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1. PЁRSE KY MANUAL?  

Ky manual vjen në një moment kur e gjithë bota po përballet me 

ndryshimet klimatike, me shterimin e rezervave fosile, keqpërdorimin e 

burimeve, rritjen e niveleve të CO2, ndotjen e tokës, ujit dhe ajrit. Në 

hartimin e këtij manuali u përdoren metodologji të ndryshme si 

hulumtimi në terren, mbledhje informacionesh të dokumentuara nga të 

dhënat statistikore në institucionet si bashkia, Zyra Arsimore, shkollat, 

Drejtoria e Shëndetit Publik, OJF, biznese etj, intervista me fokus grupe, 

anketa me të rinjtë e komunitetit si dhe takime dhe workshope. Pra, puna 

në ndërtimin e këtij manuali përfshiu në vetvete angazhimin dhe 

përfshirjen e të gjithë komunitetit në Bashkinë Përmet, duke mbledhur 

informacion nga këndvështrime të ndryshme që prekin komunitetin.

 

Manuali do të ndikojë në mënyrë direkte mbi institucionet publike, OJF-të 

dhe biznesin, pasi strukturon veprimet dhe drejtimet e politikave 

mjedisore si në nivel lokal por edhe kombëtar. Manuali gjithashtu ndikon 

në mënyrë direkte por edhe indirekte mbi komunitetin, pasi 

ndërgjegjëson dhe promovon në një shkallë të gjerë trasformimin 

ekologjik. Ky manual synon të hedhë hapat themelore drejt transformimit 

ekologjik dhe drejt një të ardhmeje të sigurt. Manuali është një vlerë e 

shtuar për shoqërinë pasi edukon, mbron dhe na udhëzon drejt një të 

ardhmeje më të mirë dhe më të sigurt për ne dhe brezat që do të vijnë.

në Evropë dhe energjia e përdorur vjen e pastër nga hidrocentralet, por 

vlen të përmenden nismat që po ndërmerren në krijimin e parqeve 

fotovoltaike si ai i Karavastasë, vendosja e neoneve ndriçuese të natës me 

panele diellore, vendosja nëpër institucionet publike e paneleve diellore 

apo hapja e ankandeve nga ana e Ministrisë së Energjitikës për parqet 

eloike (shfryrtëzimin e erës). Strategjia kombëtare e energjisë, “Shqipëria 

2030” synon arritjen e niveleve të konsumit të energjisë së rinovueshme 

në 42% deri në vitin 2030.

 

Transformimi i mobilitetit - Shqipëria aktualisht përdor një sistem 

transporti dhe mobiliteti të vjetër, kryesisht autobusat dhe furgonat. Këto 

mjete transporti janë kryesisht të amortizuara, çka shkakton një ndotje të 

konsiderueshme. Hapat konkretë në drejtim të kësaj situate janë 

ndërmarrë nga qeveria në bashkëpunim me programin e Bashkimit 

Europian, “IPA3”, në rivitalizimin e hekurudhave shqiptare, ku ka filluar 

rindërtimi i linjës hekurudhore Tiranë-Rinas-Durrës, si dhe është në fazë 

studimi linja Hani i Hotit, Shkodër-Korçë, Greqi, si pjesë e projektit të BE 

për interkonjeksionin. 

Gjithashtu, po ndërmerren hapa konkrete nga bashkitë e mëdha në 

zëvendësimin e autobusave me lëndë djegëse të transportit urban me 

autobusa elektrikë. Shumë bashki po promovojnë dhe nxisin përdorimin e 

taksive elektrike, duke u mbështetur në ngritjen e stacioneve të karikimit 

elektrik. Një zhvillim të madh po marrin edhe ndërtimi i korsive për 

biçikleta dhe aktivitetet si “Një ditë pa makinë”,“PedalON”etj. 

Transformimi i ngrohjes dhe politika të qëndrueshme të strehimit - 

Sistemi i ngrohjes në familjet shqiptare funksionon kryesisht me djegien e 

lëndës drrusore, ndërsa në institucionet shtetërore si shkolla, spitale, 

konvikte dhe godina të ndryshme administrative përmes kaldajave me 

naftë ose energji elektrike. Në këtë drejtim, vlen të përmendet iniciativa e 

biznesit në zëvendësimin e lëndës drusore me pelet, një mënyrë kjo më 

ekonomike, më efiçente në ngrohje dhe miqësore me ambientin.

 

Transformimi industrial dhe sufiçenca: prodhimi dhe konsumi - 

Shqipëria nuk ka një aktivitet industrial të zhvilluar dhe për pasojë është 

një vend importues i produkteve dhe shërbimeve, duke e karakterizuar 

kështu ekonominë shqiptare si një ekonomi konsumi. Për pasojë, kemi 

edhe një suficit në prodhim-konsum. Megjithatë, industria ekzistuese ka 

nevojë për zbatimin e kuadrit ligjor dhe përdorimin e lëndëve ekologjike 

dhe miqësore me ambientin. Gjithashtu, është tejet i rëndësishëm 

edukimi dhe ndërgjegjësimi i publikut në shkallë të gjerë, mbi konsumin 

dhe përdorimin e racionalizuar të produkteve dhe shërbimeve.

  

Transformimi i mënyrës së ushqyerjes dhe përdorimi i qëndrueshëm i 

tokës - Për sa i takon mënyrës së ushqyerjes dhe përdorimit të 

qëndrueshëm të tokës, mund të themi se aksionet në këtë aspekt kanë 

ardhur më së shumti si ndërgjegjësim nga ana e konsumatorit, i cili është 

shumë i ndjeshëm për këto çështje. Në këtë fushë, vlen të përmendet 

iniciativa e vetë fermerëve në kultivimin e farërave lokale dhe autoktone, 

përdorimin e plehrave organike si dhe mbrojtjen e ruajtjen e tokës. Sot që 

flasim janë ndërmarrë një sërë nismash si “Blej shqip”, “Eat local”, Slow 

food” etj, nisma të cilat promovojnë produkte të pastra dhe miqësore me 

natyrën.

2. KRIZA KLIMATIKE DHE SITUATA 
AKTUALE NЁ SHQIPЁRI. 
Kriza klimatike në Shqipëri ka dhënë ndjeshëm efektet e veta. Bazuar në 

studimet e tij të fundit, 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, 

ndikim i konsiderueshëm vlerësohet në sasinë e reshjeve, e cila është ulur 

në 10-15%, por gjithashtu vihet re një rritje e intensitetit të reshjeve në 

formën e shtrëngatave apo stuhive, duke shkaktuar përmbytje të 

njëpasnjëshme me dëmtime në banesa, por edhe në toka e kultura 

bujqësore. 

Gjithashtu është shtuar edhe fenomeni i erozionit detar, ku me mijëra 

hektarë tokë po humbasin dhe po degradohen nga vërshimi i detit. Sipas 

po të njëjtit Institut, vlerësohet së trendi i rritjes së temperaturës mesatare 

në Shqipëri është në rritje dhe se në dekadat e fundit temperatura 

mesatare është rritur me një gradë celcius. Në përgjigje të këtyre 

fenomeneve kryesore, por edhe të tjerë fenomene që vijnë si derivate të 

njëra-tjetrës, janë ngritur një serë instancash apo grupe pune me 

përfaqësues të qeverisë qendrore, institucioneve lokale, OJF dhe 

specialistë të ndryshëm, për t’ju përgjigjur emergjencës së krizës 

klimatike. Tashmë, janë hartuar një sërë strategjish dhe programesh, si 

dhe është përmirësuar kuadri ligjor duke e përafruar me atë të Bashkimit 

Europian. 

Mbi bazën e 5 shtyllave kryesore të transformimit social-ekologjik vlen të 

theksohen nismat e ndërmarra si;

Transformimi energjitik - Shqipëria është vendi i dytë nga pasuritë hidrike 

djathit, punishtet e glikove, kantinat e verës dhe rakisë apo dhe të frutave 

të thata. Për sa i takon mënyrës së ushqyerjes dhe mbrojtjes së tokës, janë 

ndërmarrë një sërë nismash dhe aksionesh. Në Bashkinë Përmet janë 

zhvilluar një sërë programesh të formimit profesional nga organizata të 

ndryshme dhe institucione shtetërore, kjo pasi Përmeti është një ndër 

zonat më atraktive në jug, sa i takon turizmit alternativ. Aktualisht, po 

realizohen një sërë trajnimesh në inovacion, në sportet e reja rafting, 

climbing, treeking etj, por asaj që po i jepet rëndesi është tradita si në 

kulinari por edhe në përpunimin e produkteve (zahireve) tradicionale dhe 

antike, e cila ka nxitur hulumtimin në kurikula të vjetra, sa i takon kurseve 

të formimit profesional në enogastronomi dhe kuzhinë tradicionale.

Fakti që pjesa më e madhe e bashkisë është zonë e mbrojtur, ndihmon në 

ruajtjen e cilësisë së ujit dhe tokës.

4. ÇFARЁ ЁSHTЁ TRANSFORMIMI 
SOCIAL-EKOLOGJIK? 

Transformimi social-ekologjik është një term përmbledhës që përfshin 

ndryshimet politike, social-ekonomike dhe kulturore që rezultojnë nga 

përpjekjet e bëra prej sektorëve të ndryshëm, për të trajtuar çështjet 

social-ekologjike me të cilat po përballet njerëzimi aktualisht. Ai i referohet 

proceseve të ndërveprimit të shoqërisë njerëzore me natyrën, ku 

përfshihen konsumi material me natyrën (si përdorimi i karburanteve 

fosile, shfrytëzimi i tokës, i pyjeve, lumenjve, deteve, ajrit, etj), si dhe 

marrëdhëniet e shumëfishta shoqërore me natyrën (turizmi, bujqësia, 

blegtoria, aktivitetet recreative) etj. Pra këto marrëdhënie të shumëfishta 

shoqërore që njerëzimi ka me natyrën, janë bërë jashtëzakonisht kritike në 

dekadat e fundit dhe përshkruhen si krizë social-ekologjike që duhet të 

përballohet nga një aksion i qëndrueshëm global. 

Për këtë është i domosdoshëm transformimi rrënjësor i mënyrës sonë të 

jetesës dhe i ekonomisë.

Për ta arritur këtë, ne kemi nevojë për transformimin në prodhimin e 

energjisë, të mobilitetit, të mënyrës si jetojmë, të prodhimit industrial, të 

konsumit privat si dhe të shfrytëzimit të tokës dhe të traditave tona të 

ushqyerjes.

5. TRANSFORMIMI SOCIAL-EKOLOGJIK 
NЁ PRAKTIKЁ: 
Komuniteti është shumë i ndjeshëm ndaj çështjeve social-ekologjike në 

përgjithësi. Është shumë i qartë në botëkuptimin dhe në mënyrën e tij të 

jetesës, e cila ka të bëjë drejtpërsëdrejti me bashkëveprimin fizik dhe 

social me natyrën. Megjithatë, vlerësohet se komuniteti është lënë i vetëm 

në këtë drejtim. Nuk mund të thuhet se nuk ekzistojnë strategjitë, bazat 

ligjore apo programet e ndryshme nga ana e qeverisë, por zbatimi në 

praktikë i tyre, promovimi dhe prezantimi me komunitetin, pothuajse nuk 

ekziston. Komuniteti e ka vullnetin dhe dëshirën për të qenë protagonist 

në transformimin social-ekologjik, por i mungojnë mjetet, baza strategjike 

e ligjore, si dhe drejtimet në të cilat duhet të veprojë. Transformimi 

social-ekologjik pasqyrohet drejtpërsëdrejti në komunitet, në mënyrën e 

jetesës së secilit prej nesh, në aktivitetet që ne zhvillojmë, qofshin biznese 

apo edhe institucione publike e jopublike. Në zbatimin dhe 

implementimin e tij, gjithmonë duhet patur një qasje nga poshtë-lart, ku 

në bazë duhet të jetë komuniteti, sepse është komuniteti ai që ndikohet 

3. ANALIZA E SITUATЁS NЁ NIVEL 
LOKAL: 
Bashkia Përmet është një bashki e vogël në jug të Shqipërisë me një 

popullsi rreth 23 mijë banorë. Afërsisht rreth 70% e territorit të bashkisë 

është zonë e mbrojtur, pjesë e Parkut kombëtar “Bredhi i 

Hotovës-Dangëlli”. Sa i takon çështjes së transformimit energjitik, konsumi 

është i varur drejtpërdrejt nga energjia elektrike dhe kjo si pasojë e 

zhvillimit të ulët ekonomik të zonës dhe mungesës së investimeve në këtë 

sektor. Megjithatë, iniciativat nga biznesi lokal apo nga konsumatori 

familjar nuk mungojnë, sado të vogla që ato janë. Instalimi i paneleve 

diellore për ngrohjen e ujit në hotele, por edhe nëpër banesa, po kthehet 

në një trend të kohëve të fundit. 

Një tjetër moment i cili vlen të theksohet dhe analizohet, është edhe 

çështja e mobilitetit dhe ofertës së transportit publik. Bashkia Përmet 

është një bashki e vogël ku shërbimi urban nuk ofrohet. Shërbimi i cili 

ofrohet është “co-sharing”, i ndarjes së taksive 4+1 apo furgonave që lidhin 

njësitë administrative ose fshatrat me qytetin. Oferta për shërbimin e 

transportit është fikse dhe e palëvizshme. Aktiviteti i këtyre automjeteve, 

nuk prodhon ndonjë impakt në ambient apo në ekologjinë e tij. Për sa i 

takon konsumit familjar, ngrohja është e organizuar në lëndë drusore, si 

dhe në kaldaja me lëndë djegëse karburant ose energji elektrike. Në këtë 

aspekt vlen të përmenden vendimet e Këshillit Bashkiak, i cili vendos 

kritere mbi lëndën e shfrytëzueshme drusore dhe caktimin e zonave 

pyjore për shfrytëzim.

 

Në Bashkinë Përmet industria thuajse nuk ekziston dhe ato pak punishte 

të vogla që ekzistojnë, janë të karakterit artizanal familjar, siç janë baxhot e 

drejtpërsëdrejti. Për të vazhduar më tej me biznesin, OJF, komunitetin e 

donatorëve dhe specialistë të fushave të ndryshme, institucionet lokale 

dhe së fundmi pushteti qendror.

5.1 Ku merr formё ky transformim: 
Transformimi social-ekologjik merr formë përmes çdo individi. Çdo qytetar 

duhet të jetë i mirëinformuar për çështjet ekologjike. Ai duhet të jetë aktiv 

e të veprojë duke iu përshtatur ndryshimeve që po vijnë. Në bazë të një 

studimi të realizuar së fundmi në Bashkinë Përmet, rreth 67% e të 

anketuarve shprehen se kanë njohuri për energjinë e rinovueshme dhe se 

po marrin masa që në familjet e tyre të instalojnë panelet diellore për 

ngrohjen e ujit dhe ky është një shembull shumë i mirë i qasjes pro-aktive 

dhe individuale drejt ndryshimeve social-ekologjike. 

Biznesi ka gjithashtu një qasje pro-aktive ndaj transformimit 

social-ekologjik, pasi ata vlerësojnë se mbrojtja e resurseve dhe natyrës, 

shfrytëzimi i racionalizuar, bujqësia ekologjike apo edhe aktivitetet 

alternative dhe sociale që sjell ky transformim, do të ndikojnë pozitivisht 

në aktivitetet e tyre, duke ulur kostot e biznesit, rritur cilësinë e shërbimeve 

dhe produkteve që ofrojnë, ofertën ekonomike lokale dhe ekonominë e 

zonës.  Sa i takon institucioneve të arsimit, duhet thënë se qasja e tyre ndaj 

transformimit social-ekologjik nuk është në nivele të kënaqshme, 

pavarësisht dëshirës së drejtuesve të këtyre institucioneve për të 

ndërmarrë nisma dhe për t’u organizuar në aktivitete apo fushata të 

ndryshme. 

Arsimi ka mbetur peng i kurrikulave të vjetruara, rishikimi i të cilave është i 

nevojshëm, për t’u përshtatur me situatën bashkëkohore në mënyrë që 

roli dhe aktivizmi i tyre të jetë sa më i madh dhe i qëndrueshëm. Pushteti 

vendor, me gjithë mungesën e madhe të mjeteve dhe fondeve për të 

ndërhyrë, gjithmonë është i pranishëm dhe me një qasje pozitive në 

trajtimin e çështjeve ekologjike, duke luajtur një rol udhëheqës dhe nxitës 

ndaj komunitetit, i cili i beson dhe shprehet pozitivisht se aktori më 

potencial që mund ta udhëheqë drejt transforimit social-ekologjik është 

pushteti lokal.

5.2 Ndёrgjegjёsimi qytetar.
Ndërgjegjësimi qytetar është hapi i parë që duhet të ndërmerret në 

drejtimin e transformimit social-ekologjik. Megjithëse qytetarët janë të 

informuar dhe të ndjeshëm ndaj çështjeve ekologjike, sërish është i 

nevojshëm informimi dhe ndërgjegjësimi i tyre. Në terren vihet re nevoja 

për të shpërndarë informacione mbi transformimin social-ekologjik, si dhe 

ku konsiston ai. 

Po ashtu, qytetarët kanë nevojë të informohen se çfarë ndikimi ka ky lloj 

transformimi në jetën tonë dhe se çfarë ndodh nëse nuk shkojmë drejt tij.

Evidentimi dhe komunikimi i shembujve dhe praktikave të suksesshme 

nga rajoni dhe bota, i shërbejnë rritjes së ndërgjegjësimit qytetar për 

përshtatjen e domosdoshme me këtë lloj transformimi. 

5.3 Qasja nё komunitet.
Komuniteti është aktori kryesor në transformimin social-ekologjik. Veprimi 

i komunitetit si një dhe i vetëm, duke e vendosur veten në qendër të 

aksioneve, garanton suksesin e transformimit. Realizimi i një qasjeje 

• Rritja e kapaciteteve të institucioneve lokale në lidhje me njohjen, 

implementimin e transformimit social-ekologjik.

• Ndërgjegjësimi dhe sensibilizimi i qytetarëve mbi mjedisin, mbetjet 

urbane, transformimin social-ekologjik apo politikat globale me metoda 

më gjithpërfshirëse.

• Certifikimi i produkteve vendase, krijimi i markave lokale dhe 

mbrojtja e tyre.

• Vendosja e standardeve ekologjike si ndërtimet ekologjike, kritere të 

shfrytëzimit racional të pyjeve, kullotave, ujit dhe tokës. Zhvillimi i 

bujqësisë ekologjike, ruajtja e farave autoktone, racave autoktone dhe 

mbrojtja e tyre.

• Shkëmbime ndërqytetase, rajonale, ballkanike dhe evropiane, 

përfaqësime dhe prezantime në panaire produktesh ku promovohen 

produktet e një qyteti tjetër. 

• Promovimi i vlerave vendase, rasteve të suksesshme të biznesit apo 

iniciativash me produkteve vendase

mbështëtese dhe nxitëse ndaj komunitetit, duke e pajisur me 

informacionin e nevojshëm si kuadrin ligjor, strategjitë ndërsektoriale, 

programet dhe nismat e prezantuara në këtë drejtim, aktorët që veprojnë, 

donatorët etj, rrit besueshmërinë në komunitet. 

Kjo qasje krijon ura bashkëpunimi dhe bashkëveprimi, si dhe nxit 

komunitetin në pjesëmarrje aktive, duke qenë ata vetë promotorë dhe 

aktorë të transformimit social-ekologjik, në dobi të bashkëjetesës në 

harmoni me natyrën.

5.4 Pushteti lokal si agjent ndryshimi.
Pushteti lokal është lokomotiva tërheqëse apo agjenti kryesor udhëheqës 

drejt transformimit social-ekologjik. Si një aktor politikbërës lokal dhe i 

mbështetur nga qeveria qendrore, pushteti lokal është i pajisur dhe 

disponon strategjitë dhe bazën ligjore për të vepruar në këtë drejtim. 

Por, situata aktuale, si nga ana financiare por edhe në burime njerëzore 

dhe materiale, thuajse në të gjitha bashkitë e vendit pengon punën dhe 

përpjekjet për realizimin e transformimit. 

Është jashtëzakonisht e nevojshme ngritja e kapaciteteve të stafeve të 

bashkive në sektorët përkatës, për menaxhimin e transformimit, 

mbështetje e bashkive me dokumente strategjike apo zbërthimin e 

strategjive kombëtare në nivele lokale, duke i përshtatur me situatën.

Gjithashtu nevojitet mbështetja ekonomike e bashkive, duke i promovuar 

ato në terrenin e donatorëve, si dhe mbështetje e reflektuar në draftimin 

apo hartimin e nismave. Fuqizimi i pushtetit lokal sjell rrjedhimisht edhe 

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

dhe garanton suksesin drejt transformimit social-ekologjik

5.5 Nxitja e bashkёpunimit midis trinomit pushtet 
lokal-biznes-komunitet.
Transformimi social-ekologjik nuk mund të realizohet vetëm nga pushteti 

lokal apo qeveria qendrore, të cilat disponojnë mjetet monetare dhe 

materiale. Nevojitet partneritet gjithëpërfshirës me të gjithë shoqërinë. Për 

të arritur qëllimin, nevojitet zgjerimi i rrjetit të bashkëpunëtorëve nga 

shoqëria civile, bizneset, ekspertët, komunitetet dhe qytetarët e 

zakonshëm. Të gjithë këta aktorë si dhe qytetarë duhet të jenë aktivë në 

një proces që garanton transparencë dhe besueshmëri përmes 

gjithëpërfshirjes. 

Një praktikë e sukseshme është edhe ajo e krijimit të platformës së 

transformimit, e cila i jep formë partneriteteve të ndryshme, krijon sinergji, 

vendos prioritete të përbashkëta dhe koordinon të gjithë aktorët. 

Platforma e transformimit shërben gjithashtu si platformë për zgjidhjen e 

konflikteve dhe organizon një monitorim të vazhdueshëm, si dhe një 

vlerësim të transformimit në shoqërinë e qytetit. Mbrojtja e klimës dhe e 

resurseve, shrytëzimi i racionalizuar dhe me kritere i burimeve, duhet të 

jetë prioritet në vendimet e qytetarëve për konsumin, në vendimet e 

pushtetit lokal dhe qendror për investime si dhe në modelet zhvillimore të 

biznesit dhe të sipërmarrjeve.

Gjetjet kryesore:  

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

rinovueshme është më e ulët se ajo e aktorëve lokalë. Vetëm 45% e të 

rinjve e kanë këtë informacion. Në rastin e aktorëve lokalë, e kanë 67% e 

tyre.

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

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

kuptojnë zbatimin e saj. Pak të rinj që u përgjigjën, treguan në përgjigjet e 

tyre një kuptim të kufizuar (si energjia diellore, e erës dhe hidrike, energjia 

nga burimet natyrore të rinovueshme, energjia që shndërrohet nga një 

formë në tjetrën etj). Në rastin e aktorëve të tjerë, 50% e tyre nuk janë 

përgjigjur. 

Përgjigjet përfshinin: Përdorimi i burimeve të pafundme natyrore si era 

dhe dielli për të prodhuar energji; zëvendësimi i burimeve aktuale të 

energjisë si karburantet me energji të rinovueshme; duke e përdorur atë 

për ngrohje; përdorimi i energjisë diellore; etj.)

• Shumica e të intervistuarve (86% e të rinjve dhe 58% e aktorëve 

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

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

paneleve diellore janë bizneset dhe familjet.

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

dëgjuar për to. Megjithatë, shumica e të rinjve që u përgjigjën (ose 94%) 

nuk u përgjigjën se çfarë janë certifikatat bio dhe kush i përdor ato. Nga 

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

Shumica e njerëzve që janë përgjigjur (ose 83%) nuk kanë njohuri.

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

93% e të rinjve dhe 100% e aktorëve vendorë janë përgjigjur me “po”.

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

shumica e të rinjve (ose 72%) dhe aktorëve lokalë (ose 67%) janë përgjigjur 

me “jo”. Argumentet përfshijnë: ajri është i ndotur nga minierat e gurit; 

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

mbeturinat nga përdorimi i kimikateve në bujqësi etj.

• Për sa i përket pyetjes se si ruhen nga konsumi sipërfaqet dhe 

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

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

përgjigjur se sipërfaqet e gjelbra dhe burimet nuk ruhen nga konsumi 

(sidomos konsumi i druve të zjarrit).

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

janë përgjigjur se shkolla/universiteti përgatit ekspertë për këto fusha. 

