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FALENDERIME

Falenderime të veçanta i shkojnë Fondacionit Friedrich Ebert në Tiranë, i 

cili ka mbështetur prej vitesh Kongresin Rinor Kombëtar dhe programin e 

dedikuar politikave rinore në nivel lokal.

Falenderime shkojnë për bashkëautoren, Zoica Bardhi, koordinatore 

lokale e qytetit Dimal, përfaqësuese e organizatës “New Bridges Berat”.

Mirënjohja shkon gjithashtu për ndihmën dhe ekspertizën e dhënë ndaj 

ekspertëve gjermanë, Prof. Dr. Manfred Miosga dhe Janis Schiffner, M.Sc.

Falenderimet shkojnë edhe për kolegët koordinatorë të cilët ndanë eks-

periencat e tyre, si dhe dhanë kontributin e tyref domethënës gjatë gjithë 

këtij procesi.

Pikëpamjet e paraqitura në këtë dokument janë të Kongresit Rinor 

Kombëtar dhe jo domosdoshmërisht, paraqesin pikëpamjet e Fonda-

cionit Friedrich Ebert.



DISA FJALЁ RRETH PROGRAMIT: 
Organizatat rinore të Qarkut Berat, në kuadrin e veprimtarisë së Kongresit 

Rinor Kombëtar, kanë bashkëpunuar në zhvillimin e kapaciteteve, 

realizimin e aktiviteteve dhe projekteve të ndryshme rinore. Ato kanë qenë 

mjaft aktive në nivel qendror si për ligjin “Për rininë”, si grupe interesi në 

takimet me institucionet publike qëndrore si MARKS, Parlamenti, 

Presidenti, Kryeministria.

Gjithashtu, në bashkëpunim me Kongresin Rinor Kombëtar dhe 

Fondacionin Friedrich Ebert, këto organizata kanë vazhduar të realizojnë 

një punë të mirëfilltë kërkimore në nivel lokal/bashkie, me anketimin e 

200 të rinjve, si dhe 20 intervista me fokus grupe në bashki, si parakusht 

për ndërtimin e planit lokal të veprimit në Bashkinë Dimal, mbi këto 

tematika:

- Bashkërendimi me politikat vendore, kombëtare dhe evropiane; 

- Matrica e bashkërendimit me matricat strategjike ndërkombëtare, 

kombëtare e vendore; 

- Analiza e situatës aktuale dhe planifikimi.

  Aty janë pasqyruar 6 prioritetet e rinisë.  

- Arsimi cilësor dhe gjithëpërfshirës; 

- Punësimi dhe sipërmarrja rinore; 

- Pjesëmarrja e përfaqësimit rinor; 

- Art, sport, kulturë dhe mjedis; 

- Mbështetja e organizatave dhe nismave rinore; 

- Çështjet sociale, shëndetësore dhe shërbimet publike për të rinjtë.

Bashkëpunimi i Organizatave rinore lokale me Bashkinë Dimal, Kongresin 

Rinor Kombëtar dhe Fondacionin Friedrich Ebert u finalizua me “Hartimin 

e Marrëveshjes së Bashkëpunimit” në vitin 2019 për: 



- Miratimin e Planeve lokale për rininë për vitin 2019-2023; 

- Miratimin e strategjive lokale për punësimin e të rinjve (2020);

- Bashkëpunimin për transformimin social mjedisor lokal (2021).

DISA FJALЁ RRETH AUTORIT: 
Në kuadër të programit të Fondacionit Friedrich Ebert dhe Kongresit 

Rinor Kombëtar, koordinatorja lokale Znj. Zoica Bardhi ka qenë e 

angazhuar për zbatimin e këtij programi në nivel lokal, për Bashkinë 

Dimal.

Duke bashkëpunuar ngushtë me aktorët publikë si institucioni i 

Bashkisë Dimal, Drejtoria Rajonale e Bujqësisë, Zyra Vendore Arsimore, 

aktorët jopublikë lokalë si organizata lokale rinore, të rinj, biznese etj, 

mundësoi analizën e situatës për Bashkinë Dimal. Ajo ishte pjesë e 

grupit të aktiviteteve dhe realizoi një punë të mirëfilltë kërkimore në 

nivel lokal/bashkie, me anketimin e 85 të rinjve dhe 12 intervista me 

fokus grupe institucionet publike lokale dhe të rinjtë, realizoi 

përpunimin e tyre me gjetjet dhe rekomandimet, si parakusht për 

hartimin e “Manualit të klimës për Bashkinë Dimal”.

