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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.

Falenderime shkojnë për bashkëautoren, Majlinda Toma, koordinatore 

lokale e qytetit te Lezhës.

Mirënjohja shkon gjithashtu për ndihmën dhe ekspertizën e dhënë ndaj 

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

Falenderime për kolegët koordinatorë të cilët ndanë eksperiencat dhe 

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: 
Bashkia Lezhё me mbёshtetjen e Fondacionit Friedrich Ebert, nё bashkё

punim me Kongresin Rinor Kombёtar ka hartuar Planin lokal tё veprimit p

ёr rininё dhe nёpёrmjet kёtij dokumenti prezanton pёrpjekjen e saj 

serioze pёr tё ndёrhyrё nё njohjen dhe transformimin e realitetit ku jetojm

ё, nё mёnyrё qё tё sigurojё njё tё ardhme sa mё tё denjё pёr tё rinjtё e 

Bashkisё Lezhё. 

Ky dokument ёshtё realizuar duke u mbёshtur në tё dhёnat qё kanё dalё 

prej pyetёsorёve qё janё realizuar mё tё rinjtё, si dhe nga fokus grupet qё 

janё realizuar me profesionistё tё cilët punojnё në sektorё tё ndyshёm. 

Bashkia Lezhё ka shprehur gadishmёrinё pёr tё nёnshkruar Marrёveshjen 

e bashkёpunimit, pёr tё ndjekur dhe mbёshtetur tё gjitha iniciativat dhe 

aktivitetet e ndёrmarra gjatё kёtyre tre viteve nga Kongresi Rinor Kombё

tar.   

Gjatё kёtyre tre viteve ёshtё hartuar Plani lokal i veprimit pёr rininё, 

Masterplani pёr punёsimin rinor, dokumente strategjike për përmirësimin 

e gjendjes së punësimit të të rinjve në Bashkinë Lezhë dhe sё fundmi po 

punohet pёr hartimin e Manualit pёr klimёn.

DISA FJALЁ RRETH INICIATIVËS: 
Plani lokal i veprimit pёr rininё kishte nё fokus tё tij gjashtё shtylla 

kryesore: 

- Arsimi cilësor dhe gjithëpërfshirës. 

- Punësimi dhe sipërmarrja rinore.

- Pjesëmarrja dhe përfaqësimi rinor në politikë dhe vendimmarrje.

- Art, sport, kulturë dhe mjedis.

- Mbështetja e organizatave dhe nismave rinore në qytetin e Lezhës. 

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



Pas analizёs sё tё dhёnave qё kanё dalё nga intervistat dhe fokus 

grupet e realizuara nё Bashkinё Lezhё, rezulton se fokusi i tё rinjve 

mbetet çёshtja e punёsimit rinor. Nisur nga kjo gjetje, lindi nevoja e 

krijimit tё njё dokumenti strategjik, dedikuar punёsimit inor.  

Gjatё kёtij viti, i gjithë angazhimi i Kongresit Rinor Kombёtar ёshtё 

fokusuar tek puna me tё rinjtё mbi çёshtjet e klimёs, si njё 

domosdoshmёri pёr ndёrgjegjësimin qytetar dhe ndёrhyrjen 

emergjente. Për këtë arsye të qenësishme, po hartohet edhe Manuali p

ёr klimёn. 

DISA FJALЁ RRETH AUTORIT: 
Majlinda Toma është koordinatore lokale e Kongresit Rinor Kombëtar 

për Lezhën. Ajo ështё diplomuar nё Universitetin e Shkodrёs, nё 

Fakultetin e Shkencave tё Edukimit, nё degёn e Psikologjisё dhe mё 

pas ka vazhduar studimet “Master Profesional në Psikologji Këshillimi”, 

nё Universitetin e Tiranës pranё Fakultetit tё Shkencave Sociale. Qё prej 

vitit 2008 ka punuar si psikologe shkolle nё Shkollën e Mesme të 

Përgjithshme “Hydajet Lezha” nё Lezhё, si dhe aktiviste e shoqёrisё 

civile, ku ka dhёnё njё kontribut relativisht tё gjatё.

