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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 bashkëautorin, Engjell Gjugja, koordinator lokal i 

qytetit të Shkodrës, përfaqësues i organizatës “Qendra rinore "Atelie”. 

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 proesi.

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: 
Kongresi Rinor Kombëtar ka bashkëpunuar me Bashkinë Shkodër dhe 

organizatat që veprojnë në këtë bashki për të realizuar aktivitete të 

larmishme në shërbim të rinisë në nivel lokal, hartimin e planit të veprimit, 

lobimin dhe advokimin për çështje rinore në nivel kombëtar.

Kongresi Rinor Kombëtar i mbështetur nga Fondacioni Friedrich Ebert, ka 

dhënë një kontribut domethënës në sferën kërkimore në nivel lokal për 

ngritjen e Planeve të veprimit për rininë.

Planet lokale të veprimit për rininë janë një iniciativë 3-vjecare e Kongresit 

Rinor Kombëtar në bashkëpunim me Fondacionin Friedrich Ebert, për 

realizimin e 12 Planeve lokale të veprimit për rininë si dhe shtjellimin e 

kapitujve përkatës. Plani lokal i veprimit është një proces i nisur që në vitin 

2017. Deri më tani ka nxjerrë në pah vlefshmërinë e kontributit të 

organizatave rinore aktive, të rinjve në përgjithësi dhe institucioneve 

vendore në ushtrimin e dialogut të strukturuar dhe shprehjes së vizionit të 

përbashkët për një mjedis që u ofron të rinjve mundësi. Në tre vite të 

angazhimit në 12 qarqe, KRK u ka ofruar organizatave rinore dhe 

institucioneve vendore një angazhim unik me një qasje nga poshtë-lart 

dhe me një metodologji të strukturuar. 

Aktualisht po punohet në drejtimin e transformimit social-ekologjik, ku 

janë realizuar një serë aktivitetesh si trajnime, workshope, takime, 

intervista, anketime etj, me qëllimin final përgatitjen e një manuali e 

dokumenti strategjik, i cili do të vihet në dispozicion të institucioneve 

lokale dhe qëndrore, biznesit, OJF të ndryshme por edhe komunitetit. 

Aktivitetet e realizuara kanë gjetur mbështetjen e këtyre institucioneve 

teksa kanë patur në fokus të rinjtë, si promotorë të ndryshimit dhe 

transformimit social-ekologjik.



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

Bashkisë Shkodër 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 

spikatura në këtë plan.   

Si hap i parë, u zhvillua studimi i situatës në Bashkinë Shkodër në 

fushën e ekologjisë dhe mjedisit, duke analizuar dokumentet 

strategjike në nivel kombëtar dhe lokal, me rëndësi për çëshjen në fjalë. 

Kongresi Rinor Kombëtar në bashkëpunim me Fondacionin Friedrich 

Ebert, mundësoi disa trajnime të koordinatorëve lokalë, ku pjesë ishte 

koordinatori i Bashkisë Shkodër, përfaqësues të bashkive të 12 qarqeve 

të përfshira në këtë iniciativë, për t’u njohur më shumë mbi konceptin e 

transformimit social e mjedisor. Pjesë thelbësore e këtij manuali është 

realizimi i pyetsorëve dhe intervistave për përfaqësuesit e pushtetit 

lokal, drejtorive rajonale, agjencive kombëtare në nivel lokal, 

përfaqësuesve të arsimit të mesëm dhe të lartë/bizneseve etj, si dhe 

anketimet për të rinjtë në lidhje me këtë tematikë. 

Në fund të analizimit të pyetësorëve dhe intervistave, u zhvillua takimi 

online i koordinatorëve, ku u diskutua mbi gjetjet në nivel lokal me Prof. 

Miosga, dhe përpunimin e rekomandimeve finale.