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



TABELA E PЁRMBAJTJES
- Pёrse ky manual?  

Hartimi i këtij manuali është një vlerë e shtuar për komunitetin e bashkisë 

Dimal, që lidhet me rëndësinë e angazhimit konkret në terrenin lokal për 

realizimin e tij. Në qendër të këtij angazhimi, rol të rëndësishëm luan 

ndërveprimi me aktorët publikë lokalë si institucioni i Bashkisë Dimal, 

Drejtoria e Bujqësisë, Drejtoria e Urbanistikës, shkollat e mesme, ekspertë 

të fushës si dhe aktorët jopublikë lokalë si organizata lokale rinore, të rinj, 

biznese etj.

Ndërtimi i këtij manuali synon që për vitet e ardhshme të projektojë 

krijimin e mundësive të një mjedisi të sigurt social, shëndetësor dhe 

politik, për një rini aktive, të fuqizuar dhe të barabartë në të gjitha fushat e 

jetës dhe me status të konsoliduar për të ardhmen e tyre. Prioritet do të 

jetë përmirësimi i vazhdueshëm i cilësisë së jetës së të rinjve, duke rritur 

mundësitë në edukimin mjedisor, punësimin, shërbimin shëndetësor 

cilësor, si dhe duke nxitur vendimmarrjen e të rinjve në shoqëri. 

- Kriza Klimatike dhe situata aktuale nё Shqipёri. 
Politikat e mjedisit të Bashkimit Europian,  megjithëse të munguara në 

Traktatin e Romës, gradualisht janë bërë një prej objektivave të BE. Në 

këtë kuadër, BE ka krijuar një numër normash dhe rregullash, që lejojnë 

një përafrim të legjislacioneve kombëtare. Plani “energji-klimat”, i 

miratuar në dhjetor 2008, synon të reduktojë emetimet e GES (gazeve me 

efekt serrë), të rrisë përdorimin e energjive të rinovueshme dhe të 

ekonomizojë 20% konsumin e energjisë.

Në nivel makro, në Shqipëri ka angazhim nga institucionet publike 

qendrore si Parlamenti, i cili ka hartuar disa ligje si:



- Ligji për zonat e mbrojtura; 

- Ligji për vlerësimin strategjik mjedisor;

- Ligji  për krijimin dhe funksionimin e strukturave për administrimin 

dhe mbrojtjen e tokës;

- Ligji 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” i cili specifikohet në:

- Fushën e mbrojtjes së mjedisit në nivel vendor;

- Fushën e mbrojtjes së mjedisit në përgjithësi dhe mbrojtjes së tokës 

nga ndotja;

- Fushën e mbrojtjes dhe ruajtjes së ujërave dhe ajrit;

- Fushën e mbrojtjes së natyrës dhe pyjeve;

Qeveria Shqiptare në bashkëpunim me Ministrinë e 
Mjedisit ka hartuar:

- Strategjia kombëtare për integrimin dhe zhvillimin;

Në Shqipëri është krijuar “Agjencia Kombëtare e Mjedisit” (AKM), e cila u 

riemërua si Agjencia e mjedisit dhe pyjeve, në mbështetje të Ligjit NR. 

10431, datë 09/06/2011 për “Mbrojtjen e mjedisit”. dhe VKM Nr. 47, datë 

29/01/2014 “Për përcaktimin e rregullave për organizimin dhe 

funksionimin e Agjencisë Kombëtare të Mjedisit e të Agjencive Rajonale 

të Mjedisit”.

-Analiza e situatёs nё nivel lokal.

Koncepti i transformimit solidar ekologjik është pak i njohur. Nga 

hulumtimi i literaturës së mundshme në fushën e ekologjisë dhe 

mjedisit në Shqipëri, qofshin këto ligje, dokumente strategjike apo 

studime relevante të fushës, ky koncept nuk gjendet askund i cituar në 

mënyrë të plotë, por secili term/koncept veç e veç. Kjo tregon se ka një 

nevojë të madhe për t’i studiuar hollësisht çështjet dhe veprimet 

mjedisore, në kuptimin e transformimeve solidare ekologjike në nivel 

lokal.



Bashkimi Evropian ka një pakt të gjelbër për Evropën, i cili është bërë 

publik nga kryetarja e Komisionit Europian Ursula van der Leyen në janar 

2020. Por, në kohën kur ajo prezantoi kornizat e këtij pakti, Bashkimi 

Evropian nënshkruante një marrëveshje të tregut të lirë me Vietnamin. 

