhvillimin e Polisave dhe Kulturës/Drejtorinë e Strategjive dhe Polisave 
• Drejtoria e Programeve dhe Drejtoria e Konceptualizimit dhe Dukshmërisë  

Institucione vartëse: Instituti i Monumenteve të Kulturës dhe Drejtoria Rajonale e Tiranës për Kulturën Kombëtare   
 
Zhvillimet: Ministria e Kulturës së Shqipërisë ka organizuar mbledhje dhe konsultime publike për Strategjine Kombetare te Kultures në vitin 2018, por ende asnjë 
document i hartuar nuk është bërë publik. Projektet kryesore në hapsirat publike të mbështetura nga Ministria e Kulturës në vitin 2018-19 në Tiranë, kanë vendodhjen e 
tyre në qendër të qytetit, të tilla si në Amfiteatrin në Parkun e Madh:  “Festivali Shqiptar i Kitares Albania”, “Festivali Ndërkombëtar i Brasit në Shqipëri”  dhe  “Arti në sytë 
e fëmijëve”. “Dea Open Air” në Sheshin Skënderbe dhe “Festivali i Artistëve të Rrugës në ish-Radio" në Rrugën Islam Alla. 
Në 2019, Qendra Kombëtare për Restaurimin e Veprave të Artit në Tiranë është mbyllur, për ti kaluar pergjegjesite dhe funksione të tilla Bashkive. 
 

2. HARP: Metodologji, Veprimtari dhe Rezultate Anketimesh 
I gjithë proçesi i HARP është i kompletuar në Shqip dhe Anglisht, i arkivuar dhe i përditësuar në rrjet tek www.HARP.al dhe i 

përhapur ne www.ekphrasisstudio.com; www.issuu.com dhe www.academia.edu, dhe në mediat sociale. E gjithë përmbajtja për 
këtë projekt nga Ekphrasis Studio i është nënshtruar Liçensës së Përbashkët Krijuese 4.0 (Creative Commons License 4.0), kësisoj, 
informacioni është falas për tu shpërndarë dhe përshtatur duke i njohur atributin Ekphrasis Studio.    
 
2.1 Metodologjia e HARP – Qasja nga Poshtë Lartë  
Në mënyrë për të zbatuar metodologjinë nga poshtë lart për rekomandimet e Politikës së Artit Publik dhe Plan Veprimit për 
institucionet publike, u grumbulluan një sasi e madhe të dhënash nga banorët, komunitetet, bizneset dhe palë të ndryshme të 
interesuara prej grup moshave, vendodhjeve, veprimtarive, dhe formateve të ndryshme në rrjet dhe terren.  

https://tirana.al/artikull/relacion-mbi-degjesen-e-pare-publike-te-draft-strategjise-se-turizmit-dhe-trashegimise-kulturore
https://www.vizionplus.tv/qyteti-smart-tirana-i-bashkohet-nismes-globale-dixhitale/?fbclid=IwAR1pdyN-puETD-jH1UwUsiCdqCHDNiloANq46-yEb9u07ARQiLZckSmPnTA
https://www.tirana.al/
http://opendata.tirana.al/
https://www.tirana.al/uploads/2019/4/20190410151028_20190410150350_plani-vjetor-i-aktiviteteve.pdf
https://tirana.al/Administratore-pallatesh/njesia-nr-2
https://tirana.al/Administratore-pallatesh/njesia-nr-2
https://www.tirana.al/kategori/konsultimi-publik
http://harp.al/wp-content/uploads/2019/05/Report-2-Pyetesoret-Dhjetor-2018-Mars-2019-Artet-Publike-Tirane-1.pdf
https://merrpjese.tirana.al/
https://tirana.al/forum
https://kultura.gov.al/strategjia-kombetare-per-kulturen-2019-2025/
http://www.harp.al/
http://www.ekphrasisstudio.com/
http://www.issuu.com/
http://www.academia.edu/
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Meqënëse nuk ka pasur asnjë studim të mëparshëm mbi artet publike si një sferë specifike në Shqipëri, 6 muajt e parë u 
përqëndruan në krijimin e faqes së internetit për të dixhitalizuar dhe përhapur informacionin; veprimtaritë kërkimore, të tilla si 
historia kronologjike e arteve publike nga epoka e Paleolitit deri në ditët e sotme në Tiranë “Artet Publike Tirane/ Shprehjet Artistike 
te se Shkuares dhe Tashmes” dhe të parën  Harten Dixhitale per Artet Publike në Tiranë, një koleksion i madh detajesh dhe fotosh. 

Nënshkrimi i Memorandumit te Bashkepunimit me Ministrinë e Kulturës dhe Bashkinë e Tiranës (5 Prill, 2018) nxiti ndarjen 
dhe shkëmbimin e informacionit me Ekphrasis Studio dhe ka rritur dixhitalizimin dhe qasjen e publikut ndaj informacionit përsa i 
përket arteve publike në Tiranë, pasi përfshirja dhe aksesi i publikut janë baza e metodologjisë nga poshtë lart. 

Midis Prill 2018 dhe Mars 2019, 370 ore punishte u organizuan me anketime, mbledhje, veprimtari ngjyruese për fëmijë, 
kuize, biseda, video prezantime etj. Në të njëjtën kohë, fushata ndërgjegjësimi dhe edukimi u shpërndanë në mediat sociale. 
Eskpertë ndërkombëtare dhe artistë ndanë punët dhe projektet e tyre në konferencën ndërkombëtare në hapësiren publike tek 
Pazari i Ri, Tiranë. 

Përgjatë dimrit 2018-2019, seritë e HARP Fokus sollën bashkë artistët dhe publikun tek DITART- Qender Kulturore 
Ndërkombëtare dhe Komunitare, për të biseduar, imagjinuar dhe skicuar projekte të arteve publike të shkallës së vogël dhe për të 
eksploruar shprehitë artistike në sferën publike. Anketimet gjithashtu u grumbulluan nga vendodhje të tjera në Tiranë, si qendra 
sociale, parqe, Njësia Administrative nr. 2, Libraria Kombëtare, Qyteti Studenti, etj. Ju lutemi shikoni Raportin e Anketimeve 1 dhe 2  
për më shumë të dhëna.  
 