DISA FJALЁ RRETH AUTORIT: 
Engjell Gjugja është aktiv në shoqërinë civile prej më shumë se 12 

vitesh. Ai ka zhvilluar aktivitete të ndryshme në nivel lokal mbi edukimin 

mjedisor, aktivitete kulturore, artistike dhe gjithashtu ka nxitur 

përmirësimin e politikave rinore në nivel lokal dhe qendror. Gjugja është 

diplomuar në Filozofi.

Gjithashtu ka qenë president i Kongresit Rinor Kombëtar dhe më pas ka 

kryer rolin e koordinatorit lokal për Bashkinë Shkodër në hartimin e 

Planit të veprimit rinor, Masterplanit të punësimit etj.



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? 
Hartimi i këtij manuali u jep mundësi të rinjve të Bashkisë Shkodër të rrisin 

nivelin e njohurive dhe të ndërmarrin masa konkrete, për mbrojtjen e 

sistemit ekologjik në nivel lokal. Bashkëpunimi i aktorëve publikë dhe 

jopublikë në nivel lokal është çelësi për edukimin cilësor të brezave të 

ardhshëm në temat ekologjike. Hartimi i këtij manuali synon 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.

- Kriza klimatike dhe situata aktuale nё Shqipёri.
Instituti i Gjeoshkencave, i cili monitoron treguesit që lidhen me 

ndryshimet klimatike në vendin tonë, pranon se efektet e ndryshimeve 

klimatike po ndihen edhe në Shqipëri. Sipas këtij Instituti, ka një ndikim të 

theksuar në sasinë e reshjeve e cila është ulur në 10-15%, por gjithashtu 

vihet re edhe një rritje e intesitetit të reshjeve në formën e shtrëngatave 

apo stuhive, duke shkaktuar përmbytje të njëpasnjëshme me dëmtime 

në banesa por edhe në toka e kultura bujqësore, problematika këto me të 

cilat Bashkia Shkodër ballafaqohet shumë shpesh. 



Republika e Shqipërisë, për të mbrojtur sistemin ekologjik, ka 

ndërmarrë hapa legjislativë duke hartuar disa ligje: 

- 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;)

Gjithashtu, është hartuar edhe Strategjia kombëtare për integrimin dhe 

zhvillimin dhe janë ngritur Agjencia Kombëtare e Mjedisit  dhe Pyjeve 

(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).

- Situata dhe analiza e të dhënave në nivel lokal.

Zona Gjeografike: Shkodra kufizohet në veri me bashkinë e Malësisë së 

Madhe, në perëndim me Malin e Zi, në lindje me bashkinë Tropojë, në 

jug me bashkinë Vau i Dejës dhe një pjesë e saj me bashkinë Lezhë. 

Qendra e kësaj bashkie është qyteti i Shkodrës.

Popullsia: Sipas Censusit të vitit 2011, Bashkia e Shkodrës ka një popullsi 

prej 135,612 banorësh. Ndërkohë që sipas Regjistrit civil, kjo bashki ka 

200,889 banorë. Bashkia e re shtrihet në një sipërfaqe prej 872.71 km2, 

me një densitet prej 230.18 banorë/km2 sipas Regjistrit civil dhe 155.39 

banorë/km2 sipas Censusit 2011.

Të dhëna të tjera: Pozita gjeografike e bashkisë së Shkodrës dhe 



kushtet klimatike i japin asaj avantazhe në zhvillimin e bujqësisë dhe 

turizmit. Brenda një hapësire prej 100 km, rajoni paraqet kushte optimale 

natyrore për turizëm bregdetar dhe liqenor (Velipoja dhe liqeni i 

Shkodrës); turizëm malor (Thethi); turizëm kulturor (qyteti i Shkodrës dhe 

kështjella e Rozafës) si dhe agro-turizëm. Burimet natyrore, afërsia e kësaj 

zone me Malin e Zi dhe lidhjet tradicionale me bashkësinë matanë kufirit, 

përbëjnë një mjet tjetër të rëndësishëm për zhvillimin social dhe 

ekonomik të Shkodrës.