Kjo do të thotë se çdo herë e më shumë do të ketë mallra që do të 

dërgohen dhe do të qarkullojnë në të gjithë planetin, e të gjitha këto 

lëvizje do të shoqërohen me emetime të gazrave me efekt serrë. Tregu i 

lirë përveçse i rrit pabarazitë, gjeneron çrregullime ekologjike. 

Ky rilokalizim duhet të mbështetet në tri parime:

Parimi i parë është rishikimi i potencialit të territoreve në bazë të planit 

strategjik zhvillimor urban. Kjo do t’u mundësojë territoreve të lirohen nga 

luhatjet e tregjeve botërore dhe në këtë mënyrë, ta rifitojnë sovranitetin 

mbi ato që prodhojnë. Globalizimi kapitalist, zgjatja e zinxhirëve të vlerës i 

kanë zhveshur njerëzit nga ky kontroll. 

Parimi i dytë është proteksionizmi solidar: vendosja e barrierave doganore 

shoqërore dhe mjedisore duhet të shoqërohet nga dislokimi i monopolit 

të ndërmarrjeve të mëdha në fushën e njohurive. Liberalizimi i pronësisë 

intelektuale do t’i mundësojë shumicës të përfitojë nga risitë. 

Parimi i tretë është shkëmbimi i njohurive dhe i teknologjive, që do të 

favorizojë ngritjen e të drejtave shoqërore dhe mjedisore. Proteksionizmi 

solidar nuk do të jetë mbyllje në vetvete, përkundrazi, ai do ta ripërtërijë 

ndërkombëtarizimin në bazë ekologjike dhe në bazë të shkëmbimit të 

njohurive. 



Politikat e mjedisit të BE,  megjithëse të munguara në Traktatin e 

Romës, gradualisht janë bërë një prej objektivave të BE. Në këtë kuadër, 

BE ka krijuar një numër normash dhe rregullash, që lejojnë një përafrim 

të legjislacioneve kombëtare. Në kuadrin e Protokollit të Kyotos, BE ka 

fiksuar si objektiv një reduktim të GES, prej 8% në 2012, qysh prej marsit 

2007 dhe 20% në 2020 në raport me 1990. Plani “energji-klimat”, i 

miratuar në dhjetor 2008, synon të reduktojë emetimet e GES, të rrisë 

përdorimin e energjive të rinovueshme dhe të ekonomizojë 20% 

konsumin e energjisë.

Në Shqipëri janë hartuar:

- Ligji për zonat e mbrojtura. 

- Ligji për vlerësimin strategjik mjedisor.

- Strategjia kombëtare për integrimin dhe zhvillimin.

- Ligji  për krijimin dhe funksionimin e strukturave për administrimin 

dhe mbrojtjen e tokës, Ligji 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” i cili 

specifikohet në: fushën e mbrojtjes së mjedisit në nivel vendor/fushën e 

mbrojtjes së mjedisit në përgjithësi dhe mbrojtjes së tokës nga 

ndotja/fushën e mbrojtjes dhe ruajtjes së ujërave dhe ajrit/fushën e 

mbrojtjes së natyrës dhe pyjeve.

Hartimi i një “Manuali të klimës për Bashkinë Dimal” në lidhje me 

transformimin solidar ekologjik është detyrë parësore, por duke u 

mbështetur në nisma të plota dhe të qarta ligjore (të ndërmarra nga 

Parlamenti Shqiptar, duke filluar me përcaktimin e saktë të termit). 

Si parakusht për hartimin e “Manualit të klimës për Bashkinë Dimal”, 

fillimisht u realizua analiza e situatës për Bashkinë Dimal, nëpërmjet një 

pune të mirëfilltë kërkimore në nivel lokal/bashkie, me anketimin e 85 

të rinjve dhe 12 intervista me fokus gupe institucionet publike lokale. 



Intervistat u realizuan në kuadër të bashkëpunimit që Kongresi Rinor 

Kombëtar ka me organizatat lokale rinore Dimal, me prioritet për vitin 

2021 “Bashkëpunimin për transformimin social mjedisor lokal”. Në këto 

intervista u përfshinë institucione e publike dhe jopublike të bashkisë 

Dimal, 12 përfaqësues nga pushteti vendor lokal, bashkia, Drejtoria e 

Bujqësisë, shkollat e mesme, OJF dhe biznese.