Majlinda Toma mban rolin e koordinatores lokale nё Lezhё prej tre 

vitesh, nё programin e dedikuar politikave rinore nё nivel lokal, tё 

zhvilluar nga Kongresi Rinor Kombёtar nё bashkёpunim 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 pikё
pamjet apo qёndrimet e Fondacionit Friedrich-Ebert.



TABELA E PЁRMBAJTJES
- Pёrse ky manual? 
Çёshtjet e klimёs gjatё pandemisё sё COVID -19 kanё marrё njё fokus tё 

veçantё nё nivel kombёtar e ndёrkombёtar, prandaj ky manual ka për qё

llim qё tё hartojё politika lokale pёr rininё, mbi transformimin solidar 

ekologjik. Çёshtjet e klimёs duhen komunikuar vazhdimisht dhe në 

mënyrë sa më të thjeshtë, që të mund të kuptohen nga çdo individ si 

detyra qytetare të çdokujt që dëshiron të ndikojë në pёrmirёsimin e situat

ёs.

Shoqёritё e industrializuara janё duke ecur me hapa të mëdhenj drejt njё 

katastrofe ekologjike. Fakti qё ne jemi njё vend i vogёl, nuk do tё thotё 

aspak se duhet tё qёndrojmё indiferentë ndaj kёtij kërcënimi serioz për të 

ardhmen e planetit. Ndaj duhet ndёrhyrё menjёherё, nё ndryshimin e 

mentalitetit dhe në qasjen qytetare ndaj çёshtjeve klimatike. 

Përderisa tё rinjtё janё mё tё prirur pёr tё pёrqafuar ndryshimin, le tё jen

ё ata udhëheqësit në rrugën drejt transformimit solidar ekologjik, 

transformim ky që shfaqet si nevojё dhe domosdoshmёri jetike e sociale.  

.

- Kriza klimatike dhe situata aktuale nё Shqipёri.
Çёshtjet klimatike janё shqetёsime globale, por kjo nuk do të thotë se 

politikat globale të ndërhyrjes nuk duhet të shoqërohen me aksione dhe 

veprime parandaluese në nivelin lokal. 

Nё nivel kombёtar, disa nga dokumentet strategjike janё Plani kombёtar 

i mbetjeve, i miratuar mё 19.01.2012, i cili do tё zbatohet nё periudhёn 

2012-2025. Ky plan e ndan Shqipёrinё nё 12 zona tё menaxhimit tё 

integruar tё mbetjeve, duke u mbështetur tek të gjitha direktivat e BE-sё. 



Baza pёr vendosjen e kёtyre standardeve ёshtё legjislacioni mjedisor, 

VKM-tё pёr mjedisin, projektet e ndryshme tё Agjencisё Kombёtare tё 

Mjedisit (AKM) etj. 

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.

- Analiza e situatёs nё nivel lokal.
Nga takimi i realizuar nё Bashkinё Lezhё me specialistё tё mjedisit, 

rezulton se Bashkia Lezhё, pёr realizimin e punёs sё saj nё kёtё sektor, 

mbёshtetet tek strategjitё nё nivel kombёtar. Si dokument strategjik 

është prezantuar “Plani lokal pёr menaxhimin e mbetjeve”. Prioritete të 

vazhdueshme të kësaj bashkie janë: largimi i mbeturinave me fasha 

oraresh pёr bizneset dhe qytetarёt, kujdesi në hedhjen e mbeturinave, 

riciklimi i tyre, pastrimi i ambientit publik.

Qarku i Lezhёs nё territorin e tij ka njё sipёrfaqe prej 1588.4 km2 dhe 

shtrihet nё krahinën malore-qёndrore dhe ultësirёn perёndimore, ku 

65% e sipёrfaqes shtrihet nё zonёn kodrinore-malore dhe 35% nё zonёn 

fushore, ku bёn pjesё edhe Fusha e Zadrimёs. Kjo fushë ёshtё pё

rmbytur disa herё nga shirat e rrёmbyeshёm. Bashkia e Lezhёs, gjatё 

viteve tё fundit ka ndёrhyrё në hapjen, pastrimin dhe kanalizimin e kё



saj fushe, jo vetёm duke eleminuar pёrmbytjet nё kёto zona, por edhe 

duke u dhёnё kёshtu mundёsinё fermerёve dhe bujqёve tё zonёs, qё ta 

punojnё tokën dhe tё pёrfitojnё prej të mbjellave tё tyre.

