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Të nderuara zonja dhe zotërinj, 

Në emër të komunës Satovça Ju ftojmë që të merrni pjesë në Seminarin e partneritetit  

midis përfaqësuesve të Institucioneve të interesuara  të komunës Satovça, Bullgari dhe komunës 

Lupkovo, Maqedoni.  

Seminari do të zhvillohet nga 25 deri më 27 qershor të vitit 2014 në sallën e ekspozitës 

muzeale  në Satovça. Rezultati prej tij do të jenë variantet fillestare të produkteve turistike për 

të dy komunat partnere, mbi bazën e burimeve ujore të të dy komunave.  

Pjesëmarrësit do t vizitojnë atraksionet turistike në territorin e komunës dhe do të kenë 

mundësi  të  vendosin marrëdhënie  të  qëndrueshme  partneriteti me  pjesëmarrësit  nga  vendi 

tjetër.  
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Qëllimi i seminarit  është përfaqësuesit e grupeve dhe institucioneve të interesuara nga 

dy  komunat  partnere  të  shkëmbejnë  përvojë mbi  bazën  e  pasqyrës  së  burimeve  ekzistuese 

turistike  dhe  të  përpunojnë  së  bashku  produkte  turistike  në  qendrën  e  të  cilëve  të  jenë 

atraksionet e lidhura me burimet ujore të të dy komunave.  

Gjatë  kohës  së  seminarit  do  të  ketë  ligjërata,  punë  në  grupe  të  vogla  dhe  vizitë  të 

atraksioneve turistike.   

Pjesëmarrësit  në  seminar  janë  përfaqësues  të  administratave  të  të  dy  komunave,  të 

institucioneve  arsimore  dhe  kulturore  ,  si  edhe  përfaqësues  të  biznesit  turistik  nga  të  dy 

komunat.   

Vendi    i  zhvillimit është  fshati  Satovça.  Sesionet e punës do  të  zhvillohen në  sallën e 

ekspozitës muzeale    të  komunës, ndërsa pjesëmarrësit që nuk  janë nga  fshati  Satovça do  të 

akomodohen në bazën turistike në vendin Pletenski çark.   

Ligjëruesit   dhe  lektorët    janë ekspertë në  fushën e  zhvillimit  të qëndrueshëm dhe  të 

turizmit të qëndrueshëm. 

Veprimtaritë   për  krijimin  e produkteve  të  reja  turistike do  të përfshijnë parimet për 

krijim  të produkteve  të  turizmit  të qëndrueshëm, punë për evidentim  të burimeve ekzistuese 

dhe punë për krijim të varianteve turistike dhe planeve për veprim për marketingun e tyre. 
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dita 

 

PROGRAMI 

25 qershor 

(e mërkurë) 

Deri në orë 13:00 – mbrrëtija dhe akomodim. 

Ora 13:00  ‐ drekë 

Ora15:00 – hapje e seminarit   

Prezantim i pjesëmarrësve 

Prezantim i projektit dhe i objektivave të seminarit  

Ora 16:00– Pushim për kafe dhe prezantim i ekspozitës muzeale të Satovçës  

Ora17:00. – Parime të turizmit të qendrueshlm dhe forca të turizmit të qendrueshëm. 
Koncepti për turizëm arsimor dhe akademik‐ ptrezantim dhe diskutim  

Ora 19:00 – Darkë 

 

26 qershor  
(e enjte) 

Ora 8:00 – Mëngjes dhe shkruarja deri në sallën 

Ora 9:30‐  Hapa për rijimin eprodkteve të turizmit arsimor. Strategji për zhvillimine 
turizmit në dy komunat. 

Ora 11:00 – Pushim për kafe 

Ora 11:30 – Burime për turizëm arsimor në dy komunat – prezantim dhe punë në grupe 
të vogla.  

