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1. PЁRSE KY MANUAL?  

Në ditët tona, kriza klimatike është një nga problemet më të mëdha nё tё 

gjithё globin e cila ka mobilizuar qeveritë e shumë shteteve të botës në 

përpjekjen për të adresuar pasojat e saj dhe përmirësimin e situatës. Në 

ditët e sotme ajo është duke kërcënuar me shkatërrimin e një pjese të 

madhe të mirëqënies sonë dhe arritjeve tona sociale. Kjo krizë është duke 

e thelluar pabarazinë sociale në të gjithë botën. Dëmet afatgjata që 

shfaqen kanë vënë në rrezik bazën e jetës për brezat e ardhshëm duke 

rrezikur seriozisht normalitetin e jetës nё tokёn qё po lёmё trashёgim. 

Çështja e ndryshimeve klimatike mund të duket me rëndësi dytësore në 

raport me çështjen e varfërisë nё vendin tonё, shëndetit publik, apo 

mungesës së zhvillimit ekonomik. Mirëpo. mostrajtimi i ndryshimeve 

klimatike mund të dëmtojë suksesin e trajtimit të këtyre çështjeve 

urgjente. Pra, ndryshimet klimatike gjithsesi ndikojnë në zhvillimin 

ekonomik dhe shoqëror, ndërsa efektet e saj cënojnë shoqërinë tonë. 

Ndryshimet klimatike tashmë janë duke ndodhur, ndërsa në vitet dhe 

dekadat e ardhshme do të rrisin ndikimin në elementet themelore të jetës 

kudo në botë, por edhe në Shqipëri.

Çёshtjet e klimёs gjatё pandemisё sё COVID -19 kanë marrё njё vëmendje 

tё veçantё nё nivel kombёtar e ndёrkombёtar. Ne u detyruam ta 

ndryshojmë mënyrën tonë të jetesës dhe kjo solli disa efekte pozitive për 

njeriun dhe natyrën, por është e domosdoshme që ne të dimë se si ta 

trajtojmë dhe adresojmë mençurisht sfidën e ndryshimeve klimatike. 

Ndaj, ky manual ka si qёllim qё tё hartojё politika lokale pёr rininё mbi  

transformimin solidar ekologjik.

Nëse nuk ndërhyhet dhe merren masat sot, nё tё ardhmen do të jetë 

shumё vonё dhe katastrofat natyrore do të jenë edhe më të zakonshme 

se sa janё sot. Pushteti qendror dhe ai vendor janë aktorët kryesorë qё 

duhet tё hartojnë politikat mjedisore mbështetёse, në partneritet me 

komunitetin përmes aktiviteteve tё ndryshme qё udhëhiqen nga 

organizatat jo fitimprurëse, pushteti qendror e lokal. 

3. ANALIZA E SITUATЁS NЁ NIVEL 
LOKAL: 
Situata aktuale e problemeve mjedisore në Bashkinë Dibër është 

përmirësuar ndjeshëm dhe bazohet nё planet kombёtare pёr 

menaxhimin e mbetjeve urbane dhe mbrojtjen e mjedisit. Bashkia Dibёr 

kujdeset pёr menaxhimin dhe mbrojtjen e territorit tё saj, duke pastruar 

mbetjet urbane dhe dërguar ato nё vendgrumbullime pёr mbajtjen pastё

r tё qytetit, duke mbrojtur pyjet nga prerjet e paligjshme. Ështё ndёrprerë 

gjuetia e paligjshme nё zonё, për sigurimin e mbrojtjes së biodiversitetit n

ё parkun Korab-Koritnik. Pra, e thënë ndryshe, Bashkia Dibёr me 

kapacitetet dhe logjistikën e saj kujdeset pёr menaxhimin dhe mbrojtjen 

e mjedisit. 

Kjo ka ndodhur edhe si rezultat i mbështetjes së donatorëve të ndryshëm 

të cilët kanë investuar në mbrojtjen e mjedisit, zhvillimin e turizmit, 

agroturizmit, traditës dhe kulturës, forcimin e kapaciteteve me 

komunitetin dhe pushtetin vendor. Gjithashtu, po vijon të zhvillohen 

sportet e çiklizmit dhe rafting në lumin Drin. Vetë pozita gjeografike në të 

cilin Dibra ndodhet, i ka mundësuar zonës jo pak resurse dhe trashëgimi 

natyrore e kulturore të papromovuara mjaftueshëm, që do të mund të 

ofrojnë vende të reja pune për të rinjtë e zonës, në rast se shfrytëzohen me 

një qasje strategjike. 

 

Nga ana tjetër, Bashkia Dibër në bashkëpunim me organizata të 

ndryshme po promovon dhe zhvillon turizmin malor duke përfshirë të 

rinjtë vullnetarë dhe duke i trajnuar e certifikuar për udhërrëfyes turistikë. 

Kjo nënkupton për ta një mundësi të re punësimi, duke i shndërruar 

njëkohësisht në kontribues të zhvillimit të zonës.  Organizimi i panaireve 

për promovimin dhe shitjen e produkteve bio nё qytetin e Peshkopisё, ku 

marrin pjesё fermerё të zonёs, ruajtja dhe promovimi i bukurive natyrore, 

trashëgimisë kulturore dhe monumenteve të natyrës, do të rrisë aktivitetin 

turistik të zonës. Për rrjedhojë, do të mundësojë të ardhura shtesë për 

banorët e zonës që mirëpresin turistët e huaj në bujtinat e tyre. 

Përgjithësisht, bashkitë e vogla kanë një qasje më të ndjeshme mbi 

programet e mbështetjeve për të rinjtë dhe fatmirësisht në Bashkinë 

Dibër mund të identifikohet një vëmendje e shtuar ndaj politikave 

strategjike të punësimit për të rinjtë, duke ofruar kështu jo vetëm një 

mundësi aktivizimi, por edhe një perspektivë të mirëfilltë 

social-ekonomike.

Kjo qasje bazohet edhe nё Masterplanin e punёsimit të realizuar nё bashk

ёpunim me Bashkinё Dibёr.

Nga intervistat e realizuara nё Bashkinё Dibёr me 98 të rinj, rezulton se ata 

kanë një mungesë të theksuar informacioni pёr energjinё e rinovueshme, 

pёrdorimin e paneleve, produktet bio, pastёrtinë e tokёs/ ajrit/ ujit dhe 

transformimet social-ekologjike. Nё çdo pёrgjigje të dhënë, ky lloj 

Ky manual do u vijё nё ndihmё grupeve tё interesit dhe pushtetit lokal. U 

drejtohet posaçërisht bashkive me mbi 20.000 banorë, sepse bashkitë 

luajnë një rol kyç, për ta çuar përpara transformimin e shoqërisë, duke 

synuar informimin e aktorёve lokalë mbi transformimet ekologjike dhe 

mbi rёndёsinë qё kanë ndryshimet klimatike nё mjedis.

2. KRIZA KLIMATIKE DHE SITUATA 
AKTUALE NЁ SHQIPЁRI. 
Çështjet klimatike sot janё shndërruar në shqetësimin madhor të 

shoqërive në të gjitha nivelet, globale por edhe lokale, ndaj ne si shoqёri 

gjithmonё duhet tё mendojmë për zgjidhjet konkrete nё nivel lokal, qё tё 

mund të japin edhe një kontribut domethënës nё nivel global.

Për këto arsye, mund tё themi se ka ardhur momenti për një transformim 

radikal drejt një shoqërie të qëndrueshme ekologjikisht dhe të drejtë nga 

pikëpamja sociale.

 

Nё Shqipёri, ndryshimi i klimës ka qenë një çështje së cilës i është dhënë 

rëndësi gjatë viteve të fundit, në kuadër të politikave të mbrojtjes së 

mjedisit. Në vitin 1995, Shqipëria ratifikoi Konventën kuadër të Kombeve të 

Bashkuara për ndryshimet klimatike. Në dhjetor të vitit 2004, qeveria 

ratifikoi Protokollin e Kiotos që synonte reduktimin ose kufizimin e 

emetimeve të gazrave të efektit serrë (GES), për vendet e Evropës Lindore, 

me 24% nga viti bazë deri në vitin 2010. Ratifikimi i Marrëveshjes së Parisit 

2015 (UNFCCC).

Siç dihet, Shqipëria ёshtё bёrë palë dhe po merr veprime ndërgjegjësuese 

konkrete pёr shqetësimet mjedisore qё ndikojnë nё ndryshimet klimatike. 

• Transformimi i mobilitetit. 
Në Bashkinë Dibër ka ndryshuar së fundmi mobiliteti, duke mënjanuar në 

pjesën e fundit të daljes së qytetit të ashtuquajtur “Ish-parku”, të gjithë 

furgonat e transportit  të rretheve dhe të qyteteve të tjera në këtë zonë, si 

dhe me vendosjen e një autobusi për transport urban brenda qytetit.

Fillimisht, ky ndryshim ka hasur mospëlqime nga qytetarët, por ai ka 

mundësuar reduktimin e trafikut në kryqëzimet rrugore, për rrjedhojë 

reduktimin e ndotjes akustike si dhe uljen e numrit të aksidenteve.  

Tashmë kanë filluar të përdoren dhe biçikletat, por ecja në këmbë mbetet 

ende mënyra më e preferuar e qytetarëve për të lëvizur dhe pikërisht kjo 

është një shtyllë e fortë e mobilitetit dekarbonizues. Megjithatë, në 

Peshkopi, karboni në ajër është në nivele të ulëta për vetë faktin se është 

një zonë e vogël urbane e rrethuar me male të larta dhe ku gjelbërimi 

dominon përmbi betonizimin.

• Transformimi i ngrohjes (ndërtime ekologjike urbane). 
Sistemi i ngrohjes në Bashkinë e Dibrës kryhet kryesisht me dru në të 

gjitha shkollat, kopshtet, dhe çerdhet. Edhe pse vitet e fundit është 

përdorur dhe sistemi i ngrohjes me kaldaja me pelet në 2 shkolla, Gjimnazi 

Said Najdeni, ish-godina e universitetit ku zhvillon mësim cikli i ulët i dy 

shkollave Demir Gashi dhe Selim Alliu.

• Ekologjia në qytet - ndahet në dy zona, ajo urbane dhe rurale e 

Bashkisë Dibër, ku politikat mjedisore kryesisht ndiqen dhe zbatohen nga 

shoqata të ndryshme në bashkëpunim me shkollat e arsimit 9-vjeçar dhe 

të mesëm. Në zonat urbane shihet një ndryshim, por dhe ky vetëm në 

bulevardet kryesore me vendosjen e koshave të mbeturinave, ndërsa në 

pjesët e tjera jo. Parqet dhe rrugët janë të pastra, por një situatë e rënduar 

konstatohet në lumenj dhe pranë spitaleve, ku nevojitet një ndërhyrje 

emergjente. Në zonat rurale janë vendosur kosha mbeturinash, por jo në 

të gjitha lagjet lokale vihet re prezenca e tyre, prandaj duhet një 

bashkëpunim me bashkinë për marrjen e masave, pastrimin dhe 

mbulimin e gjithë zonës me kosha për mirëmenaxhimin e mbetjeve 

urbane.

• Edukim për menaxhimin e mbetjeve. 

Kjo lloj politike, që e vë theksin te ndërgjegjësimi dhe edukimi i të rinjve 

mbi menaxhimin e mbetjeve, ka nisur nga shkollat, aty ku nxënësit sjellin 

piktura me tematikë mjedisin, mbi mënyrën si shihet ai nën syrin e një 

fëmije. Është e rëndësishme për t’u theksuar, se jo të gjitha subjektet e 

furrave të bukës janë përdorues të rregullt të letrës si material i 

riciklueshëm, me përjashtim të disa subjekteve që e përdorin atë 

rregullisht.

• Transformimi i mënyrës së të ushqyerit dhe përdorimi 
i qëndrueshëm i tokës.

•  Ruajtja e specieve dhe bimëve medicinale – Bashkia Dibër është e 

favorizuar duke qenë se bimët medicinale janë të kultuvuara masivisht 

dhe shumë banorë sigurojnë të ardhurat e jetesës së tyre duke i kultivuar 

dhe mbledhur në fushat e shumta të Dibrës. Gjithashtu, po bëhet një punë 

e madhe për mbrojtjen e specieve përmes projekteve të ndryshme nga 

informacioni vlerësohet afёrsisht me 40% tё njohurive nga tё anketuarit. 

Po ashtu, edhe nga 15 intervistat e realizuara për të parë nivelin e 

informacionit mbi energjinë e rinovueshme, certifikimeve të produkteve 

bio etj, ku janё pёrfshirë pёrfaqёsues tё OJF-ve tё ndryshme, punonjёsit e 

Bashkisё Dibёr, komuniteti, bizneset e zonёs urbane dhe rurale, ekspertët 

e mjedisit dhe bujqёsisё, specialistё tё pyjeve etj, vihet re një mungesë e 

theksuar informacioni, e cila nga pёrgjigjet e dhёna, arrin deri nё 30% të 

totalit.

• Transformimi energjitik (energjia e rinovueshme).
Në këtë aspekt, situata ka filluar të ndryshojë. Në disa shkolla sistemi i 

ngrohjes me kaldaja ka filluar funksionimin. Po ashtu, shohim një 

përpjekje private të banorëve të cilët kanë filluar të përdorin panelet 

diellore, kryesisht në banesa dhe në disa biznese hotelerie, bujtina dhe 

stane që ndodhen në zonën e parkut Korab-Koritnik, çka tregon 

investimet në energjinë e pastër për të mbrojtur sa më mirë mjedisin. Në 

këtë pikë, bizneset e zonës kanë hedhur një hap para në investimin e 

energjisë së pastër, nga ku më pas do kemi investimeve në panelet 

diellore. Aktualisht, këto investime janë në një përqindje të ulët.

Është e rëndësishme për t’u theksuar se në Planin e zhvillimit vendor, 

Bashkia Dibër ka si objektiv specifik investimin në rritjen e prodhimit të 

energjisë nga burimet e rinovueshme, kryesisht prodhimin e energjisë 

diellore termike dhe fotovoltaike në planin e saj afatgjatë. 

Prodhimi i energjisë nga mbetjet është në planin e kësaj bashkie, si një 

mënyrë që ndikon edhe në aspektin e produktivitetit ekonomik, por që 

ende nuk është përfshirë në planet investuese. 

shoqata mjedisore që synojnë të rrisin edukimin e komunitetit, duke e 

orientuar atë drejt kultivimit dhe duke i siguruar mbështetje financiare.

• Bimët endemike – Dibra krenohet me produktet endemike të cilat 

dita ditës po kultivohen edhe më shumë, madje nuk mungojnë as historitë 

e suksesit si ai i fermës “Keshi” ku kultivohen bimët aronia dhe goxhibery. 

Po ashtu edhe boronica dhe akacia, si dhe lule nga të cilat prodhohen 

çajra të ndryshëm me veti kurative.

• Mbështetje për ushqimin e shëndetshëm – Bashkia Dibër në 

bashkëpunim me Organizatën ALCDF ka bërë të mundur organizimin e 

Panairit të të Vjelave për të promovuar produktet BIO të zonës dhe 

ushqimet sezonale.

• Bujqësi solidare – sigurisht që bujqësia është një aktivitetet kryesor 

edhe në këtë bashki, ku shumë familje sigurojnë jetesën e tyre përmes 

punës në toka. Vitet e fundit, përveç produkteve të grurit, interesi është 

rritur edhe për prodhimet frutore, teksa bizneset vendase janë certifikuar 

për ushtrimin e veprimtarisë dhe importimin e prodhimeve bio, nga ku 

mund të përmendim sipërmarrjet “Kop Frut”, Agro Zerja ‘Jufka Dibre Zebi” 

etj. 

4. ÇFARЁ ЁSHTЁ TRANSFORMIMI 
SOCIAL-EKOLOGJIK? 

Ndryshimet klimatike që prekin në mënyrë të pashmangshme shoqërinë 

tonë, nuk duhen nënvlerësuar, por duhen trajtuar si prioritete serioze në 

shumë rrafshe të zhvillimit shoqëror, ndërmjet shumë aktorëve, nga 

vendimmarrësit te shoqëria civile.

Bashkia ka disa mundësi, por edhe përgjegjësi për të nisur me proceset e 

transformimit ekologjik, duke u bazuar nё marrëveshjet ndërkombëtare, 

rregullat vendore, si dhe duhet që të vendosen piketat konkrete të 

transformimit në rrafshin lokal.

Politikat transformuese të pushtetit lokal janë detyra dhe përgjegjësi që 

kërkojnë gjithëpërfshirje dhe kontribut ndërsektorial. Ndaj një formë e re e 

bashkëpunimit solidar, rrugë të reja dhe një angazhim i përbashkët i 

shumë aktorëve, janë domosdoshmëri për transformimin ekologjik.

5. TRANSFORMIMI SOCIAL-EKOLOGJIK 
NЁ PRAKTIKЁ: 
Në lidhje me transformimin social-ekologjik duhet theksuar se mbetet 

ende shumë për t’u realizuar, pasi shumë nga shtyllat kryesore që 

përbëjnë transformimin social-ekologjik, në Bashkinë Dibër ende nuk janë 

të njohura e aq më pak të aplikueshme. Në këtë drejtim nevojiten 

rregullore dhe investime konkrete, duke u bazuar nё formatet kombëtare 

dhe ndёrkombёtare. 

Në Bashkinë Dibёr ka njё sёrё organizatash qё punojnë me projekte pёr 

mbrojtjen e mjedisit dhe pёr transformimin social-ekologjik, duke 

mbështetur komunitetin me investime konkrete. Puna e tyre ka hedhur 

themelet e para për të ndërtuar një model të ri të zhvillimit urban mbi 

qasjen e transformimit social-ekologjik.

Platforma e transformimit pёrfshin:

1. Qeveria dhe administrata

2. Shoqёria civile

3. Organizata dhe shoqatat

4. Ekonomia

5. Shkenca

5.1 Ku merr formё ky transformim: 
Bashkia Dibёr ka mundёsinё pёr ndёrtimin e politikave, rregulloreve 

lokale, mbështetjen e bizneseve e fermerëve e zonёs dhe komunitetin, 

duke zhvilluar potencialet e saj nё: 

1. Transformimin e të ushqyerit.

2. Transformimin e industrisë dhe konsumit.

3. Transformimin e mobilitetit.

4. Transformimin energjitik.

5. Transformimin e ngrohjes dhe banimit.

5.2 Ndёrgjegjёsimi qytetar.
Bashkia Dibёr ka bashkёpunim tё ngushtë me institucionet e tjera 

vendore dhe arsimore, organizatat e ndryshme pёr edukimin dhe ndё

rgjegjёsimin e tё rinjve, komunitetit, grupeve tё interesit, pёr mbrojtjen e 

mjedisit dhe biodiversitetit. Mbajtja pastёr e ambientit ku jetojmë, hedhja 

e mbeturinave nё kosh dhe organizimi i aktiviteteve tё pastrimit me tё 

rinjtë e shkollave pёr tё rritur sa mё shumё edukimin dhe sensibilizimin e 

tyre, i shërbejnë kultivimit dhe zhvillimit të një kulture ndryshe nё qytetin 

ku jetojmë.

5.3 Qasja nё komunitet.
Aktualisht, nё Bashkinё Dibёr janё prezente dhe zhvillojnë aktivitetin e 

tyre shumё organizata qё punojnë me projekte pёr mbrojtjen e mjedisit si 

dhe me zhvillimin e qëndrueshёm qё mbështesin fermerët e zonёs pёr 

zhvillimin e aktivitetit tё tyre duke qenё sa mё miqёsorë me natyrën, siç 

janё: 

1. Shoqata Ekspertёt e rinj mjedisorë me projektin Kultivimi i BMA; 

2. Agro-EkoDibra me projektin Mbështetja e blegtorёve;

3. Shoqata e Pyjeve melan me projektin Mbështetja e bletërritësve.

Tё gjitha këto projekte kanё në fokus mbështetjen me finacime tё 

fermerëve tё zonёs, ku finacues kryesor ёshtё “EuroNatur”. Këto projekte 

do të orientojnë komunitetin për një sjellje më miqësore ndaj natyrёs. Nё 

Bashkinё Dibёr zhvillohen edhe njё sёrё projektesh të tjera qё zbatohen 

nga organizata si ALCDF, Argita Vizion, WordVizion etj.

5.4 Pushteti lokal si agjent ndryshimi.
Bashkia Dibёr duhet të shndërrohet në agjent ndryshimi, duke e kthyer 

mbrojtjen e klimës në prioritet të angazhimeve të saj.

Bashkia Dibёr duhet tё hartojё politikat e saj si agjent kryesor ndryshimi n

ё territorin qё ajo menaxhon, për të dhënë kështu një kontribut thelbësor 

jo thjesht dhe vetëm në mbrojtjen mjedisore, por në perspektivën 

afatgjate të përballimit me sukses të atyre sfidave që vijnë nga ndryshimet 

klimatike. 

• Për sa i përket pyetjes nëse ajri dhe toka janë të pastra në qytet, 

shumica e të rinjve (ose 72%) dhe aktorëve lokalë (ose 77%) janë përgjigjur 

me “po”. 

• Një numër i konsiderueshëm të rinjsh (57% e të intervistuarve) 

mendojnë se politikat arsimore nuk janë të qëndrueshme. Ndër të rinjtë 

që mendojnë se ka politika të qëndrueshme arsimore, vetëm 43% janë 

përgjigjur se ka oferta rajonale për arsim. 

54% e të rinjve nuk mendojnë se ekziston akses për të gjithë, mundësisht 

falas.  

6. TRANSFORMIMI SOCIAL-EKOLOGJIK 
SI MODEL ZGJIDHJEJE PЁR 
NDRYSHIMET KLIMATIKE: 
Transformimi social-ekologjik është një model konkurrues për 

komunitetin ku jetojmë. Ai shihet si një nevojë e domosdoshme 

implementimi social, sepse ka impakt të drejtpërdrejtë dhe indirekt në 

ndryshimet klimatike.

Nga përpunimi i të dhënave të të intervistuarve dhe të të rinjve të 

anketuar, u vu re se ka mjaft elemente të përbashkëta në rekomandimet e 

ofruara prej tyre, pasi u analizuan gjetjet e secilit. Ky është një tregues se 

problematikat dhe shqetësimet janë relativisht të njëjta për qytetarët e 

Bashkisë Dibër. Nga përpunimi i të dhënave të të intervistuarve, kishte 

elemente të përbashkëta të gjetjeve, si nga aktorët e institucioneve 

publike lokale ashtu edhe nga aktorët e arsimit, biznesit etj. 

Bazuar mbi gjetjet nga procesi i intervistimeve dhe anketimeve dolën 

në pah këto REKOMANDIME PËR INSTITUCIONET E NIVELIT LOKAL:

• Zhvillimi i strategjive lokale për ndërgjegjësimin, sensibilizimin dhe 

investimin në institucionet publike dhe shkollat publike, në tranzicionin 

drejt energjive të rinovueshme.

• Megjithëse shumica e të rinjve kanë dëgjuar për certifikatat bio, 

shumica e tyre nuk e dinë se çfarë janë certifikatat bio dhe kush i përdor 

ato. Nga ana tjetër, shumica e aktorëve vendas nuk kanë dëgjuar për 

certifikatën bio.

• Inkurajimi i ripërdorimit apo edhe riciklimit të materialeve të 

ndërtimit. duke planifikuar nxitjen e kompanive që ripërpunojnë 

materialet e vjetra dhe i shesin me gjysmë çmimi.

• Ndonëse shumica e njerëzve që marrin pjesë në anketë mendojnë se 

shkolla/universiteti përgatit ekspertë për fushat, shumica e tyre mendojnë 

se kurrikulat nuk janë bashkëkohore.

• Mbështetje ekonomike dhe bashkëpunim me organizata që synojnë 

ndërgjegjësimin e të rinjve nëpërmjet edukimit joformal në përdorimin e 

energjisë së riprodhueshme, transformimin e lëvizshmërisë, promovimin e 

alternativave ekologjike të ngrohjes, transformimit dhe konsumit, si dhe 

transformimin agrar dhe ushqimin.

• Ngritja e një strukture për konsulencë dhe informacion për 

ndërtuesit mbi ndërtimet ekologjike dhe identifikimin dhe rrjetëzimin e 

kompanive të ndërtimit ekologjik.

5.5 Nxitja e bashkёpunimit midis trinomit pushtet 
lokal-biznes-komunitet.
Tradicionalisht në Bashkinë Dibër nuk është evidentuar një bashkëpunim i 

mirё me bizneset e zonёs, qё janё shtylla kryesore pёr ndryshim dhe 

zhvillimin e komunitetit ku jetojmë. Gjithsesi, hapat e parë të këtij 

bashkëpunimi janë hedhur dhe tashmë nevojitet thellimi i tij, përmes 

rregulloreve tё pёrbashkëta pёr rritjen e transparencёs vendore dhe 

investimeve publike nga pushteti vendor.  Prandaj, mbetet me rëndësi 

angazhimi për konsolidimin e urave të komunikimit mes palëve për të 

garantuar shkëmbimin e ideve nga të gjitha grupet e interesit. Një 

shembull pozitiv i bashkëpunimit mes pushtetit lokal, bizneseve dhe 

komunitetit është Panairi i produkteve bujqësore, përmes të cilit 

promovohet tradita edhe vlerat e zonës. 

Gjetjet kryesore:  

• Përqindja e të rinjve që kanë informacion në lidhje me energjinë e 

rinovueshme është më e ulët se e aktorëve lokalë. Vetëm 63% e të rinjve e 

kanë këtë informacion. Ndërsa në rastin e aktorëve lokalë, e kanë 96% e 

tyre. 

• Shumica e të intervistuarve (36% e të rinjve dhe 92% e aktorëve 

lokalë) janë përgjigjur se kanë njohuri për përdorimin e paneleve diellore 

në territorin e bashkisë. Ata u përgjigjën se përdoruesit kryesorë të 

paneleve diellore janë bizneset dhe familjet.

• Për sa i përket certifikatave bio, shumica e të rinjve (ose 68%) kanë 

dëgjuar për to. Nga ana tjetër, aktorët lokalë (ose 38%) kanë dëgjuar për to. 

• Për sa i përket pyetjes nëse në bashki ka produkte bujqësore bio, 

99% e të rinjve janë përgjigjur me “po”.
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PËR REALIZIMIN E KËTIJ
MANUALI TË KLIMËS PUNUAN:

1. PЁRSE KY MANUAL?  

Në ditët tona, kriza klimatike është një nga problemet më të mëdha nё tё 

gjithё globin e cila ka mobilizuar qeveritë e shumë shteteve të botës në 

përpjekjen për të adresuar pasojat e saj dhe përmirësimin e situatës. Në 

ditët e sotme ajo është duke kërcënuar me shkatërrimin e një pjese të 

madhe të mirëqënies sonë dhe arritjeve tona sociale. Kjo krizë është duke 

e thelluar pabarazinë sociale në të gjithë botën. Dëmet afatgjata që 

shfaqen kanë vënë në rrezik bazën e jetës për brezat e ardhshëm duke 

rrezikur seriozisht normalitetin e jetës nё tokёn qё po lёmё trashёgim. 

Çështja e ndryshimeve klimatike mund të duket me rëndësi dytësore në 

raport me çështjen e varfërisë nё vendin tonё, shëndetit publik, apo 

mungesës së zhvillimit ekonomik. Mirëpo. mostrajtimi i ndryshimeve 

klimatike mund të dëmtojë suksesin e trajtimit të këtyre çështjeve 

urgjente. Pra, ndryshimet klimatike gjithsesi ndikojnë në zhvillimin 

ekonomik dhe shoqëror, ndërsa efektet e saj cënojnë shoqërinë tonë. 

Ndryshimet klimatike tashmë janë duke ndodhur, ndërsa në vitet dhe 

dekadat e ardhshme do të rrisin ndikimin në elementet themelore të jetës 

kudo në botë, por edhe në Shqipëri.

Çёshtjet e klimёs gjatё pandemisё sё COVID -19 kanë marrё njё vëmendje 

tё veçantё nё nivel kombёtar e ndёrkombёtar. Ne u detyruam ta 

ndryshojmë mënyrën tonë të jetesës dhe kjo solli disa efekte pozitive për 

njeriun dhe natyrën, por është e domosdoshme që ne të dimë se si ta 

trajtojmë dhe adresojmë mençurisht sfidën e ndryshimeve klimatike. 

Ndaj, ky manual ka si qёllim qё tё hartojё politika lokale pёr rininё mbi  

transformimin solidar ekologjik.

Nëse nuk ndërhyhet dhe merren masat sot, nё tё ardhmen do të jetë 

shumё vonё dhe katastrofat natyrore do të jenë edhe më të zakonshme 

se sa janё sot. Pushteti qendror dhe ai vendor janë aktorët kryesorë qё 

duhet tё hartojnë politikat mjedisore mbështetёse, në partneritet me 

komunitetin përmes aktiviteteve tё ndryshme qё udhëhiqen nga 

organizatat jo fitimprurëse, pushteti qendror e lokal. 

3. ANALIZA E SITUATЁS NЁ NIVEL 
LOKAL: 
Situata aktuale e problemeve mjedisore në Bashkinë Dibër është 

përmirësuar ndjeshëm dhe bazohet nё planet kombёtare pёr 

menaxhimin e mbetjeve urbane dhe mbrojtjen e mjedisit. Bashkia Dibёr 

kujdeset pёr menaxhimin dhe mbrojtjen e territorit tё saj, duke pastruar 

mbetjet urbane dhe dërguar ato nё vendgrumbullime pёr mbajtjen pastё

r tё qytetit, duke mbrojtur pyjet nga prerjet e paligjshme. Ështё ndёrprerë 

gjuetia e paligjshme nё zonё, për sigurimin e mbrojtjes së biodiversitetit n

ё parkun Korab-Koritnik. Pra, e thënë ndryshe, Bashkia Dibёr me 

kapacitetet dhe logjistikën e saj kujdeset pёr menaxhimin dhe mbrojtjen 

e mjedisit. 

Kjo ka ndodhur edhe si rezultat i mbështetjes së donatorëve të ndryshëm 

të cilët kanë investuar në mbrojtjen e mjedisit, zhvillimin e turizmit, 

agroturizmit, traditës dhe kulturës, forcimin e kapaciteteve me 

komunitetin dhe pushtetin vendor. Gjithashtu, po vijon të zhvillohen 

sportet e çiklizmit dhe rafting në lumin Drin. Vetë pozita gjeografike në të 

cilin Dibra ndodhet, i ka mundësuar zonës jo pak resurse dhe trashëgimi 

natyrore e kulturore të papromovuara mjaftueshëm, që do të mund të 

ofrojnë vende të reja pune për të rinjtë e zonës, në rast se shfrytëzohen me 

një qasje strategjike. 

 

Nga ana tjetër, Bashkia Dibër në bashkëpunim me organizata të 

ndryshme po promovon dhe zhvillon turizmin malor duke përfshirë të 

rinjtë vullnetarë dhe duke i trajnuar e certifikuar për udhërrëfyes turistikë. 

Kjo nënkupton për ta një mundësi të re punësimi, duke i shndërruar 

njëkohësisht në kontribues të zhvillimit të zonës.  Organizimi i panaireve 

për promovimin dhe shitjen e produkteve bio nё qytetin e Peshkopisё, ku 

marrin pjesё fermerё të zonёs, ruajtja dhe promovimi i bukurive natyrore, 

trashëgimisë kulturore dhe monumenteve të natyrës, do të rrisë aktivitetin 

turistik të zonës. Për rrjedhojë, do të mundësojë të ardhura shtesë për 

banorët e zonës që mirëpresin turistët e huaj në bujtinat e tyre. 

Përgjithësisht, bashkitë e vogla kanë një qasje më të ndjeshme mbi 

programet e mbështetjeve për të rinjtë dhe fatmirësisht në Bashkinë 

Dibër mund të identifikohet një vëmendje e shtuar ndaj politikave 

strategjike të punësimit për të rinjtë, duke ofruar kështu jo vetëm një 

mundësi aktivizimi, por edhe një perspektivë të mirëfilltë 

social-ekonomike.

Kjo qasje bazohet edhe nё Masterplanin e punёsimit të realizuar nё bashk

ёpunim me Bashkinё Dibёr.

Nga intervistat e realizuara nё Bashkinё Dibёr me 98 të rinj, rezulton se ata 

kanë një mungesë të theksuar informacioni pёr energjinё e rinovueshme, 

pёrdorimin e paneleve, produktet bio, pastёrtinë e tokёs/ ajrit/ ujit dhe 

transformimet social-ekologjike. Nё çdo pёrgjigje të dhënë, ky lloj 

Ky manual do u vijё nё ndihmё grupeve tё interesit dhe pushtetit lokal. U 

drejtohet posaçërisht bashkive me mbi 20.000 banorë, sepse bashkitë 

luajnë një rol kyç, për ta çuar përpara transformimin e shoqërisë, duke 

synuar informimin e aktorёve lokalë mbi transformimet ekologjike dhe 

mbi rёndёsinë qё kanë ndryshimet klimatike nё mjedis.

2. KRIZA KLIMATIKE DHE SITUATA 
AKTUALE NЁ SHQIPЁRI. 
Çështjet klimatike sot janё shndërruar në shqetësimin madhor të 

shoqërive në të gjitha nivelet, globale por edhe lokale, ndaj ne si shoqёri 

gjithmonё duhet tё mendojmë për zgjidhjet konkrete nё nivel lokal, qё tё 

mund të japin edhe një kontribut domethënës nё nivel global.

Për këto arsye, mund tё themi se ka ardhur momenti për një transformim 

radikal drejt një shoqërie të qëndrueshme ekologjikisht dhe të drejtë nga 

pikëpamja sociale.

 

Nё Shqipёri, ndryshimi i klimës ka qenë një çështje së cilës i është dhënë 

rëndësi gjatë viteve të fundit, në kuadër të politikave të mbrojtjes së 

mjedisit. Në vitin 1995, Shqipëria ratifikoi Konventën kuadër të Kombeve të 

Bashkuara për ndryshimet klimatike. Në dhjetor të vitit 2004, qeveria 

ratifikoi Protokollin e Kiotos që synonte reduktimin ose kufizimin e 

emetimeve të gazrave të efektit serrë (GES), për vendet e Evropës Lindore, 

me 24% nga viti bazë deri në vitin 2010. Ratifikimi i Marrëveshjes së Parisit 

2015 (UNFCCC).

Siç dihet, Shqipëria ёshtё bёrë palë dhe po merr veprime ndërgjegjësuese 

konkrete pёr shqetësimet mjedisore qё ndikojnë nё ndryshimet klimatike. 

• Transformimi i mobilitetit. 
Në Bashkinë Dibër ka ndryshuar së fundmi mobiliteti, duke mënjanuar në 

pjesën e fundit të daljes së qytetit të ashtuquajtur “Ish-parku”, të gjithë 

furgonat e transportit  të rretheve dhe të qyteteve të tjera në këtë zonë, si 

dhe me vendosjen e një autobusi për transport urban brenda qytetit.

Fillimisht, ky ndryshim ka hasur mospëlqime nga qytetarët, por ai ka 

mundësuar reduktimin e trafikut në kryqëzimet rrugore, për rrjedhojë 

reduktimin e ndotjes akustike si dhe uljen e numrit të aksidenteve.  

Tashmë kanë filluar të përdoren dhe biçikletat, por ecja në këmbë mbetet 

ende mënyra më e preferuar e qytetarëve për të lëvizur dhe pikërisht kjo 

është një shtyllë e fortë e mobilitetit dekarbonizues. Megjithatë, në 

Peshkopi, karboni në ajër është në nivele të ulëta për vetë faktin se është 

një zonë e vogël urbane e rrethuar me male të larta dhe ku gjelbërimi 

dominon përmbi betonizimin.

• Transformimi i ngrohjes (ndërtime ekologjike urbane). 
Sistemi i ngrohjes në Bashkinë e Dibrës kryhet kryesisht me dru në të 

gjitha shkollat, kopshtet, dhe çerdhet. Edhe pse vitet e fundit është 

përdorur dhe sistemi i ngrohjes me kaldaja me pelet në 2 shkolla, Gjimnazi 

Said Najdeni, ish-godina e universitetit ku zhvillon mësim cikli i ulët i dy 

shkollave Demir Gashi dhe Selim Alliu.

• Ekologjia në qytet - ndahet në dy zona, ajo urbane dhe rurale e 

Bashkisë Dibër, ku politikat mjedisore kryesisht ndiqen dhe zbatohen nga 

shoqata të ndryshme në bashkëpunim me shkollat e arsimit 9-vjeçar dhe 

të mesëm. Në zonat urbane shihet një ndryshim, por dhe ky vetëm në 

bulevardet kryesore me vendosjen e koshave të mbeturinave, ndërsa në 

pjesët e tjera jo. Parqet dhe rrugët janë të pastra, por një situatë e rënduar 

konstatohet në lumenj dhe pranë spitaleve, ku nevojitet një ndërhyrje 

emergjente. Në zonat rurale janë vendosur kosha mbeturinash, por jo në 

të gjitha lagjet lokale vihet re prezenca e tyre, prandaj duhet një 

bashkëpunim me bashkinë për marrjen e masave, pastrimin dhe 

mbulimin e gjithë zonës me kosha për mirëmenaxhimin e mbetjeve 

urbane.

• Edukim për menaxhimin e mbetjeve. 

Kjo lloj politike, që e vë theksin te ndërgjegjësimi dhe edukimi i të rinjve 

mbi menaxhimin e mbetjeve, ka nisur nga shkollat, aty ku nxënësit sjellin 

piktura me tematikë mjedisin, mbi mënyrën si shihet ai nën syrin e një 

fëmije. Është e rëndësishme për t’u theksuar, se jo të gjitha subjektet e 

furrave të bukës janë përdorues të rregullt të letrës si material i 

riciklueshëm, me përjashtim të disa subjekteve që e përdorin atë 

rregullisht.

• Transformimi i mënyrës së të ushqyerit dhe përdorimi 
i qëndrueshëm i tokës.

•  Ruajtja e specieve dhe bimëve medicinale – Bashkia Dibër është e 

favorizuar duke qenë se bimët medicinale janë të kultuvuara masivisht 

dhe shumë banorë sigurojnë të ardhurat e jetesës së tyre duke i kultivuar 

dhe mbledhur në fushat e shumta të Dibrës. Gjithashtu, po bëhet një punë 

e madhe për mbrojtjen e specieve përmes projekteve të ndryshme nga 

informacioni vlerësohet afёrsisht me 40% tё njohurive nga tё anketuarit. 

Po ashtu, edhe nga 15 intervistat e realizuara për të parë nivelin e 

informacionit mbi energjinë e rinovueshme, certifikimeve të produkteve 

bio etj, ku janё pёrfshirë pёrfaqёsues tё OJF-ve tё ndryshme, punonjёsit e 

Bashkisё Dibёr, komuniteti, bizneset e zonёs urbane dhe rurale, ekspertët 

e mjedisit dhe bujqёsisё, specialistё tё pyjeve etj, vihet re një mungesë e 

theksuar informacioni, e cila nga pёrgjigjet e dhёna, arrin deri nё 30% të 

totalit.

• Transformimi energjitik (energjia e rinovueshme).
Në këtë aspekt, situata ka filluar të ndryshojë. Në disa shkolla sistemi i 

ngrohjes me kaldaja ka filluar funksionimin. Po ashtu, shohim një 

përpjekje private të banorëve të cilët kanë filluar të përdorin panelet 

diellore, kryesisht në banesa dhe në disa biznese hotelerie, bujtina dhe 

stane që ndodhen në zonën e parkut Korab-Koritnik, çka tregon 

investimet në energjinë e pastër për të mbrojtur sa më mirë mjedisin. Në 

këtë pikë, bizneset e zonës kanë hedhur një hap para në investimin e 

energjisë së pastër, nga ku më pas do kemi investimeve në panelet 

diellore. Aktualisht, këto investime janë në një përqindje të ulët.

Është e rëndësishme për t’u theksuar se në Planin e zhvillimit vendor, 

Bashkia Dibër ka si objektiv specifik investimin në rritjen e prodhimit të 

energjisë nga burimet e rinovueshme, kryesisht prodhimin e energjisë 

diellore termike dhe fotovoltaike në planin e saj afatgjatë. 

Prodhimi i energjisë nga mbetjet është në planin e kësaj bashkie, si një 

mënyrë që ndikon edhe në aspektin e produktivitetit ekonomik, por që 

ende nuk është përfshirë në planet investuese. 

shoqata mjedisore që synojnë të rrisin edukimin e komunitetit, duke e 

orientuar atë drejt kultivimit dhe duke i siguruar mbështetje financiare.

• Bimët endemike – Dibra krenohet me produktet endemike të cilat 

dita ditës po kultivohen edhe më shumë, madje nuk mungojnë as historitë 

e suksesit si ai i fermës “Keshi” ku kultivohen bimët aronia dhe goxhibery. 

Po ashtu edhe boronica dhe akacia, si dhe lule nga të cilat prodhohen 

çajra të ndryshëm me veti kurative.

• Mbështetje për ushqimin e shëndetshëm – Bashkia Dibër në 

bashkëpunim me Organizatën ALCDF ka bërë të mundur organizimin e 

Panairit të të Vjelave për të promovuar produktet BIO të zonës dhe 

ushqimet sezonale.

• Bujqësi solidare – sigurisht që bujqësia është një aktivitetet kryesor 

edhe në këtë bashki, ku shumë familje sigurojnë jetesën e tyre përmes 

punës në toka. Vitet e fundit, përveç produkteve të grurit, interesi është 

rritur edhe për prodhimet frutore, teksa bizneset vendase janë certifikuar 

për ushtrimin e veprimtarisë dhe importimin e prodhimeve bio, nga ku 

mund të përmendim sipërmarrjet “Kop Frut”, Agro Zerja ‘Jufka Dibre Zebi” 

etj. 

4. ÇFARЁ ЁSHTЁ TRANSFORMIMI 
SOCIAL-EKOLOGJIK? 

Ndryshimet klimatike që prekin në mënyrë të pashmangshme shoqërinë 

tonë, nuk duhen nënvlerësuar, por duhen trajtuar si prioritete serioze në 

shumë rrafshe të zhvillimit shoqëror, ndërmjet shumë aktorëve, nga 

vendimmarrësit te shoqëria civile.

Bashkia ka disa mundësi, por edhe përgjegjësi për të nisur me proceset e 

transformimit ekologjik, duke u bazuar nё marrëveshjet ndërkombëtare, 

rregullat vendore, si dhe duhet që të vendosen piketat konkrete të 

transformimit në rrafshin lokal.

Politikat transformuese të pushtetit lokal janë detyra dhe përgjegjësi që 

kërkojnë gjithëpërfshirje dhe kontribut ndërsektorial. Ndaj një formë e re e 

bashkëpunimit solidar, rrugë të reja dhe një angazhim i përbashkët i 

shumë aktorëve, janë domosdoshmëri për transformimin ekologjik.

5. TRANSFORMIMI SOCIAL-EKOLOGJIK 
NЁ PRAKTIKЁ: 
Në lidhje me transformimin social-ekologjik duhet theksuar se mbetet 

ende shumë për t’u realizuar, pasi shumë nga shtyllat kryesore që 

përbëjnë transformimin social-ekologjik, në Bashkinë Dibër ende nuk janë 

të njohura e aq më pak të aplikueshme. Në këtë drejtim nevojiten 

rregullore dhe investime konkrete, duke u bazuar nё formatet kombëtare 

dhe ndёrkombёtare. 

Në Bashkinë Dibёr ka njё sёrё organizatash qё punojnë me projekte pёr 

mbrojtjen e mjedisit dhe pёr transformimin social-ekologjik, duke 

mbështetur komunitetin me investime konkrete. Puna e tyre ka hedhur 

themelet e para për të ndërtuar një model të ri të zhvillimit urban mbi 

qasjen e transformimit social-ekologjik.

Platforma e transformimit pёrfshin:

1. Qeveria dhe administrata

2. Shoqёria civile

3. Organizata dhe shoqatat

4. Ekonomia

5. Shkenca

5.1 Ku merr formё ky transformim: 
Bashkia Dibёr ka mundёsinё pёr ndёrtimin e politikave, rregulloreve 

lokale, mbështetjen e bizneseve e fermerëve e zonёs dhe komunitetin, 

duke zhvilluar potencialet e saj nё: 

1. Transformimin e të ushqyerit.

2. Transformimin e industrisë dhe konsumit.

3. Transformimin e mobilitetit.

4. Transformimin energjitik.

5. Transformimin e ngrohjes dhe banimit.

5.2 Ndёrgjegjёsimi qytetar.
Bashkia Dibёr ka bashkёpunim tё ngushtë me institucionet e tjera 

vendore dhe arsimore, organizatat e ndryshme pёr edukimin dhe ndё

rgjegjёsimin e tё rinjve, komunitetit, grupeve tё interesit, pёr mbrojtjen e 

mjedisit dhe biodiversitetit. Mbajtja pastёr e ambientit ku jetojmë, hedhja 

e mbeturinave nё kosh dhe organizimi i aktiviteteve tё pastrimit me tё 

rinjtë e shkollave pёr tё rritur sa mё shumё edukimin dhe sensibilizimin e 

tyre, i shërbejnë kultivimit dhe zhvillimit të një kulture ndryshe nё qytetin 

ku jetojmë.

5.3 Qasja nё komunitet.
Aktualisht, nё Bashkinё Dibёr janё prezente dhe zhvillojnë aktivitetin e 

tyre shumё organizata qё punojnë me projekte pёr mbrojtjen e mjedisit si 

dhe me zhvillimin e qëndrueshёm qё mbështesin fermerët e zonёs pёr 

zhvillimin e aktivitetit tё tyre duke qenё sa mё miqёsorë me natyrën, siç 

janё: 

1. Shoqata Ekspertёt e rinj mjedisorë me projektin Kultivimi i BMA; 

2. Agro-EkoDibra me projektin Mbështetja e blegtorёve;

3. Shoqata e Pyjeve melan me projektin Mbështetja e bletërritësve.

Tё gjitha këto projekte kanё në fokus mbështetjen me finacime tё 

fermerëve tё zonёs, ku finacues kryesor ёshtё “EuroNatur”. Këto projekte 

do të orientojnë komunitetin për një sjellje më miqësore ndaj natyrёs. Nё 

Bashkinё Dibёr zhvillohen edhe njё sёrё projektesh të tjera qё zbatohen 

nga organizata si ALCDF, Argita Vizion, WordVizion etj.

5.4 Pushteti lokal si agjent ndryshimi.
Bashkia Dibёr duhet të shndërrohet në agjent ndryshimi, duke e kthyer 

mbrojtjen e klimës në prioritet të angazhimeve të saj.

Bashkia Dibёr duhet tё hartojё politikat e saj si agjent kryesor ndryshimi n

ё territorin qё ajo menaxhon, për të dhënë kështu një kontribut thelbësor 

jo thjesht dhe vetëm në mbrojtjen mjedisore, por në perspektivën 

afatgjate të përballimit me sukses të atyre sfidave që vijnë nga ndryshimet 

klimatike. 

• Për sa i përket pyetjes nëse ajri dhe toka janë të pastra në qytet, 

shumica e të rinjve (ose 72%) dhe aktorëve lokalë (ose 77%) janë përgjigjur 

me “po”. 

• Një numër i konsiderueshëm të rinjsh (57% e të intervistuarve) 

mendojnë se politikat arsimore nuk janë të qëndrueshme. Ndër të rinjtë 

që mendojnë se ka politika të qëndrueshme arsimore, vetëm 43% janë 

përgjigjur se ka oferta rajonale për arsim. 

54% e të rinjve nuk mendojnë se ekziston akses për të gjithë, mundësisht 

falas.  

6. TRANSFORMIMI SOCIAL-EKOLOGJIK 
SI MODEL ZGJIDHJEJE PЁR 
NDRYSHIMET KLIMATIKE: 
Transformimi social-ekologjik është një model konkurrues për 

komunitetin ku jetojmë. Ai shihet si një nevojë e domosdoshme 

implementimi social, sepse ka impakt të drejtpërdrejtë dhe indirekt në 

ndryshimet klimatike.

Nga përpunimi i të dhënave të të intervistuarve dhe të të rinjve të 

anketuar, u vu re se ka mjaft elemente të përbashkëta në rekomandimet e 

ofruara prej tyre, pasi u analizuan gjetjet e secilit. Ky është një tregues se 

problematikat dhe shqetësimet janë relativisht të njëjta për qytetarët e 

Bashkisë Dibër. Nga përpunimi i të dhënave të të intervistuarve, kishte 

elemente të përbashkëta të gjetjeve, si nga aktorët e institucioneve 

publike lokale ashtu edhe nga aktorët e arsimit, biznesit etj. 

Bazuar mbi gjetjet nga procesi i intervistimeve dhe anketimeve dolën 

në pah këto REKOMANDIME PËR INSTITUCIONET E NIVELIT LOKAL:

• Zhvillimi i strategjive lokale për ndërgjegjësimin, sensibilizimin dhe 

investimin në institucionet publike dhe shkollat publike, në tranzicionin 

drejt energjive të rinovueshme.

• Megjithëse shumica e të rinjve kanë dëgjuar për certifikatat bio, 

shumica e tyre nuk e dinë se çfarë janë certifikatat bio dhe kush i përdor 

ato. Nga ana tjetër, shumica e aktorëve vendas nuk kanë dëgjuar për 

certifikatën bio.

• Inkurajimi i ripërdorimit apo edhe riciklimit të materialeve të 

ndërtimit. duke planifikuar nxitjen e kompanive që ripërpunojnë 

materialet e vjetra dhe i shesin me gjysmë çmimi.

• Ndonëse shumica e njerëzve që marrin pjesë në anketë mendojnë se 

shkolla/universiteti përgatit ekspertë për fushat, shumica e tyre mendojnë 

se kurrikulat nuk janë bashkëkohore.

• Mbështetje ekonomike dhe bashkëpunim me organizata që synojnë 

ndërgjegjësimin e të rinjve nëpërmjet edukimit joformal në përdorimin e 

energjisë së riprodhueshme, transformimin e lëvizshmërisë, promovimin e 

alternativave ekologjike të ngrohjes, transformimit dhe konsumit, si dhe 

transformimin agrar dhe ushqimin.

• Ngritja e një strukture për konsulencë dhe informacion për 

ndërtuesit mbi ndërtimet ekologjike dhe identifikimin dhe rrjetëzimin e 

kompanive të ndërtimit ekologjik.

5.5 Nxitja e bashkёpunimit midis trinomit pushtet 
lokal-biznes-komunitet.
Tradicionalisht në Bashkinë Dibër nuk është evidentuar një bashkëpunim i 

mirё me bizneset e zonёs, qё janё shtylla kryesore pёr ndryshim dhe 

zhvillimin e komunitetit ku jetojmë. Gjithsesi, hapat e parë të këtij 

bashkëpunimi janë hedhur dhe tashmë nevojitet thellimi i tij, përmes 

rregulloreve tё pёrbashkëta pёr rritjen e transparencёs vendore dhe 

investimeve publike nga pushteti vendor.  Prandaj, mbetet me rëndësi 

angazhimi për konsolidimin e urave të komunikimit mes palëve për të 

garantuar shkëmbimin e ideve nga të gjitha grupet e interesit. Një 

shembull pozitiv i bashkëpunimit mes pushtetit lokal, bizneseve dhe 

komunitetit është Panairi i produkteve bujqësore, përmes të cilit 

promovohet tradita edhe vlerat e zonës. 

Gjetjet kryesore:  

• Përqindja e të rinjve që kanë informacion në lidhje me energjinë e 

rinovueshme është më e ulët se e aktorëve lokalë. Vetëm 63% e të rinjve e 

kanë këtë informacion. Ndërsa në rastin e aktorëve lokalë, e kanë 96% e 

tyre. 

• Shumica e të intervistuarve (36% e të rinjve dhe 92% e aktorëve 

lokalë) janë përgjigjur se kanë njohuri për përdorimin e paneleve diellore 

në territorin e bashkisë. Ata u përgjigjën se përdoruesit kryesorë të 

paneleve diellore janë bizneset dhe familjet.

• Për sa i përket certifikatave bio, shumica e të rinjve (ose 68%) kanë 

dëgjuar për to. Nga ana tjetër, aktorët lokalë (ose 38%) kanë dëgjuar për to. 

• Për sa i përket pyetjes nëse në bashki ka produkte bujqësore bio, 

99% e të rinjve janë përgjigjur me “po”.



FALENDERIME
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Pikëpamjet e paraqitura në këtë dokument janë të Kongresit Rinor 

Kombëtar dhe jo domosdoshmërisht paraqesin pikëpamjet e 

Fondacionit Friedrich Ebert.

1. PЁRSE KY MANUAL?  

Në ditët tona, kriza klimatike është një nga problemet më të mëdha nё tё 

gjithё globin e cila ka mobilizuar qeveritë e shumë shteteve të botës në 

përpjekjen për të adresuar pasojat e saj dhe përmirësimin e situatës. Në 

ditët e sotme ajo është duke kërcënuar me shkatërrimin e një pjese të 

madhe të mirëqënies sonë dhe arritjeve tona sociale. Kjo krizë është duke 

e thelluar pabarazinë sociale në të gjithë botën. Dëmet afatgjata që 

shfaqen kanë vënë në rrezik bazën e jetës për brezat e ardhshëm duke 

rrezikur seriozisht normalitetin e jetës nё tokёn qё po lёmё trashёgim. 

Çështja e ndryshimeve klimatike mund të duket me rëndësi dytësore në 

raport me çështjen e varfërisë nё vendin tonё, shëndetit publik, apo 

mungesës së zhvillimit ekonomik. Mirëpo. mostrajtimi i ndryshimeve 

klimatike mund të dëmtojë suksesin e trajtimit të këtyre çështjeve 

urgjente. Pra, ndryshimet klimatike gjithsesi ndikojnë në zhvillimin 

ekonomik dhe shoqëror, ndërsa efektet e saj cënojnë shoqërinë tonë. 

Ndryshimet klimatike tashmë janë duke ndodhur, ndërsa në vitet dhe 

dekadat e ardhshme do të rrisin ndikimin në elementet themelore të jetës 

kudo në botë, por edhe në Shqipëri.

Çёshtjet e klimёs gjatё pandemisё sё COVID -19 kanë marrё njё vëmendje 

tё veçantё nё nivel kombёtar e ndёrkombёtar. Ne u detyruam ta 

ndryshojmë mënyrën tonë të jetesës dhe kjo solli disa efekte pozitive për 

njeriun dhe natyrën, por është e domosdoshme që ne të dimë se si ta 

trajtojmë dhe adresojmë mençurisht sfidën e ndryshimeve klimatike. 

Ndaj, ky manual ka si qёllim qё tё hartojё politika lokale pёr rininё mbi  

transformimin solidar ekologjik.

Nëse nuk ndërhyhet dhe merren masat sot, nё tё ardhmen do të jetë 

shumё vonё dhe katastrofat natyrore do të jenë edhe më të zakonshme 

se sa janё sot. Pushteti qendror dhe ai vendor janë aktorët kryesorë qё 

duhet tё hartojnë politikat mjedisore mbështetёse, në partneritet me 

komunitetin përmes aktiviteteve tё ndryshme qё udhëhiqen nga 

organizatat jo fitimprurëse, pushteti qendror e lokal. 

3. ANALIZA E SITUATЁS NЁ NIVEL 
LOKAL: 
Situata aktuale e problemeve mjedisore në Bashkinë Dibër është 

përmirësuar ndjeshëm dhe bazohet nё planet kombёtare pёr 

menaxhimin e mbetjeve urbane dhe mbrojtjen e mjedisit. Bashkia Dibёr 

kujdeset pёr menaxhimin dhe mbrojtjen e territorit tё saj, duke pastruar 

mbetjet urbane dhe dërguar ato nё vendgrumbullime pёr mbajtjen pastё

r tё qytetit, duke mbrojtur pyjet nga prerjet e paligjshme. Ështё ndёrprerë 

gjuetia e paligjshme nё zonё, për sigurimin e mbrojtjes së biodiversitetit n

ё parkun Korab-Koritnik. Pra, e thënë ndryshe, Bashkia Dibёr me 

kapacitetet dhe logjistikën e saj kujdeset pёr menaxhimin dhe mbrojtjen 

e mjedisit. 

Kjo ka ndodhur edhe si rezultat i mbështetjes së donatorëve të ndryshëm 

të cilët kanë investuar në mbrojtjen e mjedisit, zhvillimin e turizmit, 

agroturizmit, traditës dhe kulturës, forcimin e kapaciteteve me 

komunitetin dhe pushtetin vendor. Gjithashtu, po vijon të zhvillohen 

sportet e çiklizmit dhe rafting në lumin Drin. Vetë pozita gjeografike në të 

cilin Dibra ndodhet, i ka mundësuar zonës jo pak resurse dhe trashëgimi 

natyrore e kulturore të papromovuara mjaftueshëm, që do të mund të 

ofrojnë vende të reja pune për të rinjtë e zonës, në rast se shfrytëzohen me 

një qasje strategjike. 

 

Nga ana tjetër, Bashkia Dibër në bashkëpunim me organizata të 

ndryshme po promovon dhe zhvillon turizmin malor duke përfshirë të 

rinjtë vullnetarë dhe duke i trajnuar e certifikuar për udhërrëfyes turistikë. 

Kjo nënkupton për ta një mundësi të re punësimi, duke i shndërruar 

njëkohësisht në kontribues të zhvillimit të zonës.  Organizimi i panaireve 

për promovimin dhe shitjen e produkteve bio nё qytetin e Peshkopisё, ku 

marrin pjesё fermerё të zonёs, ruajtja dhe promovimi i bukurive natyrore, 

trashëgimisë kulturore dhe monumenteve të natyrës, do të rrisë aktivitetin 

turistik të zonës. Për rrjedhojë, do të mundësojë të ardhura shtesë për 

banorët e zonës që mirëpresin turistët e huaj në bujtinat e tyre. 

Përgjithësisht, bashkitë e vogla kanë një qasje më të ndjeshme mbi 

programet e mbështetjeve për të rinjtë dhe fatmirësisht në Bashkinë 

Dibër mund të identifikohet një vëmendje e shtuar ndaj politikave 

strategjike të punësimit për të rinjtë, duke ofruar kështu jo vetëm një 

mundësi aktivizimi, por edhe një perspektivë të mirëfilltë 

social-ekonomike.

Kjo qasje bazohet edhe nё Masterplanin e punёsimit të realizuar nё bashk

ёpunim me Bashkinё Dibёr.

Nga intervistat e realizuara nё Bashkinё Dibёr me 98 të rinj, rezulton se ata 

kanë një mungesë të theksuar informacioni pёr energjinё e rinovueshme, 

pёrdorimin e paneleve, produktet bio, pastёrtinë e tokёs/ ajrit/ ujit dhe 

transformimet social-ekologjike. Nё çdo pёrgjigje të dhënë, ky lloj 

Ky manual do u vijё nё ndihmё grupeve tё interesit dhe pushtetit lokal. U 

drejtohet posaçërisht bashkive me mbi 20.000 banorë, sepse bashkitë 

luajnë një rol kyç, për ta çuar përpara transformimin e shoqërisë, duke 

synuar informimin e aktorёve lokalë mbi transformimet ekologjike dhe 

mbi rёndёsinë qё kanë ndryshimet klimatike nё mjedis.

2. KRIZA KLIMATIKE DHE SITUATA 
AKTUALE NЁ SHQIPЁRI. 
Çështjet klimatike sot janё shndërruar në shqetësimin madhor të 

shoqërive në të gjitha nivelet, globale por edhe lokale, ndaj ne si shoqёri 

gjithmonё duhet tё mendojmë për zgjidhjet konkrete nё nivel lokal, qё tё 

mund të japin edhe një kontribut domethënës nё nivel global.

Për këto arsye, mund tё themi se ka ardhur momenti për një transformim 

radikal drejt një shoqërie të qëndrueshme ekologjikisht dhe të drejtë nga 

pikëpamja sociale.

 

Nё Shqipёri, ndryshimi i klimës ka qenë një çështje së cilës i është dhënë 

rëndësi gjatë viteve të fundit, në kuadër të politikave të mbrojtjes së 

mjedisit. Në vitin 1995, Shqipëria ratifikoi Konventën kuadër të Kombeve të 

Bashkuara për ndryshimet klimatike. Në dhjetor të vitit 2004, qeveria 

ratifikoi Protokollin e Kiotos që synonte reduktimin ose kufizimin e 

emetimeve të gazrave të efektit serrë (GES), për vendet e Evropës Lindore, 

me 24% nga viti bazë deri në vitin 2010. Ratifikimi i Marrëveshjes së Parisit 

2015 (UNFCCC).

Siç dihet, Shqipëria ёshtё bёrë palë dhe po merr veprime ndërgjegjësuese 

konkrete pёr shqetësimet mjedisore qё ndikojnë nё ndryshimet klimatike. 

• Transformimi i mobilitetit. 
Në Bashkinë Dibër ka ndryshuar së fundmi mobiliteti, duke mënjanuar në 

pjesën e fundit të daljes së qytetit të ashtuquajtur “Ish-parku”, të gjithë 

furgonat e transportit  të rretheve dhe të qyteteve të tjera në këtë zonë, si 

dhe me vendosjen e një autobusi për transport urban brenda qytetit.

Fillimisht, ky ndryshim ka hasur mospëlqime nga qytetarët, por ai ka 

mundësuar reduktimin e trafikut në kryqëzimet rrugore, për rrjedhojë 

reduktimin e ndotjes akustike si dhe uljen e numrit të aksidenteve.  

Tashmë kanë filluar të përdoren dhe biçikletat, por ecja në këmbë mbetet 

ende mënyra më e preferuar e qytetarëve për të lëvizur dhe pikërisht kjo 

është një shtyllë e fortë e mobilitetit dekarbonizues. Megjithatë, në 

Peshkopi, karboni në ajër është në nivele të ulëta për vetë faktin se është 

një zonë e vogël urbane e rrethuar me male të larta dhe ku gjelbërimi 

dominon përmbi betonizimin.

• Transformimi i ngrohjes (ndërtime ekologjike urbane). 
Sistemi i ngrohjes në Bashkinë e Dibrës kryhet kryesisht me dru në të 

gjitha shkollat, kopshtet, dhe çerdhet. Edhe pse vitet e fundit është 

përdorur dhe sistemi i ngrohjes me kaldaja me pelet në 2 shkolla, Gjimnazi 

Said Najdeni, ish-godina e universitetit ku zhvillon mësim cikli i ulët i dy 

shkollave Demir Gashi dhe Selim Alliu.

• Ekologjia në qytet - ndahet në dy zona, ajo urbane dhe rurale e 

Bashkisë Dibër, ku politikat mjedisore kryesisht ndiqen dhe zbatohen nga 

shoqata të ndryshme në bashkëpunim me shkollat e arsimit 9-vjeçar dhe 

të mesëm. Në zonat urbane shihet një ndryshim, por dhe ky vetëm në 

bulevardet kryesore me vendosjen e koshave të mbeturinave, ndërsa në 

pjesët e tjera jo. Parqet dhe rrugët janë të pastra, por një situatë e rënduar 

konstatohet në lumenj dhe pranë spitaleve, ku nevojitet një ndërhyrje 

emergjente. Në zonat rurale janë vendosur kosha mbeturinash, por jo në 

të gjitha lagjet lokale vihet re prezenca e tyre, prandaj duhet një 

bashkëpunim me bashkinë për marrjen e masave, pastrimin dhe 

mbulimin e gjithë zonës me kosha për mirëmenaxhimin e mbetjeve 

urbane.

• Edukim për menaxhimin e mbetjeve. 

Kjo lloj politike, që e vë theksin te ndërgjegjësimi dhe edukimi i të rinjve 

mbi menaxhimin e mbetjeve, ka nisur nga shkollat, aty ku nxënësit sjellin 

piktura me tematikë mjedisin, mbi mënyrën si shihet ai nën syrin e një 

fëmije. Është e rëndësishme për t’u theksuar, se jo të gjitha subjektet e 

furrave të bukës janë përdorues të rregullt të letrës si material i 

riciklueshëm, me përjashtim të disa subjekteve që e përdorin atë 

rregullisht.

• Transformimi i mënyrës së të ushqyerit dhe përdorimi 
i qëndrueshëm i tokës.

•  Ruajtja e specieve dhe bimëve medicinale – Bashkia Dibër është e 

favorizuar duke qenë se bimët medicinale janë të kultuvuara masivisht 

dhe shumë banorë sigurojnë të ardhurat e jetesës së tyre duke i kultivuar 

dhe mbledhur në fushat e shumta të Dibrës. Gjithashtu, po bëhet një punë 

e madhe për mbrojtjen e specieve përmes projekteve të ndryshme nga 

informacioni vlerësohet afёrsisht me 40% tё njohurive nga tё anketuarit. 

Po ashtu, edhe nga 15 intervistat e realizuara për të parë nivelin e 

informacionit mbi energjinë e rinovueshme, certifikimeve të produkteve 

bio etj, ku janё pёrfshirë pёrfaqёsues tё OJF-ve tё ndryshme, punonjёsit e 

Bashkisё Dibёr, komuniteti, bizneset e zonёs urbane dhe rurale, ekspertët 

e mjedisit dhe bujqёsisё, specialistё tё pyjeve etj, vihet re një mungesë e 

theksuar informacioni, e cila nga pёrgjigjet e dhёna, arrin deri nё 30% të 

totalit.

• Transformimi energjitik (energjia e rinovueshme).
Në këtë aspekt, situata ka filluar të ndryshojë. Në disa shkolla sistemi i 

ngrohjes me kaldaja ka filluar funksionimin. Po ashtu, shohim një 

përpjekje private të banorëve të cilët kanë filluar të përdorin panelet 

diellore, kryesisht në banesa dhe në disa biznese hotelerie, bujtina dhe 

stane që ndodhen në zonën e parkut Korab-Koritnik, çka tregon 

investimet në energjinë e pastër për të mbrojtur sa më mirë mjedisin. Në 

këtë pikë, bizneset e zonës kanë hedhur një hap para në investimin e 

energjisë së pastër, nga ku më pas do kemi investimeve në panelet 

diellore. Aktualisht, këto investime janë në një përqindje të ulët.

Është e rëndësishme për t’u theksuar se në Planin e zhvillimit vendor, 

Bashkia Dibër ka si objektiv specifik investimin në rritjen e prodhimit të 

energjisë nga burimet e rinovueshme, kryesisht prodhimin e energjisë 

diellore termike dhe fotovoltaike në planin e saj afatgjatë. 

Prodhimi i energjisë nga mbetjet është në planin e kësaj bashkie, si një 

mënyrë që ndikon edhe në aspektin e produktivitetit ekonomik, por që 

ende nuk është përfshirë në planet investuese. 

shoqata mjedisore që synojnë të rrisin edukimin e komunitetit, duke e 

orientuar atë drejt kultivimit dhe duke i siguruar mbështetje financiare.

• Bimët endemike – Dibra krenohet me produktet endemike të cilat 

dita ditës po kultivohen edhe më shumë, madje nuk mungojnë as historitë 

e suksesit si ai i fermës “Keshi” ku kultivohen bimët aronia dhe goxhibery. 

Po ashtu edhe boronica dhe akacia, si dhe lule nga të cilat prodhohen 

çajra të ndryshëm me veti kurative.

• Mbështetje për ushqimin e shëndetshëm – Bashkia Dibër në 

bashkëpunim me Organizatën ALCDF ka bërë të mundur organizimin e 

Panairit të të Vjelave për të promovuar produktet BIO të zonës dhe 

ushqimet sezonale.

• Bujqësi solidare – sigurisht që bujqësia është një aktivitetet kryesor 

edhe në këtë bashki, ku shumë familje sigurojnë jetesën e tyre përmes 

punës në toka. Vitet e fundit, përveç produkteve të grurit, interesi është 

rritur edhe për prodhimet frutore, teksa bizneset vendase janë certifikuar 

për ushtrimin e veprimtarisë dhe importimin e prodhimeve bio, nga ku 

mund të përmendim sipërmarrjet “Kop Frut”, Agro Zerja ‘Jufka Dibre Zebi” 

etj. 