2.2. Veprimtaritë e  HARP  
Veprimtaritë kryesore të përmbyllura për Projektin Harp janë: 

• Prill, 2018 -  Lëshimi i Faqes së Internetit në Shqip dhe Anglisht, me një kalendar ngjarjesh, botime, Lëshimi i Platformës në 
Mediat Sociale HARP (rritja e rezultateve kërkimore motorrike për artet publike në Shqipëri) 

• Prill 2018- ditët e sotme – Fushta ndërgjegjësuese për publikun në internet, skicimi, printimi dhe shpërndarja e 3000 flet 
palosjeve për HARP ndaj qytetarëve dhe intituteve në Tiranë   

• 5 Prill, 2018- Nënshkrimi i “Memorandumit te Bashkepunimit” midis Ekphrasis Studio, Bashkisë së Tiranës dhe Ministrisë së 
Kulturës  

• Prill 2018 – Mars 2019 – Anketime, kuize, vizatime, punishte dhe fushata informale edukimi në ambient të hapur në qytet 
dhe të mbyllura në vendodhje të ndryshme përgjatë 12 muajve për të përfituar të dhëna dhe mendime nga qytetarët dhe 
organizatat    

• Maj, 2018 dhe 2019- Stafi HARP mbështeti 2 edicione të MurAL fest të organizuara nga Ndërmarrja e Dekorit me Bashkinë e 
Tiranës, per hartzimin dixhitale dhe dokumentimin   

• Shtator 2018- Krijimi i të parës Harte Dixhitale per Artet Publike në Tiranë, me kontribute nga Voltan Turtulli and Enisa 
Cenaliaj Huso, lokalizim i rreth 430 vepra të artit publik, përfshirë foto, tekstet për të identifikuar mediume, tema, vende, etj. 

• Tetor 2018- Kërkim / Botim “Artet Publike Tirane- Shprehjet Artistike te se Shkuares dhe Tashmes” nga Blerina Berberi dhe 

http://harp.al/wp-content/uploads/2018/11/EN-HARP.pdf
http://harp.al/wp-content/uploads/2018/11/EN-HARP.pdf
http://harp.al/map/
https://www.academia.edu/39148521/Memorandum_of_Collaboration_Public_Arts_Memorandum_Bashkepunimi_Artet_Publike_
http://harp.al/wp-content/uploads/2019/01/Artet-Publike-Report-Surveys-2018-HARP.al-Ekphrasis-Studio.pdf
http://harp.al/wp-content/uploads/2019/05/Report-2-Pyetesoret-Dhjetor-2018-Mars-2019-Artet-Publike-Tirane-1.pdf
https://www.academia.edu/39148521/Memorandum_of_Collaboration_Public_Arts_Memorandum_Bashkepunimi_Artet_Publike_
http://harp.al/map/
http://harp.al/wp-content/uploads/2018/11/EN-HARP.pdf
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Kevin Tummers me contribute nga Eleni Laperi, Enriketa Pandelejmoni, Julian Bejko. Identifikoi mungesen e barazisë gjinore në përmbajtje dhe krijimin e arteve 
publike  

• Tetor 2018- Konferenca Ndërkombëtare mbi Artet Publike e mbajtur tek Pazari i Ri në Tiranë tek Tregu i Fruta-Perimeve e hapur për publikun me 3 artistë 
pjesemarrës: Ledia Kostandini, Dritan Mardodaj dhe Oda Haliti, ekspertë Hristina Mikic (Serbi), Theo Taegelars (Hollande), Biljana Tanurovska (Maqedonia Veriut), 
Blerina Berberi (Shqipëri), Kevin Tummers (Kanada), mikrofon i hapur, me diskutime për krijueshmërinë në sferën publike me përkthime drejtpërsëdrejti 
Anglisht/Shqip   

• Nëntor 2018-Shkurt 2019 - Programi HARP Fokus i bisedave ball për ballë midis artistëve, shoqërisë civile, bizneseve dhe komuniteteve 
• Janar 2019- Artet në Hapësirat Publike Raporti Pyetesoreve Nr. 1 i botuar nga HARP 
• Prill 2019- Artet në Hapësirat Publike Tiranë Raporti i Pyetesoreve Nr.2 2 i botuar nga HARP 
• Nëntor 2018-Maj 2019 – Rekomandime për Politiken e Artit Publik dhe Plan Veprimi (2019-2024) për Bashkinë e Tiranës dhe Ministrinë e Kulturës (Seksioni 3 

poshtë) 
• Qershor 2019 – Konsultime publike  dhe dorëzimi i Rekomandimeve për Ministrinë e Kulturës dhe Bashkisë së Tiranës  

 
*Aktivitetet e ardhshme, përfshijnë ngjarjet në komunitet për artet publike në Shtator 2019, nxitja e përdorimit të kritereve bazuar ne Rekomandimet per Politiken dhe 
Plan Veprimit per Artin Publik, të tilla si risija, interesi tematik (gjini, të drejtat njerëzore, mjedisore) dhe tipet e aplikantëve (gra, grupe minoriteti, komunitete të 
margjinalizuara).  

 

2.3 Rezultatet e HARP:  
• Gjetjet e Hartës së Arteve Publike - (14,500 shikime),  450 vendodhje të hartëzuara, 

shumica e arteve aktuale publike janë murale, shumica e punëve prej kohës së 
komunizmit janë në bronz (portrete dhe buste) / Shumica e veprave të artit dhe 
ngjarjeve janë të përqëndruara në qendër, sidomos në Bulevardin kryesor dhe në 
Sheshin Skënderbe / artete publike nuk përfaqësojnë njerëzit me aftësi ndryshe, 
Romët, LGBTI, kujtesën e komuniteteve, grupeve të margjinalizuara etj. 

• Kërkimi për Artet Publike- Marrja e vendimeve duke pasqyruar ideologjinë e publikut 
dhe intitucioneve politike/ trashëgimisë së imponuar / Mungesës së artisteve femra 
në veprat e artit publik / mungesë së përfshirjes seë komuniteteve në vendimmarrje  

• Punishtet HARP- Pjesëmarrje e lartë nga familjet me fëmijë, dhe njerëzit me aftësi 
ndryshe. Bazuar në Kuize: njerëzit kanë shumë pak informacion mbi përdorimin e 
fondeve publike, tituj dhe artistët e veprave publike të artit / Vizatime: Një veprimtari 

e pëlqyer për fëmijët dhe disa të rritur. Shumica përdorën larmishmëri ngjyrash, por nuk vizatuan në hapsirën boshe në mes të rreth-rrotullimit, por vizatuan mbi 
ndërtesa / Pyetesoret: Të grumbulluara prej hapsirave të ndryshme publike, qendrat sociale, qendrat kulturore, etj. dhe që përfaqësojnë grupe të moshave të 
ndryshme. Disa njerëz e konsideruan si provim, dhe u munduan që të merrnin notë ‘pozitive’; Videot: Njerëzit menduan për idetë dhe projektet nga e gjithë bota si 
ndriçuese dhe argëtuese.  
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• HARP Fokus- Artistë dhe ekspertë ne fokus: Alketa Ramaj, Franko Dine, Arba Bekteshi, Iris Canaj, Ergin Zaloshnja, Donika Çina. Shumica e artistëve shqiptar nuk janë 
të mirëinformuar në perdorimin e hapësirave publike për projekte artistike, dhe arte me pjesëmarrje duke përfshirë dhe konsultuar me komunitetin kanë ndodhur 
rrallë, dhe në këto raste procesi ka qenë i vështirë.   