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

bashkëkohore. Në mbështetje të përgjigjes së tyre, aktorët vendorë 

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

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

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

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

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

(22%). 68% e aktorëve lokalë janë përgjigjur se kanë njohuri për format 

solidare të mirëqenies së përbashkët, duke përfshirë mbrojtjen e 

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

ndaj natyrës.

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

ka politika rajonale që synojnë reduktimin e përdorimit të makinave. Ndër 

aktorët vendorë ka të anketuar që mendojnë se bashkia promovon 

politikat për reduktimin e përdorimit të makinave.

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

komunitetin ku jetojmë. Ai shihet si një nevojë e domosdoshme 

implementimi social, sepse ka impakt të drejtpërdrejtë dhe indirekt në 

ndryshimet klimatike.

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

anketuar, vihet 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 Përmet.

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 dhe nxitja e implementimit të kuadrit ligjor dhe nxitja e 

partneriteteve mes institucioneve lokale dhe qendrore me biznesin, OJF 

dhe komunitetin me qëllim transformimin social-ekologjik dhe ekonomik.
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PËR REALIZIMIN E KËTIJ
MANUALI TË KLIMËS PUNUAN:

1. PЁRSE KY MANUAL?  

Ky manual vjen në një moment kur e gjithë bota po përballet me 

ndryshimet klimatike, me shterimin e rezervave fosile, keqpërdorimin e 

burimeve, rritjen e niveleve të CO2, ndotjen e tokës, ujit dhe ajrit. Në 

hartimin e këtij manuali u përdoren metodologji të ndryshme si 

hulumtimi në terren, mbledhje informacionesh të dokumentuara nga të 

dhënat statistikore në institucionet si bashkia, Zyra Arsimore, shkollat, 

Drejtoria e Shëndetit Publik, OJF, biznese etj, intervista me fokus grupe, 

anketa me të rinjtë e komunitetit si dhe takime dhe workshope. Pra, puna 

në ndërtimin e këtij manuali përfshiu në vetvete angazhimin dhe 

përfshirjen e të gjithë komunitetit në Bashkinë Përmet, duke mbledhur 

informacion nga këndvështrime të ndryshme që prekin komunitetin.

 

Manuali do të ndikojë në mënyrë direkte mbi institucionet publike, OJF-të 

dhe biznesin, pasi strukturon veprimet dhe drejtimet e politikave 

mjedisore si në nivel lokal por edhe kombëtar. Manuali gjithashtu ndikon 

në mënyrë direkte por edhe indirekte mbi komunitetin, pasi 

ndërgjegjëson dhe promovon në një shkallë të gjerë trasformimin 

ekologjik. Ky manual synon të hedhë hapat themelore drejt transformimit 

ekologjik dhe drejt një të ardhmeje të sigurt. Manuali është një vlerë e 

shtuar për shoqërinë pasi edukon, mbron dhe na udhëzon drejt një të 

ardhmeje më të mirë dhe më të sigurt për ne dhe brezat që do të vijnë.

në Evropë dhe energjia e përdorur vjen e pastër nga hidrocentralet, por 

vlen të përmenden nismat që po ndërmerren në krijimin e parqeve 

fotovoltaike si ai i Karavastasë, vendosja e neoneve ndriçuese të natës me 

panele diellore, vendosja nëpër institucionet publike e paneleve diellore 

apo hapja e ankandeve nga ana e Ministrisë së Energjitikës për parqet 

eloike (shfryrtëzimin e erës). Strategjia kombëtare e energjisë, “Shqipëria 

2030” synon arritjen e niveleve të konsumit të energjisë së rinovueshme 

në 42% deri në vitin 2030.

 

Transformimi i mobilitetit - Shqipëria aktualisht përdor një sistem 

transporti dhe mobiliteti të vjetër, kryesisht autobusat dhe furgonat. Këto 

mjete transporti janë kryesisht të amortizuara, çka shkakton një ndotje të 

konsiderueshme. Hapat konkretë në drejtim të kësaj situate janë 

ndërmarrë nga qeveria në bashkëpunim me programin e Bashkimit 

Europian, “IPA3”, në rivitalizimin e hekurudhave shqiptare, ku ka filluar 

rindërtimi i linjës hekurudhore Tiranë-Rinas-Durrës, si dhe është në fazë 

studimi linja Hani i Hotit, Shkodër-Korçë, Greqi, si pjesë e projektit të BE 

për interkonjeksionin. 

Gjithashtu, po ndërmerren hapa konkrete nga bashkitë e mëdha në 

zëvendësimin e autobusave me lëndë djegëse të transportit urban me 

autobusa elektrikë. Shumë bashki po promovojnë dhe nxisin përdorimin e 

taksive elektrike, duke u mbështetur në ngritjen e stacioneve të karikimit 

elektrik. Një zhvillim të madh po marrin edhe ndërtimi i korsive për 

biçikleta dhe aktivitetet si “Një ditë pa makinë”,“PedalON”etj. 

Transformimi i ngrohjes dhe politika të qëndrueshme të strehimit - 

Sistemi i ngrohjes në familjet shqiptare funksionon kryesisht me djegien e 

lëndës drrusore, ndërsa në institucionet shtetërore si shkolla, spitale, 

konvikte dhe godina të ndryshme administrative përmes kaldajave me 

naftë ose energji elektrike. Në këtë drejtim, vlen të përmendet iniciativa e 

biznesit në zëvendësimin e lëndës drusore me pelet, një mënyrë kjo më 

ekonomike, më efiçente në ngrohje dhe miqësore me ambientin.

 

Transformimi industrial dhe sufiçenca: prodhimi dhe konsumi - 

Shqipëria nuk ka një aktivitet industrial të zhvilluar dhe për pasojë është 

një vend importues i produkteve dhe shërbimeve, duke e karakterizuar 

kështu ekonominë shqiptare si një ekonomi konsumi. Për pasojë, kemi 

edhe një suficit në prodhim-konsum. Megjithatë, industria ekzistuese ka 

nevojë për zbatimin e kuadrit ligjor dhe përdorimin e lëndëve ekologjike 

dhe miqësore me ambientin. Gjithashtu, është tejet i rëndësishëm 

edukimi dhe ndërgjegjësimi i publikut në shkallë të gjerë, mbi konsumin 

dhe përdorimin e racionalizuar të produkteve dhe shërbimeve.

  

Transformimi i mënyrës së ushqyerjes dhe përdorimi i qëndrueshëm i 

tokës - Për sa i takon mënyrës së ushqyerjes dhe përdorimit të 

qëndrueshëm të tokës, mund të themi se aksionet në këtë aspekt kanë 

ardhur më së shumti si ndërgjegjësim nga ana e konsumatorit, i cili është 

shumë i ndjeshëm për këto çështje. Në këtë fushë, vlen të përmendet 

iniciativa e vetë fermerëve në kultivimin e farërave lokale dhe autoktone, 

përdorimin e plehrave organike si dhe mbrojtjen e ruajtjen e tokës. Sot që 

flasim janë ndërmarrë një sërë nismash si “Blej shqip”, “Eat local”, Slow 

food” etj, nisma të cilat promovojnë produkte të pastra dhe miqësore me 

natyrën.

2. KRIZA KLIMATIKE DHE SITUATA 
AKTUALE NЁ SHQIPЁRI. 
Kriza klimatike në Shqipëri ka dhënë ndjeshëm efektet e veta. Bazuar në 

studimet e tij të fundit, 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, 

ndikim i konsiderueshëm vlerësohet në sasinë e reshjeve, e cila është ulur 

në 10-15%, por gjithashtu vihet re një rritje e intensitetit të reshjeve në 

formën e shtrëngatave apo stuhive, duke shkaktuar përmbytje të 

njëpasnjëshme me dëmtime në banesa, por edhe në toka e kultura 

bujqësore. 

Gjithashtu është shtuar edhe fenomeni i erozionit detar, ku me mijëra 

hektarë tokë po humbasin dhe po degradohen nga vërshimi i detit. Sipas 

po të njëjtit Institut, vlerësohet së trendi i rritjes së temperaturës mesatare 

në Shqipëri është në rritje dhe se në dekadat e fundit temperatura 

mesatare është rritur me një gradë celcius. Në përgjigje të këtyre 

fenomeneve kryesore, por edhe të tjerë fenomene që vijnë si derivate të 

njëra-tjetrës, janë ngritur një serë instancash apo grupe pune me 

përfaqësues të qeverisë qendrore, institucioneve lokale, OJF dhe 

specialistë të ndryshëm, për t’ju përgjigjur emergjencës së krizës 

klimatike. Tashmë, janë hartuar një sërë strategjish dhe programesh, si 

dhe është përmirësuar kuadri ligjor duke e përafruar me atë të Bashkimit 

Europian. 

Mbi bazën e 5 shtyllave kryesore të transformimit social-ekologjik vlen të 

theksohen nismat e ndërmarra si;

Transformimi energjitik - Shqipëria është vendi i dytë nga pasuritë hidrike 

djathit, punishtet e glikove, kantinat e verës dhe rakisë apo dhe të frutave 

të thata. Për sa i takon mënyrës së ushqyerjes dhe mbrojtjes së tokës, janë 

ndërmarrë një sërë nismash dhe aksionesh. Në Bashkinë Përmet janë 

zhvilluar një sërë programesh të formimit profesional nga organizata të 

ndryshme dhe institucione shtetërore, kjo pasi Përmeti është një ndër 

zonat më atraktive në jug, sa i takon turizmit alternativ. Aktualisht, po 

realizohen një sërë trajnimesh në inovacion, në sportet e reja rafting, 

climbing, treeking etj, por asaj që po i jepet rëndesi është tradita si në 

kulinari por edhe në përpunimin e produkteve (zahireve) tradicionale dhe 

antike, e cila ka nxitur hulumtimin në kurikula të vjetra, sa i takon kurseve 

të formimit profesional në enogastronomi dhe kuzhinë tradicionale.

Fakti që pjesa më e madhe e bashkisë është zonë e mbrojtur, ndihmon në 

ruajtjen e cilësisë së ujit dhe tokës.

4. ÇFARЁ ЁSHTЁ TRANSFORMIMI 
SOCIAL-EKOLOGJIK? 

Transformimi social-ekologjik është një term përmbledhës që përfshin 

ndryshimet politike, social-ekonomike dhe kulturore që rezultojnë nga 

përpjekjet e bëra prej sektorëve të ndryshëm, për të trajtuar çështjet 

social-ekologjike me të cilat po përballet njerëzimi aktualisht. Ai i referohet 

proceseve të ndërveprimit të shoqërisë njerëzore me natyrën, ku 

përfshihen konsumi material me natyrën (si përdorimi i karburanteve 

fosile, shfrytëzimi i tokës, i pyjeve, lumenjve, deteve, ajrit, etj), si dhe 

marrëdhëniet e shumëfishta shoqërore me natyrën (turizmi, bujqësia, 

blegtoria, aktivitetet recreative) etj. Pra këto marrëdhënie të shumëfishta 

shoqërore që njerëzimi ka me natyrën, janë bërë jashtëzakonisht kritike në 

dekadat e fundit dhe përshkruhen si krizë social-ekologjike që duhet të 

përballohet nga një aksion i qëndrueshëm global. 

Për këtë është i domosdoshëm transformimi rrënjësor i mënyrës sonë të 

jetesës dhe i ekonomisë.

Për ta arritur këtë, ne kemi nevojë për transformimin në prodhimin e 

energjisë, të mobilitetit, të mënyrës si jetojmë, të prodhimit industrial, të 

konsumit privat si dhe të shfrytëzimit të tokës dhe të traditave tona të 

ushqyerjes.

5. TRANSFORMIMI SOCIAL-EKOLOGJIK 
NЁ PRAKTIKЁ: 
Komuniteti është shumë i ndjeshëm ndaj çështjeve social-ekologjike në 

përgjithësi. Është shumë i qartë në botëkuptimin dhe në mënyrën e tij të 

jetesës, e cila ka të bëjë drejtpërsëdrejti me bashkëveprimin fizik dhe 

social me natyrën. Megjithatë, vlerësohet se komuniteti është lënë i vetëm 

në këtë drejtim. Nuk mund të thuhet se nuk ekzistojnë strategjitë, bazat 

ligjore apo programet e ndryshme nga ana e qeverisë, por zbatimi në 

praktikë i tyre, promovimi dhe prezantimi me komunitetin, pothuajse nuk 

ekziston. Komuniteti e ka vullnetin dhe dëshirën për të qenë protagonist 

në transformimin social-ekologjik, por i mungojnë mjetet, baza strategjike 

e ligjore, si dhe drejtimet në të cilat duhet të veprojë. Transformimi 

social-ekologjik pasqyrohet drejtpërsëdrejti në komunitet, në mënyrën e 

jetesës së secilit prej nesh, në aktivitetet që ne zhvillojmë, qofshin biznese 

apo edhe institucione publike e jopublike. Në zbatimin dhe 

implementimin e tij, gjithmonë duhet patur një qasje nga poshtë-lart, ku 

në bazë duhet të jetë komuniteti, sepse është komuniteti ai që ndikohet 

3. ANALIZA E SITUATЁS NЁ NIVEL 
LOKAL: 
Bashkia Përmet është një bashki e vogël në jug të Shqipërisë me një 

popullsi rreth 23 mijë banorë. Afërsisht rreth 70% e territorit të bashkisë 

është zonë e mbrojtur, pjesë e Parkut kombëtar “Bredhi i 

Hotovës-Dangëlli”. Sa i takon çështjes së transformimit energjitik, konsumi 

është i varur drejtpërdrejt nga energjia elektrike dhe kjo si pasojë e 

zhvillimit të ulët ekonomik të zonës dhe mungesës së investimeve në këtë 

sektor. Megjithatë, iniciativat nga biznesi lokal apo nga konsumatori 

familjar nuk mungojnë, sado të vogla që ato janë. Instalimi i paneleve 

diellore për ngrohjen e ujit në hotele, por edhe nëpër banesa, po kthehet 

në një trend të kohëve të fundit. 

Një tjetër moment i cili vlen të theksohet dhe analizohet, është edhe 

çështja e mobilitetit dhe ofertës së transportit publik. Bashkia Përmet 

është një bashki e vogël ku shërbimi urban nuk ofrohet. Shërbimi i cili 

ofrohet është “co-sharing”, i ndarjes së taksive 4+1 apo furgonave që lidhin 

njësitë administrative ose fshatrat me qytetin. Oferta për shërbimin e 

transportit është fikse dhe e palëvizshme. Aktiviteti i këtyre automjeteve, 

nuk prodhon ndonjë impakt në ambient apo në ekologjinë e tij. Për sa i 

takon konsumit familjar, ngrohja është e organizuar në lëndë drusore, si 

dhe në kaldaja me lëndë djegëse karburant ose energji elektrike. Në këtë 

aspekt vlen të përmenden vendimet e Këshillit Bashkiak, i cili vendos 

kritere mbi lëndën e shfrytëzueshme drusore dhe caktimin e zonave 

pyjore për shfrytëzim.

 

Në Bashkinë Përmet industria thuajse nuk ekziston dhe ato pak punishte 

të vogla që ekzistojnë, janë të karakterit artizanal familjar, siç janë baxhot e 

drejtpërsëdrejti. Për të vazhduar më tej me biznesin, OJF, komunitetin e 

donatorëve dhe specialistë të fushave të ndryshme, institucionet lokale 

dhe së fundmi pushteti qendror.

5.1 Ku merr formё ky transformim: 
Transformimi social-ekologjik merr formë përmes çdo individi. Çdo qytetar 

duhet të jetë i mirëinformuar për çështjet ekologjike. Ai duhet të jetë aktiv 

e të veprojë duke iu përshtatur ndryshimeve që po vijnë. Në bazë të një 

studimi të realizuar së fundmi në Bashkinë Përmet, rreth 67% e të 

anketuarve shprehen se kanë njohuri për energjinë e rinovueshme dhe se 

po marrin masa që në familjet e tyre të instalojnë panelet diellore për 

ngrohjen e ujit dhe ky është një shembull shumë i mirë i qasjes pro-aktive 

dhe individuale drejt ndryshimeve social-ekologjike. 

Biznesi ka gjithashtu një qasje pro-aktive ndaj transformimit 

social-ekologjik, pasi ata vlerësojnë se mbrojtja e resurseve dhe natyrës, 

shfrytëzimi i racionalizuar, bujqësia ekologjike apo edhe aktivitetet 

alternative dhe sociale që sjell ky transformim, do të ndikojnë pozitivisht 

në aktivitetet e tyre, duke ulur kostot e biznesit, rritur cilësinë e shërbimeve 

dhe produkteve që ofrojnë, ofertën ekonomike lokale dhe ekonominë e 

zonës.  Sa i takon institucioneve të arsimit, duhet thënë se qasja e tyre ndaj 

transformimit social-ekologjik nuk është në nivele të kënaqshme, 

pavarësisht dëshirës së drejtuesve të këtyre institucioneve për të 

ndërmarrë nisma dhe për t’u organizuar në aktivitete apo fushata të 

ndryshme. 

Arsimi ka mbetur peng i kurrikulave të vjetruara, rishikimi i të cilave është i 

nevojshëm, për t’u përshtatur me situatën bashkëkohore në mënyrë që 

roli dhe aktivizmi i tyre të jetë sa më i madh dhe i qëndrueshëm. Pushteti 

vendor, me gjithë mungesën e madhe të mjeteve dhe fondeve për të 

ndërhyrë, gjithmonë është i pranishëm dhe me një qasje pozitive në 

trajtimin e çështjeve ekologjike, duke luajtur një rol udhëheqës dhe nxitës 

ndaj komunitetit, i cili i beson dhe shprehet pozitivisht se aktori më 

potencial që mund ta udhëheqë drejt transforimit social-ekologjik është 

pushteti lokal.

5.2 Ndёrgjegjёsimi qytetar.
Ndërgjegjësimi qytetar është hapi i parë që duhet të ndërmerret në 

drejtimin e transformimit social-ekologjik. Megjithëse qytetarët janë të 

informuar dhe të ndjeshëm ndaj çështjeve ekologjike, sërish është i 

nevojshëm informimi dhe ndërgjegjësimi i tyre. Në terren vihet re nevoja 

për të shpërndarë informacione mbi transformimin social-ekologjik, si dhe 

ku konsiston ai. 

Po ashtu, qytetarët kanë nevojë të informohen se çfarë ndikimi ka ky lloj 

transformimi në jetën tonë dhe se çfarë ndodh nëse nuk shkojmë drejt tij.

Evidentimi dhe komunikimi i shembujve dhe praktikave të suksesshme 

nga rajoni dhe bota, i shërbejnë rritjes së ndërgjegjësimit qytetar për 

përshtatjen e domosdoshme me këtë lloj transformimi. 

5.3 Qasja nё komunitet.
Komuniteti është aktori kryesor në transformimin social-ekologjik. Veprimi 

i komunitetit si një dhe i vetëm, duke e vendosur veten në qendër të 

aksioneve, garanton suksesin e transformimit. Realizimi i një qasjeje 

• Rritja e kapaciteteve të institucioneve lokale në lidhje me njohjen, 

implementimin e transformimit social-ekologjik.

• Ndërgjegjësimi dhe sensibilizimi i qytetarëve mbi mjedisin, mbetjet 

urbane, transformimin social-ekologjik apo politikat globale me metoda 

më gjithpërfshirëse.

• Certifikimi i produkteve vendase, krijimi i markave lokale dhe 

mbrojtja e tyre.

• Vendosja e standardeve ekologjike si ndërtimet ekologjike, kritere të 

shfrytëzimit racional të pyjeve, kullotave, ujit dhe tokës. Zhvillimi i 

bujqësisë ekologjike, ruajtja e farave autoktone, racave autoktone dhe 

mbrojtja e tyre.

• Shkëmbime ndërqytetase, rajonale, ballkanike dhe evropiane, 

përfaqësime dhe prezantime në panaire produktesh ku promovohen 

produktet e një qyteti tjetër. 

• Promovimi i vlerave vendase, rasteve të suksesshme të biznesit apo 

iniciativash me produkteve vendase

mbështëtese dhe nxitëse ndaj komunitetit, duke e pajisur me 

informacionin e nevojshëm si kuadrin ligjor, strategjitë ndërsektoriale, 

programet dhe nismat e prezantuara në këtë drejtim, aktorët që veprojnë, 

donatorët etj, rrit besueshmërinë në komunitet. 

Kjo qasje krijon ura bashkëpunimi dhe bashkëveprimi, si dhe nxit 

komunitetin në pjesëmarrje aktive, duke qenë ata vetë promotorë dhe 

aktorë të transformimit social-ekologjik, në dobi të bashkëjetesës në 

harmoni me natyrën.

5.4 Pushteti lokal si agjent ndryshimi.
Pushteti lokal është lokomotiva tërheqëse apo agjenti kryesor udhëheqës 

drejt transformimit social-ekologjik. Si një aktor politikbërës lokal dhe i 

mbështetur nga qeveria qendrore, pushteti lokal është i pajisur dhe 

disponon strategjitë dhe bazën ligjore për të vepruar në këtë drejtim. 

Por, situata aktuale, si nga ana financiare por edhe në burime njerëzore 

dhe materiale, thuajse në të gjitha bashkitë e vendit pengon punën dhe 

përpjekjet për realizimin e transformimit. 

Është jashtëzakonisht e nevojshme ngritja e kapaciteteve të stafeve të 

bashkive në sektorët përkatës, për menaxhimin e transformimit, 

mbështetje e bashkive me dokumente strategjike apo zbërthimin e 

strategjive kombëtare në nivele lokale, duke i përshtatur me situatën.

Gjithashtu nevojitet mbështetja ekonomike e bashkive, duke i promovuar 

ato në terrenin e donatorëve, si dhe mbështetje e reflektuar në draftimin 

apo hartimin e nismave. Fuqizimi i pushtetit lokal sjell rrjedhimisht edhe 

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

dhe garanton suksesin drejt transformimit social-ekologjik

5.5 Nxitja e bashkёpunimit midis trinomit pushtet 
lokal-biznes-komunitet.
Transformimi social-ekologjik nuk mund të realizohet vetëm nga pushteti 

lokal apo qeveria qendrore, të cilat disponojnë mjetet monetare dhe 

materiale. Nevojitet partneritet gjithëpërfshirës me të gjithë shoqërinë. Për 

të arritur qëllimin, nevojitet zgjerimi i rrjetit të bashkëpunëtorëve nga 

shoqëria civile, bizneset, ekspertët, komunitetet dhe qytetarët e 

zakonshëm. Të gjithë këta aktorë si dhe qytetarë duhet të jenë aktivë në 

një proces që garanton transparencë dhe besueshmëri përmes 

gjithëpërfshirjes. 

Një praktikë e sukseshme është edhe ajo e krijimit të platformës së 

transformimit, e cila i jep formë partneriteteve të ndryshme, krijon sinergji, 

vendos prioritete të përbashkëta dhe koordinon të gjithë aktorët. 

Platforma e transformimit shërben gjithashtu si platformë për zgjidhjen e 

konflikteve dhe organizon një monitorim të vazhdueshëm, si dhe një 

vlerësim të transformimit në shoqërinë e qytetit. Mbrojtja e klimës dhe e 

resurseve, shrytëzimi i racionalizuar dhe me kritere i burimeve, duhet të 

jetë prioritet në vendimet e qytetarëve për konsumin, në vendimet e 

pushtetit lokal dhe qendror për investime si dhe në modelet zhvillimore të 

biznesit dhe të sipërmarrjeve.

Gjetjet kryesore:  

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

rinovueshme është më e ulët se ajo e aktorëve lokalë. Vetëm 45% e të 

rinjve e kanë këtë informacion. Në rastin e aktorëve lokalë, e kanë 67% e 

tyre.

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

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

kuptojnë zbatimin e saj. Pak të rinj që u përgjigjën, treguan në përgjigjet e 

tyre një kuptim të kufizuar (si energjia diellore, e erës dhe hidrike, energjia 

nga burimet natyrore të rinovueshme, energjia që shndërrohet nga një 

formë në tjetrën etj). Në rastin e aktorëve të tjerë, 50% e tyre nuk janë 

përgjigjur. 

Përgjigjet përfshinin: Përdorimi i burimeve të pafundme natyrore si era 

dhe dielli për të prodhuar energji; zëvendësimi i burimeve aktuale të 

energjisë si karburantet me energji të rinovueshme; duke e përdorur atë 

për ngrohje; përdorimi i energjisë diellore; etj.)