4. ÇFARЁ ЁSHTЁ TRANSFORMIMI 
SOCIAL-EKOLOGJIK? 

Ndryshimet klimatike që prekin në mënyrë të pashmangshme shoqërinë 

tonë, nuk duhen nënvlerësuar, por duhen trajtuar si prioritete serioze në 

shumë rrafshe të zhvillimit shoqëror, ndërmjet shumë aktorëve, nga 

vendimmarrësit te shoqëria civile.

Bashkia ka disa mundësi, por edhe përgjegjësi për të nisur me proceset e 

transformimit ekologjik, duke u bazuar nё marrëveshjet ndërkombëtare, 

rregullat vendore, si dhe duhet që të vendosen piketat konkrete të 

transformimit në rrafshin lokal.

Politikat transformuese të pushtetit lokal janë detyra dhe përgjegjësi që 

kërkojnë gjithëpërfshirje dhe kontribut ndërsektorial. Ndaj një formë e re e 

bashkëpunimit solidar, rrugë të reja dhe një angazhim i përbashkët i 

shumë aktorëve, janë domosdoshmëri për transformimin ekologjik.

5. TRANSFORMIMI SOCIAL-EKOLOGJIK 
NЁ PRAKTIKЁ: 
Në lidhje me transformimin social-ekologjik duhet theksuar se mbetet 

ende shumë për t’u realizuar, pasi shumë nga shtyllat kryesore që 

përbëjnë transformimin social-ekologjik, në Bashkinë Dibër ende nuk janë 

të njohura e aq më pak të aplikueshme. Në këtë drejtim nevojiten 

rregullore dhe investime konkrete, duke u bazuar nё formatet kombëtare 

dhe ndёrkombёtare. 

Në Bashkinë Dibёr ka njё sёrё organizatash qё punojnë me projekte pёr 

mbrojtjen e mjedisit dhe pёr transformimin social-ekologjik, duke 

mbështetur komunitetin me investime konkrete. Puna e tyre ka hedhur 

themelet e para për të ndërtuar një model të ri të zhvillimit urban mbi 

qasjen e transformimit social-ekologjik.

Platforma e transformimit pёrfshin:

1. Qeveria dhe administrata

2. Shoqёria civile

3. Organizata dhe shoqatat

4. Ekonomia

5. Shkenca

5.1 Ku merr formё ky transformim: 
Bashkia Dibёr ka mundёsinё pёr ndёrtimin e politikave, rregulloreve 

lokale, mbështetjen e bizneseve e fermerëve e zonёs dhe komunitetin, 

duke zhvilluar potencialet e saj nё: 

1. Transformimin e të ushqyerit.

2. Transformimin e industrisë dhe konsumit.

3. Transformimin e mobilitetit.

4. Transformimin energjitik.

5. Transformimin e ngrohjes dhe banimit.

5.2 Ndёrgjegjёsimi qytetar.
Bashkia Dibёr ka bashkёpunim tё ngushtë me institucionet e tjera 

vendore dhe arsimore, organizatat e ndryshme pёr edukimin dhe ndё

rgjegjёsimin e tё rinjve, komunitetit, grupeve tё interesit, pёr mbrojtjen e 

mjedisit dhe biodiversitetit. Mbajtja pastёr e ambientit ku jetojmë, hedhja 

e mbeturinave nё kosh dhe organizimi i aktiviteteve tё pastrimit me tё 

rinjtë e shkollave pёr tё rritur sa mё shumё edukimin dhe sensibilizimin e 

tyre, i shërbejnë kultivimit dhe zhvillimit të një kulture ndryshe nё qytetin 

ku jetojmë.

5.3 Qasja nё komunitet.
Aktualisht, nё Bashkinё Dibёr janё prezente dhe zhvillojnë aktivitetin e 

tyre shumё organizata qё punojnë me projekte pёr mbrojtjen e mjedisit si 

dhe me zhvillimin e qëndrueshёm qё mbështesin fermerët e zonёs pёr 

zhvillimin e aktivitetit tё tyre duke qenё sa mё miqёsorë me natyrën, siç 

janё: 

1. Shoqata Ekspertёt e rinj mjedisorë me projektin Kultivimi i BMA; 

2. Agro-EkoDibra me projektin Mbështetja e blegtorёve;

3. Shoqata e Pyjeve melan me projektin Mbështetja e bletërritësve.

Tё gjitha këto projekte kanё në fokus mbështetjen me finacime tё 

fermerëve tё zonёs, ku finacues kryesor ёshtё “EuroNatur”. Këto projekte 

do të orientojnë komunitetin për një sjellje më miqësore ndaj natyrёs. Nё 

Bashkinё Dibёr zhvillohen edhe njё sёrё projektesh të tjera qё zbatohen 

nga organizata si ALCDF, Argita Vizion, WordVizion etj.

5.4 Pushteti lokal si agjent ndryshimi.
Bashkia Dibёr duhet të shndërrohet në agjent ndryshimi, duke e kthyer 

mbrojtjen e klimës në prioritet të angazhimeve të saj.

Bashkia Dibёr duhet tё hartojё politikat e saj si agjent kryesor ndryshimi n

ё territorin qё ajo menaxhon, për të dhënë kështu një kontribut thelbësor 

jo thjesht dhe vetëm në mbrojtjen mjedisore, por në perspektivën 

afatgjate të përballimit me sukses të atyre sfidave që vijnë nga ndryshimet 

klimatike. 

• Për sa i përket pyetjes nëse ajri dhe toka janë të pastra në qytet, 

shumica e të rinjve (ose 72%) dhe aktorëve lokalë (ose 77%) janë përgjigjur 

me “po”. 

• Një numër i konsiderueshëm të rinjsh (57% e të intervistuarve) 

mendojnë se politikat arsimore nuk janë të qëndrueshme. Ndër të rinjtë 

që mendojnë se ka politika të qëndrueshme arsimore, vetëm 43% janë 

përgjigjur se ka oferta rajonale për arsim. 

54% e të rinjve nuk mendojnë se ekziston akses për të gjithë, mundësisht 

falas.  

6. TRANSFORMIMI SOCIAL-EKOLOGJIK 
SI MODEL ZGJIDHJEJE PЁR 
NDRYSHIMET KLIMATIKE: 
Transformimi social-ekologjik është një model konkurrues për 

komunitetin ku jetojmë. Ai shihet si një nevojë e domosdoshme 

implementimi social, sepse ka impakt të drejtpërdrejtë dhe indirekt në 

ndryshimet klimatike.

Nga përpunimi i të dhënave të të intervistuarve dhe të të rinjve të 

anketuar, u vu re se ka mjaft elemente të përbashkëta në rekomandimet e 

ofruara prej tyre, pasi u analizuan gjetjet e secilit. Ky është një tregues se 

problematikat dhe shqetësimet janë relativisht të njëjta për qytetarët e 

Bashkisë Dibër. Nga përpunimi i të dhënave të të intervistuarve, kishte 

elemente të përbashkëta të gjetjeve, si nga aktorët e institucioneve 

publike lokale ashtu edhe nga aktorët e arsimit, biznesit etj. 

Bazuar mbi gjetjet nga procesi i intervistimeve dhe anketimeve dolën 

në pah këto REKOMANDIME PËR INSTITUCIONET E NIVELIT LOKAL:

• Zhvillimi i strategjive lokale për ndërgjegjësimin, sensibilizimin dhe 

investimin në institucionet publike dhe shkollat publike, në tranzicionin 

drejt energjive të rinovueshme.

• Megjithëse shumica e të rinjve kanë dëgjuar për certifikatat bio, 

shumica e tyre nuk e dinë se çfarë janë certifikatat bio dhe kush i përdor 

ato. Nga ana tjetër, shumica e aktorëve vendas nuk kanë dëgjuar për 

certifikatën bio.

• Inkurajimi i ripërdorimit apo edhe riciklimit të materialeve të 

ndërtimit. duke planifikuar nxitjen e kompanive që ripërpunojnë 

materialet e vjetra dhe i shesin me gjysmë çmimi.

• Ndonëse shumica e njerëzve që marrin pjesë në anketë mendojnë se 

shkolla/universiteti përgatit ekspertë për fushat, shumica e tyre mendojnë 

se kurrikulat nuk janë bashkëkohore.

• Mbështetje ekonomike dhe bashkëpunim me organizata që synojnë 

ndërgjegjësimin e të rinjve nëpërmjet edukimit joformal në përdorimin e 

energjisë së riprodhueshme, transformimin e lëvizshmërisë, promovimin e 

alternativave ekologjike të ngrohjes, transformimit dhe konsumit, si dhe 

transformimin agrar dhe ushqimin.

• Ngritja e një strukture për konsulencë dhe informacion për 

ndërtuesit mbi ndërtimet ekologjike dhe identifikimin dhe rrjetëzimin e 

kompanive të ndërtimit ekologjik.

5.5 Nxitja e bashkёpunimit midis trinomit pushtet 
lokal-biznes-komunitet.
Tradicionalisht në Bashkinë Dibër nuk është evidentuar një bashkëpunim i 

mirё me bizneset e zonёs, qё janё shtylla kryesore pёr ndryshim dhe 

zhvillimin e komunitetit ku jetojmë. Gjithsesi, hapat e parë të këtij 

bashkëpunimi janë hedhur dhe tashmë nevojitet thellimi i tij, përmes 

rregulloreve tё pёrbashkëta pёr rritjen e transparencёs vendore dhe 

investimeve publike nga pushteti vendor.  Prandaj, mbetet me rëndësi 

angazhimi për konsolidimin e urave të komunikimit mes palëve për të 

garantuar shkëmbimin e ideve nga të gjitha grupet e interesit. Një 

shembull pozitiv i bashkëpunimit mes pushtetit lokal, bizneseve dhe 

komunitetit është Panairi i produkteve bujqësore, përmes të cilit 

promovohet tradita edhe vlerat e zonës. 

Gjetjet kryesore:  

• Përqindja e të rinjve që kanë informacion në lidhje me energjinë e 

rinovueshme është më e ulët se e aktorëve lokalë. Vetëm 63% e të rinjve e 

kanë këtë informacion. Ndërsa në rastin e aktorëve lokalë, e kanë 96% e 

tyre. 

• Shumica e të intervistuarve (36% e të rinjve dhe 92% e aktorëve 

lokalë) janë përgjigjur se kanë njohuri për përdorimin e paneleve diellore 

në territorin e bashkisë. Ata u përgjigjën se përdoruesit kryesorë të 

paneleve diellore janë bizneset dhe familjet.

• Për sa i përket certifikatave bio, shumica e të rinjve (ose 68%) kanë 

dëgjuar për to. Nga ana tjetër, aktorët lokalë (ose 38%) kanë dëgjuar për to. 

• Për sa i përket pyetjes nëse në bashki ka produkte bujqësore bio, 

99% e të rinjve janë përgjigjur me “po”.



2. Disa fjalё rreth iniciativёs: 
Plani lokal i veprimit pёr rininё nё pёrbёrjen e tij kishte 6 shtylla kryesore: 

1) Arsimi cilësor dhe gjithëpërfshirës;

2) Punësimi dhe sipërmarrja rinore;

3) Pjesëmarrja dhe përfaqësimi rinor në politikë dhe vendimmarrje;

4) Arti, sporti, kultura dhe mjedisi;

5) Mbështetja e organizatave dhe nismave rinore në qytet;

6) Çështjet sociale, shëndetësore dhe shërbimet publike;

Pas analizёs sё tё dhënave qё kanё dalё nga intervistat me tё rinjtё dhe 

fokus grupet e realizuara, duke u bazuar nё 6 shtyllat kryesore, në fokusin 

e tё rinjve nё Bashkinё Dibёr ishin punёsimi dhe sipёrmarrja rinore. Nisur 

nga ky fakt, lindi nevoja e hartimit tё një dokumenti strategjik siç ёshtё 

Masterplani i punёsimit, qё i pёrket shtyllёs 2 nё Planin lokal tё veprimit.

Tashmë gjatё këtij viti, po punojmë me kapitullin e mjedisit qё është 

shtylla 4 nё Planin lokal tё veprimit dhe e gjithё puna e Kongresit Rinor 

Kombёtar është fokusuar te çёshtjet e klimёs pёr njё ndërgjegjёsim tё 

komunitetit. Pёr kёtё arsye është përgatitur njё manual pёr ndryshimet 

klimatike. 

3. Disa fjalё rreth autorit: 
Znj. Eva Koltraka ёshtё diplomuar nё Bachelor Marketing dhe Menaxhim 

Financiar pranё Universitetit Ndërkombëtar tё Strugës dhe mban një 

diplomë Master nё Kontabilitet dhe Raportim Financiar, pranë 

Universitetit Europian të Tiranës, si dhe ёshtё gjithashtu koordinator lokal 

pёr Bashkinё Dibёr. Ajo është koordinatore projektesh, qё nga viti 2018 e 

deri më sot pranё Shoqatёs “Ekspertёt e rinj mjedisor” SHERM – Albania. 

Koltraka mban rolin e koordinatores lokale Dibёr pёr programin e 

1. Disa fjalё rreth programit: 
Bashkia Dibër me mbështetjen e Fondacionit Friedrich Ebert në 

bashkëpunim me Kongresin Rinor Kombëtar, ka hartuar Planin lokal të 

veprimit për rininë dhe nëpërmjet këtij dokumenti, prezanton përpjekjen 

e saj serioze për të ndërhyrë në mënyrë gjithëpërfshirëse për 

transformimin e realitetit ku jetojnë, studiojnë dhe ëndërrojnë të rinjtë e 

qytetit.  Vizioni ynë për vitet e ardhshme projekton krijimin e kushteve dhe 

një mjedis të sigurt social, shëndetësor dhe politik, për një rini aktive dhe 

të barabartë në të gjitha fushat e jetës dhe me një status të konsoliduar 

për të ardhmen e tyre.

Ky dokument është realizuar duke u mbështetur mbi të dhënat që kanë 

dalë nga takimet me tё rinjtë, prej pyetësorëve që janë realizuar, si dhe 

intervistat që janë realizuar me profesionistë të cilët punojnë në sektorë të 

ndryshëm. Bashkia Dibёr ka shprehur gadishmërinё e plotё pёr tё bashkё

punuar pёr hartimin e Planit lokal tё veprimit, tё japё opinionet e saj dhe t

ё nёnshkruajë marrëveshjen e bashkёpunimit me KRK, pёr tё ndjekur dhe 

mbështetur të gjithё iniciativёn dhe aktivitetet e ndёrmarra gjatё kёtyre 

tre viteve nga Kongresi Rinor Kombёtar nё Bashkinё Dibёr.   

Gjatë këtyre tre viteve ёshtё hartuar:

• Plani lokal i veprimit për rininë, 

• Masterplani pёr punёsimin rinor - Dokument strategjik për 

përmirësimin e gjendjes së punësimit të të rinjve në Bashkinë Dibёr.

• Sё fundmi po përgatitet Manuali pёr klimën.

dedikuar të politikave rinore nё nivel lokal, tё zhvilluar nga Kongresi Rinor 

Kombëtar nё bashkëpunim me Fondacionin Friedrich Ebert. 

Deklaratë mbi të drejtën e autorit: Opinionet dhe përmbajtja e këtij 

manuali janë pronë intelektuale e autorit të punimit dhe Kongresit 

Rinor Kombëtar. Ato nuk shprehin domosdoshmёrisht pikёpamjet apo 

qёndrimet e Fondacionit Friedrich-Ebert.

1. PЁRSE KY MANUAL?  

Në ditët tona, kriza klimatike është një nga problemet më të mëdha nё tё 

gjithё globin e cila ka mobilizuar qeveritë e shumë shteteve të botës në 

përpjekjen për të adresuar pasojat e saj dhe përmirësimin e situatës. Në 

ditët e sotme ajo është duke kërcënuar me shkatërrimin e një pjese të 

madhe të mirëqënies sonë dhe arritjeve tona sociale. Kjo krizë është duke 

e thelluar pabarazinë sociale në të gjithë botën. Dëmet afatgjata që 

shfaqen kanë vënë në rrezik bazën e jetës për brezat e ardhshëm duke 

rrezikur seriozisht normalitetin e jetës nё tokёn qё po lёmё trashёgim. 

Çështja e ndryshimeve klimatike mund të duket me rëndësi dytësore në 

raport me çështjen e varfërisë nё vendin tonё, shëndetit publik, apo 

mungesës së zhvillimit ekonomik. Mirëpo. mostrajtimi i ndryshimeve 

klimatike mund të dëmtojë suksesin e trajtimit të këtyre çështjeve 

urgjente. Pra, ndryshimet klimatike gjithsesi ndikojnë në zhvillimin 

ekonomik dhe shoqëror, ndërsa efektet e saj cënojnë shoqërinë tonë. 

Ndryshimet klimatike tashmë janë duke ndodhur, ndërsa në vitet dhe 

dekadat e ardhshme do të rrisin ndikimin në elementet themelore të jetës 

kudo në botë, por edhe në Shqipëri.

Çёshtjet e klimёs gjatё pandemisё sё COVID -19 kanë marrё njё vëmendje 

tё veçantё nё nivel kombёtar e ndёrkombёtar. Ne u detyruam ta 

ndryshojmë mënyrën tonë të jetesës dhe kjo solli disa efekte pozitive për 

njeriun dhe natyrën, por është e domosdoshme që ne të dimë se si ta 

trajtojmë dhe adresojmë mençurisht sfidën e ndryshimeve klimatike. 

Ndaj, ky manual ka si qёllim qё tё hartojё politika lokale pёr rininё mbi  

transformimin solidar ekologjik.

Nëse nuk ndërhyhet dhe merren masat sot, nё tё ardhmen do të jetë 

shumё vonё dhe katastrofat natyrore do të jenë edhe më të zakonshme 

se sa janё sot. Pushteti qendror dhe ai vendor janë aktorët kryesorë qё 

duhet tё hartojnë politikat mjedisore mbështetёse, në partneritet me 

komunitetin përmes aktiviteteve tё ndryshme qё udhëhiqen nga 

organizatat jo fitimprurëse, pushteti qendror e lokal. 

3. ANALIZA E SITUATЁS NЁ NIVEL 
LOKAL: 
Situata aktuale e problemeve mjedisore në Bashkinë Dibër është 

përmirësuar ndjeshëm dhe bazohet nё planet kombёtare pёr 

menaxhimin e mbetjeve urbane dhe mbrojtjen e mjedisit. Bashkia Dibёr 

kujdeset pёr menaxhimin dhe mbrojtjen e territorit tё saj, duke pastruar 

mbetjet urbane dhe dërguar ato nё vendgrumbullime pёr mbajtjen pastё

r tё qytetit, duke mbrojtur pyjet nga prerjet e paligjshme. Ështё ndёrprerë 

gjuetia e paligjshme nё zonё, për sigurimin e mbrojtjes së biodiversitetit n

ё parkun Korab-Koritnik. Pra, e thënë ndryshe, Bashkia Dibёr me 

kapacitetet dhe logjistikën e saj kujdeset pёr menaxhimin dhe mbrojtjen 

e mjedisit. 

Kjo ka ndodhur edhe si rezultat i mbështetjes së donatorëve të ndryshëm 

të cilët kanë investuar në mbrojtjen e mjedisit, zhvillimin e turizmit, 

agroturizmit, traditës dhe kulturës, forcimin e kapaciteteve me 

komunitetin dhe pushtetin vendor. Gjithashtu, po vijon të zhvillohen 

sportet e çiklizmit dhe rafting në lumin Drin. Vetë pozita gjeografike në të 

cilin Dibra ndodhet, i ka mundësuar zonës jo pak resurse dhe trashëgimi 

natyrore e kulturore të papromovuara mjaftueshëm, që do të mund të 

ofrojnë vende të reja pune për të rinjtë e zonës, në rast se shfrytëzohen me 

një qasje strategjike. 

 

Nga ana tjetër, Bashkia Dibër në bashkëpunim me organizata të 

ndryshme po promovon dhe zhvillon turizmin malor duke përfshirë të 

rinjtë vullnetarë dhe duke i trajnuar e certifikuar për udhërrëfyes turistikë. 

Kjo nënkupton për ta një mundësi të re punësimi, duke i shndërruar 

njëkohësisht në kontribues të zhvillimit të zonës.  Organizimi i panaireve 

për promovimin dhe shitjen e produkteve bio nё qytetin e Peshkopisё, ku 

marrin pjesё fermerё të zonёs, ruajtja dhe promovimi i bukurive natyrore, 

trashëgimisë kulturore dhe monumenteve të natyrës, do të rrisë aktivitetin 

turistik të zonës. Për rrjedhojë, do të mundësojë të ardhura shtesë për 

banorët e zonës që mirëpresin turistët e huaj në bujtinat e tyre. 

Përgjithësisht, bashkitë e vogla kanë një qasje më të ndjeshme mbi 

programet e mbështetjeve për të rinjtë dhe fatmirësisht në Bashkinë 

Dibër mund të identifikohet një vëmendje e shtuar ndaj politikave 

strategjike të punësimit për të rinjtë, duke ofruar kështu jo vetëm një 

mundësi aktivizimi, por edhe një perspektivë të mirëfilltë 

social-ekonomike.

Kjo qasje bazohet edhe nё Masterplanin e punёsimit të realizuar nё bashk

ёpunim me Bashkinё Dibёr.

Nga intervistat e realizuara nё Bashkinё Dibёr me 98 të rinj, rezulton se ata 

kanë një mungesë të theksuar informacioni pёr energjinё e rinovueshme, 

pёrdorimin e paneleve, produktet bio, pastёrtinë e tokёs/ ajrit/ ujit dhe 

transformimet social-ekologjike. Nё çdo pёrgjigje të dhënë, ky lloj 

Ky manual do u vijё nё ndihmё grupeve tё interesit dhe pushtetit lokal. U 

drejtohet posaçërisht bashkive me mbi 20.000 banorë, sepse bashkitë 

luajnë një rol kyç, për ta çuar përpara transformimin e shoqërisë, duke 

synuar informimin e aktorёve lokalë mbi transformimet ekologjike dhe 

mbi rёndёsinë qё kanë ndryshimet klimatike nё mjedis.

2. KRIZA KLIMATIKE DHE SITUATA 
AKTUALE NЁ SHQIPЁRI. 
Çështjet klimatike sot janё shndërruar në shqetësimin madhor të 

shoqërive në të gjitha nivelet, globale por edhe lokale, ndaj ne si shoqёri 

gjithmonё duhet tё mendojmë për zgjidhjet konkrete nё nivel lokal, qё tё 

mund të japin edhe një kontribut domethënës nё nivel global.

Për këto arsye, mund tё themi se ka ardhur momenti për një transformim 

radikal drejt një shoqërie të qëndrueshme ekologjikisht dhe të drejtë nga 

pikëpamja sociale.

 

Nё Shqipёri, ndryshimi i klimës ka qenë një çështje së cilës i është dhënë 

rëndësi gjatë viteve të fundit, në kuadër të politikave të mbrojtjes së 

mjedisit. Në vitin 1995, Shqipëria ratifikoi Konventën kuadër të Kombeve të 

Bashkuara për ndryshimet klimatike. Në dhjetor të vitit 2004, qeveria 

ratifikoi Protokollin e Kiotos që synonte reduktimin ose kufizimin e 

emetimeve të gazrave të efektit serrë (GES), për vendet e Evropës Lindore, 

me 24% nga viti bazë deri në vitin 2010. Ratifikimi i Marrëveshjes së Parisit 

2015 (UNFCCC).

Siç dihet, Shqipëria ёshtё bёrë palë dhe po merr veprime ndërgjegjësuese 

konkrete pёr shqetësimet mjedisore qё ndikojnë nё ndryshimet klimatike. 

• Transformimi i mobilitetit. 
Në Bashkinë Dibër ka ndryshuar së fundmi mobiliteti, duke mënjanuar në 

pjesën e fundit të daljes së qytetit të ashtuquajtur “Ish-parku”, të gjithë 

furgonat e transportit  të rretheve dhe të qyteteve të tjera në këtë zonë, si 

dhe me vendosjen e një autobusi për transport urban brenda qytetit.

Fillimisht, ky ndryshim ka hasur mospëlqime nga qytetarët, por ai ka 

mundësuar reduktimin e trafikut në kryqëzimet rrugore, për rrjedhojë 

reduktimin e ndotjes akustike si dhe uljen e numrit të aksidenteve.  

Tashmë kanë filluar të përdoren dhe biçikletat, por ecja në këmbë mbetet 

ende mënyra më e preferuar e qytetarëve për të lëvizur dhe pikërisht kjo 

është një shtyllë e fortë e mobilitetit dekarbonizues. Megjithatë, në 

Peshkopi, karboni në ajër është në nivele të ulëta për vetë faktin se është 

një zonë e vogël urbane e rrethuar me male të larta dhe ku gjelbërimi 

dominon përmbi betonizimin.

• Transformimi i ngrohjes (ndërtime ekologjike urbane). 
Sistemi i ngrohjes në Bashkinë e Dibrës kryhet kryesisht me dru në të 

gjitha shkollat, kopshtet, dhe çerdhet. Edhe pse vitet e fundit është 

përdorur dhe sistemi i ngrohjes me kaldaja me pelet në 2 shkolla, Gjimnazi 

Said Najdeni, ish-godina e universitetit ku zhvillon mësim cikli i ulët i dy 

shkollave Demir Gashi dhe Selim Alliu.

• Ekologjia në qytet - ndahet në dy zona, ajo urbane dhe rurale e 

Bashkisë Dibër, ku politikat mjedisore kryesisht ndiqen dhe zbatohen nga 

shoqata të ndryshme në bashkëpunim me shkollat e arsimit 9-vjeçar dhe 

të mesëm. Në zonat urbane shihet një ndryshim, por dhe ky vetëm në 

bulevardet kryesore me vendosjen e koshave të mbeturinave, ndërsa në 

pjesët e tjera jo. Parqet dhe rrugët janë të pastra, por një situatë e rënduar 

konstatohet në lumenj dhe pranë spitaleve, ku nevojitet një ndërhyrje 

emergjente. Në zonat rurale janë vendosur kosha mbeturinash, por jo në 

të gjitha lagjet lokale vihet re prezenca e tyre, prandaj duhet një 

bashkëpunim me bashkinë për marrjen e masave, pastrimin dhe 

mbulimin e gjithë zonës me kosha për mirëmenaxhimin e mbetjeve 

urbane.

• Edukim për menaxhimin e mbetjeve. 

Kjo lloj politike, që e vë theksin te ndërgjegjësimi dhe edukimi i të rinjve 

mbi menaxhimin e mbetjeve, ka nisur nga shkollat, aty ku nxënësit sjellin 

piktura me tematikë mjedisin, mbi mënyrën si shihet ai nën syrin e një 

fëmije. Është e rëndësishme për t’u theksuar, se jo të gjitha subjektet e 

furrave të bukës janë përdorues të rregullt të letrës si material i 

riciklueshëm, me përjashtim të disa subjekteve që e përdorin atë 

rregullisht.

• Transformimi i mënyrës së të ushqyerit dhe përdorimi 
i qëndrueshëm i tokës.

•  Ruajtja e specieve dhe bimëve medicinale – Bashkia Dibër është e 

favorizuar duke qenë se bimët medicinale janë të kultuvuara masivisht 

dhe shumë banorë sigurojnë të ardhurat e jetesës së tyre duke i kultivuar 

dhe mbledhur në fushat e shumta të Dibrës. Gjithashtu, po bëhet një punë 

e madhe për mbrojtjen e specieve përmes projekteve të ndryshme nga 

informacioni vlerësohet afёrsisht me 40% tё njohurive nga tё anketuarit. 

Po ashtu, edhe nga 15 intervistat e realizuara për të parë nivelin e 

informacionit mbi energjinë e rinovueshme, certifikimeve të produkteve 

bio etj, ku janё pёrfshirë pёrfaqёsues tё OJF-ve tё ndryshme, punonjёsit e 

Bashkisё Dibёr, komuniteti, bizneset e zonёs urbane dhe rurale, ekspertët 

e mjedisit dhe bujqёsisё, specialistё tё pyjeve etj, vihet re një mungesë e 

theksuar informacioni, e cila nga pёrgjigjet e dhёna, arrin deri nё 30% të 

totalit.

• Transformimi energjitik (energjia e rinovueshme).
Në këtë aspekt, situata ka filluar të ndryshojë. Në disa shkolla sistemi i 

ngrohjes me kaldaja ka filluar funksionimin. Po ashtu, shohim një 

përpjekje private të banorëve të cilët kanë filluar të përdorin panelet 

diellore, kryesisht në banesa dhe në disa biznese hotelerie, bujtina dhe 

stane që ndodhen në zonën e parkut Korab-Koritnik, çka tregon 

investimet në energjinë e pastër për të mbrojtur sa më mirë mjedisin. Në 

këtë pikë, bizneset e zonës kanë hedhur një hap para në investimin e 

energjisë së pastër, nga ku më pas do kemi investimeve në panelet 

diellore. Aktualisht, këto investime janë në një përqindje të ulët.

Është e rëndësishme për t’u theksuar se në Planin e zhvillimit vendor, 

Bashkia Dibër ka si objektiv specifik investimin në rritjen e prodhimit të 

energjisë nga burimet e rinovueshme, kryesisht prodhimin e energjisë 

diellore termike dhe fotovoltaike në planin e saj afatgjatë. 

Prodhimi i energjisë nga mbetjet është në planin e kësaj bashkie, si një 

mënyrë që ndikon edhe në aspektin e produktivitetit ekonomik, por që 

ende nuk është përfshirë në planet investuese. 

shoqata mjedisore që synojnë të rrisin edukimin e komunitetit, duke e 

orientuar atë drejt kultivimit dhe duke i siguruar mbështetje financiare.

• Bimët endemike – Dibra krenohet me produktet endemike të cilat 

dita ditës po kultivohen edhe më shumë, madje nuk mungojnë as historitë 

e suksesit si ai i fermës “Keshi” ku kultivohen bimët aronia dhe goxhibery. 

Po ashtu edhe boronica dhe akacia, si dhe lule nga të cilat prodhohen 

çajra të ndryshëm me veti kurative.

• Mbështetje për ushqimin e shëndetshëm – Bashkia Dibër në 

bashkëpunim me Organizatën ALCDF ka bërë të mundur organizimin e 

Panairit të të Vjelave për të promovuar produktet BIO të zonës dhe 

ushqimet sezonale.

• Bujqësi solidare – sigurisht që bujqësia është një aktivitetet kryesor 

edhe në këtë bashki, ku shumë familje sigurojnë jetesën e tyre përmes 

punës në toka. Vitet e fundit, përveç produkteve të grurit, interesi është 

rritur edhe për prodhimet frutore, teksa bizneset vendase janë certifikuar 

për ushtrimin e veprimtarisë dhe importimin e prodhimeve bio, nga ku 

mund të përmendim sipërmarrjet “Kop Frut”, Agro Zerja ‘Jufka Dibre Zebi” 

etj. 

4. ÇFARЁ ЁSHTЁ TRANSFORMIMI 
SOCIAL-EKOLOGJIK? 

Ndryshimet klimatike që prekin në mënyrë të pashmangshme shoqërinë 

tonë, nuk duhen nënvlerësuar, por duhen trajtuar si prioritete serioze në 

shumë rrafshe të zhvillimit shoqëror, ndërmjet shumë aktorëve, nga 

vendimmarrësit te shoqëria civile.

Bashkia ka disa mundësi, por edhe përgjegjësi për të nisur me proceset e 

transformimit ekologjik, duke u bazuar nё marrëveshjet ndërkombëtare, 

rregullat vendore, si dhe duhet që të vendosen piketat konkrete të 

transformimit në rrafshin lokal.

Politikat transformuese të pushtetit lokal janë detyra dhe përgjegjësi që 

kërkojnë gjithëpërfshirje dhe kontribut ndërsektorial. Ndaj një formë e re e 

bashkëpunimit solidar, rrugë të reja dhe një angazhim i përbashkët i 

shumë aktorëve, janë domosdoshmëri për transformimin ekologjik.

5. TRANSFORMIMI SOCIAL-EKOLOGJIK 
NЁ PRAKTIKЁ: 
Në lidhje me transformimin social-ekologjik duhet theksuar se mbetet 

ende shumë për t’u realizuar, pasi shumë nga shtyllat kryesore që 

përbëjnë transformimin social-ekologjik, në Bashkinë Dibër ende nuk janë 

të njohura e aq më pak të aplikueshme. Në këtë drejtim nevojiten 

rregullore dhe investime konkrete, duke u bazuar nё formatet kombëtare 

dhe ndёrkombёtare. 

Në Bashkinë Dibёr ka njё sёrё organizatash qё punojnë me projekte pёr 

mbrojtjen e mjedisit dhe pёr transformimin social-ekologjik, duke 

mbështetur komunitetin me investime konkrete. Puna e tyre ka hedhur 

themelet e para për të ndërtuar një model të ri të zhvillimit urban mbi 

qasjen e transformimit social-ekologjik.

Platforma e transformimit pёrfshin:

1. Qeveria dhe administrata

2. Shoqёria civile

3. Organizata dhe shoqatat

4. Ekonomia

5. Shkenca

5.1 Ku merr formё ky transformim: 
Bashkia Dibёr ka mundёsinё pёr ndёrtimin e politikave, rregulloreve 

lokale, mbështetjen e bizneseve e fermerëve e zonёs dhe komunitetin, 

duke zhvilluar potencialet e saj nё: 

1. Transformimin e të ushqyerit.

2. Transformimin e industrisë dhe konsumit.

3. Transformimin e mobilitetit.

4. Transformimin energjitik.

5. Transformimin e ngrohjes dhe banimit.

5.2 Ndёrgjegjёsimi qytetar.
Bashkia Dibёr ka bashkёpunim tё ngushtë me institucionet e tjera 

vendore dhe arsimore, organizatat e ndryshme pёr edukimin dhe ndё

rgjegjёsimin e tё rinjve, komunitetit, grupeve tё interesit, pёr mbrojtjen e 

mjedisit dhe biodiversitetit. Mbajtja pastёr e ambientit ku jetojmë, hedhja 

e mbeturinave nё kosh dhe organizimi i aktiviteteve tё pastrimit me tё 

rinjtë e shkollave pёr tё rritur sa mё shumё edukimin dhe sensibilizimin e 

tyre, i shërbejnë kultivimit dhe zhvillimit të një kulture ndryshe nё qytetin 

ku jetojmë.

5.3 Qasja nё komunitet.
Aktualisht, nё Bashkinё Dibёr janё prezente dhe zhvillojnë aktivitetin e 

tyre shumё organizata qё punojnë me projekte pёr mbrojtjen e mjedisit si 

dhe me zhvillimin e qëndrueshёm qё mbështesin fermerët e zonёs pёr 

zhvillimin e aktivitetit tё tyre duke qenё sa mё miqёsorë me natyrën, siç 

janё: 

1. Shoqata Ekspertёt e rinj mjedisorë me projektin Kultivimi i BMA; 

2. Agro-EkoDibra me projektin Mbështetja e blegtorёve;

3. Shoqata e Pyjeve melan me projektin Mbështetja e bletërritësve.

Tё gjitha këto projekte kanё në fokus mbështetjen me finacime tё 

fermerëve tё zonёs, ku finacues kryesor ёshtё “EuroNatur”. Këto projekte 

do të orientojnë komunitetin për një sjellje më miqësore ndaj natyrёs. Nё 

Bashkinё Dibёr zhvillohen edhe njё sёrё projektesh të tjera qё zbatohen 

nga organizata si ALCDF, Argita Vizion, WordVizion etj.

5.4 Pushteti lokal si agjent ndryshimi.
Bashkia Dibёr duhet të shndërrohet në agjent ndryshimi, duke e kthyer 

mbrojtjen e klimës në prioritet të angazhimeve të saj.

Bashkia Dibёr duhet tё hartojё politikat e saj si agjent kryesor ndryshimi n

ё territorin qё ajo menaxhon, për të dhënë kështu një kontribut thelbësor 

jo thjesht dhe vetëm në mbrojtjen mjedisore, por në perspektivën 

afatgjate të përballimit me sukses të atyre sfidave që vijnë nga ndryshimet 

klimatike. 

• Për sa i përket pyetjes nëse ajri dhe toka janë të pastra në qytet, 

shumica e të rinjve (ose 72%) dhe aktorëve lokalë (ose 77%) janë përgjigjur 

me “po”. 

• Një numër i konsiderueshëm të rinjsh (57% e të intervistuarve) 

mendojnë se politikat arsimore nuk janë të qëndrueshme. Ndër të rinjtë 

që mendojnë se ka politika të qëndrueshme arsimore, vetëm 43% janë 

përgjigjur se ka oferta rajonale për arsim. 

54% e të rinjve nuk mendojnë se ekziston akses për të gjithë, mundësisht 

falas.  

6. TRANSFORMIMI SOCIAL-EKOLOGJIK 
SI MODEL ZGJIDHJEJE PЁR 
NDRYSHIMET KLIMATIKE: 
Transformimi social-ekologjik është një model konkurrues për 

komunitetin ku jetojmë. Ai shihet si një nevojë e domosdoshme 

implementimi social, sepse ka impakt të drejtpërdrejtë dhe indirekt në 

ndryshimet klimatike.

Nga përpunimi i të dhënave të të intervistuarve dhe të të rinjve të 

anketuar, u vu re se ka mjaft elemente të përbashkëta në rekomandimet e 

ofruara prej tyre, pasi u analizuan gjetjet e secilit. Ky është një tregues se 

problematikat dhe shqetësimet janë relativisht të njëjta për qytetarët e 

Bashkisë Dibër. Nga përpunimi i të dhënave të të intervistuarve, kishte 

elemente të përbashkëta të gjetjeve, si nga aktorët e institucioneve 

publike lokale ashtu edhe nga aktorët e arsimit, biznesit etj. 

Bazuar mbi gjetjet nga procesi i intervistimeve dhe anketimeve dolën 

në pah këto REKOMANDIME PËR INSTITUCIONET E NIVELIT LOKAL:

• Zhvillimi i strategjive lokale për ndërgjegjësimin, sensibilizimin dhe 

investimin në institucionet publike dhe shkollat publike, në tranzicionin 

drejt energjive të rinovueshme.

• Megjithëse shumica e të rinjve kanë dëgjuar për certifikatat bio, 

shumica e tyre nuk e dinë se çfarë janë certifikatat bio dhe kush i përdor 

ato. Nga ana tjetër, shumica e aktorëve vendas nuk kanë dëgjuar për 

certifikatën bio.

• Inkurajimi i ripërdorimit apo edhe riciklimit të materialeve të 

ndërtimit. duke planifikuar nxitjen e kompanive që ripërpunojnë 

materialet e vjetra dhe i shesin me gjysmë çmimi.

• Ndonëse shumica e njerëzve që marrin pjesë në anketë mendojnë se 

shkolla/universiteti përgatit ekspertë për fushat, shumica e tyre mendojnë 

se kurrikulat nuk janë bashkëkohore.

• Mbështetje ekonomike dhe bashkëpunim me organizata që synojnë 

ndërgjegjësimin e të rinjve nëpërmjet edukimit joformal në përdorimin e 

energjisë së riprodhueshme, transformimin e lëvizshmërisë, promovimin e 

alternativave ekologjike të ngrohjes, transformimit dhe konsumit, si dhe 

transformimin agrar dhe ushqimin.

• Ngritja e një strukture për konsulencë dhe informacion për 

ndërtuesit mbi ndërtimet ekologjike dhe identifikimin dhe rrjetëzimin e 

kompanive të ndërtimit ekologjik.

5.5 Nxitja e bashkёpunimit midis trinomit pushtet 
lokal-biznes-komunitet.
Tradicionalisht në Bashkinë Dibër nuk është evidentuar një bashkëpunim i 

mirё me bizneset e zonёs, qё janё shtylla kryesore pёr ndryshim dhe 

zhvillimin e komunitetit ku jetojmë. Gjithsesi, hapat e parë të këtij 

bashkëpunimi janë hedhur dhe tashmë nevojitet thellimi i tij, përmes 

rregulloreve tё pёrbashkëta pёr rritjen e transparencёs vendore dhe 

investimeve publike nga pushteti vendor.  Prandaj, mbetet me rëndësi 

angazhimi për konsolidimin e urave të komunikimit mes palëve për të 

garantuar shkëmbimin e ideve nga të gjitha grupet e interesit. Një 

shembull pozitiv i bashkëpunimit mes pushtetit lokal, bizneseve dhe 

komunitetit është Panairi i produkteve bujqësore, përmes të cilit 

promovohet tradita edhe vlerat e zonës. 

Gjetjet kryesore:  

• Përqindja e të rinjve që kanë informacion në lidhje me energjinë e 

rinovueshme është më e ulët se e aktorëve lokalë. Vetëm 63% e të rinjve e 

kanë këtë informacion. Ndërsa në rastin e aktorëve lokalë, e kanë 96% e 

tyre. 

• Shumica e të intervistuarve (36% e të rinjve dhe 92% e aktorëve 

lokalë) janë përgjigjur se kanë njohuri për përdorimin e paneleve diellore 

në territorin e bashkisë. Ata u përgjigjën se përdoruesit kryesorë të 

paneleve diellore janë bizneset dhe familjet.

• Për sa i përket certifikatave bio, shumica e të rinjve (ose 68%) kanë 

dëgjuar për to. Nga ana tjetër, aktorët lokalë (ose 38%) kanë dëgjuar për to. 

• Për sa i përket pyetjes nëse në bashki ka produkte bujqësore bio, 

99% e të rinjve janë përgjigjur me “po”.



2. Disa fjalё rreth iniciativёs: 
Plani lokal i veprimit pёr rininё nё pёrbёrjen e tij kishte 6 shtylla kryesore: 

1) Arsimi cilësor dhe gjithëpërfshirës;

2) Punësimi dhe sipërmarrja rinore;

3) Pjesëmarrja dhe përfaqësimi rinor në politikë dhe vendimmarrje;

4) Arti, sporti, kultura dhe mjedisi;

5) Mbështetja e organizatave dhe nismave rinore në qytet;

6) Çështjet sociale, shëndetësore dhe shërbimet publike;

Pas analizёs sё tё dhënave qё kanё dalё nga intervistat me tё rinjtё dhe 

fokus grupet e realizuara, duke u bazuar nё 6 shtyllat kryesore, në fokusin 

e tё rinjve nё Bashkinё Dibёr ishin punёsimi dhe sipёrmarrja rinore. Nisur 

nga ky fakt, lindi nevoja e hartimit tё një dokumenti strategjik siç ёshtё 

Masterplani i punёsimit, qё i pёrket shtyllёs 2 nё Planin lokal tё veprimit.

Tashmë gjatё këtij viti, po punojmë me kapitullin e mjedisit qё është 

shtylla 4 nё Planin lokal tё veprimit dhe e gjithё puna e Kongresit Rinor 

Kombёtar është fokusuar te çёshtjet e klimёs pёr njё ndërgjegjёsim tё 

komunitetit. Pёr kёtё arsye është përgatitur njё manual pёr ndryshimet 

klimatike. 

3. Disa fjalё rreth autorit: 
Znj. Eva Koltraka ёshtё diplomuar nё Bachelor Marketing dhe Menaxhim 

Financiar pranё Universitetit Ndërkombëtar tё Strugës dhe mban një 

diplomë Master nё Kontabilitet dhe Raportim Financiar, pranë 

Universitetit Europian të Tiranës, si dhe ёshtё gjithashtu koordinator lokal 

pёr Bashkinё Dibёr. Ajo është koordinatore projektesh, qё nga viti 2018 e 

deri më sot pranё Shoqatёs “Ekspertёt e rinj mjedisor” SHERM – Albania. 

Koltraka mban rolin e koordinatores lokale Dibёr pёr programin e 

1. Disa fjalё rreth programit: 
Bashkia Dibër me mbështetjen e Fondacionit Friedrich Ebert në 

bashkëpunim me Kongresin Rinor Kombëtar, ka hartuar Planin lokal të 

veprimit për rininë dhe nëpërmjet këtij dokumenti, prezanton përpjekjen 

e saj serioze për të ndërhyrë në mënyrë gjithëpërfshirëse për 

transformimin e realitetit ku jetojnë, studiojnë dhe ëndërrojnë të rinjtë e 

qytetit.  Vizioni ynë për vitet e ardhshme projekton krijimin e kushteve dhe 

një mjedis të sigurt social, shëndetësor dhe politik, për një rini aktive dhe 

të barabartë në të gjitha fushat e jetës dhe me një status të konsoliduar 

për të ardhmen e tyre.

Ky dokument është realizuar duke u mbështetur mbi të dhënat që kanë 

dalë nga takimet me tё rinjtë, prej pyetësorëve që janë realizuar, si dhe 

intervistat që janë realizuar me profesionistë të cilët punojnë në sektorë të 

ndryshëm. Bashkia Dibёr ka shprehur gadishmërinё e plotё pёr tё bashkё

punuar pёr hartimin e Planit lokal tё veprimit, tё japё opinionet e saj dhe t

ё nёnshkruajë marrëveshjen e bashkёpunimit me KRK, pёr tё ndjekur dhe 

mbështetur të gjithё iniciativёn dhe aktivitetet e ndёrmarra gjatё kёtyre 

tre viteve nga Kongresi Rinor Kombёtar nё Bashkinё Dibёr.   

Gjatë këtyre tre viteve ёshtё hartuar:

• Plani lokal i veprimit për rininë, 

• Masterplani pёr punёsimin rinor - Dokument strategjik për 

përmirësimin e gjendjes së punësimit të të rinjve në Bashkinë Dibёr.

• Sё fundmi po përgatitet Manuali pёr klimën.

dedikuar të politikave rinore nё nivel lokal, tё zhvilluar nga Kongresi Rinor 

Kombëtar nё bashkëpunim me Fondacionin Friedrich Ebert. 

Deklaratë mbi të drejtën e autorit: Opinionet dhe përmbajtja e këtij 

manuali janë pronë intelektuale e autorit të punimit dhe Kongresit 

Rinor Kombëtar. Ato nuk shprehin domosdoshmёrisht pikёpamjet apo 

qёndrimet e Fondacionit Friedrich-Ebert.

1. PЁRSE KY MANUAL?  

Në ditët tona, kriza klimatike është një nga problemet më të mëdha nё tё 

gjithё globin e cila ka mobilizuar qeveritë e shumë shteteve të botës në 

përpjekjen për të adresuar pasojat e saj dhe përmirësimin e situatës. Në 

ditët e sotme ajo është duke kërcënuar me shkatërrimin e një pjese të 

madhe të mirëqënies sonë dhe arritjeve tona sociale. Kjo krizë është duke 

e thelluar pabarazinë sociale në të gjithë botën. Dëmet afatgjata që 

shfaqen kanë vënë në rrezik bazën e jetës për brezat e ardhshëm duke 

rrezikur seriozisht normalitetin e jetës nё tokёn qё po lёmё trashёgim. 

Çështja e ndryshimeve klimatike mund të duket me rëndësi dytësore në 

raport me çështjen e varfërisë nё vendin tonё, shëndetit publik, apo 

mungesës së zhvillimit ekonomik. Mirëpo. mostrajtimi i ndryshimeve 

klimatike mund të dëmtojë suksesin e trajtimit të këtyre çështjeve 

urgjente. Pra, ndryshimet klimatike gjithsesi ndikojnë në zhvillimin 

ekonomik dhe shoqëror, ndërsa efektet e saj cënojnë shoqërinë tonë. 

Ndryshimet klimatike tashmë janë duke ndodhur, ndërsa në vitet dhe 

dekadat e ardhshme do të rrisin ndikimin në elementet themelore të jetës 

kudo në botë, por edhe në Shqipëri.

Çёshtjet e klimёs gjatё pandemisё sё COVID -19 kanë marrё njё vëmendje 

tё veçantё nё nivel kombёtar e ndёrkombёtar. Ne u detyruam ta 

ndryshojmë mënyrën tonë të jetesës dhe kjo solli disa efekte pozitive për 

njeriun dhe natyrën, por është e domosdoshme që ne të dimë se si ta 

trajtojmë dhe adresojmë mençurisht sfidën e ndryshimeve klimatike. 

Ndaj, ky manual ka si qёllim qё tё hartojё politika lokale pёr rininё mbi  

transformimin solidar ekologjik.

Nëse nuk ndërhyhet dhe merren masat sot, nё tё ardhmen do të jetë 

shumё vonё dhe katastrofat natyrore do të jenë edhe më të zakonshme 

se sa janё sot. Pushteti qendror dhe ai vendor janë aktorët kryesorë qё 

duhet tё hartojnë politikat mjedisore mbështetёse, në partneritet me 

komunitetin përmes aktiviteteve tё ndryshme qё udhëhiqen nga 

organizatat jo fitimprurëse, pushteti qendror e lokal. 

3. ANALIZA E SITUATЁS NЁ NIVEL 
LOKAL: 
Situata aktuale e problemeve mjedisore në Bashkinë Dibër është 

përmirësuar ndjeshëm dhe bazohet nё planet kombёtare pёr 

menaxhimin e mbetjeve urbane dhe mbrojtjen e mjedisit. Bashkia Dibёr 

kujdeset pёr menaxhimin dhe mbrojtjen e territorit tё saj, duke pastruar 

mbetjet urbane dhe dërguar ato nё vendgrumbullime pёr mbajtjen pastё

r tё qytetit, duke mbrojtur pyjet nga prerjet e paligjshme. Ështё ndёrprerë 

gjuetia e paligjshme nё zonё, për sigurimin e mbrojtjes së biodiversitetit n

ё parkun Korab-Koritnik. Pra, e thënë ndryshe, Bashkia Dibёr me 

kapacitetet dhe logjistikën e saj kujdeset pёr menaxhimin dhe mbrojtjen 

e mjedisit. 

Kjo ka ndodhur edhe si rezultat i mbështetjes së donatorëve të ndryshëm 

të cilët kanë investuar në mbrojtjen e mjedisit, zhvillimin e turizmit, 

agroturizmit, traditës dhe kulturës, forcimin e kapaciteteve me 

komunitetin dhe pushtetin vendor. Gjithashtu, po vijon të zhvillohen 

sportet e çiklizmit dhe rafting në lumin Drin. Vetë pozita gjeografike në të 

cilin Dibra ndodhet, i ka mundësuar zonës jo pak resurse dhe trashëgimi 

natyrore e kulturore të papromovuara mjaftueshëm, që do të mund të 

ofrojnë vende të reja pune për të rinjtë e zonës, në rast se shfrytëzohen me 

një qasje strategjike. 

 

Nga ana tjetër, Bashkia Dibër në bashkëpunim me organizata të 

ndryshme po promovon dhe zhvillon turizmin malor duke përfshirë të 

rinjtë vullnetarë dhe duke i trajnuar e certifikuar për udhërrëfyes turistikë. 

Kjo nënkupton për ta një mundësi të re punësimi, duke i shndërruar 

njëkohësisht në kontribues të zhvillimit të zonës.  Organizimi i panaireve 

për promovimin dhe shitjen e produkteve bio nё qytetin e Peshkopisё, ku 

marrin pjesё fermerё të zonёs, ruajtja dhe promovimi i bukurive natyrore, 

trashëgimisë kulturore dhe monumenteve të natyrës, do të rrisë aktivitetin 

turistik të zonës. Për rrjedhojë, do të mundësojë të ardhura shtesë për 

banorët e zonës që mirëpresin turistët e huaj në bujtinat e tyre. 

Përgjithësisht, bashkitë e vogla kanë një qasje më të ndjeshme mbi 

programet e mbështetjeve për të rinjtë dhe fatmirësisht në Bashkinë 

Dibër mund të identifikohet një vëmendje e shtuar ndaj politikave 

strategjike të punësimit për të rinjtë, duke ofruar kështu jo vetëm një 

mundësi aktivizimi, por edhe një perspektivë të mirëfilltë 

social-ekonomike.

Kjo qasje bazohet edhe nё Masterplanin e punёsimit të realizuar nё bashk

ёpunim me Bashkinё Dibёr.

Nga intervistat e realizuara nё Bashkinё Dibёr me 98 të rinj, rezulton se ata 

kanë një mungesë të theksuar informacioni pёr energjinё e rinovueshme, 

pёrdorimin e paneleve, produktet bio, pastёrtinë e tokёs/ ajrit/ ujit dhe 

transformimet social-ekologjike. Nё çdo pёrgjigje të dhënë, ky lloj 

Ky manual do u vijё nё ndihmё grupeve tё interesit dhe pushtetit lokal. U 

drejtohet posaçërisht bashkive me mbi 20.000 banorë, sepse bashkitë 

luajnë një rol kyç, për ta çuar përpara transformimin e shoqërisë, duke 

synuar informimin e aktorёve lokalë mbi transformimet ekologjike dhe 

mbi rёndёsinë qё kanë ndryshimet klimatike nё mjedis.

2. KRIZA KLIMATIKE DHE SITUATA 
AKTUALE NЁ SHQIPЁRI. 
Çështjet klimatike sot janё shndërruar në shqetësimin madhor të 

shoqërive në të gjitha nivelet, globale por edhe lokale, ndaj ne si shoqёri 

gjithmonё duhet tё mendojmë për zgjidhjet konkrete nё nivel lokal, qё tё 

mund të japin edhe një kontribut domethënës nё nivel global.

Për këto arsye, mund tё themi se ka ardhur momenti për një transformim 

radikal drejt një shoqërie të qëndrueshme ekologjikisht dhe të drejtë nga 

pikëpamja sociale.

 

Nё Shqipёri, ndryshimi i klimës ka qenë një çështje së cilës i është dhënë 

rëndësi gjatë viteve të fundit, në kuadër të politikave të mbrojtjes së 

mjedisit. Në vitin 1995, Shqipëria ratifikoi Konventën kuadër të Kombeve të 

Bashkuara për ndryshimet klimatike. Në dhjetor të vitit 2004, qeveria 

ratifikoi Protokollin e Kiotos që synonte reduktimin ose kufizimin e 

emetimeve të gazrave të efektit serrë (GES), për vendet e Evropës Lindore, 

me 24% nga viti bazë deri në vitin 2010. Ratifikimi i Marrëveshjes së Parisit 

2015 (UNFCCC).

Siç dihet, Shqipëria ёshtё bёrë palë dhe po merr veprime ndërgjegjësuese 

konkrete pёr shqetësimet mjedisore qё ndikojnë nё ndryshimet klimatike. 

• Transformimi i mobilitetit. 
Në Bashkinë Dibër ka ndryshuar së fundmi mobiliteti, duke mënjanuar në 

pjesën e fundit të daljes së qytetit të ashtuquajtur “Ish-parku”, të gjithë 

furgonat e transportit  të rretheve dhe të qyteteve të tjera në këtë zonë, si 

dhe me vendosjen e një autobusi për transport urban brenda qytetit.

Fillimisht, ky ndryshim ka hasur mospëlqime nga qytetarët, por ai ka 

mundësuar reduktimin e trafikut në kryqëzimet rrugore, për rrjedhojë 

reduktimin e ndotjes akustike si dhe uljen e numrit të aksidenteve.  

Tashmë kanë filluar të përdoren dhe biçikletat, por ecja në këmbë mbetet 

ende mënyra më e preferuar e qytetarëve për të lëvizur dhe pikërisht kjo 

është një shtyllë e fortë e mobilitetit dekarbonizues. Megjithatë, në 

Peshkopi, karboni në ajër është në nivele të ulëta për vetë faktin se është 

një zonë e vogël urbane e rrethuar me male të larta dhe ku gjelbërimi 

dominon përmbi betonizimin.

• Transformimi i ngrohjes (ndërtime ekologjike urbane). 
Sistemi i ngrohjes në Bashkinë e Dibrës kryhet kryesisht me dru në të 

gjitha shkollat, kopshtet, dhe çerdhet. Edhe pse vitet e fundit është 

përdorur dhe sistemi i ngrohjes me kaldaja me pelet në 2 shkolla, Gjimnazi 

Said Najdeni, ish-godina e universitetit ku zhvillon mësim cikli i ulët i dy 

shkollave Demir Gashi dhe Selim Alliu.

• Ekologjia në qytet - ndahet në dy zona, ajo urbane dhe rurale e 

Bashkisë Dibër, ku politikat mjedisore kryesisht ndiqen dhe zbatohen nga 

shoqata të ndryshme në bashkëpunim me shkollat e arsimit 9-vjeçar dhe 

të mesëm. Në zonat urbane shihet një ndryshim, por dhe ky vetëm në 

bulevardet kryesore me vendosjen e koshave të mbeturinave, ndërsa në 

pjesët e tjera jo. Parqet dhe rrugët janë të pastra, por një situatë e rënduar 

konstatohet në lumenj dhe pranë spitaleve, ku nevojitet një ndërhyrje 

emergjente. Në zonat rurale janë vendosur kosha mbeturinash, por jo në 

të gjitha lagjet lokale vihet re prezenca e tyre, prandaj duhet një 

bashkëpunim me bashkinë për marrjen e masave, pastrimin dhe 

mbulimin e gjithë zonës me kosha për mirëmenaxhimin e mbetjeve 

urbane.

• Edukim për menaxhimin e mbetjeve. 

Kjo lloj politike, që e vë theksin te ndërgjegjësimi dhe edukimi i të rinjve 

mbi menaxhimin e mbetjeve, ka nisur nga shkollat, aty ku nxënësit sjellin 

piktura me tematikë mjedisin, mbi mënyrën si shihet ai nën syrin e një 

fëmije. Është e rëndësishme për t’u theksuar, se jo të gjitha subjektet e 

furrave të bukës janë përdorues të rregullt të letrës si material i 

riciklueshëm, me përjashtim të disa subjekteve që e përdorin atë 

rregullisht.

• Transformimi i mënyrës së të ushqyerit dhe përdorimi 
i qëndrueshëm i tokës.

•  Ruajtja e specieve dhe bimëve medicinale – Bashkia Dibër është e 

favorizuar duke qenë se bimët medicinale janë të kultuvuara masivisht 

dhe shumë banorë sigurojnë të ardhurat e jetesës së tyre duke i kultivuar 

dhe mbledhur në fushat e shumta të Dibrës. Gjithashtu, po bëhet një punë 

e madhe për mbrojtjen e specieve përmes projekteve të ndryshme nga 

informacioni vlerësohet afёrsisht me 40% tё njohurive nga tё anketuarit. 

Po ashtu, edhe nga 15 intervistat e realizuara për të parë nivelin e 

informacionit mbi energjinë e rinovueshme, certifikimeve të produkteve 

bio etj, ku janё pёrfshirë pёrfaqёsues tё OJF-ve tё ndryshme, punonjёsit e 

Bashkisё Dibёr, komuniteti, bizneset e zonёs urbane dhe rurale, ekspertët 

e mjedisit dhe bujqёsisё, specialistё tё pyjeve etj, vihet re një mungesë e 

theksuar informacioni, e cila nga pёrgjigjet e dhёna, arrin deri nё 30% të 

totalit.

• Transformimi energjitik (energjia e rinovueshme).
Në këtë aspekt, situata ka filluar të ndryshojë. Në disa shkolla sistemi i 

ngrohjes me kaldaja ka filluar funksionimin. Po ashtu, shohim një 

përpjekje private të banorëve të cilët kanë filluar të përdorin panelet 

diellore, kryesisht në banesa dhe në disa biznese hotelerie, bujtina dhe 

stane që ndodhen në zonën e parkut Korab-Koritnik, çka tregon 

investimet në energjinë e pastër për të mbrojtur sa më mirë mjedisin. Në 

këtë pikë, bizneset e zonës kanë hedhur një hap para në investimin e 

energjisë së pastër, nga ku më pas do kemi investimeve në panelet 

diellore. Aktualisht, këto investime janë në një përqindje të ulët.

Është e rëndësishme për t’u theksuar se në Planin e zhvillimit vendor, 

Bashkia Dibër ka si objektiv specifik investimin në rritjen e prodhimit të 

energjisë nga burimet e rinovueshme, kryesisht prodhimin e energjisë 

diellore termike dhe fotovoltaike në planin e saj afatgjatë. 

Prodhimi i energjisë nga mbetjet është në planin e kësaj bashkie, si një 

mënyrë që ndikon edhe në aspektin e produktivitetit ekonomik, por që 

ende nuk është përfshirë në planet investuese. 

shoqata mjedisore që synojnë të rrisin edukimin e komunitetit, duke e 

orientuar atë drejt kultivimit dhe duke i siguruar mbështetje financiare.

• Bimët endemike – Dibra krenohet me produktet endemike të cilat 

dita ditës po kultivohen edhe më shumë, madje nuk mungojnë as historitë 

e suksesit si ai i fermës “Keshi” ku kultivohen bimët aronia dhe goxhibery. 

Po ashtu edhe boronica dhe akacia, si dhe lule nga të cilat prodhohen 

çajra të ndryshëm me veti kurative.

• Mbështetje për ushqimin e shëndetshëm – Bashkia Dibër në 

bashkëpunim me Organizatën ALCDF ka bërë të mundur organizimin e 

Panairit të të Vjelave për të promovuar produktet BIO të zonës dhe 

ushqimet sezonale.

• Bujqësi solidare – sigurisht që bujqësia është një aktivitetet kryesor 

edhe në këtë bashki, ku shumë familje sigurojnë jetesën e tyre përmes 

punës në toka. Vitet e fundit, përveç produkteve të grurit, interesi është 

rritur edhe për prodhimet frutore, teksa bizneset vendase janë certifikuar 

për ushtrimin e veprimtarisë dhe importimin e prodhimeve bio, nga ku 

mund të përmendim sipërmarrjet “Kop Frut”, Agro Zerja ‘Jufka Dibre Zebi” 

etj. 

4. ÇFARЁ ЁSHTЁ TRANSFORMIMI 
SOCIAL-EKOLOGJIK? 

Ndryshimet klimatike që prekin në mënyrë të pashmangshme shoqërinë 

tonë, nuk duhen nënvlerësuar, por duhen trajtuar si prioritete serioze në 

shumë rrafshe të zhvillimit shoqëror, ndërmjet shumë aktorëve, nga 

vendimmarrësit te shoqëria civile.

Bashkia ka disa mundësi, por edhe përgjegjësi për të nisur me proceset e 

transformimit ekologjik, duke u bazuar nё marrëveshjet ndërkombëtare, 

rregullat vendore, si dhe duhet që të vendosen piketat konkrete të 

transformimit në rrafshin lokal.

Politikat transformuese të pushtetit lokal janë detyra dhe përgjegjësi që 

kërkojnë gjithëpërfshirje dhe kontribut ndërsektorial. Ndaj një formë e re e 

bashkëpunimit solidar, rrugë të reja dhe një angazhim i përbashkët i 

shumë aktorëve, janë domosdoshmëri për transformimin ekologjik.

5. TRANSFORMIMI SOCIAL-EKOLOGJIK 
NЁ PRAKTIKЁ: 
Në lidhje me transformimin social-ekologjik duhet theksuar se mbetet 

ende shumë për t’u realizuar, pasi shumë nga shtyllat kryesore që 

përbëjnë transformimin social-ekologjik, në Bashkinë Dibër ende nuk janë 

të njohura e aq më pak të aplikueshme. Në këtë drejtim nevojiten 

rregullore dhe investime konkrete, duke u bazuar nё formatet kombëtare 

dhe ndёrkombёtare. 

Në Bashkinë Dibёr ka njё sёrё organizatash qё punojnë me projekte pёr 

mbrojtjen e mjedisit dhe pёr transformimin social-ekologjik, duke 

mbështetur komunitetin me investime konkrete. Puna e tyre ka hedhur 

themelet e para për të ndërtuar një model të ri të zhvillimit urban mbi 

qasjen e transformimit social-ekologjik.

Platforma e transformimit pёrfshin:

1. Qeveria dhe administrata

2. Shoqёria civile

3. Organizata dhe shoqatat

4. Ekonomia

5. Shkenca

5.1 Ku merr formё ky transformim: 
Bashkia Dibёr ka mundёsinё pёr ndёrtimin e politikave, rregulloreve 

lokale, mbështetjen e bizneseve e fermerëve e zonёs dhe komunitetin, 

duke zhvilluar potencialet e saj nё: 

1. Transformimin e të ushqyerit.

2. Transformimin e industrisë dhe konsumit.

3. Transformimin e mobilitetit.

4. Transformimin energjitik.

5. Transformimin e ngrohjes dhe banimit.

5.2 Ndёrgjegjёsimi qytetar.
Bashkia Dibёr ka bashkёpunim tё ngushtë me institucionet e tjera 

vendore dhe arsimore, organizatat e ndryshme pёr edukimin dhe ndё

rgjegjёsimin e tё rinjve, komunitetit, grupeve tё interesit, pёr mbrojtjen e 

mjedisit dhe biodiversitetit. Mbajtja pastёr e ambientit ku jetojmë, hedhja 

e mbeturinave nё kosh dhe organizimi i aktiviteteve tё pastrimit me tё 

rinjtë e shkollave pёr tё rritur sa mё shumё edukimin dhe sensibilizimin e 

tyre, i shërbejnë kultivimit dhe zhvillimit të një kulture ndryshe nё qytetin 

ku jetojmë.

5.3 Qasja nё komunitet.
Aktualisht, nё Bashkinё Dibёr janё prezente dhe zhvillojnë aktivitetin e 

tyre shumё organizata qё punojnë me projekte pёr mbrojtjen e mjedisit si 

dhe me zhvillimin e qëndrueshёm qё mbështesin fermerët e zonёs pёr 

zhvillimin e aktivitetit tё tyre duke qenё sa mё miqёsorë me natyrën, siç 

janё: 

1. Shoqata Ekspertёt e rinj mjedisorë me projektin Kultivimi i BMA; 

2. Agro-EkoDibra me projektin Mbështetja e blegtorёve;

3. Shoqata e Pyjeve melan me projektin Mbështetja e bletërritësve.

Tё gjitha këto projekte kanё në fokus mbështetjen me finacime tё 

fermerëve tё zonёs, ku finacues kryesor ёshtё “EuroNatur”. Këto projekte 

do të orientojnë komunitetin për një sjellje më miqësore ndaj natyrёs. Nё 

Bashkinё Dibёr zhvillohen edhe njё sёrё projektesh të tjera qё zbatohen 

nga organizata si ALCDF, Argita Vizion, WordVizion etj.

5.4 Pushteti lokal si agjent ndryshimi.
Bashkia Dibёr duhet të shndërrohet në agjent ndryshimi, duke e kthyer 

mbrojtjen e klimës në prioritet të angazhimeve të saj.

Bashkia Dibёr duhet tё hartojё politikat e saj si agjent kryesor ndryshimi n

ё territorin qё ajo menaxhon, për të dhënë kështu një kontribut thelbësor 

jo thjesht dhe vetëm në mbrojtjen mjedisore, por në perspektivën 

afatgjate të përballimit me sukses të atyre sfidave që vijnë nga ndryshimet 

klimatike. 

• Për sa i përket pyetjes nëse ajri dhe toka janë të pastra në qytet, 

shumica e të rinjve (ose 72%) dhe aktorëve lokalë (ose 77%) janë përgjigjur 

me “po”. 

• Një numër i konsiderueshëm të rinjsh (57% e të intervistuarve) 

mendojnë se politikat arsimore nuk janë të qëndrueshme. Ndër të rinjtë 

që mendojnë se ka politika të qëndrueshme arsimore, vetëm 43% janë 

përgjigjur se ka oferta rajonale për arsim. 

54% e të rinjve nuk mendojnë se ekziston akses për të gjithë, mundësisht 

falas.  

6. TRANSFORMIMI SOCIAL-EKOLOGJIK 
SI MODEL ZGJIDHJEJE PЁR 
NDRYSHIMET KLIMATIKE: 
Transformimi social-ekologjik është një model konkurrues për 

komunitetin ku jetojmë. Ai shihet si një nevojë e domosdoshme 

implementimi social, sepse ka impakt të drejtpërdrejtë dhe indirekt në 

ndryshimet klimatike.