 
• Raportet e Pyetësorëve-  Total 770 përgjigje 

 
o Nënvizimet nga Raporti Pyetesoreve Nr. 1 (6 vendodhje- 310 përgjigje) 

Citime të perzgjedhura: 
“Investimet në art nuk duhet të kenë fund sepse arti vetë nuk ka kufinj” Raporti Pyetësorëve Nr. 1, fq.15 
 ”Faleminderit për mbështetjen tuaj nga Instituti i Fëmijëve të Verbër’ Raporti Pyetësorëve Nr. 1, fq.21  
“Kam deshirë që kjo inisiative (HARP) të vazhdojë dhe në qytete të tjera në vend e jo vetëm në Tiranë”, Raporti 
Pyetësorëve Nr. 1, fq.20 

o Përgjigje për përfitimet e artit publik përfshirë referencat ndaj stimulimit mendor, edukimit, 
kuptueshmërisë dhe shëndetit mendor, përpos të tjerave.   

o 73% zgjodhën Po ndaj një trupe specifike për artet publike në Tiranë dhe 59% zgjodhën se përfaqësimi 
duhet të jetë barabart qeveri/qytetarë.   

o 87% zgjodhen Po rritjes së investimeve në artet publike në Tiranë (Arsyet e përmendura: Investimet në 
artet publike rrisin turizmin, investitorët, përmirësojnë kulturën dhe edukimin, sjellin risi, janë një ndihmesë 
e madhe ndaj mjedisit, ne duhet që të gjithë që të kontribuojmë pasi është në të mirën e të gjithëve ne) 

o Kush duhet të kontribojë? Përgjigjet: Bashkia (57%), Institucionet publike (34%), Të Gjithë (33%), 
 Bizneset (28%), Qytetarët (27%), OJF-te lokale (12%), Ambasadat e Huaja (11%), OJF-të e huaja (9%).  

o 64% e të anketuarve përzgjodhën taksën e Reklamave dhe të Tabelave për të kontribuar për fondet e arteve publike në Tiranë. Përgjigje të tjera të për 
financimin: 31% Infrastrukturë; dhe 24% pagesat e Parkigut. 

 
• Nënvizime nga Raporti Pyetësorëve Nr. 2 (9 vendodhje- 460 përgjigje/ 141 identified areas) 

“ Do të doja të kujtoja jetën e thjeshtë, kujtimin e së kaluarës, momentet e ndryshme historike të qytetit dhe kulturës së Tiranës” Raporti Pyetësorëve Nr.2, fq. 17 
“Dua që një artist të krijojë një vepër arti publike me një veçori, si një mbrojtje inovative për ndotjen e zhurmës së rrugës. Një pjesë e artit të lagjes që do të sillte heshtjen 
e 5 viteve me pare” Raporti Pyetësorëve Nr.2, fq. 31 
 “Ajo që na mungon në lagjen tonë është një kinema dhe një podium për koncerte të ndryshme” Raporti Pyetësorëve Nr.2, fq. 31 

o Tema më e zakonshme në P11 – Lagja e Ëndrrave:  gjelbërimi (163 herë) 
o Tema e preferuar artistike P10 - natyra (56%) 
o Grup-mosha më e zakonshme që dëshirojnë të përfitojnë – fëmijët / kalamajtë (përmendur 129 herë) 
o Terma të tjerë të zakonshme të përdorura: lagja (146), shesh lojrash (76), pastrimi (63), veprimtari (35), lule(26), ndriçim (20), sociale (17), stola (17).    
o 88% zgjodhën Po për rritjen e shpenzimeve në artet publike në Tiranë  
o 83% zgjodhën Po për më shumë projekte nga artistet femra  

http://harp.al/wp-content/uploads/2019/01/Artet-Publike-Report-Surveys-2018-HARP.al-Ekphrasis-Studio.pdf
http://harp.al/wp-content/uploads/2019/05/Report-2-Pyetesoret-Dhjetor-2018-Mars-2019-Artet-Publike-Tirane-1.pdf
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=10Gd43LJg-Mj8StTJGhEMuxafDdECYGYQ&ll=41.37066738873138%2C19.78503950000004&z=11
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3. REKOMANDIME: POLITIKA E ARTIT PUBLIK DHE PLAN VEPRIMI  (2019-2024) për TIRANËN 
Këto rekomandime për një Politikë dhe Plan Veprimi (2019-2024) për Artet Publike Tiranë janë të bazuara në metodologjinë nga poshtë lart të aktiviteteve dhe 

rezultateve të projektit HARP (Mars 2018- Qershor 2019) dhe prezanton veprime për të krijuar dhe mirëmbajtur artet publike në Tirane. Këto dokumenta thërrasin për një 
proces gjithëpërfshirës dhe të qëndrueshëm për vendimmarrjen dhe artet për të gjithë grupet e interesit. Me 1 Vizion, 1 Mision, 6 Parime, 4 Synime, 33 Veprime, 
theksohet fuqizimi i shoqërisë civile, me 5 Instrumenta Strategjike dhe Plan Veprimi 5 vjecar, për tu arritur ndërmjet Partneritetit Civil- Public- Privat (PCPP). 
 
Ky dokument është një udhëzues për të gjithë grupet e interesit, dhe ofron një model për cdo bashki në Shqipëri për të zhvilluar Politike dhe Plan Veprimi për Artet 
Publike.  Siç përmendet dhe më poshtë, Bashkia Tiranë dhe Ministria e Kulturës rekomandohen të zhvillojnë dhe adoptojnë Politikën dhe Plan Veprimin për Artet 
Publike në Tirane në Dhjetor 2019, përmes një procesi transparent dhe gjithëpërfshirës bazuar në Ligjin Nr. 146/2014 Per Njoftime dhe Konsultime Publike dhe Ligji mbi 
te Drejten e Informacionit, nr.119/2014 – Kushtetuta e Republikes se Shqiperise (Article 18, 58 and more), Ligji nr. 107/2014 Per Zhvillimin dhe Planifikimin e Territorit, 
Neni 4.1 Public Spaces ndryshuar me Ligj nr.73/2015 dhe Ligj nr. 28/2017; Detaje dhe percaktime të Hapësirës Publike në Tiranë janë te listuara në Pjesën 4.13 te Bashkise 
Tirane “Strategjia per Zhvillim Ekonomik 2018”. - Konventa: Deklarata Universale e te Drejtave te Njeriut, Konventa Europeane e te Drejtave te Njeriut, Konventa 
Nderkombetare per te Drejtat Civile dhe Politike, Karta Europeane per Vete-Qeverisjen Lokale, Konventa per Akses ne Dokumenta Zyrtare, Konventa UNESCOs per 
Mbrojtjen dhe Promovimin e Larmshmerise te Shprehjeve Kulturore (ratifikuar nga Republika e Shqiperise ne 17.11.2006) Konventa per te Drejtat e Personave me Aftesi 
Ndryshe  (ratifikuar me 2013) – Dokumenta Strategjik: Plani Kombetar per Personat me Aftesi Ndryshe 2016-2020/ Strategjia Kombetare dhe Plan Veprimi per Barazine 
Gjinore , Plan Veprimi për Gjininë e Tiranës 2018-2020, Strategjia per Art dhe Kulture e Bashkise Tirane 2019-2024 – Vendim të Këshillit të Ministrave nr. 1074, data 
23.12.2015 "Në përcaktimin e masave për të eliminiuar disavantazhet në komunikim dhe infrastrukturë për shërbimet publike për njerëzit me aftësi ndryshe”.  
 