Bashkia e Shkodrës gjatë viteve të fundit ka pasur një zhvillim të 

konsiderueshëm në infrastrukturë, por edhe në investime madhore siç 

janë Ura e Bunës, pika kufitare e Muriqanit, autostrada Shkodër - Hani i 

Hotit, përfundimi i unazës së qytetit apo ndërtimi i pedonaleve.

Përmbytjet konsiderohen një ndër problemet kryesore të Shkodrës, të 

cilat shkaktojnë dëme të konsiderueshme në pjesën më të madhe të 

bashkisë së re. Përballë bashkisë së re shtohet sfida e zgjidhjes së këtij 

problemi, përmes ndërhyrjeve në lumin e Bunës dhe ndërtimit të 

argjinaturave në lumenjtë Drin dhe Kir.

Strategji dhe plane vendore veprimi në Bashkinë Shkodër.

- “Vlerësimin strategjik mjedisor P.P.V. Bashkia Shkodër”, i përgatitur në 

përputhje me legjislacionin shqiptar në veçanti bazuar në ligjin nr. 91/2013 

“Për vlerësimin strategjik mjedisor” si dhe në legjislacionin e Bashkimit 

Europian që kërkohet për këtë lloj vlerësimi;

- Planin e përgjithshëm vendor 2015 – 2030;

- Plani i veprimit për përmirësimin e shërbimit të kullimit në Bashkinë 

Shkodër;

- Plani i mbrojtjes së biodiversitetit – Bashkia Shkodër 2017;

Plani lokal për veprimin e zhurmave në mjedis;



- Plani i masave për parandalimin dhe menaxhimin e zjarreve në fondin 

pyjor.

Projekte zhvillimi të ndërmarra në Bashkinë Shkodër.

- Projekti “Rikonstruksioni i rrugës Qafë Thore – Theth”, Programi: 

Investime prioritare me impakt në zhvillimin e turizmit. Financues 

Banka Botërore. 

- Projekti “Rikonstruksioni i sheshit të Shirokës”. Financues: Qeveria 

Shqiptare (Fondi shqiptar i zhvillimit)

- Rikualifikimi i bregut perëndimor të liqenit të Shkodrës

- Projekti: “Zhvillimi i turizmit mjedisor në lumin Buna dhe liqenin e 

Shkodrës” 

- Çfarë ёshtё transformimi social-ekologjik? 

Transformimi social-ekologjik është një term që përfshin ndryshime të 

politikave social-ekonomike dhe të kulturës, të cilat në thelb synojnë 

ndërthurjen e sektorëve të ndryshëm për të analizuar dhe zhvilluar 

çështjet e krizës social-ekologjike, më të cilën ballafaqohemi në këtë 

kohë. 

Ky proces transformimi i referohet ndërveprimit të shoqërisë me 

natyrën, që reflektohet te konsumi material si dhe marrëdhëniet e tjera 

të shoqërisë me industrinë.

Si rrjedhojë e këtyre marrëdhënieve komplekse, situata ekologjike po 

bëhet gjithmonë e më kritike në nivel global. Konsumi i tepërt dhe 

prodhimi industrial po influencon negativisht zhvillimin e 

qëndrueshëm të shoqërisë njerëzore. Thellimi i kësaj krize e bën edhe 

më të nevojshme nevojën për transformim rrënjësor të mënyrës së 

jetesës, të raportit tonë me natyrën, të uljes së konsumit, të 

përmirësimit të politikave publike etj. 



