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Tetë gra nga Kosova përfunduan në në Washington, DC,  kemi qenë në nëpër shkolla. Për të zhvilluar projektin 
Uashington, DC një program gjatë të shumë takime me zyrtarët qeveritar, tim, unë kam punuar me: Universitetin 
cilit patën rastin të komunikojnë me o r g a n i z a t a  j o q e v e r i t a r e  d h e  e George Washington (Center for 
ekspertë dhe politikanë amerikanë profesionistë të Shteteve të Bashkuara. Health and Health Care in Schools) 
për çështjet e shëndetësisë dhe të ,Departamentin e Shendetit Mendor n¸ 
vëzhgojnë  nga  afër  punën e  Washington DC (School Mental Health Si ka qenë e organizuar puna gjashtë 
përditshme që bëjnë ligjvënësit në Program), Asociacionin e Psikologeve 
Kongres. Mes këtyre pjesëmarrëseve American (APA).
ishte edhe gjakovarja  Blerta Sulhasi, 
mësimdhënëse e psikologjisë në Sa keni arritur që të fitoni përvoja për Keni qenë edhe në Kongresin 
Gjimnazin “Hajdar Dushi”. Një kronikë ta quar përpara projektin tënd? Amerikan. Na thuani përshtypjet 
e “ Zërit të Amerikës” pasqyronte Gjatë qëndrimit tim nëpër këto vende tuaja?
akt in  so lemne të  ndar jes  së  të zhvillimit profesional, une kam fituar Një  përvojë shumë e veçantë e 
certifikatave për përfundimin e një shumë njohuri  të  c i lat  do të programit ka qenë qëndrimi njëditor 
përvoje shumë të rëndësishme ku  me ndihmojnë në implementimin e në Kongresin Amerikan në Capitol Hill, 

javëshe në  SHBA?ndjehej e lumtur edhe Blerta. Ky ishte projekt it  t im pas kthimit  nga prej nga ne e patëm mundësinë të 
Women Lidership Program, në SHBA, shkas që të bëjmë një bisedë me të. Washington DC.  I  jam shumë përcjellim nga afër punën e nga një 
përbehet nga tre elemente te cilat mirënjohëse punës së palodhshme të kongresmeni gjatë tërë ditës. Unë kam 
ndikojnë në zhvillimin profesional të Për t iu njohur më mirë lexuesit, na mentorëve të mrekullueshme të mia, ndjekur punën e kongresistit Edolphus 
femrave, të cilat janë: mbledhjet, thuani kush është Blerta Sulhasi, çfarë si: Olga Acosta Price, Ph.D., Charneta Toëns, nga Neë York. Poashtu kam 
prezantimet, trajnimet dhe qendrat e ka studiuar dhe çka ka punuar deri më Scott, Ph.D. dhe Shari Miles-Cohen, patur mundësinë të takoj edhe 
zhvillimit/hulumtimit profesional. tash? Ph.D. Kanë qenë gjithnjë të gatshme të kongresistet tjerë, si: Eliot Engel, Jim 

Unë kam përfunduar studimet Master ndajnë njohuritë, aftësitë dhe McDermont, Jean Schmidt, Earl 
 Me kë jeni takuar gjatë kësaj kohe të dhe Bachelor në Psikologji, në ekspertizën e tyre me mua. Pomeroy, etj. Do të mbetet një nga 
kaluar në SHBA?Universitetin e Prishtinës. Që 7 vite Entuziazmi i tyre për punën të cilën e eksperiencat e paharruara dhe shumë 
Gjatë kësaj periudhe në SHBA kemi punoj në gjimnazin “Hajdar Dushi”, në bëjnë, mua më ka inspiruar edhe  më e veçantë
m b a j t u r  m b l e d h j e  m e :  S t a t e  Gjakovë, por gjatë kësaj kohe kam shumë. .
Department, USAID, World Bank ,NDI, punuar edhe për UNICEF-in, Children Marrë në tersi keni pasur rast të 
Pan American Health Organization for Tomorrow- Kosova, War Child & Keni qenë e ftuar të prezantoni në merrni përvoja të mëdha nga SHBA, 
Society for Public Health Education, World Child- Kosova, në një program të Universitetin e George Washington. por sa do të arrini që në Kosovë ti 
German Marshall Fund, Ambasada e të rinjve në TV Syri Vision, etj. Poashtu, Për çfarë teme keni ligjëruar? impelmentoni dhe çfarë duhet bërë 
Kosovës, Global Health Council, si adoleshente kam filluar të punoj që kjo të ndodhë?Në Universitetin e George Washington, 
International Republican Institute, vullnetarisht për Këshillin Rinor kam qenë e ftuar nga The Center for Gjatë qëndrimit tim në SHBA kam 
Family Research Council, District of Kosovar (KYC), ku i kam kaluar 5 vite aty Health and Health Care in Schools, të p ë r f i t u a r  s h u m ë  n ë  a s p e kt i n  
Columbia Government, Center for prezantoj temën “Shëndeti Mendor profesional, dhe ato praktika të fituara 
A m e r i ca n  P ro g re s s ,  A m e r i ca n  dhe Arsimi në Kosovë”, nga ku e kam atje do t'i implementoj në vendin tim. 
International Health Alliance. ndarë eksperiencën time gjatë punës Çdo ndryshim ka sfida, por përkrahja 