• Shumica e të intervistuarve (86% e të rinjve dhe 58% e aktorëve 

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

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

paneleve diellore janë bizneset dhe familjet.

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

dëgjuar për to. Megjithatë, shumica e të rinjve që u përgjigjën (ose 94%) 

nuk u përgjigjën se çfarë janë certifikatat bio dhe kush i përdor ato. Nga 

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

Shumica e njerëzve që janë përgjigjur (ose 83%) nuk kanë njohuri.

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

93% e të rinjve dhe 100% e aktorëve vendorë janë përgjigjur me “po”.

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

shumica e të rinjve (ose 72%) dhe aktorëve lokalë (ose 67%) janë përgjigjur 

me “jo”. Argumentet përfshijnë: ajri është i ndotur nga minierat e gurit; 

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

mbeturinat nga përdorimi i kimikateve në bujqësi etj.

• Për sa i përket pyetjes se si ruhen nga konsumi sipërfaqet dhe 

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

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

përgjigjur se sipërfaqet e gjelbra dhe burimet nuk ruhen nga konsumi 

(sidomos konsumi i druve të zjarrit).

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

janë përgjigjur se shkolla/universiteti përgatit ekspertë për këto fusha. 

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

bashkëkohore. Në mbështetje të përgjigjes së tyre, aktorët vendorë 

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

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

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

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

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

(22%). 68% e aktorëve lokalë janë përgjigjur se kanë njohuri për format 

solidare të mirëqenies së përbashkët, duke përfshirë mbrojtjen e 

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

ndaj natyrës.

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

ka politika rajonale që synojnë reduktimin e përdorimit të makinave. Ndër 

aktorët vendorë ka të anketuar që mendojnë se bashkia promovon 

politikat për reduktimin e përdorimit të makinave.

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

komunitetin ku jetojmë. Ai shihet si një nevojë e domosdoshme 

implementimi social, sepse ka impakt të drejtpërdrejtë dhe indirekt në 

ndryshimet klimatike.

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

anketuar, vihet 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 Përmet.

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 dhe nxitja e implementimit të kuadrit ligjor dhe nxitja e 

partneriteteve mes institucioneve lokale dhe qendrore me biznesin, OJF 

dhe komunitetin me qëllim transformimin social-ekologjik dhe ekonomik.
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cili ka mbështetur prej vitesh Kongresin Rinor Kombëtar dhe programin e 
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përfaqësues i organizatës “Cesvi Albania”.

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 

eksperiencat 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 

Fondacionit Friedrich Ebert.

1. PЁRSE KY MANUAL?  

Ky manual vjen në një moment kur e gjithë bota po përballet me 

ndryshimet klimatike, me shterimin e rezervave fosile, keqpërdorimin e 

burimeve, rritjen e niveleve të CO2, ndotjen e tokës, ujit dhe ajrit. Në 

hartimin e këtij manuali u përdoren metodologji të ndryshme si 

hulumtimi në terren, mbledhje informacionesh të dokumentuara nga të 

dhënat statistikore në institucionet si bashkia, Zyra Arsimore, shkollat, 

Drejtoria e Shëndetit Publik, OJF, biznese etj, intervista me fokus grupe, 

anketa me të rinjtë e komunitetit si dhe takime dhe workshope. Pra, puna 

në ndërtimin e këtij manuali përfshiu në vetvete angazhimin dhe 

përfshirjen e të gjithë komunitetit në Bashkinë Përmet, duke mbledhur 

informacion nga këndvështrime të ndryshme që prekin komunitetin.

 

Manuali do të ndikojë në mënyrë direkte mbi institucionet publike, OJF-të 

dhe biznesin, pasi strukturon veprimet dhe drejtimet e politikave 

mjedisore si në nivel lokal por edhe kombëtar. Manuali gjithashtu ndikon 

në mënyrë direkte por edhe indirekte mbi komunitetin, pasi 

ndërgjegjëson dhe promovon në një shkallë të gjerë trasformimin 

ekologjik. Ky manual synon të hedhë hapat themelore drejt transformimit 

ekologjik dhe drejt një të ardhmeje të sigurt. Manuali është një vlerë e 

shtuar për shoqërinë pasi edukon, mbron dhe na udhëzon drejt një të 

ardhmeje më të mirë dhe më të sigurt për ne dhe brezat që do të vijnë.

në Evropë dhe energjia e përdorur vjen e pastër nga hidrocentralet, por 

vlen të përmenden nismat që po ndërmerren në krijimin e parqeve 

fotovoltaike si ai i Karavastasë, vendosja e neoneve ndriçuese të natës me 

panele diellore, vendosja nëpër institucionet publike e paneleve diellore 

apo hapja e ankandeve nga ana e Ministrisë së Energjitikës për parqet 

eloike (shfryrtëzimin e erës). Strategjia kombëtare e energjisë, “Shqipëria 

2030” synon arritjen e niveleve të konsumit të energjisë së rinovueshme 

në 42% deri në vitin 2030.

 

Transformimi i mobilitetit - Shqipëria aktualisht përdor një sistem 

transporti dhe mobiliteti të vjetër, kryesisht autobusat dhe furgonat. Këto 

mjete transporti janë kryesisht të amortizuara, çka shkakton një ndotje të 

konsiderueshme. Hapat konkretë në drejtim të kësaj situate janë 

ndërmarrë nga qeveria në bashkëpunim me programin e Bashkimit 

Europian, “IPA3”, në rivitalizimin e hekurudhave shqiptare, ku ka filluar 

rindërtimi i linjës hekurudhore Tiranë-Rinas-Durrës, si dhe është në fazë 

studimi linja Hani i Hotit, Shkodër-Korçë, Greqi, si pjesë e projektit të BE 

për interkonjeksionin. 

Gjithashtu, po ndërmerren hapa konkrete nga bashkitë e mëdha në 

zëvendësimin e autobusave me lëndë djegëse të transportit urban me 

autobusa elektrikë. Shumë bashki po promovojnë dhe nxisin përdorimin e 

taksive elektrike, duke u mbështetur në ngritjen e stacioneve të karikimit 

elektrik. Një zhvillim të madh po marrin edhe ndërtimi i korsive për 

biçikleta dhe aktivitetet si “Një ditë pa makinë”,“PedalON”etj. 

Transformimi i ngrohjes dhe politika të qëndrueshme të strehimit - 

Sistemi i ngrohjes në familjet shqiptare funksionon kryesisht me djegien e 

lëndës drrusore, ndërsa në institucionet shtetërore si shkolla, spitale, 

konvikte dhe godina të ndryshme administrative përmes kaldajave me 

naftë ose energji elektrike. Në këtë drejtim, vlen të përmendet iniciativa e 

biznesit në zëvendësimin e lëndës drusore me pelet, një mënyrë kjo më 

ekonomike, më efiçente në ngrohje dhe miqësore me ambientin.

 

Transformimi industrial dhe sufiçenca: prodhimi dhe konsumi - 

Shqipëria nuk ka një aktivitet industrial të zhvilluar dhe për pasojë është 

një vend importues i produkteve dhe shërbimeve, duke e karakterizuar 

kështu ekonominë shqiptare si një ekonomi konsumi. Për pasojë, kemi 

edhe një suficit në prodhim-konsum. Megjithatë, industria ekzistuese ka 

nevojë për zbatimin e kuadrit ligjor dhe përdorimin e lëndëve ekologjike 

dhe miqësore me ambientin. Gjithashtu, është tejet i rëndësishëm 

edukimi dhe ndërgjegjësimi i publikut në shkallë të gjerë, mbi konsumin 

dhe përdorimin e racionalizuar të produkteve dhe shërbimeve.

  

Transformimi i mënyrës së ushqyerjes dhe përdorimi i qëndrueshëm i 

tokës - Për sa i takon mënyrës së ushqyerjes dhe përdorimit të 

qëndrueshëm të tokës, mund të themi se aksionet në këtë aspekt kanë 

ardhur më së shumti si ndërgjegjësim nga ana e konsumatorit, i cili është 

shumë i ndjeshëm për këto çështje. Në këtë fushë, vlen të përmendet 

iniciativa e vetë fermerëve në kultivimin e farërave lokale dhe autoktone, 

përdorimin e plehrave organike si dhe mbrojtjen e ruajtjen e tokës. Sot që 

flasim janë ndërmarrë një sërë nismash si “Blej shqip”, “Eat local”, Slow 

food” etj, nisma të cilat promovojnë produkte të pastra dhe miqësore me 

natyrën.

2. KRIZA KLIMATIKE DHE SITUATA 
AKTUALE NЁ SHQIPЁRI. 
Kriza klimatike në Shqipëri ka dhënë ndjeshëm efektet e veta. Bazuar në 

studimet e tij të fundit, 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, 

ndikim i konsiderueshëm vlerësohet në sasinë e reshjeve, e cila është ulur 

në 10-15%, por gjithashtu vihet re një rritje e intensitetit të reshjeve në 

formën e shtrëngatave apo stuhive, duke shkaktuar përmbytje të 

njëpasnjëshme me dëmtime në banesa, por edhe në toka e kultura 

bujqësore. 

Gjithashtu është shtuar edhe fenomeni i erozionit detar, ku me mijëra 

hektarë tokë po humbasin dhe po degradohen nga vërshimi i detit. Sipas 

po të njëjtit Institut, vlerësohet së trendi i rritjes së temperaturës mesatare 

në Shqipëri është në rritje dhe se në dekadat e fundit temperatura 

mesatare është rritur me një gradë celcius. Në përgjigje të këtyre 

fenomeneve kryesore, por edhe të tjerë fenomene që vijnë si derivate të 

njëra-tjetrës, janë ngritur një serë instancash apo grupe pune me 

përfaqësues të qeverisë qendrore, institucioneve lokale, OJF dhe 

specialistë të ndryshëm, për t’ju përgjigjur emergjencës së krizës 

klimatike. Tashmë, janë hartuar një sërë strategjish dhe programesh, si 

dhe është përmirësuar kuadri ligjor duke e përafruar me atë të Bashkimit 

Europian. 

Mbi bazën e 5 shtyllave kryesore të transformimit social-ekologjik vlen të 

theksohen nismat e ndërmarra si;

Transformimi energjitik - Shqipëria është vendi i dytë nga pasuritë hidrike 

djathit, punishtet e glikove, kantinat e verës dhe rakisë apo dhe të frutave 

të thata. Për sa i takon mënyrës së ushqyerjes dhe mbrojtjes së tokës, janë 

ndërmarrë një sërë nismash dhe aksionesh. Në Bashkinë Përmet janë 

zhvilluar një sërë programesh të formimit profesional nga organizata të 

ndryshme dhe institucione shtetërore, kjo pasi Përmeti është një ndër 

zonat më atraktive në jug, sa i takon turizmit alternativ. Aktualisht, po 

realizohen një sërë trajnimesh në inovacion, në sportet e reja rafting, 

climbing, treeking etj, por asaj që po i jepet rëndesi është tradita si në 

kulinari por edhe në përpunimin e produkteve (zahireve) tradicionale dhe 

antike, e cila ka nxitur hulumtimin në kurikula të vjetra, sa i takon kurseve 

të formimit profesional në enogastronomi dhe kuzhinë tradicionale.

Fakti që pjesa më e madhe e bashkisë është zonë e mbrojtur, ndihmon në 

ruajtjen e cilësisë së ujit dhe tokës.

4. ÇFARЁ ЁSHTЁ TRANSFORMIMI 
SOCIAL-EKOLOGJIK? 

Transformimi social-ekologjik është një term përmbledhës që përfshin 

ndryshimet politike, social-ekonomike dhe kulturore që rezultojnë nga 

përpjekjet e bëra prej sektorëve të ndryshëm, për të trajtuar çështjet 

social-ekologjike me të cilat po përballet njerëzimi aktualisht. Ai i referohet 

proceseve të ndërveprimit të shoqërisë njerëzore me natyrën, ku 

përfshihen konsumi material me natyrën (si përdorimi i karburanteve 

fosile, shfrytëzimi i tokës, i pyjeve, lumenjve, deteve, ajrit, etj), si dhe 

marrëdhëniet e shumëfishta shoqërore me natyrën (turizmi, bujqësia, 

blegtoria, aktivitetet recreative) etj. Pra këto marrëdhënie të shumëfishta 

shoqërore që njerëzimi ka me natyrën, janë bërë jashtëzakonisht kritike në 

dekadat e fundit dhe përshkruhen si krizë social-ekologjike që duhet të 

përballohet nga një aksion i qëndrueshëm global. 

Për këtë është i domosdoshëm transformimi rrënjësor i mënyrës sonë të 

jetesës dhe i ekonomisë.

Për ta arritur këtë, ne kemi nevojë për transformimin në prodhimin e 

energjisë, të mobilitetit, të mënyrës si jetojmë, të prodhimit industrial, të 

konsumit privat si dhe të shfrytëzimit të tokës dhe të traditave tona të 

ushqyerjes.

5. TRANSFORMIMI SOCIAL-EKOLOGJIK 
NЁ PRAKTIKЁ: 
Komuniteti është shumë i ndjeshëm ndaj çështjeve social-ekologjike në 

përgjithësi. Është shumë i qartë në botëkuptimin dhe në mënyrën e tij të 

jetesës, e cila ka të bëjë drejtpërsëdrejti me bashkëveprimin fizik dhe 

social me natyrën. Megjithatë, vlerësohet se komuniteti është lënë i vetëm 

në këtë drejtim. Nuk mund të thuhet se nuk ekzistojnë strategjitë, bazat 

ligjore apo programet e ndryshme nga ana e qeverisë, por zbatimi në 

praktikë i tyre, promovimi dhe prezantimi me komunitetin, pothuajse nuk 

ekziston. Komuniteti e ka vullnetin dhe dëshirën për të qenë protagonist 

në transformimin social-ekologjik, por i mungojnë mjetet, baza strategjike 

e ligjore, si dhe drejtimet në të cilat duhet të veprojë. Transformimi 

social-ekologjik pasqyrohet drejtpërsëdrejti në komunitet, në mënyrën e 

jetesës së secilit prej nesh, në aktivitetet që ne zhvillojmë, qofshin biznese 

apo edhe institucione publike e jopublike. Në zbatimin dhe 

implementimin e tij, gjithmonë duhet patur një qasje nga poshtë-lart, ku 

në bazë duhet të jetë komuniteti, sepse është komuniteti ai që ndikohet 

3. ANALIZA E SITUATЁS NЁ NIVEL 
LOKAL: 
Bashkia Përmet është një bashki e vogël në jug të Shqipërisë me një 

popullsi rreth 23 mijë banorë. Afërsisht rreth 70% e territorit të bashkisë 

është zonë e mbrojtur, pjesë e Parkut kombëtar “Bredhi i 

Hotovës-Dangëlli”. Sa i takon çështjes së transformimit energjitik, konsumi 

është i varur drejtpërdrejt nga energjia elektrike dhe kjo si pasojë e 

zhvillimit të ulët ekonomik të zonës dhe mungesës së investimeve në këtë 

sektor. Megjithatë, iniciativat nga biznesi lokal apo nga konsumatori 

familjar nuk mungojnë, sado të vogla që ato janë. Instalimi i paneleve 

diellore për ngrohjen e ujit në hotele, por edhe nëpër banesa, po kthehet 

në një trend të kohëve të fundit. 

Një tjetër moment i cili vlen të theksohet dhe analizohet, është edhe 

çështja e mobilitetit dhe ofertës së transportit publik. Bashkia Përmet 

është një bashki e vogël ku shërbimi urban nuk ofrohet. Shërbimi i cili 

ofrohet është “co-sharing”, i ndarjes së taksive 4+1 apo furgonave që lidhin 

njësitë administrative ose fshatrat me qytetin. Oferta për shërbimin e 

transportit është fikse dhe e palëvizshme. Aktiviteti i këtyre automjeteve, 

nuk prodhon ndonjë impakt në ambient apo në ekologjinë e tij. Për sa i 

takon konsumit familjar, ngrohja është e organizuar në lëndë drusore, si 

dhe në kaldaja me lëndë djegëse karburant ose energji elektrike. Në këtë 

aspekt vlen të përmenden vendimet e Këshillit Bashkiak, i cili vendos 

kritere mbi lëndën e shfrytëzueshme drusore dhe caktimin e zonave 

pyjore për shfrytëzim.

 

Në Bashkinë Përmet industria thuajse nuk ekziston dhe ato pak punishte 

të vogla që ekzistojnë, janë të karakterit artizanal familjar, siç janë baxhot e 

drejtpërsëdrejti. Për të vazhduar më tej me biznesin, OJF, komunitetin e 

donatorëve dhe specialistë të fushave të ndryshme, institucionet lokale 

dhe së fundmi pushteti qendror.

5.1 Ku merr formё ky transformim: 
Transformimi social-ekologjik merr formë përmes çdo individi. Çdo qytetar 

duhet të jetë i mirëinformuar për çështjet ekologjike. Ai duhet të jetë aktiv 

e të veprojë duke iu përshtatur ndryshimeve që po vijnë. Në bazë të një 

studimi të realizuar së fundmi në Bashkinë Përmet, rreth 67% e të 

anketuarve shprehen se kanë njohuri për energjinë e rinovueshme dhe se 

po marrin masa që në familjet e tyre të instalojnë panelet diellore për 

ngrohjen e ujit dhe ky është një shembull shumë i mirë i qasjes pro-aktive 

dhe individuale drejt ndryshimeve social-ekologjike. 

Biznesi ka gjithashtu një qasje pro-aktive ndaj transformimit 

social-ekologjik, pasi ata vlerësojnë se mbrojtja e resurseve dhe natyrës, 

shfrytëzimi i racionalizuar, bujqësia ekologjike apo edhe aktivitetet 

alternative dhe sociale që sjell ky transformim, do të ndikojnë pozitivisht 

në aktivitetet e tyre, duke ulur kostot e biznesit, rritur cilësinë e shërbimeve 

dhe produkteve që ofrojnë, ofertën ekonomike lokale dhe ekonominë e 

zonës.  Sa i takon institucioneve të arsimit, duhet thënë se qasja e tyre ndaj 

transformimit social-ekologjik nuk është në nivele të kënaqshme, 

pavarësisht dëshirës së drejtuesve të këtyre institucioneve për të 

ndërmarrë nisma dhe për t’u organizuar në aktivitete apo fushata të 

ndryshme. 

Arsimi ka mbetur peng i kurrikulave të vjetruara, rishikimi i të cilave është i 

nevojshëm, për t’u përshtatur me situatën bashkëkohore në mënyrë që 

roli dhe aktivizmi i tyre të jetë sa më i madh dhe i qëndrueshëm. Pushteti 

vendor, me gjithë mungesën e madhe të mjeteve dhe fondeve për të 

ndërhyrë, gjithmonë është i pranishëm dhe me një qasje pozitive në 

trajtimin e çështjeve ekologjike, duke luajtur një rol udhëheqës dhe nxitës 

ndaj komunitetit, i cili i beson dhe shprehet pozitivisht se aktori më 

potencial që mund ta udhëheqë drejt transforimit social-ekologjik është 

pushteti lokal.

5.2 Ndёrgjegjёsimi qytetar.
Ndërgjegjësimi qytetar është hapi i parë që duhet të ndërmerret në 

drejtimin e transformimit social-ekologjik. Megjithëse qytetarët janë të 

informuar dhe të ndjeshëm ndaj çështjeve ekologjike, sërish është i 

nevojshëm informimi dhe ndërgjegjësimi i tyre. Në terren vihet re nevoja 

për të shpërndarë informacione mbi transformimin social-ekologjik, si dhe 

ku konsiston ai. 

Po ashtu, qytetarët kanë nevojë të informohen se çfarë ndikimi ka ky lloj 

transformimi në jetën tonë dhe se çfarë ndodh nëse nuk shkojmë drejt tij.

Evidentimi dhe komunikimi i shembujve dhe praktikave të suksesshme 

nga rajoni dhe bota, i shërbejnë rritjes së ndërgjegjësimit qytetar për 

përshtatjen e domosdoshme me këtë lloj transformimi. 

5.3 Qasja nё komunitet.
Komuniteti është aktori kryesor në transformimin social-ekologjik. Veprimi 

i komunitetit si një dhe i vetëm, duke e vendosur veten në qendër të 

aksioneve, garanton suksesin e transformimit. Realizimi i një qasjeje 

• Rritja e kapaciteteve të institucioneve lokale në lidhje me njohjen, 

implementimin e transformimit social-ekologjik.

• Ndërgjegjësimi dhe sensibilizimi i qytetarëve mbi mjedisin, mbetjet 

urbane, transformimin social-ekologjik apo politikat globale me metoda 

më gjithpërfshirëse.

• Certifikimi i produkteve vendase, krijimi i markave lokale dhe 

mbrojtja e tyre.

• Vendosja e standardeve ekologjike si ndërtimet ekologjike, kritere të 

shfrytëzimit racional të pyjeve, kullotave, ujit dhe tokës. Zhvillimi i 

bujqësisë ekologjike, ruajtja e farave autoktone, racave autoktone dhe 

mbrojtja e tyre.

• Shkëmbime ndërqytetase, rajonale, ballkanike dhe evropiane, 

përfaqësime dhe prezantime në panaire produktesh ku promovohen 

produktet e një qyteti tjetër. 

• Promovimi i vlerave vendase, rasteve të suksesshme të biznesit apo 

iniciativash me produkteve vendase

mbështëtese dhe nxitëse ndaj komunitetit, duke e pajisur me 

informacionin e nevojshëm si kuadrin ligjor, strategjitë ndërsektoriale, 

programet dhe nismat e prezantuara në këtë drejtim, aktorët që veprojnë, 

donatorët etj, rrit besueshmërinë në komunitet. 

Kjo qasje krijon ura bashkëpunimi dhe bashkëveprimi, si dhe nxit 

komunitetin në pjesëmarrje aktive, duke qenë ata vetë promotorë dhe 

aktorë të transformimit social-ekologjik, në dobi të bashkëjetesës në 

harmoni me natyrën.

5.4 Pushteti lokal si agjent ndryshimi.
Pushteti lokal është lokomotiva tërheqëse apo agjenti kryesor udhëheqës 

drejt transformimit social-ekologjik. Si një aktor politikbërës lokal dhe i 

mbështetur nga qeveria qendrore, pushteti lokal është i pajisur dhe 

disponon strategjitë dhe bazën ligjore për të vepruar në këtë drejtim. 

Por, situata aktuale, si nga ana financiare por edhe në burime njerëzore 

dhe materiale, thuajse në të gjitha bashkitë e vendit pengon punën dhe 

përpjekjet për realizimin e transformimit. 

Është jashtëzakonisht e nevojshme ngritja e kapaciteteve të stafeve të 

bashkive në sektorët përkatës, për menaxhimin e transformimit, 

mbështetje e bashkive me dokumente strategjike apo zbërthimin e 

strategjive kombëtare në nivele lokale, duke i përshtatur me situatën.

Gjithashtu nevojitet mbështetja ekonomike e bashkive, duke i promovuar 

ato në terrenin e donatorëve, si dhe mbështetje e reflektuar në draftimin 

apo hartimin e nismave. Fuqizimi i pushtetit lokal sjell rrjedhimisht edhe 

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

dhe garanton suksesin drejt transformimit social-ekologjik

5.5 Nxitja e bashkёpunimit midis trinomit pushtet 
lokal-biznes-komunitet.
Transformimi social-ekologjik nuk mund të realizohet vetëm nga pushteti 

lokal apo qeveria qendrore, të cilat disponojnë mjetet monetare dhe 

materiale. Nevojitet partneritet gjithëpërfshirës me të gjithë shoqërinë. Për 

të arritur qëllimin, nevojitet zgjerimi i rrjetit të bashkëpunëtorëve nga 

shoqëria civile, bizneset, ekspertët, komunitetet dhe qytetarët e 

zakonshëm. Të gjithë këta aktorë si dhe qytetarë duhet të jenë aktivë në 

një proces që garanton transparencë dhe besueshmëri përmes 

gjithëpërfshirjes. 

Një praktikë e sukseshme është edhe ajo e krijimit të platformës së 

transformimit, e cila i jep formë partneriteteve të ndryshme, krijon sinergji, 

vendos prioritete të përbashkëta dhe koordinon të gjithë aktorët. 