- Çfarё ёshtё transformimi social-ekologjik? 

Koncepti i transformimit solidar ekologjik është pak i njohur si i tillë dhe 

aspak i përdorur në kuptimin e tij të plotë. Nga hulumtimi i literaturës së 

mundshme në fushën e ekologjisë dhe mjedisit në Shqipëri, qofshin këto 

ligje, dokumente strategjike apo studime relevante të fushës, ky koncept 

nuk gjendet askund i cituar në mënyrë të plotë, por secili term, koncept 

veç e veç. Kjo tregon se ka një nevojë të madhe për t’i studiuar hollësisht 

çështjet dhe veprimet mjedisore, në kuptimin e transformimeve solidare 

ekologjike në nivel lokal.

Në këtë kuptim, analiza e situatës së transformimit solidar ekologjik në 

nivel lokal është konceptuar të bëhet paralelisht përmes dy metodave, 

cilësore dhe sasiore, duke përdorur të dhëna parësore dhe dytësore.

Burimet kryesore të përdorura për kërkimin dytësor janë kryesisht burime 

nga:

- Manuali i klimёs (përkthim nga gjermanishtja);

- faqe zyrtare të institucioneve dhe agjencive shtetërore përgjegjëse për 

zbatimin, monitorimin, dhe mbrojtjen e mjedisit, në nivel qendror dhe në 

nivel vendor; 

- faqe zyrtare të botimit të legjislacionit dhe akteve rregullatore për 

mjedisin, qoftë në nivel qendror dhe në nivel vendor.



- faqe zyrtare të organizatave dhe instituteve studimore dhe kërkimore, 

ndërkombëtare dhe vendase, që kanë publikuar raporte dhe studime 

për çështjet mjedisore në Shqipëri.

Ministritë që kanë lidhje të drejtëpërdrejtë e indirekte dhe që 

rregullojnë veprimtaritë mjedisore janë:

- Ministria e Turizmit dhe Mjedisit,

- Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, 

- Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale.

Në vijim, janë të gjitha websitet e konsultuara, bashkë me pjesët 

kryesore të cituara prej tyre, të cilat mund të integrohen në pjesën e 

studimit, por edhe si referencë nga koordinatorët lokalë.

https://www.osce.org/files/f/documents/4/a/451606.pdf 

Ligji 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” në fushën e mbrojtjes së 

mjedisit në nivel vendor

https://lemondediplomatique.al/koha-e-planifikimit-ekologjik/ 

https://postconflict.unep.ch/publications/albaniafinalassesa.pdf

https://shtetiweb.org/politikat-mjedisore/ 

http://planifikimi.gov.al/index.php?id=l65m 

- Ligji për zonat e mbrojtura 

- Ligji për vlerësimin strategjik mjedisor 

- Strategjia kombëtare për integrimin dhe zhvillimin. 

- Ligji  “Për krijimin dhe funksionimin e strukturave për administrimin 

dhe mbrojtjen e tokës".

- Ligji "Për mbrojtjen e tokës bujqësore" i ndryshuar (lidhur me fushën e 

planifikimit e të zhvillimit të territorit”).

http://akm.gov.al/cil%C3%ABsia-e-mjedisit.html 



Agjencia Kombetare e Mjedisit (AKM) u krijua si ristrukturim i Agjencisë së 

Mjedisit dhe Pyjeve ne mbështetje, të ligjit Nr.10431, datë 09.06.2011 “Për 

mbrojtjen e mjedisit” dhe VKM-së nr 47, datë 29.01.2014 “Për përcaktimin e 

rregullave për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë Kombëtare të 

Mjedisit e të Agjencive Rajonale të Mjedisit”. 

http://akm.gov.al/assets/pkmm_2021_web20.pdf  

http://akm.gov.al/assets/buletin-mbrojme-mjedisin_dhjetor_2020_perf.pd

f 

http://akm.gov.al/kreu.html#bazaligjore 

- Transformimi social-ekologjik nё praktikё.

Aktualisht, evidentohet miratimi i ligjeve mjedisore nga institucionet 

ligjvënëse shqiptare, konkretisht nga Parlamenti Shqiptar.

Mirëqeverisja dhe ligjshmëria kanë në themel të tyre jo vetëm ligjet në 

nivel kombëtar, por edhe ligje specifike që prekin veprimtarinë e nivelit 

lokal siç është Ligji 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, i cili specifikohet 

në: fushën e mbrojtjes së mjedisit në nivel vendor/fushën e mbrojtjes së 

mjedisit në përgjithësi dhe mbrojtjes së tokës nga ndotja, fushën e 

mbrojtjes dhe ruajtjes së ujërave dhe ajrit / fushën e mbrojtjes së natyrës 

dhe pyjeve.