me adoleshentë dhe fëmijë. dhe kontributi i disa personave të cilët 
Cila është fusha e interesimit më të janë të përfshirë në këtë sferë, do të 
madh në punën tuaj studiuese? Cili ndikoj që implemetimin të jetë  I Poashtu keni prezantuar në grup, me 
është projekti juaj? realizueshëm. pjesëmarrëset tjera të programit. Për 
Pjesë t jetër  e  rëndësishme e Falënderoj drejtoreshën e arsimit për çka është fjala?
Washington Leadership Program Komunën e  Gjakovës ,  S i lvana Unë, së bashku me Mimozën, Nezin 
(WLP) ka qenë zhvillimi i aftësive dhe dhe e konsideroj si një pjesë shumë të Haxhikadrija dhe drejtorin e gjimnazit dhe Meritën, kemi prezantuar në 
kapaciteteve profesionale duke punuar rëndësishme , në fillimin e dhënies së “Hajdar Dushi”,  Syria Zeka, për pë National Democratic Institute (NDI) 
me profesionistë të shëndetit mendor kontributit tim për shoqërinë kosovare.   rkrahjen e dhënë deri më tani. “Demokracia dhe qeverisja e mirë 
të Shteteve të Bashkuara. Projekti im ka Besoj që do ta kem edhe përkrahjen e mund të ndihmojnë qytetarët në 
të bëjë me pilot projektin për krijimin e Cilat kanë qenë disa nga kriteret që të kryetarit të Komunës së Gjakovës, Pal sferën e shëndetit publik”.
Shërbimeve të Shëndetit Mendor bëheni pjesë e këtij delegacioni prej 8 Lekaj, bazuar në kontributin e tij të 

femrave kosovare që shkuat në SHBA? dhënë deri më tani për Komunën e 
Disa nga kriteret përzgjedhëse, kanë Gjakovës.
qenë: Përgatitja profesionale, njohja e 
shkëlqyeshme e gjuhës angleze, Cilat janë planet e Blertës për të 
projekti individual, të  jesh banore e ardhmen?
Kosovës që punon në Kosovë, etj. Mendoj të filloj me implemetinim e 

p i l o t - p r o j e k t i t  t i m  n ë
Në kompleksin e Kongresit Amerikan Gjakovë dhe synoj që projekti të 
kohë më parë ju pamë tek morët shpërndahet në tërë Kosovën. 
certifikatën e vijimit të këtij trajnimi. Adoleshentët tanë kanë nevojë për 
Për çfarë vizite dhe trajnimi  bëhet shërbime psikologjike të ofruara nga 
fjalë? profesionistët e shëndetit mendor, më 
Unë kam qenë pjesë e programit Hope shumë se në çdo vend tjetër. 
Fellowship, i cili implementohet nga 
Këshilli Kombëtar Shqiptaro-Amerikan   
dhe financohet nga USAID.  Programi (z.v) 
konsiston në 10 javë në Prishtinë dhe 6 
javë në Washington, DC. Gjatë 6 javëve 

PËRVOJA AMERIKANE SHUMË E 
RËNDËSISHME  PËR PROJEKTET TONA

Intervista :Blerta Sulhasi


	Page 1