Ç’është Hapesira Publike? Ligji nr. 107/2014, Neni 4.1 Per Zhvillimin dhe Planifikimin e Territorit “Hapësira publike është hapësira e jashtme, si trotuari, rruga, sheshi, lulishtja, parku e të 
tjera të ngjashme, në shërbim të komunitetit, ku menaxhimi mund të jetë publik dhe/ose privat. Hapësira publike përfshin rrugëkalime publike dhe mjedise që janë të hapura për publikun 
ose në shërbim të përdorimit publik, pavarësisht nga regjimi juridik i tokës dhe përtej përcaktimeve të pronës publike, sipas ligjit nr. 8743,datë 22.2.2001, “Për pronat e paluajtshme të 
shtetit”. 
Ç’është Arti Publik? Shprehje artistike në hapësirat publike, të percaktuara me Ligjin nr. 107/2014, konsiderohen arte publike. Ligjshmëria e tyre përcaktohet nga ligje dhe rregulla të 
shtetit dhe lokale, përfshirë Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, e cila siguron në Nenin 10.2: “Shteti është asnjanës në çështjet e besimit e të ndërgjegjes dhe garanton lirinë e 
shprehjes së tyre në jetën publike”; 22.1: “Liria e shprehjes është e garantuar”; dhe 24.2: “Secili është i lirë të zgjedhë ose të ndryshojë fenë ose bindjet, si dhe t’i shfaqë ato individualisht 
ose kolektivisht, në publik ose në jetën private, nëpërmjet kultit, arsimimit, praktikave ose kryerjes së riteve.”  

 
POLITIKË DHE PLANI VEPRIMI PËR ARTET PUBLIKE- TIRANE, FLEKSIBËL DHE GJITHËPËRFSHIRËS, 

 QË REFLEKTOJNË, EDUKOJNË DHE PËRFSHIJNË KOMUNITETET NË PROCESIN E IMAGJINIMIT, PRODHIMIT DHE SHIJIMIT TË ARTEVE PUBLIKE 
1 VIZION        Shprehje të larmishme artistike dhe kulturore dhe me pjesëmarrje në hapësirat publike të së ardhmes 

1 QËLLIM        Investo në krijueshmëri në hapësirat publike për të arritur larmishmërinë dhe për të angazhuar komunitetet në zhvillimin e bashkëpunimit krijues lokal, rajonal dhe ndërkombëtar 

6 PARIME      1) Të gjithë banorët e Shqipërisë kanë të drejtën ndaj një jete të pasur artistike dhe pa pengesa ndaj arteve publike; 2) Mbështet artin në hapësirat publike si një e mirë publike e përbashkët që shpreh 
larmishmëri dhe risi;  3) Çdokush ka të drejtë për të qenë pjesëmarrës në konsultimet publike përsa i përket arteve publike; 5) Siguro profesionalizëm dhe përsosmëri në artet publike; 5- Reago ndaj 
mjedisit social, natyror dhe të ndërtuar nga shoqëria; 6) Siguro që zbatimi ndjek ligjet, konventat, udhëzimet dhe proçedurat  

4 SYNIME    1) Themelimi i sistemit të qëndrueshëm dhe përfshirës të qeverisjes për artet publike që përfshijnë bashkëpunimn ndër-sektorial dhe angazhimin e shoqërisë civile duke promovuar një sistem transparent 
dhe llogaridhënës që mbështet krijueshmërinë, rrit qasjen dhe pjesëmarrjen e audiencës në arte; 2) Përmirësimi barazisë gjinore duke mbështetur artistet femra, dhe një larmishmëri veprash artistike 
për tu përsiatur mbi minoritetet, komunitetet, dhe gruper e margjinalizuara, të tilla si njerëzit me aftësi ndryshe; 3) Ruajtja dhe pasurimi i shprehjeve artistike në hapsirat publike duke themeluar një 
kornizë mbështetëse që pasqyron cilësitë e dëshiruara të jetës publike prej komunitetet, dhe feston artet nga komunitetet artistike lokale dhe ndërkombëtare për të pasuruar tregjet krijuese; 4) 
Aftësimi i publikut me anë të qasjes, edukimit dhe informacionit nëpërmjet risive  

http://www.hidaa.gov.al/ligje/Ligji_146-2014,_per_njoftimin_dhe_konsultimin_publik.pdf
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:OD0WGdvtVxYJ:https://www.tatime.gov.al/shkarko.php%3Fid%3D123+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=al
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:OD0WGdvtVxYJ:https://www.tatime.gov.al/shkarko.php%3Fid%3D123+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=al
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/sq/al/al057sq.pdf
http://elbasani.gov.al/sq-al/Bashkia/Documents/Ligji_Nr.107.pdf?fbclid=IwAR1Kdssl_gUg-hSCUNxemQsoTd8MaTP9gvxaFAfmSNFc7ebeLEZjWtFNCww
http://elbasani.gov.al/sq-al/Bashkia/Documents/Ligji_Nr.107.pdf?fbclid=IwAR1Kdssl_gUg-hSCUNxemQsoTd8MaTP9gvxaFAfmSNFc7ebeLEZjWtFNCww
https://tirana.al/uploads/2019/3/20190304142936_szhqbt-2018-2022-30-e-miratuar-per-web-finale.pdf
https://tirana.al/uploads/2019/3/20190304142936_szhqbt-2018-2022-30-e-miratuar-per-web-finale.pdf
https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
https://rm.coe.int/168007a088
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/205
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000142919
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000142919
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
http://www.al.undp.org/content/albania/en/home/library/poverty/national-action-plan-persons-with-disabilities-2016-2020.html
https://awenetwork.org/wp-content/uploads/2017/01/SKGJB-EN-web.pdf
https://awenetwork.org/wp-content/uploads/2017/01/SKGJB-EN-web.pdf
https://issuu.com/ekphrasisstudio/docs/strategjia_artit_dhe_kultures__2019
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5 INSTRUMENTËT STRATEGJIK: 1) Shërbime dhe Decentralizim; 2) Përparësitë e Financimit, Mekanizmat dhe Grupet; 3) Edukimi & Ndërtimi i Kapaciteteve; 4) Zhvillimi Lokal dhe Ndërkombëtar;  
                                                         5) Kërkim dhe Komunikim 