Nga përpunimi i të dhënave të të intervistuarve dhe të të rinjve të 

anketuar, u vu re se ka mjaft elemente të përbashkëta në rekomandimet e 

ofruara prej tyre, pasi u analizuan gjetjet e secilit. Ky është një tregues se 

problematikat dhe shqetësimet janë relativisht të njëjta për qytetarët e 

Bashkisë Dibër. Nga përpunimi i të dhënave të të intervistuarve, kishte 

elemente të përbashkëta të gjetjeve, si nga aktorët e institucioneve 

publike lokale ashtu edhe nga aktorët e arsimit, biznesit etj. 

Bazuar mbi gjetjet nga procesi i intervistimeve dhe anketimeve dolën 

në pah këto REKOMANDIME PËR INSTITUCIONET E NIVELIT LOKAL:

• Zhvillimi i strategjive lokale për ndërgjegjësimin, sensibilizimin dhe 

investimin në institucionet publike dhe shkollat publike, në tranzicionin 

drejt energjive të rinovueshme.

• Megjithëse shumica e të rinjve kanë dëgjuar për certifikatat bio, 

shumica e tyre nuk e dinë se çfarë janë certifikatat bio dhe kush i përdor 

ato. Nga ana tjetër, shumica e aktorëve vendas nuk kanë dëgjuar për 

certifikatën bio.

• Inkurajimi i ripërdorimit apo edhe riciklimit të materialeve të 

ndërtimit. duke planifikuar nxitjen e kompanive që ripërpunojnë 

materialet e vjetra dhe i shesin me gjysmë çmimi.

• Ndonëse shumica e njerëzve që marrin pjesë në anketë mendojnë se 

shkolla/universiteti përgatit ekspertë për fushat, shumica e tyre mendojnë 

se kurrikulat nuk janë bashkëkohore.

• Mbështetje ekonomike dhe bashkëpunim me organizata që synojnë 

ndërgjegjësimin e të rinjve nëpërmjet edukimit joformal në përdorimin e 

energjisë së riprodhueshme, transformimin e lëvizshmërisë, promovimin e 

alternativave ekologjike të ngrohjes, transformimit dhe konsumit, si dhe 

transformimin agrar dhe ushqimin.

• Ngritja e një strukture për konsulencë dhe informacion për 

ndërtuesit mbi ndërtimet ekologjike dhe identifikimin dhe rrjetëzimin e 

kompanive të ndërtimit ekologjik.

5.5 Nxitja e bashkёpunimit midis trinomit pushtet 
lokal-biznes-komunitet.
Tradicionalisht në Bashkinë Dibër nuk është evidentuar një bashkëpunim i 

mirё me bizneset e zonёs, qё janё shtylla kryesore pёr ndryshim dhe 

zhvillimin e komunitetit ku jetojmë. Gjithsesi, hapat e parë të këtij 

bashkëpunimi janë hedhur dhe tashmë nevojitet thellimi i tij, përmes 

rregulloreve tё pёrbashkëta pёr rritjen e transparencёs vendore dhe 

investimeve publike nga pushteti vendor.  Prandaj, mbetet me rëndësi 

angazhimi për konsolidimin e urave të komunikimit mes palëve për të 

garantuar shkëmbimin e ideve nga të gjitha grupet e interesit. Një 

shembull pozitiv i bashkëpunimit mes pushtetit lokal, bizneseve dhe 

komunitetit është Panairi i produkteve bujqësore, përmes të cilit 

promovohet tradita edhe vlerat e zonës. 

Gjetjet kryesore:  

• Përqindja e të rinjve që kanë informacion në lidhje me energjinë e 

rinovueshme është më e ulët se e aktorëve lokalë. Vetëm 63% e të rinjve e 

kanë këtë informacion. Ndërsa në rastin e aktorëve lokalë, e kanë 96% e 

tyre. 

• Shumica e të intervistuarve (36% e të rinjve dhe 92% e aktorëve 

lokalë) janë përgjigjur se kanë njohuri për përdorimin e paneleve diellore 

në territorin e bashkisë. Ata u përgjigjën se përdoruesit kryesorë të 

paneleve diellore janë bizneset dhe familjet.

• Për sa i përket certifikatave bio, shumica e të rinjve (ose 68%) kanë 

dëgjuar për to. Nga ana tjetër, aktorët lokalë (ose 38%) kanë dëgjuar për to. 

• Për sa i përket pyetjes nëse në bashki ka produkte bujqësore bio, 

99% e të rinjve janë përgjigjur me “po”.



2. Disa fjalё rreth iniciativёs: 
Plani lokal i veprimit pёr rininё nё pёrbёrjen e tij kishte 6 shtylla kryesore: 

1) Arsimi cilësor dhe gjithëpërfshirës;

2) Punësimi dhe sipërmarrja rinore;

3) Pjesëmarrja dhe përfaqësimi rinor në politikë dhe vendimmarrje;

4) Arti, sporti, kultura dhe mjedisi;

5) Mbështetja e organizatave dhe nismave rinore në qytet;

6) Çështjet sociale, shëndetësore dhe shërbimet publike;

Pas analizёs sё tё dhënave qё kanё dalё nga intervistat me tё rinjtё dhe 

fokus grupet e realizuara, duke u bazuar nё 6 shtyllat kryesore, në fokusin 

e tё rinjve nё Bashkinё Dibёr ishin punёsimi dhe sipёrmarrja rinore. Nisur 

nga ky fakt, lindi nevoja e hartimit tё një dokumenti strategjik siç ёshtё 

Masterplani i punёsimit, qё i pёrket shtyllёs 2 nё Planin lokal tё veprimit.

Tashmë gjatё këtij viti, po punojmë me kapitullin e mjedisit qё është 

shtylla 4 nё Planin lokal tё veprimit dhe e gjithё puna e Kongresit Rinor 

Kombёtar është fokusuar te çёshtjet e klimёs pёr njё ndërgjegjёsim tё 

komunitetit. Pёr kёtё arsye është përgatitur njё manual pёr ndryshimet 

klimatike. 

3. Disa fjalё rreth autorit: 
Znj. Eva Koltraka ёshtё diplomuar nё Bachelor Marketing dhe Menaxhim 

Financiar pranё Universitetit Ndërkombëtar tё Strugës dhe mban një 

diplomë Master nё Kontabilitet dhe Raportim Financiar, pranë 

Universitetit Europian të Tiranës, si dhe ёshtё gjithashtu koordinator lokal 

pёr Bashkinё Dibёr. Ajo është koordinatore projektesh, qё nga viti 2018 e 

deri më sot pranё Shoqatёs “Ekspertёt e rinj mjedisor” SHERM – Albania. 

Koltraka mban rolin e koordinatores lokale Dibёr pёr programin e 

1. Disa fjalё rreth programit: 
Bashkia Dibër me mbështetjen e Fondacionit Friedrich Ebert në 

bashkëpunim me Kongresin Rinor Kombëtar, ka hartuar Planin lokal të 

veprimit për rininë dhe nëpërmjet këtij dokumenti, prezanton përpjekjen 

e saj serioze për të ndërhyrë në mënyrë gjithëpërfshirëse për 

transformimin e realitetit ku jetojnë, studiojnë dhe ëndërrojnë të rinjtë e 

qytetit.  Vizioni ynë për vitet e ardhshme projekton krijimin e kushteve dhe 

një mjedis të sigurt social, shëndetësor dhe politik, për një rini aktive dhe 

të barabartë në të gjitha fushat e jetës dhe me një status të konsoliduar 

për të ardhmen e tyre.

Ky dokument është realizuar duke u mbështetur mbi të dhënat që kanë 

dalë nga takimet me tё rinjtë, prej pyetësorëve që janë realizuar, si dhe 

intervistat që janë realizuar me profesionistë të cilët punojnë në sektorë të 

ndryshëm. Bashkia Dibёr ka shprehur gadishmërinё e plotё pёr tё bashkё

punuar pёr hartimin e Planit lokal tё veprimit, tё japё opinionet e saj dhe t

ё nёnshkruajë marrëveshjen e bashkёpunimit me KRK, pёr tё ndjekur dhe 

mbështetur të gjithё iniciativёn dhe aktivitetet e ndёrmarra gjatё kёtyre 

tre viteve nga Kongresi Rinor Kombёtar nё Bashkinё Dibёr.   

Gjatë këtyre tre viteve ёshtё hartuar:

• Plani lokal i veprimit për rininë, 

• Masterplani pёr punёsimin rinor - Dokument strategjik për 

përmirësimin e gjendjes së punësimit të të rinjve në Bashkinë Dibёr.

• Sё fundmi po përgatitet Manuali pёr klimën.

dedikuar të politikave rinore nё nivel lokal, tё zhvilluar nga Kongresi Rinor 

Kombëtar nё bashkëpunim me Fondacionin Friedrich Ebert. 

Deklaratë mbi të drejtën e autorit: Opinionet dhe përmbajtja e këtij 

manuali janë pronë intelektuale e autorit të punimit dhe Kongresit 

Rinor Kombëtar. Ato nuk shprehin domosdoshmёrisht pikёpamjet apo 

qёndrimet e Fondacionit Friedrich-Ebert.

1. PЁRSE KY MANUAL?  

Në ditët tona, kriza klimatike është një nga problemet më të mëdha nё tё 

gjithё globin e cila ka mobilizuar qeveritë e shumë shteteve të botës në 

përpjekjen për të adresuar pasojat e saj dhe përmirësimin e situatës. Në 

ditët e sotme ajo është duke kërcënuar me shkatërrimin e një pjese të 

madhe të mirëqënies sonë dhe arritjeve tona sociale. Kjo krizë është duke 

e thelluar pabarazinë sociale në të gjithë botën. Dëmet afatgjata që 

shfaqen kanë vënë në rrezik bazën e jetës për brezat e ardhshëm duke 

rrezikur seriozisht normalitetin e jetës nё tokёn qё po lёmё trashёgim. 

Çështja e ndryshimeve klimatike mund të duket me rëndësi dytësore në 

raport me çështjen e varfërisë nё vendin tonё, shëndetit publik, apo 

mungesës së zhvillimit ekonomik. Mirëpo. mostrajtimi i ndryshimeve 

klimatike mund të dëmtojë suksesin e trajtimit të këtyre çështjeve 

urgjente. Pra, ndryshimet klimatike gjithsesi ndikojnë në zhvillimin 

ekonomik dhe shoqëror, ndërsa efektet e saj cënojnë shoqërinë tonë. 

Ndryshimet klimatike tashmë janë duke ndodhur, ndërsa në vitet dhe 

dekadat e ardhshme do të rrisin ndikimin në elementet themelore të jetës 

kudo në botë, por edhe në Shqipëri.

Çёshtjet e klimёs gjatё pandemisё sё COVID -19 kanë marrё njё vëmendje 

tё veçantё nё nivel kombёtar e ndёrkombёtar. Ne u detyruam ta 

ndryshojmë mënyrën tonë të jetesës dhe kjo solli disa efekte pozitive për 

njeriun dhe natyrën, por është e domosdoshme që ne të dimë se si ta 

trajtojmë dhe adresojmë mençurisht sfidën e ndryshimeve klimatike. 

Ndaj, ky manual ka si qёllim qё tё hartojё politika lokale pёr rininё mbi  

transformimin solidar ekologjik.

Nëse nuk ndërhyhet dhe merren masat sot, nё tё ardhmen do të jetë 

shumё vonё dhe katastrofat natyrore do të jenë edhe më të zakonshme 

se sa janё sot. Pushteti qendror dhe ai vendor janë aktorët kryesorë qё 

duhet tё hartojnë politikat mjedisore mbështetёse, në partneritet me 

komunitetin përmes aktiviteteve tё ndryshme qё udhëhiqen nga 

organizatat jo fitimprurëse, pushteti qendror e lokal. 

3. ANALIZA E SITUATЁS NЁ NIVEL 
LOKAL: 
Situata aktuale e problemeve mjedisore në Bashkinë Dibër është 

përmirësuar ndjeshëm dhe bazohet nё planet kombёtare pёr 

menaxhimin e mbetjeve urbane dhe mbrojtjen e mjedisit. Bashkia Dibёr 

kujdeset pёr menaxhimin dhe mbrojtjen e territorit tё saj, duke pastruar 

mbetjet urbane dhe dërguar ato nё vendgrumbullime pёr mbajtjen pastё

r tё qytetit, duke mbrojtur pyjet nga prerjet e paligjshme. Ështё ndёrprerë 

gjuetia e paligjshme nё zonё, për sigurimin e mbrojtjes së biodiversitetit n

ё parkun Korab-Koritnik. Pra, e thënë ndryshe, Bashkia Dibёr me 

kapacitetet dhe logjistikën e saj kujdeset pёr menaxhimin dhe mbrojtjen 

e mjedisit. 

Kjo ka ndodhur edhe si rezultat i mbështetjes së donatorëve të ndryshëm 

të cilët kanë investuar në mbrojtjen e mjedisit, zhvillimin e turizmit, 

agroturizmit, traditës dhe kulturës, forcimin e kapaciteteve me 

komunitetin dhe pushtetin vendor. Gjithashtu, po vijon të zhvillohen 

sportet e çiklizmit dhe rafting në lumin Drin. Vetë pozita gjeografike në të 

cilin Dibra ndodhet, i ka mundësuar zonës jo pak resurse dhe trashëgimi 

natyrore e kulturore të papromovuara mjaftueshëm, që do të mund të 

ofrojnë vende të reja pune për të rinjtë e zonës, në rast se shfrytëzohen me 

një qasje strategjike. 

 

Nga ana tjetër, Bashkia Dibër në bashkëpunim me organizata të 

ndryshme po promovon dhe zhvillon turizmin malor duke përfshirë të 

rinjtë vullnetarë dhe duke i trajnuar e certifikuar për udhërrëfyes turistikë. 

Kjo nënkupton për ta një mundësi të re punësimi, duke i shndërruar 

njëkohësisht në kontribues të zhvillimit të zonës.  Organizimi i panaireve 

për promovimin dhe shitjen e produkteve bio nё qytetin e Peshkopisё, ku 

marrin pjesё fermerё të zonёs, ruajtja dhe promovimi i bukurive natyrore, 

trashëgimisë kulturore dhe monumenteve të natyrës, do të rrisë aktivitetin 

turistik të zonës. Për rrjedhojë, do të mundësojë të ardhura shtesë për 

banorët e zonës që mirëpresin turistët e huaj në bujtinat e tyre. 

Përgjithësisht, bashkitë e vogla kanë një qasje më të ndjeshme mbi 

programet e mbështetjeve për të rinjtë dhe fatmirësisht në Bashkinë 

Dibër mund të identifikohet një vëmendje e shtuar ndaj politikave 

strategjike të punësimit për të rinjtë, duke ofruar kështu jo vetëm një 

mundësi aktivizimi, por edhe një perspektivë të mirëfilltë 

social-ekonomike.

Kjo qasje bazohet edhe nё Masterplanin e punёsimit të realizuar nё bashk

ёpunim me Bashkinё Dibёr.

Nga intervistat e realizuara nё Bashkinё Dibёr me 98 të rinj, rezulton se ata 

kanë një mungesë të theksuar informacioni pёr energjinё e rinovueshme, 

pёrdorimin e paneleve, produktet bio, pastёrtinë e tokёs/ ajrit/ ujit dhe 

transformimet social-ekologjike. Nё çdo pёrgjigje të dhënë, ky lloj 

Ky manual do u vijё nё ndihmё grupeve tё interesit dhe pushtetit lokal. U 

drejtohet posaçërisht bashkive me mbi 20.000 banorë, sepse bashkitë 

luajnë një rol kyç, për ta çuar përpara transformimin e shoqërisë, duke 

synuar informimin e aktorёve lokalë mbi transformimet ekologjike dhe 

mbi rёndёsinë qё kanë ndryshimet klimatike nё mjedis.

2. KRIZA KLIMATIKE DHE SITUATA 
AKTUALE NЁ SHQIPЁRI. 
Çështjet klimatike sot janё shndërruar në shqetësimin madhor të 

shoqërive në të gjitha nivelet, globale por edhe lokale, ndaj ne si shoqёri 

gjithmonё duhet tё mendojmë për zgjidhjet konkrete nё nivel lokal, qё tё 

mund të japin edhe një kontribut domethënës nё nivel global.

Për këto arsye, mund tё themi se ka ardhur momenti për një transformim 

radikal drejt një shoqërie të qëndrueshme ekologjikisht dhe të drejtë nga 

pikëpamja sociale.

 

Nё Shqipёri, ndryshimi i klimës ka qenë një çështje së cilës i është dhënë 

rëndësi gjatë viteve të fundit, në kuadër të politikave të mbrojtjes së 

mjedisit. Në vitin 1995, Shqipëria ratifikoi Konventën kuadër të Kombeve të 

Bashkuara për ndryshimet klimatike. Në dhjetor të vitit 2004, qeveria 

ratifikoi Protokollin e Kiotos që synonte reduktimin ose kufizimin e 

emetimeve të gazrave të efektit serrë (GES), për vendet e Evropës Lindore, 

me 24% nga viti bazë deri në vitin 2010. Ratifikimi i Marrëveshjes së Parisit 

2015 (UNFCCC).

Siç dihet, Shqipëria ёshtё bёrë palë dhe po merr veprime ndërgjegjësuese 

konkrete pёr shqetësimet mjedisore qё ndikojnë nё ndryshimet klimatike. 

• Transformimi i mobilitetit. 
Në Bashkinë Dibër ka ndryshuar së fundmi mobiliteti, duke mënjanuar në 

pjesën e fundit të daljes së qytetit të ashtuquajtur “Ish-parku”, të gjithë 

furgonat e transportit  të rretheve dhe të qyteteve të tjera në këtë zonë, si 

dhe me vendosjen e një autobusi për transport urban brenda qytetit.

Fillimisht, ky ndryshim ka hasur mospëlqime nga qytetarët, por ai ka 

mundësuar reduktimin e trafikut në kryqëzimet rrugore, për rrjedhojë 

reduktimin e ndotjes akustike si dhe uljen e numrit të aksidenteve.  

Tashmë kanë filluar të përdoren dhe biçikletat, por ecja në këmbë mbetet 

ende mënyra më e preferuar e qytetarëve për të lëvizur dhe pikërisht kjo 

është një shtyllë e fortë e mobilitetit dekarbonizues. Megjithatë, në 

Peshkopi, karboni në ajër është në nivele të ulëta për vetë faktin se është 

një zonë e vogël urbane e rrethuar me male të larta dhe ku gjelbërimi 

dominon përmbi betonizimin.

• Transformimi i ngrohjes (ndërtime ekologjike urbane). 
Sistemi i ngrohjes në Bashkinë e Dibrës kryhet kryesisht me dru në të 

gjitha shkollat, kopshtet, dhe çerdhet. Edhe pse vitet e fundit është 

përdorur dhe sistemi i ngrohjes me kaldaja me pelet në 2 shkolla, Gjimnazi 

Said Najdeni, ish-godina e universitetit ku zhvillon mësim cikli i ulët i dy 

shkollave Demir Gashi dhe Selim Alliu.

• Ekologjia në qytet - ndahet në dy zona, ajo urbane dhe rurale e 

Bashkisë Dibër, ku politikat mjedisore kryesisht ndiqen dhe zbatohen nga 

shoqata të ndryshme në bashkëpunim me shkollat e arsimit 9-vjeçar dhe 

të mesëm. Në zonat urbane shihet një ndryshim, por dhe ky vetëm në 

bulevardet kryesore me vendosjen e koshave të mbeturinave, ndërsa në 

pjesët e tjera jo. Parqet dhe rrugët janë të pastra, por një situatë e rënduar 

konstatohet në lumenj dhe pranë spitaleve, ku nevojitet një ndërhyrje 

emergjente. Në zonat rurale janë vendosur kosha mbeturinash, por jo në 

të gjitha lagjet lokale vihet re prezenca e tyre, prandaj duhet një 

bashkëpunim me bashkinë për marrjen e masave, pastrimin dhe 

mbulimin e gjithë zonës me kosha për mirëmenaxhimin e mbetjeve 

urbane.

• Edukim për menaxhimin e mbetjeve. 

Kjo lloj politike, që e vë theksin te ndërgjegjësimi dhe edukimi i të rinjve 

mbi menaxhimin e mbetjeve, ka nisur nga shkollat, aty ku nxënësit sjellin 

piktura me tematikë mjedisin, mbi mënyrën si shihet ai nën syrin e një 

fëmije. Është e rëndësishme për t’u theksuar, se jo të gjitha subjektet e 

furrave të bukës janë përdorues të rregullt të letrës si material i 

riciklueshëm, me përjashtim të disa subjekteve që e përdorin atë 

rregullisht.

• Transformimi i mënyrës së të ushqyerit dhe përdorimi 
i qëndrueshëm i tokës.

•  Ruajtja e specieve dhe bimëve medicinale – Bashkia Dibër është e 

favorizuar duke qenë se bimët medicinale janë të kultuvuara masivisht 

dhe shumë banorë sigurojnë të ardhurat e jetesës së tyre duke i kultivuar 

dhe mbledhur në fushat e shumta të Dibrës. Gjithashtu, po bëhet një punë 

e madhe për mbrojtjen e specieve përmes projekteve të ndryshme nga 

informacioni vlerësohet afёrsisht me 40% tё njohurive nga tё anketuarit. 

Po ashtu, edhe nga 15 intervistat e realizuara për të parë nivelin e 

informacionit mbi energjinë e rinovueshme, certifikimeve të produkteve 

bio etj, ku janё pёrfshirë pёrfaqёsues tё OJF-ve tё ndryshme, punonjёsit e 

Bashkisё Dibёr, komuniteti, bizneset e zonёs urbane dhe rurale, ekspertët 

e mjedisit dhe bujqёsisё, specialistё tё pyjeve etj, vihet re një mungesë e 

theksuar informacioni, e cila nga pёrgjigjet e dhёna, arrin deri nё 30% të 

totalit.

• Transformimi energjitik (energjia e rinovueshme).
Në këtë aspekt, situata ka filluar të ndryshojë. Në disa shkolla sistemi i 

ngrohjes me kaldaja ka filluar funksionimin. Po ashtu, shohim një 

përpjekje private të banorëve të cilët kanë filluar të përdorin panelet 

diellore, kryesisht në banesa dhe në disa biznese hotelerie, bujtina dhe 

stane që ndodhen në zonën e parkut Korab-Koritnik, çka tregon 

investimet në energjinë e pastër për të mbrojtur sa më mirë mjedisin. Në 

këtë pikë, bizneset e zonës kanë hedhur një hap para në investimin e 

energjisë së pastër, nga ku më pas do kemi investimeve në panelet 

diellore. Aktualisht, këto investime janë në një përqindje të ulët.

Është e rëndësishme për t’u theksuar se në Planin e zhvillimit vendor, 

Bashkia Dibër ka si objektiv specifik investimin në rritjen e prodhimit të 

energjisë nga burimet e rinovueshme, kryesisht prodhimin e energjisë 

diellore termike dhe fotovoltaike në planin e saj afatgjatë. 

Prodhimi i energjisë nga mbetjet është në planin e kësaj bashkie, si një 

mënyrë që ndikon edhe në aspektin e produktivitetit ekonomik, por që 

ende nuk është përfshirë në planet investuese. 

shoqata mjedisore që synojnë të rrisin edukimin e komunitetit, duke e 

orientuar atë drejt kultivimit dhe duke i siguruar mbështetje financiare.

• Bimët endemike – Dibra krenohet me produktet endemike të cilat 

dita ditës po kultivohen edhe më shumë, madje nuk mungojnë as historitë 

e suksesit si ai i fermës “Keshi” ku kultivohen bimët aronia dhe goxhibery. 

Po ashtu edhe boronica dhe akacia, si dhe lule nga të cilat prodhohen 

çajra të ndryshëm me veti kurative.

• Mbështetje për ushqimin e shëndetshëm – Bashkia Dibër në 

bashkëpunim me Organizatën ALCDF ka bërë të mundur organizimin e 

Panairit të të Vjelave për të promovuar produktet BIO të zonës dhe 

ushqimet sezonale.

• Bujqësi solidare – sigurisht që bujqësia është një aktivitetet kryesor 

edhe në këtë bashki, ku shumë familje sigurojnë jetesën e tyre përmes 

punës në toka. Vitet e fundit, përveç produkteve të grurit, interesi është 

rritur edhe për prodhimet frutore, teksa bizneset vendase janë certifikuar 

për ushtrimin e veprimtarisë dhe importimin e prodhimeve bio, nga ku 

mund të përmendim sipërmarrjet “Kop Frut”, Agro Zerja ‘Jufka Dibre Zebi” 

etj. 

4. ÇFARЁ ЁSHTЁ TRANSFORMIMI 
SOCIAL-EKOLOGJIK? 

Ndryshimet klimatike që prekin në mënyrë të pashmangshme shoqërinë 

tonë, nuk duhen nënvlerësuar, por duhen trajtuar si prioritete serioze në 

shumë rrafshe të zhvillimit shoqëror, ndërmjet shumë aktorëve, nga 

vendimmarrësit te shoqëria civile.

Bashkia ka disa mundësi, por edhe përgjegjësi për të nisur me proceset e 

transformimit ekologjik, duke u bazuar nё marrëveshjet ndërkombëtare, 

rregullat vendore, si dhe duhet që të vendosen piketat konkrete të 

transformimit në rrafshin lokal.

Politikat transformuese të pushtetit lokal janë detyra dhe përgjegjësi që 

kërkojnë gjithëpërfshirje dhe kontribut ndërsektorial. Ndaj një formë e re e 

bashkëpunimit solidar, rrugë të reja dhe një angazhim i përbashkët i 

shumë aktorëve, janë domosdoshmëri për transformimin ekologjik.

5. TRANSFORMIMI SOCIAL-EKOLOGJIK 
NЁ PRAKTIKЁ: 
Në lidhje me transformimin social-ekologjik duhet theksuar se mbetet 

ende shumë për t’u realizuar, pasi shumë nga shtyllat kryesore që 

përbëjnë transformimin social-ekologjik, në Bashkinë Dibër ende nuk janë 

të njohura e aq më pak të aplikueshme. Në këtë drejtim nevojiten 

rregullore dhe investime konkrete, duke u bazuar nё formatet kombëtare 

dhe ndёrkombёtare. 

Në Bashkinë Dibёr ka njё sёrё organizatash qё punojnë me projekte pёr 

mbrojtjen e mjedisit dhe pёr transformimin social-ekologjik, duke 

mbështetur komunitetin me investime konkrete. Puna e tyre ka hedhur 

themelet e para për të ndërtuar një model të ri të zhvillimit urban mbi 

qasjen e transformimit social-ekologjik.

Platforma e transformimit pёrfshin:

1. Qeveria dhe administrata

2. Shoqёria civile

3. Organizata dhe shoqatat

4. Ekonomia

5. Shkenca

5.1 Ku merr formё ky transformim: 
Bashkia Dibёr ka mundёsinё pёr ndёrtimin e politikave, rregulloreve 

lokale, mbështetjen e bizneseve e fermerëve e zonёs dhe komunitetin, 

duke zhvilluar potencialet e saj nё: 

1. Transformimin e të ushqyerit.

2. Transformimin e industrisë dhe konsumit.

3. Transformimin e mobilitetit.

4. Transformimin energjitik.

5. Transformimin e ngrohjes dhe banimit.

5.2 Ndёrgjegjёsimi qytetar.
Bashkia Dibёr ka bashkёpunim tё ngushtë me institucionet e tjera 

vendore dhe arsimore, organizatat e ndryshme pёr edukimin dhe ndё

rgjegjёsimin e tё rinjve, komunitetit, grupeve tё interesit, pёr mbrojtjen e 

mjedisit dhe biodiversitetit. Mbajtja pastёr e ambientit ku jetojmë, hedhja 

e mbeturinave nё kosh dhe organizimi i aktiviteteve tё pastrimit me tё 

rinjtë e shkollave pёr tё rritur sa mё shumё edukimin dhe sensibilizimin e 

tyre, i shërbejnë kultivimit dhe zhvillimit të një kulture ndryshe nё qytetin 

ku jetojmë.

5.3 Qasja nё komunitet.
Aktualisht, nё Bashkinё Dibёr janё prezente dhe zhvillojnë aktivitetin e 

tyre shumё organizata qё punojnë me projekte pёr mbrojtjen e mjedisit si 

dhe me zhvillimin e qëndrueshёm qё mbështesin fermerët e zonёs pёr 

zhvillimin e aktivitetit tё tyre duke qenё sa mё miqёsorë me natyrën, siç 

janё: 

1. Shoqata Ekspertёt e rinj mjedisorë me projektin Kultivimi i BMA; 

2. Agro-EkoDibra me projektin Mbështetja e blegtorёve;

3. Shoqata e Pyjeve melan me projektin Mbështetja e bletërritësve.

Tё gjitha këto projekte kanё në fokus mbështetjen me finacime tё 

fermerëve tё zonёs, ku finacues kryesor ёshtё “EuroNatur”. Këto projekte 

do të orientojnë komunitetin për një sjellje më miqësore ndaj natyrёs. Nё 

Bashkinё Dibёr zhvillohen edhe njё sёrё projektesh të tjera qё zbatohen 

nga organizata si ALCDF, Argita Vizion, WordVizion etj.

5.4 Pushteti lokal si agjent ndryshimi.
Bashkia Dibёr duhet të shndërrohet në agjent ndryshimi, duke e kthyer 

mbrojtjen e klimës në prioritet të angazhimeve të saj.

Bashkia Dibёr duhet tё hartojё politikat e saj si agjent kryesor ndryshimi n

ё territorin qё ajo menaxhon, për të dhënë kështu një kontribut thelbësor 

jo thjesht dhe vetëm në mbrojtjen mjedisore, por në perspektivën 

afatgjate të përballimit me sukses të atyre sfidave që vijnë nga ndryshimet 

klimatike. 

• Për sa i përket pyetjes nëse ajri dhe toka janë të pastra në qytet, 

shumica e të rinjve (ose 72%) dhe aktorëve lokalë (ose 77%) janë përgjigjur 

me “po”. 

• Një numër i konsiderueshëm të rinjsh (57% e të intervistuarve) 

mendojnë se politikat arsimore nuk janë të qëndrueshme. Ndër të rinjtë 

që mendojnë se ka politika të qëndrueshme arsimore, vetëm 43% janë 

përgjigjur se ka oferta rajonale për arsim. 

54% e të rinjve nuk mendojnë se ekziston akses për të gjithë, mundësisht 

falas.  

6. TRANSFORMIMI SOCIAL-EKOLOGJIK 
SI MODEL ZGJIDHJEJE PЁR 
NDRYSHIMET KLIMATIKE: 
Transformimi social-ekologjik është një model konkurrues për 

komunitetin ku jetojmë. Ai shihet si një nevojë e domosdoshme 

implementimi social, sepse ka impakt të drejtpërdrejtë dhe indirekt në 

ndryshimet klimatike.

Nga përpunimi i të dhënave të të intervistuarve dhe të të rinjve të 

anketuar, u vu re se ka mjaft elemente të përbashkëta në rekomandimet e 

ofruara prej tyre, pasi u analizuan gjetjet e secilit. Ky është një tregues se 

problematikat dhe shqetësimet janë relativisht të njëjta për qytetarët e 

Bashkisë Dibër. Nga përpunimi i të dhënave të të intervistuarve, kishte 

elemente të përbashkëta të gjetjeve, si nga aktorët e institucioneve 

publike lokale ashtu edhe nga aktorët e arsimit, biznesit etj. 

Bazuar mbi gjetjet nga procesi i intervistimeve dhe anketimeve dolën 

në pah këto REKOMANDIME PËR INSTITUCIONET E NIVELIT LOKAL:

• Zhvillimi i strategjive lokale për ndërgjegjësimin, sensibilizimin dhe 

investimin në institucionet publike dhe shkollat publike, në tranzicionin 

drejt energjive të rinovueshme.

• Megjithëse shumica e të rinjve kanë dëgjuar për certifikatat bio, 

shumica e tyre nuk e dinë se çfarë janë certifikatat bio dhe kush i përdor 

ato. Nga ana tjetër, shumica e aktorëve vendas nuk kanë dëgjuar për 

certifikatën bio.

• Inkurajimi i ripërdorimit apo edhe riciklimit të materialeve të 

ndërtimit. duke planifikuar nxitjen e kompanive që ripërpunojnë 

materialet e vjetra dhe i shesin me gjysmë çmimi.

• Ndonëse shumica e njerëzve që marrin pjesë në anketë mendojnë se 

shkolla/universiteti përgatit ekspertë për fushat, shumica e tyre mendojnë 

se kurrikulat nuk janë bashkëkohore.

• Mbështetje ekonomike dhe bashkëpunim me organizata që synojnë 

ndërgjegjësimin e të rinjve nëpërmjet edukimit joformal në përdorimin e 

energjisë së riprodhueshme, transformimin e lëvizshmërisë, promovimin e 

alternativave ekologjike të ngrohjes, transformimit dhe konsumit, si dhe 

transformimin agrar dhe ushqimin.

• Ngritja e një strukture për konsulencë dhe informacion për 

ndërtuesit mbi ndërtimet ekologjike dhe identifikimin dhe rrjetëzimin e 

kompanive të ndërtimit ekologjik.

5.5 Nxitja e bashkёpunimit midis trinomit pushtet 
lokal-biznes-komunitet.
Tradicionalisht në Bashkinë Dibër nuk është evidentuar një bashkëpunim i 

mirё me bizneset e zonёs, qё janё shtylla kryesore pёr ndryshim dhe 

zhvillimin e komunitetit ku jetojmë. Gjithsesi, hapat e parë të këtij 

bashkëpunimi janë hedhur dhe tashmë nevojitet thellimi i tij, përmes 

rregulloreve tё pёrbashkëta pёr rritjen e transparencёs vendore dhe 

investimeve publike nga pushteti vendor.  Prandaj, mbetet me rëndësi 

angazhimi për konsolidimin e urave të komunikimit mes palëve për të 

garantuar shkëmbimin e ideve nga të gjitha grupet e interesit. Një 

shembull pozitiv i bashkëpunimit mes pushtetit lokal, bizneseve dhe 

komunitetit është Panairi i produkteve bujqësore, përmes të cilit 

promovohet tradita edhe vlerat e zonës. 

Gjetjet kryesore:  

• Përqindja e të rinjve që kanë informacion në lidhje me energjinë e 

rinovueshme është më e ulët se e aktorëve lokalë. Vetëm 63% e të rinjve e 

kanë këtë informacion. Ndërsa në rastin e aktorëve lokalë, e kanë 96% e 

tyre. 

• Shumica e të intervistuarve (36% e të rinjve dhe 92% e aktorëve 

lokalë) janë përgjigjur se kanë njohuri për përdorimin e paneleve diellore 

në territorin e bashkisë. Ata u përgjigjën se përdoruesit kryesorë të 

paneleve diellore janë bizneset dhe familjet.

• Për sa i përket certifikatave bio, shumica e të rinjve (ose 68%) kanë 

dëgjuar për to. Nga ana tjetër, aktorët lokalë (ose 38%) kanë dëgjuar për to. 

• Për sa i përket pyetjes nëse në bashki ka produkte bujqësore bio, 

99% e të rinjve janë përgjigjur me “po”.



TABELA E PЁRMBAJTJES

1. PЁRSE KY MANUAL?  

Në ditët tona, kriza klimatike është një nga problemet më të mëdha nё tё 

gjithё globin e cila ka mobilizuar qeveritë e shumë shteteve të botës në 

përpjekjen për të adresuar pasojat e saj dhe përmirësimin e situatës. Në 

ditët e sotme ajo është duke kërcënuar me shkatërrimin e një pjese të 

madhe të mirëqënies sonë dhe arritjeve tona sociale. Kjo krizë është duke 

e thelluar pabarazinë sociale në të gjithë botën. Dëmet afatgjata që 

shfaqen kanë vënë në rrezik bazën e jetës për brezat e ardhshëm duke 

rrezikur seriozisht normalitetin e jetës nё tokёn qё po lёmё trashёgim. 

Çështja e ndryshimeve klimatike mund të duket me rëndësi dytësore në 

raport me çështjen e varfërisë nё vendin tonё, shëndetit publik, apo 

mungesës së zhvillimit ekonomik. Mirëpo. mostrajtimi i ndryshimeve 

klimatike mund të dëmtojë suksesin e trajtimit të këtyre çështjeve 

urgjente. Pra, ndryshimet klimatike gjithsesi ndikojnë në zhvillimin 

ekonomik dhe shoqëror, ndërsa efektet e saj cënojnë shoqërinë tonë. 

Ndryshimet klimatike tashmë janë duke ndodhur, ndërsa në vitet dhe 

dekadat e ardhshme do të rrisin ndikimin në elementet themelore të jetës 

kudo në botë, por edhe në Shqipëri.

Çёshtjet e klimёs gjatё pandemisё sё COVID -19 kanë marrё njё vëmendje 

tё veçantё nё nivel kombёtar e ndёrkombёtar. Ne u detyruam ta 

ndryshojmë mënyrën tonë të jetesës dhe kjo solli disa efekte pozitive për 

njeriun dhe natyrën, por është e domosdoshme që ne të dimë se si ta 

trajtojmë dhe adresojmë mençurisht sfidën e ndryshimeve klimatike. 

Ndaj, ky manual ka si qёllim qё tё hartojё politika lokale pёr rininё mbi  

transformimin solidar ekologjik.

Nëse nuk ndërhyhet dhe merren masat sot, nё tё ardhmen do të jetë 

shumё vonё dhe katastrofat natyrore do të jenë edhe më të zakonshme 

se sa janё sot. Pushteti qendror dhe ai vendor janë aktorët kryesorë qё 

duhet tё hartojnë politikat mjedisore mbështetёse, në partneritet me 

komunitetin përmes aktiviteteve tё ndryshme qё udhëhiqen nga 

organizatat jo fitimprurëse, pushteti qendror e lokal. 

3. ANALIZA E SITUATЁS NЁ NIVEL 
LOKAL: 
Situata aktuale e problemeve mjedisore në Bashkinë Dibër është 

përmirësuar ndjeshëm dhe bazohet nё planet kombёtare pёr 

menaxhimin e mbetjeve urbane dhe mbrojtjen e mjedisit. Bashkia Dibёr 

kujdeset pёr menaxhimin dhe mbrojtjen e territorit tё saj, duke pastruar 

mbetjet urbane dhe dërguar ato nё vendgrumbullime pёr mbajtjen pastё

r tё qytetit, duke mbrojtur pyjet nga prerjet e paligjshme. Ështё ndёrprerë 

gjuetia e paligjshme nё zonё, për sigurimin e mbrojtjes së biodiversitetit n

ё parkun Korab-Koritnik. Pra, e thënë ndryshe, Bashkia Dibёr me 

kapacitetet dhe logjistikën e saj kujdeset pёr menaxhimin dhe mbrojtjen 

e mjedisit. 

Kjo ka ndodhur edhe si rezultat i mbështetjes së donatorëve të ndryshëm 

të cilët kanë investuar në mbrojtjen e mjedisit, zhvillimin e turizmit, 

agroturizmit, traditës dhe kulturës, forcimin e kapaciteteve me 

komunitetin dhe pushtetin vendor. Gjithashtu, po vijon të zhvillohen 

sportet e çiklizmit dhe rafting në lumin Drin. Vetë pozita gjeografike në të 

cilin Dibra ndodhet, i ka mundësuar zonës jo pak resurse dhe trashëgimi 

natyrore e kulturore të papromovuara mjaftueshëm, që do të mund të 

ofrojnë vende të reja pune për të rinjtë e zonës, në rast se shfrytëzohen me 

një qasje strategjike. 

 

Nga ana tjetër, Bashkia Dibër në bashkëpunim me organizata të 

ndryshme po promovon dhe zhvillon turizmin malor duke përfshirë të 

rinjtë vullnetarë dhe duke i trajnuar e certifikuar për udhërrëfyes turistikë. 

Kjo nënkupton për ta një mundësi të re punësimi, duke i shndërruar 

njëkohësisht në kontribues të zhvillimit të zonës.  Organizimi i panaireve 

për promovimin dhe shitjen e produkteve bio nё qytetin e Peshkopisё, ku 

marrin pjesё fermerё të zonёs, ruajtja dhe promovimi i bukurive natyrore, 

trashëgimisë kulturore dhe monumenteve të natyrës, do të rrisë aktivitetin 

turistik të zonës. Për rrjedhojë, do të mundësojë të ardhura shtesë për 

banorët e zonës që mirëpresin turistët e huaj në bujtinat e tyre. 

Përgjithësisht, bashkitë e vogla kanë një qasje më të ndjeshme mbi 

programet e mbështetjeve për të rinjtë dhe fatmirësisht në Bashkinë 

Dibër mund të identifikohet një vëmendje e shtuar ndaj politikave 

strategjike të punësimit për të rinjtë, duke ofruar kështu jo vetëm një 

mundësi aktivizimi, por edhe një perspektivë të mirëfilltë 

social-ekonomike.

Kjo qasje bazohet edhe nё Masterplanin e punёsimit të realizuar nё bashk

ёpunim me Bashkinё Dibёr.

Nga intervistat e realizuara nё Bashkinё Dibёr me 98 të rinj, rezulton se ata 

kanë një mungesë të theksuar informacioni pёr energjinё e rinovueshme, 

pёrdorimin e paneleve, produktet bio, pastёrtinë e tokёs/ ajrit/ ujit dhe 

transformimet social-ekologjike. Nё çdo pёrgjigje të dhënë, ky lloj 

Ky manual do u vijё nё ndihmё grupeve tё interesit dhe pushtetit lokal. U 

drejtohet posaçërisht bashkive me mbi 20.000 banorë, sepse bashkitë 

luajnë një rol kyç, për ta çuar përpara transformimin e shoqërisë, duke 

synuar informimin e aktorёve lokalë mbi transformimet ekologjike dhe 

mbi rёndёsinë qё kanë ndryshimet klimatike nё mjedis.

2. KRIZA KLIMATIKE DHE SITUATA 
AKTUALE NЁ SHQIPЁRI. 
Çështjet klimatike sot janё shndërruar në shqetësimin madhor të 

shoqërive në të gjitha nivelet, globale por edhe lokale, ndaj ne si shoqёri 

gjithmonё duhet tё mendojmë për zgjidhjet konkrete nё nivel lokal, qё tё 

mund të japin edhe një kontribut domethënës nё nivel global.

Për këto arsye, mund tё themi se ka ardhur momenti për një transformim 

radikal drejt një shoqërie të qëndrueshme ekologjikisht dhe të drejtë nga 

pikëpamja sociale.

 

Nё Shqipёri, ndryshimi i klimës ka qenë një çështje së cilës i është dhënë 

rëndësi gjatë viteve të fundit, në kuadër të politikave të mbrojtjes së 

mjedisit. Në vitin 1995, Shqipëria ratifikoi Konventën kuadër të Kombeve të 

Bashkuara për ndryshimet klimatike. Në dhjetor të vitit 2004, qeveria 

ratifikoi Protokollin e Kiotos që synonte reduktimin ose kufizimin e 

emetimeve të gazrave të efektit serrë (GES), për vendet e Evropës Lindore, 

me 24% nga viti bazë deri në vitin 2010. Ratifikimi i Marrëveshjes së Parisit 

2015 (UNFCCC).

Siç dihet, Shqipëria ёshtё bёrë palë dhe po merr veprime ndërgjegjësuese 

konkrete pёr shqetësimet mjedisore qё ndikojnë nё ndryshimet klimatike. 

• Transformimi i mobilitetit. 
Në Bashkinë Dibër ka ndryshuar së fundmi mobiliteti, duke mënjanuar në 

pjesën e fundit të daljes së qytetit të ashtuquajtur “Ish-parku”, të gjithë 

furgonat e transportit  të rretheve dhe të qyteteve të tjera në këtë zonë, si 

dhe me vendosjen e një autobusi për transport urban brenda qytetit.

Fillimisht, ky ndryshim ka hasur mospëlqime nga qytetarët, por ai ka 

mundësuar reduktimin e trafikut në kryqëzimet rrugore, për rrjedhojë 

reduktimin e ndotjes akustike si dhe uljen e numrit të aksidenteve.  

Tashmë kanë filluar të përdoren dhe biçikletat, por ecja në këmbë mbetet 

ende mënyra më e preferuar e qytetarëve për të lëvizur dhe pikërisht kjo 

është një shtyllë e fortë e mobilitetit dekarbonizues. Megjithatë, në 

Peshkopi, karboni në ajër është në nivele të ulëta për vetë faktin se është 

një zonë e vogël urbane e rrethuar me male të larta dhe ku gjelbërimi 

dominon përmbi betonizimin.

• Transformimi i ngrohjes (ndërtime ekologjike urbane). 
Sistemi i ngrohjes në Bashkinë e Dibrës kryhet kryesisht me dru në të 

gjitha shkollat, kopshtet, dhe çerdhet. Edhe pse vitet e fundit është 

përdorur dhe sistemi i ngrohjes me kaldaja me pelet në 2 shkolla, Gjimnazi 

Said Najdeni, ish-godina e universitetit ku zhvillon mësim cikli i ulët i dy 

shkollave Demir Gashi dhe Selim Alliu.

• Ekologjia në qytet - ndahet në dy zona, ajo urbane dhe rurale e 

Bashkisë Dibër, ku politikat mjedisore kryesisht ndiqen dhe zbatohen nga 

shoqata të ndryshme në bashkëpunim me shkollat e arsimit 9-vjeçar dhe 

të mesëm. Në zonat urbane shihet një ndryshim, por dhe ky vetëm në 

bulevardet kryesore me vendosjen e koshave të mbeturinave, ndërsa në 

pjesët e tjera jo. Parqet dhe rrugët janë të pastra, por një situatë e rënduar 

konstatohet në lumenj dhe pranë spitaleve, ku nevojitet një ndërhyrje 

emergjente. Në zonat rurale janë vendosur kosha mbeturinash, por jo në 

të gjitha lagjet lokale vihet re prezenca e tyre, prandaj duhet një 

bashkëpunim me bashkinë për marrjen e masave, pastrimin dhe 

mbulimin e gjithë zonës me kosha për mirëmenaxhimin e mbetjeve 

urbane.

• Edukim për menaxhimin e mbetjeve. 

Kjo lloj politike, që e vë theksin te ndërgjegjësimi dhe edukimi i të rinjve 

mbi menaxhimin e mbetjeve, ka nisur nga shkollat, aty ku nxënësit sjellin 

piktura me tematikë mjedisin, mbi mënyrën si shihet ai nën syrin e një 

fëmije. Është e rëndësishme për t’u theksuar, se jo të gjitha subjektet e 

furrave të bukës janë përdorues të rregullt të letrës si material i 

riciklueshëm, me përjashtim të disa subjekteve që e përdorin atë 

rregullisht.

• Transformimi i mënyrës së të ushqyerit dhe përdorimi 
i qëndrueshëm i tokës.

•  Ruajtja e specieve dhe bimëve medicinale – Bashkia Dibër është e 

favorizuar duke qenë se bimët medicinale janë të kultuvuara masivisht 

dhe shumë banorë sigurojnë të ardhurat e jetesës së tyre duke i kultivuar 

dhe mbledhur në fushat e shumta të Dibrës. Gjithashtu, po bëhet një punë 

e madhe për mbrojtjen e specieve përmes projekteve të ndryshme nga 

informacioni vlerësohet afёrsisht me 40% tё njohurive nga tё anketuarit. 

Po ashtu, edhe nga 15 intervistat e realizuara për të parë nivelin e 

informacionit mbi energjinë e rinovueshme, certifikimeve të produkteve 

bio etj, ku janё pёrfshirë pёrfaqёsues tё OJF-ve tё ndryshme, punonjёsit e 

Bashkisё Dibёr, komuniteti, bizneset e zonёs urbane dhe rurale, ekspertët 

e mjedisit dhe bujqёsisё, specialistё tё pyjeve etj, vihet re një mungesë e 

theksuar informacioni, e cila nga pёrgjigjet e dhёna, arrin deri nё 30% të 

totalit.

• Transformimi energjitik (energjia e rinovueshme).
Në këtë aspekt, situata ka filluar të ndryshojë. Në disa shkolla sistemi i 

ngrohjes me kaldaja ka filluar funksionimin. Po ashtu, shohim një 

përpjekje private të banorëve të cilët kanë filluar të përdorin panelet 

diellore, kryesisht në banesa dhe në disa biznese hotelerie, bujtina dhe 

stane që ndodhen në zonën e parkut Korab-Koritnik, çka tregon 

investimet në energjinë e pastër për të mbrojtur sa më mirë mjedisin. Në 

këtë pikë, bizneset e zonës kanë hedhur një hap para në investimin e 

energjisë së pastër, nga ku më pas do kemi investimeve në panelet 

diellore. Aktualisht, këto investime janë në një përqindje të ulët.

Është e rëndësishme për t’u theksuar se në Planin e zhvillimit vendor, 

Bashkia Dibër ka si objektiv specifik investimin në rritjen e prodhimit të 

energjisë nga burimet e rinovueshme, kryesisht prodhimin e energjisë 

diellore termike dhe fotovoltaike në planin e saj afatgjatë. 

Prodhimi i energjisë nga mbetjet është në planin e kësaj bashkie, si një 

mënyrë që ndikon edhe në aspektin e produktivitetit ekonomik, por që 

ende nuk është përfshirë në planet investuese. 

shoqata mjedisore që synojnë të rrisin edukimin e komunitetit, duke e 

orientuar atë drejt kultivimit dhe duke i siguruar mbështetje financiare.

• Bimët endemike – Dibra krenohet me produktet endemike të cilat 

dita ditës po kultivohen edhe më shumë, madje nuk mungojnë as historitë 

e suksesit si ai i fermës “Keshi” ku kultivohen bimët aronia dhe goxhibery. 

Po ashtu edhe boronica dhe akacia, si dhe lule nga të cilat prodhohen 

çajra të ndryshëm me veti kurative.

• Mbështetje për ushqimin e shëndetshëm – Bashkia Dibër në 

bashkëpunim me Organizatën ALCDF ka bërë të mundur organizimin e 

Panairit të të Vjelave për të promovuar produktet BIO të zonës dhe 

ushqimet sezonale.

• Bujqësi solidare – sigurisht që bujqësia është një aktivitetet kryesor 

edhe në këtë bashki, ku shumë familje sigurojnë jetesën e tyre përmes 

punës në toka. Vitet e fundit, përveç produkteve të grurit, interesi është 

rritur edhe për prodhimet frutore, teksa bizneset vendase janë certifikuar 

për ushtrimin e veprimtarisë dhe importimin e prodhimeve bio, nga ku 

mund të përmendim sipërmarrjet “Kop Frut”, Agro Zerja ‘Jufka Dibre Zebi” 

etj. 

4. ÇFARЁ ЁSHTЁ TRANSFORMIMI 
SOCIAL-EKOLOGJIK? 

Ndryshimet klimatike që prekin në mënyrë të pashmangshme shoqërinë 

tonë, nuk duhen nënvlerësuar, por duhen trajtuar si prioritete serioze në 

shumë rrafshe të zhvillimit shoqëror, ndërmjet shumë aktorëve, nga 

vendimmarrësit te shoqëria civile.

Bashkia ka disa mundësi, por edhe përgjegjësi për të nisur me proceset e 

transformimit ekologjik, duke u bazuar nё marrëveshjet ndërkombëtare, 

rregullat vendore, si dhe duhet që të vendosen piketat konkrete të 

transformimit në rrafshin lokal.

Politikat transformuese të pushtetit lokal janë detyra dhe përgjegjësi që 

kërkojnë gjithëpërfshirje dhe kontribut ndërsektorial. Ndaj një formë e re e 

bashkëpunimit solidar, rrugë të reja dhe një angazhim i përbashkët i 

shumë aktorëve, janë domosdoshmëri për transformimin ekologjik.

5. TRANSFORMIMI SOCIAL-EKOLOGJIK 
NЁ PRAKTIKЁ: 
Në lidhje me transformimin social-ekologjik duhet theksuar se mbetet 

ende shumë për t’u realizuar, pasi shumë nga shtyllat kryesore që 

përbëjnë transformimin social-ekologjik, në Bashkinë Dibër ende nuk janë 

të njohura e aq më pak të aplikueshme. Në këtë drejtim nevojiten 

rregullore dhe investime konkrete, duke u bazuar nё formatet kombëtare 

dhe ndёrkombёtare. 

Në Bashkinë Dibёr ka njё sёrё organizatash qё punojnë me projekte pёr 

mbrojtjen e mjedisit dhe pёr transformimin social-ekologjik, duke 

mbështetur komunitetin me investime konkrete. Puna e tyre ka hedhur 

themelet e para për të ndërtuar një model të ri të zhvillimit urban mbi 

qasjen e transformimit social-ekologjik.

Platforma e transformimit pёrfshin:

1. Qeveria dhe administrata

2. Shoqёria civile

3. Organizata dhe shoqatat

4. Ekonomia

5. Shkenca

5.1 Ku merr formё ky transformim: 
Bashkia Dibёr ka mundёsinё pёr ndёrtimin e politikave, rregulloreve 

lokale, mbështetjen e bizneseve e fermerëve e zonёs dhe komunitetin, 

duke zhvilluar potencialet e saj nё: 

1. Transformimin e të ushqyerit.

2. Transformimin e industrisë dhe konsumit.

3. Transformimin e mobilitetit.

4. Transformimin energjitik.

5. Transformimin e ngrohjes dhe banimit.

5.2 Ndёrgjegjёsimi qytetar.
Bashkia Dibёr ka bashkёpunim tё ngushtë me institucionet e tjera 

vendore dhe arsimore, organizatat e ndryshme pёr edukimin dhe ndё

rgjegjёsimin e tё rinjve, komunitetit, grupeve tё interesit, pёr mbrojtjen e 

mjedisit dhe biodiversitetit. Mbajtja pastёr e ambientit ku jetojmë, hedhja 

e mbeturinave nё kosh dhe organizimi i aktiviteteve tё pastrimit me tё 

rinjtë e shkollave pёr tё rritur sa mё shumё edukimin dhe sensibilizimin e 

tyre, i shërbejnë kultivimit dhe zhvillimit të një kulture ndryshe nё qytetin 

ku jetojmë.

5.3 Qasja nё komunitet.
Aktualisht, nё Bashkinё Dibёr janё prezente dhe zhvillojnë aktivitetin e 

tyre shumё organizata qё punojnë me projekte pёr mbrojtjen e mjedisit si 

dhe me zhvillimin e qëndrueshёm qё mbështesin fermerët e zonёs pёr 

zhvillimin e aktivitetit tё tyre duke qenё sa mё miqёsorë me natyrën, siç 

janё: 

1. Shoqata Ekspertёt e rinj mjedisorë me projektin Kultivimi i BMA; 

2. Agro-EkoDibra me projektin Mbështetja e blegtorёve;

3. Shoqata e Pyjeve melan me projektin Mbështetja e bletërritësve.

Tё gjitha këto projekte kanё në fokus mbështetjen me finacime tё 

fermerëve tё zonёs, ku finacues kryesor ёshtё “EuroNatur”. Këto projekte 

do të orientojnë komunitetin për një sjellje më miqësore ndaj natyrёs. Nё 

Bashkinё Dibёr zhvillohen edhe njё sёrё projektesh të tjera qё zbatohen 

nga organizata si ALCDF, Argita Vizion, WordVizion etj.

5.4 Pushteti lokal si agjent ndryshimi.
Bashkia Dibёr duhet të shndërrohet në agjent ndryshimi, duke e kthyer 

mbrojtjen e klimës në prioritet të angazhimeve të saj.

Bashkia Dibёr duhet tё hartojё politikat e saj si agjent kryesor ndryshimi n

ё territorin qё ajo menaxhon, për të dhënë kështu një kontribut thelbësor 

jo thjesht dhe vetëm në mbrojtjen mjedisore, por në perspektivën 

afatgjate të përballimit me sukses të atyre sfidave që vijnë nga ndryshimet 

klimatike. 

• Për sa i përket pyetjes nëse ajri dhe toka janë të pastra në qytet, 

shumica e të rinjve (ose 72%) dhe aktorëve lokalë (ose 77%) janë përgjigjur 

me “po”. 

• Një numër i konsiderueshëm të rinjsh (57% e të intervistuarve) 

mendojnë se politikat arsimore nuk janë të qëndrueshme. Ndër të rinjtë 

që mendojnë se ka politika të qëndrueshme arsimore, vetëm 43% janë 

përgjigjur se ka oferta rajonale për arsim. 

54% e të rinjve nuk mendojnë se ekziston akses për të gjithë, mundësisht 

falas.  

6. TRANSFORMIMI SOCIAL-EKOLOGJIK 
SI MODEL ZGJIDHJEJE PЁR 
NDRYSHIMET KLIMATIKE: 
Transformimi social-ekologjik është një model konkurrues për 

komunitetin ku jetojmë. Ai shihet si një nevojë e domosdoshme 

implementimi social, sepse ka impakt të drejtpërdrejtë dhe indirekt në 

ndryshimet klimatike.

Nga përpunimi i të dhënave të të intervistuarve dhe të të rinjve të 

anketuar, u vu re se ka mjaft elemente të përbashkëta në rekomandimet e 

ofruara prej tyre, pasi u analizuan gjetjet e secilit. Ky është një tregues se 

problematikat dhe shqetësimet janë relativisht të njëjta për qytetarët e 

Bashkisë Dibër. Nga përpunimi i të dhënave të të intervistuarve, kishte 

elemente të përbashkëta të gjetjeve, si nga aktorët e institucioneve 

publike lokale ashtu edhe nga aktorët e arsimit, biznesit etj. 

Bazuar mbi gjetjet nga procesi i intervistimeve dhe anketimeve dolën 

në pah këto REKOMANDIME PËR INSTITUCIONET E NIVELIT LOKAL:

• Zhvillimi i strategjive lokale për ndërgjegjësimin, sensibilizimin dhe 

investimin në institucionet publike dhe shkollat publike, në tranzicionin 

drejt energjive të rinovueshme.

• Megjithëse shumica e të rinjve kanë dëgjuar për certifikatat bio, 

shumica e tyre nuk e dinë se çfarë janë certifikatat bio dhe kush i përdor 

ato. Nga ana tjetër, shumica e aktorëve vendas nuk kanë dëgjuar për 

certifikatën bio.

• Inkurajimi i ripërdorimit apo edhe riciklimit të materialeve të 

ndërtimit. duke planifikuar nxitjen e kompanive që ripërpunojnë 

materialet e vjetra dhe i shesin me gjysmë çmimi.

• Ndonëse shumica e njerëzve që marrin pjesë në anketë mendojnë se 

shkolla/universiteti përgatit ekspertë për fushat, shumica e tyre mendojnë 

se kurrikulat nuk janë bashkëkohore.

• Mbështetje ekonomike dhe bashkëpunim me organizata që synojnë 

ndërgjegjësimin e të rinjve nëpërmjet edukimit joformal në përdorimin e 

energjisë së riprodhueshme, transformimin e lëvizshmërisë, promovimin e 

alternativave ekologjike të ngrohjes, transformimit dhe konsumit, si dhe 

transformimin agrar dhe ushqimin.

• Ngritja e një strukture për konsulencë dhe informacion për 

ndërtuesit mbi ndërtimet ekologjike dhe identifikimin dhe rrjetëzimin e 

kompanive të ndërtimit ekologjik.

5.5 Nxitja e bashkёpunimit midis trinomit pushtet 
lokal-biznes-komunitet.
Tradicionalisht në Bashkinë Dibër nuk është evidentuar një bashkëpunim i 

mirё me bizneset e zonёs, qё janё shtylla kryesore pёr ndryshim dhe 

zhvillimin e komunitetit ku jetojmë. Gjithsesi, hapat e parë të këtij 

bashkëpunimi janë hedhur dhe tashmë nevojitet thellimi i tij, përmes 

rregulloreve tё pёrbashkëta pёr rritjen e transparencёs vendore dhe 

investimeve publike nga pushteti vendor.  Prandaj, mbetet me rëndësi 

angazhimi për konsolidimin e urave të komunikimit mes palëve për të 

garantuar shkëmbimin e ideve nga të gjitha grupet e interesit. Një 

shembull pozitiv i bashkëpunimit mes pushtetit lokal, bizneseve dhe 

komunitetit është Panairi i produkteve bujqësore, përmes të cilit 

promovohet tradita edhe vlerat e zonës. 

Gjetjet kryesore:  

• Përqindja e të rinjve që kanë informacion në lidhje me energjinë e 

rinovueshme është më e ulët se e aktorëve lokalë. Vetëm 63% e të rinjve e 

kanë këtë informacion. Ndërsa në rastin e aktorëve lokalë, e kanë 96% e 

tyre. 

• Shumica e të intervistuarve (36% e të rinjve dhe 92% e aktorëve 

lokalë) janë përgjigjur se kanë njohuri për përdorimin e paneleve diellore 

në territorin e bashkisë. Ata u përgjigjën se përdoruesit kryesorë të 

paneleve diellore janë bizneset dhe familjet.

• Për sa i përket certifikatave bio, shumica e të rinjve (ose 68%) kanë 

dëgjuar për to. Nga ana tjetër, aktorët lokalë (ose 38%) kanë dëgjuar për to. 

• Për sa i përket pyetjes nëse në bashki ka produkte bujqësore bio, 

99% e të rinjve janë përgjigjur me “po”.



1. PЁRSE KY MANUAL?  

Në ditët tona, kriza klimatike është një nga problemet më të mëdha nё tё 

gjithё globin e cila ka mobilizuar qeveritë e shumë shteteve të botës në 

përpjekjen për të adresuar pasojat e saj dhe përmirësimin e situatës. Në 

ditët e sotme ajo është duke kërcënuar me shkatërrimin e një pjese të 

madhe të mirëqënies sonë dhe arritjeve tona sociale. Kjo krizë është duke 

e thelluar pabarazinë sociale në të gjithë botën. Dëmet afatgjata që 

shfaqen kanë vënë në rrezik bazën e jetës për brezat e ardhshëm duke 

rrezikur seriozisht normalitetin e jetës nё tokёn qё po lёmё trashёgim. 

Çështja e ndryshimeve klimatike mund të duket me rëndësi dytësore në 

raport me çështjen e varfërisë nё vendin tonё, shëndetit publik, apo 

mungesës së zhvillimit ekonomik. Mirëpo. mostrajtimi i ndryshimeve 

klimatike mund të dëmtojë suksesin e trajtimit të këtyre çështjeve 

urgjente. Pra, ndryshimet klimatike gjithsesi ndikojnë në zhvillimin 

ekonomik dhe shoqëror, ndërsa efektet e saj cënojnë shoqërinë tonë. 

Ndryshimet klimatike tashmë janë duke ndodhur, ndërsa në vitet dhe 

dekadat e ardhshme do të rrisin ndikimin në elementet themelore të jetës 

kudo në botë, por edhe në Shqipëri.

Çёshtjet e klimёs gjatё pandemisё sё COVID -19 kanë marrё njё vëmendje 

tё veçantё nё nivel kombёtar e ndёrkombёtar. Ne u detyruam ta 

ndryshojmë mënyrën tonë të jetesës dhe kjo solli disa efekte pozitive për 

njeriun dhe natyrën, por është e domosdoshme që ne të dimë se si ta 

trajtojmë dhe adresojmë mençurisht sfidën e ndryshimeve klimatike. 

Ndaj, ky manual ka si qёllim qё tё hartojё politika lokale pёr rininё mbi  

transformimin solidar ekologjik.

Nëse nuk ndërhyhet dhe merren masat sot, nё tё ardhmen do të jetë 

shumё vonё dhe katastrofat natyrore do të jenë edhe më të zakonshme 

se sa janё sot. Pushteti qendror dhe ai vendor janë aktorët kryesorë qё 

duhet tё hartojnë politikat mjedisore mbështetёse, në partneritet me 

komunitetin përmes aktiviteteve tё ndryshme qё udhëhiqen nga 

organizatat jo fitimprurëse, pushteti qendror e lokal. 

3. ANALIZA E SITUATЁS NЁ NIVEL 
LOKAL: 
Situata aktuale e problemeve mjedisore në Bashkinë Dibër është 

përmirësuar ndjeshëm dhe bazohet nё planet kombёtare pёr 

menaxhimin e mbetjeve urbane dhe mbrojtjen e mjedisit. Bashkia Dibёr 

kujdeset pёr menaxhimin dhe mbrojtjen e territorit tё saj, duke pastruar 

mbetjet urbane dhe dërguar ato nё vendgrumbullime pёr mbajtjen pastё

r tё qytetit, duke mbrojtur pyjet nga prerjet e paligjshme. Ështё ndёrprerë 

gjuetia e paligjshme nё zonё, për sigurimin e mbrojtjes së biodiversitetit n

ё parkun Korab-Koritnik. Pra, e thënë ndryshe, Bashkia Dibёr me 

kapacitetet dhe logjistikën e saj kujdeset pёr menaxhimin dhe mbrojtjen 

e mjedisit. 

Kjo ka ndodhur edhe si rezultat i mbështetjes së donatorëve të ndryshëm 

të cilët kanë investuar në mbrojtjen e mjedisit, zhvillimin e turizmit, 

agroturizmit, traditës dhe kulturës, forcimin e kapaciteteve me 

komunitetin dhe pushtetin vendor. Gjithashtu, po vijon të zhvillohen 

sportet e çiklizmit dhe rafting në lumin Drin. Vetë pozita gjeografike në të 

cilin Dibra ndodhet, i ka mundësuar zonës jo pak resurse dhe trashëgimi 

natyrore e kulturore të papromovuara mjaftueshëm, që do të mund të 

ofrojnë vende të reja pune për të rinjtë e zonës, në rast se shfrytëzohen me 

një qasje strategjike. 

 

Nga ana tjetër, Bashkia Dibër në bashkëpunim me organizata të 

ndryshme po promovon dhe zhvillon turizmin malor duke përfshirë të 

rinjtë vullnetarë dhe duke i trajnuar e certifikuar për udhërrëfyes turistikë. 

Kjo nënkupton për ta një mundësi të re punësimi, duke i shndërruar 

njëkohësisht në kontribues të zhvillimit të zonës.  Organizimi i panaireve 

për promovimin dhe shitjen e produkteve bio nё qytetin e Peshkopisё, ku 

marrin pjesё fermerё të zonёs, ruajtja dhe promovimi i bukurive natyrore, 

trashëgimisë kulturore dhe monumenteve të natyrës, do të rrisë aktivitetin 

turistik të zonës. Për rrjedhojë, do të mundësojë të ardhura shtesë për 

banorët e zonës që mirëpresin turistët e huaj në bujtinat e tyre. 

Përgjithësisht, bashkitë e vogla kanë një qasje më të ndjeshme mbi 

programet e mbështetjeve për të rinjtë dhe fatmirësisht në Bashkinë 

Dibër mund të identifikohet një vëmendje e shtuar ndaj politikave 

strategjike të punësimit për të rinjtë, duke ofruar kështu jo vetëm një 

mundësi aktivizimi, por edhe një perspektivë të mirëfilltë 

social-ekonomike.

Kjo qasje bazohet edhe nё Masterplanin e punёsimit të realizuar nё bashk

ёpunim me Bashkinё Dibёr.

Nga intervistat e realizuara nё Bashkinё Dibёr me 98 të rinj, rezulton se ata 

kanë një mungesë të theksuar informacioni pёr energjinё e rinovueshme, 

pёrdorimin e paneleve, produktet bio, pastёrtinë e tokёs/ ajrit/ ujit dhe 

transformimet social-ekologjike. Nё çdo pёrgjigje të dhënë, ky lloj 

Ky manual do u vijё nё ndihmё grupeve tё interesit dhe pushtetit lokal. U 

drejtohet posaçërisht bashkive me mbi 20.000 banorë, sepse bashkitë 

luajnë një rol kyç, për ta çuar përpara transformimin e shoqërisë, duke 

synuar informimin e aktorёve lokalë mbi transformimet ekologjike dhe 

mbi rёndёsinë qё kanë ndryshimet klimatike nё mjedis.