- Transformimi social-ekologjik nё praktikё: Komunitetet të cilat 

ballafaqohen me fatkeqësi natyrore janë të detyruara të krijojnë 

mekanizma mbrojtjes për shoqërinë. Në nivel qendror janë hartuar ligje si 

p.sh 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. Mbi këtë bazë ligjore, Bashkia Shkodër ka hartuar këto 

dokumente strategjike:

- “Vlerësimin strategjik mjedisor P.P.V. Bashkia Shkodër”, i përgatitur në 

përputhje me legjislacionin shqiptar në veçanti bazuar në ligjin nr. 91/2013 

“Për vlerësimin strategjik mjedisor” si dhe në legjislacionin e Bashkimit 

Europian që kërkohet për këtë lloj vlerësimi;

- Planin e përgjithshëm vendor 2015 – 2030;

- Plani i veprimit për përmirësimin e shërbimit të kullimit në Bashkinë 

Shkodër;

- Plani i mbrojtjes së biodiversitetit – Bashkia Shkodër 2017;

- Plani lokal për veprimin e zhurmave në mjedis;

- Plani i masave për parandalimin dhe menaxhimin e zjarreve në fondin 

pyjor dhe të kullotave.

Përmes këtyre dokumenteve strategjike në nivel lokal, por edhe 

kombëtar, bashkia dhe qeveria synojnë rritjen dhe nxitjen e transformimit 

social-ekologjik në mënyrë që ai të pasqyrohet drejtpërdrejt në 

komunitet, duke transformuar modus vivendi (mënyrën e të jetuarit).

Zbatimi më efektiv i këtyre planeve ndodh kur sektorët e ndryshëm 

publikë dhe jopublikë ndërthuren duke krijuar mundësinë e rrjetëzimit të 

të gjithë qytetarëve për një të ardhme të qëndrueshme.



Ky transformim merr formë me angazhimin e të gjithë aktorëve, pa 

nënvlerësuar në asnjë moment rolin që mund të luajë secili, në çdo 

nivel. Lidhur me analizën e situatës në nivel lokal në Bashkinë Shkodër, 

68% e të të anketuarve pohuan që bizneset e qytetit të Shkodrës 

përdorin panele diellore, ndërsa 32% e tyre mohuan që bizneset e 

qytetit të Shkodrës përdorin panele diellore. Kjo e dhënë është tregues 

i qartë që bizneset lokale po bëhen promovues të transformimit, por 

edhe pushteti lokal gjithashtu, ka filluar marrjen e masave në 

termoizolimin e godinave të shkollave dhe institucioneve publike, 

promovimin e paneleve solare “FlowerSolar” etj.

Promovimi i transformimit duke filluar nga pikat kyçe të komunitetit si 

institucionet publike dhe biznesi janë çelësi i një transformimi të 

qëndrueshëm.

- 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 tek të rinjtë. 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.

Modelet modeste që ekzistojnë në komunitet si qëndrimi ndaj ndotjes 

së tokës, ujit, ajrit, përdormi 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 të gjithë aktorët lokalë. E gjithë kjo do të shërbente si nxitje 

për krijimin dhe transformimin social e mjedisor.

Orientimi drejt një qasjeje më mbështetëse ndaj komunitetit, duke e 

fuqizuar me informacionin e nevojshëm si kuadrin ligjor, strategjitë 

ndërsektoriale, programet dhe nismat e reja, aktorët që veprojnë dhe 

donatorët, mund të rrisin besueshmërinë në institucion dhe nivelit e 

ndërgjegjësimit të shoqërisë në procesin e transformimit konkret. Kjo lloj 

qasjeje garanton bashkëpunimin në këtë drejtim si bashkaktorë dhe 

promotorë.

- Pushteti lokal si agjent ndryshimi.

Pushteti lokal është sistemi qendror i fuqizimit të këtij rrjeti drejt 

transformimit social-ekologjik. Si aktor kyç, ai mbështet bizneset dhe 

familjet që promovojnë këtë transformim; nxit bashkëpunimin 

ndërsektorial; subvencionon dhe lehtëson financiarisht në promovimin e 

bizneseve dhe Ojf-ve që janë në mbrojtje të sistemit ekologjik dhe harton 

plane strategjike për garantimin e qëndrueshmërisë.

