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FALENDERIME

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

cili prej vitesh ka mbështetur Kongresin Rinor Kombëtar dhe programin e 

dedikuar politikave rinore në nivel lokal prej vitesh.

Falenderime shkojnë për bashkëautoren, Mariza Rama, koordinatore 

lokale e qytetit Kamëz, përfaqësuese e organizatës “Grupi ATA”. 

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 tyre 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: 

Programi, i cili përfshin manualin e klimës për bashkitë, është produkt i 

nismës së inicuar që në vitin 2017 me iniciativën e hartimit të Planeve 

lokale të veprimit për rininë, mundësuar falë mbështetjes së plotë të 

Fondacionit Friedrich Ebert, që mbështet zhvillimin e politikave rinore në 

nivel vendor dhe qendror, në bashkëpunim me Kongresin Rinor 

Kombëtar. Puna e zhvilluar në nivel kombëtar për planet e veprimit 

2020-2023 në 12 bashki, ka pasur synim nxitjen e dialogut të strukturuar 

rini-institucione, në bazë të një metodologjie dhe rrugëtimi të njehsuar, 

në bashkëpunim të ngushtë me organizatat aktive të Kongresit Rinor 

Kombëtar dhe më gjerë, të rinj nga shkollat e mesme e universitetet, si 

dhe me mbështetjen e madhe dhe angazhimin sistematik të bashkive. 

Pas krijimit të Planeve lokale të veprimit për rininë në vitin 2019, programi 

ka dëshmuar të jetë një proces shumë i vlefshëm mësimi dhe zhvillimi për 

organizatat rinore aktive, të rinjtë në përgjithësi dhe institucionet lokale 

në ushtrimin e dialogut të strukturuar dhe vizionit të përbashkët.

Në vitin 2019, Kongresi Rinor Kombëtar ka konsoliduar më tej përpjekjen e 

strukturuar të bashkëpunimit ndërmjet organizatave rinore lokale dhe 

bashkive, duke krijuar bazën për një punë të përbashkët, për të shprehur 

dhe adresuar sfidat më të zakonshme rinore në nivel lokal, me fokus të 

veçantë në arsim, punësim, pjesëmarrje, mjedis dhe në mënyrën e 

shëndetshme të jetesës, sigurimet shoqërore etj, me anë të hartimit të 

Masterplaneve të punësimit. 

Ky projekt erdhi në ndjekje të bashkëpunimit afatgjatë në lidhje me 

finalizimin e programit të vitit të kaluar të Planeve lokale të veprimit për 

rininë në 12 qarqe të Shqipërisë, si dhe me nevojën për të adresuar dhe 

trajtuar në mënyrë të përkushtuar dhe intensive, çështje specifike të 



mbuluara në Planet e veprimit që kanë një rëndësi themelore për të 

rinjtë në nivelin lokal. Promovimi i punësimit të të rinjve ishte në fokus 

të bashkëpunimit, duke ndërmarrë iniciativa dhe duke kryer aktivitete 

në shërbim të këtij qëllimi, duke konsistuar në bashkëpunim të 

ndërsjellë me Administratat Komunale, aktorët lokalë të përfshirë në 

temën e punësimit, ekspertë të fushës, organizata lokale rinore dhe 

aktivistë të rinj, si dhe me një marrëveshje bashkëpunimi me bashkitë 

përkatëse.

 
DISA FJALЁ RRETH INICIATIVЁS: 
Iniciativa e Kongresit Rinor Kombëtar me organizatat lokale rinore të 

Bashkisë Kamëz për “Bashkëpunimin dhe transformimin social 

mjedisor lokal”, vjen si rezultat i zhvillimit të mëtejshëm të kapitujve të 

Planit lokal për rininë, ku tema e mjedisit është një nga temat e 

përmendura në këtë plan. 

Fillimisht u realizua studimi i situatës në Bashkinë Kamëz në fushën e 

ekologjisë, mjedisit, duke analizuar dokumentet strategjike kombëtare 

dhe lokale, relevante të fushës. Kongresi Rinor Kombëtar në 

bashkëpunim me Fondacionin Friedrich Ebert, mundësoi disa trajnime 

të koordinatorëve lokalë, duke përfshirë dhe koordinatoren e Bashkisë 

Kamëz, përfaqësues të bashkive të 12 qarqeve të përfshira në këtë 

iniciativë, për t’u njohur më shumë mbi konceptin e transformimit 

social mjedisor.