Tashmë është ndёrprerё gjuetia, si dhe ёshtё ndёrhyrё nё infrastrukturën 

e Lagunёs Kune-Vain, duke e bёrё atё tё aksesueshme pёr turizёm dhe 

aktivitete tё ndryshme sportive, teksa qytetarёt kanё mundёsinё qё ta 

shfrytёzojnё pёr ecje në kёmbё ose biçikleta.

Pas tёrmetit tё nёntorit tё vitit 2019, Bashkia Lezhё ka ndёrhyrё nё ndё

rtimin e pallateve tё reja pёr familjet qё kanё humbur shtёpitё, si dhe nё 

rikonstruksionin e pallateve tё vjetra ku ёshtё implemenuar “Sistemi 

Kapotё”, duke ndikuar nё transformimin e sistemit të ngrohjes.

Pёr sa u pёrkёt produkteve bio nё territorin e Bashkisё Lezhё, aty ka disa 

subjekte prodhuese, eksportuese tё produkteve tё tilla, tё pajisura me 

certifikatёn e BE-sё. 

Këtu mund tё pёrmendim disa kantina vere, apo ato për pёrpunimin e 

peshkut. Njё model suksesi pёr Bashkinё Lezhё nё fushën e Agroturizmit 

ёshtё biznesi "Mrizi i Zanave". Gjithashtu, nё Bashkinё Lezhё kanë filluar të 

ngrihen disa punishte tё vogla pёr ruajtjen e specieve nё zhdukje: 

Një prej tyre është punishtja e prodhimit të sapunëve “ZaDream-Zadrima”, 

ku disa gra të zonës kujdesen për produkte bio, me esenca bimёsh tё 

egra, sherebelё, lavandё, rozmarinё, jasemin etj. Njё tjetёr punishte ёshtё 

“Colors of Zadrima”, e cila kujdeset për rritjen dhe trajtimin e krimbit të 

mëndafshit, i cili ka qenё një specie nё zhdukje dhe qё përdoret pёr 

thurrjen e veshjeve tradicionale tё zonёs. 

Nga intervistat e realizuara me 118 tё rinj nё Bashkinё Lezhё gjatё kёtij viti, 

rezulton se informacioni qё tё rinjtё kanё pёr transformimin 



social-ekologjik ёshtё i mangёt, nё pjesёn mё tё madhe tё pyetjeve, pё

rgjigjet e tyre rezultojnё tё jenё tё pjesshme, ose pa pёrgjigjje. 

Gjithashtu, janё realizuar 15 intervista me pёrfaqёsues qё jetojnё dhe 

ushtrojnë aktivitetin e tyre nё Qarkun e Lezhёs, ku pёrfshihen zonat 

rurale dhe urbane. Nё kёtё intervistё, janё pёrfshirё drejtues, ekspertё, 

biznesmenë, organizata tё shoqёrisё civile dhe profesionistё tё Bashkis

ё Lezhё. Nga tё dhёnat e intervistave, na rezulton qё edhe pёrfaqё

suesit e intervistuar kanё njё informacion tё pjesshёm nё kёtё drejtim.

- Çfarё ёshtё transformimi social-ekologjik? 
Rritja e nivelit të ngrohjes globale është shndërruar në shqetësimin 

parësor të të gjithë globit, teksa në të gjitha tryezat ndërkombëtare 

përsëritet paralajmërimi se nëse vijohet me këto ritme, dëmi mbi 

njerëzimin do të jetë shumë më i madh nga sa imagjinohet.

Krahas krizёs klimatike dhe krizёs sё biodiversitetit do tё shfaqen edhe 

kriza sociale, sepse njeriu ёshtё i lidhur nё mёnyrё tё pashmangshme 

me ekosistemin.  Qё transformimi global tё ndodhё, duhet që çdo 

aktor, i madh apo i vogël qoftë ai, qytetar i thjeshtë apo vendimmarrës, 

ta konsiderojë veten faktor kyç në të gjitha nismat, veprimet apo 

proceset për mbrojtjen mjedisore.