Mbështetja e pushtetit lokal dhe fuqizimi i komunitetit me dije specifike 

sjell rritjen e mëtejshme të besimit që komuniteti ka ndaj tij, si dhe 

garanton suksesin drejt transformimit social-ekologjik.

- Nxitja e bashkёpunimit midis trinomit pushtet lokal-biznes-komunitet.

Nxitja e bashkëpunimit me anë të këtij trinomi krijon qëndrueshmëri 

afatgjatë dhe një proces dinamik e gjithëpërfshirës të edukimit qytetar. 

Çdo anëtar komuniteti është pjesë e mjedisit social lokal dhe e 

pjesëmarrjes aktive në këtë bashkëpunim, por secili duhet të identifikojë 



qartë rolin dhe përgjegjësitë e veta.

Që ky bashkëpunim të jetë real dhe afatgjatë, i takon secilës palë të 

përmbushë detyrat e veta dhe të zbatojë kuadrin normativ qendror, si 

dhe të nxisë zbatimin e tij. Nga ana tjetër, është e domosdoshme që të 

promovojnë planet strategjike për mbrojtjen ekologjike, me qëllim 

nxitjen efektive të transformimit.

Gjetjet kryesore:

- 45% e të anketuarve kishin informacion mbi energjinë e rinovueshme 

ndërsa 55% prej tyre nuk kishin informacion;

- 7% e të anketuarve pohuan përdorimin e paneleve diellore në familjet 

e tyre, ndërsa 93% mohuan përdorimin e paneleve diellore;

- 68% e të anketuarve pohuan që bizneset e qytetit të Shkodrës përdorin 

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

Shkodrës përdorin panele diellore;

- 11% e të anketuarve u përgjigjën se kanë dëgjuar mbi certifikatat bio, 

ndërsa 89% e tyre shprehën që nuk kanë dëgjuar për certifikatat bio;

- 3% e të anketuarve mohuan prodhimin e produkteve bujqësore bio në 

qytetin e Shkodrës, ndërsa 97% e të anketuarve pohojnë se në qytetin e 

Shkodrës prodhohen produkte bujqësore bio;

- 1% e të anketuarve mohuan konsumin e produkteve bio në 

familjen/qytetin e Shkodrës ndërsa 99% pohuan konsumin e 

produkteve bio;

- 72% e të anketuarve shprehin mendimin që toka/uji/ajri nuk janë të 

pastra në qytetin e Shkodrës, ndërkohë 28% e të anketuarve shprehin 

mendimin se toka/uji/ajri janë të pastra në qytetin e Shkodrës;

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

resurset) ndërsa 59% e të anketuarve shprehin mendimin që janë të 

ruajtura keq nga konsumi;

- 39% e të anketuarve shprehin mendimin që shkolla/universiteti 

formon specialistë, ndërsa 61% shprehin mendimin që 61%



shkolla/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 përdorën 

në shkolla janë bashkëkohore;

- 20% e të anketuarve pohojnë që kanë marrë formim në mbrojtjen e 

resurseve (kanë përzgjedhur 1 variabël); 

- 3% e tyre pohon që kanë marrë formim në mbrojtjen e resurseve dhe 

prodhimin miqësor ndaj mjedisit (kanë përzgjedhur 2 variabla); 

- 9% e tyre pohon që kanë marrë formim në mbrojtjen e resurseve dhe mbi 

produktet e riciklueshme (kanë përzgjedhur 2 variabla); 

- 15% prej tyre pohon që kanë marrë formim në mbrojtjen e resurseve, 

produktet e riciklueshme dhe prodhimin miqësor ndaj mjedisit (kanë 

përzgjedhur 3 variabla); 