Pjesë e rëndësishme e veprimtarive gjatë këtij viti kanë qenë gjithashtu 

ngritja e 4 grupeve të punës nga Kongresi Rinor Kombëtar me 

koordinatorët lokalë: grupi i aktiviteteve, grupi i metodologjisë, grupi i 

komunikimit dhe grupi i shkrimit të projekteve. 

Gjatë kësaj periudhe u hartuan pyetësorët e intervistave për 

përfaqësuesit e pushtetit lokal, të Drejtorisë Rajonale të Bujqësisë, 

Mjedisit, Urbanistikës, përfaqësuesve të arsimit të mesëm dhe të lartë, 

bizneseve etj, si dhe anketimet për të rinjtë në lidhje me këtë tematikë. 



Gjatë muajve gusht - shtator u realizua plotësimi i pyetësorëve dhe 

intervistave si dhe përpunimi i tyre, duke u finalizuar me seminarin 

përmbyllës të koordinatorëve lokalë me Profesor Miosges, për të diskutuar 

në lidhje me gjetjet dhe rekomandimet e nxjerra pas përpunimit të 

intervistave dhe anketave. Gjithashtu profesori realizoi takime të 

drejtpërdrejta me secilin koordinator mbi perspektivën e realizimit të 

projekteve në komunitetet ku ata jetojnë, sipas specifikave që ato kanë.

DISA FJALЁ RRETH AUTORIT: 
Mariza Rama, koordinatorja lokale e qytetit të Kamzës, është diplomuar në 

Universitetin Europian të Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë, Master Shkencor, 

dega “E drejtë private dhe biznesi”. Mariza është pjesë aktive e shoqërisë 

civile tashmë prej 6 vitesh. Angazhimi me Kongresin Rinor Kombëtar në 

bashkëpunim me Fondacionin Friedrich Ebert nisi në vitin 2020 si 

koordinatore lokale e qytetit të Kamzës dhe vazhdon në kuadër të 

programit kushtuar politikave rinore, në nivel vendor. Kontributi i saj është 

përqëndruar në analizimin e situatës aktuale dhe evidentimin e 

problematikave dhe sugjerimeve të mundshme për përmirësimin e kësaj 

situate.

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? 
Prej dekadash, kriza klimatike është një nga problemet dhe sfidat më të 

mëdha të njerëzimit duke kërcënuar jo vetëm shkatërrimin e sistemeve 

natyrore, por edhe shoqërinë njerëzore. Përveç dëmeve shqetësuese 

afatgjata natyrore që kanë dalë në pah, ajo është duke e thelluar edhe 

pabarazinë sociale në të gjithë botën. Në këto kushte, transformimi 

është i domosdoshëm. Manuali i klimës për bashkitë vjen si nevojë e 

zhvillimit të procesit të transformimit social-ekologjik.

Diskutimi për qëndrueshmëri bëhet para së gjithash në zonat e 

banuara urbane. Ky manual u drejtohet posaçërisht bashkive me mbi 

20.000 banorë, për vetë faktin se bashkitë luajnë një rol kyç për të çuar 

përpara transformimin e shoqërisë dhe për të përmirësuar cilësinë e 

jetesës së banorëve së tyre.

Ky manual paraqet rekomandime për veprime praktike, të cilat 

bazohen në analiza shkencore dhe përvoja praktike të cilët synojnë të 

jenë një nxitje për veprimet individuale të çdo qytetari. Të transformosh 

bashkinë tënde do të thotë të fuqizosh proçesin e pjesëmarrjes 

demokratike duke fuqizuar rolin e qytetarëve të zakonshëm në këtë 

proçes. Bashkitë kanë nevojë të orientohen nga kjo lloj qasjeje, teksa 

punojnë njëkohësisht me shumë aktorë për të nxitur investime të 

rëndësishme për të ardhmen tonë të përbashkët.

- Kriza klimatike dhe situata aktuale nё Shqipёri.
Shqipëria është një nga vendet më të prekshme në rajon ndaj 

ndryshimeve të klimës. Këto ndryshime janë vënë re ndjeshëm në 15 

vitet e fundit, me rritjen e temperaturave, zvogëlimin e sasisë së 

reshjeve dhe shtimin e përmbytjeve dhe thatësirave. Cënueshmëria 



nxitet pjesërisht nga ekstremet e motit, por edhe nga ndjeshmëria prej 

ngjarjeve me ndikim përkeqësues, kushtet social-ekonomike ose çështjet 

e trashëguara nga e kaluara. Aftësia për të përballuar apo për t’u 

përshtatur me ndryshimet klimatike përcakton edhe nivelin e ndikimit që 

ato kanë në ekonomi. Parashikimet tregojnë një rënie të reshjeve në 

stinën e verës me rreth 10% deri në vitin 2030 dhe me 20 % deri në vitin 

2050. Dy sektorët më të ndikuar nga këto ndryshime të klimës janë 

energjia dhe bujqësia.