1. SHËRBIME DHE DECENTRALIZIM 

Përshkrimi Veprimit të Politikës Detajet e Plan Veprimit  Përgjegjës Rezultatet Periudha Kohore 

1) Angazho shoqërinë civile dhe 
palët e ndryshme të interesuara 
në proçesin vendimmarrjes  

- Organizo konsultime publike për një Politikë të Arteve Publike dhe 
Plan Veprimi (2019- 2024) për Bashkinë në internet dhe drejt 
përsëdrejti për tu adoptuar, sipas rekombandimeve.   
- Organizo konsultime publike në internet dhe drejt përsëdrejti me 
palët e interesuara për të integruar rekomandimet për Politikën e 
Artit Publik ndaj Strategjisë Kombëtare të Kulturës dhe adopto një 
Plan Veprimi Kombëtar (2019- 2024) 
- Shkëmbe informacion dhe mbështet sektorin civil dhe privat për 
vëzhgimin dhe vlerësimin e politikave dhe plan veprimit  
- Themelo një Këshill Bashkiak të Arteve Publike (KBAP) përfshirës 
dhe të larmishëm në Bashkinë e Tiranës Municipality si 
vendimmarres  
- Themelo një Këshill Kombëtar të Arteve Publike (KBAP) përfshirës 
dhe të larmishëm në Ministrinë e Kulturës si vendimmarrës 
- Themelo rrjetin civil me partneritet, të Këshillit të Arteve Publike të 
Qarkut të Tiranës (KAPQT) që përfaqëson Bashkitë e Tiranës, 
Kamzës, Kavajës, Vorës, Rrogozhinës dhe Zonat Rurale  

Bashkia e Tiranës, Sektori Civil-Privat, 
Qytetarët 
 
Ministria e Kulturë, Sektori Civil-Privat, 
Qytetarët  
 
 
Bashkia  Tiranës, Ministria e Kulturës 
 
Bashkia e Tiranës 
 
 
Ministria e Kulturës 
 
Sektori Civil, Publik dhe Privatë 

Politikë të Arteve Publike dhe 
Plan Veprimi për Bashkinë e 
Tiranës  
Politikë Kombëtare e Arteve 
Publike dhe Plan Veprimi për 
Ministrinë e Kulturës  
 
Raporte Vjetore Monitoruese & 
Vleresuese nga shoqëria civile  
Model Këshilli Bashkiak të Arteve 
Publike  
 
Këshill Kombëtar të Arteve 
Publike 
Model Grupi Civil Rajonal të 
Qeverisjes  

Qershor-Shtator 2019 
 
 
Qershor-Shtator 2019 
 
 
 
Shtat. 2019- Shtat. 2024 
 
Dhjet. 2019- Shtat. 2024 
 
Dhjet. 2019- Shtat. 2024 

2) Ndaj shërbimet: Punëso 
sektorin civil  

-Thirrje të hapura nga administrata publike për të punësuar individë 
të ndryshëm nga sektori civil, artistët, ekspertët, konsultuesit, dhe 
grupet e margjinalizuara  

Bashkia Tiranë,Ministria e Kulturës, 
APR (Agjencia Parqeve Rekreacionit), 
Ndërmarrja Dekor 

Vendime të përbashkëta dhe 
mbështetje financiare per 
sektorin  

Qer. 2019-Shtat. 2024 

3) Mbështet bashkëpunimin për 
të drejtën në informacion dhe 
akses 

- Identifiko, harto dhe rehabilito hapësira publike, të tilla si toka të 
papërdorura, ndërtesa të braktisura, hapësira për mbledhje dhe 
veprimtari, duke dhënë përparësi identifikimit dhe pasurimit të 
hapësirave publike të artit në zonat periferike.    
-Bashkëpuno për të përcaktuar demografinë (p.sh. numrin dhe llojet 
e njerëzve me aftësi ndryshe në njësi/grup moshë etj) dhe 
përmirëso qasjen për njerëzit me aftësi ndryshe  

Bashkia Tiranë,Ministria e Kulturës, 
Sektori Civil 

Bazë të dhënash të burimeve 
potenciale dhe të përmirësuara 
në Tiranë   
 
Të dhënat Smart City / Arte 
publike të arritshëm  

Jan. 2020- Shtat. 2024 

4) Rrit transparencën duke 
përmirësuar qasjen ndaj 
dokumentave të artit në 
hapësirat publike   

-Krijo një Bazë të Dhënash Publike përfshirë buxhete, vendime, 
politika, veprimtari dhe dokumenta të tjera në lidhje me artet 
publike  
- Rrit mundësitë për këkim dhe risi  

Bashkia Tiranës, Ministria e Kulturës, 
Sektori Civil- Privatë  
 
 

Bazë të dhënash i dixhitalizuar 
dhe i arritshëm mbi Artet Pubike 
në Tiranë  
 

Qershor 2019- Shtat. 
2024 

5) Njih dhe promovo Kujdestarët 
e artit publik  

- Cmime vjetore dhe vlerësime për artistët, bizneset, OJQ-të, 
projektet, kuratorët, qytetarët, komunitetet, etj.  

Bashkia Tiranës,  Ministria e Kulturës, 
Sektori Civil-Privat 

Lista e Kujdestarëve Model të 
Artit Publik 

Dhjet. 2020- Shtat. 2024 

6) Mbështet zhvilliminin turistik  - Zhvillo produkte, veprimtari dhe materiale për turizmin, 
promovimin e qytetit, komuniteteve per zhvillimin ekonomik dhe 
vend-krijimin nga komuniteti (placemaking)  

Bashkia e Tiranës, Ministria e Kulturës, 
Ministria Turizmit, Sektori Civil-Privat 

Paketa Turistike, veprimtari dhe 
produkte  
 

Jan. 2020- Shta. 2024 

7) Përmirëso transparencës dhe 
angazhimin në zhvillimet e artit 
publik  

- Përfshirja e konsultimeve publike në procesin e komisionimit, 
dhurimit dhe çkomisionimit të arteve në hapësirat publike dhe 
zhvillimet në infrastrukturë 

Bashkia e Tiranës, Ministria e Kulturës, 
Qytetarët, Ekspertët, Sektori Civil-
Privat 

Veprimtari Konsultuese Publike  Qersh. 2020- Dhjet. 2020 

8) Mbështet mirëmbajtjen e - Bashkëpuno për themelimin e Laboratorëve lokal të Mirëmbajtës Bashkia e Tiranës, Ministria e Kulturës, Laborator per mirëmbajtjen e Qersh. 2020- Shtat. 2024 
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arteve në hapësirat publike  për artet publike  Sektori Civil-Privat Arteve Publike në Tiranë  