2. KRIZA KLIMATIKE DHE SITUATA 
AKTUALE NЁ SHQIPЁRI. 
Çështjet klimatike sot janё shndërruar në shqetësimin madhor të 

shoqërive në të gjitha nivelet, globale por edhe lokale, ndaj ne si shoqёri 

gjithmonё duhet tё mendojmë për zgjidhjet konkrete nё nivel lokal, qё tё 

mund të japin edhe një kontribut domethënës nё nivel global.

Për këto arsye, mund tё themi se ka ardhur momenti për një transformim 

radikal drejt një shoqërie të qëndrueshme ekologjikisht dhe të drejtë nga 

pikëpamja sociale.

 

Nё Shqipёri, ndryshimi i klimës ka qenë një çështje së cilës i është dhënë 

rëndësi gjatë viteve të fundit, në kuadër të politikave të mbrojtjes së 

mjedisit. Në vitin 1995, Shqipëria ratifikoi Konventën kuadër të Kombeve të 

Bashkuara për ndryshimet klimatike. Në dhjetor të vitit 2004, qeveria 

ratifikoi Protokollin e Kiotos që synonte reduktimin ose kufizimin e 

emetimeve të gazrave të efektit serrë (GES), për vendet e Evropës Lindore, 

me 24% nga viti bazë deri në vitin 2010. Ratifikimi i Marrëveshjes së Parisit 

2015 (UNFCCC).

Siç dihet, Shqipëria ёshtё bёrë palë dhe po merr veprime ndërgjegjësuese 

konkrete pёr shqetësimet mjedisore qё ndikojnë nё ndryshimet klimatike. 

• Transformimi i mobilitetit. 
Në Bashkinë Dibër ka ndryshuar së fundmi mobiliteti, duke mënjanuar në 

pjesën e fundit të daljes së qytetit të ashtuquajtur “Ish-parku”, të gjithë 

furgonat e transportit  të rretheve dhe të qyteteve të tjera në këtë zonë, si 

dhe me vendosjen e një autobusi për transport urban brenda qytetit.

Fillimisht, ky ndryshim ka hasur mospëlqime nga qytetarët, por ai ka 

mundësuar reduktimin e trafikut në kryqëzimet rrugore, për rrjedhojë 

reduktimin e ndotjes akustike si dhe uljen e numrit të aksidenteve.  

Tashmë kanë filluar të përdoren dhe biçikletat, por ecja në këmbë mbetet 

ende mënyra më e preferuar e qytetarëve për të lëvizur dhe pikërisht kjo 

është një shtyllë e fortë e mobilitetit dekarbonizues. Megjithatë, në 

Peshkopi, karboni në ajër është në nivele të ulëta për vetë faktin se është 

një zonë e vogël urbane e rrethuar me male të larta dhe ku gjelbërimi 

dominon përmbi betonizimin.

• Transformimi i ngrohjes (ndërtime ekologjike urbane). 
Sistemi i ngrohjes në Bashkinë e Dibrës kryhet kryesisht me dru në të 

gjitha shkollat, kopshtet, dhe çerdhet. Edhe pse vitet e fundit është 

përdorur dhe sistemi i ngrohjes me kaldaja me pelet në 2 shkolla, Gjimnazi 

Said Najdeni, ish-godina e universitetit ku zhvillon mësim cikli i ulët i dy 

shkollave Demir Gashi dhe Selim Alliu.

• Ekologjia në qytet - ndahet në dy zona, ajo urbane dhe rurale e 

Bashkisë Dibër, ku politikat mjedisore kryesisht ndiqen dhe zbatohen nga 

shoqata të ndryshme në bashkëpunim me shkollat e arsimit 9-vjeçar dhe 

të mesëm. Në zonat urbane shihet një ndryshim, por dhe ky vetëm në 

bulevardet kryesore me vendosjen e koshave të mbeturinave, ndërsa në 

pjesët e tjera jo. Parqet dhe rrugët janë të pastra, por një situatë e rënduar 

konstatohet në lumenj dhe pranë spitaleve, ku nevojitet një ndërhyrje 

emergjente. Në zonat rurale janë vendosur kosha mbeturinash, por jo në 

të gjitha lagjet lokale vihet re prezenca e tyre, prandaj duhet një 

bashkëpunim me bashkinë për marrjen e masave, pastrimin dhe 

mbulimin e gjithë zonës me kosha për mirëmenaxhimin e mbetjeve 

urbane.

• Edukim për menaxhimin e mbetjeve. 

Kjo lloj politike, që e vë theksin te ndërgjegjësimi dhe edukimi i të rinjve 

mbi menaxhimin e mbetjeve, ka nisur nga shkollat, aty ku nxënësit sjellin 

piktura me tematikë mjedisin, mbi mënyrën si shihet ai nën syrin e një 

fëmije. Është e rëndësishme për t’u theksuar, se jo të gjitha subjektet e 

furrave të bukës janë përdorues të rregullt të letrës si material i 

riciklueshëm, me përjashtim të disa subjekteve që e përdorin atë 

rregullisht.

• Transformimi i mënyrës së të ushqyerit dhe përdorimi 
i qëndrueshëm i tokës.

•  Ruajtja e specieve dhe bimëve medicinale – Bashkia Dibër është e 

favorizuar duke qenë se bimët medicinale janë të kultuvuara masivisht 

dhe shumë banorë sigurojnë të ardhurat e jetesës së tyre duke i kultivuar 

dhe mbledhur në fushat e shumta të Dibrës. Gjithashtu, po bëhet një punë 

e madhe për mbrojtjen e specieve përmes projekteve të ndryshme nga 

informacioni vlerësohet afёrsisht me 40% tё njohurive nga tё anketuarit. 

Po ashtu, edhe nga 15 intervistat e realizuara për të parë nivelin e 

informacionit mbi energjinë e rinovueshme, certifikimeve të produkteve 

bio etj, ku janё pёrfshirë pёrfaqёsues tё OJF-ve tё ndryshme, punonjёsit e 

Bashkisё Dibёr, komuniteti, bizneset e zonёs urbane dhe rurale, ekspertët 

e mjedisit dhe bujqёsisё, specialistё tё pyjeve etj, vihet re një mungesë e 

theksuar informacioni, e cila nga pёrgjigjet e dhёna, arrin deri nё 30% të 

totalit.

• Transformimi energjitik (energjia e rinovueshme).
Në këtë aspekt, situata ka filluar të ndryshojë. Në disa shkolla sistemi i 

ngrohjes me kaldaja ka filluar funksionimin. Po ashtu, shohim një 

përpjekje private të banorëve të cilët kanë filluar të përdorin panelet 

diellore, kryesisht në banesa dhe në disa biznese hotelerie, bujtina dhe 

stane që ndodhen në zonën e parkut Korab-Koritnik, çka tregon 

investimet në energjinë e pastër për të mbrojtur sa më mirë mjedisin. Në 

këtë pikë, bizneset e zonës kanë hedhur një hap para në investimin e 

energjisë së pastër, nga ku më pas do kemi investimeve në panelet 

diellore. Aktualisht, këto investime janë në një përqindje të ulët.

Është e rëndësishme për t’u theksuar se në Planin e zhvillimit vendor, 

Bashkia Dibër ka si objektiv specifik investimin në rritjen e prodhimit të 

energjisë nga burimet e rinovueshme, kryesisht prodhimin e energjisë 

diellore termike dhe fotovoltaike në planin e saj afatgjatë. 

Prodhimi i energjisë nga mbetjet është në planin e kësaj bashkie, si një 

mënyrë që ndikon edhe në aspektin e produktivitetit ekonomik, por që 

ende nuk është përfshirë në planet investuese. 

shoqata mjedisore që synojnë të rrisin edukimin e komunitetit, duke e 

orientuar atë drejt kultivimit dhe duke i siguruar mbështetje financiare.

• Bimët endemike – Dibra krenohet me produktet endemike të cilat 

dita ditës po kultivohen edhe më shumë, madje nuk mungojnë as historitë 

e suksesit si ai i fermës “Keshi” ku kultivohen bimët aronia dhe goxhibery. 

Po ashtu edhe boronica dhe akacia, si dhe lule nga të cilat prodhohen 

çajra të ndryshëm me veti kurative.

• Mbështetje për ushqimin e shëndetshëm – Bashkia Dibër në 

bashkëpunim me Organizatën ALCDF ka bërë të mundur organizimin e 

Panairit të të Vjelave për të promovuar produktet BIO të zonës dhe 

ushqimet sezonale.

• Bujqësi solidare – sigurisht që bujqësia është një aktivitetet kryesor 

edhe në këtë bashki, ku shumë familje sigurojnë jetesën e tyre përmes 

punës në toka. Vitet e fundit, përveç produkteve të grurit, interesi është 

rritur edhe për prodhimet frutore, teksa bizneset vendase janë certifikuar 

për ushtrimin e veprimtarisë dhe importimin e prodhimeve bio, nga ku 

mund të përmendim sipërmarrjet “Kop Frut”, Agro Zerja ‘Jufka Dibre Zebi” 

etj. 

4. ÇFARЁ ЁSHTЁ TRANSFORMIMI 
SOCIAL-EKOLOGJIK? 

Ndryshimet klimatike që prekin në mënyrë të pashmangshme shoqërinë 

tonë, nuk duhen nënvlerësuar, por duhen trajtuar si prioritete serioze në 

shumë rrafshe të zhvillimit shoqëror, ndërmjet shumë aktorëve, nga 

vendimmarrësit te shoqëria civile.

Bashkia ka disa mundësi, por edhe përgjegjësi për të nisur me proceset e 

transformimit ekologjik, duke u bazuar nё marrëveshjet ndërkombëtare, 

rregullat vendore, si dhe duhet që të vendosen piketat konkrete të 

transformimit në rrafshin lokal.

Politikat transformuese të pushtetit lokal janë detyra dhe përgjegjësi që 

kërkojnë gjithëpërfshirje dhe kontribut ndërsektorial. Ndaj një formë e re e 

bashkëpunimit solidar, rrugë të reja dhe një angazhim i përbashkët i 

shumë aktorëve, janë domosdoshmëri për transformimin ekologjik.

5. TRANSFORMIMI SOCIAL-EKOLOGJIK 
NЁ PRAKTIKЁ: 
Në lidhje me transformimin social-ekologjik duhet theksuar se mbetet 

ende shumë për t’u realizuar, pasi shumë nga shtyllat kryesore që 

përbëjnë transformimin social-ekologjik, në Bashkinë Dibër ende nuk janë 

të njohura e aq më pak të aplikueshme. Në këtë drejtim nevojiten 

rregullore dhe investime konkrete, duke u bazuar nё formatet kombëtare 

dhe ndёrkombёtare. 

Në Bashkinë Dibёr ka njё sёrё organizatash qё punojnë me projekte pёr 

mbrojtjen e mjedisit dhe pёr transformimin social-ekologjik, duke 

mbështetur komunitetin me investime konkrete. Puna e tyre ka hedhur 

themelet e para për të ndërtuar një model të ri të zhvillimit urban mbi 

qasjen e transformimit social-ekologjik.

Platforma e transformimit pёrfshin:

1. Qeveria dhe administrata

2. Shoqёria civile

3. Organizata dhe shoqatat

4. Ekonomia

5. Shkenca

5.1 Ku merr formё ky transformim: 
Bashkia Dibёr ka mundёsinё pёr ndёrtimin e politikave, rregulloreve 

lokale, mbështetjen e bizneseve e fermerëve e zonёs dhe komunitetin, 

duke zhvilluar potencialet e saj nё: 

1. Transformimin e të ushqyerit.

2. Transformimin e industrisë dhe konsumit.

3. Transformimin e mobilitetit.

4. Transformimin energjitik.

5. Transformimin e ngrohjes dhe banimit.

5.2 Ndёrgjegjёsimi qytetar.
Bashkia Dibёr ka bashkёpunim tё ngushtë me institucionet e tjera 

vendore dhe arsimore, organizatat e ndryshme pёr edukimin dhe ndё

rgjegjёsimin e tё rinjve, komunitetit, grupeve tё interesit, pёr mbrojtjen e 

mjedisit dhe biodiversitetit. Mbajtja pastёr e ambientit ku jetojmë, hedhja 

e mbeturinave nё kosh dhe organizimi i aktiviteteve tё pastrimit me tё 

rinjtë e shkollave pёr tё rritur sa mё shumё edukimin dhe sensibilizimin e 

tyre, i shërbejnë kultivimit dhe zhvillimit të një kulture ndryshe nё qytetin 

ku jetojmë.

5.3 Qasja nё komunitet.
Aktualisht, nё Bashkinё Dibёr janё prezente dhe zhvillojnë aktivitetin e 

tyre shumё organizata qё punojnë me projekte pёr mbrojtjen e mjedisit si 

dhe me zhvillimin e qëndrueshёm qё mbështesin fermerët e zonёs pёr 

zhvillimin e aktivitetit tё tyre duke qenё sa mё miqёsorë me natyrën, siç 

janё: 

1. Shoqata Ekspertёt e rinj mjedisorë me projektin Kultivimi i BMA; 

2. Agro-EkoDibra me projektin Mbështetja e blegtorёve;

3. Shoqata e Pyjeve melan me projektin Mbështetja e bletërritësve.

Tё gjitha këto projekte kanё në fokus mbështetjen me finacime tё 

fermerëve tё zonёs, ku finacues kryesor ёshtё “EuroNatur”. Këto projekte 

do të orientojnë komunitetin për një sjellje më miqësore ndaj natyrёs. Nё 

Bashkinё Dibёr zhvillohen edhe njё sёrё projektesh të tjera qё zbatohen 

nga organizata si ALCDF, Argita Vizion, WordVizion etj.

5.4 Pushteti lokal si agjent ndryshimi.
Bashkia Dibёr duhet të shndërrohet në agjent ndryshimi, duke e kthyer 

mbrojtjen e klimës në prioritet të angazhimeve të saj.

Bashkia Dibёr duhet tё hartojё politikat e saj si agjent kryesor ndryshimi n

ё territorin qё ajo menaxhon, për të dhënë kështu një kontribut thelbësor 

jo thjesht dhe vetëm në mbrojtjen mjedisore, por në perspektivën 

afatgjate të përballimit me sukses të atyre sfidave që vijnë nga ndryshimet 

klimatike. 

• Për sa i përket pyetjes nëse ajri dhe toka janë të pastra në qytet, 

shumica e të rinjve (ose 72%) dhe aktorëve lokalë (ose 77%) janë përgjigjur 

me “po”. 

• Një numër i konsiderueshëm të rinjsh (57% e të intervistuarve) 

mendojnë se politikat arsimore nuk janë të qëndrueshme. Ndër të rinjtë 

që mendojnë se ka politika të qëndrueshme arsimore, vetëm 43% janë 

përgjigjur se ka oferta rajonale për arsim. 

54% e të rinjve nuk mendojnë se ekziston akses për të gjithë, mundësisht 

falas.  

6. TRANSFORMIMI SOCIAL-EKOLOGJIK 
SI MODEL ZGJIDHJEJE PЁR 
NDRYSHIMET KLIMATIKE: 
Transformimi social-ekologjik është një model konkurrues për 

komunitetin ku jetojmë. Ai shihet si një nevojë e domosdoshme 

implementimi social, sepse ka impakt të drejtpërdrejtë dhe indirekt në 

ndryshimet klimatike.

Nga përpunimi i të dhënave të të intervistuarve dhe të të rinjve të 

anketuar, u vu re se ka mjaft elemente të përbashkëta në rekomandimet e 

ofruara prej tyre, pasi u analizuan gjetjet e secilit. Ky është një tregues se 

problematikat dhe shqetësimet janë relativisht të njëjta për qytetarët e 

Bashkisë Dibër. Nga përpunimi i të dhënave të të intervistuarve, kishte 

elemente të përbashkëta të gjetjeve, si nga aktorët e institucioneve 

publike lokale ashtu edhe nga aktorët e arsimit, biznesit etj. 

Bazuar mbi gjetjet nga procesi i intervistimeve dhe anketimeve dolën 

në pah këto REKOMANDIME PËR INSTITUCIONET E NIVELIT LOKAL:

• Zhvillimi i strategjive lokale për ndërgjegjësimin, sensibilizimin dhe 

investimin në institucionet publike dhe shkollat publike, në tranzicionin 

drejt energjive të rinovueshme.

• Megjithëse shumica e të rinjve kanë dëgjuar për certifikatat bio, 

shumica e tyre nuk e dinë se çfarë janë certifikatat bio dhe kush i përdor 

ato. Nga ana tjetër, shumica e aktorëve vendas nuk kanë dëgjuar për 

certifikatën bio.

• Inkurajimi i ripërdorimit apo edhe riciklimit të materialeve të 

ndërtimit. duke planifikuar nxitjen e kompanive që ripërpunojnë 

materialet e vjetra dhe i shesin me gjysmë çmimi.

• Ndonëse shumica e njerëzve që marrin pjesë në anketë mendojnë se 

shkolla/universiteti përgatit ekspertë për fushat, shumica e tyre mendojnë 

se kurrikulat nuk janë bashkëkohore.

• Mbështetje ekonomike dhe bashkëpunim me organizata që synojnë 

ndërgjegjësimin e të rinjve nëpërmjet edukimit joformal në përdorimin e 

energjisë së riprodhueshme, transformimin e lëvizshmërisë, promovimin e 

alternativave ekologjike të ngrohjes, transformimit dhe konsumit, si dhe 

transformimin agrar dhe ushqimin.

• Ngritja e një strukture për konsulencë dhe informacion për 

ndërtuesit mbi ndërtimet ekologjike dhe identifikimin dhe rrjetëzimin e 

kompanive të ndërtimit ekologjik.

5.5 Nxitja e bashkёpunimit midis trinomit pushtet 
lokal-biznes-komunitet.
Tradicionalisht në Bashkinë Dibër nuk është evidentuar një bashkëpunim i 

mirё me bizneset e zonёs, qё janё shtylla kryesore pёr ndryshim dhe 

zhvillimin e komunitetit ku jetojmë. Gjithsesi, hapat e parë të këtij 

bashkëpunimi janë hedhur dhe tashmë nevojitet thellimi i tij, përmes 

rregulloreve tё pёrbashkëta pёr rritjen e transparencёs vendore dhe 

investimeve publike nga pushteti vendor.  Prandaj, mbetet me rëndësi 

angazhimi për konsolidimin e urave të komunikimit mes palëve për të 

garantuar shkëmbimin e ideve nga të gjitha grupet e interesit. Një 

shembull pozitiv i bashkëpunimit mes pushtetit lokal, bizneseve dhe 

komunitetit është Panairi i produkteve bujqësore, përmes të cilit 

promovohet tradita edhe vlerat e zonës. 

Gjetjet kryesore:  

• Përqindja e të rinjve që kanë informacion në lidhje me energjinë e 

rinovueshme është më e ulët se e aktorëve lokalë. Vetëm 63% e të rinjve e 

kanë këtë informacion. Ndërsa në rastin e aktorëve lokalë, e kanë 96% e 

tyre. 

• Shumica e të intervistuarve (36% e të rinjve dhe 92% e aktorëve 

lokalë) janë përgjigjur se kanë njohuri për përdorimin e paneleve diellore 

në territorin e bashkisë. Ata u përgjigjën se përdoruesit kryesorë të 

paneleve diellore janë bizneset dhe familjet.

• Për sa i përket certifikatave bio, shumica e të rinjve (ose 68%) kanë 

dëgjuar për to. Nga ana tjetër, aktorët lokalë (ose 38%) kanë dëgjuar për to. 

• Për sa i përket pyetjes nëse në bashki ka produkte bujqësore bio, 

99% e të rinjve janë përgjigjur me “po”.



1. PЁRSE KY MANUAL?  

Në ditët tona, kriza klimatike është një nga problemet më të mëdha nё tё 

gjithё globin e cila ka mobilizuar qeveritë e shumë shteteve të botës në 

përpjekjen për të adresuar pasojat e saj dhe përmirësimin e situatës. Në 

ditët e sotme ajo është duke kërcënuar me shkatërrimin e një pjese të 

madhe të mirëqënies sonë dhe arritjeve tona sociale. Kjo krizë është duke 

e thelluar pabarazinë sociale në të gjithë botën. Dëmet afatgjata që 

shfaqen kanë vënë në rrezik bazën e jetës për brezat e ardhshëm duke 

rrezikur seriozisht normalitetin e jetës nё tokёn qё po lёmё trashёgim. 

Çështja e ndryshimeve klimatike mund të duket me rëndësi dytësore në 

raport me çështjen e varfërisë nё vendin tonё, shëndetit publik, apo 

mungesës së zhvillimit ekonomik. Mirëpo. mostrajtimi i ndryshimeve 

klimatike mund të dëmtojë suksesin e trajtimit të këtyre çështjeve 

urgjente. Pra, ndryshimet klimatike gjithsesi ndikojnë në zhvillimin 

ekonomik dhe shoqëror, ndërsa efektet e saj cënojnë shoqërinë tonë. 

Ndryshimet klimatike tashmë janë duke ndodhur, ndërsa në vitet dhe 

dekadat e ardhshme do të rrisin ndikimin në elementet themelore të jetës 

kudo në botë, por edhe në Shqipëri.

Çёshtjet e klimёs gjatё pandemisё sё COVID -19 kanë marrё njё vëmendje 

tё veçantё nё nivel kombёtar e ndёrkombёtar. Ne u detyruam ta 

ndryshojmë mënyrën tonë të jetesës dhe kjo solli disa efekte pozitive për 

njeriun dhe natyrën, por është e domosdoshme që ne të dimë se si ta 

trajtojmë dhe adresojmë mençurisht sfidën e ndryshimeve klimatike. 

Ndaj, ky manual ka si qёllim qё tё hartojё politika lokale pёr rininё mbi  

transformimin solidar ekologjik.

Nëse nuk ndërhyhet dhe merren masat sot, nё tё ardhmen do të jetë 

shumё vonё dhe katastrofat natyrore do të jenë edhe më të zakonshme 

se sa janё sot. Pushteti qendror dhe ai vendor janë aktorët kryesorë qё 

duhet tё hartojnë politikat mjedisore mbështetёse, në partneritet me 

komunitetin përmes aktiviteteve tё ndryshme qё udhëhiqen nga 

organizatat jo fitimprurëse, pushteti qendror e lokal. 

3. ANALIZA E SITUATЁS NЁ NIVEL 
LOKAL: 
Situata aktuale e problemeve mjedisore në Bashkinë Dibër është 

përmirësuar ndjeshëm dhe bazohet nё planet kombёtare pёr 

menaxhimin e mbetjeve urbane dhe mbrojtjen e mjedisit. Bashkia Dibёr 

kujdeset pёr menaxhimin dhe mbrojtjen e territorit tё saj, duke pastruar 

mbetjet urbane dhe dërguar ato nё vendgrumbullime pёr mbajtjen pastё

r tё qytetit, duke mbrojtur pyjet nga prerjet e paligjshme. Ështё ndёrprerë 

gjuetia e paligjshme nё zonё, për sigurimin e mbrojtjes së biodiversitetit n

ё parkun Korab-Koritnik. Pra, e thënë ndryshe, Bashkia Dibёr me 

kapacitetet dhe logjistikën e saj kujdeset pёr menaxhimin dhe mbrojtjen 

e mjedisit. 

Kjo ka ndodhur edhe si rezultat i mbështetjes së donatorëve të ndryshëm 

të cilët kanë investuar në mbrojtjen e mjedisit, zhvillimin e turizmit, 

agroturizmit, traditës dhe kulturës, forcimin e kapaciteteve me 

komunitetin dhe pushtetin vendor. Gjithashtu, po vijon të zhvillohen 

sportet e çiklizmit dhe rafting në lumin Drin. Vetë pozita gjeografike në të 

cilin Dibra ndodhet, i ka mundësuar zonës jo pak resurse dhe trashëgimi 

natyrore e kulturore të papromovuara mjaftueshëm, që do të mund të 

ofrojnë vende të reja pune për të rinjtë e zonës, në rast se shfrytëzohen me 

një qasje strategjike. 

 

Nga ana tjetër, Bashkia Dibër në bashkëpunim me organizata të 

ndryshme po promovon dhe zhvillon turizmin malor duke përfshirë të 

rinjtë vullnetarë dhe duke i trajnuar e certifikuar për udhërrëfyes turistikë. 

Kjo nënkupton për ta një mundësi të re punësimi, duke i shndërruar 

njëkohësisht në kontribues të zhvillimit të zonës.  Organizimi i panaireve 

për promovimin dhe shitjen e produkteve bio nё qytetin e Peshkopisё, ku 

marrin pjesё fermerё të zonёs, ruajtja dhe promovimi i bukurive natyrore, 

trashëgimisë kulturore dhe monumenteve të natyrës, do të rrisë aktivitetin 

turistik të zonës. Për rrjedhojë, do të mundësojë të ardhura shtesë për 

banorët e zonës që mirëpresin turistët e huaj në bujtinat e tyre. 

Përgjithësisht, bashkitë e vogla kanë një qasje më të ndjeshme mbi 

programet e mbështetjeve për të rinjtë dhe fatmirësisht në Bashkinë 

Dibër mund të identifikohet një vëmendje e shtuar ndaj politikave 

strategjike të punësimit për të rinjtë, duke ofruar kështu jo vetëm një 

mundësi aktivizimi, por edhe një perspektivë të mirëfilltë 

social-ekonomike.

Kjo qasje bazohet edhe nё Masterplanin e punёsimit të realizuar nё bashk

ёpunim me Bashkinё Dibёr.

Nga intervistat e realizuara nё Bashkinё Dibёr me 98 të rinj, rezulton se ata 

kanë një mungesë të theksuar informacioni pёr energjinё e rinovueshme, 

pёrdorimin e paneleve, produktet bio, pastёrtinë e tokёs/ ajrit/ ujit dhe 

transformimet social-ekologjike. Nё çdo pёrgjigje të dhënë, ky lloj 

Ky manual do u vijё nё ndihmё grupeve tё interesit dhe pushtetit lokal. U 

drejtohet posaçërisht bashkive me mbi 20.000 banorë, sepse bashkitë 

luajnë një rol kyç, për ta çuar përpara transformimin e shoqërisë, duke 

synuar informimin e aktorёve lokalë mbi transformimet ekologjike dhe 

mbi rёndёsinë qё kanë ndryshimet klimatike nё mjedis.

2. KRIZA KLIMATIKE DHE SITUATA 
AKTUALE NЁ SHQIPЁRI. 
Çështjet klimatike sot janё shndërruar në shqetësimin madhor të 

shoqërive në të gjitha nivelet, globale por edhe lokale, ndaj ne si shoqёri 

gjithmonё duhet tё mendojmë për zgjidhjet konkrete nё nivel lokal, qё tё 

mund të japin edhe një kontribut domethënës nё nivel global.

Për këto arsye, mund tё themi se ka ardhur momenti për një transformim 

radikal drejt një shoqërie të qëndrueshme ekologjikisht dhe të drejtë nga 

pikëpamja sociale.

 

Nё Shqipёri, ndryshimi i klimës ka qenë një çështje së cilës i është dhënë 

rëndësi gjatë viteve të fundit, në kuadër të politikave të mbrojtjes së 

mjedisit. Në vitin 1995, Shqipëria ratifikoi Konventën kuadër të Kombeve të 

Bashkuara për ndryshimet klimatike. Në dhjetor të vitit 2004, qeveria 

ratifikoi Protokollin e Kiotos që synonte reduktimin ose kufizimin e 

emetimeve të gazrave të efektit serrë (GES), për vendet e Evropës Lindore, 

me 24% nga viti bazë deri në vitin 2010. Ratifikimi i Marrëveshjes së Parisit 

2015 (UNFCCC).

Siç dihet, Shqipëria ёshtё bёrë palë dhe po merr veprime ndërgjegjësuese 

konkrete pёr shqetësimet mjedisore qё ndikojnë nё ndryshimet klimatike. 

• Transformimi i mobilitetit. 
Në Bashkinë Dibër ka ndryshuar së fundmi mobiliteti, duke mënjanuar në 

pjesën e fundit të daljes së qytetit të ashtuquajtur “Ish-parku”, të gjithë 

furgonat e transportit  të rretheve dhe të qyteteve të tjera në këtë zonë, si 

dhe me vendosjen e një autobusi për transport urban brenda qytetit.

Fillimisht, ky ndryshim ka hasur mospëlqime nga qytetarët, por ai ka 

mundësuar reduktimin e trafikut në kryqëzimet rrugore, për rrjedhojë 

reduktimin e ndotjes akustike si dhe uljen e numrit të aksidenteve.  

Tashmë kanë filluar të përdoren dhe biçikletat, por ecja në këmbë mbetet 

ende mënyra më e preferuar e qytetarëve për të lëvizur dhe pikërisht kjo 

është një shtyllë e fortë e mobilitetit dekarbonizues. Megjithatë, në 

Peshkopi, karboni në ajër është në nivele të ulëta për vetë faktin se është 

një zonë e vogël urbane e rrethuar me male të larta dhe ku gjelbërimi 

dominon përmbi betonizimin.

• Transformimi i ngrohjes (ndërtime ekologjike urbane). 
Sistemi i ngrohjes në Bashkinë e Dibrës kryhet kryesisht me dru në të 

gjitha shkollat, kopshtet, dhe çerdhet. Edhe pse vitet e fundit është 

përdorur dhe sistemi i ngrohjes me kaldaja me pelet në 2 shkolla, Gjimnazi 

Said Najdeni, ish-godina e universitetit ku zhvillon mësim cikli i ulët i dy 

shkollave Demir Gashi dhe Selim Alliu.

• Ekologjia në qytet - ndahet në dy zona, ajo urbane dhe rurale e 

Bashkisë Dibër, ku politikat mjedisore kryesisht ndiqen dhe zbatohen nga 

shoqata të ndryshme në bashkëpunim me shkollat e arsimit 9-vjeçar dhe 

të mesëm. Në zonat urbane shihet një ndryshim, por dhe ky vetëm në 

bulevardet kryesore me vendosjen e koshave të mbeturinave, ndërsa në 

pjesët e tjera jo. Parqet dhe rrugët janë të pastra, por një situatë e rënduar 

konstatohet në lumenj dhe pranë spitaleve, ku nevojitet një ndërhyrje 

emergjente. Në zonat rurale janë vendosur kosha mbeturinash, por jo në 

të gjitha lagjet lokale vihet re prezenca e tyre, prandaj duhet një 

bashkëpunim me bashkinë për marrjen e masave, pastrimin dhe 

mbulimin e gjithë zonës me kosha për mirëmenaxhimin e mbetjeve 

urbane.

• Edukim për menaxhimin e mbetjeve. 

Kjo lloj politike, që e vë theksin te ndërgjegjësimi dhe edukimi i të rinjve 

mbi menaxhimin e mbetjeve, ka nisur nga shkollat, aty ku nxënësit sjellin 

piktura me tematikë mjedisin, mbi mënyrën si shihet ai nën syrin e një 

fëmije. Është e rëndësishme për t’u theksuar, se jo të gjitha subjektet e 

furrave të bukës janë përdorues të rregullt të letrës si material i 

riciklueshëm, me përjashtim të disa subjekteve që e përdorin atë 

rregullisht.

• Transformimi i mënyrës së të ushqyerit dhe përdorimi 
i qëndrueshëm i tokës.

•  Ruajtja e specieve dhe bimëve medicinale – Bashkia Dibër është e 

favorizuar duke qenë se bimët medicinale janë të kultuvuara masivisht 

dhe shumë banorë sigurojnë të ardhurat e jetesës së tyre duke i kultivuar 

dhe mbledhur në fushat e shumta të Dibrës. Gjithashtu, po bëhet një punë 

e madhe për mbrojtjen e specieve përmes projekteve të ndryshme nga 

informacioni vlerësohet afёrsisht me 40% tё njohurive nga tё anketuarit. 

Po ashtu, edhe nga 15 intervistat e realizuara për të parë nivelin e 

informacionit mbi energjinë e rinovueshme, certifikimeve të produkteve 

bio etj, ku janё pёrfshirë pёrfaqёsues tё OJF-ve tё ndryshme, punonjёsit e 

Bashkisё Dibёr, komuniteti, bizneset e zonёs urbane dhe rurale, ekspertët 

e mjedisit dhe bujqёsisё, specialistё tё pyjeve etj, vihet re një mungesë e 

theksuar informacioni, e cila nga pёrgjigjet e dhёna, arrin deri nё 30% të 

totalit.

• Transformimi energjitik (energjia e rinovueshme).
Në këtë aspekt, situata ka filluar të ndryshojë. Në disa shkolla sistemi i 

ngrohjes me kaldaja ka filluar funksionimin. Po ashtu, shohim një 

përpjekje private të banorëve të cilët kanë filluar të përdorin panelet 

diellore, kryesisht në banesa dhe në disa biznese hotelerie, bujtina dhe 

stane që ndodhen në zonën e parkut Korab-Koritnik, çka tregon 

investimet në energjinë e pastër për të mbrojtur sa më mirë mjedisin. Në 

këtë pikë, bizneset e zonës kanë hedhur një hap para në investimin e 

energjisë së pastër, nga ku më pas do kemi investimeve në panelet 

diellore. Aktualisht, këto investime janë në një përqindje të ulët.

Është e rëndësishme për t’u theksuar se në Planin e zhvillimit vendor, 

Bashkia Dibër ka si objektiv specifik investimin në rritjen e prodhimit të 

energjisë nga burimet e rinovueshme, kryesisht prodhimin e energjisë 

diellore termike dhe fotovoltaike në planin e saj afatgjatë. 

Prodhimi i energjisë nga mbetjet është në planin e kësaj bashkie, si një 

mënyrë që ndikon edhe në aspektin e produktivitetit ekonomik, por që 

ende nuk është përfshirë në planet investuese. 

shoqata mjedisore që synojnë të rrisin edukimin e komunitetit, duke e 

orientuar atë drejt kultivimit dhe duke i siguruar mbështetje financiare.

• Bimët endemike – Dibra krenohet me produktet endemike të cilat 

dita ditës po kultivohen edhe më shumë, madje nuk mungojnë as historitë 

e suksesit si ai i fermës “Keshi” ku kultivohen bimët aronia dhe goxhibery. 

Po ashtu edhe boronica dhe akacia, si dhe lule nga të cilat prodhohen 

çajra të ndryshëm me veti kurative.

• Mbështetje për ushqimin e shëndetshëm – Bashkia Dibër në 

bashkëpunim me Organizatën ALCDF ka bërë të mundur organizimin e 

Panairit të të Vjelave për të promovuar produktet BIO të zonës dhe 

ushqimet sezonale.

• Bujqësi solidare – sigurisht që bujqësia është një aktivitetet kryesor 

edhe në këtë bashki, ku shumë familje sigurojnë jetesën e tyre përmes 

punës në toka. Vitet e fundit, përveç produkteve të grurit, interesi është 

rritur edhe për prodhimet frutore, teksa bizneset vendase janë certifikuar 

për ushtrimin e veprimtarisë dhe importimin e prodhimeve bio, nga ku 

mund të përmendim sipërmarrjet “Kop Frut”, Agro Zerja ‘Jufka Dibre Zebi” 

etj. 

4. ÇFARЁ ЁSHTЁ TRANSFORMIMI 
SOCIAL-EKOLOGJIK? 

Ndryshimet klimatike që prekin në mënyrë të pashmangshme shoqërinë 

tonë, nuk duhen nënvlerësuar, por duhen trajtuar si prioritete serioze në 

shumë rrafshe të zhvillimit shoqëror, ndërmjet shumë aktorëve, nga 

vendimmarrësit te shoqëria civile.

Bashkia ka disa mundësi, por edhe përgjegjësi për të nisur me proceset e 

transformimit ekologjik, duke u bazuar nё marrëveshjet ndërkombëtare, 

rregullat vendore, si dhe duhet që të vendosen piketat konkrete të 

transformimit në rrafshin lokal.

Politikat transformuese të pushtetit lokal janë detyra dhe përgjegjësi që 

kërkojnë gjithëpërfshirje dhe kontribut ndërsektorial. Ndaj një formë e re e 

bashkëpunimit solidar, rrugë të reja dhe një angazhim i përbashkët i 

shumë aktorëve, janë domosdoshmëri për transformimin ekologjik.

5. TRANSFORMIMI SOCIAL-EKOLOGJIK 
NЁ PRAKTIKЁ: 
Në lidhje me transformimin social-ekologjik duhet theksuar se mbetet 

ende shumë për t’u realizuar, pasi shumë nga shtyllat kryesore që 

përbëjnë transformimin social-ekologjik, në Bashkinë Dibër ende nuk janë 

të njohura e aq më pak të aplikueshme. Në këtë drejtim nevojiten 

rregullore dhe investime konkrete, duke u bazuar nё formatet kombëtare 

dhe ndёrkombёtare. 

Në Bashkinë Dibёr ka njё sёrё organizatash qё punojnë me projekte pёr 

mbrojtjen e mjedisit dhe pёr transformimin social-ekologjik, duke 

mbështetur komunitetin me investime konkrete. Puna e tyre ka hedhur 

themelet e para për të ndërtuar një model të ri të zhvillimit urban mbi 

qasjen e transformimit social-ekologjik.

Platforma e transformimit pёrfshin:

1. Qeveria dhe administrata

2. Shoqёria civile

3. Organizata dhe shoqatat

4. Ekonomia

5. Shkenca

5.1 Ku merr formё ky transformim: 
Bashkia Dibёr ka mundёsinё pёr ndёrtimin e politikave, rregulloreve 

lokale, mbështetjen e bizneseve e fermerëve e zonёs dhe komunitetin, 

duke zhvilluar potencialet e saj nё: 

1. Transformimin e të ushqyerit.

2. Transformimin e industrisë dhe konsumit.

3. Transformimin e mobilitetit.

4. Transformimin energjitik.

5. Transformimin e ngrohjes dhe banimit.

5.2 Ndёrgjegjёsimi qytetar.
Bashkia Dibёr ka bashkёpunim tё ngushtë me institucionet e tjera 

vendore dhe arsimore, organizatat e ndryshme pёr edukimin dhe ndё

rgjegjёsimin e tё rinjve, komunitetit, grupeve tё interesit, pёr mbrojtjen e 

mjedisit dhe biodiversitetit. Mbajtja pastёr e ambientit ku jetojmë, hedhja 

e mbeturinave nё kosh dhe organizimi i aktiviteteve tё pastrimit me tё 

rinjtë e shkollave pёr tё rritur sa mё shumё edukimin dhe sensibilizimin e 

tyre, i shërbejnë kultivimit dhe zhvillimit të një kulture ndryshe nё qytetin 

ku jetojmë.

5.3 Qasja nё komunitet.
Aktualisht, nё Bashkinё Dibёr janё prezente dhe zhvillojnë aktivitetin e 

tyre shumё organizata qё punojnë me projekte pёr mbrojtjen e mjedisit si 

dhe me zhvillimin e qëndrueshёm qё mbështesin fermerët e zonёs pёr 

zhvillimin e aktivitetit tё tyre duke qenё sa mё miqёsorë me natyrën, siç 

janё: 

1. Shoqata Ekspertёt e rinj mjedisorë me projektin Kultivimi i BMA; 

2. Agro-EkoDibra me projektin Mbështetja e blegtorёve;

3. Shoqata e Pyjeve melan me projektin Mbështetja e bletërritësve.

Tё gjitha këto projekte kanё në fokus mbështetjen me finacime tё 

fermerëve tё zonёs, ku finacues kryesor ёshtё “EuroNatur”. Këto projekte 

do të orientojnë komunitetin për një sjellje më miqësore ndaj natyrёs. Nё 

Bashkinё Dibёr zhvillohen edhe njё sёrё projektesh të tjera qё zbatohen 

nga organizata si ALCDF, Argita Vizion, WordVizion etj.

5.4 Pushteti lokal si agjent ndryshimi.
Bashkia Dibёr duhet të shndërrohet në agjent ndryshimi, duke e kthyer 

mbrojtjen e klimës në prioritet të angazhimeve të saj.

Bashkia Dibёr duhet tё hartojё politikat e saj si agjent kryesor ndryshimi n

ё territorin qё ajo menaxhon, për të dhënë kështu një kontribut thelbësor 

jo thjesht dhe vetëm në mbrojtjen mjedisore, por në perspektivën 

afatgjate të përballimit me sukses të atyre sfidave që vijnë nga ndryshimet 

klimatike. 

• Për sa i përket pyetjes nëse ajri dhe toka janë të pastra në qytet, 

shumica e të rinjve (ose 72%) dhe aktorëve lokalë (ose 77%) janë përgjigjur 

me “po”. 

• Një numër i konsiderueshëm të rinjsh (57% e të intervistuarve) 

mendojnë se politikat arsimore nuk janë të qëndrueshme. Ndër të rinjtë 

që mendojnë se ka politika të qëndrueshme arsimore, vetëm 43% janë 

përgjigjur se ka oferta rajonale për arsim. 

54% e të rinjve nuk mendojnë se ekziston akses për të gjithë, mundësisht 

falas.  

6. TRANSFORMIMI SOCIAL-EKOLOGJIK 
SI MODEL ZGJIDHJEJE PЁR 
NDRYSHIMET KLIMATIKE: 
Transformimi social-ekologjik është një model konkurrues për 

komunitetin ku jetojmë. Ai shihet si një nevojë e domosdoshme 

implementimi social, sepse ka impakt të drejtpërdrejtë dhe indirekt në 

ndryshimet klimatike.

Nga përpunimi i të dhënave të të intervistuarve dhe të të rinjve të 

anketuar, u vu re se ka mjaft elemente të përbashkëta në rekomandimet e 

ofruara prej tyre, pasi u analizuan gjetjet e secilit. Ky është një tregues se 

problematikat dhe shqetësimet janë relativisht të njëjta për qytetarët e 

Bashkisë Dibër. Nga përpunimi i të dhënave të të intervistuarve, kishte 

elemente të përbashkëta të gjetjeve, si nga aktorët e institucioneve 

publike lokale ashtu edhe nga aktorët e arsimit, biznesit etj. 

Bazuar mbi gjetjet nga procesi i intervistimeve dhe anketimeve dolën 

në pah këto REKOMANDIME PËR INSTITUCIONET E NIVELIT LOKAL:

• Zhvillimi i strategjive lokale për ndërgjegjësimin, sensibilizimin dhe 

investimin në institucionet publike dhe shkollat publike, në tranzicionin 

drejt energjive të rinovueshme.

• Megjithëse shumica e të rinjve kanë dëgjuar për certifikatat bio, 

shumica e tyre nuk e dinë se çfarë janë certifikatat bio dhe kush i përdor 

ato. Nga ana tjetër, shumica e aktorëve vendas nuk kanë dëgjuar për 

certifikatën bio.

• Inkurajimi i ripërdorimit apo edhe riciklimit të materialeve të 

ndërtimit. duke planifikuar nxitjen e kompanive që ripërpunojnë 

materialet e vjetra dhe i shesin me gjysmë çmimi.

• Ndonëse shumica e njerëzve që marrin pjesë në anketë mendojnë se 

shkolla/universiteti përgatit ekspertë për fushat, shumica e tyre mendojnë 

se kurrikulat nuk janë bashkëkohore.

• Mbështetje ekonomike dhe bashkëpunim me organizata që synojnë 

ndërgjegjësimin e të rinjve nëpërmjet edukimit joformal në përdorimin e 

energjisë së riprodhueshme, transformimin e lëvizshmërisë, promovimin e 

alternativave ekologjike të ngrohjes, transformimit dhe konsumit, si dhe 

transformimin agrar dhe ushqimin.

• Ngritja e një strukture për konsulencë dhe informacion për 

ndërtuesit mbi ndërtimet ekologjike dhe identifikimin dhe rrjetëzimin e 

kompanive të ndërtimit ekologjik.

5.5 Nxitja e bashkёpunimit midis trinomit pushtet 
lokal-biznes-komunitet.
Tradicionalisht në Bashkinë Dibër nuk është evidentuar një bashkëpunim i 

mirё me bizneset e zonёs, qё janё shtylla kryesore pёr ndryshim dhe 

zhvillimin e komunitetit ku jetojmë. Gjithsesi, hapat e parë të këtij 

bashkëpunimi janë hedhur dhe tashmë nevojitet thellimi i tij, përmes 

rregulloreve tё pёrbashkëta pёr rritjen e transparencёs vendore dhe 

investimeve publike nga pushteti vendor.  Prandaj, mbetet me rëndësi 

angazhimi për konsolidimin e urave të komunikimit mes palëve për të 

garantuar shkëmbimin e ideve nga të gjitha grupet e interesit. Një 

shembull pozitiv i bashkëpunimit mes pushtetit lokal, bizneseve dhe 

komunitetit është Panairi i produkteve bujqësore, përmes të cilit 

promovohet tradita edhe vlerat e zonës. 

Gjetjet kryesore:  

• Përqindja e të rinjve që kanë informacion në lidhje me energjinë e 

rinovueshme është më e ulët se e aktorëve lokalë. Vetëm 63% e të rinjve e 

kanë këtë informacion. Ndërsa në rastin e aktorëve lokalë, e kanë 96% e 

tyre. 

• Shumica e të intervistuarve (36% e të rinjve dhe 92% e aktorëve 

lokalë) janë përgjigjur se kanë njohuri për përdorimin e paneleve diellore 

në territorin e bashkisë. Ata u përgjigjën se përdoruesit kryesorë të 

paneleve diellore janë bizneset dhe familjet.

• Për sa i përket certifikatave bio, shumica e të rinjve (ose 68%) kanë 

dëgjuar për to. Nga ana tjetër, aktorët lokalë (ose 38%) kanë dëgjuar për to. 

• Për sa i përket pyetjes nëse në bashki ka produkte bujqësore bio, 

99% e të rinjve janë përgjigjur me “po”.



1. PЁRSE KY MANUAL?  

Në ditët tona, kriza klimatike është një nga problemet më të mëdha nё tё 

gjithё globin e cila ka mobilizuar qeveritë e shumë shteteve të botës në 

përpjekjen për të adresuar pasojat e saj dhe përmirësimin e situatës. Në 

ditët e sotme ajo është duke kërcënuar me shkatërrimin e një pjese të 

madhe të mirëqënies sonë dhe arritjeve tona sociale. Kjo krizë është duke 

e thelluar pabarazinë sociale në të gjithë botën. Dëmet afatgjata që 

shfaqen kanë vënë në rrezik bazën e jetës për brezat e ardhshëm duke 

rrezikur seriozisht normalitetin e jetës nё tokёn qё po lёmё trashёgim. 

Çështja e ndryshimeve klimatike mund të duket me rëndësi dytësore në 

raport me çështjen e varfërisë nё vendin tonё, shëndetit publik, apo 

mungesës së zhvillimit ekonomik. Mirëpo. mostrajtimi i ndryshimeve 

klimatike mund të dëmtojë suksesin e trajtimit të këtyre çështjeve 

urgjente. Pra, ndryshimet klimatike gjithsesi ndikojnë në zhvillimin 

ekonomik dhe shoqëror, ndërsa efektet e saj cënojnë shoqërinë tonë. 

Ndryshimet klimatike tashmë janë duke ndodhur, ndërsa në vitet dhe 

dekadat e ardhshme do të rrisin ndikimin në elementet themelore të jetës 

kudo në botë, por edhe në Shqipëri.

Çёshtjet e klimёs gjatё pandemisё sё COVID -19 kanë marrё njё vëmendje 

tё veçantё nё nivel kombёtar e ndёrkombёtar. Ne u detyruam ta 

ndryshojmë mënyrën tonë të jetesës dhe kjo solli disa efekte pozitive për 

njeriun dhe natyrën, por është e domosdoshme që ne të dimë se si ta 

trajtojmë dhe adresojmë mençurisht sfidën e ndryshimeve klimatike. 

Ndaj, ky manual ka si qёllim qё tё hartojё politika lokale pёr rininё mbi  

transformimin solidar ekologjik.

Nëse nuk ndërhyhet dhe merren masat sot, nё tё ardhmen do të jetë 

shumё vonё dhe katastrofat natyrore do të jenë edhe më të zakonshme 

se sa janё sot. Pushteti qendror dhe ai vendor janë aktorët kryesorë qё 

duhet tё hartojnë politikat mjedisore mbështetёse, në partneritet me 

komunitetin përmes aktiviteteve tё ndryshme qё udhëhiqen nga 

organizatat jo fitimprurëse, pushteti qendror e lokal. 

3. ANALIZA E SITUATЁS NЁ NIVEL 
LOKAL: 
Situata aktuale e problemeve mjedisore në Bashkinë Dibër është 

përmirësuar ndjeshëm dhe bazohet nё planet kombёtare pёr 

menaxhimin e mbetjeve urbane dhe mbrojtjen e mjedisit. Bashkia Dibёr 

kujdeset pёr menaxhimin dhe mbrojtjen e territorit tё saj, duke pastruar 

mbetjet urbane dhe dërguar ato nё vendgrumbullime pёr mbajtjen pastё

r tё qytetit, duke mbrojtur pyjet nga prerjet e paligjshme. Ështё ndёrprerë 

gjuetia e paligjshme nё zonё, për sigurimin e mbrojtjes së biodiversitetit n

ё parkun Korab-Koritnik. Pra, e thënë ndryshe, Bashkia Dibёr me 

kapacitetet dhe logjistikën e saj kujdeset pёr menaxhimin dhe mbrojtjen 

e mjedisit. 

Kjo ka ndodhur edhe si rezultat i mbështetjes së donatorëve të ndryshëm 

të cilët kanë investuar në mbrojtjen e mjedisit, zhvillimin e turizmit, 

agroturizmit, traditës dhe kulturës, forcimin e kapaciteteve me 

komunitetin dhe pushtetin vendor. Gjithashtu, po vijon të zhvillohen 

sportet e çiklizmit dhe rafting në lumin Drin. Vetë pozita gjeografike në të 

cilin Dibra ndodhet, i ka mundësuar zonës jo pak resurse dhe trashëgimi 

natyrore e kulturore të papromovuara mjaftueshëm, që do të mund të 

ofrojnë vende të reja pune për të rinjtë e zonës, në rast se shfrytëzohen me 

një qasje strategjike. 

 

Nga ana tjetër, Bashkia Dibër në bashkëpunim me organizata të 

ndryshme po promovon dhe zhvillon turizmin malor duke përfshirë të 

rinjtë vullnetarë dhe duke i trajnuar e certifikuar për udhërrëfyes turistikë. 

Kjo nënkupton për ta një mundësi të re punësimi, duke i shndërruar 

njëkohësisht në kontribues të zhvillimit të zonës.  Organizimi i panaireve 

për promovimin dhe shitjen e produkteve bio nё qytetin e Peshkopisё, ku 

marrin pjesё fermerё të zonёs, ruajtja dhe promovimi i bukurive natyrore, 

trashëgimisë kulturore dhe monumenteve të natyrës, do të rrisë aktivitetin 

turistik të zonës. Për rrjedhojë, do të mundësojë të ardhura shtesë për 

banorët e zonës që mirëpresin turistët e huaj në bujtinat e tyre. 

Përgjithësisht, bashkitë e vogla kanë një qasje më të ndjeshme mbi 

programet e mbështetjeve për të rinjtë dhe fatmirësisht në Bashkinë 

Dibër mund të identifikohet një vëmendje e shtuar ndaj politikave 

strategjike të punësimit për të rinjtë, duke ofruar kështu jo vetëm një 

mundësi aktivizimi, por edhe një perspektivë të mirëfilltë 

social-ekonomike.

Kjo qasje bazohet edhe nё Masterplanin e punёsimit të realizuar nё bashk

ёpunim me Bashkinё Dibёr.

Nga intervistat e realizuara nё Bashkinё Dibёr me 98 të rinj, rezulton se ata 

kanë një mungesë të theksuar informacioni pёr energjinё e rinovueshme, 

pёrdorimin e paneleve, produktet bio, pastёrtinë e tokёs/ ajrit/ ujit dhe 

transformimet social-ekologjike. Nё çdo pёrgjigje të dhënë, ky lloj 

Ky manual do u vijё nё ndihmё grupeve tё interesit dhe pushtetit lokal. U 

drejtohet posaçërisht bashkive me mbi 20.000 banorë, sepse bashkitë 

luajnë një rol kyç, për ta çuar përpara transformimin e shoqërisë, duke 

synuar informimin e aktorёve lokalë mbi transformimet ekologjike dhe 

mbi rёndёsinë qё kanë ndryshimet klimatike nё mjedis.

2. KRIZA KLIMATIKE DHE SITUATA 
AKTUALE NЁ SHQIPЁRI. 
Çështjet klimatike sot janё shndërruar në shqetësimin madhor të 

shoqërive në të gjitha nivelet, globale por edhe lokale, ndaj ne si shoqёri 

gjithmonё duhet tё mendojmë për zgjidhjet konkrete nё nivel lokal, qё tё 

mund të japin edhe një kontribut domethënës nё nivel global.

Për këto arsye, mund tё themi se ka ardhur momenti për një transformim 

radikal drejt një shoqërie të qëndrueshme ekologjikisht dhe të drejtë nga 

pikëpamja sociale.

 

Nё Shqipёri, ndryshimi i klimës ka qenë një çështje së cilës i është dhënë 

rëndësi gjatë viteve të fundit, në kuadër të politikave të mbrojtjes së 

mjedisit. Në vitin 1995, Shqipëria ratifikoi Konventën kuadër të Kombeve të 

Bashkuara për ndryshimet klimatike. Në dhjetor të vitit 2004, qeveria 

ratifikoi Protokollin e Kiotos që synonte reduktimin ose kufizimin e 

emetimeve të gazrave të efektit serrë (GES), për vendet e Evropës Lindore, 

me 24% nga viti bazë deri në vitin 2010. Ratifikimi i Marrëveshjes së Parisit 

2015 (UNFCCC).

Siç dihet, Shqipëria ёshtё bёrë palë dhe po merr veprime ndërgjegjësuese 

konkrete pёr shqetësimet mjedisore qё ndikojnë nё ndryshimet klimatike. 

• Transformimi i mobilitetit. 
Në Bashkinë Dibër ka ndryshuar së fundmi mobiliteti, duke mënjanuar në 

pjesën e fundit të daljes së qytetit të ashtuquajtur “Ish-parku”, të gjithë 

furgonat e transportit  të rretheve dhe të qyteteve të tjera në këtë zonë, si 

dhe me vendosjen e një autobusi për transport urban brenda qytetit.

Fillimisht, ky ndryshim ka hasur mospëlqime nga qytetarët, por ai ka 

mundësuar reduktimin e trafikut në kryqëzimet rrugore, për rrjedhojë 

reduktimin e ndotjes akustike si dhe uljen e numrit të aksidenteve.  

Tashmë kanë filluar të përdoren dhe biçikletat, por ecja në këmbë mbetet 

ende mënyra më e preferuar e qytetarëve për të lëvizur dhe pikërisht kjo 

është një shtyllë e fortë e mobilitetit dekarbonizues. Megjithatë, në 

Peshkopi, karboni në ajër është në nivele të ulëta për vetë faktin se është 

një zonë e vogël urbane e rrethuar me male të larta dhe ku gjelbërimi 

dominon përmbi betonizimin.

• Transformimi i ngrohjes (ndërtime ekologjike urbane). 
Sistemi i ngrohjes në Bashkinë e Dibrës kryhet kryesisht me dru në të 

gjitha shkollat, kopshtet, dhe çerdhet. Edhe pse vitet e fundit është 

përdorur dhe sistemi i ngrohjes me kaldaja me pelet në 2 shkolla, Gjimnazi 

Said Najdeni, ish-godina e universitetit ku zhvillon mësim cikli i ulët i dy 

shkollave Demir Gashi dhe Selim Alliu.

• Ekologjia në qytet - ndahet në dy zona, ajo urbane dhe rurale e 

Bashkisë Dibër, ku politikat mjedisore kryesisht ndiqen dhe zbatohen nga 

shoqata të ndryshme në bashkëpunim me shkollat e arsimit 9-vjeçar dhe 

të mesëm. Në zonat urbane shihet një ndryshim, por dhe ky vetëm në 

bulevardet kryesore me vendosjen e koshave të mbeturinave, ndërsa në 

pjesët e tjera jo. Parqet dhe rrugët janë të pastra, por një situatë e rënduar 

konstatohet në lumenj dhe pranë spitaleve, ku nevojitet një ndërhyrje 

emergjente. Në zonat rurale janë vendosur kosha mbeturinash, por jo në 

të gjitha lagjet lokale vihet re prezenca e tyre, prandaj duhet një 

bashkëpunim me bashkinë për marrjen e masave, pastrimin dhe 

mbulimin e gjithë zonës me kosha për mirëmenaxhimin e mbetjeve 

urbane.

• Edukim për menaxhimin e mbetjeve. 

Kjo lloj politike, që e vë theksin te ndërgjegjësimi dhe edukimi i të rinjve 

mbi menaxhimin e mbetjeve, ka nisur nga shkollat, aty ku nxënësit sjellin 

piktura me tematikë mjedisin, mbi mënyrën si shihet ai nën syrin e një 

fëmije. Është e rëndësishme për t’u theksuar, se jo të gjitha subjektet e 

furrave të bukës janë përdorues të rregullt të letrës si material i 

riciklueshëm, me përjashtim të disa subjekteve që e përdorin atë 

rregullisht.

• Transformimi i mënyrës së të ushqyerit dhe përdorimi 
i qëndrueshëm i tokës.

•  Ruajtja e specieve dhe bimëve medicinale – Bashkia Dibër është e 

favorizuar duke qenë se bimët medicinale janë të kultuvuara masivisht 

dhe shumë banorë sigurojnë të ardhurat e jetesës së tyre duke i kultivuar 

dhe mbledhur në fushat e shumta të Dibrës. Gjithashtu, po bëhet një punë 

e madhe për mbrojtjen e specieve përmes projekteve të ndryshme nga 

informacioni vlerësohet afёrsisht me 40% tё njohurive nga tё anketuarit. 

Po ashtu, edhe nga 15 intervistat e realizuara për të parë nivelin e 

informacionit mbi energjinë e rinovueshme, certifikimeve të produkteve 

bio etj, ku janё pёrfshirë pёrfaqёsues tё OJF-ve tё ndryshme, punonjёsit e 

Bashkisё Dibёr, komuniteti, bizneset e zonёs urbane dhe rurale, ekspertët 

e mjedisit dhe bujqёsisё, specialistё tё pyjeve etj, vihet re një mungesë e 

theksuar informacioni, e cila nga pёrgjigjet e dhёna, arrin deri nё 30% të 

totalit.

• Transformimi energjitik (energjia e rinovueshme).
Në këtë aspekt, situata ka filluar të ndryshojë. Në disa shkolla sistemi i 

ngrohjes me kaldaja ka filluar funksionimin. Po ashtu, shohim një 

përpjekje private të banorëve të cilët kanë filluar të përdorin panelet 

diellore, kryesisht në banesa dhe në disa biznese hotelerie, bujtina dhe 

stane që ndodhen në zonën e parkut Korab-Koritnik, çka tregon 

investimet në energjinë e pastër për të mbrojtur sa më mirë mjedisin. Në 

këtë pikë, bizneset e zonës kanë hedhur një hap para në investimin e 

energjisë së pastër, nga ku më pas do kemi investimeve në panelet 

diellore. Aktualisht, këto investime janë në një përqindje të ulët.

Është e rëndësishme për t’u theksuar se në Planin e zhvillimit vendor, 

Bashkia Dibër ka si objektiv specifik investimin në rritjen e prodhimit të 

energjisë nga burimet e rinovueshme, kryesisht prodhimin e energjisë 

diellore termike dhe fotovoltaike në planin e saj afatgjatë. 

Prodhimi i energjisë nga mbetjet është në planin e kësaj bashkie, si një 

mënyrë që ndikon edhe në aspektin e produktivitetit ekonomik, por që 

ende nuk është përfshirë në planet investuese. 

shoqata mjedisore që synojnë të rrisin edukimin e komunitetit, duke e 

orientuar atë drejt kultivimit dhe duke i siguruar mbështetje financiare.

• Bimët endemike – Dibra krenohet me produktet endemike të cilat 

dita ditës po kultivohen edhe më shumë, madje nuk mungojnë as historitë 

e suksesit si ai i fermës “Keshi” ku kultivohen bimët aronia dhe goxhibery. 

Po ashtu edhe boronica dhe akacia, si dhe lule nga të cilat prodhohen 

çajra të ndryshëm me veti kurative.

• Mbështetje për ushqimin e shëndetshëm – Bashkia Dibër në 

bashkëpunim me Organizatën ALCDF ka bërë të mundur organizimin e 

Panairit të të Vjelave për të promovuar produktet BIO të zonës dhe 

ushqimet sezonale.

• Bujqësi solidare – sigurisht që bujqësia është një aktivitetet kryesor 

edhe në këtë bashki, ku shumë familje sigurojnë jetesën e tyre përmes 

punës në toka. Vitet e fundit, përveç produkteve të grurit, interesi është 

rritur edhe për prodhimet frutore, teksa bizneset vendase janë certifikuar 

për ushtrimin e veprimtarisë dhe importimin e prodhimeve bio, nga ku 

mund të përmendim sipërmarrjet “Kop Frut”, Agro Zerja ‘Jufka Dibre Zebi” 

etj. 

4. ÇFARЁ ЁSHTЁ TRANSFORMIMI 
SOCIAL-EKOLOGJIK? 

Ndryshimet klimatike që prekin në mënyrë të pashmangshme shoqërinë 

tonë, nuk duhen nënvlerësuar, por duhen trajtuar si prioritete serioze në 

shumë rrafshe të zhvillimit shoqëror, ndërmjet shumë aktorëve, nga 

vendimmarrësit te shoqëria civile.

Bashkia ka disa mundësi, por edhe përgjegjësi për të nisur me proceset e 

transformimit ekologjik, duke u bazuar nё marrëveshjet ndërkombëtare, 

rregullat vendore, si dhe duhet që të vendosen piketat konkrete të 

transformimit në rrafshin lokal.

Politikat transformuese të pushtetit lokal janë detyra dhe përgjegjësi që 

kërkojnë gjithëpërfshirje dhe kontribut ndërsektorial. Ndaj një formë e re e 

bashkëpunimit solidar, rrugë të reja dhe një angazhim i përbashkët i 

shumë aktorëve, janë domosdoshmëri për transformimin ekologjik.

5. TRANSFORMIMI SOCIAL-EKOLOGJIK 
NЁ PRAKTIKЁ: 
Në lidhje me transformimin social-ekologjik duhet theksuar se mbetet 

ende shumë për t’u realizuar, pasi shumë nga shtyllat kryesore që 

përbëjnë transformimin social-ekologjik, në Bashkinë Dibër ende nuk janë 

të njohura e aq më pak të aplikueshme. Në këtë drejtim nevojiten 

rregullore dhe investime konkrete, duke u bazuar nё formatet kombëtare 

dhe ndёrkombёtare. 

Në Bashkinë Dibёr ka njё sёrё organizatash qё punojnë me projekte pёr 

mbrojtjen e mjedisit dhe pёr transformimin social-ekologjik, duke 

mbështetur komunitetin me investime konkrete. Puna e tyre ka hedhur 

themelet e para për të ndërtuar një model të ri të zhvillimit urban mbi 

qasjen e transformimit social-ekologjik.

Platforma e transformimit pёrfshin:

1. Qeveria dhe administrata

2. Shoqёria civile

3. Organizata dhe shoqatat

4. Ekonomia

5. Shkenca

5.1 Ku merr formё ky transformim: 
Bashkia Dibёr ka mundёsinё pёr ndёrtimin e politikave, rregulloreve 

lokale, mbështetjen e bizneseve e fermerëve e zonёs dhe komunitetin, 

duke zhvilluar potencialet e saj nё: 

1. Transformimin e të ushqyerit.

2. Transformimin e industrisë dhe konsumit.

3. Transformimin e mobilitetit.

4. Transformimin energjitik.

5. Transformimin e ngrohjes dhe banimit.

5.2 Ndёrgjegjёsimi qytetar.
Bashkia Dibёr ka bashkёpunim tё ngushtë me institucionet e tjera 

vendore dhe arsimore, organizatat e ndryshme pёr edukimin dhe ndё

rgjegjёsimin e tё rinjve, komunitetit, grupeve tё interesit, pёr mbrojtjen e 

mjedisit dhe biodiversitetit. Mbajtja pastёr e ambientit ku jetojmë, hedhja 

e mbeturinave nё kosh dhe organizimi i aktiviteteve tё pastrimit me tё 

rinjtë e shkollave pёr tё rritur sa mё shumё edukimin dhe sensibilizimin e 

tyre, i shërbejnë kultivimit dhe zhvillimit të një kulture ndryshe nё qytetin 

ku jetojmë.

5.3 Qasja nё komunitet.
Aktualisht, nё Bashkinё Dibёr janё prezente dhe zhvillojnë aktivitetin e 

tyre shumё organizata qё punojnë me projekte pёr mbrojtjen e mjedisit si 

dhe me zhvillimin e qëndrueshёm qё mbështesin fermerët e zonёs pёr 

zhvillimin e aktivitetit tё tyre duke qenё sa mё miqёsorë me natyrën, siç 

janё: 

1. Shoqata Ekspertёt e rinj mjedisorë me projektin Kultivimi i BMA; 

2. Agro-EkoDibra me projektin Mbështetja e blegtorёve;

3. Shoqata e Pyjeve melan me projektin Mbështetja e bletërritësve.

Tё gjitha këto projekte kanё në fokus mbështetjen me finacime tё 

fermerëve tё zonёs, ku finacues kryesor ёshtё “EuroNatur”. Këto projekte 

do të orientojnë komunitetin për një sjellje më miqësore ndaj natyrёs. Nё 

Bashkinё Dibёr zhvillohen edhe njё sёrё projektesh të tjera qё zbatohen 

nga organizata si ALCDF, Argita Vizion, WordVizion etj.

5.4 Pushteti lokal si agjent ndryshimi.
Bashkia Dibёr duhet të shndërrohet në agjent ndryshimi, duke e kthyer 

mbrojtjen e klimës në prioritet të angazhimeve të saj.

Bashkia Dibёr duhet tё hartojё politikat e saj si agjent kryesor ndryshimi n

ё territorin qё ajo menaxhon, për të dhënë kështu një kontribut thelbësor 

jo thjesht dhe vetëm në mbrojtjen mjedisore, por në perspektivën 

afatgjate të përballimit me sukses të atyre sfidave që vijnë nga ndryshimet 

klimatike. 

• Për sa i përket pyetjes nëse ajri dhe toka janë të pastra në qytet, 

shumica e të rinjve (ose 72%) dhe aktorëve lokalë (ose 77%) janë përgjigjur 

me “po”. 

• Një numër i konsiderueshëm të rinjsh (57% e të intervistuarve) 

mendojnë se politikat arsimore nuk janë të qëndrueshme. Ndër të rinjtë 

që mendojnë se ka politika të qëndrueshme arsimore, vetëm 43% janë 

përgjigjur se ka oferta rajonale për arsim. 

54% e të rinjve nuk mendojnë se ekziston akses për të gjithë, mundësisht 

falas.  

6. TRANSFORMIMI SOCIAL-EKOLOGJIK 
SI MODEL ZGJIDHJEJE PЁR 
NDRYSHIMET KLIMATIKE: 
Transformimi social-ekologjik është një model konkurrues për 

komunitetin ku jetojmë. Ai shihet si një nevojë e domosdoshme 

implementimi social, sepse ka impakt të drejtpërdrejtë dhe indirekt në 

ndryshimet klimatike.

Nga përpunimi i të dhënave të të intervistuarve dhe të të rinjve të 

anketuar, u vu re se ka mjaft elemente të përbashkëta në rekomandimet e 

ofruara prej tyre, pasi u analizuan gjetjet e secilit. Ky është një tregues se 

problematikat dhe shqetësimet janë relativisht të njëjta për qytetarët e 

Bashkisë Dibër. Nga përpunimi i të dhënave të të intervistuarve, kishte 

elemente të përbashkëta të gjetjeve, si nga aktorët e institucioneve 

publike lokale ashtu edhe nga aktorët e arsimit, biznesit etj. 