Ora 13:00 – Drekë 

Ora 14:30. – Formim i produkteve turstike  – prezantim dhe diskutim 

Ora 16:00 – Pushim për kafe 

Ora 16:30 – Plan për veprim për marketin– prezantim dhe punë në grupe të vogla 

Ora 17:30 – Vizitë e atraksioneve  turstike në rajonin e Satovçës 

Ora 20:00 – Darkë  

 

27 qershor 

(e premte)        

 

Ora 8:00 – Mëngjes dhe shkruarja deri në sallën

Ora 9:30. – Plan për veprim për marketing ‐ diskutim 

Ora 11:00– Pushim për kafe 

Ora 11:30 – përgjithësim, hapa të ardshëm dhe vlerësim. Mbyllje  

Ora 13:00. – Drekë 

Ora 14:30 – largim 
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PROGRAMI 

1. Njohje dhe hyrje në temën 

2. Pasqyrë e burimeve ekzistuese dhe mundësive për 
krijimin e produkteve turistike( mbi bazën e 
burimeve ujore)  

3. Krijim i produkteve turistike dhe plan për 
marketingun e tyre 

4. Vlerësim dhe hapa të ardhshëm 



PROJEKTI DHE OBJEKTIVAT E SEMINARIT  

1. Objektivat e projektit: 

 Të përmirësohet infrastruktura rreth pellgjeve ujore në të dy komunat да 
– lumi Bistrica në Satovça dhe liqeni pran Lipkovos ; 

 Të përgatiten iniciativa turistike  në të dy komunat, që të çojnë në 
shfrytëzimin e këtyre burimeve për qëllimet e turizmit; 

 Të vendosen marrëdhënie partneriteti  midis komuniteteve në të dy 
komunat për iniciativa të ardhshme në fushën e zhvillimit të 
qëndrueshëm. 

2. Qëllimi i seminarit është të startojë iniciativat në fushën e turizmit të 
qëndrueshëm dhe të krijojë mundësitë e para për vendosjen e partneritetit 
afatgjatë midis dy komunave. 



KONCEPTI PËR  SAVE TURIZMIN  

Një formë e përshtatshme për turizëm për të dy komunat partnere për shkak të 
specifikës së burimeve dhe tendencat e zhvillimit të tyre ekonomik 

Përkthim i SAVE 

 Scientific – shkencor 

      Studiues dhe vullnetarë marrin pjesë në zhvillimin e studimeve 

 Academic – академичен 

      Studentë/profesorë udhëtojnë, që janë pjesë e programit akademik 

 Volunteer – vullnetar  

      Treg që po rritet shpjet i «turizmit vullnetar” 

 Educational – arsimor 

      Udhëtime me qëllim pjesëmarrje në veprimtari, që lidhen me përjetimin dhe 
mësimin e diçka të re 



ÇFARË ËSHTË SAVE? 

Është një koncept i përhapur nga Organizata 
botërore turistike pasi është krijuar nga disa 
organizata, ndër të cilët edhe Shoqata kombëtare 
gjeografike, Counerpart International (organizatë 
ndërkombëtare e vullnetarëve),  Universiteti 
“Xhorxh Uashington” dhe Instituti i turizmit në 
Honduras. 

Koncepti po zhvillohet dhe përhapet në shumë 
vende në të gjitha kontinentet. 

Këtu, në Satovça ishte shfrytëzuar gjatë krijimit të 
ekspozitës muzeale dhe gjatë realizimit të 
projektit për krijim të Programit për studim të 
burimeve kulturore të komunës. 



PSE SAVE? 