 

- Transformimi social-ekologjik nё praktikё.
 “Tё veprojmё nё mёnyre lokale pёr tё ndryshuar globalisht”. Kjo filozofi 

e bën të qartë se nevojiten ndryshime tё mёdha kulturore e sociale, në 

raport me detyrimet që ne kemi ndaj mjedisit dhe duke ndikuar më pas 

me qasjen tonë të re, nё prodhim e konsum. Kështu, duhet tё ndikojmё 

nё shkёmbimin e vlerave dhe vizioneve tё pёrbashkёta. Hapi i parё i 

ndryshimit duhet tё nisё nga informimi dhe shkёmbimi i vlerave tё pё

rbashkёta.



Transformimi social-ekologjik nё praktikё nuk ёshtё ende i qartё se si do t

ё jetё, njё pjesё e tij varet edhe nga aktorët qё do e mbёshtesin kёtё 

ndryshim nё politikbёrjen e tyre.

Fakt pozitiv pёr Bashkinё Lezhё ёshtё se tashmё ka filluar tё zbatojë disa 

projekte social-ekologjike. Modeli pozitiv nё kёtё aspekt, nxit dhe 

inkurajon edhe aktorë të tjerë të komunitetit për t’u përfshirë aktivisht në 

to.

-  Ku merr formё ky transformim: 
Pushteti vendor duhet tё mbёshtesё qytetarët në nivel lokal qё tё 

zhvillojnë potencialet e tyre dhe njëkohësisht duhet tё hartojë e zbatojë 

politika solidare për ta.

Transformimi pёrfshin:

- Transformimin energjitik; 

- Transformimin e të ushqyerit;

- Transformimin e industrisё dhe konsumit;

- Transformimin e mobilitetit;

- Transformimin e ngrohjes dhe mobilitetit.

Bashkia e Lezhёs ёshtё duke zbatuar njё projekt pёr prodhimin e energjis

ё sё rinovueshme nёpёrmjet energjisё sё erёs, duke qenë njё ndёr 

bashkitё e para qё ndёrmarrin kёtё iniciativё.

Mbrojtja e resurseve nuk ёshtё vetёm pёrgjegjёsi e organeve pёrgjegjёse, 

por edhe e qytetarit. Organet pёrgjegjёse kanё ndёrmarrё njё sёrё 

politikash pёr pёrfshirjen e qytetarёve nё mbrojtjen e resurseve. Si 

shembull mund tё përmenden zonat e mbrojtura, ku pёrveç punёs sё 



organeve pёrgjegjёse, nё mbrojtjen e tyre janё pёrfshirё edhe banorё t

ё zonёs, organizma dhe organizata tё ndryshme qytetare dhe rinore.                                                 

Nё tё gjithё territorin e Bashkisё Lezhё, e cila pёrfshin disa njёsi 

administrative, bёhet grumbullimi i tё gjitha llojeve tё mbetjeve nga 

kompania "VALE Recycling" me adresё nё Fushe Kuqe, e cila disponon 

edhe impiant pёr ndarjen e mbetjeve dhe riciklimin e tyre.

Ku duhet tё ndёrhyjmё: 

Vёmendje e veçantё duhet treguar edhe nё disa sektorë specifikë, për 

shkak tё ndotjes nga gazrat e automjeteve, nga plehrat kimike, nga 

përdorimi i pesticideve e herbicideve nё bujqёsi, menaxhimit jo të plotë 

e korrekt të administrimit tё mbetjeve, shkarkimeve të subjekteve 

prodhuese, nga aktiviteti i ndёrtimit etj.

- Ndёrgjegjёsimi qytetar.
Kurrikulat pёrmbajnё informacione pёr kёto tematika, por jo tё 

trajtuara nё mёnyrё specifike. Ato trajtohen nё pёrgjithёsi dhe janё pak 

orё tё parashikuara nё programin mёsimor. Pёrgatitja e nxёnёsve dhe 

studentёve lidhur me njohuritё nё kёto fusha, lёnё shumё pёr tё dё

shiruar, pasi nuk ka njё program tё mirёfilltё pёr edukimin e nxёnёsve 

dhe studentёve me njohuri nё kёto fusha, pёrveç disa njohurive të 

pjesshme nё lёndё si biologji, kimi, gjeografi etj. 