Bazuar mbi gjetjet nga procesi i intervistimeve dhe anketimeve dolën 

në pah këto REKOMANDIME PËR INSTITUCIONET E NIVELIT LOKAL:

• Zhvillimi i strategjive lokale për ndërgjegjësimin, sensibilizimin dhe 

investimin në institucionet publike dhe shkollat publike, në tranzicionin 

drejt energjive të rinovueshme.

• Megjithëse shumica e të rinjve kanë dëgjuar për certifikatat bio, 

shumica e tyre nuk e dinë se çfarë janë certifikatat bio dhe kush i përdor 

ato. Nga ana tjetër, shumica e aktorëve vendas nuk kanë dëgjuar për 

certifikatën bio.

• Inkurajimi i ripërdorimit apo edhe riciklimit të materialeve të 

ndërtimit. duke planifikuar nxitjen e kompanive që ripërpunojnë 

materialet e vjetra dhe i shesin me gjysmë çmimi.

• Ndonëse shumica e njerëzve që marrin pjesë në anketë mendojnë se 

shkolla/universiteti përgatit ekspertë për fushat, shumica e tyre mendojnë 

se kurrikulat nuk janë bashkëkohore.

• Mbështetje ekonomike dhe bashkëpunim me organizata që synojnë 

ndërgjegjësimin e të rinjve nëpërmjet edukimit joformal në përdorimin e 

energjisë së riprodhueshme, transformimin e lëvizshmërisë, promovimin e 

alternativave ekologjike të ngrohjes, transformimit dhe konsumit, si dhe 

transformimin agrar dhe ushqimin.

• Ngritja e një strukture për konsulencë dhe informacion për 

ndërtuesit mbi ndërtimet ekologjike dhe identifikimin dhe rrjetëzimin e 

kompanive të ndërtimit ekologjik.

5.5 Nxitja e bashkёpunimit midis trinomit pushtet 
lokal-biznes-komunitet.
Tradicionalisht në Bashkinë Dibër nuk është evidentuar një bashkëpunim i 

mirё me bizneset e zonёs, qё janё shtylla kryesore pёr ndryshim dhe 

zhvillimin e komunitetit ku jetojmë. Gjithsesi, hapat e parë të këtij 

bashkëpunimi janë hedhur dhe tashmë nevojitet thellimi i tij, përmes 

rregulloreve tё pёrbashkëta pёr rritjen e transparencёs vendore dhe 

investimeve publike nga pushteti vendor.  Prandaj, mbetet me rëndësi 

angazhimi për konsolidimin e urave të komunikimit mes palëve për të 

garantuar shkëmbimin e ideve nga të gjitha grupet e interesit. Një 

shembull pozitiv i bashkëpunimit mes pushtetit lokal, bizneseve dhe 

komunitetit është Panairi i produkteve bujqësore, përmes të cilit 

promovohet tradita edhe vlerat e zonës. 

Gjetjet kryesore:  

• Përqindja e të rinjve që kanë informacion në lidhje me energjinë e 

rinovueshme është më e ulët se e aktorëve lokalë. Vetëm 63% e të rinjve e 

kanë këtë informacion. Ndërsa në rastin e aktorëve lokalë, e kanë 96% e 

tyre. 

• Shumica e të intervistuarve (36% e të rinjve dhe 92% e aktorëve 

lokalë) janë përgjigjur se kanë njohuri për përdorimin e paneleve diellore 

në territorin e bashkisë. Ata u përgjigjën se përdoruesit kryesorë të 

paneleve diellore janë bizneset dhe familjet.

• Për sa i përket certifikatave bio, shumica e të rinjve (ose 68%) kanë 

dëgjuar për to. Nga ana tjetër, aktorët lokalë (ose 38%) kanë dëgjuar për to. 

• Për sa i përket pyetjes nëse në bashki ka produkte bujqësore bio, 

99% e të rinjve janë përgjigjur me “po”.



1. PЁRSE KY MANUAL?  

Në ditët tona, kriza klimatike është një nga problemet më të mëdha nё tё 

gjithё globin e cila ka mobilizuar qeveritë e shumë shteteve të botës në 

përpjekjen për të adresuar pasojat e saj dhe përmirësimin e situatës. Në 

ditët e sotme ajo është duke kërcënuar me shkatërrimin e një pjese të 

madhe të mirëqënies sonë dhe arritjeve tona sociale. Kjo krizë është duke 

e thelluar pabarazinë sociale në të gjithë botën. Dëmet afatgjata që 

shfaqen kanë vënë në rrezik bazën e jetës për brezat e ardhshëm duke 

rrezikur seriozisht normalitetin e jetës nё tokёn qё po lёmё trashёgim. 

Çështja e ndryshimeve klimatike mund të duket me rëndësi dytësore në 

raport me çështjen e varfërisë nё vendin tonё, shëndetit publik, apo 

mungesës së zhvillimit ekonomik. Mirëpo. mostrajtimi i ndryshimeve 

klimatike mund të dëmtojë suksesin e trajtimit të këtyre çështjeve 

urgjente. Pra, ndryshimet klimatike gjithsesi ndikojnë në zhvillimin 

ekonomik dhe shoqëror, ndërsa efektet e saj cënojnë shoqërinë tonë. 

Ndryshimet klimatike tashmë janë duke ndodhur, ndërsa në vitet dhe 

dekadat e ardhshme do të rrisin ndikimin në elementet themelore të jetës 

kudo në botë, por edhe në Shqipëri.

Çёshtjet e klimёs gjatё pandemisё sё COVID -19 kanë marrё njё vëmendje 

tё veçantё nё nivel kombёtar e ndёrkombёtar. Ne u detyruam ta 

ndryshojmë mënyrën tonë të jetesës dhe kjo solli disa efekte pozitive për 

njeriun dhe natyrën, por është e domosdoshme që ne të dimë se si ta 

trajtojmë dhe adresojmë mençurisht sfidën e ndryshimeve klimatike. 

Ndaj, ky manual ka si qёllim qё tё hartojё politika lokale pёr rininё mbi  

transformimin solidar ekologjik.

Nëse nuk ndërhyhet dhe merren masat sot, nё tё ardhmen do të jetë 

shumё vonё dhe katastrofat natyrore do të jenë edhe më të zakonshme 

se sa janё sot. Pushteti qendror dhe ai vendor janë aktorët kryesorë qё 

duhet tё hartojnë politikat mjedisore mbështetёse, në partneritet me 

komunitetin përmes aktiviteteve tё ndryshme qё udhëhiqen nga 

organizatat jo fitimprurëse, pushteti qendror e lokal. 

3. ANALIZA E SITUATЁS NЁ NIVEL 
LOKAL: 
Situata aktuale e problemeve mjedisore në Bashkinë Dibër është 

përmirësuar ndjeshëm dhe bazohet nё planet kombёtare pёr 

menaxhimin e mbetjeve urbane dhe mbrojtjen e mjedisit. Bashkia Dibёr 

kujdeset pёr menaxhimin dhe mbrojtjen e territorit tё saj, duke pastruar 

mbetjet urbane dhe dërguar ato nё vendgrumbullime pёr mbajtjen pastё

r tё qytetit, duke mbrojtur pyjet nga prerjet e paligjshme. Ështё ndёrprerë 

gjuetia e paligjshme nё zonё, për sigurimin e mbrojtjes së biodiversitetit n

ё parkun Korab-Koritnik. Pra, e thënë ndryshe, Bashkia Dibёr me 

kapacitetet dhe logjistikën e saj kujdeset pёr menaxhimin dhe mbrojtjen 

e mjedisit. 

Kjo ka ndodhur edhe si rezultat i mbështetjes së donatorëve të ndryshëm 

të cilët kanë investuar në mbrojtjen e mjedisit, zhvillimin e turizmit, 

agroturizmit, traditës dhe kulturës, forcimin e kapaciteteve me 

komunitetin dhe pushtetin vendor. Gjithashtu, po vijon të zhvillohen 

sportet e çiklizmit dhe rafting në lumin Drin. Vetë pozita gjeografike në të 

cilin Dibra ndodhet, i ka mundësuar zonës jo pak resurse dhe trashëgimi 

natyrore e kulturore të papromovuara mjaftueshëm, që do të mund të 

ofrojnë vende të reja pune për të rinjtë e zonës, në rast se shfrytëzohen me 

një qasje strategjike. 

 

Nga ana tjetër, Bashkia Dibër në bashkëpunim me organizata të 

ndryshme po promovon dhe zhvillon turizmin malor duke përfshirë të 

rinjtë vullnetarë dhe duke i trajnuar e certifikuar për udhërrëfyes turistikë. 

Kjo nënkupton për ta një mundësi të re punësimi, duke i shndërruar 

njëkohësisht në kontribues të zhvillimit të zonës.  Organizimi i panaireve 

për promovimin dhe shitjen e produkteve bio nё qytetin e Peshkopisё, ku 

marrin pjesё fermerё të zonёs, ruajtja dhe promovimi i bukurive natyrore, 

trashëgimisë kulturore dhe monumenteve të natyrës, do të rrisë aktivitetin 

turistik të zonës. Për rrjedhojë, do të mundësojë të ardhura shtesë për 

banorët e zonës që mirëpresin turistët e huaj në bujtinat e tyre. 

Përgjithësisht, bashkitë e vogla kanë një qasje më të ndjeshme mbi 

programet e mbështetjeve për të rinjtë dhe fatmirësisht në Bashkinë 

Dibër mund të identifikohet një vëmendje e shtuar ndaj politikave 

strategjike të punësimit për të rinjtë, duke ofruar kështu jo vetëm një 

mundësi aktivizimi, por edhe një perspektivë të mirëfilltë 

social-ekonomike.

Kjo qasje bazohet edhe nё Masterplanin e punёsimit të realizuar nё bashk

ёpunim me Bashkinё Dibёr.

Nga intervistat e realizuara nё Bashkinё Dibёr me 98 të rinj, rezulton se ata 

kanë një mungesë të theksuar informacioni pёr energjinё e rinovueshme, 

pёrdorimin e paneleve, produktet bio, pastёrtinë e tokёs/ ajrit/ ujit dhe 

transformimet social-ekologjike. Nё çdo pёrgjigje të dhënë, ky lloj 

Ky manual do u vijё nё ndihmё grupeve tё interesit dhe pushtetit lokal. U 

drejtohet posaçërisht bashkive me mbi 20.000 banorë, sepse bashkitë 

luajnë një rol kyç, për ta çuar përpara transformimin e shoqërisë, duke 

synuar informimin e aktorёve lokalë mbi transformimet ekologjike dhe 

mbi rёndёsinë qё kanë ndryshimet klimatike nё mjedis.

2. KRIZA KLIMATIKE DHE SITUATA 
AKTUALE NЁ SHQIPЁRI. 
Çështjet klimatike sot janё shndërruar në shqetësimin madhor të 

shoqërive në të gjitha nivelet, globale por edhe lokale, ndaj ne si shoqёri 

gjithmonё duhet tё mendojmë për zgjidhjet konkrete nё nivel lokal, qё tё 

mund të japin edhe një kontribut domethënës nё nivel global.

Për këto arsye, mund tё themi se ka ardhur momenti për një transformim 

radikal drejt një shoqërie të qëndrueshme ekologjikisht dhe të drejtë nga 

pikëpamja sociale.

 

Nё Shqipёri, ndryshimi i klimës ka qenë një çështje së cilës i është dhënë 

rëndësi gjatë viteve të fundit, në kuadër të politikave të mbrojtjes së 

mjedisit. Në vitin 1995, Shqipëria ratifikoi Konventën kuadër të Kombeve të 

Bashkuara për ndryshimet klimatike. Në dhjetor të vitit 2004, qeveria 

ratifikoi Protokollin e Kiotos që synonte reduktimin ose kufizimin e 

emetimeve të gazrave të efektit serrë (GES), për vendet e Evropës Lindore, 

me 24% nga viti bazë deri në vitin 2010. Ratifikimi i Marrëveshjes së Parisit 

2015 (UNFCCC).

Siç dihet, Shqipëria ёshtё bёrë palë dhe po merr veprime ndërgjegjësuese 

konkrete pёr shqetësimet mjedisore qё ndikojnë nё ndryshimet klimatike. 

• Transformimi i mobilitetit. 
Në Bashkinë Dibër ka ndryshuar së fundmi mobiliteti, duke mënjanuar në 

pjesën e fundit të daljes së qytetit të ashtuquajtur “Ish-parku”, të gjithë 

furgonat e transportit  të rretheve dhe të qyteteve të tjera në këtë zonë, si 

dhe me vendosjen e një autobusi për transport urban brenda qytetit.

Fillimisht, ky ndryshim ka hasur mospëlqime nga qytetarët, por ai ka 

mundësuar reduktimin e trafikut në kryqëzimet rrugore, për rrjedhojë 

reduktimin e ndotjes akustike si dhe uljen e numrit të aksidenteve.  

Tashmë kanë filluar të përdoren dhe biçikletat, por ecja në këmbë mbetet 

ende mënyra më e preferuar e qytetarëve për të lëvizur dhe pikërisht kjo 

është një shtyllë e fortë e mobilitetit dekarbonizues. Megjithatë, në 

Peshkopi, karboni në ajër është në nivele të ulëta për vetë faktin se është 

një zonë e vogël urbane e rrethuar me male të larta dhe ku gjelbërimi 

dominon përmbi betonizimin.

• Transformimi i ngrohjes (ndërtime ekologjike urbane). 
Sistemi i ngrohjes në Bashkinë e Dibrës kryhet kryesisht me dru në të 

gjitha shkollat, kopshtet, dhe çerdhet. Edhe pse vitet e fundit është 

përdorur dhe sistemi i ngrohjes me kaldaja me pelet në 2 shkolla, Gjimnazi 

Said Najdeni, ish-godina e universitetit ku zhvillon mësim cikli i ulët i dy 

shkollave Demir Gashi dhe Selim Alliu.

• Ekologjia në qytet - ndahet në dy zona, ajo urbane dhe rurale e 

Bashkisë Dibër, ku politikat mjedisore kryesisht ndiqen dhe zbatohen nga 

shoqata të ndryshme në bashkëpunim me shkollat e arsimit 9-vjeçar dhe 

të mesëm. Në zonat urbane shihet një ndryshim, por dhe ky vetëm në 

bulevardet kryesore me vendosjen e koshave të mbeturinave, ndërsa në 

pjesët e tjera jo. Parqet dhe rrugët janë të pastra, por një situatë e rënduar 

konstatohet në lumenj dhe pranë spitaleve, ku nevojitet një ndërhyrje 

emergjente. Në zonat rurale janë vendosur kosha mbeturinash, por jo në 

të gjitha lagjet lokale vihet re prezenca e tyre, prandaj duhet një 

bashkëpunim me bashkinë për marrjen e masave, pastrimin dhe 

mbulimin e gjithë zonës me kosha për mirëmenaxhimin e mbetjeve 

urbane.

• Edukim për menaxhimin e mbetjeve. 

Kjo lloj politike, që e vë theksin te ndërgjegjësimi dhe edukimi i të rinjve 

mbi menaxhimin e mbetjeve, ka nisur nga shkollat, aty ku nxënësit sjellin 

piktura me tematikë mjedisin, mbi mënyrën si shihet ai nën syrin e një 

fëmije. Është e rëndësishme për t’u theksuar, se jo të gjitha subjektet e 

furrave të bukës janë përdorues të rregullt të letrës si material i 

riciklueshëm, me përjashtim të disa subjekteve që e përdorin atë 

rregullisht.

• Transformimi i mënyrës së të ushqyerit dhe përdorimi 
i qëndrueshëm i tokës.

•  Ruajtja e specieve dhe bimëve medicinale – Bashkia Dibër është e 

favorizuar duke qenë se bimët medicinale janë të kultuvuara masivisht 

dhe shumë banorë sigurojnë të ardhurat e jetesës së tyre duke i kultivuar 

dhe mbledhur në fushat e shumta të Dibrës. Gjithashtu, po bëhet një punë 

e madhe për mbrojtjen e specieve përmes projekteve të ndryshme nga 

informacioni vlerësohet afёrsisht me 40% tё njohurive nga tё anketuarit. 

Po ashtu, edhe nga 15 intervistat e realizuara për të parë nivelin e 

informacionit mbi energjinë e rinovueshme, certifikimeve të produkteve 

bio etj, ku janё pёrfshirë pёrfaqёsues tё OJF-ve tё ndryshme, punonjёsit e 

Bashkisё Dibёr, komuniteti, bizneset e zonёs urbane dhe rurale, ekspertët 

e mjedisit dhe bujqёsisё, specialistё tё pyjeve etj, vihet re një mungesë e 

theksuar informacioni, e cila nga pёrgjigjet e dhёna, arrin deri nё 30% të 

totalit.

• Transformimi energjitik (energjia e rinovueshme).
Në këtë aspekt, situata ka filluar të ndryshojë. Në disa shkolla sistemi i 

ngrohjes me kaldaja ka filluar funksionimin. Po ashtu, shohim një 

përpjekje private të banorëve të cilët kanë filluar të përdorin panelet 

diellore, kryesisht në banesa dhe në disa biznese hotelerie, bujtina dhe 

stane që ndodhen në zonën e parkut Korab-Koritnik, çka tregon 

investimet në energjinë e pastër për të mbrojtur sa më mirë mjedisin. Në 

këtë pikë, bizneset e zonës kanë hedhur një hap para në investimin e 

energjisë së pastër, nga ku më pas do kemi investimeve në panelet 

diellore. Aktualisht, këto investime janë në një përqindje të ulët.

Është e rëndësishme për t’u theksuar se në Planin e zhvillimit vendor, 

Bashkia Dibër ka si objektiv specifik investimin në rritjen e prodhimit të 

energjisë nga burimet e rinovueshme, kryesisht prodhimin e energjisë 

diellore termike dhe fotovoltaike në planin e saj afatgjatë. 

Prodhimi i energjisë nga mbetjet është në planin e kësaj bashkie, si një 

mënyrë që ndikon edhe në aspektin e produktivitetit ekonomik, por që 

ende nuk është përfshirë në planet investuese. 

shoqata mjedisore që synojnë të rrisin edukimin e komunitetit, duke e 

orientuar atë drejt kultivimit dhe duke i siguruar mbështetje financiare.

• Bimët endemike – Dibra krenohet me produktet endemike të cilat 

dita ditës po kultivohen edhe më shumë, madje nuk mungojnë as historitë 

e suksesit si ai i fermës “Keshi” ku kultivohen bimët aronia dhe goxhibery. 

Po ashtu edhe boronica dhe akacia, si dhe lule nga të cilat prodhohen 

çajra të ndryshëm me veti kurative.

• Mbështetje për ushqimin e shëndetshëm – Bashkia Dibër në 

bashkëpunim me Organizatën ALCDF ka bërë të mundur organizimin e 

Panairit të të Vjelave për të promovuar produktet BIO të zonës dhe 

ushqimet sezonale.

• Bujqësi solidare – sigurisht që bujqësia është një aktivitetet kryesor 

edhe në këtë bashki, ku shumë familje sigurojnë jetesën e tyre përmes 

punës në toka. Vitet e fundit, përveç produkteve të grurit, interesi është 

rritur edhe për prodhimet frutore, teksa bizneset vendase janë certifikuar 

për ushtrimin e veprimtarisë dhe importimin e prodhimeve bio, nga ku 

mund të përmendim sipërmarrjet “Kop Frut”, Agro Zerja ‘Jufka Dibre Zebi” 

etj. 

4. ÇFARЁ ЁSHTЁ TRANSFORMIMI 
SOCIAL-EKOLOGJIK? 

Ndryshimet klimatike që prekin në mënyrë të pashmangshme shoqërinë 

tonë, nuk duhen nënvlerësuar, por duhen trajtuar si prioritete serioze në 

shumë rrafshe të zhvillimit shoqëror, ndërmjet shumë aktorëve, nga 

vendimmarrësit te shoqëria civile.

Bashkia ka disa mundësi, por edhe përgjegjësi për të nisur me proceset e 

transformimit ekologjik, duke u bazuar nё marrëveshjet ndërkombëtare, 

rregullat vendore, si dhe duhet që të vendosen piketat konkrete të 

transformimit në rrafshin lokal.

Politikat transformuese të pushtetit lokal janë detyra dhe përgjegjësi që 

kërkojnë gjithëpërfshirje dhe kontribut ndërsektorial. Ndaj një formë e re e 

bashkëpunimit solidar, rrugë të reja dhe një angazhim i përbashkët i 

shumë aktorëve, janë domosdoshmëri për transformimin ekologjik.

5. TRANSFORMIMI SOCIAL-EKOLOGJIK 
NЁ PRAKTIKЁ: 
Në lidhje me transformimin social-ekologjik duhet theksuar se mbetet 

ende shumë për t’u realizuar, pasi shumë nga shtyllat kryesore që 

përbëjnë transformimin social-ekologjik, në Bashkinë Dibër ende nuk janë 

të njohura e aq më pak të aplikueshme. Në këtë drejtim nevojiten 

rregullore dhe investime konkrete, duke u bazuar nё formatet kombëtare 

dhe ndёrkombёtare. 

Në Bashkinë Dibёr ka njё sёrё organizatash qё punojnë me projekte pёr 

mbrojtjen e mjedisit dhe pёr transformimin social-ekologjik, duke 

mbështetur komunitetin me investime konkrete. Puna e tyre ka hedhur 

themelet e para për të ndërtuar një model të ri të zhvillimit urban mbi 

qasjen e transformimit social-ekologjik.

Platforma e transformimit pёrfshin:

1. Qeveria dhe administrata

2. Shoqёria civile

3. Organizata dhe shoqatat

4. Ekonomia

5. Shkenca

5.1 Ku merr formё ky transformim: 
Bashkia Dibёr ka mundёsinё pёr ndёrtimin e politikave, rregulloreve 

lokale, mbështetjen e bizneseve e fermerëve e zonёs dhe komunitetin, 

duke zhvilluar potencialet e saj nё: 

1. Transformimin e të ushqyerit.

2. Transformimin e industrisë dhe konsumit.

3. Transformimin e mobilitetit.

4. Transformimin energjitik.

5. Transformimin e ngrohjes dhe banimit.

5.2 Ndёrgjegjёsimi qytetar.
Bashkia Dibёr ka bashkёpunim tё ngushtë me institucionet e tjera 

vendore dhe arsimore, organizatat e ndryshme pёr edukimin dhe ndё

rgjegjёsimin e tё rinjve, komunitetit, grupeve tё interesit, pёr mbrojtjen e 

mjedisit dhe biodiversitetit. Mbajtja pastёr e ambientit ku jetojmë, hedhja 

e mbeturinave nё kosh dhe organizimi i aktiviteteve tё pastrimit me tё 

rinjtë e shkollave pёr tё rritur sa mё shumё edukimin dhe sensibilizimin e 

tyre, i shërbejnë kultivimit dhe zhvillimit të një kulture ndryshe nё qytetin 

ku jetojmë.

5.3 Qasja nё komunitet.
Aktualisht, nё Bashkinё Dibёr janё prezente dhe zhvillojnë aktivitetin e 

tyre shumё organizata qё punojnë me projekte pёr mbrojtjen e mjedisit si 

dhe me zhvillimin e qëndrueshёm qё mbështesin fermerët e zonёs pёr 

zhvillimin e aktivitetit tё tyre duke qenё sa mё miqёsorë me natyrën, siç 

janё: 

1. Shoqata Ekspertёt e rinj mjedisorë me projektin Kultivimi i BMA; 

2. Agro-EkoDibra me projektin Mbështetja e blegtorёve;

3. Shoqata e Pyjeve melan me projektin Mbështetja e bletërritësve.

Tё gjitha këto projekte kanё në fokus mbështetjen me finacime tё 

fermerëve tё zonёs, ku finacues kryesor ёshtё “EuroNatur”. Këto projekte 

do të orientojnë komunitetin për një sjellje më miqësore ndaj natyrёs. Nё 

Bashkinё Dibёr zhvillohen edhe njё sёrё projektesh të tjera qё zbatohen 

nga organizata si ALCDF, Argita Vizion, WordVizion etj.

5.4 Pushteti lokal si agjent ndryshimi.
Bashkia Dibёr duhet të shndërrohet në agjent ndryshimi, duke e kthyer 

mbrojtjen e klimës në prioritet të angazhimeve të saj.

Bashkia Dibёr duhet tё hartojё politikat e saj si agjent kryesor ndryshimi n

ё territorin qё ajo menaxhon, për të dhënë kështu një kontribut thelbësor 

jo thjesht dhe vetëm në mbrojtjen mjedisore, por në perspektivën 

afatgjate të përballimit me sukses të atyre sfidave që vijnë nga ndryshimet 

klimatike. 

• Për sa i përket pyetjes nëse ajri dhe toka janë të pastra në qytet, 

shumica e të rinjve (ose 72%) dhe aktorëve lokalë (ose 77%) janë përgjigjur 

me “po”. 

• Një numër i konsiderueshëm të rinjsh (57% e të intervistuarve) 

mendojnë se politikat arsimore nuk janë të qëndrueshme. Ndër të rinjtë 

që mendojnë se ka politika të qëndrueshme arsimore, vetëm 43% janë 

përgjigjur se ka oferta rajonale për arsim. 

54% e të rinjve nuk mendojnë se ekziston akses për të gjithë, mundësisht 

falas.  

6. TRANSFORMIMI SOCIAL-EKOLOGJIK 
SI MODEL ZGJIDHJEJE PЁR 
NDRYSHIMET KLIMATIKE: 
Transformimi social-ekologjik është një model konkurrues për 

komunitetin ku jetojmë. Ai shihet si një nevojë e domosdoshme 

implementimi social, sepse ka impakt të drejtpërdrejtë dhe indirekt në 

ndryshimet klimatike.

Nga përpunimi i të dhënave të të intervistuarve dhe të të rinjve të 

anketuar, u vu re se ka mjaft elemente të përbashkëta në rekomandimet e 

ofruara prej tyre, pasi u analizuan gjetjet e secilit. Ky është një tregues se 

problematikat dhe shqetësimet janë relativisht të njëjta për qytetarët e 

Bashkisë Dibër. Nga përpunimi i të dhënave të të intervistuarve, kishte 

elemente të përbashkëta të gjetjeve, si nga aktorët e institucioneve 

publike lokale ashtu edhe nga aktorët e arsimit, biznesit etj. 

Bazuar mbi gjetjet nga procesi i intervistimeve dhe anketimeve dolën 

në pah këto REKOMANDIME PËR INSTITUCIONET E NIVELIT LOKAL:

• Zhvillimi i strategjive lokale për ndërgjegjësimin, sensibilizimin dhe 

investimin në institucionet publike dhe shkollat publike, në tranzicionin 

drejt energjive të rinovueshme.

• Megjithëse shumica e të rinjve kanë dëgjuar për certifikatat bio, 

shumica e tyre nuk e dinë se çfarë janë certifikatat bio dhe kush i përdor 

ato. Nga ana tjetër, shumica e aktorëve vendas nuk kanë dëgjuar për 

certifikatën bio.

• Inkurajimi i ripërdorimit apo edhe riciklimit të materialeve të 

ndërtimit. duke planifikuar nxitjen e kompanive që ripërpunojnë 

materialet e vjetra dhe i shesin me gjysmë çmimi.

• Ndonëse shumica e njerëzve që marrin pjesë në anketë mendojnë se 

shkolla/universiteti përgatit ekspertë për fushat, shumica e tyre mendojnë 

se kurrikulat nuk janë bashkëkohore.

• Mbështetje ekonomike dhe bashkëpunim me organizata që synojnë 

ndërgjegjësimin e të rinjve nëpërmjet edukimit joformal në përdorimin e 

energjisë së riprodhueshme, transformimin e lëvizshmërisë, promovimin e 

alternativave ekologjike të ngrohjes, transformimit dhe konsumit, si dhe 

transformimin agrar dhe ushqimin.

• Ngritja e një strukture për konsulencë dhe informacion për 

ndërtuesit mbi ndërtimet ekologjike dhe identifikimin dhe rrjetëzimin e 

kompanive të ndërtimit ekologjik.

5.5 Nxitja e bashkёpunimit midis trinomit pushtet 
lokal-biznes-komunitet.
Tradicionalisht në Bashkinë Dibër nuk është evidentuar një bashkëpunim i 

mirё me bizneset e zonёs, qё janё shtylla kryesore pёr ndryshim dhe 

zhvillimin e komunitetit ku jetojmë. Gjithsesi, hapat e parë të këtij 

bashkëpunimi janë hedhur dhe tashmë nevojitet thellimi i tij, përmes 

rregulloreve tё pёrbashkëta pёr rritjen e transparencёs vendore dhe 

investimeve publike nga pushteti vendor.  Prandaj, mbetet me rëndësi 

angazhimi për konsolidimin e urave të komunikimit mes palëve për të 

garantuar shkëmbimin e ideve nga të gjitha grupet e interesit. Një 

shembull pozitiv i bashkëpunimit mes pushtetit lokal, bizneseve dhe 

komunitetit është Panairi i produkteve bujqësore, përmes të cilit 

promovohet tradita edhe vlerat e zonës. 

Gjetjet kryesore:  

• Përqindja e të rinjve që kanë informacion në lidhje me energjinë e 

rinovueshme është më e ulët se e aktorëve lokalë. Vetëm 63% e të rinjve e 

kanë këtë informacion. Ndërsa në rastin e aktorëve lokalë, e kanë 96% e 

tyre. 

• Shumica e të intervistuarve (36% e të rinjve dhe 92% e aktorëve 

lokalë) janë përgjigjur se kanë njohuri për përdorimin e paneleve diellore 

në territorin e bashkisë. Ata u përgjigjën se përdoruesit kryesorë të 

paneleve diellore janë bizneset dhe familjet.

• Për sa i përket certifikatave bio, shumica e të rinjve (ose 68%) kanë 

dëgjuar për to. Nga ana tjetër, aktorët lokalë (ose 38%) kanë dëgjuar për to. 

• Për sa i përket pyetjes nëse në bashki ka produkte bujqësore bio, 

99% e të rinjve janë përgjigjur me “po”.



1. PЁRSE KY MANUAL?  

Në ditët tona, kriza klimatike është një nga problemet më të mëdha nё tё 

gjithё globin e cila ka mobilizuar qeveritë e shumë shteteve të botës në 

përpjekjen për të adresuar pasojat e saj dhe përmirësimin e situatës. Në 

ditët e sotme ajo është duke kërcënuar me shkatërrimin e një pjese të 

madhe të mirëqënies sonë dhe arritjeve tona sociale. Kjo krizë është duke 

e thelluar pabarazinë sociale në të gjithë botën. Dëmet afatgjata që 

shfaqen kanë vënë në rrezik bazën e jetës për brezat e ardhshëm duke 

rrezikur seriozisht normalitetin e jetës nё tokёn qё po lёmё trashёgim. 

Çështja e ndryshimeve klimatike mund të duket me rëndësi dytësore në 

raport me çështjen e varfërisë nё vendin tonё, shëndetit publik, apo 

mungesës së zhvillimit ekonomik. Mirëpo. mostrajtimi i ndryshimeve 

klimatike mund të dëmtojë suksesin e trajtimit të këtyre çështjeve 

urgjente. Pra, ndryshimet klimatike gjithsesi ndikojnë në zhvillimin 

ekonomik dhe shoqëror, ndërsa efektet e saj cënojnë shoqërinë tonë. 

Ndryshimet klimatike tashmë janë duke ndodhur, ndërsa në vitet dhe 

dekadat e ardhshme do të rrisin ndikimin në elementet themelore të jetës 

kudo në botë, por edhe në Shqipëri.

Çёshtjet e klimёs gjatё pandemisё sё COVID -19 kanë marrё njё vëmendje 

tё veçantё nё nivel kombёtar e ndёrkombёtar. Ne u detyruam ta 

ndryshojmë mënyrën tonë të jetesës dhe kjo solli disa efekte pozitive për 

njeriun dhe natyrën, por është e domosdoshme që ne të dimë se si ta 

trajtojmë dhe adresojmë mençurisht sfidën e ndryshimeve klimatike. 

Ndaj, ky manual ka si qёllim qё tё hartojё politika lokale pёr rininё mbi  

transformimin solidar ekologjik.

Nëse nuk ndërhyhet dhe merren masat sot, nё tё ardhmen do të jetë 

shumё vonё dhe katastrofat natyrore do të jenë edhe më të zakonshme 

se sa janё sot. Pushteti qendror dhe ai vendor janë aktorët kryesorë qё 

duhet tё hartojnë politikat mjedisore mbështetёse, në partneritet me 

komunitetin përmes aktiviteteve tё ndryshme qё udhëhiqen nga 

organizatat jo fitimprurëse, pushteti qendror e lokal. 

3. ANALIZA E SITUATЁS NЁ NIVEL 
LOKAL: 
Situata aktuale e problemeve mjedisore në Bashkinë Dibër është 

përmirësuar ndjeshëm dhe bazohet nё planet kombёtare pёr 

menaxhimin e mbetjeve urbane dhe mbrojtjen e mjedisit. Bashkia Dibёr 

kujdeset pёr menaxhimin dhe mbrojtjen e territorit tё saj, duke pastruar 

mbetjet urbane dhe dërguar ato nё vendgrumbullime pёr mbajtjen pastё

r tё qytetit, duke mbrojtur pyjet nga prerjet e paligjshme. Ështё ndёrprerë 

gjuetia e paligjshme nё zonё, për sigurimin e mbrojtjes së biodiversitetit n

ё parkun Korab-Koritnik. Pra, e thënë ndryshe, Bashkia Dibёr me 

kapacitetet dhe logjistikën e saj kujdeset pёr menaxhimin dhe mbrojtjen 

e mjedisit. 

Kjo ka ndodhur edhe si rezultat i mbështetjes së donatorëve të ndryshëm 

të cilët kanë investuar në mbrojtjen e mjedisit, zhvillimin e turizmit, 

agroturizmit, traditës dhe kulturës, forcimin e kapaciteteve me 

komunitetin dhe pushtetin vendor. Gjithashtu, po vijon të zhvillohen 

sportet e çiklizmit dhe rafting në lumin Drin. Vetë pozita gjeografike në të 

cilin Dibra ndodhet, i ka mundësuar zonës jo pak resurse dhe trashëgimi 

natyrore e kulturore të papromovuara mjaftueshëm, që do të mund të 

ofrojnë vende të reja pune për të rinjtë e zonës, në rast se shfrytëzohen me 

një qasje strategjike. 

 

Nga ana tjetër, Bashkia Dibër në bashkëpunim me organizata të 

ndryshme po promovon dhe zhvillon turizmin malor duke përfshirë të 

rinjtë vullnetarë dhe duke i trajnuar e certifikuar për udhërrëfyes turistikë. 

Kjo nënkupton për ta një mundësi të re punësimi, duke i shndërruar 

njëkohësisht në kontribues të zhvillimit të zonës.  Organizimi i panaireve 

për promovimin dhe shitjen e produkteve bio nё qytetin e Peshkopisё, ku 

marrin pjesё fermerё të zonёs, ruajtja dhe promovimi i bukurive natyrore, 

trashëgimisë kulturore dhe monumenteve të natyrës, do të rrisë aktivitetin 

turistik të zonës. Për rrjedhojë, do të mundësojë të ardhura shtesë për 

banorët e zonës që mirëpresin turistët e huaj në bujtinat e tyre. 

Përgjithësisht, bashkitë e vogla kanë një qasje më të ndjeshme mbi 

programet e mbështetjeve për të rinjtë dhe fatmirësisht në Bashkinë 

Dibër mund të identifikohet një vëmendje e shtuar ndaj politikave 

strategjike të punësimit për të rinjtë, duke ofruar kështu jo vetëm një 

mundësi aktivizimi, por edhe një perspektivë të mirëfilltë 

social-ekonomike.

Kjo qasje bazohet edhe nё Masterplanin e punёsimit të realizuar nё bashk

ёpunim me Bashkinё Dibёr.

Nga intervistat e realizuara nё Bashkinё Dibёr me 98 të rinj, rezulton se ata 

kanë një mungesë të theksuar informacioni pёr energjinё e rinovueshme, 

pёrdorimin e paneleve, produktet bio, pastёrtinë e tokёs/ ajrit/ ujit dhe 

transformimet social-ekologjike. Nё çdo pёrgjigje të dhënë, ky lloj 

Ky manual do u vijё nё ndihmё grupeve tё interesit dhe pushtetit lokal. U 

drejtohet posaçërisht bashkive me mbi 20.000 banorë, sepse bashkitë 

luajnë një rol kyç, për ta çuar përpara transformimin e shoqërisë, duke 

synuar informimin e aktorёve lokalë mbi transformimet ekologjike dhe 

mbi rёndёsinë qё kanë ndryshimet klimatike nё mjedis.

2. KRIZA KLIMATIKE DHE SITUATA 
AKTUALE NЁ SHQIPЁRI. 
Çështjet klimatike sot janё shndërruar në shqetësimin madhor të 

shoqërive në të gjitha nivelet, globale por edhe lokale, ndaj ne si shoqёri 

gjithmonё duhet tё mendojmë për zgjidhjet konkrete nё nivel lokal, qё tё 

mund të japin edhe një kontribut domethënës nё nivel global.

Për këto arsye, mund tё themi se ka ardhur momenti për një transformim 

radikal drejt një shoqërie të qëndrueshme ekologjikisht dhe të drejtë nga 

pikëpamja sociale.

 

Nё Shqipёri, ndryshimi i klimës ka qenë një çështje së cilës i është dhënë 

rëndësi gjatë viteve të fundit, në kuadër të politikave të mbrojtjes së 

mjedisit. Në vitin 1995, Shqipëria ratifikoi Konventën kuadër të Kombeve të 

Bashkuara për ndryshimet klimatike. Në dhjetor të vitit 2004, qeveria 

ratifikoi Protokollin e Kiotos që synonte reduktimin ose kufizimin e 

emetimeve të gazrave të efektit serrë (GES), për vendet e Evropës Lindore, 

me 24% nga viti bazë deri në vitin 2010. Ratifikimi i Marrëveshjes së Parisit 

2015 (UNFCCC).

Siç dihet, Shqipëria ёshtё bёrë palë dhe po merr veprime ndërgjegjësuese 

konkrete pёr shqetësimet mjedisore qё ndikojnë nё ndryshimet klimatike. 

• Transformimi i mobilitetit. 
Në Bashkinë Dibër ka ndryshuar së fundmi mobiliteti, duke mënjanuar në 

pjesën e fundit të daljes së qytetit të ashtuquajtur “Ish-parku”, të gjithë 

furgonat e transportit  të rretheve dhe të qyteteve të tjera në këtë zonë, si 

dhe me vendosjen e një autobusi për transport urban brenda qytetit.

Fillimisht, ky ndryshim ka hasur mospëlqime nga qytetarët, por ai ka 

mundësuar reduktimin e trafikut në kryqëzimet rrugore, për rrjedhojë 

reduktimin e ndotjes akustike si dhe uljen e numrit të aksidenteve.  

Tashmë kanë filluar të përdoren dhe biçikletat, por ecja në këmbë mbetet 

ende mënyra më e preferuar e qytetarëve për të lëvizur dhe pikërisht kjo 

është një shtyllë e fortë e mobilitetit dekarbonizues. Megjithatë, në 

Peshkopi, karboni në ajër është në nivele të ulëta për vetë faktin se është 

një zonë e vogël urbane e rrethuar me male të larta dhe ku gjelbërimi 

dominon përmbi betonizimin.

• Transformimi i ngrohjes (ndërtime ekologjike urbane). 
Sistemi i ngrohjes në Bashkinë e Dibrës kryhet kryesisht me dru në të 

gjitha shkollat, kopshtet, dhe çerdhet. Edhe pse vitet e fundit është 

përdorur dhe sistemi i ngrohjes me kaldaja me pelet në 2 shkolla, Gjimnazi 

Said Najdeni, ish-godina e universitetit ku zhvillon mësim cikli i ulët i dy 

shkollave Demir Gashi dhe Selim Alliu.

• Ekologjia në qytet - ndahet në dy zona, ajo urbane dhe rurale e 

Bashkisë Dibër, ku politikat mjedisore kryesisht ndiqen dhe zbatohen nga 

shoqata të ndryshme në bashkëpunim me shkollat e arsimit 9-vjeçar dhe 

të mesëm. Në zonat urbane shihet një ndryshim, por dhe ky vetëm në 

bulevardet kryesore me vendosjen e koshave të mbeturinave, ndërsa në 

pjesët e tjera jo. Parqet dhe rrugët janë të pastra, por një situatë e rënduar 

konstatohet në lumenj dhe pranë spitaleve, ku nevojitet një ndërhyrje 

emergjente. Në zonat rurale janë vendosur kosha mbeturinash, por jo në 

të gjitha lagjet lokale vihet re prezenca e tyre, prandaj duhet një 

bashkëpunim me bashkinë për marrjen e masave, pastrimin dhe 

mbulimin e gjithë zonës me kosha për mirëmenaxhimin e mbetjeve 

urbane.

• Edukim për menaxhimin e mbetjeve. 

Kjo lloj politike, që e vë theksin te ndërgjegjësimi dhe edukimi i të rinjve 

mbi menaxhimin e mbetjeve, ka nisur nga shkollat, aty ku nxënësit sjellin 

piktura me tematikë mjedisin, mbi mënyrën si shihet ai nën syrin e një 

fëmije. Është e rëndësishme për t’u theksuar, se jo të gjitha subjektet e 

furrave të bukës janë përdorues të rregullt të letrës si material i 

riciklueshëm, me përjashtim të disa subjekteve që e përdorin atë 

rregullisht.

• Transformimi i mënyrës së të ushqyerit dhe përdorimi 
i qëndrueshëm i tokës.

•  Ruajtja e specieve dhe bimëve medicinale – Bashkia Dibër është e 

favorizuar duke qenë se bimët medicinale janë të kultuvuara masivisht 

dhe shumë banorë sigurojnë të ardhurat e jetesës së tyre duke i kultivuar 

dhe mbledhur në fushat e shumta të Dibrës. Gjithashtu, po bëhet një punë 

e madhe për mbrojtjen e specieve përmes projekteve të ndryshme nga 

informacioni vlerësohet afёrsisht me 40% tё njohurive nga tё anketuarit. 

Po ashtu, edhe nga 15 intervistat e realizuara për të parë nivelin e 

informacionit mbi energjinë e rinovueshme, certifikimeve të produkteve 

bio etj, ku janё pёrfshirë pёrfaqёsues tё OJF-ve tё ndryshme, punonjёsit e 

Bashkisё Dibёr, komuniteti, bizneset e zonёs urbane dhe rurale, ekspertët 

e mjedisit dhe bujqёsisё, specialistё tё pyjeve etj, vihet re një mungesë e 

theksuar informacioni, e cila nga pёrgjigjet e dhёna, arrin deri nё 30% të 

totalit.

• Transformimi energjitik (energjia e rinovueshme).
Në këtë aspekt, situata ka filluar të ndryshojë. Në disa shkolla sistemi i 

ngrohjes me kaldaja ka filluar funksionimin. Po ashtu, shohim një 

përpjekje private të banorëve të cilët kanë filluar të përdorin panelet 

diellore, kryesisht në banesa dhe në disa biznese hotelerie, bujtina dhe 

stane që ndodhen në zonën e parkut Korab-Koritnik, çka tregon 

investimet në energjinë e pastër për të mbrojtur sa më mirë mjedisin. Në 

këtë pikë, bizneset e zonës kanë hedhur një hap para në investimin e 

energjisë së pastër, nga ku më pas do kemi investimeve në panelet 

diellore. Aktualisht, këto investime janë në një përqindje të ulët.

Është e rëndësishme për t’u theksuar se në Planin e zhvillimit vendor, 

Bashkia Dibër ka si objektiv specifik investimin në rritjen e prodhimit të 

energjisë nga burimet e rinovueshme, kryesisht prodhimin e energjisë 

diellore termike dhe fotovoltaike në planin e saj afatgjatë. 

Prodhimi i energjisë nga mbetjet është në planin e kësaj bashkie, si një 

mënyrë që ndikon edhe në aspektin e produktivitetit ekonomik, por që 

ende nuk është përfshirë në planet investuese. 

shoqata mjedisore që synojnë të rrisin edukimin e komunitetit, duke e 

orientuar atë drejt kultivimit dhe duke i siguruar mbështetje financiare.

• Bimët endemike – Dibra krenohet me produktet endemike të cilat 

dita ditës po kultivohen edhe më shumë, madje nuk mungojnë as historitë 

e suksesit si ai i fermës “Keshi” ku kultivohen bimët aronia dhe goxhibery. 

Po ashtu edhe boronica dhe akacia, si dhe lule nga të cilat prodhohen 

çajra të ndryshëm me veti kurative.

• Mbështetje për ushqimin e shëndetshëm – Bashkia Dibër në 

bashkëpunim me Organizatën ALCDF ka bërë të mundur organizimin e 

Panairit të të Vjelave për të promovuar produktet BIO të zonës dhe 

ushqimet sezonale.

• Bujqësi solidare – sigurisht që bujqësia është një aktivitetet kryesor 

edhe në këtë bashki, ku shumë familje sigurojnë jetesën e tyre përmes 

punës në toka. Vitet e fundit, përveç produkteve të grurit, interesi është 

rritur edhe për prodhimet frutore, teksa bizneset vendase janë certifikuar 

për ushtrimin e veprimtarisë dhe importimin e prodhimeve bio, nga ku 

mund të përmendim sipërmarrjet “Kop Frut”, Agro Zerja ‘Jufka Dibre Zebi” 

etj. 

4. ÇFARЁ ЁSHTЁ TRANSFORMIMI 
SOCIAL-EKOLOGJIK? 

Ndryshimet klimatike që prekin në mënyrë të pashmangshme shoqërinë 

tonë, nuk duhen nënvlerësuar, por duhen trajtuar si prioritete serioze në 

shumë rrafshe të zhvillimit shoqëror, ndërmjet shumë aktorëve, nga 

vendimmarrësit te shoqëria civile.

Bashkia ka disa mundësi, por edhe përgjegjësi për të nisur me proceset e 

transformimit ekologjik, duke u bazuar nё marrëveshjet ndërkombëtare, 

rregullat vendore, si dhe duhet që të vendosen piketat konkrete të 

transformimit në rrafshin lokal.

Politikat transformuese të pushtetit lokal janë detyra dhe përgjegjësi që 

kërkojnë gjithëpërfshirje dhe kontribut ndërsektorial. Ndaj një formë e re e 

bashkëpunimit solidar, rrugë të reja dhe një angazhim i përbashkët i 

shumë aktorëve, janë domosdoshmëri për transformimin ekologjik.

5. TRANSFORMIMI SOCIAL-EKOLOGJIK 
NЁ PRAKTIKЁ: 
Në lidhje me transformimin social-ekologjik duhet theksuar se mbetet 

ende shumë për t’u realizuar, pasi shumë nga shtyllat kryesore që 

përbëjnë transformimin social-ekologjik, në Bashkinë Dibër ende nuk janë 

të njohura e aq më pak të aplikueshme. Në këtë drejtim nevojiten 

rregullore dhe investime konkrete, duke u bazuar nё formatet kombëtare 

dhe ndёrkombёtare. 

Në Bashkinë Dibёr ka njё sёrё organizatash qё punojnë me projekte pёr 

mbrojtjen e mjedisit dhe pёr transformimin social-ekologjik, duke 

mbështetur komunitetin me investime konkrete. Puna e tyre ka hedhur 

themelet e para për të ndërtuar një model të ri të zhvillimit urban mbi 

qasjen e transformimit social-ekologjik.

Platforma e transformimit pёrfshin:

1. Qeveria dhe administrata

2. Shoqёria civile

3. Organizata dhe shoqatat

4. Ekonomia

5. Shkenca

5.1 Ku merr formё ky transformim: 
Bashkia Dibёr ka mundёsinё pёr ndёrtimin e politikave, rregulloreve 

lokale, mbështetjen e bizneseve e fermerëve e zonёs dhe komunitetin, 

duke zhvilluar potencialet e saj nё: 

1. Transformimin e të ushqyerit.

2. Transformimin e industrisë dhe konsumit.

3. Transformimin e mobilitetit.

4. Transformimin energjitik.

5. Transformimin e ngrohjes dhe banimit.

5.2 Ndёrgjegjёsimi qytetar.
Bashkia Dibёr ka bashkёpunim tё ngushtë me institucionet e tjera 

vendore dhe arsimore, organizatat e ndryshme pёr edukimin dhe ndё

rgjegjёsimin e tё rinjve, komunitetit, grupeve tё interesit, pёr mbrojtjen e 

mjedisit dhe biodiversitetit. Mbajtja pastёr e ambientit ku jetojmë, hedhja 

e mbeturinave nё kosh dhe organizimi i aktiviteteve tё pastrimit me tё 

rinjtë e shkollave pёr tё rritur sa mё shumё edukimin dhe sensibilizimin e 

tyre, i shërbejnë kultivimit dhe zhvillimit të një kulture ndryshe nё qytetin 

ku jetojmë.

5.3 Qasja nё komunitet.
Aktualisht, nё Bashkinё Dibёr janё prezente dhe zhvillojnë aktivitetin e 

tyre shumё organizata qё punojnë me projekte pёr mbrojtjen e mjedisit si 

dhe me zhvillimin e qëndrueshёm qё mbështesin fermerët e zonёs pёr 

zhvillimin e aktivitetit tё tyre duke qenё sa mё miqёsorë me natyrën, siç 

janё: 

1. Shoqata Ekspertёt e rinj mjedisorë me projektin Kultivimi i BMA; 

2. Agro-EkoDibra me projektin Mbështetja e blegtorёve;

3. Shoqata e Pyjeve melan me projektin Mbështetja e bletërritësve.

Tё gjitha këto projekte kanё në fokus mbështetjen me finacime tё 

fermerëve tё zonёs, ku finacues kryesor ёshtё “EuroNatur”. Këto projekte 

do të orientojnë komunitetin për një sjellje më miqësore ndaj natyrёs. Nё 

Bashkinё Dibёr zhvillohen edhe njё sёrё projektesh të tjera qё zbatohen 

nga organizata si ALCDF, Argita Vizion, WordVizion etj.

5.4 Pushteti lokal si agjent ndryshimi.
Bashkia Dibёr duhet të shndërrohet në agjent ndryshimi, duke e kthyer 

mbrojtjen e klimës në prioritet të angazhimeve të saj.

Bashkia Dibёr duhet tё hartojё politikat e saj si agjent kryesor ndryshimi n

ё territorin qё ajo menaxhon, për të dhënë kështu një kontribut thelbësor 

jo thjesht dhe vetëm në mbrojtjen mjedisore, por në perspektivën 

afatgjate të përballimit me sukses të atyre sfidave që vijnë nga ndryshimet 

klimatike. 

• Për sa i përket pyetjes nëse ajri dhe toka janë të pastra në qytet, 

shumica e të rinjve (ose 72%) dhe aktorëve lokalë (ose 77%) janë përgjigjur 

me “po”. 

• Një numër i konsiderueshëm të rinjsh (57% e të intervistuarve) 

mendojnë se politikat arsimore nuk janë të qëndrueshme. Ndër të rinjtë 

që mendojnë se ka politika të qëndrueshme arsimore, vetëm 43% janë 

përgjigjur se ka oferta rajonale për arsim. 

54% e të rinjve nuk mendojnë se ekziston akses për të gjithë, mundësisht 

falas.  

6. TRANSFORMIMI SOCIAL-EKOLOGJIK 
SI MODEL ZGJIDHJEJE PЁR 
NDRYSHIMET KLIMATIKE: 
Transformimi social-ekologjik është një model konkurrues për 

komunitetin ku jetojmë. Ai shihet si një nevojë e domosdoshme 

implementimi social, sepse ka impakt të drejtpërdrejtë dhe indirekt në 

ndryshimet klimatike.

Nga përpunimi i të dhënave të të intervistuarve dhe të të rinjve të 

anketuar, u vu re se ka mjaft elemente të përbashkëta në rekomandimet e 

ofruara prej tyre, pasi u analizuan gjetjet e secilit. Ky është një tregues se 

problematikat dhe shqetësimet janë relativisht të njëjta për qytetarët e 

Bashkisë Dibër. Nga përpunimi i të dhënave të të intervistuarve, kishte 

elemente të përbashkëta të gjetjeve, si nga aktorët e institucioneve 

publike lokale ashtu edhe nga aktorët e arsimit, biznesit etj. 

Bazuar mbi gjetjet nga procesi i intervistimeve dhe anketimeve dolën 

në pah këto REKOMANDIME PËR INSTITUCIONET E NIVELIT LOKAL:

• Zhvillimi i strategjive lokale për ndërgjegjësimin, sensibilizimin dhe 

investimin në institucionet publike dhe shkollat publike, në tranzicionin 

drejt energjive të rinovueshme.

• Megjithëse shumica e të rinjve kanë dëgjuar për certifikatat bio, 

shumica e tyre nuk e dinë se çfarë janë certifikatat bio dhe kush i përdor 

ato. Nga ana tjetër, shumica e aktorëve vendas nuk kanë dëgjuar për 

certifikatën bio.

• Inkurajimi i ripërdorimit apo edhe riciklimit të materialeve të 

ndërtimit. duke planifikuar nxitjen e kompanive që ripërpunojnë 

materialet e vjetra dhe i shesin me gjysmë çmimi.

• Ndonëse shumica e njerëzve që marrin pjesë në anketë mendojnë se 

shkolla/universiteti përgatit ekspertë për fushat, shumica e tyre mendojnë 

se kurrikulat nuk janë bashkëkohore.

• Mbështetje ekonomike dhe bashkëpunim me organizata që synojnë 

ndërgjegjësimin e të rinjve nëpërmjet edukimit joformal në përdorimin e 

energjisë së riprodhueshme, transformimin e lëvizshmërisë, promovimin e 

alternativave ekologjike të ngrohjes, transformimit dhe konsumit, si dhe 

transformimin agrar dhe ushqimin.

• Ngritja e një strukture për konsulencë dhe informacion për 

ndërtuesit mbi ndërtimet ekologjike dhe identifikimin dhe rrjetëzimin e 

kompanive të ndërtimit ekologjik.

5.5 Nxitja e bashkёpunimit midis trinomit pushtet 
lokal-biznes-komunitet.
Tradicionalisht në Bashkinë Dibër nuk është evidentuar një bashkëpunim i 

mirё me bizneset e zonёs, qё janё shtylla kryesore pёr ndryshim dhe 

zhvillimin e komunitetit ku jetojmë. Gjithsesi, hapat e parë të këtij 

bashkëpunimi janë hedhur dhe tashmë nevojitet thellimi i tij, përmes 

rregulloreve tё pёrbashkëta pёr rritjen e transparencёs vendore dhe 

investimeve publike nga pushteti vendor.  Prandaj, mbetet me rëndësi 

angazhimi për konsolidimin e urave të komunikimit mes palëve për të 

garantuar shkëmbimin e ideve nga të gjitha grupet e interesit. Një 

shembull pozitiv i bashkëpunimit mes pushtetit lokal, bizneseve dhe 

komunitetit është Panairi i produkteve bujqësore, përmes të cilit 

promovohet tradita edhe vlerat e zonës. 

Gjetjet kryesore:  

• Përqindja e të rinjve që kanë informacion në lidhje me energjinë e 

rinovueshme është më e ulët se e aktorëve lokalë. Vetëm 63% e të rinjve e 

kanë këtë informacion. Ndërsa në rastin e aktorëve lokalë, e kanë 96% e 

tyre. 

• Shumica e të intervistuarve (36% e të rinjve dhe 92% e aktorëve 

lokalë) janë përgjigjur se kanë njohuri për përdorimin e paneleve diellore 

në territorin e bashkisë. Ata u përgjigjën se përdoruesit kryesorë të 

paneleve diellore janë bizneset dhe familjet.

• Për sa i përket certifikatave bio, shumica e të rinjve (ose 68%) kanë 

dëgjuar për to. Nga ana tjetër, aktorët lokalë (ose 38%) kanë dëgjuar për to. 

• Për sa i përket pyetjes nëse në bashki ka produkte bujqësore bio, 

99% e të rinjve janë përgjigjur me “po”.



1. PЁRSE KY MANUAL?  

Në ditët tona, kriza klimatike është një nga problemet më të mëdha nё tё 

gjithё globin e cila ka mobilizuar qeveritë e shumë shteteve të botës në 

përpjekjen për të adresuar pasojat e saj dhe përmirësimin e situatës. Në 

ditët e sotme ajo është duke kërcënuar me shkatërrimin e një pjese të 

madhe të mirëqënies sonë dhe arritjeve tona sociale. Kjo krizë është duke 

e thelluar pabarazinë sociale në të gjithë botën. Dëmet afatgjata që 

shfaqen kanë vënë në rrezik bazën e jetës për brezat e ardhshëm duke 

rrezikur seriozisht normalitetin e jetës nё tokёn qё po lёmё trashёgim. 

Çështja e ndryshimeve klimatike mund të duket me rëndësi dytësore në 

raport me çështjen e varfërisë nё vendin tonё, shëndetit publik, apo 

mungesës së zhvillimit ekonomik. Mirëpo. mostrajtimi i ndryshimeve 

klimatike mund të dëmtojë suksesin e trajtimit të këtyre çështjeve 

urgjente. Pra, ndryshimet klimatike gjithsesi ndikojnë në zhvillimin 

ekonomik dhe shoqëror, ndërsa efektet e saj cënojnë shoqërinë tonë. 

Ndryshimet klimatike tashmë janë duke ndodhur, ndërsa në vitet dhe 

dekadat e ardhshme do të rrisin ndikimin në elementet themelore të jetës 

kudo në botë, por edhe në Shqipëri.

Çёshtjet e klimёs gjatё pandemisё sё COVID -19 kanë marrё njё vëmendje 

tё veçantё nё nivel kombёtar e ndёrkombёtar. Ne u detyruam ta 

ndryshojmë mënyrën tonë të jetesës dhe kjo solli disa efekte pozitive për 

njeriun dhe natyrën, por është e domosdoshme që ne të dimë se si ta 

trajtojmë dhe adresojmë mençurisht sfidën e ndryshimeve klimatike. 

Ndaj, ky manual ka si qёllim qё tё hartojё politika lokale pёr rininё mbi  

transformimin solidar ekologjik.

Nëse nuk ndërhyhet dhe merren masat sot, nё tё ardhmen do të jetë 

shumё vonё dhe katastrofat natyrore do të jenë edhe më të zakonshme 

se sa janё sot. Pushteti qendror dhe ai vendor janë aktorët kryesorë qё 

duhet tё hartojnë politikat mjedisore mbështetёse, në partneritet me 

komunitetin përmes aktiviteteve tё ndryshme qё udhëhiqen nga 

organizatat jo fitimprurëse, pushteti qendror e lokal. 

3. ANALIZA E SITUATЁS NЁ NIVEL 
LOKAL: 
Situata aktuale e problemeve mjedisore në Bashkinë Dibër është 

përmirësuar ndjeshëm dhe bazohet nё planet kombёtare pёr 

menaxhimin e mbetjeve urbane dhe mbrojtjen e mjedisit. Bashkia Dibёr 

kujdeset pёr menaxhimin dhe mbrojtjen e territorit tё saj, duke pastruar 

mbetjet urbane dhe dërguar ato nё vendgrumbullime pёr mbajtjen pastё

r tё qytetit, duke mbrojtur pyjet nga prerjet e paligjshme. Ështё ndёrprerë 

gjuetia e paligjshme nё zonё, për sigurimin e mbrojtjes së biodiversitetit n

ё parkun Korab-Koritnik. Pra, e thënë ndryshe, Bashkia Dibёr me 

kapacitetet dhe logjistikën e saj kujdeset pёr menaxhimin dhe mbrojtjen 

e mjedisit. 

Kjo ka ndodhur edhe si rezultat i mbështetjes së donatorëve të ndryshëm 

të cilët kanë investuar në mbrojtjen e mjedisit, zhvillimin e turizmit, 

agroturizmit, traditës dhe kulturës, forcimin e kapaciteteve me 

komunitetin dhe pushtetin vendor. Gjithashtu, po vijon të zhvillohen 

sportet e çiklizmit dhe rafting në lumin Drin. Vetë pozita gjeografike në të 

cilin Dibra ndodhet, i ka mundësuar zonës jo pak resurse dhe trashëgimi 

natyrore e kulturore të papromovuara mjaftueshëm, që do të mund të 

ofrojnë vende të reja pune për të rinjtë e zonës, në rast se shfrytëzohen me 

një qasje strategjike. 

 

Nga ana tjetër, Bashkia Dibër në bashkëpunim me organizata të 

ndryshme po promovon dhe zhvillon turizmin malor duke përfshirë të 

rinjtë vullnetarë dhe duke i trajnuar e certifikuar për udhërrëfyes turistikë. 

Kjo nënkupton për ta një mundësi të re punësimi, duke i shndërruar 

njëkohësisht në kontribues të zhvillimit të zonës.  Organizimi i panaireve 

për promovimin dhe shitjen e produkteve bio nё qytetin e Peshkopisё, ku 

marrin pjesё fermerё të zonёs, ruajtja dhe promovimi i bukurive natyrore, 

trashëgimisë kulturore dhe monumenteve të natyrës, do të rrisë aktivitetin 

turistik të zonës. Për rrjedhojë, do të mundësojë të ardhura shtesë për 

banorët e zonës që mirëpresin turistët e huaj në bujtinat e tyre. 

Përgjithësisht, bashkitë e vogla kanë një qasje më të ndjeshme mbi 

programet e mbështetjeve për të rinjtë dhe fatmirësisht në Bashkinë 

Dibër mund të identifikohet një vëmendje e shtuar ndaj politikave 

strategjike të punësimit për të rinjtë, duke ofruar kështu jo vetëm një 

mundësi aktivizimi, por edhe një perspektivë të mirëfilltë 

social-ekonomike.

Kjo qasje bazohet edhe nё Masterplanin e punёsimit të realizuar nё bashk

ёpunim me Bashkinё Dibёr.

Nga intervistat e realizuara nё Bashkinё Dibёr me 98 të rinj, rezulton se ata 

kanë një mungesë të theksuar informacioni pёr energjinё e rinovueshme, 

pёrdorimin e paneleve, produktet bio, pastёrtinë e tokёs/ ajrit/ ujit dhe 

transformimet social-ekologjike. Nё çdo pёrgjigje të dhënë, ky lloj 

Ky manual do u vijё nё ndihmё grupeve tё interesit dhe pushtetit lokal. U 

drejtohet posaçërisht bashkive me mbi 20.000 banorë, sepse bashkitë 

luajnë një rol kyç, për ta çuar përpara transformimin e shoqërisë, duke 

synuar informimin e aktorёve lokalë mbi transformimet ekologjike dhe 

mbi rёndёsinë qё kanë ndryshimet klimatike nё mjedis.

2. KRIZA KLIMATIKE DHE SITUATA 
AKTUALE NЁ SHQIPЁRI. 
Çështjet klimatike sot janё shndërruar në shqetësimin madhor të 

shoqërive në të gjitha nivelet, globale por edhe lokale, ndaj ne si shoqёri 

gjithmonё duhet tё mendojmë për zgjidhjet konkrete nё nivel lokal, qё tё 

mund të japin edhe një kontribut domethënës nё nivel global.

Për këto arsye, mund tё themi se ka ardhur momenti për një transformim 

radikal drejt një shoqërie të qëndrueshme ekologjikisht dhe të drejtë nga 

pikëpamja sociale.

 

Nё Shqipёri, ndryshimi i klimës ka qenë një çështje së cilës i është dhënë 

rëndësi gjatë viteve të fundit, në kuadër të politikave të mbrojtjes së 

mjedisit. Në vitin 1995, Shqipëria ratifikoi Konventën kuadër të Kombeve të 

Bashkuara për ndryshimet klimatike. Në dhjetor të vitit 2004, qeveria 

ratifikoi Protokollin e Kiotos që synonte reduktimin ose kufizimin e 

emetimeve të gazrave të efektit serrë (GES), për vendet e Evropës Lindore, 

me 24% nga viti bazë deri në vitin 2010. Ratifikimi i Marrëveshjes së Parisit 

2015 (UNFCCC).

Siç dihet, Shqipëria ёshtё bёrë palë dhe po merr veprime ndërgjegjësuese 

konkrete pёr shqetësimet mjedisore qё ndikojnë nё ndryshimet klimatike. 

• Transformimi i mobilitetit. 
Në Bashkinë Dibër ka ndryshuar së fundmi mobiliteti, duke mënjanuar në 

pjesën e fundit të daljes së qytetit të ashtuquajtur “Ish-parku”, të gjithë 

furgonat e transportit  të rretheve dhe të qyteteve të tjera në këtë zonë, si 

dhe me vendosjen e një autobusi për transport urban brenda qytetit.

Fillimisht, ky ndryshim ka hasur mospëlqime nga qytetarët, por ai ka 

mundësuar reduktimin e trafikut në kryqëzimet rrugore, për rrjedhojë 

reduktimin e ndotjes akustike si dhe uljen e numrit të aksidenteve.  

Tashmë kanë filluar të përdoren dhe biçikletat, por ecja në këmbë mbetet 

ende mënyra më e preferuar e qytetarëve për të lëvizur dhe pikërisht kjo 

është një shtyllë e fortë e mobilitetit dekarbonizues. Megjithatë, në 

Peshkopi, karboni në ajër është në nivele të ulëta për vetë faktin se është 

një zonë e vogël urbane e rrethuar me male të larta dhe ku gjelbërimi 

dominon përmbi betonizimin.

• Transformimi i ngrohjes (ndërtime ekologjike urbane). 
Sistemi i ngrohjes në Bashkinë e Dibrës kryhet kryesisht me dru në të 

gjitha shkollat, kopshtet, dhe çerdhet. Edhe pse vitet e fundit është 

përdorur dhe sistemi i ngrohjes me kaldaja me pelet në 2 shkolla, Gjimnazi 

Said Najdeni, ish-godina e universitetit ku zhvillon mësim cikli i ulët i dy 

shkollave Demir Gashi dhe Selim Alliu.

• Ekologjia në qytet - ndahet në dy zona, ajo urbane dhe rurale e 

Bashkisë Dibër, ku politikat mjedisore kryesisht ndiqen dhe zbatohen nga 

shoqata të ndryshme në bashkëpunim me shkollat e arsimit 9-vjeçar dhe 

të mesëm. Në zonat urbane shihet një ndryshim, por dhe ky vetëm në 

bulevardet kryesore me vendosjen e koshave të mbeturinave, ndërsa në 

pjesët e tjera jo. Parqet dhe rrugët janë të pastra, por një situatë e rënduar 

konstatohet në lumenj dhe pranë spitaleve, ku nevojitet një ndërhyrje 

emergjente. Në zonat rurale janë vendosur kosha mbeturinash, por jo në 

të gjitha lagjet lokale vihet re prezenca e tyre, prandaj duhet një 

bashkëpunim me bashkinë për marrjen e masave, pastrimin dhe 

mbulimin e gjithë zonës me kosha për mirëmenaxhimin e mbetjeve 

urbane.

• Edukim për menaxhimin e mbetjeve. 

Kjo lloj politike, që e vë theksin te ndërgjegjësimi dhe edukimi i të rinjve 

mbi menaxhimin e mbetjeve, ka nisur nga shkollat, aty ku nxënësit sjellin 

piktura me tematikë mjedisin, mbi mënyrën si shihet ai nën syrin e një 

fëmije. Është e rëndësishme për t’u theksuar, se jo të gjitha subjektet e 

furrave të bukës janë përdorues të rregullt të letrës si material i 

riciklueshëm, me përjashtim të disa subjekteve që e përdorin atë 

rregullisht.

• Transformimi i mënyrës së të ushqyerit dhe përdorimi 
i qëndrueshëm i tokës.