Platforma e transformimit shërben gjithashtu si platformë për zgjidhjen e 

konflikteve dhe organizon një monitorim të vazhdueshëm, si dhe një 

vlerësim të transformimit në shoqërinë e qytetit. Mbrojtja e klimës dhe e 

resurseve, shrytëzimi i racionalizuar dhe me kritere i burimeve, duhet të 

jetë prioritet në vendimet e qytetarëve për konsumin, në vendimet e 

pushtetit lokal dhe qendror për investime si dhe në modelet zhvillimore të 

biznesit dhe të sipërmarrjeve.

Gjetjet kryesore:  

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

rinovueshme është më e ulët se ajo e aktorëve lokalë. Vetëm 45% e të 

rinjve e kanë këtë informacion. Në rastin e aktorëve lokalë, e kanë 67% e 

tyre.

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

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

kuptojnë zbatimin e saj. Pak të rinj që u përgjigjën, treguan në përgjigjet e 

tyre një kuptim të kufizuar (si energjia diellore, e erës dhe hidrike, energjia 

nga burimet natyrore të rinovueshme, energjia që shndërrohet nga një 

formë në tjetrën etj). Në rastin e aktorëve të tjerë, 50% e tyre nuk janë 

përgjigjur. 

Përgjigjet përfshinin: Përdorimi i burimeve të pafundme natyrore si era 

dhe dielli për të prodhuar energji; zëvendësimi i burimeve aktuale të 

energjisë si karburantet me energji të rinovueshme; duke e përdorur atë 

për ngrohje; përdorimi i energjisë diellore; etj.)

• Shumica e të intervistuarve (86% e të rinjve dhe 58% e aktorëve 

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

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

paneleve diellore janë bizneset dhe familjet.

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

dëgjuar për to. Megjithatë, shumica e të rinjve që u përgjigjën (ose 94%) 

nuk u përgjigjën se çfarë janë certifikatat bio dhe kush i përdor ato. Nga 

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

Shumica e njerëzve që janë përgjigjur (ose 83%) nuk kanë njohuri.

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

93% e të rinjve dhe 100% e aktorëve vendorë janë përgjigjur me “po”.

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

shumica e të rinjve (ose 72%) dhe aktorëve lokalë (ose 67%) janë përgjigjur 

me “jo”. Argumentet përfshijnë: ajri është i ndotur nga minierat e gurit; 

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

mbeturinat nga përdorimi i kimikateve në bujqësi etj.

• Për sa i përket pyetjes se si ruhen nga konsumi sipërfaqet dhe 

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

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

përgjigjur se sipërfaqet e gjelbra dhe burimet nuk ruhen nga konsumi 

(sidomos konsumi i druve të zjarrit).

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

janë përgjigjur se shkolla/universiteti përgatit ekspertë për këto fusha. 

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

bashkëkohore. Në mbështetje të përgjigjes së tyre, aktorët vendorë 

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

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

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

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

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

(22%). 68% e aktorëve lokalë janë përgjigjur se kanë njohuri për format 

solidare të mirëqenies së përbashkët, duke përfshirë mbrojtjen e 

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

ndaj natyrës.

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

ka politika rajonale që synojnë reduktimin e përdorimit të makinave. Ndër 

aktorët vendorë ka të anketuar që mendojnë se bashkia promovon 

politikat për reduktimin e përdorimit të makinave.

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

komunitetin ku jetojmë. Ai shihet si një nevojë e domosdoshme 

implementimi social, sepse ka impakt të drejtpërdrejtë dhe indirekt në 

ndryshimet klimatike.

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

anketuar, vihet 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 Përmet.

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 dhe nxitja e implementimit të kuadrit ligjor dhe nxitja e 

partneriteteve mes institucioneve lokale dhe qendrore me biznesin, OJF 

dhe komunitetin me qëllim transformimin social-ekologjik dhe ekonomik.



2. Disa fjalё rreth iniciativёs: 
Këtë vit prioriteti i Kongresit Rinor Kombëtar dhe 12 koordinatorëve është 

të implementojë kapitullin e mjedisit, duke e ndërthurur atë edhe me 

punën e viteve të shkuara, pra në përmbushjen e Planeve lokale vendore 

të rinisë 2019-2023, si dhe Masterplaneve të punësimit.

 

Eko-sipërmarrja e të rinjve për të ardhmen e ekonomisë së gjelbër (Youth 

Eco-Entrepreneurship for Future of Green Economy) është nisma në 

implementim e sipër duke zhvilluar hulumtime, takime me fokus grupe, 

ngritje kapacitetsh si dhe takime me përfaqësues të administratës 

publike. 

Aktivitetet zënë vend në një terren të shkelur edhe më parë, falë punës së 

vazhdueshme të KRK dhe koordinatorëve lokale me target grupe, si në 

hartimin e Planeve lokale të veprimit me rininë por edhe të Masterplaneve 

të punësimit. Kjo eksperiencë dhe ky bashkëpunim janë elementi kyç në 

realizimin e aktiviteteve dhe arritjen e produktit final të punës së këtij viti, 

pra atë të realizimit të Manualit të klimës. 

Puna nisi me ngritjen e kapaciteteve të koordinatorëve lokalë dhe pikave 

të kontaktit nga bashkitë (funksionarë të bashkive të caktuar si pikë 

kontakti), në fushën e çështjeve mjedisore dhe ekologjike. Më pas, 

angazhimi vijoi në terren me takimet me përfaqësues të institucioneve 

për të prezantuar nismën e këtij viti dhe objektivat tona, duke mbledhur 

opinionet dhe mendimet e tyre, për të vazhduar më tej me anketimet dhe 

intervistat me fokus grupet. Një punë e konsiderueshme u realizua në 

mbledhjen e informacionit dhe përpunimin e gjetjeve për studimin e tyre. 

1. Disa fjalё rreth programit: 
Planet lokale të veprimit për rininë janë një iniciativë 3-vjeçare 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. PLV është një procesi i nisur që në vitin 2017. Deri më 

tani ka demonstruar vlefshmërinë e kontributit të organizatave rinore 

aktive, të të rinjve në përgjithësi dhe institucioneve vendore në ushtrimin 

e dialogut të strukturuar dhe shpalosjes së vizionit të përbashkët, për një 

mjedis që u ofron të rinjve alternativa dhe mundësi. 

Në tre vite të angazhimit të tij në 12 qarqe, Kongresi Rinor Kombëtar u ka 

ofruar organizatave rinore dhe institucioneve vendore një angazhim unik 

me një qasje nga poshtë-lart dhe me një metodologji të strukturuar. 

Tashmë janë realiuzuar një serë konsultimesh, intervistash, takime me të 

rinjtë dhe institucionet, studime, analiza, marrëveshje bashkëpunimi si 

dhe produkte finale, siç janë Planet lokale të veprimit me rininë për 12 

bashki. Gjithashtu, është mundësuar shtjellimi i kapitullit të punësimit me 

produkt final Masterplanin e punësimit. Në vitin aktual po punohet në 

drejtimin e transformimit social-ekologjik, ku janë realizuar një sërë 

aktivitetesh si trajnime, workshope, takime, intervista, anketime etj, me 

qëllim final përgatitjen e një manuali apo dokumenti strategjik, i cili do të 

vihet në dispozicion të institucioneve lokale dhe qendrore, biznesit, OJF të 

ndryshme por edhe komunitetit. Aktivitetet e realizuara kanë gjetur 

mbështetjen e këtyre institucioneve dhe janë realizuar duke vendosur në 

qendër të tyre të rinjtë, si promotorë të ndryshimit dhe transformimit 

social-ekologjik.

Po ashtu, u realizua një punë intensive dhe profesionale nga ana e 

koordinatorëve, e cila është thelbësore në nxjerrjen e rekomandimeve dhe 

përpunimin e Manualit të klimës. 

3. Disa fjalё rreth autorit: 
Dorjan Meraj është aktiv në shoqërinë civile për më shumë se 10 vjet si 

aktivist në mbrojtjen e mjedisit dhe çështjeve të mjedisit, vullnetar në 

iniciativa të ndryshme, menaxhim projektesh, trajner në ngritjen e 

kapaciteteve etj. Ai është diplomuar në ekonomi dhe ka marrë pjesë në 

një sërë trajnimesh dhe programesh për ngritjen e kapaciteteve të 

realizuara nga BE, TACSO, AICS. Dorjani është i angazhuar aktualisht në 

funksionin e koordinatorit lokal për Kongresin Rinor Kombëtar, në 

zbatimin e Planit vendor të veprimit për rininë dhe Masterplanet e 

punësimit të rinisë në Bashkinë Përmet. Ai njeh shumë mirë situatën dhe 

çështjet rinore në vend.

Deklaratë mbi të drejtën e autorit: 

Opinionet dhe përmbajtja e këtij manuali janë pronë intelektuale e 

autorit të punimit dhe Kongresit Rinor Kombëtar. Ato nuk shprehin 

domosdoshmёrisht pikёpamjet apo qёndrimet e Fondacionit 

Friedrich-Ebert.

1. PЁRSE KY MANUAL?  

Ky manual vjen në një moment kur e gjithë bota po përballet me 

ndryshimet klimatike, me shterimin e rezervave fosile, keqpërdorimin e 

burimeve, rritjen e niveleve të CO2, ndotjen e tokës, ujit dhe ajrit. Në 

hartimin e këtij manuali u përdoren metodologji të ndryshme si 

hulumtimi në terren, mbledhje informacionesh të dokumentuara nga të 

dhënat statistikore në institucionet si bashkia, Zyra Arsimore, shkollat, 

Drejtoria e Shëndetit Publik, OJF, biznese etj, intervista me fokus grupe, 

anketa me të rinjtë e komunitetit si dhe takime dhe workshope. Pra, puna 

në ndërtimin e këtij manuali përfshiu në vetvete angazhimin dhe 

përfshirjen e të gjithë komunitetit në Bashkinë Përmet, duke mbledhur 

informacion nga këndvështrime të ndryshme që prekin komunitetin.

 

Manuali do të ndikojë në mënyrë direkte mbi institucionet publike, OJF-të 

dhe biznesin, pasi strukturon veprimet dhe drejtimet e politikave 

mjedisore si në nivel lokal por edhe kombëtar. Manuali gjithashtu ndikon 

në mënyrë direkte por edhe indirekte mbi komunitetin, pasi 

ndërgjegjëson dhe promovon në një shkallë të gjerë trasformimin 

ekologjik. Ky manual synon të hedhë hapat themelore drejt transformimit 

ekologjik dhe drejt një të ardhmeje të sigurt. Manuali është një vlerë e 

shtuar për shoqërinë pasi edukon, mbron dhe na udhëzon drejt një të 

ardhmeje më të mirë dhe më të sigurt për ne dhe brezat që do të vijnë.

në Evropë dhe energjia e përdorur vjen e pastër nga hidrocentralet, por 

vlen të përmenden nismat që po ndërmerren në krijimin e parqeve 

fotovoltaike si ai i Karavastasë, vendosja e neoneve ndriçuese të natës me 

panele diellore, vendosja nëpër institucionet publike e paneleve diellore 

apo hapja e ankandeve nga ana e Ministrisë së Energjitikës për parqet 

eloike (shfryrtëzimin e erës). Strategjia kombëtare e energjisë, “Shqipëria 

2030” synon arritjen e niveleve të konsumit të energjisë së rinovueshme 

në 42% deri në vitin 2030.

 

Transformimi i mobilitetit - Shqipëria aktualisht përdor një sistem 

transporti dhe mobiliteti të vjetër, kryesisht autobusat dhe furgonat. Këto 

mjete transporti janë kryesisht të amortizuara, çka shkakton një ndotje të 

konsiderueshme. Hapat konkretë në drejtim të kësaj situate janë 

ndërmarrë nga qeveria në bashkëpunim me programin e Bashkimit 

Europian, “IPA3”, në rivitalizimin e hekurudhave shqiptare, ku ka filluar 

rindërtimi i linjës hekurudhore Tiranë-Rinas-Durrës, si dhe është në fazë 

studimi linja Hani i Hotit, Shkodër-Korçë, Greqi, si pjesë e projektit të BE 

për interkonjeksionin. 

Gjithashtu, po ndërmerren hapa konkrete nga bashkitë e mëdha në 

zëvendësimin e autobusave me lëndë djegëse të transportit urban me 

autobusa elektrikë. Shumë bashki po promovojnë dhe nxisin përdorimin e 

taksive elektrike, duke u mbështetur në ngritjen e stacioneve të karikimit 

elektrik. Një zhvillim të madh po marrin edhe ndërtimi i korsive për 

biçikleta dhe aktivitetet si “Një ditë pa makinë”,“PedalON”etj. 

Transformimi i ngrohjes dhe politika të qëndrueshme të strehimit - 

Sistemi i ngrohjes në familjet shqiptare funksionon kryesisht me djegien e 

lëndës drrusore, ndërsa në institucionet shtetërore si shkolla, spitale, 

konvikte dhe godina të ndryshme administrative përmes kaldajave me 

naftë ose energji elektrike. Në këtë drejtim, vlen të përmendet iniciativa e 

biznesit në zëvendësimin e lëndës drusore me pelet, një mënyrë kjo më 

ekonomike, më efiçente në ngrohje dhe miqësore me ambientin.

 

Transformimi industrial dhe sufiçenca: prodhimi dhe konsumi - 

Shqipëria nuk ka një aktivitet industrial të zhvilluar dhe për pasojë është 

një vend importues i produkteve dhe shërbimeve, duke e karakterizuar 

kështu ekonominë shqiptare si një ekonomi konsumi. Për pasojë, kemi 

edhe një suficit në prodhim-konsum. Megjithatë, industria ekzistuese ka 

nevojë për zbatimin e kuadrit ligjor dhe përdorimin e lëndëve ekologjike 

dhe miqësore me ambientin. Gjithashtu, është tejet i rëndësishëm 

edukimi dhe ndërgjegjësimi i publikut në shkallë të gjerë, mbi konsumin 

dhe përdorimin e racionalizuar të produkteve dhe shërbimeve.

  

Transformimi i mënyrës së ushqyerjes dhe përdorimi i qëndrueshëm i 

tokës - Për sa i takon mënyrës së ushqyerjes dhe përdorimit të 

qëndrueshëm të tokës, mund të themi se aksionet në këtë aspekt kanë 

ardhur më së shumti si ndërgjegjësim nga ana e konsumatorit, i cili është 

shumë i ndjeshëm për këto çështje. Në këtë fushë, vlen të përmendet 

iniciativa e vetë fermerëve në kultivimin e farërave lokale dhe autoktone, 

përdorimin e plehrave organike si dhe mbrojtjen e ruajtjen e tokës. Sot që 

flasim janë ndërmarrë një sërë nismash si “Blej shqip”, “Eat local”, Slow 

food” etj, nisma të cilat promovojnë produkte të pastra dhe miqësore me 

natyrën.

2. KRIZA KLIMATIKE DHE SITUATA 
AKTUALE NЁ SHQIPЁRI. 
Kriza klimatike në Shqipëri ka dhënë ndjeshëm efektet e veta. Bazuar në 

studimet e tij të fundit, 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, 

ndikim i konsiderueshëm vlerësohet në sasinë e reshjeve, e cila është ulur 

në 10-15%, por gjithashtu vihet re një rritje e intensitetit të reshjeve në 

formën e shtrëngatave apo stuhive, duke shkaktuar përmbytje të 

njëpasnjëshme me dëmtime në banesa, por edhe në toka e kultura 

bujqësore. 

Gjithashtu është shtuar edhe fenomeni i erozionit detar, ku me mijëra 

hektarë tokë po humbasin dhe po degradohen nga vërshimi i detit. Sipas 

po të njëjtit Institut, vlerësohet së trendi i rritjes së temperaturës mesatare 

në Shqipëri është në rritje dhe se në dekadat e fundit temperatura 

mesatare është rritur me një gradë celcius. Në përgjigje të këtyre 

fenomeneve kryesore, por edhe të tjerë fenomene që vijnë si derivate të 

njëra-tjetrës, janë ngritur një serë instancash apo grupe pune me 

përfaqësues të qeverisë qendrore, institucioneve lokale, OJF dhe 

specialistë të ndryshëm, për t’ju përgjigjur emergjencës së krizës 

klimatike. Tashmë, janë hartuar një sërë strategjish dhe programesh, si 

dhe është përmirësuar kuadri ligjor duke e përafruar me atë të Bashkimit 

Europian. 

Mbi bazën e 5 shtyllave kryesore të transformimit social-ekologjik vlen të 

theksohen nismat e ndërmarra si;

Transformimi energjitik - Shqipëria është vendi i dytë nga pasuritë hidrike 

djathit, punishtet e glikove, kantinat e verës dhe rakisë apo dhe të frutave 

të thata. Për sa i takon mënyrës së ushqyerjes dhe mbrojtjes së tokës, janë 

ndërmarrë një sërë nismash dhe aksionesh. Në Bashkinë Përmet janë 

zhvilluar një sërë programesh të formimit profesional nga organizata të 

ndryshme dhe institucione shtetërore, kjo pasi Përmeti është një ndër 

zonat më atraktive në jug, sa i takon turizmit alternativ. Aktualisht, po 

realizohen një sërë trajnimesh në inovacion, në sportet e reja rafting, 

climbing, treeking etj, por asaj që po i jepet rëndesi është tradita si në 

kulinari por edhe në përpunimin e produkteve (zahireve) tradicionale dhe 

antike, e cila ka nxitur hulumtimin në kurikula të vjetra, sa i takon kurseve 

të formimit profesional në enogastronomi dhe kuzhinë tradicionale.

Fakti që pjesa më e madhe e bashkisë është zonë e mbrojtur, ndihmon në 

ruajtjen e cilësisë së ujit dhe tokës.

4. ÇFARЁ ЁSHTЁ TRANSFORMIMI 
SOCIAL-EKOLOGJIK? 

Transformimi social-ekologjik është një term përmbledhës që përfshin 

ndryshimet politike, social-ekonomike dhe kulturore që rezultojnë nga 

përpjekjet e bëra prej sektorëve të ndryshëm, për të trajtuar çështjet 

social-ekologjike me të cilat po përballet njerëzimi aktualisht. Ai i referohet 

proceseve të ndërveprimit të shoqërisë njerëzore me natyrën, ku 

përfshihen konsumi material me natyrën (si përdorimi i karburanteve 

fosile, shfrytëzimi i tokës, i pyjeve, lumenjve, deteve, ajrit, etj), si dhe 

marrëdhëniet e shumëfishta shoqërore me natyrën (turizmi, bujqësia, 

blegtoria, aktivitetet recreative) etj. Pra këto marrëdhënie të shumëfishta 

shoqërore që njerëzimi ka me natyrën, janë bërë jashtëzakonisht kritike në 

dekadat e fundit dhe përshkruhen si krizë social-ekologjike që duhet të 

përballohet nga një aksion i qëndrueshëm global. 

Për këtë është i domosdoshëm transformimi rrënjësor i mënyrës sonë të 

jetesës dhe i ekonomisë.

Për ta arritur këtë, ne kemi nevojë për transformimin në prodhimin e 

energjisë, të mobilitetit, të mënyrës si jetojmë, të prodhimit industrial, të 

konsumit privat si dhe të shfrytëzimit të tokës dhe të traditave tona të 

ushqyerjes.

5. TRANSFORMIMI SOCIAL-EKOLOGJIK 
NЁ PRAKTIKЁ: 
Komuniteti është shumë i ndjeshëm ndaj çështjeve social-ekologjike në 

përgjithësi. Është shumë i qartë në botëkuptimin dhe në mënyrën e tij të 

jetesës, e cila ka të bëjë drejtpërsëdrejti me bashkëveprimin fizik dhe 

social me natyrën. Megjithatë, vlerësohet se komuniteti është lënë i vetëm 

në këtë drejtim. Nuk mund të thuhet se nuk ekzistojnë strategjitë, bazat 

ligjore apo programet e ndryshme nga ana e qeverisë, por zbatimi në 

praktikë i tyre, promovimi dhe prezantimi me komunitetin, pothuajse nuk 

ekziston. Komuniteti e ka vullnetin dhe dëshirën për të qenë protagonist 

në transformimin social-ekologjik, por i mungojnë mjetet, baza strategjike 

e ligjore, si dhe drejtimet në të cilat duhet të veprojë. Transformimi 

social-ekologjik pasqyrohet drejtpërsëdrejti në komunitet, në mënyrën e 

jetesës së secilit prej nesh, në aktivitetet që ne zhvillojmë, qofshin biznese 

apo edhe institucione publike e jopublike. Në zbatimin dhe 

implementimin e tij, gjithmonë duhet patur një qasje nga poshtë-lart, ku 

në bazë duhet të jetë komuniteti, sepse është komuniteti ai që ndikohet 

3. ANALIZA E SITUATЁS NЁ NIVEL 
LOKAL: 
Bashkia Përmet është një bashki e vogël në jug të Shqipërisë me një 

popullsi rreth 23 mijë banorë. Afërsisht rreth 70% e territorit të bashkisë 

është zonë e mbrojtur, pjesë e Parkut kombëtar “Bredhi i 

Hotovës-Dangëlli”. Sa i takon çështjes së transformimit energjitik, konsumi 

është i varur drejtpërdrejt nga energjia elektrike dhe kjo si pasojë e 

zhvillimit të ulët ekonomik të zonës dhe mungesës së investimeve në këtë 

sektor. Megjithatë, iniciativat nga biznesi lokal apo nga konsumatori 

familjar nuk mungojnë, sado të vogla që ato janë. Instalimi i paneleve 

diellore për ngrohjen e ujit në hotele, por edhe nëpër banesa, po kthehet 

në një trend të kohëve të fundit. 

Një tjetër moment i cili vlen të theksohet dhe analizohet, është edhe 

çështja e mobilitetit dhe ofertës së transportit publik. Bashkia Përmet 

është një bashki e vogël ku shërbimi urban nuk ofrohet. Shërbimi i cili 

ofrohet është “co-sharing”, i ndarjes së taksive 4+1 apo furgonave që lidhin 

njësitë administrative ose fshatrat me qytetin. Oferta për shërbimin e 

transportit është fikse dhe e palëvizshme. Aktiviteti i këtyre automjeteve, 

nuk prodhon ndonjë impakt në ambient apo në ekologjinë e tij. Për sa i 

takon konsumit familjar, ngrohja është e organizuar në lëndë drusore, si 

dhe në kaldaja me lëndë djegëse karburant ose energji elektrike. Në këtë 

aspekt vlen të përmenden vendimet e Këshillit Bashkiak, i cili vendos 

kritere mbi lëndën e shfrytëzueshme drusore dhe caktimin e zonave 

pyjore për shfrytëzim.

 

Në Bashkinë Përmet industria thuajse nuk ekziston dhe ato pak punishte 

të vogla që ekzistojnë, janë të karakterit artizanal familjar, siç janë baxhot e 

drejtpërsëdrejti. Për të vazhduar më tej me biznesin, OJF, komunitetin e 

donatorëve dhe specialistë të fushave të ndryshme, institucionet lokale 

dhe së fundmi pushteti qendror.

5.1 Ku merr formё ky transformim: 
Transformimi social-ekologjik merr formë përmes çdo individi. Çdo qytetar 

duhet të jetë i mirëinformuar për çështjet ekologjike. Ai duhet të jetë aktiv 

e të veprojë duke iu përshtatur ndryshimeve që po vijnë. Në bazë të një 

studimi të realizuar së fundmi në Bashkinë Përmet, rreth 67% e të 

anketuarve shprehen se kanë njohuri për energjinë e rinovueshme dhe se 

po marrin masa që në familjet e tyre të instalojnë panelet diellore për 

ngrohjen e ujit dhe ky është një shembull shumë i mirë i qasjes pro-aktive 

dhe individuale drejt ndryshimeve social-ekologjike. 

Biznesi ka gjithashtu një qasje pro-aktive ndaj transformimit 

social-ekologjik, pasi ata vlerësojnë se mbrojtja e resurseve dhe natyrës, 

shfrytëzimi i racionalizuar, bujqësia ekologjike apo edhe aktivitetet 

alternative dhe sociale që sjell ky transformim, do të ndikojnë pozitivisht 

në aktivitetet e tyre, duke ulur kostot e biznesit, rritur cilësinë e shërbimeve 

dhe produkteve që ofrojnë, ofertën ekonomike lokale dhe ekonominë e 

zonës.  Sa i takon institucioneve të arsimit, duhet thënë se qasja e tyre ndaj 

transformimit social-ekologjik nuk është në nivele të kënaqshme, 

pavarësisht dëshirës së drejtuesve të këtyre institucioneve për të 

ndërmarrë nisma dhe për t’u organizuar në aktivitete apo fushata të 

ndryshme. 