- Ku merr formё ky transformim.

Ligji 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” ka gjetur zbatim në nivel lokal 

në politikat publike vendore, që kanë të bëjnë me mbrojtjen e mjedisit 

duke mbajtur pastër tokën, ujin dhe ajrin. 



Mbjellja e pemëve të reja është pjesë e politikave publike lokale të 

bashkisë dhe Drejtorisë së Bujqësisë dhe Mjedisit. Kjo politikë është 

përqafuar edhe nga institucionet arsimore, OJF-të lokale.

Procesi i këtij transformimi ka filluar, por është e nevojshme që 

aktualisht të ofrohen modele shumë më të avancuara për përdorimin e 

energjisë së rinovueshme, si domosdoshmëri e nevojave të kohës, 

pavarësisht se ne nuk jemi një vend kryesues në politikat mjedisore. Ne 

duhet të nxjerrim mësime nga vendet e zhvilluara europiane për të 

tejkaluar fazat dhe eksperiencat të cilat ata i njohin dhe i kanë kaluar. 

Shqipërisë i duhet të marrë modelet më të mira që aktualisht ofron kjo 

përvojë.

- Ndёrgjegjёsimi qytetar.

Ndërgjegjësimi qytetar është elementi kryesor, i cili duhet të ofrohet 

nga institucionet publike arsimore në nivel politikash qendrore dhe 

lokale. Nga kërkimi i realizuar me intervistat dhe anketat, evidentohet 

qartë se duhet intensifikuar ndërgjegjësimi qytetar për transformimin 

social-ekologjik, veçanërisht të të rinjve. Ky ndërgjegjësim duhet të 

realizohet nga institucionet publike arsimore, edukimi formal dhe 

joformal, media etj.

Ndërgjegjësimi qytetar është efikas kur ai zbatohet në praktikë dhe për 

këtë nevojiten projekte afatshkurtra, afatmesme me aktorët publikë 

dhe jopublikë, lokalë të bashkisë, institucioneve arsimore, OJF-ve rinore, 

mediave, biznesit etj.

- Qasja nё komunitet.

Të rinjtë dhe komuniteti lokal kanë nevojë të marrin njohuri dhe 

informacion shtesë rreth këtyre fushave, në mënyrë që bashkë me 

rritjen e informimit, të rritet edhe shkalla e ndërgjegjësimit.



Modelet modeste që ekzistojnë në komunitet si qëndrimi ndaj ndotjes së 

tokës, ujit, ajrit, përdorimi i farave tradicionale bio, projektet e OJF-ve, 

ngrohja e ujit me panele diellore në hotele, restorante, familje, riciklimi i 

mbetjeve etj, janë qasje pozitive të cilat duhet të pranohen, intensifikohen, 

reklamohen dhe të ripërtërihen me modele të avancuara të kohës, duke 

bashkëpunuar me të gjithë aktorët lokalë. E gjithë kjo do të shërbente si 

nxitje për transformimin social e mjedisor. 

- Pushteti lokal si agjent ndryshimi.

Pushteti lokal ka aftësinë, mundësinë dhe kompetencat ligjore për të 

qenë agjenti kryesor i ndryshimit, mbështetur në Ligjin 139/2015 “Për 

vetëqeverisjen vendore”, i cili specifikohet në: 

fushën e mbrojtjes së mjedisit në nivel vendor/fushën e mbrojtjes së 

mjedisit në përgjithësi dhe mbrojtjes së tokës nga ndotja/fushën e 

mbrojtjes dhe ruajtjes së ujërave dhe ajrit/fushën e mbrojtjes së natyrës 

dhe pyjeve. 

Për të qenë agjent ndryshimi, pushteti lokal duhet:

1. Të mbështesë institucionet lokale, biznesetd dhe familjet që 

promovojnë modele inovative të transformimit social e mjedisor;

2. Të ofrojë bashkëpunime me OJF-të, bizneset, grupet komunitare dhe 

median për të nxitur transformimin social e mjedisor;

3. Të mundësojë mbështetje financiare dhe ligjore për hartimin e 

projekteve të përbashkëta me aktorët lokalë, për të krijuar modele që 

avancojnë transformimin social e mjedisor;

4. Të ofrojë strategjinë lokale, planet e veprimit, të identifikuara 

financiarisht duke bashkëpunuar më të gjithë aktorët lokalë, për një 

periudhë dhjetra vjeçare.