Është e nevojshme që të ndërhyhet në programet parashkollore për 

futjen e njohurive bazё dhe kultivimin e kulturës për ruajtjen e mjedisit. 

Lёnda e qytetarisё, e cila zhvillohet nё kurrikulat e arsimit 9-vjecar, 

promovon mbrojtjen e mjedisit dhe u jep njohuri bazё nxёnёsve. Marrja 

e njohurive nga kjo lёndё ёshtё domosdoshmёri pёr formimin bazё tё 

nxёnёsit, megjithatё kjo varet edhe nga sensi komunitar i mёsuesve 

dhe aplikimi nё jetёn e pёrditshme i kёtyre njohurive. Janё njё sёrё 

organizmash dhe organizatash tё huaja dhe vendase tё cilat bёjnё njё 



punё mjaft tё mirё me zhvillimin e projekteve tё ndryshme, nё bashkё

punim me Zyrёn Vendore Arsimore pёr promovimin e ruajtjes sё mjedisit 

dhe formimin e brezave nё kёtё drejtim.

Duke pёrjashtuar studentёt e profileve tё caktuara, pёr kategoritё e tjera t

ё nxёnёsve dhe studentёve, vihet re se programi mёsimor nuk ёshtё i 

mjaftueshёm pёr shpёrndarjen e njohurive nё kёtё fushё. Aktualisht 

Bashkia Lezhё ka realizuar disa takime me drejtuesit e institucioneve 

arsimore vendore, me qёllim rritjen e bashkëpunimit me shkollat mbi 

realizimin e orёve komunitare pёr pastrimin e qytetit dhe zonave tё tjera t

ё territorit tё Bashkisё Lezhё. Ky zinxhir bashkëpunimi nuk duhet të 

shkëputet, por për përforcimin e tij nevojitet pёrkushtim dhe seriozitet 

institucional nga secila hallkë e angazhuar në të.

- Qasja nё komunitet.
Aktualisht janë disa organizma dhe shoqata të cilat janë prezente përmes 

financimit të      projekteve të ndryshme mjedisore siç është: 

- Qendra rinore "HANA" e cila po zhvillon disa programe edukimi me tё 

rinjtё e qytetit tё Lezhёs, duke bashkёpunuar me shkollat e mesme tё 

qytetit, me qёllim edukimin e të rinjve dhe realizimin në praktikë, në 

terren, të orëve të shërbimit komunitar.

- Shoqëria gjermane pёr bashkёpunim ndёrkombёtar "GIZ". 

- Projekti "Bashki të forta". 

- Bashkёpunimi zvicerian pёr zhvillimin. 

- Organizata Mery Ward Loreto nё Lezhё ka realizuar disa projekte mё tё 

rinjtё e shkollave, mё qёllim edukimin e tyre pёr riciklim tё mbetjeve.

            

- Pushteti lokal si agjent ndryshimi.



Pushteti lokal duhet t’i pёrfshijё bizneset dhe qytetarёt nё 

vendimmarrje, duke ushtruar me përgjegjshmëri rolin e tij të 

pazëvendësueshëm si agjent ndryshimi. Bashkia ka kompani tё 

kontraktuara pёr ruajtjen dhe zhvillimin e sipërfaqeve tё gjelbra si dhe 

institucione pёrgjegjёse pёr ruajtjen dhe mirёmbajtjen e resurseve 

natyrore, minimizimin e  shfrytëzimit tё tyre nga njeriu, duke u kujdesur 

pёr rikuperimin e dёmeve dhe mbajtjen pastёr tё kёtyre resurseve 

natyrore. 

Falë organeve pёrgjegjёse dhe politikave tё tyre pёr senzibilizimin e 

qytetarёve pёr ruajtjen e kёtyre resurseve, ёshtё bёre e mundur qё nё 

territorin e Bashkisё Lezhё tё mos kёtё problematika të tilla. Zonat e 

mbrojtura, vija bregdetare, lumi Drin, zonat e pyllёzura, livadhe, burime 

ujore, parqe, lulishte dhe zonat arkeologjike administrohen nga organet 

pёrgjegjёse, duke u kujdesur për ruajtjen dhe zhvillimin e tyre.