2. FINANCIMI/ a) Përparësitë                       

Përshkrimi Veprimit të Politikës Detajet e Plan Veprimit  Përgjegjës Rezultatet Periudha Kohore 

9) Drejtpesho kapitalin gjinor dhe 
larmishmërisë në krijimin e 
arteve publike   

-Financo me grante nëpërmjet thirrjeve të hapura për artistet femra 
per komisionet, mundësitë, projekte në hapësira publike 
-Krijo një bazë të dhënash dhe shkëmbim informacioni për analizime 
-Financo me granto veprimtari dhe programe edukuese  

Të gjitha palët e interesuara Më shumë vepra, te dhena dhe 
arte publike prej/me pjesemarrje 
te artisteve femra, artist 
minoritar dhe komunitete  
 
 

Shtat. 2019- Shtat. 2024 
 
 
 
Qer. 2019- Shtat. 2024 

10) Krijo ura për ndarjet 
shoqërore dhe ekonomike në 
Tiranë  

-Jepi përparësi financimit/ granteve në periferi /zona rurale për arte 
pjesëmarrëse për edukim e zhvillimin ekonomik  
-Financo me grante nëpërmjet thirrjeve të hapura për komunitetet, 
përfshi ato të margjinalizuara për komisione, mundësi, projekte. 

Të gjitha palët e interesuara Projekte/ vepra të Arteve 
Publike, Rurale dhe mbi te 
Drejtat e Njeriut dhe hapesira 
perfshirese   

Shtat. 2019-Shtat. 2024 

11) Përmirëso kënaqësinë, 
funksionin dhe vlerën e arteve 
dhe hapësirave publike 
nëpërmjet risive, sigurisë, 
përdorimit dhe kohezionit 

Financo/ Grante nëpërmjet thirrjeve të hapura: 
- konçesione, projekte, etj që përfshijnë partneritet ndërmjet 
sektorit civil dhe privat 
- projekte që pasurojnë ndriçimin dhe përfshijnë elemente natyrale 
ose art mjedisor, duke kontribuar për mirëqenien dhe cilësinë e 
jetës 
- projekte për rritjen e informacionit në vendodhjen e veprave 
publike të artit   
- veprimtari edukuese dhe programe 
- projekte për veprimtari per rinine dhe ndër-brezat e ndryshëm  
- për akses nga qytetarë me aftësi ndryshe 
- për pajisje për rritjen e kapaciteteve 

Të gjitha palët e interesuara Infrastrukturë e përmirësuar e 
hapsirave të arteve publike/ 
informacion në vendodhje për 
veprat e artit/ Projekte dhe arte 
publike shoqërore dhe mjedisore   
 
 

Shtat. 2019-Shtat. 2024 

12) Përmirëso aksesin, qasjen - Zhvillo hapsira të arteve publike dhe veprimtari në lagje të 
akesesueshme 
-Financo/Grant hartëzimin, identifikimin, analizimin dhe përdorimin 

e burimeve publike nëpërmjet thirrjeve të hapura për sektorin civil-

privat  

- Krijo “Tabela/ Mure për mesazhe për Komunitetin” me njësitë 

Administrative, sektorin civil dhe privat 

- Mbeshtet plane 5 vjecare për hapsira të përbashkëta pune, tokë, 
qera falas per ndertesa te paperdorura per sektorin civil dhe privat 
qe punon me artet publike. Revitalizo ndërtesat e trashigimisë 
industriale edhe në periferi. 

Të gjitha palët e interesuara  
 
 
 

Hapesira te arteve publike te 
aksesueshme nga gjithe njerezit 

Shtat. 2019-Shtat. 2024 

13)  Mbështet dhe vlerëso 
kontribuesit e arteve nëpërmjet 
Cmimeve vjetore   

-Vlerësime në Cmime/Para për artist, organizatat ose qendrat jo-
fitimprurëse kulturore, bizneset, personat, etj. për pjesëmarrje më 
të madhe nga sektori civil-privat për të mundësuar kontribute dhe  
shërbime publike. 

Të gjitha palët e interesuara Cmime/Shpërblime në para Dhjet. 2020- Shtat.2024 

14) Arri audienca lokale dhe 
ndërkombëtare për të 
mbështetur, zhvilluar dhe 
udhëhequr bashkëpunimin 

- Financo/Grante per projekte të artit publik udhëtues lokal, 
kombëtar dhe ndërkombëtar, në bashkëpunim me organizatat dhe 
bizneset kombëtare dhe ndërkombëtare për të lartësuar profilin e 
arteve/artistëve Shqipëtar dhe joshjet kulturore, në Europën Jug-

Të gjitha palët e interesuara Vepra,Projekte arti publike 
ndërkombëtare në Shqipëri/ 
Vepra, projekte arti publike 
Shiqiptare ndërkombëtarisht  

Shtat. 2019-2024 
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rajonal për projektet e artit ndër-
kufitar 

Lindore, Ballkanin Perëndimor, Shtetet Anëtare të BE-së dhe 
bashkëpunimit tejkombëtar.   

2. FINANCIMI/ b) Mekanizmat dhe Grupet 

Përshkrimi i Veprimit të Politikës Detajet e Plan Veprimit  Përgjegjës Rezultatet Periudha Kohore 

15) Themelo fonde për Artet 
Publike  

- Themelo një Fond vjetor Arti Publik vjetor bashkiak,  383,000 euros 
(= 1% e vleres se të ardhurave (2018) prej infrastrukturës së re, 
reklamimit, tabelave dhe parkimit) për tu administruar nëpërmjet 
thirrjeve të hapura nga Sektori i Projekteve të Arteve publike në 
bashkëpunim me Këshillin Bashkiak të Arteve Publike për të 
integruar artin, idetë, komunitetet, programin edukues, komisionet, 
blerjet, instalimin, mirëmbajtjen e arteve në hapësirat e Tiranës   
- Themelo një Fond vjetor Kombëtar të Arteve Publike, 328,000 euro 
(=2% të vleres 16.4 milion eurove (tot. buxheti 2018), për projektet 
e artit publik, thirrjet, kërkimet, dixhitalizimin, edukimin etj. dhe 
avoko për një rritje vjetore të buzhetit nga Ministria e Financave   
- Themelo Fondet e Artit Publik Bashkiak për Qarkun e Tiranës për 
Kamzën, Kavajën, Vorën, Rrogozhinën   

Bashkia Tiranë 
 
 
 
 
 
 
 
Ministria e Kulturës 
 
 
Bashkitë Kamëz, Kavajë, Vorë, 
Rrogozhinë  

Rritja e veprave publike të artit/ 
projekte në Tiranë  
 
 
 
 
 
 
 
Rritja e veprave publike të artit/ 
projekte në Shqipëri  
Rritja e veprave publike të artit/ 
projekte në Qarkun e Tiranës 

Jan 2020- Shtat. 2024 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan 2020- Shtat. 2024 
 
