
 

            Dr.Stavri Bello 

 

Z.Stavri Bello ka lindur në Tiranë në dt.24.04.1958. 

Ai ka përfunduar Institutin e Kulturës Fizike dhe Sporteve „Vojo Kushi”sot Universiteti i 

Sporteve të Tiranës. Pas përfundimit të studimeve ka filluar punë si mësues i Edukimit Fizik 

në Gjimnazin “Sami Frasheri” në Tiranë 1981-1987. 

Në gusht të vitit 1987 fillon punë në Sektorin Kërkimor Shkencor të  ILKF  “Vojo Kushi” në 

Tiranë ku vijon deri në vitn 1990. Gjatë kësaj periudhe merr pjesë në disa grupe studimi për 

veprimtarinë sportive në vendin tonë. 

Në nëntor të vitit 1990 zgjidhet Sekretar i Përgjithshem i Federatës Shqiptare të Basketbollit, 

ku kontribon në menyre të veçantë në hartimin e dokumentacionit dhe rregulloreve të 

funksionimit të kësaj federate në kohën e ndryshimeve të sistemit sportiv në Shqipëri. Në 

vitin 1992 z.Bello kryen një specializim afatshkurtër ne Federatën Franceze të Basketbollit, si 

dhe merr pjesë në Kongreset e Federatës Botërore. 

Në shkurt të vitit 1994 emërohet Drejtor i Drejtorisë Teknike në Ministrinë e Kulturës Rinisë 

dhe Sportit, gjatë kësaj periudhe merr pjesë në grupet e punës lidhur me transformimin e 

sistemit sportiv në Shqipëri si dhe hartimin e legjslaciont sportiv. Po ashtu gjatë kësaj 

periudhe kryen një specializim pranë Ministrisë së Rinisë dhe Sportit në Francë, rumani dhe 

Bullgari. Gjatë punës në Ministri drejton Fondin Kombëtar për Zhvillimin e Sportit si dhe 

është pjesë e grupit të punës për hartimin e ligjit të Sportit. 

Po ashtu në 1995 organizon dhe drejton seminarin me Federat Sportive lidhur me 

funksionimin e tyre. 

Në nëntor 1996 Dr.Stavri Bello transferohet në Qendrën Kërkimore Shkencore të Sportit, 

njëkohësisht merr licencën e vëzhguesit ndërkombëtar të FIBA-s, ndërsa në vitin 1997 

zgjidhet Sekretar i Përgjithshëm i Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar. Po këtë vit në 

bashkëpunim me studion ligjore në Tiranë organizon seminarin juridik me tematikë: 

“Legjislacioni Sportiv Europian” 



Në vitin 1998 z.Bello zgjidhet anëtar i Komisionit Teknik të Komitetit Olimpik Europian, 

dhe po këtë vit zgjidhet anëtar i Komisionit Bampassarele i FIBA-s. Gjithashtu në 1998 merr 

pjesë në Komitetin Organizator të Kampionatit Europian të Mundjes për të rinj  në Tiranë. 

Në vitin 2000 dr.Bello kryen një specializim në Universitetin “Clode Bernard” të Lionit në  

Francë lidhur me Menaxhimin Sportiv. Projekti përfundimtar ishte “Formimi dhe Trajnimi i 

Administratorëve Sportivë në Shqipëri”, projekt i cili vazhdon edhe sot e kësaj dite nën 

kujdesin e Solidaritetit Olimpik.   

Gjatë kësaj periudhe z.Bello ka drejtuar seminare të ndryshme për Gazetarët Sportive, 

Administratorët e Sportit, si dhe Programet e Solidaritetit Sportiv në shërbim të federatave 

sportive. Po ashtu z.Bello ka qenë lektor i jashtëm për lëndën e Menaxhimit Sportiv në 

Universitetin e Sporteve të Tiranës si dhe në Universitetin Aleksandër Xhuvani në Elbasan. 

Në vitin 2002 emërohet anëtar i Komisionit teknik të Lojërave Mesdhetare. 

Në vitin 2002-2003 merr diplomën MEMOS në Universitetin e Lozanës. 

Në tetor 2008 z.Bello trajnohet nga IOC për Drejtor Kombëtar për Menaxhimin e OSO, dhe 

po në këtë vit  merr gradën Doktor në Universitetin e Sporteve të Tiranës. Gjithastu emërohet 

anëtar i grupit të punës për hartimin e Strategjisë Kombëtare të Sportit. 

Në vitin 2013 zgjidhet anëtar i Komitetit Ekzekutiv i Komitetit të Lojërave Mesdhetare 

funksion të cilin e ka edhe sot. 

Në vitet 2014-2016 z.Bello ka qenë lektor në disa kurse ndërkombëtare për Menaxhimin 

sportiv në Prishtinë, Shkup, Tokyo dhe Baku. Po ashtu ka qenë mentor në trajnimin dhe 

licensimin e drejtorëve kombëtarë për frankfoninë në Lozanë në kuadër të Programeve të 

Solidaritetit Olimpik. Me eksperiencën e tij z.Bello ka trajnuar drejtorët kombëtarë në Baku 

të Azerbaixhanit dhe ka fasilituar organizimin e kursit për administratorët sportivë atje. 

Gjithashtu në këtë periudhë ka qenë anëtar i Këshillit Kombëtar të Sportit pranë Ministrisë së 

Arsimit dhe Sporteve. 

Në periudhën 2016-2018 ka qenë Anëtar i Komitetit Ekzekutiv të ENGSO. 

Gjatë kësaj periudhe z.Bello ka qenë organizator i seminareve me tematikë: Pjesëmarrja e 

Femrës në Sport dhe Qeverisja e mirë ne Sport në bashkëpunim me ENGSO, lektor në 

konferencën ndërkombëtare organizuar nga shoqata ASA, lektor në seminarin mesdhetar 

organizuar në Tiranë. 

Aktualisht Dr.Bello është Anëtar i Komiteti Ekzekutiv të ICMG, anëtar i Komisionit të 

Koordinimit të Festivalit Olimpik Europian 2022, Anëtar i Komisionit të Koordinimit të 

Lojërave të Plazhit të ICMG Pesaro 2023, Delegat Teknik i FIBA-s.  

Gjatë periudhës 1997 deri më tani ka marrë pjesë në Lojrat Olimpike Verore dhe dimërore, 

Lojërat Mesdhetare si dhe EYOF. 

Dr.Bello është autor i disa botimeve  në Buletinin Kultura Fizike dhe Sporti që nga viti 1988 

si dhe bashkautor i librit “Organizimi i Edukimit Fizik dhe Sportit” si dhe mjaft shkrime në 

gazetat sportive.  



Sa i përket studimeve shkencore z.Bello ka qenë bashkëpunëtor në studime të ndryshme si 

Hartimi i  Strategjisë Kombëtare të Sportit 2002, si dhe studimit mbi kurrikulën Shkollore 

2002, Lëvizja Olimpike dhe Sporti për të gjithë etj. Gjithashtu në arenën ndërkombëtare 

z.Bello pa referuar tema të ndryshme me bashkëautor  në Universitetin e Sofies, Qipros, 

Zvicrës, Prishtinës, Bakit etj.  