Shqipëria ka ratifikuar amendamentin më të fundit të Protokollit të 

Montrealit të njohur si Amendamenti Kigali, Protokollin e Kyotos dhe 

është shtet palë në Konventën e Rio-s për ndryshimet klimatike. Miratimi 

i fundit i Ligjit për ndryshimet klimatike është i një rëndësie të veçantë, 

pasi ka ndjekur pjesërisht Direktivën 2003/87/EC sistemi i tregtimit të 

shkarkimeve (BE STE) dhe ka përshtatur rregulloren e BE-së Nr. 525/2013 

mbi mekanizmin e monitorimit. Megjithatë, mungojnë aktet nënligjore 

që priten ende të miratohen dhe vendi mbetet mbrapa me zbatimin e 

legjislacionit. Ndonjëherë, legjislacioni është shumë i avancuar përballë 

kapaciteteve administrative, institucionale dhe financiare në vend.

Megjithatë, vendit i duhet të miratojë një kuadër ligjor për klimën. 

Mungon mekanizmi që monitoron sa fonde të dhëna për sektorë të 

ndryshëm shkojnë në mbështetje të masave për klimën. Shpenzimet e 

plan buxheteve afatmesëm (PBAM-së), janë shumë më pak se buxheti i 

parashikuar në strategji. Megjithatë, fakti që buxhetet nuk janë të lidhura 

me njëri-tjetrin e bën të pamundur vlerësimin real të boshllëkut financiar 

për klimën. 



Përgjithësisht strategjia për klimën mbulon dy kategori veprimi: 

dekarbonizimin (referuar si "zbutje") dhe përshtatjen. Shqipëria po 

ashtu, ka një sërë dokumentesh strategjike ku bazon planet e saj te 

veprimit siç është strategjia kombëtare e mjedisit, apo studime të bëra 

nga institute të politikave mjedisore.

- Analiza e situatёs nё nivel lokal.
Bashkia Kamëz ka vendosur të mbështesë politikat e saj lokale në 

Planin strategjik për punësimin, me fokus veçanërisht tek të rinjtë. Sa i 

përket transformimit socip-ekologjik mbetet ende shumër për t’u 

realizuar, pasi disa nga shtyllat e këtij transformimi nuk janë të 

aplikueshme e as të aprovuara në Bashkinë e Kamzës, për shkak të 

mungesës së dokumentacionit të një ekspertize mjedisore. Në 

mungesë të një plani strategjik mjedisor, më poshtë paraqitet një 

përmbledhje e situatës aktuale duke u orientuar në pesë shtyllat 

kryesore të transformimit social ekologjik. Kjo përmbledhje bazohet 

mbi një studim të realizuar me anë të anketave dhe intervistave të 

banorëve në qytetin e Kamzës. 

Kalimi tek energjia e rinovueshme

Energjia e rinovueshme është e aplikueshme në disa nga institucionet 

arsimore private dhe publike, të cilat janë të pajisura me sisteme të 

ngrohjes qendrore, me energji elektrike, energji diellore si dhe me 

kaldaja. Veç tyre, vihet re një lloj ndërgjegjësimi familjar edhe ne 

shtëpitë private, ku një përqindje e vogël e tyre kanë vendosur panele 

diellore, ose sistem të brendshëm ngrohjeje. 

Transformimi i mobilitetit

Bashkia Kamëz është pjesë e programit të rindërtimit dhe në kuadër të 

tij ka ndërmarrë një sërë iniciativash e zhvillimesh. Përmirësimi 

rrenjësor i infrastrukturës rrugore ka qenë dhe mbetet prioritet i 



Bashkisë Kamëz. Është vendosur dhe një standard i ri, ai i riparimit të 

mureve rrethuese. Investimet nuk kanë munguar në mjaft rrugë. Në fokus 

kanë qenë lagje të ndryshme në Kamëz dhe Paskuqan, por edhe Bathorja, 

zonë ku mjaft rrugë kanë përfunduar dhe të tjera janë në proces. 