•  Ruajtja e specieve dhe bimëve medicinale – Bashkia Dibër është e 

favorizuar duke qenë se bimët medicinale janë të kultuvuara masivisht 

dhe shumë banorë sigurojnë të ardhurat e jetesës së tyre duke i kultivuar 

dhe mbledhur në fushat e shumta të Dibrës. Gjithashtu, po bëhet një punë 

e madhe për mbrojtjen e specieve përmes projekteve të ndryshme nga 

informacioni vlerësohet afёrsisht me 40% tё njohurive nga tё anketuarit. 

Po ashtu, edhe nga 15 intervistat e realizuara për të parë nivelin e 

informacionit mbi energjinë e rinovueshme, certifikimeve të produkteve 

bio etj, ku janё pёrfshirë pёrfaqёsues tё OJF-ve tё ndryshme, punonjёsit e 

Bashkisё Dibёr, komuniteti, bizneset e zonёs urbane dhe rurale, ekspertët 

e mjedisit dhe bujqёsisё, specialistё tё pyjeve etj, vihet re një mungesë e 

theksuar informacioni, e cila nga pёrgjigjet e dhёna, arrin deri nё 30% të 

totalit.

• Transformimi energjitik (energjia e rinovueshme).
Në këtë aspekt, situata ka filluar të ndryshojë. Në disa shkolla sistemi i 

ngrohjes me kaldaja ka filluar funksionimin. Po ashtu, shohim një 

përpjekje private të banorëve të cilët kanë filluar të përdorin panelet 

diellore, kryesisht në banesa dhe në disa biznese hotelerie, bujtina dhe 

stane që ndodhen në zonën e parkut Korab-Koritnik, çka tregon 

investimet në energjinë e pastër për të mbrojtur sa më mirë mjedisin. Në 

këtë pikë, bizneset e zonës kanë hedhur një hap para në investimin e 

energjisë së pastër, nga ku më pas do kemi investimeve në panelet 

diellore. Aktualisht, këto investime janë në një përqindje të ulët.

Është e rëndësishme për t’u theksuar se në Planin e zhvillimit vendor, 

Bashkia Dibër ka si objektiv specifik investimin në rritjen e prodhimit të 

energjisë nga burimet e rinovueshme, kryesisht prodhimin e energjisë 

diellore termike dhe fotovoltaike në planin e saj afatgjatë. 

Prodhimi i energjisë nga mbetjet është në planin e kësaj bashkie, si një 

mënyrë që ndikon edhe në aspektin e produktivitetit ekonomik, por që 

ende nuk është përfshirë në planet investuese. 

shoqata mjedisore që synojnë të rrisin edukimin e komunitetit, duke e 

orientuar atë drejt kultivimit dhe duke i siguruar mbështetje financiare.

• Bimët endemike – Dibra krenohet me produktet endemike të cilat 

dita ditës po kultivohen edhe më shumë, madje nuk mungojnë as historitë 

e suksesit si ai i fermës “Keshi” ku kultivohen bimët aronia dhe goxhibery. 

Po ashtu edhe boronica dhe akacia, si dhe lule nga të cilat prodhohen 

çajra të ndryshëm me veti kurative.

• Mbështetje për ushqimin e shëndetshëm – Bashkia Dibër në 

bashkëpunim me Organizatën ALCDF ka bërë të mundur organizimin e 

Panairit të të Vjelave për të promovuar produktet BIO të zonës dhe 

ushqimet sezonale.

• Bujqësi solidare – sigurisht që bujqësia është një aktivitetet kryesor 

edhe në këtë bashki, ku shumë familje sigurojnë jetesën e tyre përmes 

punës në toka. Vitet e fundit, përveç produkteve të grurit, interesi është 

rritur edhe për prodhimet frutore, teksa bizneset vendase janë certifikuar 

për ushtrimin e veprimtarisë dhe importimin e prodhimeve bio, nga ku 

mund të përmendim sipërmarrjet “Kop Frut”, Agro Zerja ‘Jufka Dibre Zebi” 

etj. 

4. ÇFARЁ ЁSHTЁ TRANSFORMIMI 
SOCIAL-EKOLOGJIK? 

Ndryshimet klimatike që prekin në mënyrë të pashmangshme shoqërinë 

tonë, nuk duhen nënvlerësuar, por duhen trajtuar si prioritete serioze në 

shumë rrafshe të zhvillimit shoqëror, ndërmjet shumë aktorëve, nga 

vendimmarrësit te shoqëria civile.

Bashkia ka disa mundësi, por edhe përgjegjësi për të nisur me proceset e 

transformimit ekologjik, duke u bazuar nё marrëveshjet ndërkombëtare, 

rregullat vendore, si dhe duhet që të vendosen piketat konkrete të 

transformimit në rrafshin lokal.

Politikat transformuese të pushtetit lokal janë detyra dhe përgjegjësi që 

kërkojnë gjithëpërfshirje dhe kontribut ndërsektorial. Ndaj një formë e re e 

bashkëpunimit solidar, rrugë të reja dhe një angazhim i përbashkët i 

shumë aktorëve, janë domosdoshmëri për transformimin ekologjik.

5. TRANSFORMIMI SOCIAL-EKOLOGJIK 
NЁ PRAKTIKЁ: 
Në lidhje me transformimin social-ekologjik duhet theksuar se mbetet 

ende shumë për t’u realizuar, pasi shumë nga shtyllat kryesore që 

përbëjnë transformimin social-ekologjik, në Bashkinë Dibër ende nuk janë 

të njohura e aq më pak të aplikueshme. Në këtë drejtim nevojiten 

rregullore dhe investime konkrete, duke u bazuar nё formatet kombëtare 

dhe ndёrkombёtare. 

Në Bashkinë Dibёr ka njё sёrё organizatash qё punojnë me projekte pёr 

mbrojtjen e mjedisit dhe pёr transformimin social-ekologjik, duke 

mbështetur komunitetin me investime konkrete. Puna e tyre ka hedhur 

themelet e para për të ndërtuar një model të ri të zhvillimit urban mbi 

qasjen e transformimit social-ekologjik.

Platforma e transformimit pёrfshin:

1. Qeveria dhe administrata

2. Shoqёria civile

3. Organizata dhe shoqatat

4. Ekonomia

5. Shkenca

5.1 Ku merr formё ky transformim: 
Bashkia Dibёr ka mundёsinё pёr ndёrtimin e politikave, rregulloreve 

lokale, mbështetjen e bizneseve e fermerëve e zonёs dhe komunitetin, 

duke zhvilluar potencialet e saj nё: 

1. Transformimin e të ushqyerit.

2. Transformimin e industrisë dhe konsumit.

3. Transformimin e mobilitetit.

4. Transformimin energjitik.

5. Transformimin e ngrohjes dhe banimit.

5.2 Ndёrgjegjёsimi qytetar.
Bashkia Dibёr ka bashkёpunim tё ngushtë me institucionet e tjera 

vendore dhe arsimore, organizatat e ndryshme pёr edukimin dhe ndё

rgjegjёsimin e tё rinjve, komunitetit, grupeve tё interesit, pёr mbrojtjen e 

mjedisit dhe biodiversitetit. Mbajtja pastёr e ambientit ku jetojmë, hedhja 

e mbeturinave nё kosh dhe organizimi i aktiviteteve tё pastrimit me tё 

rinjtë e shkollave pёr tё rritur sa mё shumё edukimin dhe sensibilizimin e 

tyre, i shërbejnë kultivimit dhe zhvillimit të një kulture ndryshe nё qytetin 

ku jetojmë.

5.3 Qasja nё komunitet.
Aktualisht, nё Bashkinё Dibёr janё prezente dhe zhvillojnë aktivitetin e 

tyre shumё organizata qё punojnë me projekte pёr mbrojtjen e mjedisit si 

dhe me zhvillimin e qëndrueshёm qё mbështesin fermerët e zonёs pёr 

zhvillimin e aktivitetit tё tyre duke qenё sa mё miqёsorë me natyrën, siç 

janё: 

1. Shoqata Ekspertёt e rinj mjedisorë me projektin Kultivimi i BMA; 

2. Agro-EkoDibra me projektin Mbështetja e blegtorёve;

3. Shoqata e Pyjeve melan me projektin Mbështetja e bletërritësve.

Tё gjitha këto projekte kanё në fokus mbështetjen me finacime tё 

fermerëve tё zonёs, ku finacues kryesor ёshtё “EuroNatur”. Këto projekte 

do të orientojnë komunitetin për një sjellje më miqësore ndaj natyrёs. Nё 

Bashkinё Dibёr zhvillohen edhe njё sёrё projektesh të tjera qё zbatohen 

nga organizata si ALCDF, Argita Vizion, WordVizion etj.

5.4 Pushteti lokal si agjent ndryshimi.
Bashkia Dibёr duhet të shndërrohet në agjent ndryshimi, duke e kthyer 

mbrojtjen e klimës në prioritet të angazhimeve të saj.

Bashkia Dibёr duhet tё hartojё politikat e saj si agjent kryesor ndryshimi n

ё territorin qё ajo menaxhon, për të dhënë kështu një kontribut thelbësor 

jo thjesht dhe vetëm në mbrojtjen mjedisore, por në perspektivën 

afatgjate të përballimit me sukses të atyre sfidave që vijnë nga ndryshimet 

klimatike. 

• Për sa i përket pyetjes nëse ajri dhe toka janë të pastra në qytet, 

shumica e të rinjve (ose 72%) dhe aktorëve lokalë (ose 77%) janë përgjigjur 

me “po”. 

• Një numër i konsiderueshëm të rinjsh (57% e të intervistuarve) 

mendojnë se politikat arsimore nuk janë të qëndrueshme. Ndër të rinjtë 

që mendojnë se ka politika të qëndrueshme arsimore, vetëm 43% janë 

përgjigjur se ka oferta rajonale për arsim. 

54% e të rinjve nuk mendojnë se ekziston akses për të gjithë, mundësisht 

falas.  

6. TRANSFORMIMI SOCIAL-EKOLOGJIK 
SI MODEL ZGJIDHJEJE PЁR 
NDRYSHIMET KLIMATIKE: 
Transformimi social-ekologjik është një model konkurrues për 

komunitetin ku jetojmë. Ai shihet si një nevojë e domosdoshme 

implementimi social, sepse ka impakt të drejtpërdrejtë dhe indirekt në 

ndryshimet klimatike.

Nga përpunimi i të dhënave të të intervistuarve dhe të të rinjve të 

anketuar, u vu re se ka mjaft elemente të përbashkëta në rekomandimet e 

ofruara prej tyre, pasi u analizuan gjetjet e secilit. Ky është një tregues se 

problematikat dhe shqetësimet janë relativisht të njëjta për qytetarët e 

Bashkisë Dibër. Nga përpunimi i të dhënave të të intervistuarve, kishte 

elemente të përbashkëta të gjetjeve, si nga aktorët e institucioneve 

publike lokale ashtu edhe nga aktorët e arsimit, biznesit etj. 

Bazuar mbi gjetjet nga procesi i intervistimeve dhe anketimeve dolën 

në pah këto REKOMANDIME PËR INSTITUCIONET E NIVELIT LOKAL:

• Zhvillimi i strategjive lokale për ndërgjegjësimin, sensibilizimin dhe 

investimin në institucionet publike dhe shkollat publike, në tranzicionin 

drejt energjive të rinovueshme.

• Megjithëse shumica e të rinjve kanë dëgjuar për certifikatat bio, 

shumica e tyre nuk e dinë se çfarë janë certifikatat bio dhe kush i përdor 

ato. Nga ana tjetër, shumica e aktorëve vendas nuk kanë dëgjuar për 

certifikatën bio.

• Inkurajimi i ripërdorimit apo edhe riciklimit të materialeve të 

ndërtimit. duke planifikuar nxitjen e kompanive që ripërpunojnë 

materialet e vjetra dhe i shesin me gjysmë çmimi.

• Ndonëse shumica e njerëzve që marrin pjesë në anketë mendojnë se 

shkolla/universiteti përgatit ekspertë për fushat, shumica e tyre mendojnë 

se kurrikulat nuk janë bashkëkohore.

• Mbështetje ekonomike dhe bashkëpunim me organizata që synojnë 

ndërgjegjësimin e të rinjve nëpërmjet edukimit joformal në përdorimin e 

energjisë së riprodhueshme, transformimin e lëvizshmërisë, promovimin e 

alternativave ekologjike të ngrohjes, transformimit dhe konsumit, si dhe 

transformimin agrar dhe ushqimin.

• Ngritja e një strukture për konsulencë dhe informacion për 

ndërtuesit mbi ndërtimet ekologjike dhe identifikimin dhe rrjetëzimin e 

kompanive të ndërtimit ekologjik.

5.5 Nxitja e bashkёpunimit midis trinomit pushtet 
lokal-biznes-komunitet.
Tradicionalisht në Bashkinë Dibër nuk është evidentuar një bashkëpunim i 

mirё me bizneset e zonёs, qё janё shtylla kryesore pёr ndryshim dhe 

zhvillimin e komunitetit ku jetojmë. Gjithsesi, hapat e parë të këtij 

bashkëpunimi janë hedhur dhe tashmë nevojitet thellimi i tij, përmes 

rregulloreve tё pёrbashkëta pёr rritjen e transparencёs vendore dhe 

investimeve publike nga pushteti vendor.  Prandaj, mbetet me rëndësi 

angazhimi për konsolidimin e urave të komunikimit mes palëve për të 

garantuar shkëmbimin e ideve nga të gjitha grupet e interesit. Një 

shembull pozitiv i bashkëpunimit mes pushtetit lokal, bizneseve dhe 

komunitetit është Panairi i produkteve bujqësore, përmes të cilit 

promovohet tradita edhe vlerat e zonës. 

Gjetjet kryesore:  

• Përqindja e të rinjve që kanë informacion në lidhje me energjinë e 

rinovueshme është më e ulët se e aktorëve lokalë. Vetëm 63% e të rinjve e 

kanë këtë informacion. Ndërsa në rastin e aktorëve lokalë, e kanë 96% e 

tyre. 

• Shumica e të intervistuarve (36% e të rinjve dhe 92% e aktorëve 

lokalë) janë përgjigjur se kanë njohuri për përdorimin e paneleve diellore 

në territorin e bashkisë. Ata u përgjigjën se përdoruesit kryesorë të 

paneleve diellore janë bizneset dhe familjet.

• Për sa i përket certifikatave bio, shumica e të rinjve (ose 68%) kanë 

dëgjuar për to. Nga ana tjetër, aktorët lokalë (ose 38%) kanë dëgjuar për to. 

• Për sa i përket pyetjes nëse në bashki ka produkte bujqësore bio, 

99% e të rinjve janë përgjigjur me “po”.



1. PЁRSE KY MANUAL?  

Në ditët tona, kriza klimatike është një nga problemet më të mëdha nё tё 

gjithё globin e cila ka mobilizuar qeveritë e shumë shteteve të botës në 

përpjekjen për të adresuar pasojat e saj dhe përmirësimin e situatës. Në 

ditët e sotme ajo është duke kërcënuar me shkatërrimin e një pjese të 

madhe të mirëqënies sonë dhe arritjeve tona sociale. Kjo krizë është duke 

e thelluar pabarazinë sociale në të gjithë botën. Dëmet afatgjata që 

shfaqen kanë vënë në rrezik bazën e jetës për brezat e ardhshëm duke 

rrezikur seriozisht normalitetin e jetës nё tokёn qё po lёmё trashёgim. 

Çështja e ndryshimeve klimatike mund të duket me rëndësi dytësore në 

raport me çështjen e varfërisë nё vendin tonё, shëndetit publik, apo 

mungesës së zhvillimit ekonomik. Mirëpo. mostrajtimi i ndryshimeve 

klimatike mund të dëmtojë suksesin e trajtimit të këtyre çështjeve 

urgjente. Pra, ndryshimet klimatike gjithsesi ndikojnë në zhvillimin 

ekonomik dhe shoqëror, ndërsa efektet e saj cënojnë shoqërinë tonë. 

Ndryshimet klimatike tashmë janë duke ndodhur, ndërsa në vitet dhe 

dekadat e ardhshme do të rrisin ndikimin në elementet themelore të jetës 

kudo në botë, por edhe në Shqipëri.

Çёshtjet e klimёs gjatё pandemisё sё COVID -19 kanë marrё njё vëmendje 

tё veçantё nё nivel kombёtar e ndёrkombёtar. Ne u detyruam ta 

ndryshojmë mënyrën tonë të jetesës dhe kjo solli disa efekte pozitive për 

njeriun dhe natyrën, por është e domosdoshme që ne të dimë se si ta 

trajtojmë dhe adresojmë mençurisht sfidën e ndryshimeve klimatike. 

Ndaj, ky manual ka si qёllim qё tё hartojё politika lokale pёr rininё mbi  

transformimin solidar ekologjik.

Nëse nuk ndërhyhet dhe merren masat sot, nё tё ardhmen do të jetë 

shumё vonё dhe katastrofat natyrore do të jenë edhe më të zakonshme 

se sa janё sot. Pushteti qendror dhe ai vendor janë aktorët kryesorë qё 

duhet tё hartojnë politikat mjedisore mbështetёse, në partneritet me 

komunitetin përmes aktiviteteve tё ndryshme qё udhëhiqen nga 

organizatat jo fitimprurëse, pushteti qendror e lokal. 

3. ANALIZA E SITUATЁS NЁ NIVEL 
LOKAL: 
Situata aktuale e problemeve mjedisore në Bashkinë Dibër është 

përmirësuar ndjeshëm dhe bazohet nё planet kombёtare pёr 

menaxhimin e mbetjeve urbane dhe mbrojtjen e mjedisit. Bashkia Dibёr 

kujdeset pёr menaxhimin dhe mbrojtjen e territorit tё saj, duke pastruar 

mbetjet urbane dhe dërguar ato nё vendgrumbullime pёr mbajtjen pastё

r tё qytetit, duke mbrojtur pyjet nga prerjet e paligjshme. Ështё ndёrprerë 

gjuetia e paligjshme nё zonё, për sigurimin e mbrojtjes së biodiversitetit n

ё parkun Korab-Koritnik. Pra, e thënë ndryshe, Bashkia Dibёr me 

kapacitetet dhe logjistikën e saj kujdeset pёr menaxhimin dhe mbrojtjen 

e mjedisit. 

Kjo ka ndodhur edhe si rezultat i mbështetjes së donatorëve të ndryshëm 

të cilët kanë investuar në mbrojtjen e mjedisit, zhvillimin e turizmit, 

agroturizmit, traditës dhe kulturës, forcimin e kapaciteteve me 

komunitetin dhe pushtetin vendor. Gjithashtu, po vijon të zhvillohen 

sportet e çiklizmit dhe rafting në lumin Drin. Vetë pozita gjeografike në të 

cilin Dibra ndodhet, i ka mundësuar zonës jo pak resurse dhe trashëgimi 

natyrore e kulturore të papromovuara mjaftueshëm, që do të mund të 

ofrojnë vende të reja pune për të rinjtë e zonës, në rast se shfrytëzohen me 

një qasje strategjike. 

 

Nga ana tjetër, Bashkia Dibër në bashkëpunim me organizata të 

ndryshme po promovon dhe zhvillon turizmin malor duke përfshirë të 

rinjtë vullnetarë dhe duke i trajnuar e certifikuar për udhërrëfyes turistikë. 

Kjo nënkupton për ta një mundësi të re punësimi, duke i shndërruar 

njëkohësisht në kontribues të zhvillimit të zonës.  Organizimi i panaireve 

për promovimin dhe shitjen e produkteve bio nё qytetin e Peshkopisё, ku 

marrin pjesё fermerё të zonёs, ruajtja dhe promovimi i bukurive natyrore, 

trashëgimisë kulturore dhe monumenteve të natyrës, do të rrisë aktivitetin 

turistik të zonës. Për rrjedhojë, do të mundësojë të ardhura shtesë për 

banorët e zonës që mirëpresin turistët e huaj në bujtinat e tyre. 

Përgjithësisht, bashkitë e vogla kanë një qasje më të ndjeshme mbi 

programet e mbështetjeve për të rinjtë dhe fatmirësisht në Bashkinë 

Dibër mund të identifikohet një vëmendje e shtuar ndaj politikave 

strategjike të punësimit për të rinjtë, duke ofruar kështu jo vetëm një 

mundësi aktivizimi, por edhe një perspektivë të mirëfilltë 

social-ekonomike.

Kjo qasje bazohet edhe nё Masterplanin e punёsimit të realizuar nё bashk

ёpunim me Bashkinё Dibёr.

Nga intervistat e realizuara nё Bashkinё Dibёr me 98 të rinj, rezulton se ata 

kanë një mungesë të theksuar informacioni pёr energjinё e rinovueshme, 

pёrdorimin e paneleve, produktet bio, pastёrtinë e tokёs/ ajrit/ ujit dhe 

transformimet social-ekologjike. Nё çdo pёrgjigje të dhënë, ky lloj 

Ky manual do u vijё nё ndihmё grupeve tё interesit dhe pushtetit lokal. U 

drejtohet posaçërisht bashkive me mbi 20.000 banorë, sepse bashkitë 

luajnë një rol kyç, për ta çuar përpara transformimin e shoqërisë, duke 

synuar informimin e aktorёve lokalë mbi transformimet ekologjike dhe 

mbi rёndёsinë qё kanë ndryshimet klimatike nё mjedis.

2. KRIZA KLIMATIKE DHE SITUATA 
AKTUALE NЁ SHQIPЁRI. 
Çështjet klimatike sot janё shndërruar në shqetësimin madhor të 

shoqërive në të gjitha nivelet, globale por edhe lokale, ndaj ne si shoqёri 

gjithmonё duhet tё mendojmë për zgjidhjet konkrete nё nivel lokal, qё tё 

mund të japin edhe një kontribut domethënës nё nivel global.

Për këto arsye, mund tё themi se ka ardhur momenti për një transformim 

radikal drejt një shoqërie të qëndrueshme ekologjikisht dhe të drejtë nga 

pikëpamja sociale.

 

Nё Shqipёri, ndryshimi i klimës ka qenë një çështje së cilës i është dhënë 

rëndësi gjatë viteve të fundit, në kuadër të politikave të mbrojtjes së 

mjedisit. Në vitin 1995, Shqipëria ratifikoi Konventën kuadër të Kombeve të 

Bashkuara për ndryshimet klimatike. Në dhjetor të vitit 2004, qeveria 

ratifikoi Protokollin e Kiotos që synonte reduktimin ose kufizimin e 

emetimeve të gazrave të efektit serrë (GES), për vendet e Evropës Lindore, 

me 24% nga viti bazë deri në vitin 2010. Ratifikimi i Marrëveshjes së Parisit 

2015 (UNFCCC).

Siç dihet, Shqipëria ёshtё bёrë palë dhe po merr veprime ndërgjegjësuese 

konkrete pёr shqetësimet mjedisore qё ndikojnë nё ndryshimet klimatike. 

• Transformimi i mobilitetit. 
Në Bashkinë Dibër ka ndryshuar së fundmi mobiliteti, duke mënjanuar në 

pjesën e fundit të daljes së qytetit të ashtuquajtur “Ish-parku”, të gjithë 

furgonat e transportit  të rretheve dhe të qyteteve të tjera në këtë zonë, si 

dhe me vendosjen e një autobusi për transport urban brenda qytetit.

Fillimisht, ky ndryshim ka hasur mospëlqime nga qytetarët, por ai ka 

mundësuar reduktimin e trafikut në kryqëzimet rrugore, për rrjedhojë 

reduktimin e ndotjes akustike si dhe uljen e numrit të aksidenteve.  

Tashmë kanë filluar të përdoren dhe biçikletat, por ecja në këmbë mbetet 

ende mënyra më e preferuar e qytetarëve për të lëvizur dhe pikërisht kjo 

është një shtyllë e fortë e mobilitetit dekarbonizues. Megjithatë, në 

Peshkopi, karboni në ajër është në nivele të ulëta për vetë faktin se është 

një zonë e vogël urbane e rrethuar me male të larta dhe ku gjelbërimi 

dominon përmbi betonizimin.

• Transformimi i ngrohjes (ndërtime ekologjike urbane). 
Sistemi i ngrohjes në Bashkinë e Dibrës kryhet kryesisht me dru në të 

gjitha shkollat, kopshtet, dhe çerdhet. Edhe pse vitet e fundit është 

përdorur dhe sistemi i ngrohjes me kaldaja me pelet në 2 shkolla, Gjimnazi 

Said Najdeni, ish-godina e universitetit ku zhvillon mësim cikli i ulët i dy 

shkollave Demir Gashi dhe Selim Alliu.

• Ekologjia në qytet - ndahet në dy zona, ajo urbane dhe rurale e 

Bashkisë Dibër, ku politikat mjedisore kryesisht ndiqen dhe zbatohen nga 

shoqata të ndryshme në bashkëpunim me shkollat e arsimit 9-vjeçar dhe 

të mesëm. Në zonat urbane shihet një ndryshim, por dhe ky vetëm në 

bulevardet kryesore me vendosjen e koshave të mbeturinave, ndërsa në 

pjesët e tjera jo. Parqet dhe rrugët janë të pastra, por një situatë e rënduar 

konstatohet në lumenj dhe pranë spitaleve, ku nevojitet një ndërhyrje 

emergjente. Në zonat rurale janë vendosur kosha mbeturinash, por jo në 

të gjitha lagjet lokale vihet re prezenca e tyre, prandaj duhet një 

bashkëpunim me bashkinë për marrjen e masave, pastrimin dhe 

mbulimin e gjithë zonës me kosha për mirëmenaxhimin e mbetjeve 

urbane.

• Edukim për menaxhimin e mbetjeve. 

Kjo lloj politike, që e vë theksin te ndërgjegjësimi dhe edukimi i të rinjve 

mbi menaxhimin e mbetjeve, ka nisur nga shkollat, aty ku nxënësit sjellin 

piktura me tematikë mjedisin, mbi mënyrën si shihet ai nën syrin e një 

fëmije. Është e rëndësishme për t’u theksuar, se jo të gjitha subjektet e 

furrave të bukës janë përdorues të rregullt të letrës si material i 

riciklueshëm, me përjashtim të disa subjekteve që e përdorin atë 

rregullisht.

• Transformimi i mënyrës së të ushqyerit dhe përdorimi 
i qëndrueshëm i tokës.

•  Ruajtja e specieve dhe bimëve medicinale – Bashkia Dibër është e 

favorizuar duke qenë se bimët medicinale janë të kultuvuara masivisht 

dhe shumë banorë sigurojnë të ardhurat e jetesës së tyre duke i kultivuar 

dhe mbledhur në fushat e shumta të Dibrës. Gjithashtu, po bëhet një punë 

e madhe për mbrojtjen e specieve përmes projekteve të ndryshme nga 

informacioni vlerësohet afёrsisht me 40% tё njohurive nga tё anketuarit. 

Po ashtu, edhe nga 15 intervistat e realizuara për të parë nivelin e 

informacionit mbi energjinë e rinovueshme, certifikimeve të produkteve 

bio etj, ku janё pёrfshirë pёrfaqёsues tё OJF-ve tё ndryshme, punonjёsit e 

Bashkisё Dibёr, komuniteti, bizneset e zonёs urbane dhe rurale, ekspertët 

e mjedisit dhe bujqёsisё, specialistё tё pyjeve etj, vihet re një mungesë e 

theksuar informacioni, e cila nga pёrgjigjet e dhёna, arrin deri nё 30% të 

totalit.

• Transformimi energjitik (energjia e rinovueshme).
Në këtë aspekt, situata ka filluar të ndryshojë. Në disa shkolla sistemi i 

ngrohjes me kaldaja ka filluar funksionimin. Po ashtu, shohim një 

përpjekje private të banorëve të cilët kanë filluar të përdorin panelet 

diellore, kryesisht në banesa dhe në disa biznese hotelerie, bujtina dhe 

stane që ndodhen në zonën e parkut Korab-Koritnik, çka tregon 

investimet në energjinë e pastër për të mbrojtur sa më mirë mjedisin. Në 

këtë pikë, bizneset e zonës kanë hedhur një hap para në investimin e 

energjisë së pastër, nga ku më pas do kemi investimeve në panelet 

diellore. Aktualisht, këto investime janë në një përqindje të ulët.

Është e rëndësishme për t’u theksuar se në Planin e zhvillimit vendor, 

Bashkia Dibër ka si objektiv specifik investimin në rritjen e prodhimit të 

energjisë nga burimet e rinovueshme, kryesisht prodhimin e energjisë 

diellore termike dhe fotovoltaike në planin e saj afatgjatë. 

Prodhimi i energjisë nga mbetjet është në planin e kësaj bashkie, si një 

mënyrë që ndikon edhe në aspektin e produktivitetit ekonomik, por që 

ende nuk është përfshirë në planet investuese. 

shoqata mjedisore që synojnë të rrisin edukimin e komunitetit, duke e 

orientuar atë drejt kultivimit dhe duke i siguruar mbështetje financiare.

• Bimët endemike – Dibra krenohet me produktet endemike të cilat 

dita ditës po kultivohen edhe më shumë, madje nuk mungojnë as historitë 

e suksesit si ai i fermës “Keshi” ku kultivohen bimët aronia dhe goxhibery. 

Po ashtu edhe boronica dhe akacia, si dhe lule nga të cilat prodhohen 

çajra të ndryshëm me veti kurative.

• Mbështetje për ushqimin e shëndetshëm – Bashkia Dibër në 

bashkëpunim me Organizatën ALCDF ka bërë të mundur organizimin e 

Panairit të të Vjelave për të promovuar produktet BIO të zonës dhe 

ushqimet sezonale.

• Bujqësi solidare – sigurisht që bujqësia është një aktivitetet kryesor 

edhe në këtë bashki, ku shumë familje sigurojnë jetesën e tyre përmes 

punës në toka. Vitet e fundit, përveç produkteve të grurit, interesi është 

rritur edhe për prodhimet frutore, teksa bizneset vendase janë certifikuar 

për ushtrimin e veprimtarisë dhe importimin e prodhimeve bio, nga ku 

mund të përmendim sipërmarrjet “Kop Frut”, Agro Zerja ‘Jufka Dibre Zebi” 

etj. 

4. ÇFARЁ ЁSHTЁ TRANSFORMIMI 
SOCIAL-EKOLOGJIK? 

Ndryshimet klimatike që prekin në mënyrë të pashmangshme shoqërinë 

tonë, nuk duhen nënvlerësuar, por duhen trajtuar si prioritete serioze në 

shumë rrafshe të zhvillimit shoqëror, ndërmjet shumë aktorëve, nga 

vendimmarrësit te shoqëria civile.

Bashkia ka disa mundësi, por edhe përgjegjësi për të nisur me proceset e 

transformimit ekologjik, duke u bazuar nё marrëveshjet ndërkombëtare, 

rregullat vendore, si dhe duhet që të vendosen piketat konkrete të 

transformimit në rrafshin lokal.

Politikat transformuese të pushtetit lokal janë detyra dhe përgjegjësi që 

kërkojnë gjithëpërfshirje dhe kontribut ndërsektorial. Ndaj një formë e re e 

bashkëpunimit solidar, rrugë të reja dhe një angazhim i përbashkët i 

shumë aktorëve, janë domosdoshmëri për transformimin ekologjik.

5. TRANSFORMIMI SOCIAL-EKOLOGJIK 
NЁ PRAKTIKЁ: 
Në lidhje me transformimin social-ekologjik duhet theksuar se mbetet 

ende shumë për t’u realizuar, pasi shumë nga shtyllat kryesore që 

përbëjnë transformimin social-ekologjik, në Bashkinë Dibër ende nuk janë 

të njohura e aq më pak të aplikueshme. Në këtë drejtim nevojiten 

rregullore dhe investime konkrete, duke u bazuar nё formatet kombëtare 

dhe ndёrkombёtare. 

Në Bashkinë Dibёr ka njё sёrё organizatash qё punojnë me projekte pёr 

mbrojtjen e mjedisit dhe pёr transformimin social-ekologjik, duke 

mbështetur komunitetin me investime konkrete. Puna e tyre ka hedhur 

themelet e para për të ndërtuar një model të ri të zhvillimit urban mbi 

qasjen e transformimit social-ekologjik.

Platforma e transformimit pёrfshin:

1. Qeveria dhe administrata

2. Shoqёria civile

3. Organizata dhe shoqatat

4. Ekonomia

5. Shkenca

5.1 Ku merr formё ky transformim: 
Bashkia Dibёr ka mundёsinё pёr ndёrtimin e politikave, rregulloreve 

lokale, mbështetjen e bizneseve e fermerëve e zonёs dhe komunitetin, 

duke zhvilluar potencialet e saj nё: 

1. Transformimin e të ushqyerit.

2. Transformimin e industrisë dhe konsumit.

3. Transformimin e mobilitetit.

4. Transformimin energjitik.

5. Transformimin e ngrohjes dhe banimit.

5.2 Ndёrgjegjёsimi qytetar.
Bashkia Dibёr ka bashkёpunim tё ngushtë me institucionet e tjera 

vendore dhe arsimore, organizatat e ndryshme pёr edukimin dhe ndё

rgjegjёsimin e tё rinjve, komunitetit, grupeve tё interesit, pёr mbrojtjen e 

mjedisit dhe biodiversitetit. Mbajtja pastёr e ambientit ku jetojmë, hedhja 

e mbeturinave nё kosh dhe organizimi i aktiviteteve tё pastrimit me tё 

rinjtë e shkollave pёr tё rritur sa mё shumё edukimin dhe sensibilizimin e 

tyre, i shërbejnë kultivimit dhe zhvillimit të një kulture ndryshe nё qytetin 

ku jetojmë.

5.3 Qasja nё komunitet.
Aktualisht, nё Bashkinё Dibёr janё prezente dhe zhvillojnë aktivitetin e 

tyre shumё organizata qё punojnë me projekte pёr mbrojtjen e mjedisit si 

dhe me zhvillimin e qëndrueshёm qё mbështesin fermerët e zonёs pёr 

zhvillimin e aktivitetit tё tyre duke qenё sa mё miqёsorë me natyrën, siç 

janё: 

1. Shoqata Ekspertёt e rinj mjedisorë me projektin Kultivimi i BMA; 

2. Agro-EkoDibra me projektin Mbështetja e blegtorёve;

3. Shoqata e Pyjeve melan me projektin Mbështetja e bletërritësve.

Tё gjitha këto projekte kanё në fokus mbështetjen me finacime tё 

fermerëve tё zonёs, ku finacues kryesor ёshtё “EuroNatur”. Këto projekte 

do të orientojnë komunitetin për një sjellje më miqësore ndaj natyrёs. Nё 

Bashkinё Dibёr zhvillohen edhe njё sёrё projektesh të tjera qё zbatohen 

nga organizata si ALCDF, Argita Vizion, WordVizion etj.

5.4 Pushteti lokal si agjent ndryshimi.
Bashkia Dibёr duhet të shndërrohet në agjent ndryshimi, duke e kthyer 

mbrojtjen e klimës në prioritet të angazhimeve të saj.

Bashkia Dibёr duhet tё hartojё politikat e saj si agjent kryesor ndryshimi n

ё territorin qё ajo menaxhon, për të dhënë kështu një kontribut thelbësor 

jo thjesht dhe vetëm në mbrojtjen mjedisore, por në perspektivën 

afatgjate të përballimit me sukses të atyre sfidave që vijnë nga ndryshimet 

klimatike. 

• Për sa i përket pyetjes nëse ajri dhe toka janë të pastra në qytet, 

shumica e të rinjve (ose 72%) dhe aktorëve lokalë (ose 77%) janë përgjigjur 

me “po”. 

• Një numër i konsiderueshëm të rinjsh (57% e të intervistuarve) 

mendojnë se politikat arsimore nuk janë të qëndrueshme. Ndër të rinjtë 

që mendojnë se ka politika të qëndrueshme arsimore, vetëm 43% janë 

përgjigjur se ka oferta rajonale për arsim. 

54% e të rinjve nuk mendojnë se ekziston akses për të gjithë, mundësisht 

falas.  

6. TRANSFORMIMI SOCIAL-EKOLOGJIK 
SI MODEL ZGJIDHJEJE PЁR 
NDRYSHIMET KLIMATIKE: 
Transformimi social-ekologjik është një model konkurrues për 

komunitetin ku jetojmë. Ai shihet si një nevojë e domosdoshme 

implementimi social, sepse ka impakt të drejtpërdrejtë dhe indirekt në 

ndryshimet klimatike.

Nga përpunimi i të dhënave të të intervistuarve dhe të të rinjve të 

anketuar, u vu re se ka mjaft elemente të përbashkëta në rekomandimet e 

ofruara prej tyre, pasi u analizuan gjetjet e secilit. Ky është një tregues se 

problematikat dhe shqetësimet janë relativisht të njëjta për qytetarët e 

Bashkisë Dibër. Nga përpunimi i të dhënave të të intervistuarve, kishte 

elemente të përbashkëta të gjetjeve, si nga aktorët e institucioneve 

publike lokale ashtu edhe nga aktorët e arsimit, biznesit etj. 

Bazuar mbi gjetjet nga procesi i intervistimeve dhe anketimeve dolën 

në pah këto REKOMANDIME PËR INSTITUCIONET E NIVELIT LOKAL:

• Zhvillimi i strategjive lokale për ndërgjegjësimin, sensibilizimin dhe 

investimin në institucionet publike dhe shkollat publike, në tranzicionin 

drejt energjive të rinovueshme.

• Megjithëse shumica e të rinjve kanë dëgjuar për certifikatat bio, 

shumica e tyre nuk e dinë se çfarë janë certifikatat bio dhe kush i përdor 

ato. Nga ana tjetër, shumica e aktorëve vendas nuk kanë dëgjuar për 

certifikatën bio.

• Inkurajimi i ripërdorimit apo edhe riciklimit të materialeve të 

ndërtimit. duke planifikuar nxitjen e kompanive që ripërpunojnë 

materialet e vjetra dhe i shesin me gjysmë çmimi.

• Ndonëse shumica e njerëzve që marrin pjesë në anketë mendojnë se 

shkolla/universiteti përgatit ekspertë për fushat, shumica e tyre mendojnë 

se kurrikulat nuk janë bashkëkohore.

• Mbështetje ekonomike dhe bashkëpunim me organizata që synojnë 

ndërgjegjësimin e të rinjve nëpërmjet edukimit joformal në përdorimin e 

energjisë së riprodhueshme, transformimin e lëvizshmërisë, promovimin e 

alternativave ekologjike të ngrohjes, transformimit dhe konsumit, si dhe 

transformimin agrar dhe ushqimin.

• Ngritja e një strukture për konsulencë dhe informacion për 

ndërtuesit mbi ndërtimet ekologjike dhe identifikimin dhe rrjetëzimin e 

kompanive të ndërtimit ekologjik.

5.5 Nxitja e bashkёpunimit midis trinomit pushtet 
lokal-biznes-komunitet.
Tradicionalisht në Bashkinë Dibër nuk është evidentuar një bashkëpunim i 

mirё me bizneset e zonёs, qё janё shtylla kryesore pёr ndryshim dhe 

zhvillimin e komunitetit ku jetojmë. Gjithsesi, hapat e parë të këtij 

bashkëpunimi janë hedhur dhe tashmë nevojitet thellimi i tij, përmes 

rregulloreve tё pёrbashkëta pёr rritjen e transparencёs vendore dhe 

investimeve publike nga pushteti vendor.  Prandaj, mbetet me rëndësi 

angazhimi për konsolidimin e urave të komunikimit mes palëve për të 

garantuar shkëmbimin e ideve nga të gjitha grupet e interesit. Një 

shembull pozitiv i bashkëpunimit mes pushtetit lokal, bizneseve dhe 

komunitetit është Panairi i produkteve bujqësore, përmes të cilit 

promovohet tradita edhe vlerat e zonës. 

Gjetjet kryesore:  

• Përqindja e të rinjve që kanë informacion në lidhje me energjinë e 

rinovueshme është më e ulët se e aktorëve lokalë. Vetëm 63% e të rinjve e 

kanë këtë informacion. Ndërsa në rastin e aktorëve lokalë, e kanë 96% e 

tyre. 

• Shumica e të intervistuarve (36% e të rinjve dhe 92% e aktorëve 

lokalë) janë përgjigjur se kanë njohuri për përdorimin e paneleve diellore 

në territorin e bashkisë. Ata u përgjigjën se përdoruesit kryesorë të 

paneleve diellore janë bizneset dhe familjet.

• Për sa i përket certifikatave bio, shumica e të rinjve (ose 68%) kanë 

dëgjuar për to. Nga ana tjetër, aktorët lokalë (ose 38%) kanë dëgjuar për to. 

• Për sa i përket pyetjes nëse në bashki ka produkte bujqësore bio, 

99% e të rinjve janë përgjigjur me “po”.



1. PЁRSE KY MANUAL?  

Në ditët tona, kriza klimatike është një nga problemet më të mëdha nё tё 

gjithё globin e cila ka mobilizuar qeveritë e shumë shteteve të botës në 

përpjekjen për të adresuar pasojat e saj dhe përmirësimin e situatës. Në 

ditët e sotme ajo është duke kërcënuar me shkatërrimin e një pjese të 

madhe të mirëqënies sonë dhe arritjeve tona sociale. Kjo krizë është duke 

e thelluar pabarazinë sociale në të gjithë botën. Dëmet afatgjata që 

shfaqen kanë vënë në rrezik bazën e jetës për brezat e ardhshëm duke 

rrezikur seriozisht normalitetin e jetës nё tokёn qё po lёmё trashёgim. 

Çështja e ndryshimeve klimatike mund të duket me rëndësi dytësore në 

raport me çështjen e varfërisë nё vendin tonё, shëndetit publik, apo 

mungesës së zhvillimit ekonomik. Mirëpo. mostrajtimi i ndryshimeve 

klimatike mund të dëmtojë suksesin e trajtimit të këtyre çështjeve 

urgjente. Pra, ndryshimet klimatike gjithsesi ndikojnë në zhvillimin 

ekonomik dhe shoqëror, ndërsa efektet e saj cënojnë shoqërinë tonë. 

Ndryshimet klimatike tashmë janë duke ndodhur, ndërsa në vitet dhe 

dekadat e ardhshme do të rrisin ndikimin në elementet themelore të jetës 

kudo në botë, por edhe në Shqipëri.

Çёshtjet e klimёs gjatё pandemisё sё COVID -19 kanë marrё njё vëmendje 

tё veçantё nё nivel kombёtar e ndёrkombёtar. Ne u detyruam ta 

ndryshojmë mënyrën tonë të jetesës dhe kjo solli disa efekte pozitive për 

njeriun dhe natyrën, por është e domosdoshme që ne të dimë se si ta 

trajtojmë dhe adresojmë mençurisht sfidën e ndryshimeve klimatike. 

Ndaj, ky manual ka si qёllim qё tё hartojё politika lokale pёr rininё mbi  

transformimin solidar ekologjik.

Nëse nuk ndërhyhet dhe merren masat sot, nё tё ardhmen do të jetë 

shumё vonё dhe katastrofat natyrore do të jenë edhe më të zakonshme 

se sa janё sot. Pushteti qendror dhe ai vendor janë aktorët kryesorë qё 

duhet tё hartojnë politikat mjedisore mbështetёse, në partneritet me 

komunitetin përmes aktiviteteve tё ndryshme qё udhëhiqen nga 

organizatat jo fitimprurëse, pushteti qendror e lokal. 

3. ANALIZA E SITUATЁS NЁ NIVEL 
LOKAL: 
Situata aktuale e problemeve mjedisore në Bashkinë Dibër është 

përmirësuar ndjeshëm dhe bazohet nё planet kombёtare pёr 

menaxhimin e mbetjeve urbane dhe mbrojtjen e mjedisit. Bashkia Dibёr 

kujdeset pёr menaxhimin dhe mbrojtjen e territorit tё saj, duke pastruar 

mbetjet urbane dhe dërguar ato nё vendgrumbullime pёr mbajtjen pastё

r tё qytetit, duke mbrojtur pyjet nga prerjet e paligjshme. Ështё ndёrprerë 

gjuetia e paligjshme nё zonё, për sigurimin e mbrojtjes së biodiversitetit n

ё parkun Korab-Koritnik. Pra, e thënë ndryshe, Bashkia Dibёr me 

kapacitetet dhe logjistikën e saj kujdeset pёr menaxhimin dhe mbrojtjen 

e mjedisit. 

Kjo ka ndodhur edhe si rezultat i mbështetjes së donatorëve të ndryshëm 

të cilët kanë investuar në mbrojtjen e mjedisit, zhvillimin e turizmit, 

agroturizmit, traditës dhe kulturës, forcimin e kapaciteteve me 

komunitetin dhe pushtetin vendor. Gjithashtu, po vijon të zhvillohen 

sportet e çiklizmit dhe rafting në lumin Drin. Vetë pozita gjeografike në të 

cilin Dibra ndodhet, i ka mundësuar zonës jo pak resurse dhe trashëgimi 

natyrore e kulturore të papromovuara mjaftueshëm, që do të mund të 

ofrojnë vende të reja pune për të rinjtë e zonës, në rast se shfrytëzohen me 

një qasje strategjike. 

 

Nga ana tjetër, Bashkia Dibër në bashkëpunim me organizata të 

ndryshme po promovon dhe zhvillon turizmin malor duke përfshirë të 

rinjtë vullnetarë dhe duke i trajnuar e certifikuar për udhërrëfyes turistikë. 

Kjo nënkupton për ta një mundësi të re punësimi, duke i shndërruar 

njëkohësisht në kontribues të zhvillimit të zonës.  Organizimi i panaireve 

për promovimin dhe shitjen e produkteve bio nё qytetin e Peshkopisё, ku 

marrin pjesё fermerё të zonёs, ruajtja dhe promovimi i bukurive natyrore, 

trashëgimisë kulturore dhe monumenteve të natyrës, do të rrisë aktivitetin 

turistik të zonës. Për rrjedhojë, do të mundësojë të ardhura shtesë për 

banorët e zonës që mirëpresin turistët e huaj në bujtinat e tyre. 

Përgjithësisht, bashkitë e vogla kanë një qasje më të ndjeshme mbi 

programet e mbështetjeve për të rinjtë dhe fatmirësisht në Bashkinë 

Dibër mund të identifikohet një vëmendje e shtuar ndaj politikave 

strategjike të punësimit për të rinjtë, duke ofruar kështu jo vetëm një 

mundësi aktivizimi, por edhe një perspektivë të mirëfilltë 

social-ekonomike.

Kjo qasje bazohet edhe nё Masterplanin e punёsimit të realizuar nё bashk

ёpunim me Bashkinё Dibёr.

Nga intervistat e realizuara nё Bashkinё Dibёr me 98 të rinj, rezulton se ata 

kanë një mungesë të theksuar informacioni pёr energjinё e rinovueshme, 

pёrdorimin e paneleve, produktet bio, pastёrtinë e tokёs/ ajrit/ ujit dhe 

transformimet social-ekologjike. Nё çdo pёrgjigje të dhënë, ky lloj 

Ky manual do u vijё nё ndihmё grupeve tё interesit dhe pushtetit lokal. U 

drejtohet posaçërisht bashkive me mbi 20.000 banorë, sepse bashkitë 

luajnë një rol kyç, për ta çuar përpara transformimin e shoqërisë, duke 

synuar informimin e aktorёve lokalë mbi transformimet ekologjike dhe 

mbi rёndёsinë qё kanë ndryshimet klimatike nё mjedis.

2. KRIZA KLIMATIKE DHE SITUATA 
AKTUALE NЁ SHQIPЁRI. 
Çështjet klimatike sot janё shndërruar në shqetësimin madhor të 

shoqërive në të gjitha nivelet, globale por edhe lokale, ndaj ne si shoqёri 

gjithmonё duhet tё mendojmë për zgjidhjet konkrete nё nivel lokal, qё tё 

mund të japin edhe një kontribut domethënës nё nivel global.

Për këto arsye, mund tё themi se ka ardhur momenti për një transformim 

radikal drejt një shoqërie të qëndrueshme ekologjikisht dhe të drejtë nga 

pikëpamja sociale.

 

Nё Shqipёri, ndryshimi i klimës ka qenë një çështje së cilës i është dhënë 

rëndësi gjatë viteve të fundit, në kuadër të politikave të mbrojtjes së 

mjedisit. Në vitin 1995, Shqipëria ratifikoi Konventën kuadër të Kombeve të 

Bashkuara për ndryshimet klimatike. Në dhjetor të vitit 2004, qeveria 

ratifikoi Protokollin e Kiotos që synonte reduktimin ose kufizimin e 

emetimeve të gazrave të efektit serrë (GES), për vendet e Evropës Lindore, 

me 24% nga viti bazë deri në vitin 2010. Ratifikimi i Marrëveshjes së Parisit 

2015 (UNFCCC).

Siç dihet, Shqipëria ёshtё bёrë palë dhe po merr veprime ndërgjegjësuese 

konkrete pёr shqetësimet mjedisore qё ndikojnë nё ndryshimet klimatike. 

• Transformimi i mobilitetit. 
Në Bashkinë Dibër ka ndryshuar së fundmi mobiliteti, duke mënjanuar në 

pjesën e fundit të daljes së qytetit të ashtuquajtur “Ish-parku”, të gjithë 

furgonat e transportit  të rretheve dhe të qyteteve të tjera në këtë zonë, si 

dhe me vendosjen e një autobusi për transport urban brenda qytetit.

Fillimisht, ky ndryshim ka hasur mospëlqime nga qytetarët, por ai ka 

mundësuar reduktimin e trafikut në kryqëzimet rrugore, për rrjedhojë 

reduktimin e ndotjes akustike si dhe uljen e numrit të aksidenteve.  

Tashmë kanë filluar të përdoren dhe biçikletat, por ecja në këmbë mbetet 

ende mënyra më e preferuar e qytetarëve për të lëvizur dhe pikërisht kjo 

është një shtyllë e fortë e mobilitetit dekarbonizues. Megjithatë, në 

Peshkopi, karboni në ajër është në nivele të ulëta për vetë faktin se është 

një zonë e vogël urbane e rrethuar me male të larta dhe ku gjelbërimi 

dominon përmbi betonizimin.

• Transformimi i ngrohjes (ndërtime ekologjike urbane). 
Sistemi i ngrohjes në Bashkinë e Dibrës kryhet kryesisht me dru në të 

gjitha shkollat, kopshtet, dhe çerdhet. Edhe pse vitet e fundit është 

përdorur dhe sistemi i ngrohjes me kaldaja me pelet në 2 shkolla, Gjimnazi 

Said Najdeni, ish-godina e universitetit ku zhvillon mësim cikli i ulët i dy 

shkollave Demir Gashi dhe Selim Alliu.

• Ekologjia në qytet - ndahet në dy zona, ajo urbane dhe rurale e 

Bashkisë Dibër, ku politikat mjedisore kryesisht ndiqen dhe zbatohen nga 

shoqata të ndryshme në bashkëpunim me shkollat e arsimit 9-vjeçar dhe 

të mesëm. Në zonat urbane shihet një ndryshim, por dhe ky vetëm në 

bulevardet kryesore me vendosjen e koshave të mbeturinave, ndërsa në 

pjesët e tjera jo. Parqet dhe rrugët janë të pastra, por një situatë e rënduar 

konstatohet në lumenj dhe pranë spitaleve, ku nevojitet një ndërhyrje 

emergjente. Në zonat rurale janë vendosur kosha mbeturinash, por jo në 

të gjitha lagjet lokale vihet re prezenca e tyre, prandaj duhet një 

bashkëpunim me bashkinë për marrjen e masave, pastrimin dhe 

mbulimin e gjithë zonës me kosha për mirëmenaxhimin e mbetjeve 

urbane.

• Edukim për menaxhimin e mbetjeve. 

Kjo lloj politike, që e vë theksin te ndërgjegjësimi dhe edukimi i të rinjve 

mbi menaxhimin e mbetjeve, ka nisur nga shkollat, aty ku nxënësit sjellin 

piktura me tematikë mjedisin, mbi mënyrën si shihet ai nën syrin e një 

fëmije. Është e rëndësishme për t’u theksuar, se jo të gjitha subjektet e 

furrave të bukës janë përdorues të rregullt të letrës si material i 

riciklueshëm, me përjashtim të disa subjekteve që e përdorin atë 

rregullisht.

• Transformimi i mënyrës së të ushqyerit dhe përdorimi 
i qëndrueshëm i tokës.

•  Ruajtja e specieve dhe bimëve medicinale – Bashkia Dibër është e 

favorizuar duke qenë se bimët medicinale janë të kultuvuara masivisht 

dhe shumë banorë sigurojnë të ardhurat e jetesës së tyre duke i kultivuar 

dhe mbledhur në fushat e shumta të Dibrës. Gjithashtu, po bëhet një punë 

e madhe për mbrojtjen e specieve përmes projekteve të ndryshme nga 

informacioni vlerësohet afёrsisht me 40% tё njohurive nga tё anketuarit. 

Po ashtu, edhe nga 15 intervistat e realizuara për të parë nivelin e 

informacionit mbi energjinë e rinovueshme, certifikimeve të produkteve 

bio etj, ku janё pёrfshirë pёrfaqёsues tё OJF-ve tё ndryshme, punonjёsit e 

Bashkisё Dibёr, komuniteti, bizneset e zonёs urbane dhe rurale, ekspertët 

e mjedisit dhe bujqёsisё, specialistё tё pyjeve etj, vihet re një mungesë e 

theksuar informacioni, e cila nga pёrgjigjet e dhёna, arrin deri nё 30% të 

totalit.

• Transformimi energjitik (energjia e rinovueshme).
Në këtë aspekt, situata ka filluar të ndryshojë. Në disa shkolla sistemi i 

ngrohjes me kaldaja ka filluar funksionimin. Po ashtu, shohim një 

përpjekje private të banorëve të cilët kanë filluar të përdorin panelet 

diellore, kryesisht në banesa dhe në disa biznese hotelerie, bujtina dhe 

stane që ndodhen në zonën e parkut Korab-Koritnik, çka tregon 

investimet në energjinë e pastër për të mbrojtur sa më mirë mjedisin. Në 

këtë pikë, bizneset e zonës kanë hedhur një hap para në investimin e 

energjisë së pastër, nga ku më pas do kemi investimeve në panelet 

diellore. Aktualisht, këto investime janë në një përqindje të ulët.

Është e rëndësishme për t’u theksuar se në Planin e zhvillimit vendor, 

Bashkia Dibër ka si objektiv specifik investimin në rritjen e prodhimit të 

energjisë nga burimet e rinovueshme, kryesisht prodhimin e energjisë 

diellore termike dhe fotovoltaike në planin e saj afatgjatë. 

Prodhimi i energjisë nga mbetjet është në planin e kësaj bashkie, si një 

mënyrë që ndikon edhe në aspektin e produktivitetit ekonomik, por që 

ende nuk është përfshirë në planet investuese. 

shoqata mjedisore që synojnë të rrisin edukimin e komunitetit, duke e 

orientuar atë drejt kultivimit dhe duke i siguruar mbështetje financiare.

• Bimët endemike – Dibra krenohet me produktet endemike të cilat 

dita ditës po kultivohen edhe më shumë, madje nuk mungojnë as historitë 

e suksesit si ai i fermës “Keshi” ku kultivohen bimët aronia dhe goxhibery. 

Po ashtu edhe boronica dhe akacia, si dhe lule nga të cilat prodhohen 

çajra të ndryshëm me veti kurative.

• Mbështetje për ushqimin e shëndetshëm – Bashkia Dibër në 

bashkëpunim me Organizatën ALCDF ka bërë të mundur organizimin e 

Panairit të të Vjelave për të promovuar produktet BIO të zonës dhe 

ushqimet sezonale.

• Bujqësi solidare – sigurisht që bujqësia është një aktivitetet kryesor 

edhe në këtë bashki, ku shumë familje sigurojnë jetesën e tyre përmes 

punës në toka. Vitet e fundit, përveç produkteve të grurit, interesi është 

rritur edhe për prodhimet frutore, teksa bizneset vendase janë certifikuar 

për ushtrimin e veprimtarisë dhe importimin e prodhimeve bio, nga ku 

mund të përmendim sipërmarrjet “Kop Frut”, Agro Zerja ‘Jufka Dibre Zebi” 

etj. 

4. ÇFARЁ ЁSHTЁ TRANSFORMIMI 
SOCIAL-EKOLOGJIK? 

Ndryshimet klimatike që prekin në mënyrë të pashmangshme shoqërinë 

tonë, nuk duhen nënvlerësuar, por duhen trajtuar si prioritete serioze në 

shumë rrafshe të zhvillimit shoqëror, ndërmjet shumë aktorëve, nga 

vendimmarrësit te shoqëria civile.

Bashkia ka disa mundësi, por edhe përgjegjësi për të nisur me proceset e 

transformimit ekologjik, duke u bazuar nё marrëveshjet ndërkombëtare, 

rregullat vendore, si dhe duhet që të vendosen piketat konkrete të 

transformimit në rrafshin lokal.

Politikat transformuese të pushtetit lokal janë detyra dhe përgjegjësi që 

kërkojnë gjithëpërfshirje dhe kontribut ndërsektorial. Ndaj një formë e re e 

bashkëpunimit solidar, rrugë të reja dhe një angazhim i përbashkët i 

shumë aktorëve, janë domosdoshmëri për transformimin ekologjik.

5. TRANSFORMIMI SOCIAL-EKOLOGJIK 
NЁ PRAKTIKЁ: 
Në lidhje me transformimin social-ekologjik duhet theksuar se mbetet 

ende shumë për t’u realizuar, pasi shumë nga shtyllat kryesore që 

përbëjnë transformimin social-ekologjik, në Bashkinë Dibër ende nuk janë 

të njohura e aq më pak të aplikueshme. Në këtë drejtim nevojiten 

rregullore dhe investime konkrete, duke u bazuar nё formatet kombëtare 

dhe ndёrkombёtare. 

Në Bashkinë Dibёr ka njё sёrё organizatash qё punojnë me projekte pёr 

mbrojtjen e mjedisit dhe pёr transformimin social-ekologjik, duke 

mbështetur komunitetin me investime konkrete. Puna e tyre ka hedhur 

themelet e para për të ndërtuar një model të ri të zhvillimit urban mbi 

qasjen e transformimit social-ekologjik.

Platforma e transformimit pёrfshin:

1. Qeveria dhe administrata

2. Shoqёria civile

3. Organizata dhe shoqatat

4. Ekonomia

5. Shkenca

5.1 Ku merr formё ky transformim: 
Bashkia Dibёr ka mundёsinё pёr ndёrtimin e politikave, rregulloreve 

lokale, mbështetjen e bizneseve e fermerëve e zonёs dhe komunitetin, 

duke zhvilluar potencialet e saj nё: 

1. Transformimin e të ushqyerit.

2. Transformimin e industrisë dhe konsumit.

3. Transformimin e mobilitetit.

4. Transformimin energjitik.

5. Transformimin e ngrohjes dhe banimit.

5.2 Ndёrgjegjёsimi qytetar.
Bashkia Dibёr ka bashkёpunim tё ngushtë me institucionet e tjera 

vendore dhe arsimore, organizatat e ndryshme pёr edukimin dhe ndё

rgjegjёsimin e tё rinjve, komunitetit, grupeve tё interesit, pёr mbrojtjen e 

mjedisit dhe biodiversitetit. Mbajtja pastёr e ambientit ku jetojmë, hedhja 

e mbeturinave nё kosh dhe organizimi i aktiviteteve tё pastrimit me tё 

rinjtë e shkollave pёr tё rritur sa mё shumё edukimin dhe sensibilizimin e 

tyre, i shërbejnë kultivimit dhe zhvillimit të një kulture ndryshe nё qytetin 

ku jetojmë.

5.3 Qasja nё komunitet.
Aktualisht, nё Bashkinё Dibёr janё prezente dhe zhvillojnë aktivitetin e 

tyre shumё organizata qё punojnë me projekte pёr mbrojtjen e mjedisit si 

dhe me zhvillimin e qëndrueshёm qё mbështesin fermerët e zonёs pёr 

zhvillimin e aktivitetit tё tyre duke qenё sa mё miqёsorë me natyrën, siç 

janё: 

1. Shoqata Ekspertёt e rinj mjedisorë me projektin Kultivimi i BMA; 

2. Agro-EkoDibra me projektin Mbështetja e blegtorёve;

3. Shoqata e Pyjeve melan me projektin Mbështetja e bletërritësve.

Tё gjitha këto projekte kanё në fokus mbështetjen me finacime tё 

fermerëve tё zonёs, ku finacues kryesor ёshtё “EuroNatur”. Këto projekte 

do të orientojnë komunitetin për një sjellje më miqësore ndaj natyrёs. Nё 

Bashkinё Dibёr zhvillohen edhe njё sёrё projektesh të tjera qё zbatohen 

nga organizata si ALCDF, Argita Vizion, WordVizion etj.

5.4 Pushteti lokal si agjent ndryshimi.
Bashkia Dibёr duhet të shndërrohet në agjent ndryshimi, duke e kthyer 

mbrojtjen e klimës në prioritet të angazhimeve të saj.

Bashkia Dibёr duhet tё hartojё politikat e saj si agjent kryesor ndryshimi n

ё territorin qё ajo menaxhon, për të dhënë kështu një kontribut thelbësor 

jo thjesht dhe vetëm në mbrojtjen mjedisore, por në perspektivën 

afatgjate të përballimit me sukses të atyre sfidave që vijnë nga ndryshimet 

klimatike. 

• Për sa i përket pyetjes nëse ajri dhe toka janë të pastra në qytet, 

shumica e të rinjve (ose 72%) dhe aktorëve lokalë (ose 77%) janë përgjigjur 

me “po”. 

• Një numër i konsiderueshëm të rinjsh (57% e të intervistuarve) 

mendojnë se politikat arsimore nuk janë të qëndrueshme. Ndër të rinjtë 

që mendojnë se ka politika të qëndrueshme arsimore, vetëm 43% janë 

përgjigjur se ka oferta rajonale për arsim. 

54% e të rinjve nuk mendojnë se ekziston akses për të gjithë, mundësisht 

falas.  

6. TRANSFORMIMI SOCIAL-EKOLOGJIK 
SI MODEL ZGJIDHJEJE PЁR 
NDRYSHIMET KLIMATIKE: 
Transformimi social-ekologjik është një model konkurrues për 

komunitetin ku jetojmë. Ai shihet si një nevojë e domosdoshme 

implementimi social, sepse ka impakt të drejtpërdrejtë dhe indirekt në 

ndryshimet klimatike.

Nga përpunimi i të dhënave të të intervistuarve dhe të të rinjve të 

anketuar, u vu re se ka mjaft elemente të përbashkëta në rekomandimet e 

ofruara prej tyre, pasi u analizuan gjetjet e secilit. Ky është një tregues se 

problematikat dhe shqetësimet janë relativisht të njëjta për qytetarët e 

Bashkisë Dibër. Nga përpunimi i të dhënave të të intervistuarve, kishte 

elemente të përbashkëta të gjetjeve, si nga aktorët e institucioneve 

publike lokale ashtu edhe nga aktorët e arsimit, biznesit etj. 

Bazuar mbi gjetjet nga procesi i intervistimeve dhe anketimeve dolën 

në pah këto REKOMANDIME PËR INSTITUCIONET E NIVELIT LOKAL:

• Zhvillimi i strategjive lokale për ndërgjegjësimin, sensibilizimin dhe 

investimin në institucionet publike dhe shkollat publike, në tranzicionin 

drejt energjive të rinovueshme.

• Megjithëse shumica e të rinjve kanë dëgjuar për certifikatat bio, 

shumica e tyre nuk e dinë se çfarë janë certifikatat bio dhe kush i përdor 

ato. Nga ana tjetër, shumica e aktorëve vendas nuk kanë dëgjuar për 

certifikatën bio.

• Inkurajimi i ripërdorimit apo edhe riciklimit të materialeve të 

ndërtimit. duke planifikuar nxitjen e kompanive që ripërpunojnë 

materialet e vjetra dhe i shesin me gjysmë çmimi.

• Ndonëse shumica e njerëzve që marrin pjesë në anketë mendojnë se 

shkolla/universiteti përgatit ekspertë për fushat, shumica e tyre mendojnë 

se kurrikulat nuk janë bashkëkohore.

• Mbështetje ekonomike dhe bashkëpunim me organizata që synojnë 

ndërgjegjësimin e të rinjve nëpërmjet edukimit joformal në përdorimin e 

energjisë së riprodhueshme, transformimin e lëvizshmërisë, promovimin e 

alternativave ekologjike të ngrohjes, transformimit dhe konsumit, si dhe 

transformimin agrar dhe ushqimin.

• Ngritja e një strukture për konsulencë dhe informacion për 

ndërtuesit mbi ndërtimet ekologjike dhe identifikimin dhe rrjetëzimin e 

kompanive të ndërtimit ekologjik.

5.5 Nxitja e bashkёpunimit midis trinomit pushtet 
lokal-biznes-komunitet.
Tradicionalisht në Bashkinë Dibër nuk është evidentuar një bashkëpunim i 

mirё me bizneset e zonёs, qё janё shtylla kryesore pёr ndryshim dhe 

zhvillimin e komunitetit ku jetojmë. Gjithsesi, hapat e parë të këtij 

bashkëpunimi janë hedhur dhe tashmë nevojitet thellimi i tij, përmes 

rregulloreve tё pёrbashkëta pёr rritjen e transparencёs vendore dhe 

investimeve publike nga pushteti vendor.  Prandaj, mbetet me rëndësi 

angazhimi për konsolidimin e urave të komunikimit mes palëve për të 

garantuar shkëmbimin e ideve nga të gjitha grupet e interesit. Një 

shembull pozitiv i bashkëpunimit mes pushtetit lokal, bizneseve dhe 

komunitetit është Panairi i produkteve bujqësore, përmes të cilit 

promovohet tradita edhe vlerat e zonës. 

Gjetjet kryesore:  

• Përqindja e të rinjve që kanë informacion në lidhje me energjinë e 

rinovueshme është më e ulët se e aktorëve lokalë. Vetëm 63% e të rinjve e 

kanë këtë informacion. Ndërsa në rastin e aktorëve lokalë, e kanë 96% e 

tyre. 

• Shumica e të intervistuarve (36% e të rinjve dhe 92% e aktorëve 

lokalë) janë përgjigjur se kanë njohuri për përdorimin e paneleve diellore 

në territorin e bashkisë. Ata u përgjigjën se përdoruesit kryesorë të 

paneleve diellore janë bizneset dhe familjet.

• Për sa i përket certifikatave bio, shumica e të rinjve (ose 68%) kanë 

dëgjuar për to. Nga ana tjetër, aktorët lokalë (ose 38%) kanë dëgjuar për to. 

• Për sa i përket pyetjes nëse në bashki ka produkte bujqësore bio, 

99% e të rinjve janë përgjigjur me “po”.



1. PЁRSE KY MANUAL?  

Në ditët tona, kriza klimatike është një nga problemet më të mëdha nё tё 

gjithё globin e cila ka mobilizuar qeveritë e shumë shteteve të botës në 

përpjekjen për të adresuar pasojat e saj dhe përmirësimin e situatës. Në 

ditët e sotme ajo është duke kërcënuar me shkatërrimin e një pjese të 

madhe të mirëqënies sonë dhe arritjeve tona sociale. Kjo krizë është duke 

e thelluar pabarazinë sociale në të gjithë botën. Dëmet afatgjata që 

shfaqen kanë vënë në rrezik bazën e jetës për brezat e ardhshëm duke 

rrezikur seriozisht normalitetin e jetës nё tokёn qё po lёmё trashёgim. 

Çështja e ndryshimeve klimatike mund të duket me rëndësi dytësore në 

raport me çështjen e varfërisë nё vendin tonё, shëndetit publik, apo 

mungesës së zhvillimit ekonomik. Mirëpo. mostrajtimi i ndryshimeve 

klimatike mund të dëmtojë suksesin e trajtimit të këtyre çështjeve 

urgjente. Pra, ndryshimet klimatike gjithsesi ndikojnë në zhvillimin 

ekonomik dhe shoqëror, ndërsa efektet e saj cënojnë shoqërinë tonë. 