Arsimi ka mbetur peng i kurrikulave të vjetruara, rishikimi i të cilave është i 

nevojshëm, për t’u përshtatur me situatën bashkëkohore në mënyrë që 

roli dhe aktivizmi i tyre të jetë sa më i madh dhe i qëndrueshëm. Pushteti 

vendor, me gjithë mungesën e madhe të mjeteve dhe fondeve për të 

ndërhyrë, gjithmonë është i pranishëm dhe me një qasje pozitive në 

trajtimin e çështjeve ekologjike, duke luajtur një rol udhëheqës dhe nxitës 

ndaj komunitetit, i cili i beson dhe shprehet pozitivisht se aktori më 

potencial që mund ta udhëheqë drejt transforimit social-ekologjik është 

pushteti lokal.

5.2 Ndёrgjegjёsimi qytetar.
Ndërgjegjësimi qytetar është hapi i parë që duhet të ndërmerret në 

drejtimin e transformimit social-ekologjik. Megjithëse qytetarët janë të 

informuar dhe të ndjeshëm ndaj çështjeve ekologjike, sërish është i 

nevojshëm informimi dhe ndërgjegjësimi i tyre. Në terren vihet re nevoja 

për të shpërndarë informacione mbi transformimin social-ekologjik, si dhe 

ku konsiston ai. 

Po ashtu, qytetarët kanë nevojë të informohen se çfarë ndikimi ka ky lloj 

transformimi në jetën tonë dhe se çfarë ndodh nëse nuk shkojmë drejt tij.

Evidentimi dhe komunikimi i shembujve dhe praktikave të suksesshme 

nga rajoni dhe bota, i shërbejnë rritjes së ndërgjegjësimit qytetar për 

përshtatjen e domosdoshme me këtë lloj transformimi. 

5.3 Qasja nё komunitet.
Komuniteti është aktori kryesor në transformimin social-ekologjik. Veprimi 

i komunitetit si një dhe i vetëm, duke e vendosur veten në qendër të 

aksioneve, garanton suksesin e transformimit. Realizimi i një qasjeje 

• Rritja e kapaciteteve të institucioneve lokale në lidhje me njohjen, 

implementimin e transformimit social-ekologjik.

• Ndërgjegjësimi dhe sensibilizimi i qytetarëve mbi mjedisin, mbetjet 

urbane, transformimin social-ekologjik apo politikat globale me metoda 

më gjithpërfshirëse.

• Certifikimi i produkteve vendase, krijimi i markave lokale dhe 

mbrojtja e tyre.

• Vendosja e standardeve ekologjike si ndërtimet ekologjike, kritere të 

shfrytëzimit racional të pyjeve, kullotave, ujit dhe tokës. Zhvillimi i 

bujqësisë ekologjike, ruajtja e farave autoktone, racave autoktone dhe 

mbrojtja e tyre.

• Shkëmbime ndërqytetase, rajonale, ballkanike dhe evropiane, 

përfaqësime dhe prezantime në panaire produktesh ku promovohen 

produktet e një qyteti tjetër. 

• Promovimi i vlerave vendase, rasteve të suksesshme të biznesit apo 

iniciativash me produkteve vendase

mbështëtese dhe nxitëse ndaj komunitetit, duke e pajisur me 

informacionin e nevojshëm si kuadrin ligjor, strategjitë ndërsektoriale, 

programet dhe nismat e prezantuara në këtë drejtim, aktorët që veprojnë, 

donatorët etj, rrit besueshmërinë në komunitet. 

Kjo qasje krijon ura bashkëpunimi dhe bashkëveprimi, si dhe nxit 

komunitetin në pjesëmarrje aktive, duke qenë ata vetë promotorë dhe 

aktorë të transformimit social-ekologjik, në dobi të bashkëjetesës në 

harmoni me natyrën.

5.4 Pushteti lokal si agjent ndryshimi.
Pushteti lokal është lokomotiva tërheqëse apo agjenti kryesor udhëheqës 

drejt transformimit social-ekologjik. Si një aktor politikbërës lokal dhe i 

mbështetur nga qeveria qendrore, pushteti lokal është i pajisur dhe 

disponon strategjitë dhe bazën ligjore për të vepruar në këtë drejtim. 

Por, situata aktuale, si nga ana financiare por edhe në burime njerëzore 

dhe materiale, thuajse në të gjitha bashkitë e vendit pengon punën dhe 

përpjekjet për realizimin e transformimit. 

Është jashtëzakonisht e nevojshme ngritja e kapaciteteve të stafeve të 

bashkive në sektorët përkatës, për menaxhimin e transformimit, 

mbështetje e bashkive me dokumente strategjike apo zbërthimin e 

strategjive kombëtare në nivele lokale, duke i përshtatur me situatën.

Gjithashtu nevojitet mbështetja ekonomike e bashkive, duke i promovuar 

ato në terrenin e donatorëve, si dhe mbështetje e reflektuar në draftimin 

apo hartimin e nismave. Fuqizimi i pushtetit lokal sjell rrjedhimisht edhe 

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

dhe garanton suksesin drejt transformimit social-ekologjik

5.5 Nxitja e bashkёpunimit midis trinomit pushtet 
lokal-biznes-komunitet.
Transformimi social-ekologjik nuk mund të realizohet vetëm nga pushteti 

lokal apo qeveria qendrore, të cilat disponojnë mjetet monetare dhe 

materiale. Nevojitet partneritet gjithëpërfshirës me të gjithë shoqërinë. Për 

të arritur qëllimin, nevojitet zgjerimi i rrjetit të bashkëpunëtorëve nga 

shoqëria civile, bizneset, ekspertët, komunitetet dhe qytetarët e 

zakonshëm. Të gjithë këta aktorë si dhe qytetarë duhet të jenë aktivë në 

një proces që garanton transparencë dhe besueshmëri përmes 

gjithëpërfshirjes. 

Një praktikë e sukseshme është edhe ajo e krijimit të platformës së 

transformimit, e cila i jep formë partneriteteve të ndryshme, krijon sinergji, 

vendos prioritete të përbashkëta dhe koordinon të gjithë aktorët. 

Platforma e transformimit shërben gjithashtu si platformë për zgjidhjen e 

konflikteve dhe organizon një monitorim të vazhdueshëm, si dhe një 

vlerësim të transformimit në shoqërinë e qytetit. Mbrojtja e klimës dhe e 

resurseve, shrytëzimi i racionalizuar dhe me kritere i burimeve, duhet të 

jetë prioritet në vendimet e qytetarëve për konsumin, në vendimet e 

pushtetit lokal dhe qendror për investime si dhe në modelet zhvillimore të 

biznesit dhe të sipërmarrjeve.

Gjetjet kryesore:  

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

rinovueshme është më e ulët se ajo e aktorëve lokalë. Vetëm 45% e të 

rinjve e kanë këtë informacion. Në rastin e aktorëve lokalë, e kanë 67% e 

tyre.

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

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

kuptojnë zbatimin e saj. Pak të rinj që u përgjigjën, treguan në përgjigjet e 

tyre një kuptim të kufizuar (si energjia diellore, e erës dhe hidrike, energjia 

nga burimet natyrore të rinovueshme, energjia që shndërrohet nga një 

formë në tjetrën etj). Në rastin e aktorëve të tjerë, 50% e tyre nuk janë 

përgjigjur. 

Përgjigjet përfshinin: Përdorimi i burimeve të pafundme natyrore si era 

dhe dielli për të prodhuar energji; zëvendësimi i burimeve aktuale të 

energjisë si karburantet me energji të rinovueshme; duke e përdorur atë 

për ngrohje; përdorimi i energjisë diellore; etj.)

• Shumica e të intervistuarve (86% e të rinjve dhe 58% e aktorëve 

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

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

paneleve diellore janë bizneset dhe familjet.

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

dëgjuar për to. Megjithatë, shumica e të rinjve që u përgjigjën (ose 94%) 

nuk u përgjigjën se çfarë janë certifikatat bio dhe kush i përdor ato. Nga 

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

Shumica e njerëzve që janë përgjigjur (ose 83%) nuk kanë njohuri.

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

93% e të rinjve dhe 100% e aktorëve vendorë janë përgjigjur me “po”.

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

shumica e të rinjve (ose 72%) dhe aktorëve lokalë (ose 67%) janë përgjigjur 

me “jo”. Argumentet përfshijnë: ajri është i ndotur nga minierat e gurit; 

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

mbeturinat nga përdorimi i kimikateve në bujqësi etj.

• Për sa i përket pyetjes se si ruhen nga konsumi sipërfaqet dhe 

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

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

përgjigjur se sipërfaqet e gjelbra dhe burimet nuk ruhen nga konsumi 

(sidomos konsumi i druve të zjarrit).

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

janë përgjigjur se shkolla/universiteti përgatit ekspertë për këto fusha. 

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

bashkëkohore. Në mbështetje të përgjigjes së tyre, aktorët vendorë 

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

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

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

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

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

(22%). 68% e aktorëve lokalë janë përgjigjur se kanë njohuri për format 

solidare të mirëqenies së përbashkët, duke përfshirë mbrojtjen e 

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

ndaj natyrës.

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

ka politika rajonale që synojnë reduktimin e përdorimit të makinave. Ndër 

aktorët vendorë ka të anketuar që mendojnë se bashkia promovon 

politikat për reduktimin e përdorimit të makinave.

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

komunitetin ku jetojmë. Ai shihet si një nevojë e domosdoshme 

implementimi social, sepse ka impakt të drejtpërdrejtë dhe indirekt në 

ndryshimet klimatike.

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

anketuar, vihet 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 Përmet.

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 dhe nxitja e implementimit të kuadrit ligjor dhe nxitja e 

partneriteteve mes institucioneve lokale dhe qendrore me biznesin, OJF 

dhe komunitetin me qëllim transformimin social-ekologjik dhe ekonomik.



2. Disa fjalё rreth iniciativёs: 
Këtë vit prioriteti i Kongresit Rinor Kombëtar dhe 12 koordinatorëve është 

të implementojë kapitullin e mjedisit, duke e ndërthurur atë edhe me 

punën e viteve të shkuara, pra në përmbushjen e Planeve lokale vendore 

të rinisë 2019-2023, si dhe Masterplaneve të punësimit.

 

Eko-sipërmarrja e të rinjve për të ardhmen e ekonomisë së gjelbër (Youth 

Eco-Entrepreneurship for Future of Green Economy) është nisma në 

implementim e sipër duke zhvilluar hulumtime, takime me fokus grupe, 

ngritje kapacitetsh si dhe takime me përfaqësues të administratës 

publike. 

Aktivitetet zënë vend në një terren të shkelur edhe më parë, falë punës së 

vazhdueshme të KRK dhe koordinatorëve lokale me target grupe, si në 

hartimin e Planeve lokale të veprimit me rininë por edhe të Masterplaneve 

të punësimit. Kjo eksperiencë dhe ky bashkëpunim janë elementi kyç në 

realizimin e aktiviteteve dhe arritjen e produktit final të punës së këtij viti, 

pra atë të realizimit të Manualit të klimës. 

Puna nisi me ngritjen e kapaciteteve të koordinatorëve lokalë dhe pikave 

të kontaktit nga bashkitë (funksionarë të bashkive të caktuar si pikë 

kontakti), në fushën e çështjeve mjedisore dhe ekologjike. Më pas, 

angazhimi vijoi në terren me takimet me përfaqësues të institucioneve 

për të prezantuar nismën e këtij viti dhe objektivat tona, duke mbledhur 

opinionet dhe mendimet e tyre, për të vazhduar më tej me anketimet dhe 

intervistat me fokus grupet. Një punë e konsiderueshme u realizua në 

mbledhjen e informacionit dhe përpunimin e gjetjeve për studimin e tyre. 

1. Disa fjalё rreth programit: 
Planet lokale të veprimit për rininë janë një iniciativë 3-vjeçare 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. PLV është një procesi i nisur që në vitin 2017. Deri më 

tani ka demonstruar vlefshmërinë e kontributit të organizatave rinore 

aktive, të të rinjve në përgjithësi dhe institucioneve vendore në ushtrimin 

e dialogut të strukturuar dhe shpalosjes së vizionit të përbashkët, për një 

mjedis që u ofron të rinjve alternativa dhe mundësi. 

Në tre vite të angazhimit të tij në 12 qarqe, Kongresi Rinor Kombëtar u ka 

ofruar organizatave rinore dhe institucioneve vendore një angazhim unik 

me një qasje nga poshtë-lart dhe me një metodologji të strukturuar. 

Tashmë janë realiuzuar një serë konsultimesh, intervistash, takime me të 

rinjtë dhe institucionet, studime, analiza, marrëveshje bashkëpunimi si 

dhe produkte finale, siç janë Planet lokale të veprimit me rininë për 12 

bashki. Gjithashtu, është mundësuar shtjellimi i kapitullit të punësimit me 

produkt final Masterplanin e punësimit. Në vitin aktual po punohet në 

drejtimin e transformimit social-ekologjik, ku janë realizuar një sërë 

aktivitetesh si trajnime, workshope, takime, intervista, anketime etj, me 

qëllim final përgatitjen e një manuali apo dokumenti strategjik, i cili do të 

vihet në dispozicion të institucioneve lokale dhe qendrore, biznesit, OJF të 

ndryshme por edhe komunitetit. Aktivitetet e realizuara kanë gjetur 

mbështetjen e këtyre institucioneve dhe janë realizuar duke vendosur në 

qendër të tyre të rinjtë, si promotorë të ndryshimit dhe transformimit 

social-ekologjik.

Po ashtu, u realizua një punë intensive dhe profesionale nga ana e 

koordinatorëve, e cila është thelbësore në nxjerrjen e rekomandimeve dhe 

përpunimin e Manualit të klimës. 

3. Disa fjalё rreth autorit: 
Dorjan Meraj është aktiv në shoqërinë civile për më shumë se 10 vjet si 

aktivist në mbrojtjen e mjedisit dhe çështjeve të mjedisit, vullnetar në 

iniciativa të ndryshme, menaxhim projektesh, trajner në ngritjen e 

kapaciteteve etj. Ai është diplomuar në ekonomi dhe ka marrë pjesë në 

një sërë trajnimesh dhe programesh për ngritjen e kapaciteteve të 

realizuara nga BE, TACSO, AICS. Dorjani është i angazhuar aktualisht në 

funksionin e koordinatorit lokal për Kongresin Rinor Kombëtar, në 

zbatimin e Planit vendor të veprimit për rininë dhe Masterplanet e 

punësimit të rinisë në Bashkinë Përmet. Ai njeh shumë mirë situatën dhe 

çështjet rinore në vend.

Deklaratë mbi të drejtën e autorit: 

Opinionet dhe përmbajtja e këtij manuali janë pronë intelektuale e 

autorit të punimit dhe Kongresit Rinor Kombëtar. Ato nuk shprehin 

domosdoshmёrisht pikёpamjet apo qёndrimet e Fondacionit 

Friedrich-Ebert.

1. PЁRSE KY MANUAL?  

Ky manual vjen në një moment kur e gjithë bota po përballet me 

ndryshimet klimatike, me shterimin e rezervave fosile, keqpërdorimin e 

burimeve, rritjen e niveleve të CO2, ndotjen e tokës, ujit dhe ajrit. Në 

hartimin e këtij manuali u përdoren metodologji të ndryshme si 

hulumtimi në terren, mbledhje informacionesh të dokumentuara nga të 

dhënat statistikore në institucionet si bashkia, Zyra Arsimore, shkollat, 

Drejtoria e Shëndetit Publik, OJF, biznese etj, intervista me fokus grupe, 

anketa me të rinjtë e komunitetit si dhe takime dhe workshope. Pra, puna 

në ndërtimin e këtij manuali përfshiu në vetvete angazhimin dhe 

përfshirjen e të gjithë komunitetit në Bashkinë Përmet, duke mbledhur 

informacion nga këndvështrime të ndryshme që prekin komunitetin.

 

Manuali do të ndikojë në mënyrë direkte mbi institucionet publike, OJF-të 

dhe biznesin, pasi strukturon veprimet dhe drejtimet e politikave 

mjedisore si në nivel lokal por edhe kombëtar. Manuali gjithashtu ndikon 

në mënyrë direkte por edhe indirekte mbi komunitetin, pasi 

ndërgjegjëson dhe promovon në një shkallë të gjerë trasformimin 

ekologjik. Ky manual synon të hedhë hapat themelore drejt transformimit 

ekologjik dhe drejt një të ardhmeje të sigurt. Manuali është një vlerë e 

shtuar për shoqërinë pasi edukon, mbron dhe na udhëzon drejt një të 

ardhmeje më të mirë dhe më të sigurt për ne dhe brezat që do të vijnë.

në Evropë dhe energjia e përdorur vjen e pastër nga hidrocentralet, por 

vlen të përmenden nismat që po ndërmerren në krijimin e parqeve 

fotovoltaike si ai i Karavastasë, vendosja e neoneve ndriçuese të natës me 

panele diellore, vendosja nëpër institucionet publike e paneleve diellore 

apo hapja e ankandeve nga ana e Ministrisë së Energjitikës për parqet 

eloike (shfryrtëzimin e erës). Strategjia kombëtare e energjisë, “Shqipëria 

2030” synon arritjen e niveleve të konsumit të energjisë së rinovueshme 

në 42% deri në vitin 2030.

 

Transformimi i mobilitetit - Shqipëria aktualisht përdor një sistem 

transporti dhe mobiliteti të vjetër, kryesisht autobusat dhe furgonat. Këto 

mjete transporti janë kryesisht të amortizuara, çka shkakton një ndotje të 

konsiderueshme. Hapat konkretë në drejtim të kësaj situate janë 

ndërmarrë nga qeveria në bashkëpunim me programin e Bashkimit 

Europian, “IPA3”, në rivitalizimin e hekurudhave shqiptare, ku ka filluar 

rindërtimi i linjës hekurudhore Tiranë-Rinas-Durrës, si dhe është në fazë 

studimi linja Hani i Hotit, Shkodër-Korçë, Greqi, si pjesë e projektit të BE 

për interkonjeksionin. 

Gjithashtu, po ndërmerren hapa konkrete nga bashkitë e mëdha në 

zëvendësimin e autobusave me lëndë djegëse të transportit urban me 

autobusa elektrikë. Shumë bashki po promovojnë dhe nxisin përdorimin e 

taksive elektrike, duke u mbështetur në ngritjen e stacioneve të karikimit 

elektrik. Një zhvillim të madh po marrin edhe ndërtimi i korsive për 

biçikleta dhe aktivitetet si “Një ditë pa makinë”,“PedalON”etj. 

Transformimi i ngrohjes dhe politika të qëndrueshme të strehimit - 

Sistemi i ngrohjes në familjet shqiptare funksionon kryesisht me djegien e 

lëndës drrusore, ndërsa në institucionet shtetërore si shkolla, spitale, 

konvikte dhe godina të ndryshme administrative përmes kaldajave me 

naftë ose energji elektrike. Në këtë drejtim, vlen të përmendet iniciativa e 

biznesit në zëvendësimin e lëndës drusore me pelet, një mënyrë kjo më 

ekonomike, më efiçente në ngrohje dhe miqësore me ambientin.

 

Transformimi industrial dhe sufiçenca: prodhimi dhe konsumi - 

Shqipëria nuk ka një aktivitet industrial të zhvilluar dhe për pasojë është 

një vend importues i produkteve dhe shërbimeve, duke e karakterizuar 

kështu ekonominë shqiptare si një ekonomi konsumi. Për pasojë, kemi 

edhe një suficit në prodhim-konsum. Megjithatë, industria ekzistuese ka 

nevojë për zbatimin e kuadrit ligjor dhe përdorimin e lëndëve ekologjike 

dhe miqësore me ambientin. Gjithashtu, është tejet i rëndësishëm 

edukimi dhe ndërgjegjësimi i publikut në shkallë të gjerë, mbi konsumin 

dhe përdorimin e racionalizuar të produkteve dhe shërbimeve.

  

Transformimi i mënyrës së ushqyerjes dhe përdorimi i qëndrueshëm i 

tokës - Për sa i takon mënyrës së ushqyerjes dhe përdorimit të 

qëndrueshëm të tokës, mund të themi se aksionet në këtë aspekt kanë 

ardhur më së shumti si ndërgjegjësim nga ana e konsumatorit, i cili është 

shumë i ndjeshëm për këto çështje. Në këtë fushë, vlen të përmendet 

iniciativa e vetë fermerëve në kultivimin e farërave lokale dhe autoktone, 

përdorimin e plehrave organike si dhe mbrojtjen e ruajtjen e tokës. Sot që 

flasim janë ndërmarrë një sërë nismash si “Blej shqip”, “Eat local”, Slow 

food” etj, nisma të cilat promovojnë produkte të pastra dhe miqësore me 

natyrën.

2. KRIZA KLIMATIKE DHE SITUATA 
AKTUALE NЁ SHQIPЁRI. 
Kriza klimatike në Shqipëri ka dhënë ndjeshëm efektet e veta. Bazuar në 

studimet e tij të fundit, 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, 

ndikim i konsiderueshëm vlerësohet në sasinë e reshjeve, e cila është ulur 

në 10-15%, por gjithashtu vihet re një rritje e intensitetit të reshjeve në 

formën e shtrëngatave apo stuhive, duke shkaktuar përmbytje të 

njëpasnjëshme me dëmtime në banesa, por edhe në toka e kultura 

bujqësore. 

Gjithashtu është shtuar edhe fenomeni i erozionit detar, ku me mijëra 

hektarë tokë po humbasin dhe po degradohen nga vërshimi i detit. Sipas 

po të njëjtit Institut, vlerësohet së trendi i rritjes së temperaturës mesatare 

në Shqipëri është në rritje dhe se në dekadat e fundit temperatura 

mesatare është rritur me një gradë celcius. Në përgjigje të këtyre 

fenomeneve kryesore, por edhe të tjerë fenomene që vijnë si derivate të 

njëra-tjetrës, janë ngritur një serë instancash apo grupe pune me 

përfaqësues të qeverisë qendrore, institucioneve lokale, OJF dhe 

specialistë të ndryshëm, për t’ju përgjigjur emergjencës së krizës 

klimatike. Tashmë, janë hartuar një sërë strategjish dhe programesh, si 

dhe është përmirësuar kuadri ligjor duke e përafruar me atë të Bashkimit 

Europian. 

Mbi bazën e 5 shtyllave kryesore të transformimit social-ekologjik vlen të 

theksohen nismat e ndërmarra si;

Transformimi energjitik - Shqipëria është vendi i dytë nga pasuritë hidrike 

djathit, punishtet e glikove, kantinat e verës dhe rakisë apo dhe të frutave 

të thata. Për sa i takon mënyrës së ushqyerjes dhe mbrojtjes së tokës, janë 

ndërmarrë një sërë nismash dhe aksionesh. Në Bashkinë Përmet janë 

zhvilluar një sërë programesh të formimit profesional nga organizata të 

ndryshme dhe institucione shtetërore, kjo pasi Përmeti është një ndër 

zonat më atraktive në jug, sa i takon turizmit alternativ. Aktualisht, po 

realizohen një sërë trajnimesh në inovacion, në sportet e reja rafting, 

climbing, treeking etj, por asaj që po i jepet rëndesi është tradita si në 

kulinari por edhe në përpunimin e produkteve (zahireve) tradicionale dhe 

antike, e cila ka nxitur hulumtimin në kurikula të vjetra, sa i takon kurseve 

të formimit profesional në enogastronomi dhe kuzhinë tradicionale.

Fakti që pjesa më e madhe e bashkisë është zonë e mbrojtur, ndihmon në 

ruajtjen e cilësisë së ujit dhe tokës.

4. ÇFARЁ ЁSHTЁ TRANSFORMIMI 
SOCIAL-EKOLOGJIK? 

Transformimi social-ekologjik është një term përmbledhës që përfshin 

ndryshimet politike, social-ekonomike dhe kulturore që rezultojnë nga 

përpjekjet e bëra prej sektorëve të ndryshëm, për të trajtuar çështjet 

social-ekologjike me të cilat po përballet njerëzimi aktualisht. Ai i referohet 

proceseve të ndërveprimit të shoqërisë njerëzore me natyrën, ku 

përfshihen konsumi material me natyrën (si përdorimi i karburanteve 

fosile, shfrytëzimi i tokës, i pyjeve, lumenjve, deteve, ajrit, etj), si dhe 

marrëdhëniet e shumëfishta shoqërore me natyrën (turizmi, bujqësia, 

blegtoria, aktivitetet recreative) etj. Pra këto marrëdhënie të shumëfishta 

shoqërore që njerëzimi ka me natyrën, janë bërë jashtëzakonisht kritike në 

dekadat e fundit dhe përshkruhen si krizë social-ekologjike që duhet të 

përballohet nga një aksion i qëndrueshëm global. 