- 18% e të anketuarve pohuan që kanë marrë formim mbi prodhimin 

miqësor ndaj mjedisit (kanë përzgjedhur 1 variabël) dhe 25% e tyre 

pohuan që kanë marrë formim mbi produktet e riciklueshme (kanë 

përzgjedhur 1 variabël) ndërsa vetëm 7% e tyre nuk janë përgjigjur (nuk 

kanë përzgjedhur variabël);

- 26% e të anketuarve kanë pohuar që ka politika rajonale për reduktimin 

e lëvizjes së automjeteve, ndërsa 74% e tyre mohojnë ekzistencën e 

politikave rajonale për reduktimin e lëvizjeve të automjeteve;

- Shumica e të anketuarve ose janë përgjigjur me “jo” (68%), ose nuk janë 

përgjigjur (32%), ndërsa 14% i janë përgjigjur me “Po” pyetjes nëse ka 

politika të qëndrueshme të edukimit mjedisor;

- Shumica e të anketuarve ose janë përgjigjur me “jo” (47%), ose nuk janë 

përgjigjur (24%) dhe 29% i janë përgjigjur me “po” pyetjes nëse ka oferta 

për edukim dhe trajnim mjedisor në nivel rajonal. 



- Transformimi social-ekologjik si model zgjidhjeje pёr ndryshimet 

klimatike.

Transformimi social-ekologjik nuk është thjesht një opsion, por e vetmja 

alternativë që shoqëria jonë ka për zhvillimin e qëndrueshëm e në 

harmoni me mjedisin dhe klimën. Është i vetmi model që na ndihmon 

të kuptojmë rëndësinë që ka për të ardhmen tonë, mbrojtja e mjedisit 

dhe shfrytëzimi racional i burimeve natyrore. Nga përpunimi i të 

dhënave të të intervistuarve, nga institucione të ndryshme publike dhe 

jopublike, u shfaq nevoja e bashkëpunimit dhe pikëpamjet e njëjta që 

kanë për transformimin e komunitetit.

Bazuar mbi gjetjet nga proçesi i intervistimeve dhe anketimeve 

dolën në pah këto REKOMANDIME PËR INSTITUCIONET E NIVELIT 

LOKAL:

- Zhvillimi i strategjive lokale për ndërgjegjësimin, sensibilizimin dhe 

investimin në institucionet publike dhe shkollat publike, në tranzicionin 

drejt energjive të rinovueshme.

- Të fillojë zëvendësimi i autobusëve të qytetit me autobusë 

eko-miqësorë, duke vendosur si kriter për përzgjedhjen e kompanisë 

kontraktore që 2 në 3 autobusët të jenë eko-miqësorë.

- Garantimi i fillimit të transformimit të lëvizshmërisë, duke filluar nga 

kufizimi i hapësirave për trotineta dhe biçikleta me sinjalistikën 

përkatëse.

- Krijimi i fushatave komunikuese për përdorimin e makinave elektrike, 

duke filluar nga konvertimi i makinave të institucionit publik të 

Bashkisë Shkodër.

- Organizimi i “Shkodra Green Day”, një herë në muaj duke bllokuar 

akset qendrore të qytetit dhe pedonalen e Shirokës.

- Planifikimi i zonave të qytetit të Bashkisë së Shkodrës në të cilat nuk 

duhet të përdoren makina dhe ndërtimi i parkingjeve publike kolektive.

- Të nisë transformimi i ngrohjes në dy-tre shkolla publike të Bashkisë 

Shkodër dhe të zhvillohet një fushatë promovuese për to, si shembull i 



një komuniteti të qëndrueshëm për edukimin e brezit të ri.

- Ngritja e një strukture për konsulencë dhe informacion për ndërtuesit 

mbi ndërtimet ekologjike dhe identifikimin dhe rrjetëzimin e kompanive 

të ndërtimit ekologjik.

- Përcaktimi dhe informimi i qytetarëve mbi kriteret ekologjike për planet 

dhe rikonstruksionet private dhe publike.

- Zhvillimi i programeve të financimit për ndërtimin ose rindërtimin që 

plotësojnë kriteret mjedisore.