SAVE mund të jetë segment tregu me rëndësi kyçe për 
destinacionet që po zhvillohen sepse turistët SAVE : 

  Japin kontribut pozitiv  në destinacionin  

  Nuk kanë nevojë nga infrastrukturë të zhvilluar në 
mënyrë të përsosur    

  paguajnë për përjetimet e veta 

  Si tërësi qëndrojnë një kohë më të gjatë (shpesh 
jashtë stinës ) 

  Nëse udhëtojnë me qëllim mësimi/ punë, kërkojnë 
aktivitete suplementare  

   Sigurojnë reklamë të mirë jo formale gojore  



TENDENCA KRYESORE  

Udhëtimi  është shenje e mënyrës dhe stilit të jetës 
Udhëtimi është  “e drejta” për njeriu bashkëkohor 

Breza të kaluar: detyrim ose me rast urgjente 

Udhëtimi është mjet për shprehje të personalitetit dhe 
individualitetit  

Në ditën e sotme nuk mjafton të thuash se ke qenë diku... 
Ajo që është me rëndësi është çfarë ke bërë, me kë ke 
komunikuar dhe çfarë marrëdhënie ke krijuar 



CILAT TENDENCA STIMULOJNË 
ZHVILLIMIN E SAVE? 

Tendenca globale, që stimulojnë shfaqjen e rritjen e tregjeve  SAVE: 

  Konsumatorët janë më të informuar, me më shumë përvojë dhe 
kontroll 

  Larmia në rritje e produkteve turistike  dhe treg i  fragmentuar fortë  

  Menaxhim  minimal i centralizuar dhe kontroll në duart e 
konsumatorit 

 =>forca në rritje e forcave të tregut 

  Ndikim në rritje të teknologjive të reja  

  => kontroll i konsumatorit, kanale direkte  për itineraret  

  Konkurrencë e egër midis itinerareve  



KATALIZATORËT E TURIZMIT  SAVE 

Karriera & 
profesio 
nalizëm 

Qëndrueshmëri 

Përgjegjësi 
sociale 

arsim& trajnim  Punë vullnetare  

Turizëm 



PROFILI I TURISTËVE SAVE 

Shkencor  

Profil: Shkencëtarë, që kanë interes ndaj zhvillimit të studimeve 
shkencore në këtë itinerar 

Dobi: I kushtohen itinerarit për një periudhë të gjatë kohe, pasurojnë 
informacionin ekzistuese  dhe popullaritetin e itinerarit 

Akademik 

Profil: Turistë me vete ose në grupe , që udhëtojnë që të  marrin pjesë 
në veprimtari arsimore, që janë pjesë e programeve zyrtare akademike  

Dobi: Interes ndaj itinerareve të porsakrijuara  për një periudhë të gjatë 
kohe, mungesa e pretendimeve  ndaj kushteve që ekzistojnë  



PROFILI I TURISTËVE SAVE 

Vullnetarë 

Profil:  Turistë me vete ose grupe, që udhëtojnë me idenë që të marrin 
pjesë në veprimtari konkrete në emër të së mirës së shoqërisë  

Dobi: treg që po rritet shpjet, para se gjithësh ndër brezat më të rinj, që 
nuk kërkojnë infrastruktura  supet dhe shërbime, por që japin kontribut 
në zhvillimin vendor ekonomik.  

Arsimor 

Profili: Që udhëtojnë me qëllim pasurim të njohurive të përgjithshme 
për kënaqësi të vet( jashtë arsimit zyrtar)  

Dobi: Segment tregu i aftë për pagesë, që karakterizohet me qëndrim të  
gjatë  



PROCESI I KRIJIMIT TË PRODUKTEVE 
(ITINERARIT) 

Vlerësim i 
burimeve dhe i 

kapacitetit 

Krijim i 
produkteve , 

formim i 
kapacitetit 

Prezantimi 
produkteve 

turistike  

Vlerësim 
i 

tregjeve  
 



KUSH MUND TË PËRFSHIHET 

 Itinerare që startojnë 

 Organizata vullnetare 

 Institucione kërkimore shkencore 

 Agjenci ndërkombëtare turistike 

 Agjenci turistike vendore  

 OJQ vendore 

 OJQ ndërkombëtare/  donatorë 

 Programe për mësim jashtë shtetit  

 Shkolla gjuhësore 

 Agjenci shtetërore 

 Agjenci dypalëshe dhe shumëpalëshe  



PËRPUNIM I PRODUKTEVE  SAVE NË  4 
HAPA 

1. Пidentifikim paraprak i atraksioneve 
potenciale dhe vlerësim i burimeve 
turistike, nevojave dhe shkallës së 
gatishmërisë  