Për këtë është i domosdoshëm transformimi rrënjësor i mënyrës sonë të 

jetesës dhe i ekonomisë.

Për ta arritur këtë, ne kemi nevojë për transformimin në prodhimin e 

energjisë, të mobilitetit, të mënyrës si jetojmë, të prodhimit industrial, të 

konsumit privat si dhe të shfrytëzimit të tokës dhe të traditave tona të 

ushqyerjes.

5. TRANSFORMIMI SOCIAL-EKOLOGJIK 
NЁ PRAKTIKЁ: 
Komuniteti është shumë i ndjeshëm ndaj çështjeve social-ekologjike në 

përgjithësi. Është shumë i qartë në botëkuptimin dhe në mënyrën e tij të 

jetesës, e cila ka të bëjë drejtpërsëdrejti me bashkëveprimin fizik dhe 

social me natyrën. Megjithatë, vlerësohet se komuniteti është lënë i vetëm 

në këtë drejtim. Nuk mund të thuhet se nuk ekzistojnë strategjitë, bazat 

ligjore apo programet e ndryshme nga ana e qeverisë, por zbatimi në 

praktikë i tyre, promovimi dhe prezantimi me komunitetin, pothuajse nuk 

ekziston. Komuniteti e ka vullnetin dhe dëshirën për të qenë protagonist 

në transformimin social-ekologjik, por i mungojnë mjetet, baza strategjike 

e ligjore, si dhe drejtimet në të cilat duhet të veprojë. Transformimi 

social-ekologjik pasqyrohet drejtpërsëdrejti në komunitet, në mënyrën e 

jetesës së secilit prej nesh, në aktivitetet që ne zhvillojmë, qofshin biznese 

apo edhe institucione publike e jopublike. Në zbatimin dhe 

implementimin e tij, gjithmonë duhet patur një qasje nga poshtë-lart, ku 

në bazë duhet të jetë komuniteti, sepse është komuniteti ai që ndikohet 

3. ANALIZA E SITUATЁS NЁ NIVEL 
LOKAL: 
Bashkia Përmet është një bashki e vogël në jug të Shqipërisë me një 

popullsi rreth 23 mijë banorë. Afërsisht rreth 70% e territorit të bashkisë 

është zonë e mbrojtur, pjesë e Parkut kombëtar “Bredhi i 

Hotovës-Dangëlli”. Sa i takon çështjes së transformimit energjitik, konsumi 

është i varur drejtpërdrejt nga energjia elektrike dhe kjo si pasojë e 

zhvillimit të ulët ekonomik të zonës dhe mungesës së investimeve në këtë 

sektor. Megjithatë, iniciativat nga biznesi lokal apo nga konsumatori 

familjar nuk mungojnë, sado të vogla që ato janë. Instalimi i paneleve 

diellore për ngrohjen e ujit në hotele, por edhe nëpër banesa, po kthehet 

në një trend të kohëve të fundit. 

Një tjetër moment i cili vlen të theksohet dhe analizohet, është edhe 

çështja e mobilitetit dhe ofertës së transportit publik. Bashkia Përmet 

është një bashki e vogël ku shërbimi urban nuk ofrohet. Shërbimi i cili 

ofrohet është “co-sharing”, i ndarjes së taksive 4+1 apo furgonave që lidhin 

njësitë administrative ose fshatrat me qytetin. Oferta për shërbimin e 

transportit është fikse dhe e palëvizshme. Aktiviteti i këtyre automjeteve, 

nuk prodhon ndonjë impakt në ambient apo në ekologjinë e tij. Për sa i 

takon konsumit familjar, ngrohja është e organizuar në lëndë drusore, si 

dhe në kaldaja me lëndë djegëse karburant ose energji elektrike. Në këtë 

aspekt vlen të përmenden vendimet e Këshillit Bashkiak, i cili vendos 

kritere mbi lëndën e shfrytëzueshme drusore dhe caktimin e zonave 

pyjore për shfrytëzim.

 

Në Bashkinë Përmet industria thuajse nuk ekziston dhe ato pak punishte 

të vogla që ekzistojnë, janë të karakterit artizanal familjar, siç janë baxhot e 

drejtpërsëdrejti. Për të vazhduar më tej me biznesin, OJF, komunitetin e 

donatorëve dhe specialistë të fushave të ndryshme, institucionet lokale 

dhe së fundmi pushteti qendror.

5.1 Ku merr formё ky transformim: 
Transformimi social-ekologjik merr formë përmes çdo individi. Çdo qytetar 

duhet të jetë i mirëinformuar për çështjet ekologjike. Ai duhet të jetë aktiv 

e të veprojë duke iu përshtatur ndryshimeve që po vijnë. Në bazë të një 

studimi të realizuar së fundmi në Bashkinë Përmet, rreth 67% e të 

anketuarve shprehen se kanë njohuri për energjinë e rinovueshme dhe se 

po marrin masa që në familjet e tyre të instalojnë panelet diellore për 

ngrohjen e ujit dhe ky është një shembull shumë i mirë i qasjes pro-aktive 

dhe individuale drejt ndryshimeve social-ekologjike. 

Biznesi ka gjithashtu një qasje pro-aktive ndaj transformimit 

social-ekologjik, pasi ata vlerësojnë se mbrojtja e resurseve dhe natyrës, 

shfrytëzimi i racionalizuar, bujqësia ekologjike apo edhe aktivitetet 

alternative dhe sociale që sjell ky transformim, do të ndikojnë pozitivisht 

në aktivitetet e tyre, duke ulur kostot e biznesit, rritur cilësinë e shërbimeve 

dhe produkteve që ofrojnë, ofertën ekonomike lokale dhe ekonominë e 

zonës.  Sa i takon institucioneve të arsimit, duhet thënë se qasja e tyre ndaj 

transformimit social-ekologjik nuk është në nivele të kënaqshme, 

pavarësisht dëshirës së drejtuesve të këtyre institucioneve për të 

ndërmarrë nisma dhe për t’u organizuar në aktivitete apo fushata të 

ndryshme. 

Arsimi ka mbetur peng i kurrikulave të vjetruara, rishikimi i të cilave është i 

nevojshëm, për t’u përshtatur me situatën bashkëkohore në mënyrë që 

roli dhe aktivizmi i tyre të jetë sa më i madh dhe i qëndrueshëm. Pushteti 

vendor, me gjithë mungesën e madhe të mjeteve dhe fondeve për të 

ndërhyrë, gjithmonë është i pranishëm dhe me një qasje pozitive në 

trajtimin e çështjeve ekologjike, duke luajtur një rol udhëheqës dhe nxitës 

ndaj komunitetit, i cili i beson dhe shprehet pozitivisht se aktori më 

potencial që mund ta udhëheqë drejt transforimit social-ekologjik është 

pushteti lokal.

5.2 Ndёrgjegjёsimi qytetar.
Ndërgjegjësimi qytetar është hapi i parë që duhet të ndërmerret në 

drejtimin e transformimit social-ekologjik. Megjithëse qytetarët janë të 

informuar dhe të ndjeshëm ndaj çështjeve ekologjike, sërish është i 

nevojshëm informimi dhe ndërgjegjësimi i tyre. Në terren vihet re nevoja 

për të shpërndarë informacione mbi transformimin social-ekologjik, si dhe 

ku konsiston ai. 

Po ashtu, qytetarët kanë nevojë të informohen se çfarë ndikimi ka ky lloj 

transformimi në jetën tonë dhe se çfarë ndodh nëse nuk shkojmë drejt tij.

Evidentimi dhe komunikimi i shembujve dhe praktikave të suksesshme 

nga rajoni dhe bota, i shërbejnë rritjes së ndërgjegjësimit qytetar për 

përshtatjen e domosdoshme me këtë lloj transformimi. 

5.3 Qasja nё komunitet.
Komuniteti është aktori kryesor në transformimin social-ekologjik. Veprimi 

i komunitetit si një dhe i vetëm, duke e vendosur veten në qendër të 

aksioneve, garanton suksesin e transformimit. Realizimi i një qasjeje 

• Rritja e kapaciteteve të institucioneve lokale në lidhje me njohjen, 

implementimin e transformimit social-ekologjik.

• Ndërgjegjësimi dhe sensibilizimi i qytetarëve mbi mjedisin, mbetjet 

urbane, transformimin social-ekologjik apo politikat globale me metoda 

më gjithpërfshirëse.

• Certifikimi i produkteve vendase, krijimi i markave lokale dhe 

mbrojtja e tyre.

• Vendosja e standardeve ekologjike si ndërtimet ekologjike, kritere të 

shfrytëzimit racional të pyjeve, kullotave, ujit dhe tokës. Zhvillimi i 

bujqësisë ekologjike, ruajtja e farave autoktone, racave autoktone dhe 

mbrojtja e tyre.

• Shkëmbime ndërqytetase, rajonale, ballkanike dhe evropiane, 

përfaqësime dhe prezantime në panaire produktesh ku promovohen 

produktet e një qyteti tjetër. 

• Promovimi i vlerave vendase, rasteve të suksesshme të biznesit apo 

iniciativash me produkteve vendase

mbështëtese dhe nxitëse ndaj komunitetit, duke e pajisur me 

informacionin e nevojshëm si kuadrin ligjor, strategjitë ndërsektoriale, 

programet dhe nismat e prezantuara në këtë drejtim, aktorët që veprojnë, 

donatorët etj, rrit besueshmërinë në komunitet. 

Kjo qasje krijon ura bashkëpunimi dhe bashkëveprimi, si dhe nxit 

komunitetin në pjesëmarrje aktive, duke qenë ata vetë promotorë dhe 

aktorë të transformimit social-ekologjik, në dobi të bashkëjetesës në 

harmoni me natyrën.

5.4 Pushteti lokal si agjent ndryshimi.
Pushteti lokal është lokomotiva tërheqëse apo agjenti kryesor udhëheqës 

drejt transformimit social-ekologjik. Si një aktor politikbërës lokal dhe i 

mbështetur nga qeveria qendrore, pushteti lokal është i pajisur dhe 

disponon strategjitë dhe bazën ligjore për të vepruar në këtë drejtim. 

Por, situata aktuale, si nga ana financiare por edhe në burime njerëzore 

dhe materiale, thuajse në të gjitha bashkitë e vendit pengon punën dhe 

përpjekjet për realizimin e transformimit. 

Është jashtëzakonisht e nevojshme ngritja e kapaciteteve të stafeve të 

bashkive në sektorët përkatës, për menaxhimin e transformimit, 

mbështetje e bashkive me dokumente strategjike apo zbërthimin e 

strategjive kombëtare në nivele lokale, duke i përshtatur me situatën.

Gjithashtu nevojitet mbështetja ekonomike e bashkive, duke i promovuar 

ato në terrenin e donatorëve, si dhe mbështetje e reflektuar në draftimin 

apo hartimin e nismave. Fuqizimi i pushtetit lokal sjell rrjedhimisht edhe 

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

dhe garanton suksesin drejt transformimit social-ekologjik

5.5 Nxitja e bashkёpunimit midis trinomit pushtet 
lokal-biznes-komunitet.
Transformimi social-ekologjik nuk mund të realizohet vetëm nga pushteti 

lokal apo qeveria qendrore, të cilat disponojnë mjetet monetare dhe 

materiale. Nevojitet partneritet gjithëpërfshirës me të gjithë shoqërinë. Për 

të arritur qëllimin, nevojitet zgjerimi i rrjetit të bashkëpunëtorëve nga 

shoqëria civile, bizneset, ekspertët, komunitetet dhe qytetarët e 

zakonshëm. Të gjithë këta aktorë si dhe qytetarë duhet të jenë aktivë në 

një proces që garanton transparencë dhe besueshmëri përmes 

gjithëpërfshirjes. 

Një praktikë e sukseshme është edhe ajo e krijimit të platformës së 

transformimit, e cila i jep formë partneriteteve të ndryshme, krijon sinergji, 

vendos prioritete të përbashkëta dhe koordinon të gjithë aktorët. 

Platforma e transformimit shërben gjithashtu si platformë për zgjidhjen e 

konflikteve dhe organizon një monitorim të vazhdueshëm, si dhe një 

vlerësim të transformimit në shoqërinë e qytetit. Mbrojtja e klimës dhe e 

resurseve, shrytëzimi i racionalizuar dhe me kritere i burimeve, duhet të 

jetë prioritet në vendimet e qytetarëve për konsumin, në vendimet e 

pushtetit lokal dhe qendror për investime si dhe në modelet zhvillimore të 

biznesit dhe të sipërmarrjeve.

Gjetjet kryesore:  

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

rinovueshme është më e ulët se ajo e aktorëve lokalë. Vetëm 45% e të 

rinjve e kanë këtë informacion. Në rastin e aktorëve lokalë, e kanë 67% e 

tyre.

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

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

kuptojnë zbatimin e saj. Pak të rinj që u përgjigjën, treguan në përgjigjet e 

tyre një kuptim të kufizuar (si energjia diellore, e erës dhe hidrike, energjia 

nga burimet natyrore të rinovueshme, energjia që shndërrohet nga një 

formë në tjetrën etj). Në rastin e aktorëve të tjerë, 50% e tyre nuk janë 

përgjigjur. 

Përgjigjet përfshinin: Përdorimi i burimeve të pafundme natyrore si era 

dhe dielli për të prodhuar energji; zëvendësimi i burimeve aktuale të 

energjisë si karburantet me energji të rinovueshme; duke e përdorur atë 

për ngrohje; përdorimi i energjisë diellore; etj.)

• Shumica e të intervistuarve (86% e të rinjve dhe 58% e aktorëve 

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

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

paneleve diellore janë bizneset dhe familjet.

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

dëgjuar për to. Megjithatë, shumica e të rinjve që u përgjigjën (ose 94%) 

nuk u përgjigjën se çfarë janë certifikatat bio dhe kush i përdor ato. Nga 

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

Shumica e njerëzve që janë përgjigjur (ose 83%) nuk kanë njohuri.

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

93% e të rinjve dhe 100% e aktorëve vendorë janë përgjigjur me “po”.

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

shumica e të rinjve (ose 72%) dhe aktorëve lokalë (ose 67%) janë përgjigjur 

me “jo”. Argumentet përfshijnë: ajri është i ndotur nga minierat e gurit; 

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

mbeturinat nga përdorimi i kimikateve në bujqësi etj.

• Për sa i përket pyetjes se si ruhen nga konsumi sipërfaqet dhe 

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

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

përgjigjur se sipërfaqet e gjelbra dhe burimet nuk ruhen nga konsumi 

(sidomos konsumi i druve të zjarrit).

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

janë përgjigjur se shkolla/universiteti përgatit ekspertë për këto fusha. 

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

bashkëkohore. Në mbështetje të përgjigjes së tyre, aktorët vendorë 

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

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

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

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

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

(22%). 68% e aktorëve lokalë janë përgjigjur se kanë njohuri për format 

solidare të mirëqenies së përbashkët, duke përfshirë mbrojtjen e 

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

ndaj natyrës.

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

ka politika rajonale që synojnë reduktimin e përdorimit të makinave. Ndër 

aktorët vendorë ka të anketuar që mendojnë se bashkia promovon 

politikat për reduktimin e përdorimit të makinave.

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

komunitetin ku jetojmë. Ai shihet si një nevojë e domosdoshme 

implementimi social, sepse ka impakt të drejtpërdrejtë dhe indirekt në 

ndryshimet klimatike.

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

anketuar, vihet 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 Përmet.

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 dhe nxitja e implementimit të kuadrit ligjor dhe nxitja e 

partneriteteve mes institucioneve lokale dhe qendrore me biznesin, OJF 

dhe komunitetin me qëllim transformimin social-ekologjik dhe ekonomik.



2. Disa fjalё rreth iniciativёs: 
Këtë vit prioriteti i Kongresit Rinor Kombëtar dhe 12 koordinatorëve është 

të implementojë kapitullin e mjedisit, duke e ndërthurur atë edhe me 

punën e viteve të shkuara, pra në përmbushjen e Planeve lokale vendore 

të rinisë 2019-2023, si dhe Masterplaneve të punësimit.

 

Eko-sipërmarrja e të rinjve për të ardhmen e ekonomisë së gjelbër (Youth 

Eco-Entrepreneurship for Future of Green Economy) është nisma në 

implementim e sipër duke zhvilluar hulumtime, takime me fokus grupe, 

ngritje kapacitetsh si dhe takime me përfaqësues të administratës 

publike. 

Aktivitetet zënë vend në një terren të shkelur edhe më parë, falë punës së 

vazhdueshme të KRK dhe koordinatorëve lokale me target grupe, si në 

hartimin e Planeve lokale të veprimit me rininë por edhe të Masterplaneve 

të punësimit. Kjo eksperiencë dhe ky bashkëpunim janë elementi kyç në 

realizimin e aktiviteteve dhe arritjen e produktit final të punës së këtij viti, 

pra atë të realizimit të Manualit të klimës. 

Puna nisi me ngritjen e kapaciteteve të koordinatorëve lokalë dhe pikave 

të kontaktit nga bashkitë (funksionarë të bashkive të caktuar si pikë 

kontakti), në fushën e çështjeve mjedisore dhe ekologjike. Më pas, 

angazhimi vijoi në terren me takimet me përfaqësues të institucioneve 

për të prezantuar nismën e këtij viti dhe objektivat tona, duke mbledhur 

opinionet dhe mendimet e tyre, për të vazhduar më tej me anketimet dhe 

intervistat me fokus grupet. Një punë e konsiderueshme u realizua në 

mbledhjen e informacionit dhe përpunimin e gjetjeve për studimin e tyre. 

1. Disa fjalё rreth programit: 
Planet lokale të veprimit për rininë janë një iniciativë 3-vjeçare 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. PLV është një procesi i nisur që në vitin 2017. Deri më 

tani ka demonstruar vlefshmërinë e kontributit të organizatave rinore 

aktive, të të rinjve në përgjithësi dhe institucioneve vendore në ushtrimin 

e dialogut të strukturuar dhe shpalosjes së vizionit të përbashkët, për një 

mjedis që u ofron të rinjve alternativa dhe mundësi. 

Në tre vite të angazhimit të tij në 12 qarqe, Kongresi Rinor Kombëtar u ka 

ofruar organizatave rinore dhe institucioneve vendore një angazhim unik 

me një qasje nga poshtë-lart dhe me një metodologji të strukturuar. 

Tashmë janë realiuzuar një serë konsultimesh, intervistash, takime me të 

rinjtë dhe institucionet, studime, analiza, marrëveshje bashkëpunimi si 

dhe produkte finale, siç janë Planet lokale të veprimit me rininë për 12 

bashki. Gjithashtu, është mundësuar shtjellimi i kapitullit të punësimit me 

produkt final Masterplanin e punësimit. Në vitin aktual po punohet në 

drejtimin e transformimit social-ekologjik, ku janë realizuar një sërë 

aktivitetesh si trajnime, workshope, takime, intervista, anketime etj, me 

qëllim final përgatitjen e një manuali apo dokumenti strategjik, i cili do të 

vihet në dispozicion të institucioneve lokale dhe qendrore, biznesit, OJF të 

ndryshme por edhe komunitetit. Aktivitetet e realizuara kanë gjetur 

mbështetjen e këtyre institucioneve dhe janë realizuar duke vendosur në 

qendër të tyre të rinjtë, si promotorë të ndryshimit dhe transformimit 

social-ekologjik.

Po ashtu, u realizua një punë intensive dhe profesionale nga ana e 

koordinatorëve, e cila është thelbësore në nxjerrjen e rekomandimeve dhe 

përpunimin e Manualit të klimës. 

3. Disa fjalё rreth autorit: 
Dorjan Meraj është aktiv në shoqërinë civile për më shumë se 10 vjet si 

aktivist në mbrojtjen e mjedisit dhe çështjeve të mjedisit, vullnetar në 

iniciativa të ndryshme, menaxhim projektesh, trajner në ngritjen e 

kapaciteteve etj. Ai është diplomuar në ekonomi dhe ka marrë pjesë në 

një sërë trajnimesh dhe programesh për ngritjen e kapaciteteve të 

realizuara nga BE, TACSO, AICS. Dorjani është i angazhuar aktualisht në 

funksionin e koordinatorit lokal për Kongresin Rinor Kombëtar, në 

zbatimin e Planit vendor të veprimit për rininë dhe Masterplanet e 

punësimit të rinisë në Bashkinë Përmet. Ai njeh shumë mirë situatën dhe 

çështjet rinore në vend.

Deklaratë mbi të drejtën e autorit: 

Opinionet dhe përmbajtja e këtij manuali janë pronë intelektuale e 

autorit të punimit dhe Kongresit Rinor Kombëtar. Ato nuk shprehin 

domosdoshmёrisht pikёpamjet apo qёndrimet e Fondacionit 

Friedrich-Ebert.

1. PЁRSE KY MANUAL?  

Ky manual vjen në një moment kur e gjithë bota po përballet me 

ndryshimet klimatike, me shterimin e rezervave fosile, keqpërdorimin e 

burimeve, rritjen e niveleve të CO2, ndotjen e tokës, ujit dhe ajrit. Në 

hartimin e këtij manuali u përdoren metodologji të ndryshme si 

hulumtimi në terren, mbledhje informacionesh të dokumentuara nga të 

dhënat statistikore në institucionet si bashkia, Zyra Arsimore, shkollat, 

Drejtoria e Shëndetit Publik, OJF, biznese etj, intervista me fokus grupe, 

anketa me të rinjtë e komunitetit si dhe takime dhe workshope. Pra, puna 

në ndërtimin e këtij manuali përfshiu në vetvete angazhimin dhe 

përfshirjen e të gjithë komunitetit në Bashkinë Përmet, duke mbledhur 

informacion nga këndvështrime të ndryshme që prekin komunitetin.

 

Manuali do të ndikojë në mënyrë direkte mbi institucionet publike, OJF-të 

dhe biznesin, pasi strukturon veprimet dhe drejtimet e politikave 

mjedisore si në nivel lokal por edhe kombëtar. Manuali gjithashtu ndikon 

në mënyrë direkte por edhe indirekte mbi komunitetin, pasi 

ndërgjegjëson dhe promovon në një shkallë të gjerë trasformimin 

ekologjik. Ky manual synon të hedhë hapat themelore drejt transformimit 

ekologjik dhe drejt një të ardhmeje të sigurt. Manuali është një vlerë e 

shtuar për shoqërinë pasi edukon, mbron dhe na udhëzon drejt një të 

ardhmeje më të mirë dhe më të sigurt për ne dhe brezat që do të vijnë.

në Evropë dhe energjia e përdorur vjen e pastër nga hidrocentralet, por 

vlen të përmenden nismat që po ndërmerren në krijimin e parqeve 

fotovoltaike si ai i Karavastasë, vendosja e neoneve ndriçuese të natës me 

panele diellore, vendosja nëpër institucionet publike e paneleve diellore 

apo hapja e ankandeve nga ana e Ministrisë së Energjitikës për parqet 

eloike (shfryrtëzimin e erës). Strategjia kombëtare e energjisë, “Shqipëria 

2030” synon arritjen e niveleve të konsumit të energjisë së rinovueshme 

në 42% deri në vitin 2030.

 

Transformimi i mobilitetit - Shqipëria aktualisht përdor një sistem 

transporti dhe mobiliteti të vjetër, kryesisht autobusat dhe furgonat. Këto 

mjete transporti janë kryesisht të amortizuara, çka shkakton një ndotje të 

konsiderueshme. Hapat konkretë në drejtim të kësaj situate janë 

ndërmarrë nga qeveria në bashkëpunim me programin e Bashkimit 

Europian, “IPA3”, në rivitalizimin e hekurudhave shqiptare, ku ka filluar 

rindërtimi i linjës hekurudhore Tiranë-Rinas-Durrës, si dhe është në fazë 

studimi linja Hani i Hotit, Shkodër-Korçë, Greqi, si pjesë e projektit të BE 

për interkonjeksionin. 

Gjithashtu, po ndërmerren hapa konkrete nga bashkitë e mëdha në 

zëvendësimin e autobusave me lëndë djegëse të transportit urban me 

autobusa elektrikë. Shumë bashki po promovojnë dhe nxisin përdorimin e 

taksive elektrike, duke u mbështetur në ngritjen e stacioneve të karikimit 

elektrik. Një zhvillim të madh po marrin edhe ndërtimi i korsive për 

biçikleta dhe aktivitetet si “Një ditë pa makinë”,“PedalON”etj. 