- Nxitja e bashkёpunimit midis trinomit pushtet 

lokal-biznes-komunitet.

Nga të gjithë aktorët lokalë kërkohet një bashkëpunim i ngushtë 

afatmesëm dhe afatgjatë me njëri- tjetrin, duke pasur prioritet 

transformimin social e mjedisor.

Të gjithë janë pjesë e mjedisit social lokal, të gjithë janë pjesë e 

domosdoshme e pjesëmarrjes aktive në këtë bashkëpunim, në të cilin 

duhet identifikuar qartë roli, detyrat dhe përgjegjësitë e secilit prej tyre. 

Që ky bashkëpunim të jetë real dhe afatgjatë, i takon pushtetit lokal, si 

agjent kryesor i ndryshimit të krijojë hapësirat e nevojshme, të 

larmishme për aktorët e tjerë lokalë si biznesi dhe grupet komunitare 

heterogjene.

Gjetjet kryesore:

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

rinovueshme është më e ulët se e aktorëve lokalë. Vetëm 56% e të rinjve 

e kanë këtë informacion. 

- Edhe te të rinjtë që janë përgjigjur se kanë informacion për energjinë 

e rinovueshme, shumica prej tyre (ose 83%) nuk mund të përgjigjen se 

si e kuptojnë zbatimin e saj. Pak të rinj që u përgjigjën dhanë përgjigje 

që tregonin kuptim të kufizuar (si energjia diellore, e erës dhe hidrike, 

energjia nga burimet natyrore të rinovueshme, energjia që shndërrohet 

nga një formë në tjetrën etj).

- Në rastin e aktorëve të tjerë, 50% e tyre nuk janë përgjigjur. Përgjigjet 

përfshinin: Përdorimi i burimeve të pafundme natyrore si era dhe dielli 

për të prodhuar energji; zëvendësimi i burimeve aktuale të energjisë si 

karburantet me energji të rinovueshme; duke e përdorur atë për 

ngrohje; përdorimi i energjisë diellore etj.)

- Shumica e të intervistuarve (69% e të rinjve dhe 58% 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. Megjithatë, shumica e të rinjve që u përgjigjën (ose 94%), 

nuk dhanë një shpjegim se çfarë janë certifikatat bio dhe kush i përdor 

ato. Nga ana tjetër, shumica e aktorëve lokalë (ose 83%) nuk kanë dëgjuar 

për to.

- Për sa i përket pyetjes nëse në komunë ka produkte bujqësore bio, 93% e 

të rinjve dhe 100% e aktorëve vendorë janë përgjigjur me “po”.

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

e të rinjve (ose 72%) dhe aktorëve lokalë (ose 67%) janë përgjigjur me “jo”. 

Argumentet përfshijnë: ajri është i ndotur nga minierat e gurit; lumi është 

i ndotur nga mbeturinat; mbetje nga gurët e minierës; mbeturinat nga 

përdorimi i kimikateve në bujqësi etj.

- Për sa i përket pyetjes se si ruhen nga konsumi sipërfaqet dhe burimet e 

gjelbra, shumica e të rinjve (ose 71%) mendojnë se ruajtja e tyre është “e 

mirë”. Ndërsa aktorët vendorë mendojnë ndryshe: 69% e tyre janë 

përgjigjur se sipërfaqet e gjelbra dhe burimet nuk ruhen nga konsumi 

(sidomos konsumi i druve të zjarrit).

- Shumica e të anketuarve (72% e të rinjve dhe 67% e aktorëve lokalë) janë 

përgjigjur se shkolla/universiteti përgatit ekspertë për këto fusha. 

Megjithatë, shumica e të rinjve (51%) mendojnë se kurrikulat nuk janë 

bashkëkohore. Në mbështetje të përgjigjes së tyre, aktorët vendorë 

artikuluan se: kurrikulat bazë për nivelin parashkollor dhe atë 9-vjeçar; 

kurrikula me fokus në projektet mjedisore; kurrikulat e zgjedhura etj.

- Në pyetjen se si shkolla i edukon nxënësit me forma solidare të 

mirëqenies së përbashkët, të rinjtë janë përgjigjur: mbrojtja e burimeve 

(42%); produkte të ricikluara (28%); dhe prodhimi miqësor ndaj natyrës 

(22%). 