Aktualisht, sipas inspektimeve në Bashkinë Kamëz të publikuar edhe në 

faqen e saj zyrtare, 58% e territorit të Kamzës është e pambuluar me rrjet 

ujësjellësi. Aktualisht, po kryhet një investim në lidhje me ndërtimin e 

rrjetit të ujësjellësit dhe kanalizimeve. Prioritet i bashkisë është Valias i Ri 

dhe Kamëz e Re. 

Problematike shfaqet situata me kanalizimet në Bathore, kryesisht në 

lagjet 3 dhe 4, por gjithsesi, tashmë kemi një investim në proces i cili 

shtrihet nga lagjia nr. 1 Bathore deri në lagjen Frutikulturë. Në Paskuqan 

kanë nisur investimet në përmirësimin e infrastrukturës rrugore në 13 

segmente, si dhe është investuar në mirëmbajtjen e 5 rrugëve të tjera. 

Nga banorët kërkohet cilësi në kryerjen e këtyre investimeve dhe shtrirja e 

tyre edhe në zona të tjera të Paskuqanit, kryesisht në rrugët dytësore. Në 

muajin Prill u finalizua rikonstruksioni i bulevardit në qendër të Kamzës, 

ku tashmë është bërë e mundur ndarja e korsive për lëvizje me biçikleta 

dhe këmbësorë.

Më në brendësi të qytetit nuk ka korsi biçikletash. Makinat personale dhe 

linjat e autobusëve janë mjeti kryesor i lëvizjes. Ndodhen rreth 5 linja 

autobusësh të cilat mbulojnë lidhjen me kryeqytetin Tiranë si dhe me 

zonat më në brendësi të Kamzës siç janë Laknasi, Valiasi, Cerkeza, dhe 

Paskuqani. Linja hekurudhore është jashtë funksionit. Janë kryer disa 

investime në sistemin e ndriçimit në Nj. A. Paskuqan dhe në mirëmbajtjen 

e ndriçimit për rrugën “Demokracia”, por banorët kërkojnë vijimin e këtyre 



investimeve edhe në rrugë të tjera dytësore në këtë njësi, si dhe në 

njësitë e tjera të Kamzës. 

- Çfarё ёshtё transformimi social-ekologjik? 
Transformimi social-ekologjik është ndryshimi i përdorimit të burimeve 

ekologjike sipas limiteve të përcaktuara. E thënë ndryshe, ndryshim i 

skemës së prodhimit dhe konsumit. Sociologjia si shkencë  është e 

lidhur ngushtë me zhvillimet e shoqërisë  si dhe me industrializimin 

progresiv. Ndërsa ekologjia, merret me hetimin shkencor të 

ndërveprimit të organizmave me njëri-tjetrin dhe marrëdhëniet midis 

organizmave të tjerë dhe ekosistemeve të tyre. Këtij koncepti i shtohet 

edhe ndërveprimi me aktorët e tjerë socialë, duke studiuar ndryshimet 

më të theksuara në shoqëri dhe cilët faktorë i shtojnë apo kushtëzojnë 

ato. Pra, mund të themi se transformimi social-ekologjik është një 

koncept i barazvlefshëm me një shoqëri të qëndrueshme ekologjikisht 

dhe të drejtë nga pikëpamja sociale.

Bordi shkencor për ndryshimet globale mjedisore (BSHNGM) ka 

përmendur, në ekspertizën e tij të botuar në vitin 2011, termin 

“transformim i madh”. Ky term përmban, në krahasim me termin e 

paqartë të qëndrueshmërisë, një ndryshim thelbësor, një transformim 

tërësor të shoqërisë nga një modernizëm ekspansiv, në një reduktiv, pra 

një ndryshim nga shoqëri fosilesh në një shoqëri postfosilesh. Për ta 

kuptuar më thellë procesin e ndryshimit, ia vlen të hedhësh një 

vështrim në arritjet e shkencës së tranzicionit. 

- Transformimi social-ekologjik nё praktikё
Laboratorët realë janë një metodë për studimin e transformimit. 

Nëpërmjet bashkëpunimit midis shkencës dhe aktorëve praktikë, atje 

mund të testohen inovacione teknike dhe sociale, duke u kufizuar në 

kohë dhe vend, por mundësisht në rrethana reale (p.sh. në një lagje). Në 



këtë mënyrë prodhohen dije të qëndrueshme, të cilat lindin nga shoqëria 

dhe në kështu janë më të pranueshme dhe të pëlqyera. Laboratorët realë 

mund të mbështeten nga pushteti vendor apo edhe mund të 

vetëiniciohen (Heyen et al. 2018, f. 20–21).