Transformimi i ngrohjes dhe politika të qëndrueshme të strehimit - 

Sistemi i ngrohjes në familjet shqiptare funksionon kryesisht me djegien e 

lëndës drrusore, ndërsa në institucionet shtetërore si shkolla, spitale, 

konvikte dhe godina të ndryshme administrative përmes kaldajave me 

naftë ose energji elektrike. Në këtë drejtim, vlen të përmendet iniciativa e 

biznesit në zëvendësimin e lëndës drusore me pelet, një mënyrë kjo më 

ekonomike, më efiçente në ngrohje dhe miqësore me ambientin.

 

Transformimi industrial dhe sufiçenca: prodhimi dhe konsumi - 

Shqipëria nuk ka një aktivitet industrial të zhvilluar dhe për pasojë është 

një vend importues i produkteve dhe shërbimeve, duke e karakterizuar 

kështu ekonominë shqiptare si një ekonomi konsumi. Për pasojë, kemi 

edhe një suficit në prodhim-konsum. Megjithatë, industria ekzistuese ka 

nevojë për zbatimin e kuadrit ligjor dhe përdorimin e lëndëve ekologjike 

dhe miqësore me ambientin. Gjithashtu, është tejet i rëndësishëm 

edukimi dhe ndërgjegjësimi i publikut në shkallë të gjerë, mbi konsumin 

dhe përdorimin e racionalizuar të produkteve dhe shërbimeve.

  

Transformimi i mënyrës së ushqyerjes dhe përdorimi i qëndrueshëm i 

tokës - Për sa i takon mënyrës së ushqyerjes dhe përdorimit të 

qëndrueshëm të tokës, mund të themi se aksionet në këtë aspekt kanë 

ardhur më së shumti si ndërgjegjësim nga ana e konsumatorit, i cili është 

shumë i ndjeshëm për këto çështje. Në këtë fushë, vlen të përmendet 

iniciativa e vetë fermerëve në kultivimin e farërave lokale dhe autoktone, 

përdorimin e plehrave organike si dhe mbrojtjen e ruajtjen e tokës. Sot që 

flasim janë ndërmarrë një sërë nismash si “Blej shqip”, “Eat local”, Slow 

food” etj, nisma të cilat promovojnë produkte të pastra dhe miqësore me 

natyrën.

2. KRIZA KLIMATIKE DHE SITUATA 
AKTUALE NЁ SHQIPЁRI. 
Kriza klimatike në Shqipëri ka dhënë ndjeshëm efektet e veta. Bazuar në 

studimet e tij të fundit, 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, 

ndikim i konsiderueshëm vlerësohet në sasinë e reshjeve, e cila është ulur 

në 10-15%, por gjithashtu vihet re një rritje e intensitetit të reshjeve në 

formën e shtrëngatave apo stuhive, duke shkaktuar përmbytje të 

njëpasnjëshme me dëmtime në banesa, por edhe në toka e kultura 

bujqësore. 

Gjithashtu është shtuar edhe fenomeni i erozionit detar, ku me mijëra 

hektarë tokë po humbasin dhe po degradohen nga vërshimi i detit. Sipas 

po të njëjtit Institut, vlerësohet së trendi i rritjes së temperaturës mesatare 

në Shqipëri është në rritje dhe se në dekadat e fundit temperatura 

mesatare është rritur me një gradë celcius. Në përgjigje të këtyre 

fenomeneve kryesore, por edhe të tjerë fenomene që vijnë si derivate të 

njëra-tjetrës, janë ngritur një serë instancash apo grupe pune me 

përfaqësues të qeverisë qendrore, institucioneve lokale, OJF dhe 

specialistë të ndryshëm, për t’ju përgjigjur emergjencës së krizës 

klimatike. Tashmë, janë hartuar një sërë strategjish dhe programesh, si 

dhe është përmirësuar kuadri ligjor duke e përafruar me atë të Bashkimit 

Europian. 

Mbi bazën e 5 shtyllave kryesore të transformimit social-ekologjik vlen të 

theksohen nismat e ndërmarra si;

Transformimi energjitik - Shqipëria është vendi i dytë nga pasuritë hidrike 

djathit, punishtet e glikove, kantinat e verës dhe rakisë apo dhe të frutave 

të thata. Për sa i takon mënyrës së ushqyerjes dhe mbrojtjes së tokës, janë 

ndërmarrë një sërë nismash dhe aksionesh. Në Bashkinë Përmet janë 

zhvilluar një sërë programesh të formimit profesional nga organizata të 

ndryshme dhe institucione shtetërore, kjo pasi Përmeti është një ndër 

zonat më atraktive në jug, sa i takon turizmit alternativ. Aktualisht, po 

realizohen një sërë trajnimesh në inovacion, në sportet e reja rafting, 

climbing, treeking etj, por asaj që po i jepet rëndesi është tradita si në 

kulinari por edhe në përpunimin e produkteve (zahireve) tradicionale dhe 

antike, e cila ka nxitur hulumtimin në kurikula të vjetra, sa i takon kurseve 

të formimit profesional në enogastronomi dhe kuzhinë tradicionale.

Fakti që pjesa më e madhe e bashkisë është zonë e mbrojtur, ndihmon në 

ruajtjen e cilësisë së ujit dhe tokës.

4. ÇFARЁ ЁSHTЁ TRANSFORMIMI 
SOCIAL-EKOLOGJIK? 

Transformimi social-ekologjik është një term përmbledhës që përfshin 

ndryshimet politike, social-ekonomike dhe kulturore që rezultojnë nga 

përpjekjet e bëra prej sektorëve të ndryshëm, për të trajtuar çështjet 

social-ekologjike me të cilat po përballet njerëzimi aktualisht. Ai i referohet 

proceseve të ndërveprimit të shoqërisë njerëzore me natyrën, ku 

përfshihen konsumi material me natyrën (si përdorimi i karburanteve 

fosile, shfrytëzimi i tokës, i pyjeve, lumenjve, deteve, ajrit, etj), si dhe 

marrëdhëniet e shumëfishta shoqërore me natyrën (turizmi, bujqësia, 

blegtoria, aktivitetet recreative) etj. Pra këto marrëdhënie të shumëfishta 

shoqërore që njerëzimi ka me natyrën, janë bërë jashtëzakonisht kritike në 

dekadat e fundit dhe përshkruhen si krizë social-ekologjike që duhet të 

përballohet nga një aksion i qëndrueshëm global. 

Për këtë është i domosdoshëm transformimi rrënjësor i mënyrës sonë të 

jetesës dhe i ekonomisë.

Për ta arritur këtë, ne kemi nevojë për transformimin në prodhimin e 

energjisë, të mobilitetit, të mënyrës si jetojmë, të prodhimit industrial, të 

konsumit privat si dhe të shfrytëzimit të tokës dhe të traditave tona të 

ushqyerjes.

5. TRANSFORMIMI SOCIAL-EKOLOGJIK 
NЁ PRAKTIKЁ: 
Komuniteti është shumë i ndjeshëm ndaj çështjeve social-ekologjike në 

përgjithësi. Është shumë i qartë në botëkuptimin dhe në mënyrën e tij të 

jetesës, e cila ka të bëjë drejtpërsëdrejti me bashkëveprimin fizik dhe 

social me natyrën. Megjithatë, vlerësohet se komuniteti është lënë i vetëm 

në këtë drejtim. Nuk mund të thuhet se nuk ekzistojnë strategjitë, bazat 

ligjore apo programet e ndryshme nga ana e qeverisë, por zbatimi në 

praktikë i tyre, promovimi dhe prezantimi me komunitetin, pothuajse nuk 

ekziston. Komuniteti e ka vullnetin dhe dëshirën për të qenë protagonist 

në transformimin social-ekologjik, por i mungojnë mjetet, baza strategjike 

e ligjore, si dhe drejtimet në të cilat duhet të veprojë. Transformimi 

social-ekologjik pasqyrohet drejtpërsëdrejti në komunitet, në mënyrën e 

jetesës së secilit prej nesh, në aktivitetet që ne zhvillojmë, qofshin biznese 

apo edhe institucione publike e jopublike. Në zbatimin dhe 

implementimin e tij, gjithmonë duhet patur një qasje nga poshtë-lart, ku 

në bazë duhet të jetë komuniteti, sepse është komuniteti ai që ndikohet 

3. ANALIZA E SITUATЁS NЁ NIVEL 
LOKAL: 
Bashkia Përmet është një bashki e vogël në jug të Shqipërisë me një 

popullsi rreth 23 mijë banorë. Afërsisht rreth 70% e territorit të bashkisë 

është zonë e mbrojtur, pjesë e Parkut kombëtar “Bredhi i 

Hotovës-Dangëlli”. Sa i takon çështjes së transformimit energjitik, konsumi 

është i varur drejtpërdrejt nga energjia elektrike dhe kjo si pasojë e 

zhvillimit të ulët ekonomik të zonës dhe mungesës së investimeve në këtë 

sektor. Megjithatë, iniciativat nga biznesi lokal apo nga konsumatori 

familjar nuk mungojnë, sado të vogla që ato janë. Instalimi i paneleve 

diellore për ngrohjen e ujit në hotele, por edhe nëpër banesa, po kthehet 

në një trend të kohëve të fundit. 

Një tjetër moment i cili vlen të theksohet dhe analizohet, është edhe 

çështja e mobilitetit dhe ofertës së transportit publik. Bashkia Përmet 

është një bashki e vogël ku shërbimi urban nuk ofrohet. Shërbimi i cili 

ofrohet është “co-sharing”, i ndarjes së taksive 4+1 apo furgonave që lidhin 

njësitë administrative ose fshatrat me qytetin. Oferta për shërbimin e 

transportit është fikse dhe e palëvizshme. Aktiviteti i këtyre automjeteve, 

nuk prodhon ndonjë impakt në ambient apo në ekologjinë e tij. Për sa i 

takon konsumit familjar, ngrohja është e organizuar në lëndë drusore, si 

dhe në kaldaja me lëndë djegëse karburant ose energji elektrike. Në këtë 

aspekt vlen të përmenden vendimet e Këshillit Bashkiak, i cili vendos 

kritere mbi lëndën e shfrytëzueshme drusore dhe caktimin e zonave 

pyjore për shfrytëzim.

 

Në Bashkinë Përmet industria thuajse nuk ekziston dhe ato pak punishte 

të vogla që ekzistojnë, janë të karakterit artizanal familjar, siç janë baxhot e 

drejtpërsëdrejti. Për të vazhduar më tej me biznesin, OJF, komunitetin e 

donatorëve dhe specialistë të fushave të ndryshme, institucionet lokale 

dhe së fundmi pushteti qendror.

5.1 Ku merr formё ky transformim: 
Transformimi social-ekologjik merr formë përmes çdo individi. Çdo qytetar 

duhet të jetë i mirëinformuar për çështjet ekologjike. Ai duhet të jetë aktiv 

e të veprojë duke iu përshtatur ndryshimeve që po vijnë. Në bazë të një 

studimi të realizuar së fundmi në Bashkinë Përmet, rreth 67% e të 

anketuarve shprehen se kanë njohuri për energjinë e rinovueshme dhe se 

po marrin masa që në familjet e tyre të instalojnë panelet diellore për 

ngrohjen e ujit dhe ky është një shembull shumë i mirë i qasjes pro-aktive 

dhe individuale drejt ndryshimeve social-ekologjike. 

Biznesi ka gjithashtu një qasje pro-aktive ndaj transformimit 

social-ekologjik, pasi ata vlerësojnë se mbrojtja e resurseve dhe natyrës, 

shfrytëzimi i racionalizuar, bujqësia ekologjike apo edhe aktivitetet 

alternative dhe sociale që sjell ky transformim, do të ndikojnë pozitivisht 

në aktivitetet e tyre, duke ulur kostot e biznesit, rritur cilësinë e shërbimeve 

dhe produkteve që ofrojnë, ofertën ekonomike lokale dhe ekonominë e 

zonës.  Sa i takon institucioneve të arsimit, duhet thënë se qasja e tyre ndaj 

transformimit social-ekologjik nuk është në nivele të kënaqshme, 

pavarësisht dëshirës së drejtuesve të këtyre institucioneve për të 

ndërmarrë nisma dhe për t’u organizuar në aktivitete apo fushata të 

ndryshme. 

Arsimi ka mbetur peng i kurrikulave të vjetruara, rishikimi i të cilave është i 

nevojshëm, për t’u përshtatur me situatën bashkëkohore në mënyrë që 

roli dhe aktivizmi i tyre të jetë sa më i madh dhe i qëndrueshëm. Pushteti 

vendor, me gjithë mungesën e madhe të mjeteve dhe fondeve për të 

ndërhyrë, gjithmonë është i pranishëm dhe me një qasje pozitive në 

trajtimin e çështjeve ekologjike, duke luajtur një rol udhëheqës dhe nxitës 

ndaj komunitetit, i cili i beson dhe shprehet pozitivisht se aktori më 

potencial që mund ta udhëheqë drejt transforimit social-ekologjik është 

pushteti lokal.

5.2 Ndёrgjegjёsimi qytetar.
Ndërgjegjësimi qytetar është hapi i parë që duhet të ndërmerret në 

drejtimin e transformimit social-ekologjik. Megjithëse qytetarët janë të 

informuar dhe të ndjeshëm ndaj çështjeve ekologjike, sërish është i 

nevojshëm informimi dhe ndërgjegjësimi i tyre. Në terren vihet re nevoja 

për të shpërndarë informacione mbi transformimin social-ekologjik, si dhe 

ku konsiston ai. 

Po ashtu, qytetarët kanë nevojë të informohen se çfarë ndikimi ka ky lloj 

transformimi në jetën tonë dhe se çfarë ndodh nëse nuk shkojmë drejt tij.

Evidentimi dhe komunikimi i shembujve dhe praktikave të suksesshme 

nga rajoni dhe bota, i shërbejnë rritjes së ndërgjegjësimit qytetar për 

përshtatjen e domosdoshme me këtë lloj transformimi. 

5.3 Qasja nё komunitet.
Komuniteti është aktori kryesor në transformimin social-ekologjik. Veprimi 

i komunitetit si një dhe i vetëm, duke e vendosur veten në qendër të 

aksioneve, garanton suksesin e transformimit. Realizimi i një qasjeje 

• Rritja e kapaciteteve të institucioneve lokale në lidhje me njohjen, 

implementimin e transformimit social-ekologjik.

• Ndërgjegjësimi dhe sensibilizimi i qytetarëve mbi mjedisin, mbetjet 

urbane, transformimin social-ekologjik apo politikat globale me metoda 

më gjithpërfshirëse.

• Certifikimi i produkteve vendase, krijimi i markave lokale dhe 

mbrojtja e tyre.

• Vendosja e standardeve ekologjike si ndërtimet ekologjike, kritere të 

shfrytëzimit racional të pyjeve, kullotave, ujit dhe tokës. Zhvillimi i 

bujqësisë ekologjike, ruajtja e farave autoktone, racave autoktone dhe 

mbrojtja e tyre.

• Shkëmbime ndërqytetase, rajonale, ballkanike dhe evropiane, 

përfaqësime dhe prezantime në panaire produktesh ku promovohen 

produktet e një qyteti tjetër. 

• Promovimi i vlerave vendase, rasteve të suksesshme të biznesit apo 

iniciativash me produkteve vendase

mbështëtese dhe nxitëse ndaj komunitetit, duke e pajisur me 

informacionin e nevojshëm si kuadrin ligjor, strategjitë ndërsektoriale, 

programet dhe nismat e prezantuara në këtë drejtim, aktorët që veprojnë, 

donatorët etj, rrit besueshmërinë në komunitet. 

Kjo qasje krijon ura bashkëpunimi dhe bashkëveprimi, si dhe nxit 

komunitetin në pjesëmarrje aktive, duke qenë ata vetë promotorë dhe 

aktorë të transformimit social-ekologjik, në dobi të bashkëjetesës në 

harmoni me natyrën.

5.4 Pushteti lokal si agjent ndryshimi.
Pushteti lokal është lokomotiva tërheqëse apo agjenti kryesor udhëheqës 

drejt transformimit social-ekologjik. Si një aktor politikbërës lokal dhe i 

mbështetur nga qeveria qendrore, pushteti lokal është i pajisur dhe 

disponon strategjitë dhe bazën ligjore për të vepruar në këtë drejtim. 

Por, situata aktuale, si nga ana financiare por edhe në burime njerëzore 

dhe materiale, thuajse në të gjitha bashkitë e vendit pengon punën dhe 

përpjekjet për realizimin e transformimit. 

Është jashtëzakonisht e nevojshme ngritja e kapaciteteve të stafeve të 

bashkive në sektorët përkatës, për menaxhimin e transformimit, 

mbështetje e bashkive me dokumente strategjike apo zbërthimin e 

strategjive kombëtare në nivele lokale, duke i përshtatur me situatën.

Gjithashtu nevojitet mbështetja ekonomike e bashkive, duke i promovuar 

ato në terrenin e donatorëve, si dhe mbështetje e reflektuar në draftimin 

apo hartimin e nismave. Fuqizimi i pushtetit lokal sjell rrjedhimisht edhe 

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

dhe garanton suksesin drejt transformimit social-ekologjik

5.5 Nxitja e bashkёpunimit midis trinomit pushtet 
lokal-biznes-komunitet.
Transformimi social-ekologjik nuk mund të realizohet vetëm nga pushteti 

lokal apo qeveria qendrore, të cilat disponojnë mjetet monetare dhe 

materiale. Nevojitet partneritet gjithëpërfshirës me të gjithë shoqërinë. Për 

të arritur qëllimin, nevojitet zgjerimi i rrjetit të bashkëpunëtorëve nga 

shoqëria civile, bizneset, ekspertët, komunitetet dhe qytetarët e 

zakonshëm. Të gjithë këta aktorë si dhe qytetarë duhet të jenë aktivë në 

një proces që garanton transparencë dhe besueshmëri përmes 

gjithëpërfshirjes. 

Një praktikë e sukseshme është edhe ajo e krijimit të platformës së 

transformimit, e cila i jep formë partneriteteve të ndryshme, krijon sinergji, 

vendos prioritete të përbashkëta dhe koordinon të gjithë aktorët. 

Platforma e transformimit shërben gjithashtu si platformë për zgjidhjen e 

konflikteve dhe organizon një monitorim të vazhdueshëm, si dhe një 

vlerësim të transformimit në shoqërinë e qytetit. Mbrojtja e klimës dhe e 

resurseve, shrytëzimi i racionalizuar dhe me kritere i burimeve, duhet të 

jetë prioritet në vendimet e qytetarëve për konsumin, në vendimet e 

pushtetit lokal dhe qendror për investime si dhe në modelet zhvillimore të 

biznesit dhe të sipërmarrjeve.

Gjetjet kryesore:  

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

rinovueshme është më e ulët se ajo e aktorëve lokalë. Vetëm 45% e të 

rinjve e kanë këtë informacion. Në rastin e aktorëve lokalë, e kanë 67% e 

tyre.

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

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

kuptojnë zbatimin e saj. Pak të rinj që u përgjigjën, treguan në përgjigjet e 

tyre një kuptim të kufizuar (si energjia diellore, e erës dhe hidrike, energjia 

nga burimet natyrore të rinovueshme, energjia që shndërrohet nga një 

formë në tjetrën etj). Në rastin e aktorëve të tjerë, 50% e tyre nuk janë 

përgjigjur. 

Përgjigjet përfshinin: Përdorimi i burimeve të pafundme natyrore si era 

dhe dielli për të prodhuar energji; zëvendësimi i burimeve aktuale të 

energjisë si karburantet me energji të rinovueshme; duke e përdorur atë 

për ngrohje; përdorimi i energjisë diellore; etj.)

• Shumica e të intervistuarve (86% e të rinjve dhe 58% e aktorëve 

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

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

paneleve diellore janë bizneset dhe familjet.

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

dëgjuar për to. Megjithatë, shumica e të rinjve që u përgjigjën (ose 94%) 

nuk u përgjigjën se çfarë janë certifikatat bio dhe kush i përdor ato. Nga 

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

Shumica e njerëzve që janë përgjigjur (ose 83%) nuk kanë njohuri.

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

93% e të rinjve dhe 100% e aktorëve vendorë janë përgjigjur me “po”.

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

shumica e të rinjve (ose 72%) dhe aktorëve lokalë (ose 67%) janë përgjigjur 

me “jo”. Argumentet përfshijnë: ajri është i ndotur nga minierat e gurit; 

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

mbeturinat nga përdorimi i kimikateve në bujqësi etj.

• Për sa i përket pyetjes se si ruhen nga konsumi sipërfaqet dhe 

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

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

përgjigjur se sipërfaqet e gjelbra dhe burimet nuk ruhen nga konsumi 

(sidomos konsumi i druve të zjarrit).

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

janë përgjigjur se shkolla/universiteti përgatit ekspertë për këto fusha. 

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

bashkëkohore. Në mbështetje të përgjigjes së tyre, aktorët vendorë 

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

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

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

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

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

(22%). 68% e aktorëve lokalë janë përgjigjur se kanë njohuri për format 

solidare të mirëqenies së përbashkët, duke përfshirë mbrojtjen e 

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

ndaj natyrës.

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

ka politika rajonale që synojnë reduktimin e përdorimit të makinave. Ndër 

aktorët vendorë ka të anketuar që mendojnë se bashkia promovon 

politikat për reduktimin e përdorimit të makinave.

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

komunitetin ku jetojmë. Ai shihet si një nevojë e domosdoshme 

implementimi social, sepse ka impakt të drejtpërdrejtë dhe indirekt në 

ndryshimet klimatike.

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

anketuar, vihet 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 Përmet.

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 dhe nxitja e implementimit të kuadrit ligjor dhe nxitja e 

partneriteteve mes institucioneve lokale dhe qendrore me biznesin, OJF 

dhe komunitetin me qëllim transformimin social-ekologjik dhe ekonomik.



TABELA E PЁRMBAJTJES

1. PЁRSE KY MANUAL?  

Ky manual vjen në një moment kur e gjithë bota po përballet me 

ndryshimet klimatike, me shterimin e rezervave fosile, keqpërdorimin e 

burimeve, rritjen e niveleve të CO2, ndotjen e tokës, ujit dhe ajrit. Në 

hartimin e këtij manuali u përdoren metodologji të ndryshme si 

hulumtimi në terren, mbledhje informacionesh të dokumentuara nga të 

dhënat statistikore në institucionet si bashkia, Zyra Arsimore, shkollat, 

Drejtoria e Shëndetit Publik, OJF, biznese etj, intervista me fokus grupe, 

anketa me të rinjtë e komunitetit si dhe takime dhe workshope. Pra, puna 

në ndërtimin e këtij manuali përfshiu në vetvete angazhimin dhe 

përfshirjen e të gjithë komunitetit në Bashkinë Përmet, duke mbledhur 

informacion nga këndvështrime të ndryshme që prekin komunitetin.

 

Manuali do të ndikojë në mënyrë direkte mbi institucionet publike, OJF-të 

dhe biznesin, pasi strukturon veprimet dhe drejtimet e politikave 

mjedisore si në nivel lokal por edhe kombëtar. Manuali gjithashtu ndikon 

në mënyrë direkte por edhe indirekte mbi komunitetin, pasi 

ndërgjegjëson dhe promovon në një shkallë të gjerë trasformimin 

ekologjik. Ky manual synon të hedhë hapat themelore drejt transformimit 

ekologjik dhe drejt një të ardhmeje të sigurt. Manuali është një vlerë e 

shtuar për shoqërinë pasi edukon, mbron dhe na udhëzon drejt një të 

ardhmeje më të mirë dhe më të sigurt për ne dhe brezat që do të vijnë.

në Evropë dhe energjia e përdorur vjen e pastër nga hidrocentralet, por 

vlen të përmenden nismat që po ndërmerren në krijimin e parqeve 

fotovoltaike si ai i Karavastasë, vendosja e neoneve ndriçuese të natës me 

panele diellore, vendosja nëpër institucionet publike e paneleve diellore 

apo hapja e ankandeve nga ana e Ministrisë së Energjitikës për parqet 

eloike (shfryrtëzimin e erës). Strategjia kombëtare e energjisë, “Shqipëria 

2030” synon arritjen e niveleve të konsumit të energjisë së rinovueshme 

në 42% deri në vitin 2030.