Dhjet. 2020- Shtat. 2024 

16) Cakto fonde për mirëmbajtje -Themelo një fond mirëmbajtjeje për thirrjet e hapura të sektorit 
civil-privat  

Sektori i Projekteve të Arteve Publike – 
Bashkia  Tiranë, Ministria e Kulturës 

Mirëmbajtja e veprave publike të 
artit   

Jan 2020-Shtat. 2024 

17) Nxit investimet private/ 
korporatave  

-Krijo akt ligjor për Zhvillimin e Projekteve Privat për mbi 250,000 
euro për të kontrubuar 1% (2500 euro) të buxhetit total ose për 
artet publike në mjedise të hapura ose ndaj Fondeve të Arteve 
Publike në mënyrë për të marrë leje ndërtimore 
-Vlerësime publik/ shpërblime/ çertifikata paraqitur pronareve  

Bashkia Tiranë 
 
 
 
Bashkia Tiranë, Min. Kulturës   

Rritja e investimeve private në 
artet publike  

Jan. 2020- Shtat. 2024 
 
 
 
Shtat. 2019-Shtat. 2024 

18) Nisma ligjore për bamirësi  
 

-Përjashto nga taksa dhuruesit e hapësirave/ndertesave për 
veprimtari dhe organizime kulturore ne lidhje me artet publike 

Bashkia Tiranë, Ministria e Kulturës   Rritja e hapësirave/ndertesave 
për aktivitete per artet publike   

Jan. 2020- Shtat. 2024 

3. EDUKIMI DHE NDËRTIMI I KAPACITETEVE 

Përshkrimi i Veprimit të Politikës Detajet e Plan Veprimit  Përgjegjës Rezultatet Periudha Kohore 

19) Zhvillo profile të artisteve 
femra 

-Mbështet programe dhe veprimtari që promovojnë artistet femra 
që punojnë në hapsirat publike  

Bashkia Tiranë, Ministria e Kulturës   Ngjarje Festive per artistet femra Shtat.2019- Shtat.2024 

20) Ndërto kapacitete për 
sektorin publik  

-Mbështet punishtet/ veprimtaritë/ pajisjet për aftësitë dixhitale 
dhe profesionale për sektorin publik, përfshirë identifikimin, 
hartëzimin, dhe ndarjen e të dhënave përsa i përket arteve dhe 
hapësirave publike, dhe lehtëso shkëmbimin e të dhënave me 
sektorin civil-privat 

Bashkia Tiranë, Dekori, APR, Njësitë 
Administrative, Administratorët e 
Ndërtesave, Ministria e Kulturës   

Rritje e profesionalizmit dhe e 
shkëmbyeshmërisë së të dhënave 
publike  
 
 

Jan. 2020- Shtat. 2024 

21) Ndërto kapacitete për 
sektorin krijues  

-Mbështet programet/ pajisjet për artistët e rinj, profesional, 
(artistët publik, bazën e të dhënave të profesionistëve, grante për 
shkrimtarët, kampeve të profesionale (boot-camp), vendeve të 
provës, sesioneve të këshillimit) thirrjet e hapura, dhe mundësitë e 
tjera zhvillimore, gjithashtu për tejçuarjen e artistëve nga studiot në 
hapësirat publike 

Sektori i Projekteve të Arteve Publike – 
Bashkia Tirane, Ministria e Kulturës   

Profesionalizëm dhe përsosmëri 
e siguruar 
 
 

Shtat. 2019- Shtat. 2024 

22) Mbështet bashkëpunimin 
ndër-sektorial  

-Themelo rrjete të bashkëpunimit përfshi artistët me zhvilluesit për 
këshillime dhe ndihmë 

Bashkia Tiranë, Ministria e Kulturës, 
Sektori Civil-Privat  

Rrjete për profesionistët ndër-
sektorial  

Shtat. 2019- Shtat. 2024 

23) Ndërto kapacitete për - Angazho sektorin civil-privat për të organizuar trajnim dhe Bashkia Tiranë, Dekori, APR, Njësitë Projekte dhe vepra arti në Shtat. 2019- Shtat. 2024 
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qytetarët  mundësive të edukimit informal për artistët dhe pjesëtarët e 
komunitetit, zotëro pajisje të përqëndruara në krijimin e arteve 
publike dhe konservimin e tyre, dhe te Drejtat e Njeriut 
-Mbështet programe edukuese rreth Mirëmbajtjes, Laboratorëve 
Lokal dhe në bashkëpunim me sektorin publik-privat me 
demonstrime pjesëmarrëse të pajisjeve, teknikave, aftësive, në 
vendodhje, studio të hapura, prezantimeve   

Administrative, Administratorët e 
Ndërtesave, Ministria e Kulturës, 
Ministria e Edukimit, Sektori civil-privat   
 

pjesëmarrje   
 

24) Ndërto kapacitete për 
njerëzit me aftësi ndryshe për të 
marrë pjesë në artet publike  

-Mbështet programet/ pajisje për njerëzit me aftësi ndryshe për të 
bërë arte publike/ projekte  

Bashkia Tiranë, Ministria e Kulturës, 
Sektori civil-privat     

Arte pjesëmarrëse nga njerëzit 
me aftësi ndryshe  

Shtat. 2019- Shtat. 2024 

25) Mbështet bashkëpunimet me 
të rinjtë dhe ndër-gjeneratat  

-Mbështet veprimtari dhe programe edukuese për të rinjtë dhe 
grupmosha të ndryshme për të shkëmbyer aftësitë dhe njohuritë 
mbi artet publike për të përkrahur veprat artistike dhe veprimtaritë 
në hapësirat publike  

Ministria e Kulturës, Bashkia e Tiranës 
– Sektori i Arteve Publike, Ministria e 
Edukimit 

Arte, Projekte publike me 
pjesëmarrjen e të rinjve dhe 
ndër-gjeneratat 

Shtat.2019- Shtat. 2024 

4. ZHVILLIMI VENDOR DHE NDËRKOMBËTAR 

Përshkrimi Veprimit të Politikës Detajet e Plan Veprimit  Përgjegjës Rezultatet Periudha Kohore 

26) Nënshkruaj dhe mbështet 
anëtarësimet në rrjet 
 

- Nënshkruaj “Deklarimin Euro-Cities mbi Angazhimin e Qytetarëve” 
dhe bashkohu grupeve të punës se Eurocities për Artet Publike; 
Kultura dhe Njrëzit e Rinj; Qasja Kulturore dhe e Drejta;  Qytetaria 
Krijuese. 
- Nenshkruaj “Konventën Europeane për mbrojtjen e trashigimisë 
audiovizuale”  
-Mbështet sektorin civil për anëtarësime rajonale, BE dhe 
ndërkombëtare  

Bashkia e Tiranës 
 
 
 