- Ku merr formё ky transformim:
Platforma e transformimit pёrfshin aktorë të fuqishëm bashkëpunimi si 

dhe fusha të rëndësishme implementimi siç janë: qeveria dhe 

administrata, shoqёria civile, organizatat dhe shoqatat, ekonomia, 

shkenca etj, të përqëndruara në 5 shtylla kryesore:

- Transformimi i të ushqyerit
Furnizimi me ushqime duke filluar nga kultivimi, përpunimi dhe deri te 

tregtimi e konsumi ka një ndikim të ndjeshëm mbi mjedisin dhe gazrat e 

efektit serrë. Emisionet e gazrave të efektit serrë në ekonominë bujqësore 

dhe pyjore, prej kohësh janë marrë pak në konsideratë në krahasim me 

emisionet që i referohen energjisë dhe sektori bujqësor deri tani ka zënë 

një pjesë të vogël në statistikat për emetimin e gazrave të efektit serrë (7,6 

%). Burimet më të mëdha të emisioneve janë emisionet nga gazi i oksidit 

të nitratit, për shkak të përdorimit të azotit gjatë plehërimit, emisionet e 

metanit nga mbajtja e bagëtive, emisionet nga menaxhimi i ujërave të 

zeza si edhe përdorimi i karburantit në makineritë bujqësore. 

Zgjerimi i bujqësisë ekologjike: Të gjitha studimet relevante arrijnë në 

përfundimin se për neutralitetin e gazrave-serrë, sipërfaqet e menaxhuara 

ekologjikisht duhet të shtohen në vitin 2030 me 20-30 % dhe se është e 

domosdoshme të merren masa të tjera ekologjike për të gjitha sipërfaqet. 

Tashmë janë pranuar ndikimet e secilës prej masave te klima, për 



shembull heqja dorë nga plehrat minerale dhe rritja e kapacitetit të 

depozitimit të karbonit në tokë nëpërmjet shtimit të leguminozeve 

(familje bimore, që e fiksojnë karbonin), ulja e numrit të bagëtive, 

kultivimi afatgjatë i frutave të ndërmjetme dhe ruajtja e gjelbërimit. 

Krahas kësaj, bujqësia ekologjike është shumë e rëndësishme për 

ruajtjen e insekteve pjalmuese, biodiversitetin, mbrojtjen e ujërave 

nëntokësorë apo ruajtjen e pjellorisë së tokës. 

 

Mbështetje për ushqimin e shëndetshëm dhe fuqizimi i mbrojtjes së 

kafshëve: Duke qenë se rreth 60 % e emisioneve në bujqësi shkaktohen 

nga mbajtja e bagëtive, për arritjen e qëllimeve të klimës është i 

domosdoshëm reduktimi i numrit të bagëtive dhe ulja e konsumit të 

produkteve dhe prodhimeve shtazore. Prandaj, si qëllim i përgjithshëm 

është reduktimi hap pas hapi i konsumit të mishit nga shoqëria në 

nivelet e rekomanduara nga organizata e shëndetit DGE prej 300 

g/javë. Reduktimi i numrit të bagëtive, krahas efekteve pozitive në klimë 

dhe shëndet, do të kishte edhe efekte anësore pozitive në cilësinë e ajrit, 

në rritjen e biodiversitetit, uljen e konkurrencave të sipërfaqes dhe 

pavarësinë nga importet e lëndëve ushqimore.

- Transformimi i industrisë dhe konsumit.
Në këtë aspekt është i domosdoshëm për t’u riparë raporti me lëndët e 

para, i cili është përgjithësisht mbrojtës për energjinë, materialet dhe 

resurset. Studime të shumta të ditëve të sotme, tregojnë rrugë dhe 

mënyra për të pasur një ekonomi neutrale ndaj klimës. Nevoja për 

veprim është akute dhe emergjente, sepse hapësirat e veprimit për të 

arritur dekarbonizimin e domosdoshëm midis viteve 2035 dhe 2038 

janë reduktuar ndjeshëm. Duhet të vendosen barrierat përkatëse 

mbrojtëse, shumë më shpejt dhe sa më shumë të jetë e mundur.