Ndryshimet klimatike tashmë janë duke ndodhur, ndërsa në vitet dhe 

dekadat e ardhshme do të rrisin ndikimin në elementet themelore të jetës 

kudo në botë, por edhe në Shqipëri.

Çёshtjet e klimёs gjatё pandemisё sё COVID -19 kanë marrё njё vëmendje 

tё veçantё nё nivel kombёtar e ndёrkombёtar. Ne u detyruam ta 

ndryshojmë mënyrën tonë të jetesës dhe kjo solli disa efekte pozitive për 

njeriun dhe natyrën, por është e domosdoshme që ne të dimë se si ta 

trajtojmë dhe adresojmë mençurisht sfidën e ndryshimeve klimatike. 

Ndaj, ky manual ka si qёllim qё tё hartojё politika lokale pёr rininё mbi  

transformimin solidar ekologjik.

Nëse nuk ndërhyhet dhe merren masat sot, nё tё ardhmen do të jetë 

shumё vonё dhe katastrofat natyrore do të jenë edhe më të zakonshme 

se sa janё sot. Pushteti qendror dhe ai vendor janë aktorët kryesorë qё 

duhet tё hartojnë politikat mjedisore mbështetёse, në partneritet me 

komunitetin përmes aktiviteteve tё ndryshme qё udhëhiqen nga 

organizatat jo fitimprurëse, pushteti qendror e lokal. 

3. ANALIZA E SITUATЁS NЁ NIVEL 
LOKAL: 
Situata aktuale e problemeve mjedisore në Bashkinë Dibër është 

përmirësuar ndjeshëm dhe bazohet nё planet kombёtare pёr 

menaxhimin e mbetjeve urbane dhe mbrojtjen e mjedisit. Bashkia Dibёr 

kujdeset pёr menaxhimin dhe mbrojtjen e territorit tё saj, duke pastruar 

mbetjet urbane dhe dërguar ato nё vendgrumbullime pёr mbajtjen pastё

r tё qytetit, duke mbrojtur pyjet nga prerjet e paligjshme. Ështё ndёrprerë 

gjuetia e paligjshme nё zonё, për sigurimin e mbrojtjes së biodiversitetit n

ё parkun Korab-Koritnik. Pra, e thënë ndryshe, Bashkia Dibёr me 

kapacitetet dhe logjistikën e saj kujdeset pёr menaxhimin dhe mbrojtjen 

e mjedisit. 

Kjo ka ndodhur edhe si rezultat i mbështetjes së donatorëve të ndryshëm 

të cilët kanë investuar në mbrojtjen e mjedisit, zhvillimin e turizmit, 

agroturizmit, traditës dhe kulturës, forcimin e kapaciteteve me 

komunitetin dhe pushtetin vendor. Gjithashtu, po vijon të zhvillohen 

sportet e çiklizmit dhe rafting në lumin Drin. Vetë pozita gjeografike në të 

cilin Dibra ndodhet, i ka mundësuar zonës jo pak resurse dhe trashëgimi 

natyrore e kulturore të papromovuara mjaftueshëm, që do të mund të 

ofrojnë vende të reja pune për të rinjtë e zonës, në rast se shfrytëzohen me 

një qasje strategjike. 

 

Nga ana tjetër, Bashkia Dibër në bashkëpunim me organizata të 

ndryshme po promovon dhe zhvillon turizmin malor duke përfshirë të 

rinjtë vullnetarë dhe duke i trajnuar e certifikuar për udhërrëfyes turistikë. 

Kjo nënkupton për ta një mundësi të re punësimi, duke i shndërruar 

njëkohësisht në kontribues të zhvillimit të zonës.  Organizimi i panaireve 

për promovimin dhe shitjen e produkteve bio nё qytetin e Peshkopisё, ku 

marrin pjesё fermerё të zonёs, ruajtja dhe promovimi i bukurive natyrore, 

trashëgimisë kulturore dhe monumenteve të natyrës, do të rrisë aktivitetin 

turistik të zonës. Për rrjedhojë, do të mundësojë të ardhura shtesë për 

banorët e zonës që mirëpresin turistët e huaj në bujtinat e tyre. 

Përgjithësisht, bashkitë e vogla kanë një qasje më të ndjeshme mbi 

programet e mbështetjeve për të rinjtë dhe fatmirësisht në Bashkinë 

Dibër mund të identifikohet një vëmendje e shtuar ndaj politikave 

strategjike të punësimit për të rinjtë, duke ofruar kështu jo vetëm një 

mundësi aktivizimi, por edhe një perspektivë të mirëfilltë 

social-ekonomike.

Kjo qasje bazohet edhe nё Masterplanin e punёsimit të realizuar nё bashk

ёpunim me Bashkinё Dibёr.

Nga intervistat e realizuara nё Bashkinё Dibёr me 98 të rinj, rezulton se ata 

kanë një mungesë të theksuar informacioni pёr energjinё e rinovueshme, 

pёrdorimin e paneleve, produktet bio, pastёrtinë e tokёs/ ajrit/ ujit dhe 

transformimet social-ekologjike. Nё çdo pёrgjigje të dhënë, ky lloj 

Ky manual do u vijё nё ndihmё grupeve tё interesit dhe pushtetit lokal. U 

drejtohet posaçërisht bashkive me mbi 20.000 banorë, sepse bashkitë 

luajnë një rol kyç, për ta çuar përpara transformimin e shoqërisë, duke 

synuar informimin e aktorёve lokalë mbi transformimet ekologjike dhe 

mbi rёndёsinë qё kanë ndryshimet klimatike nё mjedis.

2. KRIZA KLIMATIKE DHE SITUATA 
AKTUALE NЁ SHQIPЁRI. 
Çështjet klimatike sot janё shndërruar në shqetësimin madhor të 

shoqërive në të gjitha nivelet, globale por edhe lokale, ndaj ne si shoqёri 

gjithmonё duhet tё mendojmë për zgjidhjet konkrete nё nivel lokal, qё tё 

mund të japin edhe një kontribut domethënës nё nivel global.

Për këto arsye, mund tё themi se ka ardhur momenti për një transformim 

radikal drejt një shoqërie të qëndrueshme ekologjikisht dhe të drejtë nga 

pikëpamja sociale.

 

Nё Shqipёri, ndryshimi i klimës ka qenë një çështje së cilës i është dhënë 

rëndësi gjatë viteve të fundit, në kuadër të politikave të mbrojtjes së 

mjedisit. Në vitin 1995, Shqipëria ratifikoi Konventën kuadër të Kombeve të 

Bashkuara për ndryshimet klimatike. Në dhjetor të vitit 2004, qeveria 

ratifikoi Protokollin e Kiotos që synonte reduktimin ose kufizimin e 

emetimeve të gazrave të efektit serrë (GES), për vendet e Evropës Lindore, 

me 24% nga viti bazë deri në vitin 2010. Ratifikimi i Marrëveshjes së Parisit 

2015 (UNFCCC).

Siç dihet, Shqipëria ёshtё bёrë palë dhe po merr veprime ndërgjegjësuese 

konkrete pёr shqetësimet mjedisore qё ndikojnë nё ndryshimet klimatike. 

• Transformimi i mobilitetit. 
Në Bashkinë Dibër ka ndryshuar së fundmi mobiliteti, duke mënjanuar në 

pjesën e fundit të daljes së qytetit të ashtuquajtur “Ish-parku”, të gjithë 

furgonat e transportit  të rretheve dhe të qyteteve të tjera në këtë zonë, si 

dhe me vendosjen e një autobusi për transport urban brenda qytetit.

Fillimisht, ky ndryshim ka hasur mospëlqime nga qytetarët, por ai ka 

mundësuar reduktimin e trafikut në kryqëzimet rrugore, për rrjedhojë 

reduktimin e ndotjes akustike si dhe uljen e numrit të aksidenteve.  

Tashmë kanë filluar të përdoren dhe biçikletat, por ecja në këmbë mbetet 

ende mënyra më e preferuar e qytetarëve për të lëvizur dhe pikërisht kjo 

është një shtyllë e fortë e mobilitetit dekarbonizues. Megjithatë, në 

Peshkopi, karboni në ajër është në nivele të ulëta për vetë faktin se është 

një zonë e vogël urbane e rrethuar me male të larta dhe ku gjelbërimi 

dominon përmbi betonizimin.

• Transformimi i ngrohjes (ndërtime ekologjike urbane). 
Sistemi i ngrohjes në Bashkinë e Dibrës kryhet kryesisht me dru në të 

gjitha shkollat, kopshtet, dhe çerdhet. Edhe pse vitet e fundit është 

përdorur dhe sistemi i ngrohjes me kaldaja me pelet në 2 shkolla, Gjimnazi 

Said Najdeni, ish-godina e universitetit ku zhvillon mësim cikli i ulët i dy 

shkollave Demir Gashi dhe Selim Alliu.

• Ekologjia në qytet - ndahet në dy zona, ajo urbane dhe rurale e 

Bashkisë Dibër, ku politikat mjedisore kryesisht ndiqen dhe zbatohen nga 

shoqata të ndryshme në bashkëpunim me shkollat e arsimit 9-vjeçar dhe 

të mesëm. Në zonat urbane shihet një ndryshim, por dhe ky vetëm në 

bulevardet kryesore me vendosjen e koshave të mbeturinave, ndërsa në 

pjesët e tjera jo. Parqet dhe rrugët janë të pastra, por një situatë e rënduar 

konstatohet në lumenj dhe pranë spitaleve, ku nevojitet një ndërhyrje 

emergjente. Në zonat rurale janë vendosur kosha mbeturinash, por jo në 

të gjitha lagjet lokale vihet re prezenca e tyre, prandaj duhet një 

bashkëpunim me bashkinë për marrjen e masave, pastrimin dhe 

mbulimin e gjithë zonës me kosha për mirëmenaxhimin e mbetjeve 

urbane.

• Edukim për menaxhimin e mbetjeve. 

Kjo lloj politike, që e vë theksin te ndërgjegjësimi dhe edukimi i të rinjve 

mbi menaxhimin e mbetjeve, ka nisur nga shkollat, aty ku nxënësit sjellin 

piktura me tematikë mjedisin, mbi mënyrën si shihet ai nën syrin e një 

fëmije. Është e rëndësishme për t’u theksuar, se jo të gjitha subjektet e 

furrave të bukës janë përdorues të rregullt të letrës si material i 

riciklueshëm, me përjashtim të disa subjekteve që e përdorin atë 

rregullisht.

• Transformimi i mënyrës së të ushqyerit dhe përdorimi 
i qëndrueshëm i tokës.

•  Ruajtja e specieve dhe bimëve medicinale – Bashkia Dibër është e 

favorizuar duke qenë se bimët medicinale janë të kultuvuara masivisht 

dhe shumë banorë sigurojnë të ardhurat e jetesës së tyre duke i kultivuar 

dhe mbledhur në fushat e shumta të Dibrës. Gjithashtu, po bëhet një punë 

e madhe për mbrojtjen e specieve përmes projekteve të ndryshme nga 

informacioni vlerësohet afёrsisht me 40% tё njohurive nga tё anketuarit. 

Po ashtu, edhe nga 15 intervistat e realizuara për të parë nivelin e 

informacionit mbi energjinë e rinovueshme, certifikimeve të produkteve 

bio etj, ku janё pёrfshirë pёrfaqёsues tё OJF-ve tё ndryshme, punonjёsit e 

Bashkisё Dibёr, komuniteti, bizneset e zonёs urbane dhe rurale, ekspertët 

e mjedisit dhe bujqёsisё, specialistё tё pyjeve etj, vihet re një mungesë e 

theksuar informacioni, e cila nga pёrgjigjet e dhёna, arrin deri nё 30% të 

totalit.

• Transformimi energjitik (energjia e rinovueshme).
Në këtë aspekt, situata ka filluar të ndryshojë. Në disa shkolla sistemi i 

ngrohjes me kaldaja ka filluar funksionimin. Po ashtu, shohim një 

përpjekje private të banorëve të cilët kanë filluar të përdorin panelet 

diellore, kryesisht në banesa dhe në disa biznese hotelerie, bujtina dhe 

stane që ndodhen në zonën e parkut Korab-Koritnik, çka tregon 

investimet në energjinë e pastër për të mbrojtur sa më mirë mjedisin. Në 

këtë pikë, bizneset e zonës kanë hedhur një hap para në investimin e 

energjisë së pastër, nga ku më pas do kemi investimeve në panelet 

diellore. Aktualisht, këto investime janë në një përqindje të ulët.

Është e rëndësishme për t’u theksuar se në Planin e zhvillimit vendor, 

Bashkia Dibër ka si objektiv specifik investimin në rritjen e prodhimit të 

energjisë nga burimet e rinovueshme, kryesisht prodhimin e energjisë 

diellore termike dhe fotovoltaike në planin e saj afatgjatë. 

Prodhimi i energjisë nga mbetjet është në planin e kësaj bashkie, si një 

mënyrë që ndikon edhe në aspektin e produktivitetit ekonomik, por që 

ende nuk është përfshirë në planet investuese. 

shoqata mjedisore që synojnë të rrisin edukimin e komunitetit, duke e 

orientuar atë drejt kultivimit dhe duke i siguruar mbështetje financiare.

• Bimët endemike – Dibra krenohet me produktet endemike të cilat 

dita ditës po kultivohen edhe më shumë, madje nuk mungojnë as historitë 

e suksesit si ai i fermës “Keshi” ku kultivohen bimët aronia dhe goxhibery. 

Po ashtu edhe boronica dhe akacia, si dhe lule nga të cilat prodhohen 

çajra të ndryshëm me veti kurative.

• Mbështetje për ushqimin e shëndetshëm – Bashkia Dibër në 

bashkëpunim me Organizatën ALCDF ka bërë të mundur organizimin e 

Panairit të të Vjelave për të promovuar produktet BIO të zonës dhe 

ushqimet sezonale.

• Bujqësi solidare – sigurisht që bujqësia është një aktivitetet kryesor 

edhe në këtë bashki, ku shumë familje sigurojnë jetesën e tyre përmes 

punës në toka. Vitet e fundit, përveç produkteve të grurit, interesi është 

rritur edhe për prodhimet frutore, teksa bizneset vendase janë certifikuar 

për ushtrimin e veprimtarisë dhe importimin e prodhimeve bio, nga ku 

mund të përmendim sipërmarrjet “Kop Frut”, Agro Zerja ‘Jufka Dibre Zebi” 

etj. 

4. ÇFARЁ ЁSHTЁ TRANSFORMIMI 
SOCIAL-EKOLOGJIK? 

Ndryshimet klimatike që prekin në mënyrë të pashmangshme shoqërinë 

tonë, nuk duhen nënvlerësuar, por duhen trajtuar si prioritete serioze në 

shumë rrafshe të zhvillimit shoqëror, ndërmjet shumë aktorëve, nga 

vendimmarrësit te shoqëria civile.

Bashkia ka disa mundësi, por edhe përgjegjësi për të nisur me proceset e 

transformimit ekologjik, duke u bazuar nё marrëveshjet ndërkombëtare, 

rregullat vendore, si dhe duhet që të vendosen piketat konkrete të 

transformimit në rrafshin lokal.

Politikat transformuese të pushtetit lokal janë detyra dhe përgjegjësi që 

kërkojnë gjithëpërfshirje dhe kontribut ndërsektorial. Ndaj një formë e re e 

bashkëpunimit solidar, rrugë të reja dhe një angazhim i përbashkët i 

shumë aktorëve, janë domosdoshmëri për transformimin ekologjik.

5. TRANSFORMIMI SOCIAL-EKOLOGJIK 
NЁ PRAKTIKЁ: 
Në lidhje me transformimin social-ekologjik duhet theksuar se mbetet 

ende shumë për t’u realizuar, pasi shumë nga shtyllat kryesore që 

përbëjnë transformimin social-ekologjik, në Bashkinë Dibër ende nuk janë 

të njohura e aq më pak të aplikueshme. Në këtë drejtim nevojiten 

rregullore dhe investime konkrete, duke u bazuar nё formatet kombëtare 

dhe ndёrkombёtare. 

Në Bashkinë Dibёr ka njё sёrё organizatash qё punojnë me projekte pёr 

mbrojtjen e mjedisit dhe pёr transformimin social-ekologjik, duke 

mbështetur komunitetin me investime konkrete. Puna e tyre ka hedhur 

themelet e para për të ndërtuar një model të ri të zhvillimit urban mbi 

qasjen e transformimit social-ekologjik.

Platforma e transformimit pёrfshin:

1. Qeveria dhe administrata

2. Shoqёria civile

3. Organizata dhe shoqatat

4. Ekonomia

5. Shkenca

5.1 Ku merr formё ky transformim: 
Bashkia Dibёr ka mundёsinё pёr ndёrtimin e politikave, rregulloreve 

lokale, mbështetjen e bizneseve e fermerëve e zonёs dhe komunitetin, 

duke zhvilluar potencialet e saj nё: 

1. Transformimin e të ushqyerit.

2. Transformimin e industrisë dhe konsumit.

3. Transformimin e mobilitetit.

4. Transformimin energjitik.

5. Transformimin e ngrohjes dhe banimit.

5.2 Ndёrgjegjёsimi qytetar.
Bashkia Dibёr ka bashkёpunim tё ngushtë me institucionet e tjera 

vendore dhe arsimore, organizatat e ndryshme pёr edukimin dhe ndё

rgjegjёsimin e tё rinjve, komunitetit, grupeve tё interesit, pёr mbrojtjen e 

mjedisit dhe biodiversitetit. Mbajtja pastёr e ambientit ku jetojmë, hedhja 

e mbeturinave nё kosh dhe organizimi i aktiviteteve tё pastrimit me tё 

rinjtë e shkollave pёr tё rritur sa mё shumё edukimin dhe sensibilizimin e 

tyre, i shërbejnë kultivimit dhe zhvillimit të një kulture ndryshe nё qytetin 

ku jetojmë.

5.3 Qasja nё komunitet.
Aktualisht, nё Bashkinё Dibёr janё prezente dhe zhvillojnë aktivitetin e 

tyre shumё organizata qё punojnë me projekte pёr mbrojtjen e mjedisit si 

dhe me zhvillimin e qëndrueshёm qё mbështesin fermerët e zonёs pёr 

zhvillimin e aktivitetit tё tyre duke qenё sa mё miqёsorë me natyrën, siç 

janё: 

1. Shoqata Ekspertёt e rinj mjedisorë me projektin Kultivimi i BMA; 

2. Agro-EkoDibra me projektin Mbështetja e blegtorёve;

3. Shoqata e Pyjeve melan me projektin Mbështetja e bletërritësve.

Tё gjitha këto projekte kanё në fokus mbështetjen me finacime tё 

fermerëve tё zonёs, ku finacues kryesor ёshtё “EuroNatur”. Këto projekte 

do të orientojnë komunitetin për një sjellje më miqësore ndaj natyrёs. Nё 

Bashkinё Dibёr zhvillohen edhe njё sёrё projektesh të tjera qё zbatohen 

nga organizata si ALCDF, Argita Vizion, WordVizion etj.

5.4 Pushteti lokal si agjent ndryshimi.
Bashkia Dibёr duhet të shndërrohet në agjent ndryshimi, duke e kthyer 

mbrojtjen e klimës në prioritet të angazhimeve të saj.

Bashkia Dibёr duhet tё hartojё politikat e saj si agjent kryesor ndryshimi n

ё territorin qё ajo menaxhon, për të dhënë kështu një kontribut thelbësor 

jo thjesht dhe vetëm në mbrojtjen mjedisore, por në perspektivën 

afatgjate të përballimit me sukses të atyre sfidave që vijnë nga ndryshimet 

klimatike. 

• Për sa i përket pyetjes nëse ajri dhe toka janë të pastra në qytet, 

shumica e të rinjve (ose 72%) dhe aktorëve lokalë (ose 77%) janë përgjigjur 

me “po”. 

• Një numër i konsiderueshëm të rinjsh (57% e të intervistuarve) 

mendojnë se politikat arsimore nuk janë të qëndrueshme. Ndër të rinjtë 

që mendojnë se ka politika të qëndrueshme arsimore, vetëm 43% janë 

përgjigjur se ka oferta rajonale për arsim. 

54% e të rinjve nuk mendojnë se ekziston akses për të gjithë, mundësisht 

falas.  

6. TRANSFORMIMI SOCIAL-EKOLOGJIK 
SI MODEL ZGJIDHJEJE PЁR 
NDRYSHIMET KLIMATIKE: 
Transformimi social-ekologjik është një model konkurrues për 

komunitetin ku jetojmë. Ai shihet si një nevojë e domosdoshme 

implementimi social, sepse ka impakt të drejtpërdrejtë dhe indirekt në 

ndryshimet klimatike.

Nga përpunimi i të dhënave të të intervistuarve dhe të të rinjve të 

anketuar, u vu re se ka mjaft elemente të përbashkëta në rekomandimet e 

ofruara prej tyre, pasi u analizuan gjetjet e secilit. Ky është një tregues se 

problematikat dhe shqetësimet janë relativisht të njëjta për qytetarët e 

Bashkisë Dibër. Nga përpunimi i të dhënave të të intervistuarve, kishte 

elemente të përbashkëta të gjetjeve, si nga aktorët e institucioneve 

publike lokale ashtu edhe nga aktorët e arsimit, biznesit etj. 

Bazuar mbi gjetjet nga procesi i intervistimeve dhe anketimeve dolën 

në pah këto REKOMANDIME PËR INSTITUCIONET E NIVELIT LOKAL:

• Zhvillimi i strategjive lokale për ndërgjegjësimin, sensibilizimin dhe 

investimin në institucionet publike dhe shkollat publike, në tranzicionin 

drejt energjive të rinovueshme.

• Megjithëse shumica e të rinjve kanë dëgjuar për certifikatat bio, 

shumica e tyre nuk e dinë se çfarë janë certifikatat bio dhe kush i përdor 

ato. Nga ana tjetër, shumica e aktorëve vendas nuk kanë dëgjuar për 

certifikatën bio.

• Inkurajimi i ripërdorimit apo edhe riciklimit të materialeve të 

ndërtimit. duke planifikuar nxitjen e kompanive që ripërpunojnë 

materialet e vjetra dhe i shesin me gjysmë çmimi.

• Ndonëse shumica e njerëzve që marrin pjesë në anketë mendojnë se 

shkolla/universiteti përgatit ekspertë për fushat, shumica e tyre mendojnë 

se kurrikulat nuk janë bashkëkohore.

• Mbështetje ekonomike dhe bashkëpunim me organizata që synojnë 

ndërgjegjësimin e të rinjve nëpërmjet edukimit joformal në përdorimin e 

energjisë së riprodhueshme, transformimin e lëvizshmërisë, promovimin e 

alternativave ekologjike të ngrohjes, transformimit dhe konsumit, si dhe 

transformimin agrar dhe ushqimin.

• Ngritja e një strukture për konsulencë dhe informacion për 

ndërtuesit mbi ndërtimet ekologjike dhe identifikimin dhe rrjetëzimin e 

kompanive të ndërtimit ekologjik.

5.5 Nxitja e bashkёpunimit midis trinomit pushtet 
lokal-biznes-komunitet.
Tradicionalisht në Bashkinë Dibër nuk është evidentuar një bashkëpunim i 

mirё me bizneset e zonёs, qё janё shtylla kryesore pёr ndryshim dhe 

zhvillimin e komunitetit ku jetojmë. Gjithsesi, hapat e parë të këtij 

bashkëpunimi janë hedhur dhe tashmë nevojitet thellimi i tij, përmes 

rregulloreve tё pёrbashkëta pёr rritjen e transparencёs vendore dhe 

investimeve publike nga pushteti vendor.  Prandaj, mbetet me rëndësi 

angazhimi për konsolidimin e urave të komunikimit mes palëve për të 

garantuar shkëmbimin e ideve nga të gjitha grupet e interesit. Një 

shembull pozitiv i bashkëpunimit mes pushtetit lokal, bizneseve dhe 

komunitetit është Panairi i produkteve bujqësore, përmes të cilit 

promovohet tradita edhe vlerat e zonës. 

Gjetjet kryesore:  

• Përqindja e të rinjve që kanë informacion në lidhje me energjinë e 

rinovueshme është më e ulët se e aktorëve lokalë. Vetëm 63% e të rinjve e 

kanë këtë informacion. Ndërsa në rastin e aktorëve lokalë, e kanë 96% e 

tyre. 

• Shumica e të intervistuarve (36% e të rinjve dhe 92% e aktorëve 

lokalë) janë përgjigjur se kanë njohuri për përdorimin e paneleve diellore 

në territorin e bashkisë. Ata u përgjigjën se përdoruesit kryesorë të 

paneleve diellore janë bizneset dhe familjet.

• Për sa i përket certifikatave bio, shumica e të rinjve (ose 68%) kanë 

dëgjuar për to. Nga ana tjetër, aktorët lokalë (ose 38%) kanë dëgjuar për to. 

• Për sa i përket pyetjes nëse në bashki ka produkte bujqësore bio, 

99% e të rinjve janë përgjigjur me “po”.



1. PЁRSE KY MANUAL?  

Në ditët tona, kriza klimatike është një nga problemet më të mëdha nё tё 

gjithё globin e cila ka mobilizuar qeveritë e shumë shteteve të botës në 

përpjekjen për të adresuar pasojat e saj dhe përmirësimin e situatës. Në 

ditët e sotme ajo është duke kërcënuar me shkatërrimin e një pjese të 

madhe të mirëqënies sonë dhe arritjeve tona sociale. Kjo krizë është duke 

e thelluar pabarazinë sociale në të gjithë botën. Dëmet afatgjata që 

shfaqen kanë vënë në rrezik bazën e jetës për brezat e ardhshëm duke 

rrezikur seriozisht normalitetin e jetës nё tokёn qё po lёmё trashёgim. 

Çështja e ndryshimeve klimatike mund të duket me rëndësi dytësore në 

raport me çështjen e varfërisë nё vendin tonё, shëndetit publik, apo 

mungesës së zhvillimit ekonomik. Mirëpo. mostrajtimi i ndryshimeve 

klimatike mund të dëmtojë suksesin e trajtimit të këtyre çështjeve 

urgjente. Pra, ndryshimet klimatike gjithsesi ndikojnë në zhvillimin 

ekonomik dhe shoqëror, ndërsa efektet e saj cënojnë shoqërinë tonë. 

Ndryshimet klimatike tashmë janë duke ndodhur, ndërsa në vitet dhe 

dekadat e ardhshme do të rrisin ndikimin në elementet themelore të jetës 

kudo në botë, por edhe në Shqipëri.

Çёshtjet e klimёs gjatё pandemisё sё COVID -19 kanë marrё njё vëmendje 

tё veçantё nё nivel kombёtar e ndёrkombёtar. Ne u detyruam ta 

ndryshojmë mënyrën tonë të jetesës dhe kjo solli disa efekte pozitive për 

njeriun dhe natyrën, por është e domosdoshme që ne të dimë se si ta 

trajtojmë dhe adresojmë mençurisht sfidën e ndryshimeve klimatike. 

Ndaj, ky manual ka si qёllim qё tё hartojё politika lokale pёr rininё mbi  

transformimin solidar ekologjik.

Nëse nuk ndërhyhet dhe merren masat sot, nё tё ardhmen do të jetë 

shumё vonё dhe katastrofat natyrore do të jenë edhe më të zakonshme 

se sa janё sot. Pushteti qendror dhe ai vendor janë aktorët kryesorë qё 

duhet tё hartojnë politikat mjedisore mbështetёse, në partneritet me 

komunitetin përmes aktiviteteve tё ndryshme qё udhëhiqen nga 

organizatat jo fitimprurëse, pushteti qendror e lokal. 

3. ANALIZA E SITUATЁS NЁ NIVEL 
LOKAL: 
Situata aktuale e problemeve mjedisore në Bashkinë Dibër është 

përmirësuar ndjeshëm dhe bazohet nё planet kombёtare pёr 

menaxhimin e mbetjeve urbane dhe mbrojtjen e mjedisit. Bashkia Dibёr 

kujdeset pёr menaxhimin dhe mbrojtjen e territorit tё saj, duke pastruar 

mbetjet urbane dhe dërguar ato nё vendgrumbullime pёr mbajtjen pastё

r tё qytetit, duke mbrojtur pyjet nga prerjet e paligjshme. Ështё ndёrprerë 

gjuetia e paligjshme nё zonё, për sigurimin e mbrojtjes së biodiversitetit n

ё parkun Korab-Koritnik. Pra, e thënë ndryshe, Bashkia Dibёr me 

kapacitetet dhe logjistikën e saj kujdeset pёr menaxhimin dhe mbrojtjen 

e mjedisit. 

Kjo ka ndodhur edhe si rezultat i mbështetjes së donatorëve të ndryshëm 

të cilët kanë investuar në mbrojtjen e mjedisit, zhvillimin e turizmit, 

agroturizmit, traditës dhe kulturës, forcimin e kapaciteteve me 

komunitetin dhe pushtetin vendor. Gjithashtu, po vijon të zhvillohen 

sportet e çiklizmit dhe rafting në lumin Drin. Vetë pozita gjeografike në të 

cilin Dibra ndodhet, i ka mundësuar zonës jo pak resurse dhe trashëgimi 

natyrore e kulturore të papromovuara mjaftueshëm, që do të mund të 

ofrojnë vende të reja pune për të rinjtë e zonës, në rast se shfrytëzohen me 

një qasje strategjike. 

 

Nga ana tjetër, Bashkia Dibër në bashkëpunim me organizata të 

ndryshme po promovon dhe zhvillon turizmin malor duke përfshirë të 

rinjtë vullnetarë dhe duke i trajnuar e certifikuar për udhërrëfyes turistikë. 

Kjo nënkupton për ta një mundësi të re punësimi, duke i shndërruar 

njëkohësisht në kontribues të zhvillimit të zonës.  Organizimi i panaireve 

për promovimin dhe shitjen e produkteve bio nё qytetin e Peshkopisё, ku 

marrin pjesё fermerё të zonёs, ruajtja dhe promovimi i bukurive natyrore, 

trashëgimisë kulturore dhe monumenteve të natyrës, do të rrisë aktivitetin 

turistik të zonës. Për rrjedhojë, do të mundësojë të ardhura shtesë për 

banorët e zonës që mirëpresin turistët e huaj në bujtinat e tyre. 

Përgjithësisht, bashkitë e vogla kanë një qasje më të ndjeshme mbi 

programet e mbështetjeve për të rinjtë dhe fatmirësisht në Bashkinë 

Dibër mund të identifikohet një vëmendje e shtuar ndaj politikave 

strategjike të punësimit për të rinjtë, duke ofruar kështu jo vetëm një 

mundësi aktivizimi, por edhe një perspektivë të mirëfilltë 

social-ekonomike.

Kjo qasje bazohet edhe nё Masterplanin e punёsimit të realizuar nё bashk

ёpunim me Bashkinё Dibёr.

Nga intervistat e realizuara nё Bashkinё Dibёr me 98 të rinj, rezulton se ata 

kanë një mungesë të theksuar informacioni pёr energjinё e rinovueshme, 

pёrdorimin e paneleve, produktet bio, pastёrtinë e tokёs/ ajrit/ ujit dhe 

transformimet social-ekologjike. Nё çdo pёrgjigje të dhënë, ky lloj 

Ky manual do u vijё nё ndihmё grupeve tё interesit dhe pushtetit lokal. U 

drejtohet posaçërisht bashkive me mbi 20.000 banorë, sepse bashkitë 

luajnë një rol kyç, për ta çuar përpara transformimin e shoqërisë, duke 

synuar informimin e aktorёve lokalë mbi transformimet ekologjike dhe 

mbi rёndёsinë qё kanë ndryshimet klimatike nё mjedis.

2. KRIZA KLIMATIKE DHE SITUATA 
AKTUALE NЁ SHQIPЁRI. 
Çështjet klimatike sot janё shndërruar në shqetësimin madhor të 

shoqërive në të gjitha nivelet, globale por edhe lokale, ndaj ne si shoqёri 

gjithmonё duhet tё mendojmë për zgjidhjet konkrete nё nivel lokal, qё tё 

mund të japin edhe një kontribut domethënës nё nivel global.

Për këto arsye, mund tё themi se ka ardhur momenti për një transformim 

radikal drejt një shoqërie të qëndrueshme ekologjikisht dhe të drejtë nga 

pikëpamja sociale.

 

Nё Shqipёri, ndryshimi i klimës ka qenë një çështje së cilës i është dhënë 

rëndësi gjatë viteve të fundit, në kuadër të politikave të mbrojtjes së 

mjedisit. Në vitin 1995, Shqipëria ratifikoi Konventën kuadër të Kombeve të 

Bashkuara për ndryshimet klimatike. Në dhjetor të vitit 2004, qeveria 

ratifikoi Protokollin e Kiotos që synonte reduktimin ose kufizimin e 

emetimeve të gazrave të efektit serrë (GES), për vendet e Evropës Lindore, 

me 24% nga viti bazë deri në vitin 2010. Ratifikimi i Marrëveshjes së Parisit 

2015 (UNFCCC).

Siç dihet, Shqipëria ёshtё bёrë palë dhe po merr veprime ndërgjegjësuese 

konkrete pёr shqetësimet mjedisore qё ndikojnë nё ndryshimet klimatike. 

• Transformimi i mobilitetit. 
Në Bashkinë Dibër ka ndryshuar së fundmi mobiliteti, duke mënjanuar në 

pjesën e fundit të daljes së qytetit të ashtuquajtur “Ish-parku”, të gjithë 

furgonat e transportit  të rretheve dhe të qyteteve të tjera në këtë zonë, si 

dhe me vendosjen e një autobusi për transport urban brenda qytetit.

Fillimisht, ky ndryshim ka hasur mospëlqime nga qytetarët, por ai ka 

mundësuar reduktimin e trafikut në kryqëzimet rrugore, për rrjedhojë 

reduktimin e ndotjes akustike si dhe uljen e numrit të aksidenteve.  

Tashmë kanë filluar të përdoren dhe biçikletat, por ecja në këmbë mbetet 

ende mënyra më e preferuar e qytetarëve për të lëvizur dhe pikërisht kjo 

është një shtyllë e fortë e mobilitetit dekarbonizues. Megjithatë, në 

Peshkopi, karboni në ajër është në nivele të ulëta për vetë faktin se është 

një zonë e vogël urbane e rrethuar me male të larta dhe ku gjelbërimi 

dominon përmbi betonizimin.

• Transformimi i ngrohjes (ndërtime ekologjike urbane). 
Sistemi i ngrohjes në Bashkinë e Dibrës kryhet kryesisht me dru në të 

gjitha shkollat, kopshtet, dhe çerdhet. Edhe pse vitet e fundit është 

përdorur dhe sistemi i ngrohjes me kaldaja me pelet në 2 shkolla, Gjimnazi 

Said Najdeni, ish-godina e universitetit ku zhvillon mësim cikli i ulët i dy 

shkollave Demir Gashi dhe Selim Alliu.

• Ekologjia në qytet - ndahet në dy zona, ajo urbane dhe rurale e 

Bashkisë Dibër, ku politikat mjedisore kryesisht ndiqen dhe zbatohen nga 

shoqata të ndryshme në bashkëpunim me shkollat e arsimit 9-vjeçar dhe 

të mesëm. Në zonat urbane shihet një ndryshim, por dhe ky vetëm në 

bulevardet kryesore me vendosjen e koshave të mbeturinave, ndërsa në 

pjesët e tjera jo. Parqet dhe rrugët janë të pastra, por një situatë e rënduar 

konstatohet në lumenj dhe pranë spitaleve, ku nevojitet një ndërhyrje 

emergjente. Në zonat rurale janë vendosur kosha mbeturinash, por jo në 

të gjitha lagjet lokale vihet re prezenca e tyre, prandaj duhet një 

bashkëpunim me bashkinë për marrjen e masave, pastrimin dhe 

mbulimin e gjithë zonës me kosha për mirëmenaxhimin e mbetjeve 

urbane.

• Edukim për menaxhimin e mbetjeve. 

Kjo lloj politike, që e vë theksin te ndërgjegjësimi dhe edukimi i të rinjve 

mbi menaxhimin e mbetjeve, ka nisur nga shkollat, aty ku nxënësit sjellin 

piktura me tematikë mjedisin, mbi mënyrën si shihet ai nën syrin e një 

fëmije. Është e rëndësishme për t’u theksuar, se jo të gjitha subjektet e 

furrave të bukës janë përdorues të rregullt të letrës si material i 

riciklueshëm, me përjashtim të disa subjekteve që e përdorin atë 

rregullisht.

• Transformimi i mënyrës së të ushqyerit dhe përdorimi 
i qëndrueshëm i tokës.

•  Ruajtja e specieve dhe bimëve medicinale – Bashkia Dibër është e 

favorizuar duke qenë se bimët medicinale janë të kultuvuara masivisht 

dhe shumë banorë sigurojnë të ardhurat e jetesës së tyre duke i kultivuar 

dhe mbledhur në fushat e shumta të Dibrës. Gjithashtu, po bëhet një punë 

e madhe për mbrojtjen e specieve përmes projekteve të ndryshme nga 

informacioni vlerësohet afёrsisht me 40% tё njohurive nga tё anketuarit. 

Po ashtu, edhe nga 15 intervistat e realizuara për të parë nivelin e 

informacionit mbi energjinë e rinovueshme, certifikimeve të produkteve 

bio etj, ku janё pёrfshirë pёrfaqёsues tё OJF-ve tё ndryshme, punonjёsit e 

Bashkisё Dibёr, komuniteti, bizneset e zonёs urbane dhe rurale, ekspertët 

e mjedisit dhe bujqёsisё, specialistё tё pyjeve etj, vihet re një mungesë e 

theksuar informacioni, e cila nga pёrgjigjet e dhёna, arrin deri nё 30% të 

totalit.

• Transformimi energjitik (energjia e rinovueshme).
Në këtë aspekt, situata ka filluar të ndryshojë. Në disa shkolla sistemi i 

ngrohjes me kaldaja ka filluar funksionimin. Po ashtu, shohim një 

përpjekje private të banorëve të cilët kanë filluar të përdorin panelet 

diellore, kryesisht në banesa dhe në disa biznese hotelerie, bujtina dhe 

stane që ndodhen në zonën e parkut Korab-Koritnik, çka tregon 

investimet në energjinë e pastër për të mbrojtur sa më mirë mjedisin. Në 

këtë pikë, bizneset e zonës kanë hedhur një hap para në investimin e 

energjisë së pastër, nga ku më pas do kemi investimeve në panelet 

diellore. Aktualisht, këto investime janë në një përqindje të ulët.

Është e rëndësishme për t’u theksuar se në Planin e zhvillimit vendor, 

Bashkia Dibër ka si objektiv specifik investimin në rritjen e prodhimit të 

energjisë nga burimet e rinovueshme, kryesisht prodhimin e energjisë 

diellore termike dhe fotovoltaike në planin e saj afatgjatë. 

Prodhimi i energjisë nga mbetjet është në planin e kësaj bashkie, si një 

mënyrë që ndikon edhe në aspektin e produktivitetit ekonomik, por që 

ende nuk është përfshirë në planet investuese. 

shoqata mjedisore që synojnë të rrisin edukimin e komunitetit, duke e 

orientuar atë drejt kultivimit dhe duke i siguruar mbështetje financiare.

• Bimët endemike – Dibra krenohet me produktet endemike të cilat 

dita ditës po kultivohen edhe më shumë, madje nuk mungojnë as historitë 

e suksesit si ai i fermës “Keshi” ku kultivohen bimët aronia dhe goxhibery. 

Po ashtu edhe boronica dhe akacia, si dhe lule nga të cilat prodhohen 

çajra të ndryshëm me veti kurative.

• Mbështetje për ushqimin e shëndetshëm – Bashkia Dibër në 

bashkëpunim me Organizatën ALCDF ka bërë të mundur organizimin e 

Panairit të të Vjelave për të promovuar produktet BIO të zonës dhe 

ushqimet sezonale.

• Bujqësi solidare – sigurisht që bujqësia është një aktivitetet kryesor 

edhe në këtë bashki, ku shumë familje sigurojnë jetesën e tyre përmes 

punës në toka. Vitet e fundit, përveç produkteve të grurit, interesi është 

rritur edhe për prodhimet frutore, teksa bizneset vendase janë certifikuar 

për ushtrimin e veprimtarisë dhe importimin e prodhimeve bio, nga ku 

mund të përmendim sipërmarrjet “Kop Frut”, Agro Zerja ‘Jufka Dibre Zebi” 

etj. 

4. ÇFARЁ ЁSHTЁ TRANSFORMIMI 
SOCIAL-EKOLOGJIK? 

Ndryshimet klimatike që prekin në mënyrë të pashmangshme shoqërinë 

tonë, nuk duhen nënvlerësuar, por duhen trajtuar si prioritete serioze në 

shumë rrafshe të zhvillimit shoqëror, ndërmjet shumë aktorëve, nga 

vendimmarrësit te shoqëria civile.

Bashkia ka disa mundësi, por edhe përgjegjësi për të nisur me proceset e 

transformimit ekologjik, duke u bazuar nё marrëveshjet ndërkombëtare, 

rregullat vendore, si dhe duhet që të vendosen piketat konkrete të 

transformimit në rrafshin lokal.

Politikat transformuese të pushtetit lokal janë detyra dhe përgjegjësi që 

kërkojnë gjithëpërfshirje dhe kontribut ndërsektorial. Ndaj një formë e re e 

bashkëpunimit solidar, rrugë të reja dhe një angazhim i përbashkët i 

shumë aktorëve, janë domosdoshmëri për transformimin ekologjik.

5. TRANSFORMIMI SOCIAL-EKOLOGJIK 
NЁ PRAKTIKЁ: 
Në lidhje me transformimin social-ekologjik duhet theksuar se mbetet 

ende shumë për t’u realizuar, pasi shumë nga shtyllat kryesore që 

përbëjnë transformimin social-ekologjik, në Bashkinë Dibër ende nuk janë 

të njohura e aq më pak të aplikueshme. Në këtë drejtim nevojiten 

rregullore dhe investime konkrete, duke u bazuar nё formatet kombëtare 

dhe ndёrkombёtare. 

Në Bashkinë Dibёr ka njё sёrё organizatash qё punojnë me projekte pёr 

mbrojtjen e mjedisit dhe pёr transformimin social-ekologjik, duke 

mbështetur komunitetin me investime konkrete. Puna e tyre ka hedhur 

themelet e para për të ndërtuar një model të ri të zhvillimit urban mbi 

qasjen e transformimit social-ekologjik.

Platforma e transformimit pёrfshin:

1. Qeveria dhe administrata

2. Shoqёria civile

3. Organizata dhe shoqatat

4. Ekonomia

5. Shkenca

5.1 Ku merr formё ky transformim: 
Bashkia Dibёr ka mundёsinё pёr ndёrtimin e politikave, rregulloreve 

lokale, mbështetjen e bizneseve e fermerëve e zonёs dhe komunitetin, 

duke zhvilluar potencialet e saj nё: 

1. Transformimin e të ushqyerit.

2. Transformimin e industrisë dhe konsumit.

3. Transformimin e mobilitetit.

4. Transformimin energjitik.

5. Transformimin e ngrohjes dhe banimit.

5.2 Ndёrgjegjёsimi qytetar.
Bashkia Dibёr ka bashkёpunim tё ngushtë me institucionet e tjera 

vendore dhe arsimore, organizatat e ndryshme pёr edukimin dhe ndё

rgjegjёsimin e tё rinjve, komunitetit, grupeve tё interesit, pёr mbrojtjen e 

mjedisit dhe biodiversitetit. Mbajtja pastёr e ambientit ku jetojmë, hedhja 

e mbeturinave nё kosh dhe organizimi i aktiviteteve tё pastrimit me tё 

rinjtë e shkollave pёr tё rritur sa mё shumё edukimin dhe sensibilizimin e 

tyre, i shërbejnë kultivimit dhe zhvillimit të një kulture ndryshe nё qytetin 

ku jetojmë.

5.3 Qasja nё komunitet.
Aktualisht, nё Bashkinё Dibёr janё prezente dhe zhvillojnë aktivitetin e 

tyre shumё organizata qё punojnë me projekte pёr mbrojtjen e mjedisit si 

dhe me zhvillimin e qëndrueshёm qё mbështesin fermerët e zonёs pёr 

zhvillimin e aktivitetit tё tyre duke qenё sa mё miqёsorë me natyrën, siç 

janё: 

1. Shoqata Ekspertёt e rinj mjedisorë me projektin Kultivimi i BMA; 

2. Agro-EkoDibra me projektin Mbështetja e blegtorёve;

3. Shoqata e Pyjeve melan me projektin Mbështetja e bletërritësve.

Tё gjitha këto projekte kanё në fokus mbështetjen me finacime tё 

fermerëve tё zonёs, ku finacues kryesor ёshtё “EuroNatur”. Këto projekte 

do të orientojnë komunitetin për një sjellje më miqësore ndaj natyrёs. Nё 

Bashkinё Dibёr zhvillohen edhe njё sёrё projektesh të tjera qё zbatohen 

nga organizata si ALCDF, Argita Vizion, WordVizion etj.

5.4 Pushteti lokal si agjent ndryshimi.
Bashkia Dibёr duhet të shndërrohet në agjent ndryshimi, duke e kthyer 

mbrojtjen e klimës në prioritet të angazhimeve të saj.

Bashkia Dibёr duhet tё hartojё politikat e saj si agjent kryesor ndryshimi n

ё territorin qё ajo menaxhon, për të dhënë kështu një kontribut thelbësor 

jo thjesht dhe vetëm në mbrojtjen mjedisore, por në perspektivën 

afatgjate të përballimit me sukses të atyre sfidave që vijnë nga ndryshimet 

klimatike. 

• Për sa i përket pyetjes nëse ajri dhe toka janë të pastra në qytet, 

shumica e të rinjve (ose 72%) dhe aktorëve lokalë (ose 77%) janë përgjigjur 

me “po”. 

• Një numër i konsiderueshëm të rinjsh (57% e të intervistuarve) 

mendojnë se politikat arsimore nuk janë të qëndrueshme. Ndër të rinjtë 

që mendojnë se ka politika të qëndrueshme arsimore, vetëm 43% janë 

përgjigjur se ka oferta rajonale për arsim. 

54% e të rinjve nuk mendojnë se ekziston akses për të gjithë, mundësisht 

falas.  

6. TRANSFORMIMI SOCIAL-EKOLOGJIK 
SI MODEL ZGJIDHJEJE PЁR 
NDRYSHIMET KLIMATIKE: 
Transformimi social-ekologjik është një model konkurrues për 

komunitetin ku jetojmë. Ai shihet si një nevojë e domosdoshme 

implementimi social, sepse ka impakt të drejtpërdrejtë dhe indirekt në 

ndryshimet klimatike.

Nga përpunimi i të dhënave të të intervistuarve dhe të të rinjve të 

anketuar, u vu re se ka mjaft elemente të përbashkëta në rekomandimet e 

ofruara prej tyre, pasi u analizuan gjetjet e secilit. Ky është një tregues se 

problematikat dhe shqetësimet janë relativisht të njëjta për qytetarët e 

Bashkisë Dibër. Nga përpunimi i të dhënave të të intervistuarve, kishte 

elemente të përbashkëta të gjetjeve, si nga aktorët e institucioneve 

publike lokale ashtu edhe nga aktorët e arsimit, biznesit etj. 

Bazuar mbi gjetjet nga procesi i intervistimeve dhe anketimeve dolën 

në pah këto REKOMANDIME PËR INSTITUCIONET E NIVELIT LOKAL:

• Zhvillimi i strategjive lokale për ndërgjegjësimin, sensibilizimin dhe 

investimin në institucionet publike dhe shkollat publike, në tranzicionin 

drejt energjive të rinovueshme.

• Megjithëse shumica e të rinjve kanë dëgjuar për certifikatat bio, 

shumica e tyre nuk e dinë se çfarë janë certifikatat bio dhe kush i përdor 

ato. Nga ana tjetër, shumica e aktorëve vendas nuk kanë dëgjuar për 

certifikatën bio.

• Inkurajimi i ripërdorimit apo edhe riciklimit të materialeve të 

ndërtimit. duke planifikuar nxitjen e kompanive që ripërpunojnë 

materialet e vjetra dhe i shesin me gjysmë çmimi.

• Ndonëse shumica e njerëzve që marrin pjesë në anketë mendojnë se 

shkolla/universiteti përgatit ekspertë për fushat, shumica e tyre mendojnë 

se kurrikulat nuk janë bashkëkohore.

• Mbështetje ekonomike dhe bashkëpunim me organizata që synojnë 

ndërgjegjësimin e të rinjve nëpërmjet edukimit joformal në përdorimin e 

energjisë së riprodhueshme, transformimin e lëvizshmërisë, promovimin e 

alternativave ekologjike të ngrohjes, transformimit dhe konsumit, si dhe 

transformimin agrar dhe ushqimin.

• Ngritja e një strukture për konsulencë dhe informacion për 

ndërtuesit mbi ndërtimet ekologjike dhe identifikimin dhe rrjetëzimin e 

kompanive të ndërtimit ekologjik.

5.5 Nxitja e bashkёpunimit midis trinomit pushtet 
lokal-biznes-komunitet.
Tradicionalisht në Bashkinë Dibër nuk është evidentuar një bashkëpunim i 

mirё me bizneset e zonёs, qё janё shtylla kryesore pёr ndryshim dhe 

zhvillimin e komunitetit ku jetojmë. Gjithsesi, hapat e parë të këtij 

bashkëpunimi janë hedhur dhe tashmë nevojitet thellimi i tij, përmes 

rregulloreve tё pёrbashkëta pёr rritjen e transparencёs vendore dhe 

investimeve publike nga pushteti vendor.  Prandaj, mbetet me rëndësi 

angazhimi për konsolidimin e urave të komunikimit mes palëve për të 

garantuar shkëmbimin e ideve nga të gjitha grupet e interesit. Një 

shembull pozitiv i bashkëpunimit mes pushtetit lokal, bizneseve dhe 

komunitetit është Panairi i produkteve bujqësore, përmes të cilit 

promovohet tradita edhe vlerat e zonës. 

Gjetjet kryesore:  

• Përqindja e të rinjve që kanë informacion në lidhje me energjinë e 

rinovueshme është më e ulët se e aktorëve lokalë. Vetëm 63% e të rinjve e 

kanë këtë informacion. Ndërsa në rastin e aktorëve lokalë, e kanë 96% e 

tyre. 

• Shumica e të intervistuarve (36% e të rinjve dhe 92% e aktorëve 

lokalë) janë përgjigjur se kanë njohuri për përdorimin e paneleve diellore 

në territorin e bashkisë. Ata u përgjigjën se përdoruesit kryesorë të 

paneleve diellore janë bizneset dhe familjet.

• Për sa i përket certifikatave bio, shumica e të rinjve (ose 68%) kanë 

dëgjuar për to. Nga ana tjetër, aktorët lokalë (ose 38%) kanë dëgjuar për to. 

• Për sa i përket pyetjes nëse në bashki ka produkte bujqësore bio, 

99% e të rinjve janë përgjigjur me “po”.



1. PЁRSE KY MANUAL?  

Në ditët tona, kriza klimatike është një nga problemet më të mëdha nё tё 

gjithё globin e cila ka mobilizuar qeveritë e shumë shteteve të botës në 

përpjekjen për të adresuar pasojat e saj dhe përmirësimin e situatës. Në 

ditët e sotme ajo është duke kërcënuar me shkatërrimin e një pjese të 

madhe të mirëqënies sonë dhe arritjeve tona sociale. Kjo krizë është duke 

e thelluar pabarazinë sociale në të gjithë botën. Dëmet afatgjata që 

shfaqen kanë vënë në rrezik bazën e jetës për brezat e ardhshëm duke 

rrezikur seriozisht normalitetin e jetës nё tokёn qё po lёmё trashёgim. 

Çështja e ndryshimeve klimatike mund të duket me rëndësi dytësore në 

raport me çështjen e varfërisë nё vendin tonё, shëndetit publik, apo 

mungesës së zhvillimit ekonomik. Mirëpo. mostrajtimi i ndryshimeve 

klimatike mund të dëmtojë suksesin e trajtimit të këtyre çështjeve 

urgjente. Pra, ndryshimet klimatike gjithsesi ndikojnë në zhvillimin 

ekonomik dhe shoqëror, ndërsa efektet e saj cënojnë shoqërinë tonë. 

Ndryshimet klimatike tashmë janë duke ndodhur, ndërsa në vitet dhe 

dekadat e ardhshme do të rrisin ndikimin në elementet themelore të jetës 

kudo në botë, por edhe në Shqipëri.

Çёshtjet e klimёs gjatё pandemisё sё COVID -19 kanë marrё njё vëmendje 

tё veçantё nё nivel kombёtar e ndёrkombёtar. Ne u detyruam ta 

ndryshojmë mënyrën tonë të jetesës dhe kjo solli disa efekte pozitive për 

njeriun dhe natyrën, por është e domosdoshme që ne të dimë se si ta 

trajtojmë dhe adresojmë mençurisht sfidën e ndryshimeve klimatike. 

Ndaj, ky manual ka si qёllim qё tё hartojё politika lokale pёr rininё mbi  

transformimin solidar ekologjik.

Nëse nuk ndërhyhet dhe merren masat sot, nё tё ardhmen do të jetë 

shumё vonё dhe katastrofat natyrore do të jenë edhe më të zakonshme 

se sa janё sot. Pushteti qendror dhe ai vendor janë aktorët kryesorë qё 

duhet tё hartojnë politikat mjedisore mbështetёse, në partneritet me 

komunitetin përmes aktiviteteve tё ndryshme qё udhëhiqen nga 

organizatat jo fitimprurëse, pushteti qendror e lokal. 

3. ANALIZA E SITUATЁS NЁ NIVEL 
LOKAL: 
Situata aktuale e problemeve mjedisore në Bashkinë Dibër është 

përmirësuar ndjeshëm dhe bazohet nё planet kombёtare pёr 

menaxhimin e mbetjeve urbane dhe mbrojtjen e mjedisit. Bashkia Dibёr 

kujdeset pёr menaxhimin dhe mbrojtjen e territorit tё saj, duke pastruar 

mbetjet urbane dhe dërguar ato nё vendgrumbullime pёr mbajtjen pastё

r tё qytetit, duke mbrojtur pyjet nga prerjet e paligjshme. Ështё ndёrprerë 

gjuetia e paligjshme nё zonё, për sigurimin e mbrojtjes së biodiversitetit n

ё parkun Korab-Koritnik. Pra, e thënë ndryshe, Bashkia Dibёr me 

kapacitetet dhe logjistikën e saj kujdeset pёr menaxhimin dhe mbrojtjen 

e mjedisit. 

Kjo ka ndodhur edhe si rezultat i mbështetjes së donatorëve të ndryshëm 

të cilët kanë investuar në mbrojtjen e mjedisit, zhvillimin e turizmit, 

agroturizmit, traditës dhe kulturës, forcimin e kapaciteteve me 

komunitetin dhe pushtetin vendor. Gjithashtu, po vijon të zhvillohen 

sportet e çiklizmit dhe rafting në lumin Drin. Vetë pozita gjeografike në të 

cilin Dibra ndodhet, i ka mundësuar zonës jo pak resurse dhe trashëgimi 

natyrore e kulturore të papromovuara mjaftueshëm, që do të mund të 

ofrojnë vende të reja pune për të rinjtë e zonës, në rast se shfrytëzohen me 

një qasje strategjike. 

 

Nga ana tjetër, Bashkia Dibër në bashkëpunim me organizata të 

ndryshme po promovon dhe zhvillon turizmin malor duke përfshirë të 

rinjtë vullnetarë dhe duke i trajnuar e certifikuar për udhërrëfyes turistikë. 

Kjo nënkupton për ta një mundësi të re punësimi, duke i shndërruar 

njëkohësisht në kontribues të zhvillimit të zonës.  Organizimi i panaireve 

për promovimin dhe shitjen e produkteve bio nё qytetin e Peshkopisё, ku 

marrin pjesё fermerё të zonёs, ruajtja dhe promovimi i bukurive natyrore, 

trashëgimisë kulturore dhe monumenteve të natyrës, do të rrisë aktivitetin 

turistik të zonës. Për rrjedhojë, do të mundësojë të ardhura shtesë për 

banorët e zonës që mirëpresin turistët e huaj në bujtinat e tyre. 

Përgjithësisht, bashkitë e vogla kanë një qasje më të ndjeshme mbi 

programet e mbështetjeve për të rinjtë dhe fatmirësisht në Bashkinë 

Dibër mund të identifikohet një vëmendje e shtuar ndaj politikave 

strategjike të punësimit për të rinjtë, duke ofruar kështu jo vetëm një 

mundësi aktivizimi, por edhe një perspektivë të mirëfilltë 

social-ekonomike.

Kjo qasje bazohet edhe nё Masterplanin e punёsimit të realizuar nё bashk

ёpunim me Bashkinё Dibёr.

Nga intervistat e realizuara nё Bashkinё Dibёr me 98 të rinj, rezulton se ata 

kanë një mungesë të theksuar informacioni pёr energjinё e rinovueshme, 

pёrdorimin e paneleve, produktet bio, pastёrtinë e tokёs/ ajrit/ ujit dhe 

transformimet social-ekologjike. Nё çdo pёrgjigje të dhënë, ky lloj 

Ky manual do u vijё nё ndihmё grupeve tё interesit dhe pushtetit lokal. U 

drejtohet posaçërisht bashkive me mbi 20.000 banorë, sepse bashkitë 

luajnë një rol kyç, për ta çuar përpara transformimin e shoqërisë, duke 

synuar informimin e aktorёve lokalë mbi transformimet ekologjike dhe 

mbi rёndёsinë qё kanë ndryshimet klimatike nё mjedis.

2. KRIZA KLIMATIKE DHE SITUATA 
AKTUALE NЁ SHQIPЁRI. 
Çështjet klimatike sot janё shndërruar në shqetësimin madhor të 

shoqërive në të gjitha nivelet, globale por edhe lokale, ndaj ne si shoqёri 

gjithmonё duhet tё mendojmë për zgjidhjet konkrete nё nivel lokal, qё tё 

mund të japin edhe një kontribut domethënës nё nivel global.

Për këto arsye, mund tё themi se ka ardhur momenti për një transformim 

radikal drejt një shoqërie të qëndrueshme ekologjikisht dhe të drejtë nga 

pikëpamja sociale.

 

Nё Shqipёri, ndryshimi i klimës ka qenë një çështje së cilës i është dhënë 

rëndësi gjatë viteve të fundit, në kuadër të politikave të mbrojtjes së 

mjedisit. Në vitin 1995, Shqipëria ratifikoi Konventën kuadër të Kombeve të 

Bashkuara për ndryshimet klimatike. Në dhjetor të vitit 2004, qeveria 

ratifikoi Protokollin e Kiotos që synonte reduktimin ose kufizimin e 

emetimeve të gazrave të efektit serrë (GES), për vendet e Evropës Lindore, 

me 24% nga viti bazë deri në vitin 2010. Ratifikimi i Marrëveshjes së Parisit 

2015 (UNFCCC).

Siç dihet, Shqipëria ёshtё bёrë palë dhe po merr veprime ndërgjegjësuese 

konkrete pёr shqetësimet mjedisore qё ndikojnë nё ndryshimet klimatike. 

• Transformimi i mobilitetit. 
Në Bashkinë Dibër ka ndryshuar së fundmi mobiliteti, duke mënjanuar në 

pjesën e fundit të daljes së qytetit të ashtuquajtur “Ish-parku”, të gjithë 

furgonat e transportit  të rretheve dhe të qyteteve të tjera në këtë zonë, si 

dhe me vendosjen e një autobusi për transport urban brenda qytetit.

Fillimisht, ky ndryshim ka hasur mospëlqime nga qytetarët, por ai ka 

mundësuar reduktimin e trafikut në kryqëzimet rrugore, për rrjedhojë 

reduktimin e ndotjes akustike si dhe uljen e numrit të aksidenteve.  

Tashmë kanë filluar të përdoren dhe biçikletat, por ecja në këmbë mbetet 

ende mënyra më e preferuar e qytetarëve për të lëvizur dhe pikërisht kjo 

është një shtyllë e fortë e mobilitetit dekarbonizues. Megjithatë, në 

Peshkopi, karboni në ajër është në nivele të ulëta për vetë faktin se është 

një zonë e vogël urbane e rrethuar me male të larta dhe ku gjelbërimi 

dominon përmbi betonizimin.

• Transformimi i ngrohjes (ndërtime ekologjike urbane). 
Sistemi i ngrohjes në Bashkinë e Dibrës kryhet kryesisht me dru në të 

gjitha shkollat, kopshtet, dhe çerdhet. Edhe pse vitet e fundit është 

përdorur dhe sistemi i ngrohjes me kaldaja me pelet në 2 shkolla, Gjimnazi 

Said Najdeni, ish-godina e universitetit ku zhvillon mësim cikli i ulët i dy 

shkollave Demir Gashi dhe Selim Alliu.

• Ekologjia në qytet - ndahet në dy zona, ajo urbane dhe rurale e 

Bashkisë Dibër, ku politikat mjedisore kryesisht ndiqen dhe zbatohen nga 

shoqata të ndryshme në bashkëpunim me shkollat e arsimit 9-vjeçar dhe 

të mesëm. Në zonat urbane shihet një ndryshim, por dhe ky vetëm në 

bulevardet kryesore me vendosjen e koshave të mbeturinave, ndërsa në 

pjesët e tjera jo. Parqet dhe rrugët janë të pastra, por një situatë e rënduar 

konstatohet në lumenj dhe pranë spitaleve, ku nevojitet një ndërhyrje 

emergjente. Në zonat rurale janë vendosur kosha mbeturinash, por jo në 

të gjitha lagjet lokale vihet re prezenca e tyre, prandaj duhet një 

bashkëpunim me bashkinë për marrjen e masave, pastrimin dhe 

mbulimin e gjithë zonës me kosha për mirëmenaxhimin e mbetjeve 

urbane.

• Edukim për menaxhimin e mbetjeve. 

Kjo lloj politike, që e vë theksin te ndërgjegjësimi dhe edukimi i të rinjve 

mbi menaxhimin e mbetjeve, ka nisur nga shkollat, aty ku nxënësit sjellin 

piktura me tematikë mjedisin, mbi mënyrën si shihet ai nën syrin e një 

fëmije. Është e rëndësishme për t’u theksuar, se jo të gjitha subjektet e 

furrave të bukës janë përdorues të rregullt të letrës si material i 

riciklueshëm, me përjashtim të disa subjekteve që e përdorin atë 

rregullisht.

• Transformimi i mënyrës së të ushqyerit dhe përdorimi 
i qëndrueshëm i tokës.

•  Ruajtja e specieve dhe bimëve medicinale – Bashkia Dibër është e 

favorizuar duke qenë se bimët medicinale janë të kultuvuara masivisht 

dhe shumë banorë sigurojnë të ardhurat e jetesës së tyre duke i kultivuar 

dhe mbledhur në fushat e shumta të Dibrës. Gjithashtu, po bëhet një punë 

e madhe për mbrojtjen e specieve përmes projekteve të ndryshme nga 

informacioni vlerësohet afёrsisht me 40% tё njohurive nga tё anketuarit. 

Po ashtu, edhe nga 15 intervistat e realizuara për të parë nivelin e 

informacionit mbi energjinë e rinovueshme, certifikimeve të produkteve 

bio etj, ku janё pёrfshirë pёrfaqёsues tё OJF-ve tё ndryshme, punonjёsit e 

Bashkisё Dibёr, komuniteti, bizneset e zonёs urbane dhe rurale, ekspertët 

e mjedisit dhe bujqёsisё, specialistё tё pyjeve etj, vihet re një mungesë e 

theksuar informacioni, e cila nga pёrgjigjet e dhёna, arrin deri nё 30% të 

totalit.

• Transformimi energjitik (energjia e rinovueshme).
Në këtë aspekt, situata ka filluar të ndryshojë. Në disa shkolla sistemi i 

ngrohjes me kaldaja ka filluar funksionimin. Po ashtu, shohim një 

përpjekje private të banorëve të cilët kanë filluar të përdorin panelet 

diellore, kryesisht në banesa dhe në disa biznese hotelerie, bujtina dhe 

stane që ndodhen në zonën e parkut Korab-Koritnik, çka tregon 

investimet në energjinë e pastër për të mbrojtur sa më mirë mjedisin. Në 

këtë pikë, bizneset e zonës kanë hedhur një hap para në investimin e 

energjisë së pastër, nga ku më pas do kemi investimeve në panelet 

diellore. Aktualisht, këto investime janë në një përqindje të ulët.

Është e rëndësishme për t’u theksuar se në Planin e zhvillimit vendor, 

Bashkia Dibër ka si objektiv specifik investimin në rritjen e prodhimit të 

energjisë nga burimet e rinovueshme, kryesisht prodhimin e energjisë 

diellore termike dhe fotovoltaike në planin e saj afatgjatë. 

Prodhimi i energjisë nga mbetjet është në planin e kësaj bashkie, si një 

mënyrë që ndikon edhe në aspektin e produktivitetit ekonomik, por që 

ende nuk është përfshirë në planet investuese. 

shoqata mjedisore që synojnë të rrisin edukimin e komunitetit, duke e 

orientuar atë drejt kultivimit dhe duke i siguruar mbështetje financiare.

• Bimët endemike – Dibra krenohet me produktet endemike të cilat 

dita ditës po kultivohen edhe më shumë, madje nuk mungojnë as historitë 

e suksesit si ai i fermës “Keshi” ku kultivohen bimët aronia dhe goxhibery. 

Po ashtu edhe boronica dhe akacia, si dhe lule nga të cilat prodhohen 

çajra të ndryshëm me veti kurative.

• Mbështetje për ushqimin e shëndetshëm – Bashkia Dibër në 

bashkëpunim me Organizatën ALCDF ka bërë të mundur organizimin e 

Panairit të të Vjelave për të promovuar produktet BIO të zonës dhe 

ushqimet sezonale.

• Bujqësi solidare – sigurisht që bujqësia është një aktivitetet kryesor 

edhe në këtë bashki, ku shumë familje sigurojnë jetesën e tyre përmes 

punës në toka. Vitet e fundit, përveç produkteve të grurit, interesi është 

rritur edhe për prodhimet frutore, teksa bizneset vendase janë certifikuar 

për ushtrimin e veprimtarisë dhe importimin e prodhimeve bio, nga ku 

mund të përmendim sipërmarrjet “Kop Frut”, Agro Zerja ‘Jufka Dibre Zebi” 

etj. 

4. ÇFARЁ ЁSHTЁ TRANSFORMIMI 
SOCIAL-EKOLOGJIK? 

Ndryshimet klimatike që prekin në mënyrë të pashmangshme shoqërinë 

tonë, nuk duhen nënvlerësuar, por duhen trajtuar si prioritete serioze në 

shumë rrafshe të zhvillimit shoqëror, ndërmjet shumë aktorëve, nga 

vendimmarrësit te shoqëria civile.

Bashkia ka disa mundësi, por edhe përgjegjësi për të nisur me proceset e 

transformimit ekologjik, duke u bazuar nё marrëveshjet ndërkombëtare, 

rregullat vendore, si dhe duhet që të vendosen piketat konkrete të 

transformimit në rrafshin lokal.

Politikat transformuese të pushtetit lokal janë detyra dhe përgjegjësi që 

kërkojnë gjithëpërfshirje dhe kontribut ndërsektorial. Ndaj një formë e re e 

bashkëpunimit solidar, rrugë të reja dhe një angazhim i përbashkët i 

shumë aktorëve, janë domosdoshmëri për transformimin ekologjik.

5. TRANSFORMIMI SOCIAL-EKOLOGJIK 
NЁ PRAKTIKЁ: 
Në lidhje me transformimin social-ekologjik duhet theksuar se mbetet 

ende shumë për t’u realizuar, pasi shumë nga shtyllat kryesore që 

përbëjnë transformimin social-ekologjik, në Bashkinë Dibër ende nuk janë 

të njohura e aq më pak të aplikueshme. Në këtë drejtim nevojiten 

rregullore dhe investime konkrete, duke u bazuar nё formatet kombëtare 

dhe ndёrkombёtare. 