- Inkurajimi i ripërdorimit apo edhe riciklimit të materialeve të ndërtimit, 

duke planifikuar nxitjen e kompanive që ripërpunojnë materialet e vjetra 

dhe i shesin me gjysmë çmimi.

- Mbështetja ekonomike dhe promovimi i bizneseve që ruajnë dhe nxisin 

ruajtjen e sistemit ekologjik.

- Identifikimi dhe ngritja e rrjetit lokal të bizneseve të certifikuara bio dhe 

asistencë në promovimin dhe lidhjen e tyre me tregun ndërkombëtar.

- Vijimi i organizimit të panaireve për promovimin e bizneseve ekologjike.

- Mbështetja e startup-eve të fermerëve të rinj që synojnë të hyjnë në 

tregun vendas, duke synuar certifikimin biologjik, promovimin e konsumit 

të qëndrueshëm dhe mbrojtjen e sistemit ekologjik.

- Sigurimi i kopshteve publike me ushqime lokale të prokuruara nga 

bizneset e certifikuara bio dhe promovimi përmes fushatave të 

komunikimit, i ushqimit bio në shkollat publike.

- Vazhdimi i promovimit të mbrojtjes së florës dhe bimësisë në zonën e 

liqenit të Shkodrës.

- Mbështetje ekonomike dhe bashkëpunim me organizata që synojnë 

ndërgjegjësimin e të rinjve nëpërmjet edukimit joformal në përdorimin e 

energjisë së riprodhueshme, transformimin e lëvizshmërisë, promovimin 

e alternativave ekologjike të ngrohjes, transformimit e konsumit, atij agrar 

dhe ushqimin.



- 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.

- Referencat
- Prof. Dr. Manfred Miosga, Janis Schiffner, MSc. Dr. Habil. Sabine Hafner, 

Franziska Falterer, B.A., Das Klima-Handbuch für Kommunen, 2020

- Planet lokale të veprimit me rininë. Kongresi Rinor Kombëtar, FES Tirana. 

https://krk.al/local-youth-policy-employment-master-plans/ 

- “Vlerësimin strategjik mjedisor P.P.V. Bashkia Shkodër”, i përgatitur në 

përputhje me legjislacionin shqiptar në veçanti bazuar në ligjin nr. 91/2013 

“Për vlerësimin strategjik mjedisor” si dhe në legjislacionin e Bashkimit 

Europian që kërkohet për këtë lloj vlerësimi;

- Planin e Përgjithshëm Vendor 2015 – 2030;

- Plani i veprimit për përmirësimin e shërbimit të kullimit në Bashkinë 

Shkodër;

- Plani i mbrojtjes së Biodiversitetit – Bashkia Shkodër 2017;

- Plani lokal për veprimin e zhurmave në mjedis;

- Plani i masave për parandalimin dhe menaxhimin e zjarreve në fondin 

pyjor/kullosor;

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 



- Ligji nr. 9587, datë 20.7.2006, “Për Mbrojtjen e Biodiversitetit”:

- Ligji nr. 8906, datë 6.6.2002 “Për zonat e mbrojtura” ndryshuar me ligjin 

nr.9868, datë 4.2.2008 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8906, 

datë 6.6.2002 “Për zonat e mbrojtura”:

- Ligji nr 10463, datë 22.9.2011 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve’’

- Ligji nr. 10440, datë 07.07.2011 “ Për Vlerësimin e Ndikimit ne Mjedis” :

- Ligji nr.9115, datë 24.7.2003 “Për trajtimin mjedisor të ujërave të 

ndotura”:

- Ligji nr. 9108, datë 17.7.2003 “Për substancat dhe preparatet kimike”:

- Ligji nr. 9774, datë 12.7.2007 “Për vlerësimin dhe administrimin e 

zhurmës në mjedis”: 

- Ligji nr. 107/2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”  