- Transformimi i mobilitetit.
Sektori i mobilitetit ka mbërritur në limitet e tij, sipas këndvështrimit të 

mbrojtjes së klimës. Përdorimi i makinës personale si mjeti kryesor i 

transportit, po krijon vështirësi gjithnjë e më të mëdha për bashkitë dhe 

komunat. Transporti privat po kërkon gjithnjë e më shumë hapësirë 

publike, në zonat rurale po shtohet numri i rrugëve të ndërtuara në tokë 

bujqësore. Rrugët e mbingarkuara, parkimet e tejmbushura, zhurma 

konstante dhe ndotja e madhe e ajrit po i bëjnë qytetet jo vetëm të 

pasigurta, por dhe më pak të jetueshme. E domosdoshme për klimën 

është dekarbonizimi i plotë i qarkullimit të njerëzve dhe mallrave midis 

viteve 2035 dhe 2038. Sa vjen e bëhet më shumë e qartë se është bërë i 

domosdoshëm ristrukturimi i mobilitetit dhe sa më shpejt që të jetë e 

mundur, jo thjesht dhe vetëm për shkak të mbrojtjes së klimës dhe 

shëndetit, por si shans për të rifituar dhe rritur cilësinë e jetës. 

Në dallim nga sektorët e tjerë të transformimit, në ditët e sotme ekzistojnë 

koncepte strategjike, se si mund të arrihet neutralitetit i CO2 në sektorin e 

transportit. Për këtë nuk mjafton thjesht një kalim tek elektromobiliteti. 

Mobiliteti (elektrik apo me hidrogjen) do të luajë një rol gjithnjë e më të 

rëndësishëm, para së gjithash në qarkullimin e mallrave dhe sendeve si 

edhe në jetën private, për shembull në lidhjen e zonave rurale të largëta, 

duke përfshirë edhe zgjerimin e infrastrukturës së nevojshme për këtë. 

Për shkak të konsumimit të lartë të burimeve për prodhimin e energjisë, 

baterive, orëve të gjata të qëndrimit të automjeteve në trafik dhe 

përdorimit krahasimisht joefikas të energjisë në rrugë në transportin e 

motorizuar individual, thjesht kalimi tek automjetet private elektrike apo 



me hidrogjen, pa ndryshuar skemën e sjelljes dhe të konsumit, nuk 

është një opsion. 

- Transformimi energjitik.
Transformimi energjetik, në kuptim të një zgjerimi mundësisht të 

shpejtë në të gjithë territorin dhe të decentralizuar të energjive të 

rinovueshme, është një parakusht i domosdoshëm për neutralitetin e 

gazrave të efektit serrë. 

Meqënëse konsumi i rrymës elektrike në sektorë të tjerë do të rritet 

nëpërmjet elektrifikimit (ngrohja e ndërtesave, mobiliteti, prodhimi 

industrial dhe tregtar), duhet që krahas ristrukturimit të sektorit të 

rrymës elektrike drejt energjive të rinovueshme, fokusi në të gjithë 

sektorët të vendoset para së gjithash te kursimi i energjisë dhe te 

sufiçenca. Një transformim rrënjësor energjetik nuk ka nevojë vetëm 

për një transformim të rrymës elektrike, por duhet të shoqërohet edhe 

me transformime të tjera, si transformimi i mobilitetit, i ngrohjes, ai 

industrial si edhe transformimi i mënyrës së të ushqyerit. 

Sipas studimeve më të fundit, emisionet globale nga prodhimi i 

energjisë midis viteve 2035 dhe 2038 duhet të arrijnë zeron, në mënyrë 

që rritja e temperaturës të kufizohet në 1,5°C ose më pak. Por për 

sektorin e rrymës elektrike, sipas një studimi të Institutit New Climate, 

kjo do të thotë, që edhe më herët, pra rreth vitit 2030, duhet të arrihet 

një furnizim 100 % nga energjitë e rinovueshme, dhe për këtë nevojitet 

përshpejtimi drastik i qëllimeve për zgjerim dhe shkëputje nga 

furnizimi me rrymë të prodhuar nga qymyri i drurit dhe i gurit deri në 

vitin 2025. 

- Transformimi i ngrohjes dhe banimit.
Sektori i ndërtimit dhe i banimit sikurse edhe politika e strehimit, luajnë 

një rol të rëndësishëm në transformimin e strehimit. Sektori i banimit 



dhe i ndërtesave, nëpërmjet energjisë për ngrohje, ftohje, ujë të ngrohtë e 

ndriçim si edhe përmes përdorimit të rrymës elektrike dhe ngrohjes 

qendrore, është përgjegjës për rreth 30 % të emisioneve të gazrave të 

efektit serrë. 