Ministria e Kulturës 
 
Bashkia e Tiranës, Ministria e Kulturës 

Transferimi i politikave dhe 
zhvillimi i rekomandimeve me 
Rajonin dhe Europen 

Qersh. 2019- Shtat. 2024 

27) Mbështet bashkëpunimet e 
komunitetit dhe palët e 
interesuara vendore  

- Organizo veprimtari bashkëpunuese me shkollat vendore, muze 
private, organizata komunitare/shërbimi dhe grupe të interesit të 
veçantë që luajnë një rol dhe krijojnë partneritet për sesione 
informacioni/planifikimi, implementim, etj.  
-Organizo dhe mundëso mbledhje dhe ngjarje midis palëve të 
interesuara vendore dhe komunitare mbi praktikat më të mira për 
zhvillimin e qëndrueshëm dhe risinë.  
- Mbështet projektet që identifikojnë dhe hartëzojnë hapësirat 
publike, lagjet dhe komunitetet për veprimtaritë dhe veprat e artit 
publik   

Të gjitha palët e interesuara  
 
 
 
 
 

Rrjet bashkëpunues komunitar i 
palëve të interesuara  
 
 
 
 
 
Arte publike komunitare me 
pjesëmarrje dhe risi  

Shtat. 2019- Shtat. 2024 

28) Mbështet dhe promovo 
artistët/profesionistët 
vendor/kombëtar dhe siguro 
përfshirje të barazpeshuar të 
artistëve/profesionistëve 
ndërkombëtar   

-Jepi përparësi artistëve vendor/kombëtar, profesionistë/vepra kur 
është e mundur 
-Mandato bashkëpunimin me artistët vendor/kombëtar, 
profesionistët, kur shpërblehen projektet e huaja   
-Lejo thirrjet e hapura ndërkombëtare ose komisionet vetëm në 
partneritet me artiste, profesionistë, etj. vendor, kombëtar  

Ministria e Kulturës, Bashkia e Tiranës, 
Dekor, APR 

Komunitet i drejtëpeshuar dhe 
projekte/arte ndërkombëtare   

Shtat. 2019- Shtat. 2024 

29) Mundëso bashkëpunimin -Mbështet dhe themelo modele Partneritetit Civil-Publik-Privat duke 
u përqëndruar tek periferitë, ndërgjegjësimin mjedisor, dhe artet, 
në mënyrë për të mbështetur edukimin dhe krijimin e veprave  
-Mbështet veprimtaritë që pasurojnë bashkëpunimin ndërkombëtar 
dhe mundësitë edukuese  

Të gjitha palët e interesuara Model i Ri Bashkëpunimin Civil-
Publik-Privat 

Shtat. 2019- Shtat.2024 
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30) Përshpejto zhvilllimin e 
tregjeve nëpërmjet risisë, 
teknologjisë dhe arteve  

- Rrit ndërgjegjësimin dhe informacionin mbi ligjin e të drejtave të 

autorit për ri-prodhimin e veprave të arteve publike  

-Ofro udhëzime dhe mbështetje për bizneset ekzistuese dhe të reja, 
OJQ-të, dhe qytetarët për të sjellë industritë krijuese tek artet dhe 
hapësirat publike dhe për të rritur mundësitë e tregut   
-Mbështet bashkëpunimin ndër-sektorial për të prodhuar dhe 
shpërndarë produkte dhe materiale informuese për publikun 
- Mundëso dhe Sistemo tregjet në pajtim me ligjet, të tille si të 
drejtat e autorit, dhe zhvillo eksportin  

Ministria e Kulturës 
 

Të gjitha palët e interesuara 

Rritje e produkteve dhe 
shërbimeve ne lidhje me artet 
publike  
 
 
 
 

Jan. 2020- Shtat. 2024 

5. KËRKIMI DHE KOMUNIKIMI  

Përshkrimi Veprimit të Politikës Detajet e Plan Veprimit  Përgjegjësitë Rezultatet Periudha Kohore 

31)  Mbështet kërkimin në 
sektorin civil-privat  

-Bashkëpuno për veprimtarinë kërkimore dhe dixhitalizo/shpërnda 
informacionin mbi artet dhe proçeset publike   
 -Mbështet zhvillimin e një platforme publike ndërvepruese në 
internet ku artistët dhe qytetarët mund të propozojnë projekte, dhe 
të marrin pjesë në proçesin e komisionimit të artit publik,  proçesin 
e miratimit dhe të zbatimit, dhe të mundësojnë shprehjen e 
mendimeve për to.  

Bashkia e Tiranës, Ministria e Kulturës Bazë të dhënash e përbashkët 
 
Platform Komunikimi 

Qersh. 2019- Shtat. 2024 

32) Shpërnda ndërsjellurazi 
komunikimin dhe bashkëpunimin  

- Bëj publik dhe të aksesueshëm procedurat për marrjen e lejeve për 
artiste, aktivitete kultutore, projekte në hapesirat publike 
-Sektori i Projekteve të Artit Publik (SPAP) vepron si ndërmjetësues 
midis banorëve dhe Këshillit Bashkiak dhe Komisioneve bashkiake të 
lidhura me to  (Kulture, Barazia Gjinore, etj.) dhe shkëmben 
informacionin me APR-në/Dekor dhe palë të tjera të interesuara  
- Ndërmarrja Dekorit vepron si një ndërmjetësues me banorët 
nëpërmjet Njësive Administrative dhe raporton mbrapsht 
informacionet tek Sektori (SPAP) dhe publiku.  
-Promovo komunikimin midis njësive administrative bashkiake dhe 
administratorëve të banesave për të ndarë informacionin e marrë 
mbrapsht nga banorët. 
- Cakto zyrtar per komunikim për artet publike 

Bashkia e Tiranës 
 
Sektori i Projekteve të Arteve Publike – 
Bashkia e Tiranës  
 
 
Ndërmarrja Dekor  
 
 
Bashkia e Tiranës 
 
 
Ministria e Kulturës 

Kanale publike komunikimi Shtat. 2019- Shtat. 2024 

33) Mbështet modernizimin për 
të arritur audienca 

- Përkrah dhe mbështet risinë për tiu qasur brezave të rinj, duke 
përfshire forma arti interaktive 
- Mbështet projektet e teknologjisë së zgjuar për të dixhitalizuar, 
katalloguar dhe promovuar të gjitha artet publike, artistët dhe 
hapësirat gjithashtu dhe për grupet me aftësi ndryshe 
-Zhvillo sfera publike me përmbajtje dixhitale për qëllime edukimi 
dhe turizmi   

Te gjitha palët e interesuara  Platforma risish për të rinjtë, 
artistët, turistët, grupet me aftësi 
ndryshe  

Jan. 2020- Shtat. 2024 

 

Ju lutemi, dërgoni mendimet tuaja tek info@harp.al ose contact@ekphrasisstudio.com dhe shihni www.HARP.al për të rejat mbi projektin 
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