Në Bashkinë Dibёr ka njё sёrё organizatash qё punojnë me projekte pёr 

mbrojtjen e mjedisit dhe pёr transformimin social-ekologjik, duke 

mbështetur komunitetin me investime konkrete. Puna e tyre ka hedhur 

themelet e para për të ndërtuar një model të ri të zhvillimit urban mbi 

qasjen e transformimit social-ekologjik.

Platforma e transformimit pёrfshin:

1. Qeveria dhe administrata

2. Shoqёria civile

3. Organizata dhe shoqatat

4. Ekonomia

5. Shkenca

5.1 Ku merr formё ky transformim: 
Bashkia Dibёr ka mundёsinё pёr ndёrtimin e politikave, rregulloreve 

lokale, mbështetjen e bizneseve e fermerëve e zonёs dhe komunitetin, 

duke zhvilluar potencialet e saj nё: 

1. Transformimin e të ushqyerit.

2. Transformimin e industrisë dhe konsumit.

3. Transformimin e mobilitetit.

4. Transformimin energjitik.

5. Transformimin e ngrohjes dhe banimit.

5.2 Ndёrgjegjёsimi qytetar.
Bashkia Dibёr ka bashkёpunim tё ngushtë me institucionet e tjera 

vendore dhe arsimore, organizatat e ndryshme pёr edukimin dhe ndё

rgjegjёsimin e tё rinjve, komunitetit, grupeve tё interesit, pёr mbrojtjen e 

mjedisit dhe biodiversitetit. Mbajtja pastёr e ambientit ku jetojmë, hedhja 

e mbeturinave nё kosh dhe organizimi i aktiviteteve tё pastrimit me tё 

rinjtë e shkollave pёr tё rritur sa mё shumё edukimin dhe sensibilizimin e 

tyre, i shërbejnë kultivimit dhe zhvillimit të një kulture ndryshe nё qytetin 

ku jetojmë.

5.3 Qasja nё komunitet.
Aktualisht, nё Bashkinё Dibёr janё prezente dhe zhvillojnë aktivitetin e 

tyre shumё organizata qё punojnë me projekte pёr mbrojtjen e mjedisit si 

dhe me zhvillimin e qëndrueshёm qё mbështesin fermerët e zonёs pёr 

zhvillimin e aktivitetit tё tyre duke qenё sa mё miqёsorë me natyrën, siç 

janё: 

1. Shoqata Ekspertёt e rinj mjedisorë me projektin Kultivimi i BMA; 

2. Agro-EkoDibra me projektin Mbështetja e blegtorёve;

3. Shoqata e Pyjeve melan me projektin Mbështetja e bletërritësve.

Tё gjitha këto projekte kanё në fokus mbështetjen me finacime tё 

fermerëve tё zonёs, ku finacues kryesor ёshtё “EuroNatur”. Këto projekte 

do të orientojnë komunitetin për një sjellje më miqësore ndaj natyrёs. Nё 

Bashkinё Dibёr zhvillohen edhe njё sёrё projektesh të tjera qё zbatohen 

nga organizata si ALCDF, Argita Vizion, WordVizion etj.

5.4 Pushteti lokal si agjent ndryshimi.
Bashkia Dibёr duhet të shndërrohet në agjent ndryshimi, duke e kthyer 

mbrojtjen e klimës në prioritet të angazhimeve të saj.

Bashkia Dibёr duhet tё hartojё politikat e saj si agjent kryesor ndryshimi n

ё territorin qё ajo menaxhon, për të dhënë kështu një kontribut thelbësor 

jo thjesht dhe vetëm në mbrojtjen mjedisore, por në perspektivën 

afatgjate të përballimit me sukses të atyre sfidave që vijnë nga ndryshimet 

klimatike. 

• Për sa i përket pyetjes nëse ajri dhe toka janë të pastra në qytet, 

shumica e të rinjve (ose 72%) dhe aktorëve lokalë (ose 77%) janë përgjigjur 

me “po”. 

• Një numër i konsiderueshëm të rinjsh (57% e të intervistuarve) 

mendojnë se politikat arsimore nuk janë të qëndrueshme. Ndër të rinjtë 

që mendojnë se ka politika të qëndrueshme arsimore, vetëm 43% janë 

përgjigjur se ka oferta rajonale për arsim. 

54% e të rinjve nuk mendojnë se ekziston akses për të gjithë, mundësisht 

falas.  

6. TRANSFORMIMI SOCIAL-EKOLOGJIK 
SI MODEL ZGJIDHJEJE PЁR 
NDRYSHIMET KLIMATIKE: 
Transformimi social-ekologjik është një model konkurrues për 

komunitetin ku jetojmë. Ai shihet si një nevojë e domosdoshme 

implementimi social, sepse ka impakt të drejtpërdrejtë dhe indirekt në 

ndryshimet klimatike.

Nga përpunimi i të dhënave të të intervistuarve dhe të të rinjve të 

anketuar, u vu re se ka mjaft elemente të përbashkëta në rekomandimet e 

ofruara prej tyre, pasi u analizuan gjetjet e secilit. Ky është një tregues se 

problematikat dhe shqetësimet janë relativisht të njëjta për qytetarët e 

Bashkisë Dibër. Nga përpunimi i të dhënave të të intervistuarve, kishte 

elemente të përbashkëta të gjetjeve, si nga aktorët e institucioneve 

publike lokale ashtu edhe nga aktorët e arsimit, biznesit etj. 

Bazuar mbi gjetjet nga procesi i intervistimeve dhe anketimeve dolën 

në pah këto REKOMANDIME PËR INSTITUCIONET E NIVELIT LOKAL:

• Zhvillimi i strategjive lokale për ndërgjegjësimin, sensibilizimin dhe 

investimin në institucionet publike dhe shkollat publike, në tranzicionin 

drejt energjive të rinovueshme.

• Megjithëse shumica e të rinjve kanë dëgjuar për certifikatat bio, 

shumica e tyre nuk e dinë se çfarë janë certifikatat bio dhe kush i përdor 

ato. Nga ana tjetër, shumica e aktorëve vendas nuk kanë dëgjuar për 

certifikatën bio.

• Inkurajimi i ripërdorimit apo edhe riciklimit të materialeve të 

ndërtimit. duke planifikuar nxitjen e kompanive që ripërpunojnë 

materialet e vjetra dhe i shesin me gjysmë çmimi.

• Ndonëse shumica e njerëzve që marrin pjesë në anketë mendojnë se 

shkolla/universiteti përgatit ekspertë për fushat, shumica e tyre mendojnë 

se kurrikulat nuk janë bashkëkohore.

• Mbështetje ekonomike dhe bashkëpunim me organizata që synojnë 

ndërgjegjësimin e të rinjve nëpërmjet edukimit joformal në përdorimin e 

energjisë së riprodhueshme, transformimin e lëvizshmërisë, promovimin e 

alternativave ekologjike të ngrohjes, transformimit dhe konsumit, si dhe 

transformimin agrar dhe ushqimin.

• Ngritja e një strukture për konsulencë dhe informacion për 

ndërtuesit mbi ndërtimet ekologjike dhe identifikimin dhe rrjetëzimin e 

kompanive të ndërtimit ekologjik.

5.5 Nxitja e bashkёpunimit midis trinomit pushtet 
lokal-biznes-komunitet.
Tradicionalisht në Bashkinë Dibër nuk është evidentuar një bashkëpunim i 

mirё me bizneset e zonёs, qё janё shtylla kryesore pёr ndryshim dhe 

zhvillimin e komunitetit ku jetojmë. Gjithsesi, hapat e parë të këtij 

bashkëpunimi janë hedhur dhe tashmë nevojitet thellimi i tij, përmes 

rregulloreve tё pёrbashkëta pёr rritjen e transparencёs vendore dhe 

investimeve publike nga pushteti vendor.  Prandaj, mbetet me rëndësi 

angazhimi për konsolidimin e urave të komunikimit mes palëve për të 

garantuar shkëmbimin e ideve nga të gjitha grupet e interesit. Një 

shembull pozitiv i bashkëpunimit mes pushtetit lokal, bizneseve dhe 

komunitetit është Panairi i produkteve bujqësore, përmes të cilit 

promovohet tradita edhe vlerat e zonës. 

Gjetjet kryesore:  

• Përqindja e të rinjve që kanë informacion në lidhje me energjinë e 

rinovueshme është më e ulët se e aktorëve lokalë. Vetëm 63% e të rinjve e 

kanë këtë informacion. Ndërsa në rastin e aktorëve lokalë, e kanë 96% e 

tyre. 

• Shumica e të intervistuarve (36% e të rinjve dhe 92% e aktorëve 

lokalë) janë përgjigjur se kanë njohuri për përdorimin e paneleve diellore 

në territorin e bashkisë. Ata u përgjigjën se përdoruesit kryesorë të 

paneleve diellore janë bizneset dhe familjet.

• Për sa i përket certifikatave bio, shumica e të rinjve (ose 68%) kanë 

dëgjuar për to. Nga ana tjetër, aktorët lokalë (ose 38%) kanë dëgjuar për to. 

• Për sa i përket pyetjes nëse në bashki ka produkte bujqësore bio, 

99% e të rinjve janë përgjigjur me “po”.



1. PЁRSE KY MANUAL?  

Në ditët tona, kriza klimatike është një nga problemet më të mëdha nё tё 

gjithё globin e cila ka mobilizuar qeveritë e shumë shteteve të botës në 

përpjekjen për të adresuar pasojat e saj dhe përmirësimin e situatës. Në 

ditët e sotme ajo është duke kërcënuar me shkatërrimin e një pjese të 

madhe të mirëqënies sonë dhe arritjeve tona sociale. Kjo krizë është duke 

e thelluar pabarazinë sociale në të gjithë botën. Dëmet afatgjata që 

shfaqen kanë vënë në rrezik bazën e jetës për brezat e ardhshëm duke 

rrezikur seriozisht normalitetin e jetës nё tokёn qё po lёmё trashёgim. 

Çështja e ndryshimeve klimatike mund të duket me rëndësi dytësore në 

raport me çështjen e varfërisë nё vendin tonё, shëndetit publik, apo 

mungesës së zhvillimit ekonomik. Mirëpo. mostrajtimi i ndryshimeve 

klimatike mund të dëmtojë suksesin e trajtimit të këtyre çështjeve 

urgjente. Pra, ndryshimet klimatike gjithsesi ndikojnë në zhvillimin 

ekonomik dhe shoqëror, ndërsa efektet e saj cënojnë shoqërinë tonë. 

Ndryshimet klimatike tashmë janë duke ndodhur, ndërsa në vitet dhe 

dekadat e ardhshme do të rrisin ndikimin në elementet themelore të jetës 

kudo në botë, por edhe në Shqipëri.

Çёshtjet e klimёs gjatё pandemisё sё COVID -19 kanë marrё njё vëmendje 

tё veçantё nё nivel kombёtar e ndёrkombёtar. Ne u detyruam ta 

ndryshojmë mënyrën tonë të jetesës dhe kjo solli disa efekte pozitive për 

njeriun dhe natyrën, por është e domosdoshme që ne të dimë se si ta 

trajtojmë dhe adresojmë mençurisht sfidën e ndryshimeve klimatike. 

Ndaj, ky manual ka si qёllim qё tё hartojё politika lokale pёr rininё mbi  

transformimin solidar ekologjik.

Nëse nuk ndërhyhet dhe merren masat sot, nё tё ardhmen do të jetë 

shumё vonё dhe katastrofat natyrore do të jenë edhe më të zakonshme 

se sa janё sot. Pushteti qendror dhe ai vendor janë aktorët kryesorë qё 

duhet tё hartojnë politikat mjedisore mbështetёse, në partneritet me 

komunitetin përmes aktiviteteve tё ndryshme qё udhëhiqen nga 

organizatat jo fitimprurëse, pushteti qendror e lokal. 

3. ANALIZA E SITUATЁS NЁ NIVEL 
LOKAL: 
Situata aktuale e problemeve mjedisore në Bashkinë Dibër është 

përmirësuar ndjeshëm dhe bazohet nё planet kombёtare pёr 

menaxhimin e mbetjeve urbane dhe mbrojtjen e mjedisit. Bashkia Dibёr 

kujdeset pёr menaxhimin dhe mbrojtjen e territorit tё saj, duke pastruar 

mbetjet urbane dhe dërguar ato nё vendgrumbullime pёr mbajtjen pastё

r tё qytetit, duke mbrojtur pyjet nga prerjet e paligjshme. Ështё ndёrprerë 

gjuetia e paligjshme nё zonё, për sigurimin e mbrojtjes së biodiversitetit n

ё parkun Korab-Koritnik. Pra, e thënë ndryshe, Bashkia Dibёr me 

kapacitetet dhe logjistikën e saj kujdeset pёr menaxhimin dhe mbrojtjen 

e mjedisit. 

Kjo ka ndodhur edhe si rezultat i mbështetjes së donatorëve të ndryshëm 

të cilët kanë investuar në mbrojtjen e mjedisit, zhvillimin e turizmit, 

agroturizmit, traditës dhe kulturës, forcimin e kapaciteteve me 

komunitetin dhe pushtetin vendor. Gjithashtu, po vijon të zhvillohen 

sportet e çiklizmit dhe rafting në lumin Drin. Vetë pozita gjeografike në të 

cilin Dibra ndodhet, i ka mundësuar zonës jo pak resurse dhe trashëgimi 

natyrore e kulturore të papromovuara mjaftueshëm, që do të mund të 

ofrojnë vende të reja pune për të rinjtë e zonës, në rast se shfrytëzohen me 

një qasje strategjike. 

 

Nga ana tjetër, Bashkia Dibër në bashkëpunim me organizata të 

ndryshme po promovon dhe zhvillon turizmin malor duke përfshirë të 

rinjtë vullnetarë dhe duke i trajnuar e certifikuar për udhërrëfyes turistikë. 

Kjo nënkupton për ta një mundësi të re punësimi, duke i shndërruar 

njëkohësisht në kontribues të zhvillimit të zonës.  Organizimi i panaireve 

për promovimin dhe shitjen e produkteve bio nё qytetin e Peshkopisё, ku 

marrin pjesё fermerё të zonёs, ruajtja dhe promovimi i bukurive natyrore, 

trashëgimisë kulturore dhe monumenteve të natyrës, do të rrisë aktivitetin 

turistik të zonës. Për rrjedhojë, do të mundësojë të ardhura shtesë për 

banorët e zonës që mirëpresin turistët e huaj në bujtinat e tyre. 

Përgjithësisht, bashkitë e vogla kanë një qasje më të ndjeshme mbi 

programet e mbështetjeve për të rinjtë dhe fatmirësisht në Bashkinë 

Dibër mund të identifikohet një vëmendje e shtuar ndaj politikave 

strategjike të punësimit për të rinjtë, duke ofruar kështu jo vetëm një 

mundësi aktivizimi, por edhe një perspektivë të mirëfilltë 

social-ekonomike.

Kjo qasje bazohet edhe nё Masterplanin e punёsimit të realizuar nё bashk

ёpunim me Bashkinё Dibёr.

Nga intervistat e realizuara nё Bashkinё Dibёr me 98 të rinj, rezulton se ata 

kanë një mungesë të theksuar informacioni pёr energjinё e rinovueshme, 

pёrdorimin e paneleve, produktet bio, pastёrtinë e tokёs/ ajrit/ ujit dhe 

transformimet social-ekologjike. Nё çdo pёrgjigje të dhënë, ky lloj 

Ky manual do u vijё nё ndihmё grupeve tё interesit dhe pushtetit lokal. U 

drejtohet posaçërisht bashkive me mbi 20.000 banorë, sepse bashkitë 

luajnë një rol kyç, për ta çuar përpara transformimin e shoqërisë, duke 

synuar informimin e aktorёve lokalë mbi transformimet ekologjike dhe 

mbi rёndёsinë qё kanë ndryshimet klimatike nё mjedis.

2. KRIZA KLIMATIKE DHE SITUATA 
AKTUALE NЁ SHQIPЁRI. 
Çështjet klimatike sot janё shndërruar në shqetësimin madhor të 

shoqërive në të gjitha nivelet, globale por edhe lokale, ndaj ne si shoqёri 

gjithmonё duhet tё mendojmë për zgjidhjet konkrete nё nivel lokal, qё tё 

mund të japin edhe një kontribut domethënës nё nivel global.

Për këto arsye, mund tё themi se ka ardhur momenti për një transformim 

radikal drejt një shoqërie të qëndrueshme ekologjikisht dhe të drejtë nga 

pikëpamja sociale.

 

Nё Shqipёri, ndryshimi i klimës ka qenë një çështje së cilës i është dhënë 

rëndësi gjatë viteve të fundit, në kuadër të politikave të mbrojtjes së 

mjedisit. Në vitin 1995, Shqipëria ratifikoi Konventën kuadër të Kombeve të 

Bashkuara për ndryshimet klimatike. Në dhjetor të vitit 2004, qeveria 

ratifikoi Protokollin e Kiotos që synonte reduktimin ose kufizimin e 

emetimeve të gazrave të efektit serrë (GES), për vendet e Evropës Lindore, 

me 24% nga viti bazë deri në vitin 2010. Ratifikimi i Marrëveshjes së Parisit 

2015 (UNFCCC).

Siç dihet, Shqipëria ёshtё bёrë palë dhe po merr veprime ndërgjegjësuese 

konkrete pёr shqetësimet mjedisore qё ndikojnë nё ndryshimet klimatike. 

• Transformimi i mobilitetit. 
Në Bashkinë Dibër ka ndryshuar së fundmi mobiliteti, duke mënjanuar në 

pjesën e fundit të daljes së qytetit të ashtuquajtur “Ish-parku”, të gjithë 

furgonat e transportit  të rretheve dhe të qyteteve të tjera në këtë zonë, si 

dhe me vendosjen e një autobusi për transport urban brenda qytetit.

Fillimisht, ky ndryshim ka hasur mospëlqime nga qytetarët, por ai ka 

mundësuar reduktimin e trafikut në kryqëzimet rrugore, për rrjedhojë 

reduktimin e ndotjes akustike si dhe uljen e numrit të aksidenteve.  

Tashmë kanë filluar të përdoren dhe biçikletat, por ecja në këmbë mbetet 

ende mënyra më e preferuar e qytetarëve për të lëvizur dhe pikërisht kjo 

është një shtyllë e fortë e mobilitetit dekarbonizues. Megjithatë, në 

Peshkopi, karboni në ajër është në nivele të ulëta për vetë faktin se është 

një zonë e vogël urbane e rrethuar me male të larta dhe ku gjelbërimi 

dominon përmbi betonizimin.

• Transformimi i ngrohjes (ndërtime ekologjike urbane). 
Sistemi i ngrohjes në Bashkinë e Dibrës kryhet kryesisht me dru në të 

gjitha shkollat, kopshtet, dhe çerdhet. Edhe pse vitet e fundit është 

përdorur dhe sistemi i ngrohjes me kaldaja me pelet në 2 shkolla, Gjimnazi 

Said Najdeni, ish-godina e universitetit ku zhvillon mësim cikli i ulët i dy 

shkollave Demir Gashi dhe Selim Alliu.

• Ekologjia në qytet - ndahet në dy zona, ajo urbane dhe rurale e 

Bashkisë Dibër, ku politikat mjedisore kryesisht ndiqen dhe zbatohen nga 

shoqata të ndryshme në bashkëpunim me shkollat e arsimit 9-vjeçar dhe 

të mesëm. Në zonat urbane shihet një ndryshim, por dhe ky vetëm në 

bulevardet kryesore me vendosjen e koshave të mbeturinave, ndërsa në 

pjesët e tjera jo. Parqet dhe rrugët janë të pastra, por një situatë e rënduar 

konstatohet në lumenj dhe pranë spitaleve, ku nevojitet një ndërhyrje 

emergjente. Në zonat rurale janë vendosur kosha mbeturinash, por jo në 

të gjitha lagjet lokale vihet re prezenca e tyre, prandaj duhet një 

bashkëpunim me bashkinë për marrjen e masave, pastrimin dhe 

mbulimin e gjithë zonës me kosha për mirëmenaxhimin e mbetjeve 

urbane.

• Edukim për menaxhimin e mbetjeve. 

Kjo lloj politike, që e vë theksin te ndërgjegjësimi dhe edukimi i të rinjve 

mbi menaxhimin e mbetjeve, ka nisur nga shkollat, aty ku nxënësit sjellin 

piktura me tematikë mjedisin, mbi mënyrën si shihet ai nën syrin e një 

fëmije. Është e rëndësishme për t’u theksuar, se jo të gjitha subjektet e 

furrave të bukës janë përdorues të rregullt të letrës si material i 

riciklueshëm, me përjashtim të disa subjekteve që e përdorin atë 

rregullisht.

• Transformimi i mënyrës së të ushqyerit dhe përdorimi 
i qëndrueshëm i tokës.

•  Ruajtja e specieve dhe bimëve medicinale – Bashkia Dibër është e 

favorizuar duke qenë se bimët medicinale janë të kultuvuara masivisht 

dhe shumë banorë sigurojnë të ardhurat e jetesës së tyre duke i kultivuar 

dhe mbledhur në fushat e shumta të Dibrës. Gjithashtu, po bëhet një punë 

e madhe për mbrojtjen e specieve përmes projekteve të ndryshme nga 

informacioni vlerësohet afёrsisht me 40% tё njohurive nga tё anketuarit. 

Po ashtu, edhe nga 15 intervistat e realizuara për të parë nivelin e 

informacionit mbi energjinë e rinovueshme, certifikimeve të produkteve 

bio etj, ku janё pёrfshirë pёrfaqёsues tё OJF-ve tё ndryshme, punonjёsit e 

Bashkisё Dibёr, komuniteti, bizneset e zonёs urbane dhe rurale, ekspertët 

e mjedisit dhe bujqёsisё, specialistё tё pyjeve etj, vihet re një mungesë e 

theksuar informacioni, e cila nga pёrgjigjet e dhёna, arrin deri nё 30% të 

totalit.

• Transformimi energjitik (energjia e rinovueshme).
Në këtë aspekt, situata ka filluar të ndryshojë. Në disa shkolla sistemi i 

ngrohjes me kaldaja ka filluar funksionimin. Po ashtu, shohim një 

përpjekje private të banorëve të cilët kanë filluar të përdorin panelet 

diellore, kryesisht në banesa dhe në disa biznese hotelerie, bujtina dhe 

stane që ndodhen në zonën e parkut Korab-Koritnik, çka tregon 

investimet në energjinë e pastër për të mbrojtur sa më mirë mjedisin. Në 

këtë pikë, bizneset e zonës kanë hedhur një hap para në investimin e 

energjisë së pastër, nga ku më pas do kemi investimeve në panelet 

diellore. Aktualisht, këto investime janë në një përqindje të ulët.

Është e rëndësishme për t’u theksuar se në Planin e zhvillimit vendor, 

Bashkia Dibër ka si objektiv specifik investimin në rritjen e prodhimit të 

energjisë nga burimet e rinovueshme, kryesisht prodhimin e energjisë 

diellore termike dhe fotovoltaike në planin e saj afatgjatë. 

Prodhimi i energjisë nga mbetjet është në planin e kësaj bashkie, si një 

mënyrë që ndikon edhe në aspektin e produktivitetit ekonomik, por që 

ende nuk është përfshirë në planet investuese. 

shoqata mjedisore që synojnë të rrisin edukimin e komunitetit, duke e 

orientuar atë drejt kultivimit dhe duke i siguruar mbështetje financiare.

• Bimët endemike – Dibra krenohet me produktet endemike të cilat 

dita ditës po kultivohen edhe më shumë, madje nuk mungojnë as historitë 

e suksesit si ai i fermës “Keshi” ku kultivohen bimët aronia dhe goxhibery. 

Po ashtu edhe boronica dhe akacia, si dhe lule nga të cilat prodhohen 

çajra të ndryshëm me veti kurative.

• Mbështetje për ushqimin e shëndetshëm – Bashkia Dibër në 

bashkëpunim me Organizatën ALCDF ka bërë të mundur organizimin e 

Panairit të të Vjelave për të promovuar produktet BIO të zonës dhe 

ushqimet sezonale.

• Bujqësi solidare – sigurisht që bujqësia është një aktivitetet kryesor 

edhe në këtë bashki, ku shumë familje sigurojnë jetesën e tyre përmes 

punës në toka. Vitet e fundit, përveç produkteve të grurit, interesi është 

rritur edhe për prodhimet frutore, teksa bizneset vendase janë certifikuar 

për ushtrimin e veprimtarisë dhe importimin e prodhimeve bio, nga ku 

mund të përmendim sipërmarrjet “Kop Frut”, Agro Zerja ‘Jufka Dibre Zebi” 

etj. 

4. ÇFARЁ ЁSHTЁ TRANSFORMIMI 
SOCIAL-EKOLOGJIK? 

Ndryshimet klimatike që prekin në mënyrë të pashmangshme shoqërinë 

tonë, nuk duhen nënvlerësuar, por duhen trajtuar si prioritete serioze në 

shumë rrafshe të zhvillimit shoqëror, ndërmjet shumë aktorëve, nga 

vendimmarrësit te shoqëria civile.

Bashkia ka disa mundësi, por edhe përgjegjësi për të nisur me proceset e 

transformimit ekologjik, duke u bazuar nё marrëveshjet ndërkombëtare, 

rregullat vendore, si dhe duhet që të vendosen piketat konkrete të 

transformimit në rrafshin lokal.

Politikat transformuese të pushtetit lokal janë detyra dhe përgjegjësi që 

kërkojnë gjithëpërfshirje dhe kontribut ndërsektorial. Ndaj një formë e re e 

bashkëpunimit solidar, rrugë të reja dhe një angazhim i përbashkët i 

shumë aktorëve, janë domosdoshmëri për transformimin ekologjik.

5. TRANSFORMIMI SOCIAL-EKOLOGJIK 
NЁ PRAKTIKЁ: 
Në lidhje me transformimin social-ekologjik duhet theksuar se mbetet 

ende shumë për t’u realizuar, pasi shumë nga shtyllat kryesore që 

përbëjnë transformimin social-ekologjik, në Bashkinë Dibër ende nuk janë 

të njohura e aq më pak të aplikueshme. Në këtë drejtim nevojiten 

rregullore dhe investime konkrete, duke u bazuar nё formatet kombëtare 

dhe ndёrkombёtare. 

Në Bashkinë Dibёr ka njё sёrё organizatash qё punojnë me projekte pёr 

mbrojtjen e mjedisit dhe pёr transformimin social-ekologjik, duke 

mbështetur komunitetin me investime konkrete. Puna e tyre ka hedhur 

themelet e para për të ndërtuar një model të ri të zhvillimit urban mbi 

qasjen e transformimit social-ekologjik.

Platforma e transformimit pёrfshin:

1. Qeveria dhe administrata

2. Shoqёria civile

3. Organizata dhe shoqatat

4. Ekonomia

5. Shkenca

5.1 Ku merr formё ky transformim: 
Bashkia Dibёr ka mundёsinё pёr ndёrtimin e politikave, rregulloreve 

lokale, mbështetjen e bizneseve e fermerëve e zonёs dhe komunitetin, 

duke zhvilluar potencialet e saj nё: 

1. Transformimin e të ushqyerit.

2. Transformimin e industrisë dhe konsumit.

3. Transformimin e mobilitetit.

4. Transformimin energjitik.

5. Transformimin e ngrohjes dhe banimit.

5.2 Ndёrgjegjёsimi qytetar.
Bashkia Dibёr ka bashkёpunim tё ngushtë me institucionet e tjera 

vendore dhe arsimore, organizatat e ndryshme pёr edukimin dhe ndё

rgjegjёsimin e tё rinjve, komunitetit, grupeve tё interesit, pёr mbrojtjen e 

mjedisit dhe biodiversitetit. Mbajtja pastёr e ambientit ku jetojmë, hedhja 

e mbeturinave nё kosh dhe organizimi i aktiviteteve tё pastrimit me tё 

rinjtë e shkollave pёr tё rritur sa mё shumё edukimin dhe sensibilizimin e 

tyre, i shërbejnë kultivimit dhe zhvillimit të një kulture ndryshe nё qytetin 

ku jetojmë.

5.3 Qasja nё komunitet.
Aktualisht, nё Bashkinё Dibёr janё prezente dhe zhvillojnë aktivitetin e 

tyre shumё organizata qё punojnë me projekte pёr mbrojtjen e mjedisit si 

dhe me zhvillimin e qëndrueshёm qё mbështesin fermerët e zonёs pёr 

zhvillimin e aktivitetit tё tyre duke qenё sa mё miqёsorë me natyrën, siç 

janё: 

1. Shoqata Ekspertёt e rinj mjedisorë me projektin Kultivimi i BMA; 

2. Agro-EkoDibra me projektin Mbështetja e blegtorёve;

3. Shoqata e Pyjeve melan me projektin Mbështetja e bletërritësve.

Tё gjitha këto projekte kanё në fokus mbështetjen me finacime tё 

fermerëve tё zonёs, ku finacues kryesor ёshtё “EuroNatur”. Këto projekte 

do të orientojnë komunitetin për një sjellje më miqësore ndaj natyrёs. Nё 

Bashkinё Dibёr zhvillohen edhe njё sёrё projektesh të tjera qё zbatohen 

nga organizata si ALCDF, Argita Vizion, WordVizion etj.

5.4 Pushteti lokal si agjent ndryshimi.
Bashkia Dibёr duhet të shndërrohet në agjent ndryshimi, duke e kthyer 

mbrojtjen e klimës në prioritet të angazhimeve të saj.

Bashkia Dibёr duhet tё hartojё politikat e saj si agjent kryesor ndryshimi n

ё territorin qё ajo menaxhon, për të dhënë kështu një kontribut thelbësor 

jo thjesht dhe vetëm në mbrojtjen mjedisore, por në perspektivën 

afatgjate të përballimit me sukses të atyre sfidave që vijnë nga ndryshimet 

klimatike. 

• Për sa i përket pyetjes nëse ajri dhe toka janë të pastra në qytet, 

shumica e të rinjve (ose 72%) dhe aktorëve lokalë (ose 77%) janë përgjigjur 

me “po”. 

• Një numër i konsiderueshëm të rinjsh (57% e të intervistuarve) 

mendojnë se politikat arsimore nuk janë të qëndrueshme. Ndër të rinjtë 

që mendojnë se ka politika të qëndrueshme arsimore, vetëm 43% janë 

përgjigjur se ka oferta rajonale për arsim. 

54% e të rinjve nuk mendojnë se ekziston akses për të gjithë, mundësisht 

falas.  

6. TRANSFORMIMI SOCIAL-EKOLOGJIK 
SI MODEL ZGJIDHJEJE PЁR 
NDRYSHIMET KLIMATIKE: 
Transformimi social-ekologjik është një model konkurrues për 

komunitetin ku jetojmë. Ai shihet si një nevojë e domosdoshme 

implementimi social, sepse ka impakt të drejtpërdrejtë dhe indirekt në 

ndryshimet klimatike.

Nga përpunimi i të dhënave të të intervistuarve dhe të të rinjve të 

anketuar, u vu re se ka mjaft elemente të përbashkëta në rekomandimet e 

ofruara prej tyre, pasi u analizuan gjetjet e secilit. Ky është një tregues se 

problematikat dhe shqetësimet janë relativisht të njëjta për qytetarët e 

Bashkisë Dibër. Nga përpunimi i të dhënave të të intervistuarve, kishte 

elemente të përbashkëta të gjetjeve, si nga aktorët e institucioneve 

publike lokale ashtu edhe nga aktorët e arsimit, biznesit etj. 

Bazuar mbi gjetjet nga procesi i intervistimeve dhe anketimeve dolën 

në pah këto REKOMANDIME PËR INSTITUCIONET E NIVELIT LOKAL:

• Zhvillimi i strategjive lokale për ndërgjegjësimin, sensibilizimin dhe 

investimin në institucionet publike dhe shkollat publike, në tranzicionin 

drejt energjive të rinovueshme.

• Megjithëse shumica e të rinjve kanë dëgjuar për certifikatat bio, 

shumica e tyre nuk e dinë se çfarë janë certifikatat bio dhe kush i përdor 

ato. Nga ana tjetër, shumica e aktorëve vendas nuk kanë dëgjuar për 

certifikatën bio.

• Inkurajimi i ripërdorimit apo edhe riciklimit të materialeve të 

ndërtimit. duke planifikuar nxitjen e kompanive që ripërpunojnë 

materialet e vjetra dhe i shesin me gjysmë çmimi.

• Ndonëse shumica e njerëzve që marrin pjesë në anketë mendojnë se 

shkolla/universiteti përgatit ekspertë për fushat, shumica e tyre mendojnë 

se kurrikulat nuk janë bashkëkohore.

• Mbështetje ekonomike dhe bashkëpunim me organizata që synojnë 

ndërgjegjësimin e të rinjve nëpërmjet edukimit joformal në përdorimin e 

energjisë së riprodhueshme, transformimin e lëvizshmërisë, promovimin e 

alternativave ekologjike të ngrohjes, transformimit dhe konsumit, si dhe 

transformimin agrar dhe ushqimin.

• Ngritja e një strukture për konsulencë dhe informacion për 

ndërtuesit mbi ndërtimet ekologjike dhe identifikimin dhe rrjetëzimin e 

kompanive të ndërtimit ekologjik.

5.5 Nxitja e bashkёpunimit midis trinomit pushtet 
lokal-biznes-komunitet.
Tradicionalisht në Bashkinë Dibër nuk është evidentuar një bashkëpunim i 

mirё me bizneset e zonёs, qё janё shtylla kryesore pёr ndryshim dhe 

zhvillimin e komunitetit ku jetojmë. Gjithsesi, hapat e parë të këtij 

bashkëpunimi janë hedhur dhe tashmë nevojitet thellimi i tij, përmes 

rregulloreve tё pёrbashkëta pёr rritjen e transparencёs vendore dhe 

investimeve publike nga pushteti vendor.  Prandaj, mbetet me rëndësi 

angazhimi për konsolidimin e urave të komunikimit mes palëve për të 

garantuar shkëmbimin e ideve nga të gjitha grupet e interesit. Një 

shembull pozitiv i bashkëpunimit mes pushtetit lokal, bizneseve dhe 

komunitetit është Panairi i produkteve bujqësore, përmes të cilit 

promovohet tradita edhe vlerat e zonës. 

Gjetjet kryesore:  

• Përqindja e të rinjve që kanë informacion në lidhje me energjinë e 

rinovueshme është më e ulët se e aktorëve lokalë. Vetëm 63% e të rinjve e 

kanë këtë informacion. Ndërsa në rastin e aktorëve lokalë, e kanë 96% e 

tyre. 

• Shumica e të intervistuarve (36% e të rinjve dhe 92% e aktorëve 

lokalë) janë përgjigjur se kanë njohuri për përdorimin e paneleve diellore 

në territorin e bashkisë. Ata u përgjigjën se përdoruesit kryesorë të 

paneleve diellore janë bizneset dhe familjet.

• Për sa i përket certifikatave bio, shumica e të rinjve (ose 68%) kanë 

dëgjuar për to. Nga ana tjetër, aktorët lokalë (ose 38%) kanë dëgjuar për to. 

• Për sa i përket pyetjes nëse në bashki ka produkte bujqësore bio, 

99% e të rinjve janë përgjigjur me “po”.



1. PЁRSE KY MANUAL?  

Në ditët tona, kriza klimatike është një nga problemet më të mëdha nё tё 

gjithё globin e cila ka mobilizuar qeveritë e shumë shteteve të botës në 

përpjekjen për të adresuar pasojat e saj dhe përmirësimin e situatës. Në 

ditët e sotme ajo është duke kërcënuar me shkatërrimin e një pjese të 

madhe të mirëqënies sonë dhe arritjeve tona sociale. Kjo krizë është duke 

e thelluar pabarazinë sociale në të gjithë botën. Dëmet afatgjata që 

shfaqen kanë vënë në rrezik bazën e jetës për brezat e ardhshëm duke 

rrezikur seriozisht normalitetin e jetës nё tokёn qё po lёmё trashёgim. 

Çështja e ndryshimeve klimatike mund të duket me rëndësi dytësore në 

raport me çështjen e varfërisë nё vendin tonё, shëndetit publik, apo 

mungesës së zhvillimit ekonomik. Mirëpo. mostrajtimi i ndryshimeve 

klimatike mund të dëmtojë suksesin e trajtimit të këtyre çështjeve 

urgjente. Pra, ndryshimet klimatike gjithsesi ndikojnë në zhvillimin 

ekonomik dhe shoqëror, ndërsa efektet e saj cënojnë shoqërinë tonë. 

Ndryshimet klimatike tashmë janë duke ndodhur, ndërsa në vitet dhe 

dekadat e ardhshme do të rrisin ndikimin në elementet themelore të jetës 

kudo në botë, por edhe në Shqipëri.

Çёshtjet e klimёs gjatё pandemisё sё COVID -19 kanë marrё njё vëmendje 

tё veçantё nё nivel kombёtar e ndёrkombёtar. Ne u detyruam ta 

ndryshojmë mënyrën tonë të jetesës dhe kjo solli disa efekte pozitive për 

njeriun dhe natyrën, por është e domosdoshme që ne të dimë se si ta 

trajtojmë dhe adresojmë mençurisht sfidën e ndryshimeve klimatike. 

Ndaj, ky manual ka si qёllim qё tё hartojё politika lokale pёr rininё mbi  

transformimin solidar ekologjik.

Nëse nuk ndërhyhet dhe merren masat sot, nё tё ardhmen do të jetë 

shumё vonё dhe katastrofat natyrore do të jenë edhe më të zakonshme 

se sa janё sot. Pushteti qendror dhe ai vendor janë aktorët kryesorë qё 

duhet tё hartojnë politikat mjedisore mbështetёse, në partneritet me 

komunitetin përmes aktiviteteve tё ndryshme qё udhëhiqen nga 

organizatat jo fitimprurëse, pushteti qendror e lokal. 

3. ANALIZA E SITUATЁS NЁ NIVEL 
LOKAL: 
Situata aktuale e problemeve mjedisore në Bashkinë Dibër është 

përmirësuar ndjeshëm dhe bazohet nё planet kombёtare pёr 

menaxhimin e mbetjeve urbane dhe mbrojtjen e mjedisit. Bashkia Dibёr 

kujdeset pёr menaxhimin dhe mbrojtjen e territorit tё saj, duke pastruar 

mbetjet urbane dhe dërguar ato nё vendgrumbullime pёr mbajtjen pastё

r tё qytetit, duke mbrojtur pyjet nga prerjet e paligjshme. Ështё ndёrprerë 

gjuetia e paligjshme nё zonё, për sigurimin e mbrojtjes së biodiversitetit n

ё parkun Korab-Koritnik. Pra, e thënë ndryshe, Bashkia Dibёr me 

kapacitetet dhe logjistikën e saj kujdeset pёr menaxhimin dhe mbrojtjen 

e mjedisit. 

Kjo ka ndodhur edhe si rezultat i mbështetjes së donatorëve të ndryshëm 

të cilët kanë investuar në mbrojtjen e mjedisit, zhvillimin e turizmit, 

agroturizmit, traditës dhe kulturës, forcimin e kapaciteteve me 

komunitetin dhe pushtetin vendor. Gjithashtu, po vijon të zhvillohen 

sportet e çiklizmit dhe rafting në lumin Drin. Vetë pozita gjeografike në të 

cilin Dibra ndodhet, i ka mundësuar zonës jo pak resurse dhe trashëgimi 

natyrore e kulturore të papromovuara mjaftueshëm, që do të mund të 

ofrojnë vende të reja pune për të rinjtë e zonës, në rast se shfrytëzohen me 

një qasje strategjike. 

 

Nga ana tjetër, Bashkia Dibër në bashkëpunim me organizata të 

ndryshme po promovon dhe zhvillon turizmin malor duke përfshirë të 

rinjtë vullnetarë dhe duke i trajnuar e certifikuar për udhërrëfyes turistikë. 

Kjo nënkupton për ta një mundësi të re punësimi, duke i shndërruar 

njëkohësisht në kontribues të zhvillimit të zonës.  Organizimi i panaireve 

për promovimin dhe shitjen e produkteve bio nё qytetin e Peshkopisё, ku 

marrin pjesё fermerё të zonёs, ruajtja dhe promovimi i bukurive natyrore, 

trashëgimisë kulturore dhe monumenteve të natyrës, do të rrisë aktivitetin 

turistik të zonës. Për rrjedhojë, do të mundësojë të ardhura shtesë për 

banorët e zonës që mirëpresin turistët e huaj në bujtinat e tyre. 

Përgjithësisht, bashkitë e vogla kanë një qasje më të ndjeshme mbi 

programet e mbështetjeve për të rinjtë dhe fatmirësisht në Bashkinë 

Dibër mund të identifikohet një vëmendje e shtuar ndaj politikave 

strategjike të punësimit për të rinjtë, duke ofruar kështu jo vetëm një 

mundësi aktivizimi, por edhe një perspektivë të mirëfilltë 

social-ekonomike.

Kjo qasje bazohet edhe nё Masterplanin e punёsimit të realizuar nё bashk

ёpunim me Bashkinё Dibёr.

Nga intervistat e realizuara nё Bashkinё Dibёr me 98 të rinj, rezulton se ata 

kanë një mungesë të theksuar informacioni pёr energjinё e rinovueshme, 

pёrdorimin e paneleve, produktet bio, pastёrtinë e tokёs/ ajrit/ ujit dhe 

transformimet social-ekologjike. Nё çdo pёrgjigje të dhënë, ky lloj 

Ky manual do u vijё nё ndihmё grupeve tё interesit dhe pushtetit lokal. U 

drejtohet posaçërisht bashkive me mbi 20.000 banorë, sepse bashkitë 

luajnë një rol kyç, për ta çuar përpara transformimin e shoqërisë, duke 

synuar informimin e aktorёve lokalë mbi transformimet ekologjike dhe 

mbi rёndёsinë qё kanë ndryshimet klimatike nё mjedis.

2. KRIZA KLIMATIKE DHE SITUATA 
AKTUALE NЁ SHQIPЁRI. 
Çështjet klimatike sot janё shndërruar në shqetësimin madhor të 

shoqërive në të gjitha nivelet, globale por edhe lokale, ndaj ne si shoqёri 

gjithmonё duhet tё mendojmë për zgjidhjet konkrete nё nivel lokal, qё tё 

mund të japin edhe një kontribut domethënës nё nivel global.

Për këto arsye, mund tё themi se ka ardhur momenti për një transformim 

radikal drejt një shoqërie të qëndrueshme ekologjikisht dhe të drejtë nga 

pikëpamja sociale.

 

Nё Shqipёri, ndryshimi i klimës ka qenë një çështje së cilës i është dhënë 

rëndësi gjatë viteve të fundit, në kuadër të politikave të mbrojtjes së 

mjedisit. Në vitin 1995, Shqipëria ratifikoi Konventën kuadër të Kombeve të 

Bashkuara për ndryshimet klimatike. Në dhjetor të vitit 2004, qeveria 

ratifikoi Protokollin e Kiotos që synonte reduktimin ose kufizimin e 

emetimeve të gazrave të efektit serrë (GES), për vendet e Evropës Lindore, 

me 24% nga viti bazë deri në vitin 2010. Ratifikimi i Marrëveshjes së Parisit 

2015 (UNFCCC).

Siç dihet, Shqipëria ёshtё bёrë palë dhe po merr veprime ndërgjegjësuese 

konkrete pёr shqetësimet mjedisore qё ndikojnë nё ndryshimet klimatike. 

• Transformimi i mobilitetit. 
Në Bashkinë Dibër ka ndryshuar së fundmi mobiliteti, duke mënjanuar në 

pjesën e fundit të daljes së qytetit të ashtuquajtur “Ish-parku”, të gjithë 

furgonat e transportit  të rretheve dhe të qyteteve të tjera në këtë zonë, si 

dhe me vendosjen e një autobusi për transport urban brenda qytetit.

Fillimisht, ky ndryshim ka hasur mospëlqime nga qytetarët, por ai ka 

mundësuar reduktimin e trafikut në kryqëzimet rrugore, për rrjedhojë 

reduktimin e ndotjes akustike si dhe uljen e numrit të aksidenteve.  

Tashmë kanë filluar të përdoren dhe biçikletat, por ecja në këmbë mbetet 

ende mënyra më e preferuar e qytetarëve për të lëvizur dhe pikërisht kjo 

është një shtyllë e fortë e mobilitetit dekarbonizues. Megjithatë, në 

Peshkopi, karboni në ajër është në nivele të ulëta për vetë faktin se është 

një zonë e vogël urbane e rrethuar me male të larta dhe ku gjelbërimi 

dominon përmbi betonizimin.

• Transformimi i ngrohjes (ndërtime ekologjike urbane). 
Sistemi i ngrohjes në Bashkinë e Dibrës kryhet kryesisht me dru në të 

gjitha shkollat, kopshtet, dhe çerdhet. Edhe pse vitet e fundit është 

përdorur dhe sistemi i ngrohjes me kaldaja me pelet në 2 shkolla, Gjimnazi 

Said Najdeni, ish-godina e universitetit ku zhvillon mësim cikli i ulët i dy 

shkollave Demir Gashi dhe Selim Alliu.

• Ekologjia në qytet - ndahet në dy zona, ajo urbane dhe rurale e 

Bashkisë Dibër, ku politikat mjedisore kryesisht ndiqen dhe zbatohen nga 

shoqata të ndryshme në bashkëpunim me shkollat e arsimit 9-vjeçar dhe 

të mesëm. Në zonat urbane shihet një ndryshim, por dhe ky vetëm në 

bulevardet kryesore me vendosjen e koshave të mbeturinave, ndërsa në 

pjesët e tjera jo. Parqet dhe rrugët janë të pastra, por një situatë e rënduar 

konstatohet në lumenj dhe pranë spitaleve, ku nevojitet një ndërhyrje 

emergjente. Në zonat rurale janë vendosur kosha mbeturinash, por jo në 

të gjitha lagjet lokale vihet re prezenca e tyre, prandaj duhet një 

bashkëpunim me bashkinë për marrjen e masave, pastrimin dhe 

mbulimin e gjithë zonës me kosha për mirëmenaxhimin e mbetjeve 

urbane.

• Edukim për menaxhimin e mbetjeve. 

Kjo lloj politike, që e vë theksin te ndërgjegjësimi dhe edukimi i të rinjve 

mbi menaxhimin e mbetjeve, ka nisur nga shkollat, aty ku nxënësit sjellin 

piktura me tematikë mjedisin, mbi mënyrën si shihet ai nën syrin e një 

fëmije. Është e rëndësishme për t’u theksuar, se jo të gjitha subjektet e 

furrave të bukës janë përdorues të rregullt të letrës si material i 

riciklueshëm, me përjashtim të disa subjekteve që e përdorin atë 

rregullisht.

• Transformimi i mënyrës së të ushqyerit dhe përdorimi 
i qëndrueshëm i tokës.

•  Ruajtja e specieve dhe bimëve medicinale – Bashkia Dibër është e 

favorizuar duke qenë se bimët medicinale janë të kultuvuara masivisht 

dhe shumë banorë sigurojnë të ardhurat e jetesës së tyre duke i kultivuar 

dhe mbledhur në fushat e shumta të Dibrës. Gjithashtu, po bëhet një punë 

e madhe për mbrojtjen e specieve përmes projekteve të ndryshme nga 

informacioni vlerësohet afёrsisht me 40% tё njohurive nga tё anketuarit. 

Po ashtu, edhe nga 15 intervistat e realizuara për të parë nivelin e 

informacionit mbi energjinë e rinovueshme, certifikimeve të produkteve 

bio etj, ku janё pёrfshirë pёrfaqёsues tё OJF-ve tё ndryshme, punonjёsit e 

Bashkisё Dibёr, komuniteti, bizneset e zonёs urbane dhe rurale, ekspertët 

e mjedisit dhe bujqёsisё, specialistё tё pyjeve etj, vihet re një mungesë e 

theksuar informacioni, e cila nga pёrgjigjet e dhёna, arrin deri nё 30% të 

totalit.

• Transformimi energjitik (energjia e rinovueshme).
Në këtë aspekt, situata ka filluar të ndryshojë. Në disa shkolla sistemi i 

ngrohjes me kaldaja ka filluar funksionimin. Po ashtu, shohim një 

përpjekje private të banorëve të cilët kanë filluar të përdorin panelet 

diellore, kryesisht në banesa dhe në disa biznese hotelerie, bujtina dhe 

stane që ndodhen në zonën e parkut Korab-Koritnik, çka tregon 

investimet në energjinë e pastër për të mbrojtur sa më mirë mjedisin. Në 

këtë pikë, bizneset e zonës kanë hedhur një hap para në investimin e 

energjisë së pastër, nga ku më pas do kemi investimeve në panelet 

diellore. Aktualisht, këto investime janë në një përqindje të ulët.

Është e rëndësishme për t’u theksuar se në Planin e zhvillimit vendor, 

Bashkia Dibër ka si objektiv specifik investimin në rritjen e prodhimit të 

energjisë nga burimet e rinovueshme, kryesisht prodhimin e energjisë 

diellore termike dhe fotovoltaike në planin e saj afatgjatë. 

Prodhimi i energjisë nga mbetjet është në planin e kësaj bashkie, si një 

mënyrë që ndikon edhe në aspektin e produktivitetit ekonomik, por që 

ende nuk është përfshirë në planet investuese. 

shoqata mjedisore që synojnë të rrisin edukimin e komunitetit, duke e 

orientuar atë drejt kultivimit dhe duke i siguruar mbështetje financiare.

• Bimët endemike – Dibra krenohet me produktet endemike të cilat 

dita ditës po kultivohen edhe më shumë, madje nuk mungojnë as historitë 

e suksesit si ai i fermës “Keshi” ku kultivohen bimët aronia dhe goxhibery. 

Po ashtu edhe boronica dhe akacia, si dhe lule nga të cilat prodhohen 

çajra të ndryshëm me veti kurative.

• Mbështetje për ushqimin e shëndetshëm – Bashkia Dibër në 

bashkëpunim me Organizatën ALCDF ka bërë të mundur organizimin e 

Panairit të të Vjelave për të promovuar produktet BIO të zonës dhe 

ushqimet sezonale.

• Bujqësi solidare – sigurisht që bujqësia është një aktivitetet kryesor 

edhe në këtë bashki, ku shumë familje sigurojnë jetesën e tyre përmes 

punës në toka. Vitet e fundit, përveç produkteve të grurit, interesi është 

rritur edhe për prodhimet frutore, teksa bizneset vendase janë certifikuar 

për ushtrimin e veprimtarisë dhe importimin e prodhimeve bio, nga ku 

mund të përmendim sipërmarrjet “Kop Frut”, Agro Zerja ‘Jufka Dibre Zebi” 

etj. 

4. ÇFARЁ ЁSHTЁ TRANSFORMIMI 
SOCIAL-EKOLOGJIK? 

Ndryshimet klimatike që prekin në mënyrë të pashmangshme shoqërinë 

tonë, nuk duhen nënvlerësuar, por duhen trajtuar si prioritete serioze në 

shumë rrafshe të zhvillimit shoqëror, ndërmjet shumë aktorëve, nga 

vendimmarrësit te shoqëria civile.

Bashkia ka disa mundësi, por edhe përgjegjësi për të nisur me proceset e 

transformimit ekologjik, duke u bazuar nё marrëveshjet ndërkombëtare, 

rregullat vendore, si dhe duhet që të vendosen piketat konkrete të 

transformimit në rrafshin lokal.

Politikat transformuese të pushtetit lokal janë detyra dhe përgjegjësi që 

kërkojnë gjithëpërfshirje dhe kontribut ndërsektorial. Ndaj një formë e re e 

bashkëpunimit solidar, rrugë të reja dhe një angazhim i përbashkët i 

shumë aktorëve, janë domosdoshmëri për transformimin ekologjik.

5. TRANSFORMIMI SOCIAL-EKOLOGJIK 
NЁ PRAKTIKЁ: 
Në lidhje me transformimin social-ekologjik duhet theksuar se mbetet 

ende shumë për t’u realizuar, pasi shumë nga shtyllat kryesore që 

përbëjnë transformimin social-ekologjik, në Bashkinë Dibër ende nuk janë 

të njohura e aq më pak të aplikueshme. Në këtë drejtim nevojiten 

rregullore dhe investime konkrete, duke u bazuar nё formatet kombëtare 

dhe ndёrkombёtare. 

Në Bashkinë Dibёr ka njё sёrё organizatash qё punojnë me projekte pёr 

mbrojtjen e mjedisit dhe pёr transformimin social-ekologjik, duke 

mbështetur komunitetin me investime konkrete. Puna e tyre ka hedhur 

themelet e para për të ndërtuar një model të ri të zhvillimit urban mbi 

qasjen e transformimit social-ekologjik.

Platforma e transformimit pёrfshin:

1. Qeveria dhe administrata

2. Shoqёria civile

3. Organizata dhe shoqatat

4. Ekonomia

5. Shkenca

5.1 Ku merr formё ky transformim: 
Bashkia Dibёr ka mundёsinё pёr ndёrtimin e politikave, rregulloreve 

lokale, mbështetjen e bizneseve e fermerëve e zonёs dhe komunitetin, 

duke zhvilluar potencialet e saj nё: 

1. Transformimin e të ushqyerit.

2. Transformimin e industrisë dhe konsumit.

3. Transformimin e mobilitetit.

4. Transformimin energjitik.

5. Transformimin e ngrohjes dhe banimit.

5.2 Ndёrgjegjёsimi qytetar.
Bashkia Dibёr ka bashkёpunim tё ngushtë me institucionet e tjera 

vendore dhe arsimore, organizatat e ndryshme pёr edukimin dhe ndё

rgjegjёsimin e tё rinjve, komunitetit, grupeve tё interesit, pёr mbrojtjen e 

mjedisit dhe biodiversitetit. Mbajtja pastёr e ambientit ku jetojmë, hedhja 

e mbeturinave nё kosh dhe organizimi i aktiviteteve tё pastrimit me tё 

rinjtë e shkollave pёr tё rritur sa mё shumё edukimin dhe sensibilizimin e 

tyre, i shërbejnë kultivimit dhe zhvillimit të një kulture ndryshe nё qytetin 

ku jetojmë.

5.3 Qasja nё komunitet.
Aktualisht, nё Bashkinё Dibёr janё prezente dhe zhvillojnë aktivitetin e 

tyre shumё organizata qё punojnë me projekte pёr mbrojtjen e mjedisit si 

dhe me zhvillimin e qëndrueshёm qё mbështesin fermerët e zonёs pёr 

zhvillimin e aktivitetit tё tyre duke qenё sa mё miqёsorë me natyrën, siç 

janё: 

1. Shoqata Ekspertёt e rinj mjedisorë me projektin Kultivimi i BMA; 

2. Agro-EkoDibra me projektin Mbështetja e blegtorёve;

3. Shoqata e Pyjeve melan me projektin Mbështetja e bletërritësve.

Tё gjitha këto projekte kanё në fokus mbështetjen me finacime tё 

fermerëve tё zonёs, ku finacues kryesor ёshtё “EuroNatur”. Këto projekte 

do të orientojnë komunitetin për një sjellje më miqësore ndaj natyrёs. Nё 

Bashkinё Dibёr zhvillohen edhe njё sёrё projektesh të tjera qё zbatohen 

nga organizata si ALCDF, Argita Vizion, WordVizion etj.

5.4 Pushteti lokal si agjent ndryshimi.
Bashkia Dibёr duhet të shndërrohet në agjent ndryshimi, duke e kthyer 

mbrojtjen e klimës në prioritet të angazhimeve të saj.

Bashkia Dibёr duhet tё hartojё politikat e saj si agjent kryesor ndryshimi n

ё territorin qё ajo menaxhon, për të dhënë kështu një kontribut thelbësor 

jo thjesht dhe vetëm në mbrojtjen mjedisore, por në perspektivën 

afatgjate të përballimit me sukses të atyre sfidave që vijnë nga ndryshimet 

klimatike. 

• Për sa i përket pyetjes nëse ajri dhe toka janë të pastra në qytet, 

shumica e të rinjve (ose 72%) dhe aktorëve lokalë (ose 77%) janë përgjigjur 

me “po”. 

• Një numër i konsiderueshëm të rinjsh (57% e të intervistuarve) 

mendojnë se politikat arsimore nuk janë të qëndrueshme. Ndër të rinjtë 

që mendojnë se ka politika të qëndrueshme arsimore, vetëm 43% janë 

përgjigjur se ka oferta rajonale për arsim. 

54% e të rinjve nuk mendojnë se ekziston akses për të gjithë, mundësisht 

falas.  

6. TRANSFORMIMI SOCIAL-EKOLOGJIK 
SI MODEL ZGJIDHJEJE PЁR 
NDRYSHIMET KLIMATIKE: 
Transformimi social-ekologjik është një model konkurrues për 

komunitetin ku jetojmë. Ai shihet si një nevojë e domosdoshme 

implementimi social, sepse ka impakt të drejtpërdrejtë dhe indirekt në 

ndryshimet klimatike.

Nga përpunimi i të dhënave të të intervistuarve dhe të të rinjve të 

anketuar, u vu re se ka mjaft elemente të përbashkëta në rekomandimet e 

ofruara prej tyre, pasi u analizuan gjetjet e secilit. Ky është një tregues se 

problematikat dhe shqetësimet janë relativisht të njëjta për qytetarët e 

Bashkisë Dibër. Nga përpunimi i të dhënave të të intervistuarve, kishte 

elemente të përbashkëta të gjetjeve, si nga aktorët e institucioneve 

publike lokale ashtu edhe nga aktorët e arsimit, biznesit etj. 

Bazuar mbi gjetjet nga procesi i intervistimeve dhe anketimeve dolën 

në pah këto REKOMANDIME PËR INSTITUCIONET E NIVELIT LOKAL:

• Zhvillimi i strategjive lokale për ndërgjegjësimin, sensibilizimin dhe 

investimin në institucionet publike dhe shkollat publike, në tranzicionin 

drejt energjive të rinovueshme.

• Megjithëse shumica e të rinjve kanë dëgjuar për certifikatat bio, 

shumica e tyre nuk e dinë se çfarë janë certifikatat bio dhe kush i përdor 

ato. Nga ana tjetër, shumica e aktorëve vendas nuk kanë dëgjuar për 

certifikatën bio.
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7. ANEKSE
1. Përpunim pyetësori;

1. Qyteti _________

2. Seksi M___ F___

3. Mosha ______

4. A keni informacion ne lidhje me energjinë e rinovueshme PO / JO

Nëse PO:

a) Përdorni panele diellore në familjet tuaja? Po / JO

b) A përdoren panele diellore në bizneset e qytetit tuaj? Po / JO

5. A keni dëgjuar për certifikatat bio?

6. Nëse PO, çfarë janë ato?

a) A prodhohen produkte bujqësore bio në qytetin tuaj? Po / JO

b) A konsumoni produkte bio në familjen/qytetin tuaj? Po / JO

7. A mendoni se toka/uji/ajri janë të pastra në qytetin tuaj? PO / JO

8. Si ruhen sipërfaqet dhe resurset nga konsumi? Keq / Mirë / Shumë mirë

9. A mendoni se shkolla/universiteti përgatitin specialistë për këto fusha? 

Po / JO

10. Nëse po çfarë kurrikulash përdorni në shkolla? Bashkëkohore / Të vjetra 

11. A ju përgatit shkolla me forma solidare të mirëqenies së përbashkët si:

a)  mbrojtja e resurseve, 

b) produkte të riciklueshme, 

c) prodhim miqësor ndaj mjedisit,

12. A ka politika rajonale të reduktimit të lëvizjes së automjeteve PO / JO

Nëse Po:

A) A ka zgjerim të ofertave të transportit publik? Po / JO

B) A ekziston transporti publik me kosto të lirë, atraktiv dhe pa pengesa? 

Po / JO

C) A mundësohen forma komunitare përdorimi (Sharing) të automjeteve 

(autovetura, furgona)? Po / Jo 

D) A është reduktuar qarkullimi individual me automjete? Po / JO

13. A keni politika arsimore të qëndrueshme?

Nëse Po;

A) A ka oferta arsimore trajnimi rajonal? Po / Jo

B) A ekziston aksesi për të gjithë dhe mundësisht pa pagesë? Po / JO

14. A ekziston furnizim mjekësor i centralizuar dhe cilësor? Po / JO

2. Përpunim interviste;

15. Bashkia ______________

16. Institucioni, subjekti __________

17. Pozicioni _________

18. A keni informacion në lidhje me energjinë e rinovueshme? PO / JO

Nëse PO, si e kuptoni zbatimin e saj.

c) A përdoren panele diellore në qytetit tuaj?  PO / JO 

Nëse PO, listoni përdoruesit e tyre.  

d) Cilët janë përdoruesit më të mëdhenj të paneleve diellore në qytetin 

tuaj?

19. A keni dëgjuar për cerftifikata bio? PO / JO

Nëse PO, çfarë janë ato dhe a keni dijeni për subjekte të tilla në qytetin 

tuaj?

a) A prodhohen produkte bujqësore bio në qytetin tuaj? PO / JO

20. A mendoni se toka/uji/ajri janë të pastra në qytetin tuaj? PO / JO

Nëse JO, jepni argumentet tuaja.

21. A ruhen sipërfaqet e gjelbra dhe resurset nga konsumi? PO / JO

Nëse PO, jepni disa argumente tuaja.

22. A mendoni se në shkolla përgatiten nxënësit, studentët për këto 

fusha? PO / JO     

Nëse PO, çfarë kurrikulash përdoren në shkolla? 

A janë ato bashkëkohore?

23. A jeni të njohur JU me forma solidare të mirëqenies së përbashkët në 

qytetin tuaj si:

d)  mbrojtja e resurseve, PO / JO

Nëse PO, jepni shembuj konkretë.

e) produkte të riciklueshme, PO / JO  

Nëse PO, jepni shembuj konkretë.

f) prodhim miqësor ndaj mjedisit PO / JO

Nëse PO, jepni shembuj konkretë.

24. A ka politika rajonale të reduktimit të lëvizjes së automjeteve? PO / JO

a) Nëse PO, shprehni cili institucion, subjekt i promovon.

b) A ekziston transporti publik me kosto të lirë, atraktiv dhe pa pengesa? 

PO / JO              

Pyetje shtesë sipas institucionit apo subjektit që do intervistohet.

I- Për pushtetin lokal, bashkinë (kjo përdoret dhe për Zyrën Rajonale të 

Mjedisit, Drejtorinë e Bujqësisë)

1-A ka përfshirë institucioni i bashkisë në politikat dhe rutinën e tij, trans-

formimin ekologjik të dekarbonizimit të mjedisit?  PO / JO

Nëse PO, argumentojeni konkretisht.

a) Çfarë projektesh konkrete keni në zbatim me qëllim transformimin 

ekologjik?

b) Çfarë hapash konkretë ndiqni ju në lidhje me energjinë e rinovueshme?

2-A i mundëson bashkia oferta komunitetit për transformimin 

social-ekologjik?  (në trajnim-ndërgjegjësim të komunitetit, në transport 

publik, në partneritet me subjektet private, me bujqësinë, me shkollat e 

përgjithshme dhe profesionale)? PO / JO                                                                                                                     

Nëse PO, listoni konkretisht ofertat.

II-Për subjektet private

1- A përdorni standarde të caktuara për mbrojtjen e mjedisit në subjektin 

tuaj? PO / JO

Nëse PO, i përshkruani.

2- A keni oferta nga pushteti lokal ose ndonjë institucion tjetër (shoqata 

mjedisore, banka) për investime miqësore ndaj mjedisit. PO / JO

Nëse PO, i përshkruani.

III-Për shkollat, universitet, OJF mjedisore

1- A keni politika arsimore mjedisore të qëndrueshme? PO / JO

Nëse PO, përshkruajeni.

2-A ka oferta arsimore mjedisore trajnimi rajonal? PO / JO

Nëse PO, përshkruajeni.
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(autovetura, furgona)? Po / Jo 

D) A është reduktuar qarkullimi individual me automjete? Po / JO

13. A keni politika arsimore të qëndrueshme?

Nëse Po;

A) A ka oferta arsimore trajnimi rajonal? Po / Jo

B) A ekziston aksesi për të gjithë dhe mundësisht pa pagesë? Po / JO

14. A ekziston furnizim mjekësor i centralizuar dhe cilësor? Po / JO

2. Përpunim interviste;

15. Bashkia ______________

16. Institucioni, subjekti __________

17. Pozicioni _________

18. A keni informacion në lidhje me energjinë e rinovueshme? PO / JO

Nëse PO, si e kuptoni zbatimin e saj.

c) A përdoren panele diellore në qytetit tuaj?  PO / JO 

Nëse PO, listoni përdoruesit e tyre.  

d) Cilët janë përdoruesit më të mëdhenj të paneleve diellore në qytetin 

tuaj?

19. A keni dëgjuar për cerftifikata bio? PO / JO

Nëse PO, çfarë janë ato dhe a keni dijeni për subjekte të tilla në qytetin 

tuaj?

a) A prodhohen produkte bujqësore bio në qytetin tuaj? PO / JO

20. A mendoni se toka/uji/ajri janë të pastra në qytetin tuaj? PO / JO

Nëse JO, jepni argumentet tuaja.

21. A ruhen sipërfaqet e gjelbra dhe resurset nga konsumi? PO / JO

Nëse PO, jepni disa argumente tuaja.

22. A mendoni se në shkolla përgatiten nxënësit, studentët për këto 

fusha? PO / JO     

Nëse PO, çfarë kurrikulash përdoren në shkolla? 

A janë ato bashkëkohore?

23. A jeni të njohur JU me forma solidare të mirëqenies së përbashkët në 

qytetin tuaj si:

d)  mbrojtja e resurseve, PO / JO

Nëse PO, jepni shembuj konkretë.

e) produkte të riciklueshme, PO / JO  

Nëse PO, jepni shembuj konkretë.

f) prodhim miqësor ndaj mjedisit PO / JO

Nëse PO, jepni shembuj konkretë.

24. A ka politika rajonale të reduktimit të lëvizjes së automjeteve? PO / JO

a) Nëse PO, shprehni cili institucion, subjekt i promovon.

b) A ekziston transporti publik me kosto të lirë, atraktiv dhe pa pengesa? 

PO / JO              

Pyetje shtesë sipas institucionit apo subjektit që do intervistohet.

I- Për pushtetin lokal, bashkinë (kjo përdoret dhe për Zyrën Rajonale të 

Mjedisit, Drejtorinë e Bujqësisë)

1-A ka përfshirë institucioni i bashkisë në politikat dhe rutinën e tij, trans-

formimin ekologjik të dekarbonizimit të mjedisit?  PO / JO

Nëse PO, argumentojeni konkretisht.

a) Çfarë projektesh konkrete keni në zbatim me qëllim transformimin 

ekologjik?

b) Çfarë hapash konkretë ndiqni ju në lidhje me energjinë e rinovueshme?

2-A i mundëson bashkia oferta komunitetit për transformimin 

social-ekologjik?  (në trajnim-ndërgjegjësim të komunitetit, në transport 

publik, në partneritet me subjektet private, me bujqësinë, me shkollat e 

përgjithshme dhe profesionale)? PO / JO                                                                                                                     

Nëse PO, listoni konkretisht ofertat.

II-Për subjektet private

1- A përdorni standarde të caktuara për mbrojtjen e mjedisit në subjektin 

tuaj? PO / JO

Nëse PO, i përshkruani.

2- A keni oferta nga pushteti lokal ose ndonjë institucion tjetër (shoqata 

mjedisore, banka) për investime miqësore ndaj mjedisit. PO / JO

Nëse PO, i përshkruani.

III-Për shkollat, universitet, OJF mjedisore

1- A keni politika arsimore mjedisore të qëndrueshme? PO / JO

Nëse PO, përshkruajeni.

2-A ka oferta arsimore mjedisore trajnimi rajonal? PO / JO

Nëse PO, përshkruajeni.
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