68% e aktorëve lokalë janë përgjigjur se kanë njohuri për format 

solidare të mirëqenies së përbashkët, duke përfshirë mbrojtjen e 

burimeve, riciklimin e plastikës, qelqit dhe letrës, dhe prodhimin 

miqësor ndaj natyrës.

- Shumica e të rinjve (59%) dhe aktorët lokalë (92%) mendojnë se nuk ka 

politika rajonale që synojnë reduktimin e përdorimit të makinave. Ndër 

aktorët vendorë ka të anketuar që mendojnë se bashkia promovon 

politikat për reduktimin e përdorimit të makinave. 

  -54% e të rinjve mendojnë se nuk ka rritje të ofrimit të shërbimeve të       

transportit publik. 

  -49% e tyre nuk mendojnë se transporti publik është i lirë, tërheqës 

dhe i përshtatshëm për përdoruesit. 

  -75% e aktorëve vendas mendojnë gjithashtu se transporti publik nuk 

është i lirë, tërheqës dhe i përshtatshëm për përdoruesit. 

  -41% e të rinjve janë përgjigjur se ka përdorim të politikave për 

reduktimin e përdorimit të makinave. Megjithatë, shumica e tyre nuk 

mendojnë se përdorimi individual i makinave është reduktuar.

- Një numër i konsiderueshëm të rinjsh (48% e të intervistuarve) 

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

që mendojnë se ka politika të qëndrueshme arsimore, vetëm 44% janë 

përgjigjur se ka oferta rajonale për arsim dhe trajnim. 54% e të rinjve që 

janë përgjigjur “po”, nuk mendojnë se ekziston akses për të gjithë, 

mundësisht falas.

- Shumica e të rinjve që marrin pjesë në anketë nuk mendojnë se 

ekziston një furnizim mjekësor i centralizuar dhe cilësor (50% janë 

përgjigjur me “jo”; 38% “po” dhe 12% nuk janë përgjigjur).

- Në pyetjen nëse bashkia ka politika dhe praktika në lidhje me 

transformimin ekologjik të dekarbonizimit mjedisor, shumica prej tyre 

(ose 64%) janë përgjigjur me “jo”. Vetëm   e të anketuarve janë përgjigjur 

në lidhje me projektet konkrete për transformimin ekologjik, duke 

përfshirë: projektin “mendo gjelbër”; menaxhimin e mbetjeve.



- Asnjë nga të intervistuarit nuk është përgjigjur për hapat konkretë në 

lidhje me energjinë e rinovueshme. Shumica e të anketuarve janë 

përgjigjur me “jo” (58%) ose nuk i janë përgjigjur (25%) pyetjes nëse 

komuna i ofron komunitetit oferta për transformimin social-ekologjik 

(trajnim dhe ndërgjegjësim i komunitetit për transportin publik, në 

bashkëpunim me kompani private, shkolla profesionale etj.).

- Vetëm 25% e të anketuarve janë përgjigjur se përdorin standarde për 

mbrojtjen e mjedisit në subjektet e tyre. Edhe të anketuarit që janë 

përgjigjur “po” nuk kanë mundur të japin një përgjigje të vlefshme për sa 

i përket standardeve.

- Shumica e të anketuarve janë përgjigjur me “jo” (50%) ose nuk i janë 

përgjigjur (42%) pyetjes, nëse ka oferta nga bashkia apo ndonjë 

institucion tjetër për investime miqësore me mjedisin.                 

- Shumica e të anketuarve ose janë përgjigjur me “jo” (50%) ose nuk i janë 

përgjigjur (33%) pyetjes nëse ka politika të qëndrueshme të edukimit 

mjedisor.

- Shumica e të anketuarve ose janë përgjigjur me “jo” (58%), ose nuk i janë 

përgjigjur (34%) pyetjes nëse ka oferta për edukim dhe trajnim mjedisor 

në nivel rajonal.

- 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, pasi u analizuan gjetjet e secilit prej tyre. Ky 

është një tregues se problematikat dhe shqetësimet janë relativisht të 

njëjta për komunitetin e qytetarëve të Bashkisë Dimal.

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 proçesi i intervistimeve dhe anketimeve 

dolën në pah këto REKOMANDIME PËR INSTITUCIONET E NIVELIT 

LOKAL:

- Të rinjtë dhe aktorët lokalë mendojnë se ajri dhe toka në qytet nuk janë 

të pastra. Ato janë të ndotura nga minierat e gurit, mbetjet e ngurta dhe 

mbetjet kimike nga përdorimi i kimikateve në bujqësi.