2. Trajnim, krijim i kapacitetit dhe trajnim i 
specializuar drejtuar te pjesëmarrësit 
konkret dhe komunitetet vendore 

3. Identifikim i ndërmjetësve të përshtatshëm 
dhe organizatave për udhëtime njohëse dhe 
veprimtari për vlerësim  

4. Krijim i qindës  SAVE, që të koordinojë  
veprimet e udhëtimeve SAVE në itineraret e 
zgjedhura. 



HAPAT E PARA 

1. Evidentim i burimeve- formular për 
përshkrim të atraksioneve dhe 
burimeve; 

2. Listë inventarizimi; 

3. Listë me kontakte 



HAPAT E TJERA 

1. Krijim i programeve  

2. Koordinim i bashkëpunimit  

3. Njohje me tregjet dhe nevojat e tyre 

4. Plan për popullarizim dhe marketing 

5. Programe/ produkte pilot  



RRUGË TË MBARË! 
 
 

Sukses! 
 
 



 

 

Përshkrim i atraksionit turistik 

 

Emri, titulli:  

Ekzistenca e 
fotografive, 
ilustrimeve: 

PO   JO 

Informacion 
për kontakt: 

 

Personi për kontakt:………………………………………………………………………….. 

Adresë:……………………………………………………………………………………………… 

telefon:………………………………………E-mail:……………………………………………. 

Website:……………………………………………………………………………………………… 

Vendi (të 
përshkruhet): 

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

Koordinatorë:  

Longitude:...………………………………………………………………………………………….. 

Latitude:..…………………………………………………………………………………………….. 

Pronësia: Publike  Private 

Çmimi për 
vizitë: 

                                                            PO   JO 

Nëse Po, përshkrim………………………………………………………………………………... 

Karakteristika: Vend i natyrës/ biolarmi               PO    JO   

Shpellë      PO    JO   

Kulturë/ folklor     PO    JO   

Festival/ Festë unikale                 PO    JO   

Art ose zeje    PO    JO   

Shfaqje    PO    JO   

Kuzhinë    PO    JO   

Fermë. bujqësi    PO    JO   

Muze                 PO    JO   

Vend arkeologjik    PO    JO   

Vend hisotrik    PO    JO   

Kuriozitet arkitekturor           PO    JO   

Monument fetar                    PO    JO   

Tjetër:përshkruani: ………………………………………………………………………………......... 



 

 

Shkalla e 
zhvillimit: 

Nuk është zhvilluar    I zhvilluar pjesërisht        relativisht i zhvilluar         Gati për treg  

Përshkrim i 
sukutrët: 

 

 

 

 

 

 

 

Mundësi për 
veprimtari 
turstike: 

 

 

 

 

 

Qasje me 
transport: 

PO   JO  

Nëse po, përshkruani:………………………………………………………………………………... 

Udhëheqës(cice
ronë / Burim i 
informacionit : 

PO   JO  

Detaje:……………………………………………………………………………………................... 

Ekzistenca e 
shenjave dhe 
përshkrim i 
vendit: 

PO   JO  

Nëse po, përshkruani …………………………………………………… 

…………………………...………………………………………………………………………………......... 

A mund të 
përdoret 
atraksioni gjatë 
tërë vitit?  

PO   JO  

Nëse po, përshkruani …………………………………………………… 

…………………………...……………………………………………………………………………….........
................................................................   

Muaj më të 
përshtatshëm 
për vizitë: 

 

………………………………………………………………………………………………………... 

Shënime 
suplementare : 
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