Ai karakterizohet nga mundësitë e shumta të ndikimit dhe angazhimit të 

bashkive. Por ai karakterizohet edhe nga cikle të gjata investimi. Sipas 

vlerësimeve, numri aktual i ndërtesave do të përcaktojë edhe 83 % të 

inventarit të ndërtesave në vitin 2050. Për të arritur neutralitetin e gazrave 

të efektit serrë deri në vitin 2035, duhet që përpjekjet e deritanishme, për 

shembull në sektorin e furnizimit me ngrohje, restaurimit të ndërtesave 

dhe reduktimit të përdorimit të sipërfaqes, të shumëfishohen dhe të 

plotësohen me sektorë të tjerë si materiale ndërtimi ekologjike, ndërtime 

pa çimento, forma komunitare banimi si dhe përshtatje ekologjike dhe 

sociale.

Ndёrgjegjёsimi qytetar.
Rritja e ndërgjegjësimit, veçanërisht e brezave të rinj për një mbrojtje më 

të fuqishme të klimës, ofron tanimë mundësinë për të filluar me 

ndryshimin e drejtimit, për të guxuar ndërmarrjen e hapave ambiciozë, 

dhe për të vendosur në këtë mënyrë piketat e rëndësishme për një të 

ardhme më të sigurt. 

Me moton “Ne e bëjmë të ardhmen” mund të përfshihen në formate të 

ndryshme qytetarët, sipërmarrjet, shoqatat, institucionet, organet 

shkencore, politika dhe administrata. Shoqëria e qytetit teston një formë 

të re pjesëmarrjeje, teksa ndeshet me vende interesante, deri tani të 

panjohura, sjell idetë personale dhe zhvillon projekte e aktivitete të 

hartuara bashkarisht, të cilat venë në zbatim konceptin e përgjithshëm. 



Platforma e transformimit bëhet e dukshme nëpërmjet aktiviteteve të 

rregullta në formate të ndryshme, ajo është prezente në internet dhe në 

këtë mënyrë e aksesueshme nga gjithë popullsia e qytetit.

- Qasja nё komunitet.
Transformimet mund të realizohen plotësisht brenda lagjes. Një rol 

qendror për mbrojtjen e klimës dhe të mjedisit, Këshilli i ekspertëve për 

çështjet e mjedisit e shikon te lagjjia në kuptimin e fqinjësisë, sepse ajo 

është një element lidhës midis ndërtesës dhe lagjes së banimit. Për 

shkak të madhësisë së saj, masat inovative mund të realizohen shpejt 

dhe drejtpërdrejt. Lagjja e qytetit është e menaxhueshme, dhe 

njëkohësisht diverse. Krahas kësaj banorët identifikohen me lagjen e 

tyre, çka është e përshtatshme për angazhimin e shoqërisë civile. 

Shpesh disponohen struktura për ndërtimin e platformave për 

bashkëpunim, për shembull struktura menaxhuese të lagjes apo pjesës 

së qytetit. Lagjet ofrojnë mundësinë që nëpërmjet ndërlidhjes së 

mendimit në fusha të ndryshme veprimi, si fqinjësia sociale, furnizimi 

me rrymë elektrike, ngrohja, mobiliteti, menaxhimi i mbetjeve dhe i ujit 

apo i hapësirave të gjelbra dhe të lira, të trajtohen së bashku tema të 

rëndësishme ekologjike dhe sociale të transformimit, si dhe të 

shfrytëzohen realisht sinergjitë.

Gjetjet kryesore:

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

rinovueshme është më e ulët se e aktorëve lokalë. Vetëm 65.56% e të 

rinjve e kanë këtë informacion. Në rastin e aktorëve lokalë, e kanë 80% e 

tyre. 

- Shumica e të intervistuarve (62.22 % e të rinjve dhe 90% e aktorëve 

lokalë) janë përgjigjur se i përdorin panelet 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 16.67%) nuk kanë 

dëgjuar për to.

- Për sa i përket pyetjes nëse në bashki 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 30%) dhe aktorëve lokalë (ose 30%) janë përgjigjur me “jo”. 

- 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 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 sondazheve me 

makina. Megjithatë, shumica e tyre nuk mendojnë se përdorimi individual 

i makinave është reduktuar.

- 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.



