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Pikënisja 

Willisau është një vend ku janë vendosur dhe banojnë mërgimtarë nga vende 

të ndryshme. Shumë persona janë të sapoardhu këtu, të tjerë janë të vendosur  

me dekada ose kanë marrë nënshtetësinë, shpesh djemtë dhe vajzat e tyre 

janë të lindur këtu dhe shkojnë këtu në shkollë. Ata zotërojnë një përvojë me 

vlerë dhe dije të rëndësishme. 

Në projektin  Nisje e shoqëruar në Willisau persona me përvojë, që kanë 

mbi vete një histori mërgimi, shoqërojnë dhe përkrahin njerëz me histori të 

ngjashme migracioni, të cilët sapo kanë ardhur këtu.  

Në bashkëpunim me AG Integration (shoqatë integrimi) drejtueset e grupeve 

të lojrave për fëmijë testojnë nën drejtimin e HSLU-SA (Shkolla e lartë për 

punën sociale, Luzern) interesin për „Nisjen e shoqëruar“ (shoqërim dhe 

përkrahje). Me anë të kësaj synohet të nxitet përkatësia në qytetin Willisau 

dhe gatishmëria për pjesëmarrjen aktive në jetën e qytetit. 

Willisau është një qytet, në të cilin përkrahja e ndërsjelltë dhe vlerësimi i 

pjesëmarrjes vullnetare është bërë traditë.  Këtë përvojë pozitive ne po e 

shfrytëzojmë tani, për nisur rrugë të reja në drejtim të ndërlidhjes dhe 

bashkëpunimit, si edhe për ta nxitur më fort në të ardhmen përkrahjen e 

ndërsjelltë pavarësisht nga kombësia.  

 

Projekti „Nisje e shoqëruar në Willisau“ 

 Regjistrimi i përvojës së deritanishme të pjesëmarrjes aktive të 

mërgimtarëve 

 Prezantimi i përvojës si anë e fortë e pakrahasueshme e mërgimtarëve 

 Hapja e rrugëve, për të gjetur shoqërues të nisjes (të fillesës) 
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Çfarë bëjnë shoqëruesit e nisjes? 

 Lidhin kontakte  

(Shembull: tregohet, se së bashku shkon më mirë, se shkëmbimi i 

përvojave të bën të fortë, lidhjet e marrëdhënieve të reja zëvendësojnë 

lidhjet familjare që mungojnë, etj.) 

 

 Shkëmbejnë përvojë 

(Shembull: tregojnë historinë e vet të mërgimit, informojnë mbi 

përjetimet e veta në lidhje me pjesëmarrjen aktive në Willisau, 

përmendin përpjekjet e para të orientimit, etj.)   

 

 Japin informacione orientimi  

(Shembull: Planifikues, numërator telefonik, largimi i mbeturinave, 

shkolla, oferta për kurs gjermanishteje, hartë udhëtimi, etj. nga dosja për 

banorët e rinj të zyrës së kontrollit të banorëve) 

 

Ku mund të kërkojnë ndihmë shoqëruesit e nisjes? 

 Drejtuesja e grupit të lojrave      Nadja Birrer, 041 970 02 09 

  

 Qyteti  Willisau   Philipp Dobmann, 041 972 63 76

   Irma Schwegler, 041 972 63 51 

 

 Drejtuesja e takimit për gra   Karin Leichtle, 041 980 14 74 

 

 Drejtuesi i takimit për burra    Reto Danuser, 041 970 10 70 

 

 Kurse gjermanishteje Willisau      Karin Leichtle, 041 980 14 74 

 

 

 


