
                                                                                                                                                     

        

  

 

Përkrahur nga: 

 

 

Informatat mbi Projektin 
 

Emri i Projektit: “Çiklizmi Malor Brezovica” 

 

 

Vlera e projektit: Shuma e përgjithëshme: €1,728.27   

Kohëzgjatja: Fillimi: 03/08/2020 
 
Përfundimi:  31/08/2020 

Organizata 
implementuese: 

Association for Sustainable Tourism Development - ASTD 

Kontaktet e 
Organizatës: 
Adresa, e-maili, 
telefonat. 

Shtërpcë 
stojkovicilinka@gmail.com 
045 659 099             +38165 2181092 

Grupet e synuara: Fëmijë serbë dhe shqiptarë 

Partnerët: / 

Territori i 
synuar/shtrirja 
gjeografike: 

Brezovicë, Kosovë 

Qëllimi i përgjithshëm: Qëllimi i këtij projekti është zhvillimi i aktiviteteve sportive jashtëshkollore të fëmijëve në 
natyrë. Organizimi i garës me biçikleta në pyll. Duke marrë parasysh që fëmijëve në komunën 
e Shtërpcës u ishte mohuar mundësia për të trajnuar ndonjë sport jashtë shkollave, sepse 
nuk kanë kushte, përmes këtij projekti ata do ta shfrytëzonin kohën e tyre të lirë në një 
mënyrë të shëndetshme dhe të dobishme. Në të njëjtën kohë, ky projekt do të arrinte 
promovimin e çiklizmit malor. 
 

Aktivitetet kryesore: 1. Pregaditja e terrenit 
2. Shenjëzimi i terrenit 
3. Vendosja e një vendndalese për pije përgjatë shtegut 
4. Organizimi i transportit 
5. Dita e garës: Nisja nga Shtërpca - 08:00 
6. Shpërndarja e numrave të garës dhe regjistrimi i kandidatëve 09:00 - 09:30 
7. Shpërndarja i bluzave me logo, helmeta, doreza dhe mbrojtëse 09:30 - 09:45 
8. Shpërndarja i paketës "lunch/drekë" 09:30 - 09:45 
9. Njoftimi i pjesëmarrësve me rregullat e pjesëmarrjes 09:45 - 09:50 
10. Fillimi i garës 10:15 
11. Shpallja e fituesve dhe ndarja e çmimeve 
12. Kthimi i organizuar në Shtërpcë pas ngjarjes. 

 

Rezultatet e pritura:  - Përfshirja sociale e fëmijëve jashtë shkollës, shoqërimi, shkëmbimi i përvojave 
- Zhvillimi i aktiviteteve fizike 
- Mundësia për të hapur klube në të cilat mund të stërviten gjatë gjithë vitit 
- Pjesëmarrja e kandidatëve që janë të rrezikuar apo prekur materialisht 
- Promovimi i çiklizmit malor 
- Rregullimi i shtigjeve për çiklizm malor që do të përdoren nga turistët dhe komuniteti 

lokal në të ardhmen 
- Tërheqja e turistëve përmes një forme të re të turizmit në Malet e Sharrit 
- Zhvillimi i sezonit turistik veror në Malin e Sharrit, pasi që është zhvilluar vetëm sezoni 

dimëror. 
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