- 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, shqetësimet janë relativisht të 

njëjta për komunitetin e qytetarëve të Bashkisë Kamëz. 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:

- Përmirësimi i politikës klimatike me fokus mbrojtjen e ekosistemit të 

tokës dhe burimet e saj, si dhe limitime e sanksione për keqpërdorimin 

e burimeve që përdoren për ushqyerje, apo për materialet e ndërtimit 

dhe lëndët djegëse kryesisht në biznese, institucione etj.

- Përmirësimi i kurrikulave shkollore dhe institucionale me qëllim të 

nxënit transformues.

- Të vendosen në përdorim të gjitha shërbimet e ekosistemit (si 

pjalmimi, prodhimtaria e tokës me anë të kultivimit të bimëve të 

ndryshme ose ekonomia ujore).

- Shtimi i biodiversitetit të florës dhe faunës në zonat natyrore siç janë 

lumenjtë (i Terkuzës apo përrenj të tjerë ) apo liqene ( i Cekezës dhe 

Paskuqanit). 



- Të ndalohen peshkimi dhe gjuetia. 

- Të përllogaritet një buxhet i nevojshëm për emisionet, mbetjet e ndotjen 

në mënyrë që ngrohja e tokës të kufizohet.

- Të hartohen udhëzues specifikë sipas sektorëve, të cilët duhet të marrin 

në konsideratë pozicionin e secilit sektor me sektorët e tjerë.

- Të organizohen aktivitete, trajnime dhe workshope me trajnerë të 

kualifikuar, të cilat mundësojnë konkurse apo aktivitete të tjera 

gjithpërfshirëse në mënyrë që të rinjtë të sjellin ide inovative sociale, për 

ndryshime të skemave të veprimit, prodhimit e konsumit, si dhe forma të 

reja të bashkëpunimit komunitet-bashki-biznes apo shoqëri civile.

- Të ofrohet konsulencë e pavarur në lidhje me transformimin ekologjik të 

banesave ekzistuese apo krijimin e një eko-banese të re.

- Të mundësohen shërbime të përbashkëta si car-share, garden share etj. 

- Të ristrukturohet sektori i rrymës elektrike drejt energjive të 

rinovueshme, dhe fokusi te kursimi i energjisë dhe te sufiçenca (mund të 

ndërhyhet dhe në sistemin e taksave duke krijuar facilitete me mbështetje 

financiare për familjet apo bizneset që përdorin energji të rinovueshme).

- Promovim përmes këshillave të ndryshme mbi kursimin apo ide të tjera 

innovative, me qëllim ndërgjegjësimin dhe ndryshimin e sjelljeve 

individuale.

- Në sektorin e infrastrukturës të zgjerohen më tej energjitë e 

rinovueshme, duke shfrytëzuar mundësinë e bashkimit me sistemet e 

baterive të rinovueshme dhe në këtë mënyrë, me ndërtimin e sistemeve 

inteligjente.

- Të krijohen rrugë alternative për mjetet e tonazhit të rëndë, me qëllim që 

të mos dëmtohen rrugët ekzistuese si dhe të nxitet përdorimi i mjeteve 

elektrike me energji të rinovueshme ose biçikleta.



- Të bëhet një planifikim strategjik i ngrohjes, masave koordinuese në 

rajonet e qytetit, në lagje dhe në secilën ndërtesë apo nëpërmjet një 

kalimi te furnizimi me ngrohje, i lidhur në rrjet dhe neutral ndaj gazrave 

të efektit serrë.

- Në sektorin e furnizimit me ngrohje, restaurimit të ndërtesave dhe 

reduktimit të përdorimit të sipërfaqes, të shumëfishohen dhe 

tplotësohen me sektorë të tjerë si materiale ndërtimi ekologjike, 

ndërtime pa çimento, forma komunitare banimi si edhe përshtatje 

ekologjike e sociale.

- Shtimi i sipërfaqeve të gjelbra dhe i parqeve përgjatë rrugëve si edhe 

gjelbërimi i fasadave të ndërtesave dhe çative.

- Të ndërtohen banesa komunitare që zënë më pak sipërfaqe dhe 

kushtojnë më pak, duke reduktuar dhe sasinë e materialeve që 

përdoren e ripërdoren.

- Të krijohet një skemë e re konceptimi për ekonominë, mbështetje për 

kompanitë që investojnë dhe mbrojtje e resurseve natyrore, nxitjen e 

përdorimit të produkteve ekologjike dhe stimulimin e bashkëpunimit.

- Promovimi i vlerave vendase dhe rasteve të suksesshme nga biznesi 

apo iniciativa me produkte vendase të certifikuara.



- 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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