- 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.

- Nevojiten politika rajonale që synojnë reduktimin e përdorimit të 

makinave, sepse nuk ka rritje të ofrimit të shërbimeve të transportit 

publik, i cili nuk është i lirë, tërheqës dhe i përshtatshëm për 

përdoruesit. 

- Politikat arsimore nuk janë të qëndrueshme dhe nuk sigurojnë qasje 

për të gjithë. Nevojitet akses për të gjithë, mundësisht falas.

- Bashkia duhet të zhvillojë politika dhe praktika në lidhje me 

transformimin ekologjik të dekarbonizimit mjedisor. 

- Nuk ka asnjë hap konkret në lidhje me energjinë e rinovueshme. 

- Standardet e mbrojtjes së mjedisit përdoren rrallë në subjekte të 

ndryshme. 



- Bashkia apo institucionet e tjera nuk kanë bërë asnjë investim miqësor 

ndaj mjedisit.                 

- Nevojiten politika të qëndrueshme të edukimit mjedisor dhe nuk ka 

oferta edukimi dhe trajnimi mjedisor në nivel rajonal. 

 



- Anekse

- 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

1. A keni dëgjuar për certifikatat bio?

2. 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

1. A mendoni se toka/uji/ajri janë të pastra në qytetin tuaj? PO / JO

2. Si ruhen sipërfaqet dhe resurset nga konsumi? Keq / Mirë / Shumë 

mirë

3. A mendoni se shkolla/universiteti përgatitin specialistë për këto 

fusha? Po / JO

4. Nëse po çfarë kurrikulash përdorni në shkolla? Bashkëkohore / Të 

vjetra 

5. 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,

1. 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

1. A keni politika arsimore të qëndrueshme?

Nëse Po;

A) A ka oferta arsimore trajnimi rajonale? Po / Jo

B) A ekziston aksesi për të g jithë dhe mundësisht pa pagesë? Po / JO

1. A ekziston furnizim mjekësor i centralizuar dhe cilësor? Po / JO

- Përpunim interviste;
1. Bashkia ______________

2. Institucioni, subjekti __________

3. Pozicioni _________

4. A keni informacion në lidhje me energjinë e rinovueshme? PO / JO

Nëse PO, si e kuptoni zbatimin e saj.

a) A përdoren panele diellore në qytetit tuaj?  PO / JO 

Nëse PO, listoni përdoruesit e tyre.  

a) Cilët janë përdoruesit më të mëdhenj të paneleve diellore në qytetin 

tuaj?

1. 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

1. A mendoni se toka/uji/ajri janë të pastra në qytetin tuaj? PO / JO

Nëse JO, jepni argumentet tuaja.

1. A ruhen sipërfaqet e gjelbra dhe resurset nga konsumi? PO / JO

Nëse PO, jepni disa argumente tuaja.



1. A mendoni se në shkolla përgatiten nxënësit, studentët për këto 

fusha? PO / JO     

Nëse PO, çfarë kurrikulash përdoren në shkolla? 

A janë ato bashkëkohore?

1. A jeni të njohur JU me forma solidare të mirëqenies së përbashkët në 

qytetin tuaj si:

a)  mbrojtja e resurseve, PO / JO

Nëse PO, jepni shembuj konkretë.

b) produkte të riciklueshme, PO / JO  

Nëse PO, jepni shembuj konkretë.

c) prodhim miqësor ndaj mjedisit PO / JO

Nëse PO, jepni shembuj konkretë.

1. 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 e tij, në rutinën e tij, 

transformimin 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 komunitetit, oferta 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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1. A mendoni se në shkolla përgatiten nxënësit, studentët për këto 

fusha? PO / JO     

Nëse PO, çfarë kurrikulash përdoren në shkolla? 

A janë ato bashkëkohore?

1. A jeni të njohur JU me forma solidare të mirëqenies së përbashkët në 

qytetin tuaj si:

a)  mbrojtja e resurseve, PO / JO

Nëse PO, jepni shembuj konkretë.

b) produkte të riciklueshme, PO / JO  

Nëse PO, jepni shembuj konkretë.

c) prodhim miqësor ndaj mjedisit PO / JO

Nëse PO, jepni shembuj konkretë.

1. 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 e tij, në rutinën e tij, 

transformimin 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 komunitetit, oferta 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 