- Nxitja e bashkёpunimit midis trinomit pushtet 
lokal-biznes-komunitet.
Bizneset tё cilat prodhojnë ose tregtojnë produkte bio e me cilёsi sipas 

standardeve, pajisen me certifikatёn e garantimit të cilësisë. Këto janё 

produkte bio-organike tё certifikuara nga organe tё specializuara tё 

BE-sё, tё cilat njihen nga Ministria e Bujqёsisё. Produktet e certifikuara 

kanё specifikat e tyre, që pasqyrohen edhe nё etiketё.

 

Certifikimi i produkteve bio bёhet pas vlerёsimit mbi bazёn e njё sёrё 

analizash tё realizuara herё pas here të produktit, deri nё certifikimin e 

tij. Nё territorin e Bashkisё Lezhё ka shume subjekte prodhuese, 

eksportuese tё produkteve tё tyre, tё pajisura me certifikatёn e BE-sё, si 

kantina vere, aktivitete të pёrpunimit të peshkut dhe aktivitete të pё

rpunimit të tё brendshmeve tё bagёtive. 



Gjetjet Kryesore:

- 44% e të anketuarve kishin informacion mbi energjinë e rinovueshme, 

ndërsa 56% prej tyre nuk kishin informacion;

- 10% e të anketuarve pohuan përdorimin e paneleve diellore në familjet e 

tyre, ndërsa 90% mohuan përdorimin e paneleve diellore;

- 68% e të anketuarve pohuan se bizneset e qytetit të Lezhës përdorin 

panele diellore, ndërsa 32% e tyre mohuan që bizneset e qytetit të Lezhës 

përdorin panele diellore;

- 14% e të anketuarve u përgjigjën se kanë dëgjuar mbi certifikatat bio, 

ndërsa 86% e tyre shprehën se nuk kanë dëgjuar për certifikatat bio;

- 5% e të anketuarve mohuan prodhimin e produkteve bujqësore bio në 

qytetin e Lezhës, ndërsa 95% e të anketuarve pohojnë se në qytetin e 

Lezhës prodhohen produkte bujqësore bio;

- 60% e të anketuarve shprehin mendimin që toka/uji/ajri nuk janë të 

pastra në qytetin e Lezhës, ndërkohë 40% e të anketuarve shprehin 

mendimin që toka, uji, ajri janë të pastra në qytetin e Lezhës; 

- 41% e të anketuarve shprehin mendimin që ruhen mirë sipërfaqet dhe 

resurset nga konsumi, ndërsa 59% e të anketuarve shprehin mendimin që 

janë të ruajtura keq nga konsumi; 

- 38% e të anketuarve shprehin mendimin që shkolla dhe universiteti 

formon specialistë, ndërsa 62% shprehin mendimin që shkolla dhe 

universiteti nuk formon specialistë;

- 61% e të anketuarve shprehin mendimin që në shkolla përdoren kurrikula 

të vjetra, ndërsa 39% e tyre shprehin mendimin që kurrikulat që përdoren 

në shkolla janë bashkëkohore.

- 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 i 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 Lezhë.

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:

- Nevojiten trajnime të vazhdueshme pёr stafin vendor mbi çështjet e 

sfidave mjedisore.

- Nevojitet bashkёpunim me organizata tё shoqërisё civile.

- Të domosdoshme janë trajnimet me tё rinjtё nё shkolla, ndёrhyrjet nё 

kurrikulat shkollore me qёllim thjeshtimin e informacionit qё tё jetё i 

kuptueshёm dhe i aksesueshёm pёr ta.

- Informimi i komunitetit nёpёrmjet fokus-grupeve duhet të 

shndërrohet në praktikë, si dhe tё integrohet nё komunitet koncepti 

“Lagje”.

- Nxitja e bizneseve qё tё kontribuojnё dhe tё bashkёpunojnё nё këtё 

aspekt.

- Nё zonat rurale tё edukohet dhe tё mbёshtetet krijimi i fermave.



- Tё thellohet investimi tek speciet nё zhdukje.

- Të nxiten fermerët për rritjen dhe kultivimin e produkteve bio.

- Bujqёsi solidare - Disa bujq duhet të bёjnё bashkё ekonomitё familjare 

private pёr tё krijuar partneritet dhe njё bujqёsi rajonale, me qёllim qё tё 

investohet nё zonat rurale. 



- 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 