 

Transformimi i mobilitetit - Shqipëria aktualisht përdor një sistem 

transporti dhe mobiliteti të vjetër, kryesisht autobusat dhe furgonat. Këto 

mjete transporti janë kryesisht të amortizuara, çka shkakton një ndotje të 

konsiderueshme. Hapat konkretë në drejtim të kësaj situate janë 

ndërmarrë nga qeveria në bashkëpunim me programin e Bashkimit 

Europian, “IPA3”, në rivitalizimin e hekurudhave shqiptare, ku ka filluar 

rindërtimi i linjës hekurudhore Tiranë-Rinas-Durrës, si dhe është në fazë 

studimi linja Hani i Hotit, Shkodër-Korçë, Greqi, si pjesë e projektit të BE 

për interkonjeksionin. 

Gjithashtu, po ndërmerren hapa konkrete nga bashkitë e mëdha në 

zëvendësimin e autobusave me lëndë djegëse të transportit urban me 

autobusa elektrikë. Shumë bashki po promovojnë dhe nxisin përdorimin e 

taksive elektrike, duke u mbështetur në ngritjen e stacioneve të karikimit 

elektrik. Një zhvillim të madh po marrin edhe ndërtimi i korsive për 

biçikleta dhe aktivitetet si “Një ditë pa makinë”,“PedalON”etj. 

Transformimi i ngrohjes dhe politika të qëndrueshme të strehimit - 

Sistemi i ngrohjes në familjet shqiptare funksionon kryesisht me djegien e 

lëndës drrusore, ndërsa në institucionet shtetërore si shkolla, spitale, 

konvikte dhe godina të ndryshme administrative përmes kaldajave me 

naftë ose energji elektrike. Në këtë drejtim, vlen të përmendet iniciativa e 

biznesit në zëvendësimin e lëndës drusore me pelet, një mënyrë kjo më 

ekonomike, më efiçente në ngrohje dhe miqësore me ambientin.

 

Transformimi industrial dhe sufiçenca: prodhimi dhe konsumi - 

Shqipëria nuk ka një aktivitet industrial të zhvilluar dhe për pasojë është 

një vend importues i produkteve dhe shërbimeve, duke e karakterizuar 

kështu ekonominë shqiptare si një ekonomi konsumi. Për pasojë, kemi 

edhe një suficit në prodhim-konsum. Megjithatë, industria ekzistuese ka 

nevojë për zbatimin e kuadrit ligjor dhe përdorimin e lëndëve ekologjike 

dhe miqësore me ambientin. Gjithashtu, është tejet i rëndësishëm 

edukimi dhe ndërgjegjësimi i publikut në shkallë të gjerë, mbi konsumin 

dhe përdorimin e racionalizuar të produkteve dhe shërbimeve.

  

Transformimi i mënyrës së ushqyerjes dhe përdorimi i qëndrueshëm i 

tokës - Për sa i takon mënyrës së ushqyerjes dhe përdorimit të 

qëndrueshëm të tokës, mund të themi se aksionet në këtë aspekt kanë 

ardhur më së shumti si ndërgjegjësim nga ana e konsumatorit, i cili është 

shumë i ndjeshëm për këto çështje. Në këtë fushë, vlen të përmendet 

iniciativa e vetë fermerëve në kultivimin e farërave lokale dhe autoktone, 

përdorimin e plehrave organike si dhe mbrojtjen e ruajtjen e tokës. Sot që 

flasim janë ndërmarrë një sërë nismash si “Blej shqip”, “Eat local”, Slow 

food” etj, nisma të cilat promovojnë produkte të pastra dhe miqësore me 

natyrën.

2. KRIZA KLIMATIKE DHE SITUATA 
AKTUALE NЁ SHQIPЁRI. 
Kriza klimatike në Shqipëri ka dhënë ndjeshëm efektet e veta. Bazuar në 

studimet e tij të fundit, 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, 

ndikim i konsiderueshëm vlerësohet në sasinë e reshjeve, e cila është ulur 

në 10-15%, por gjithashtu vihet re një rritje e intensitetit të reshjeve në 

formën e shtrëngatave apo stuhive, duke shkaktuar përmbytje të 

njëpasnjëshme me dëmtime në banesa, por edhe në toka e kultura 

bujqësore. 

Gjithashtu është shtuar edhe fenomeni i erozionit detar, ku me mijëra 

hektarë tokë po humbasin dhe po degradohen nga vërshimi i detit. Sipas 

po të njëjtit Institut, vlerësohet së trendi i rritjes së temperaturës mesatare 

në Shqipëri është në rritje dhe se në dekadat e fundit temperatura 

mesatare është rritur me një gradë celcius. Në përgjigje të këtyre 

fenomeneve kryesore, por edhe të tjerë fenomene që vijnë si derivate të 

njëra-tjetrës, janë ngritur një serë instancash apo grupe pune me 

përfaqësues të qeverisë qendrore, institucioneve lokale, OJF dhe 

specialistë të ndryshëm, për t’ju përgjigjur emergjencës së krizës 

klimatike. Tashmë, janë hartuar një sërë strategjish dhe programesh, si 

dhe është përmirësuar kuadri ligjor duke e përafruar me atë të Bashkimit 

Europian. 

Mbi bazën e 5 shtyllave kryesore të transformimit social-ekologjik vlen të 

theksohen nismat e ndërmarra si;

Transformimi energjitik - Shqipëria është vendi i dytë nga pasuritë hidrike 

djathit, punishtet e glikove, kantinat e verës dhe rakisë apo dhe të frutave 

të thata. Për sa i takon mënyrës së ushqyerjes dhe mbrojtjes së tokës, janë 

ndërmarrë një sërë nismash dhe aksionesh. Në Bashkinë Përmet janë 

zhvilluar një sërë programesh të formimit profesional nga organizata të 

ndryshme dhe institucione shtetërore, kjo pasi Përmeti është një ndër 

zonat më atraktive në jug, sa i takon turizmit alternativ. Aktualisht, po 

realizohen një sërë trajnimesh në inovacion, në sportet e reja rafting, 

climbing, treeking etj, por asaj që po i jepet rëndesi është tradita si në 

kulinari por edhe në përpunimin e produkteve (zahireve) tradicionale dhe 

antike, e cila ka nxitur hulumtimin në kurikula të vjetra, sa i takon kurseve 

të formimit profesional në enogastronomi dhe kuzhinë tradicionale.

Fakti që pjesa më e madhe e bashkisë është zonë e mbrojtur, ndihmon në 

ruajtjen e cilësisë së ujit dhe tokës.

4. ÇFARЁ ЁSHTЁ TRANSFORMIMI 
SOCIAL-EKOLOGJIK? 

Transformimi social-ekologjik është një term përmbledhës që përfshin 

ndryshimet politike, social-ekonomike dhe kulturore që rezultojnë nga 

përpjekjet e bëra prej sektorëve të ndryshëm, për të trajtuar çështjet 

social-ekologjike me të cilat po përballet njerëzimi aktualisht. Ai i referohet 

proceseve të ndërveprimit të shoqërisë njerëzore me natyrën, ku 

përfshihen konsumi material me natyrën (si përdorimi i karburanteve 

fosile, shfrytëzimi i tokës, i pyjeve, lumenjve, deteve, ajrit, etj), si dhe 

marrëdhëniet e shumëfishta shoqërore me natyrën (turizmi, bujqësia, 

blegtoria, aktivitetet recreative) etj. Pra këto marrëdhënie të shumëfishta 

shoqërore që njerëzimi ka me natyrën, janë bërë jashtëzakonisht kritike në 

dekadat e fundit dhe përshkruhen si krizë social-ekologjike që duhet të 

përballohet nga një aksion i qëndrueshëm global. 

Për këtë është i domosdoshëm transformimi rrënjësor i mënyrës sonë të 

jetesës dhe i ekonomisë.

Për ta arritur këtë, ne kemi nevojë për transformimin në prodhimin e 

energjisë, të mobilitetit, të mënyrës si jetojmë, të prodhimit industrial, të 

konsumit privat si dhe të shfrytëzimit të tokës dhe të traditave tona të 

ushqyerjes.

5. TRANSFORMIMI SOCIAL-EKOLOGJIK 
NЁ PRAKTIKЁ: 
Komuniteti është shumë i ndjeshëm ndaj çështjeve social-ekologjike në 

përgjithësi. Është shumë i qartë në botëkuptimin dhe në mënyrën e tij të 

jetesës, e cila ka të bëjë drejtpërsëdrejti me bashkëveprimin fizik dhe 

social me natyrën. Megjithatë, vlerësohet se komuniteti është lënë i vetëm 

në këtë drejtim. Nuk mund të thuhet se nuk ekzistojnë strategjitë, bazat 

ligjore apo programet e ndryshme nga ana e qeverisë, por zbatimi në 

praktikë i tyre, promovimi dhe prezantimi me komunitetin, pothuajse nuk 

ekziston. Komuniteti e ka vullnetin dhe dëshirën për të qenë protagonist 

në transformimin social-ekologjik, por i mungojnë mjetet, baza strategjike 

e ligjore, si dhe drejtimet në të cilat duhet të veprojë. Transformimi 

social-ekologjik pasqyrohet drejtpërsëdrejti në komunitet, në mënyrën e 

jetesës së secilit prej nesh, në aktivitetet që ne zhvillojmë, qofshin biznese 

apo edhe institucione publike e jopublike. Në zbatimin dhe 

implementimin e tij, gjithmonë duhet patur një qasje nga poshtë-lart, ku 

në bazë duhet të jetë komuniteti, sepse është komuniteti ai që ndikohet 

3. ANALIZA E SITUATЁS NЁ NIVEL 
LOKAL: 
Bashkia Përmet është një bashki e vogël në jug të Shqipërisë me një 

popullsi rreth 23 mijë banorë. Afërsisht rreth 70% e territorit të bashkisë 

është zonë e mbrojtur, pjesë e Parkut kombëtar “Bredhi i 

Hotovës-Dangëlli”. Sa i takon çështjes së transformimit energjitik, konsumi 

është i varur drejtpërdrejt nga energjia elektrike dhe kjo si pasojë e 

zhvillimit të ulët ekonomik të zonës dhe mungesës së investimeve në këtë 

sektor. Megjithatë, iniciativat nga biznesi lokal apo nga konsumatori 

familjar nuk mungojnë, sado të vogla që ato janë. Instalimi i paneleve 

diellore për ngrohjen e ujit në hotele, por edhe nëpër banesa, po kthehet 

në një trend të kohëve të fundit. 

Një tjetër moment i cili vlen të theksohet dhe analizohet, është edhe 

çështja e mobilitetit dhe ofertës së transportit publik. Bashkia Përmet 

është një bashki e vogël ku shërbimi urban nuk ofrohet. Shërbimi i cili 

ofrohet është “co-sharing”, i ndarjes së taksive 4+1 apo furgonave që lidhin 

njësitë administrative ose fshatrat me qytetin. Oferta për shërbimin e 

transportit është fikse dhe e palëvizshme. Aktiviteti i këtyre automjeteve, 

nuk prodhon ndonjë impakt në ambient apo në ekologjinë e tij. Për sa i 

takon konsumit familjar, ngrohja është e organizuar në lëndë drusore, si 

dhe në kaldaja me lëndë djegëse karburant ose energji elektrike. Në këtë 

aspekt vlen të përmenden vendimet e Këshillit Bashkiak, i cili vendos 

kritere mbi lëndën e shfrytëzueshme drusore dhe caktimin e zonave 

pyjore për shfrytëzim.

 

Në Bashkinë Përmet industria thuajse nuk ekziston dhe ato pak punishte 

të vogla që ekzistojnë, janë të karakterit artizanal familjar, siç janë baxhot e 

drejtpërsëdrejti. Për të vazhduar më tej me biznesin, OJF, komunitetin e 

donatorëve dhe specialistë të fushave të ndryshme, institucionet lokale 

dhe së fundmi pushteti qendror.

5.1 Ku merr formё ky transformim: 
Transformimi social-ekologjik merr formë përmes çdo individi. Çdo qytetar 

duhet të jetë i mirëinformuar për çështjet ekologjike. Ai duhet të jetë aktiv 

e të veprojë duke iu përshtatur ndryshimeve që po vijnë. Në bazë të një 

studimi të realizuar së fundmi në Bashkinë Përmet, rreth 67% e të 

anketuarve shprehen se kanë njohuri për energjinë e rinovueshme dhe se 

po marrin masa që në familjet e tyre të instalojnë panelet diellore për 

ngrohjen e ujit dhe ky është një shembull shumë i mirë i qasjes pro-aktive 

dhe individuale drejt ndryshimeve social-ekologjike. 

Biznesi ka gjithashtu një qasje pro-aktive ndaj transformimit 

social-ekologjik, pasi ata vlerësojnë se mbrojtja e resurseve dhe natyrës, 

shfrytëzimi i racionalizuar, bujqësia ekologjike apo edhe aktivitetet 

alternative dhe sociale që sjell ky transformim, do të ndikojnë pozitivisht 

në aktivitetet e tyre, duke ulur kostot e biznesit, rritur cilësinë e shërbimeve 

dhe produkteve që ofrojnë, ofertën ekonomike lokale dhe ekonominë e 

zonës.  Sa i takon institucioneve të arsimit, duhet thënë se qasja e tyre ndaj 

transformimit social-ekologjik nuk është në nivele të kënaqshme, 

pavarësisht dëshirës së drejtuesve të këtyre institucioneve për të 

ndërmarrë nisma dhe për t’u organizuar në aktivitete apo fushata të 

ndryshme. 

Arsimi ka mbetur peng i kurrikulave të vjetruara, rishikimi i të cilave është i 

nevojshëm, për t’u përshtatur me situatën bashkëkohore në mënyrë që 

roli dhe aktivizmi i tyre të jetë sa më i madh dhe i qëndrueshëm. Pushteti 

vendor, me gjithë mungesën e madhe të mjeteve dhe fondeve për të 

ndërhyrë, gjithmonë është i pranishëm dhe me një qasje pozitive në 

trajtimin e çështjeve ekologjike, duke luajtur një rol udhëheqës dhe nxitës 

ndaj komunitetit, i cili i beson dhe shprehet pozitivisht se aktori më 

potencial që mund ta udhëheqë drejt transforimit social-ekologjik është 

pushteti lokal.

5.2 Ndёrgjegjёsimi qytetar.
Ndërgjegjësimi qytetar është hapi i parë që duhet të ndërmerret në 

drejtimin e transformimit social-ekologjik. Megjithëse qytetarët janë të 

informuar dhe të ndjeshëm ndaj çështjeve ekologjike, sërish është i 

nevojshëm informimi dhe ndërgjegjësimi i tyre. Në terren vihet re nevoja 

për të shpërndarë informacione mbi transformimin social-ekologjik, si dhe 

ku konsiston ai. 

Po ashtu, qytetarët kanë nevojë të informohen se çfarë ndikimi ka ky lloj 

transformimi në jetën tonë dhe se çfarë ndodh nëse nuk shkojmë drejt tij.

Evidentimi dhe komunikimi i shembujve dhe praktikave të suksesshme 

nga rajoni dhe bota, i shërbejnë rritjes së ndërgjegjësimit qytetar për 

përshtatjen e domosdoshme me këtë lloj transformimi. 

5.3 Qasja nё komunitet.
Komuniteti është aktori kryesor në transformimin social-ekologjik. Veprimi 

i komunitetit si një dhe i vetëm, duke e vendosur veten në qendër të 

aksioneve, garanton suksesin e transformimit. Realizimi i një qasjeje 

• Rritja e kapaciteteve të institucioneve lokale në lidhje me njohjen, 

implementimin e transformimit social-ekologjik.

• Ndërgjegjësimi dhe sensibilizimi i qytetarëve mbi mjedisin, mbetjet 

urbane, transformimin social-ekologjik apo politikat globale me metoda 

më gjithpërfshirëse.

• Certifikimi i produkteve vendase, krijimi i markave lokale dhe 

mbrojtja e tyre.

• Vendosja e standardeve ekologjike si ndërtimet ekologjike, kritere të 

shfrytëzimit racional të pyjeve, kullotave, ujit dhe tokës. Zhvillimi i 

bujqësisë ekologjike, ruajtja e farave autoktone, racave autoktone dhe 

mbrojtja e tyre.

• Shkëmbime ndërqytetase, rajonale, ballkanike dhe evropiane, 

përfaqësime dhe prezantime në panaire produktesh ku promovohen 

produktet e një qyteti tjetër. 

• Promovimi i vlerave vendase, rasteve të suksesshme të biznesit apo 

iniciativash me produkteve vendase

mbështëtese dhe nxitëse ndaj komunitetit, duke e pajisur me 

informacionin e nevojshëm si kuadrin ligjor, strategjitë ndërsektoriale, 

programet dhe nismat e prezantuara në këtë drejtim, aktorët që veprojnë, 

donatorët etj, rrit besueshmërinë në komunitet. 

Kjo qasje krijon ura bashkëpunimi dhe bashkëveprimi, si dhe nxit 

komunitetin në pjesëmarrje aktive, duke qenë ata vetë promotorë dhe 

aktorë të transformimit social-ekologjik, në dobi të bashkëjetesës në 

harmoni me natyrën.

5.4 Pushteti lokal si agjent ndryshimi.
Pushteti lokal është lokomotiva tërheqëse apo agjenti kryesor udhëheqës 

drejt transformimit social-ekologjik. Si një aktor politikbërës lokal dhe i 

mbështetur nga qeveria qendrore, pushteti lokal është i pajisur dhe 

disponon strategjitë dhe bazën ligjore për të vepruar në këtë drejtim. 

Por, situata aktuale, si nga ana financiare por edhe në burime njerëzore 

dhe materiale, thuajse në të gjitha bashkitë e vendit pengon punën dhe 

përpjekjet për realizimin e transformimit. 

Është jashtëzakonisht e nevojshme ngritja e kapaciteteve të stafeve të 

bashkive në sektorët përkatës, për menaxhimin e transformimit, 

mbështetje e bashkive me dokumente strategjike apo zbërthimin e 

strategjive kombëtare në nivele lokale, duke i përshtatur me situatën.

Gjithashtu nevojitet mbështetja ekonomike e bashkive, duke i promovuar 

ato në terrenin e donatorëve, si dhe mbështetje e reflektuar në draftimin 

apo hartimin e nismave. Fuqizimi i pushtetit lokal sjell rrjedhimisht edhe 

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

dhe garanton suksesin drejt transformimit social-ekologjik

5.5 Nxitja e bashkёpunimit midis trinomit pushtet 
lokal-biznes-komunitet.
Transformimi social-ekologjik nuk mund të realizohet vetëm nga pushteti 

lokal apo qeveria qendrore, të cilat disponojnë mjetet monetare dhe 

materiale. Nevojitet partneritet gjithëpërfshirës me të gjithë shoqërinë. Për 

të arritur qëllimin, nevojitet zgjerimi i rrjetit të bashkëpunëtorëve nga 

shoqëria civile, bizneset, ekspertët, komunitetet dhe qytetarët e 

zakonshëm. Të gjithë këta aktorë si dhe qytetarë duhet të jenë aktivë në 

një proces që garanton transparencë dhe besueshmëri përmes 

gjithëpërfshirjes. 

Një praktikë e sukseshme është edhe ajo e krijimit të platformës së 

transformimit, e cila i jep formë partneriteteve të ndryshme, krijon sinergji, 

vendos prioritete të përbashkëta dhe koordinon të gjithë aktorët. 

Platforma e transformimit shërben gjithashtu si platformë për zgjidhjen e 

konflikteve dhe organizon një monitorim të vazhdueshëm, si dhe një 

vlerësim të transformimit në shoqërinë e qytetit. Mbrojtja e klimës dhe e 

resurseve, shrytëzimi i racionalizuar dhe me kritere i burimeve, duhet të 

jetë prioritet në vendimet e qytetarëve për konsumin, në vendimet e 

pushtetit lokal dhe qendror për investime si dhe në modelet zhvillimore të 

biznesit dhe të sipërmarrjeve.

Gjetjet kryesore:  

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

rinovueshme është më e ulët se ajo e aktorëve lokalë. Vetëm 45% e të 

rinjve e kanë këtë informacion. Në rastin e aktorëve lokalë, e kanë 67% e 

tyre.

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

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

kuptojnë zbatimin e saj. Pak të rinj që u përgjigjën, treguan në përgjigjet e 

tyre një kuptim të kufizuar (si energjia diellore, e erës dhe hidrike, energjia 

nga burimet natyrore të rinovueshme, energjia që shndërrohet nga një 

formë në tjetrën etj). Në rastin e aktorëve të tjerë, 50% e tyre nuk janë 

përgjigjur. 

Përgjigjet përfshinin: Përdorimi i burimeve të pafundme natyrore si era 

dhe dielli për të prodhuar energji; zëvendësimi i burimeve aktuale të 

energjisë si karburantet me energji të rinovueshme; duke e përdorur atë 

për ngrohje; përdorimi i energjisë diellore; etj.)

• Shumica e të intervistuarve (86% e të rinjve dhe 58% e aktorëve 

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

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

paneleve diellore janë bizneset dhe familjet.

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

dëgjuar për to. Megjithatë, shumica e të rinjve që u përgjigjën (ose 94%) 

nuk u përgjigjën se çfarë janë certifikatat bio dhe kush i përdor ato. Nga 

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

Shumica e njerëzve që janë përgjigjur (ose 83%) nuk kanë njohuri.

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

93% e të rinjve dhe 100% e aktorëve vendorë janë përgjigjur me “po”.

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

shumica e të rinjve (ose 72%) dhe aktorëve lokalë (ose 67%) janë përgjigjur 

me “jo”. Argumentet përfshijnë: ajri është i ndotur nga minierat e gurit; 

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

mbeturinat nga përdorimi i kimikateve në bujqësi etj.

• Për sa i përket pyetjes se si ruhen nga konsumi sipërfaqet dhe 

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

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

përgjigjur se sipërfaqet e gjelbra dhe burimet nuk ruhen nga konsumi 

(sidomos konsumi i druve të zjarrit).

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

janë përgjigjur se shkolla/universiteti përgatit ekspertë për këto fusha. 

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

bashkëkohore. Në mbështetje të përgjigjes së tyre, aktorët vendorë 

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

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

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

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

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

(22%). 68% e aktorëve lokalë janë përgjigjur se kanë njohuri për format 

solidare të mirëqenies së përbashkët, duke përfshirë mbrojtjen e 

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

ndaj natyrës.

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

ka politika rajonale që synojnë reduktimin e përdorimit të makinave. Ndër 

aktorët vendorë ka të anketuar që mendojnë se bashkia promovon 

politikat për reduktimin e përdorimit të makinave.

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

komunitetin ku jetojmë. Ai shihet si një nevojë e domosdoshme 

implementimi social, sepse ka impakt të drejtpërdrejtë dhe indirekt në 

ndryshimet klimatike.

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

anketuar, vihet 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 Përmet.

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 dhe nxitja e implementimit të kuadrit ligjor dhe nxitja e 

partneriteteve mes institucioneve lokale dhe qendrore me biznesin, OJF 

dhe komunitetin me qëllim transformimin social-ekologjik dhe ekonomik.



1. PЁRSE KY MANUAL?  

Ky manual vjen në një moment kur e gjithë bota po përballet me 

ndryshimet klimatike, me shterimin e rezervave fosile, keqpërdorimin e 

burimeve, rritjen e niveleve të CO2, ndotjen e tokës, ujit dhe ajrit. Në 

hartimin e këtij manuali u përdoren metodologji të ndryshme si 

hulumtimi në terren, mbledhje informacionesh të dokumentuara nga të 

dhënat statistikore në institucionet si bashkia, Zyra Arsimore, shkollat, 

Drejtoria e Shëndetit Publik, OJF, biznese etj, intervista me fokus grupe, 

anketa me të rinjtë e komunitetit si dhe takime dhe workshope. Pra, puna 

në ndërtimin e këtij manuali përfshiu në vetvete angazhimin dhe 

përfshirjen e të gjithë komunitetit në Bashkinë Përmet, duke mbledhur 

informacion nga këndvështrime të ndryshme që prekin komunitetin.

 

Manuali do të ndikojë në mënyrë direkte mbi institucionet publike, OJF-të 

dhe biznesin, pasi strukturon veprimet dhe drejtimet e politikave 

mjedisore si në nivel lokal por edhe kombëtar. Manuali gjithashtu ndikon 

në mënyrë direkte por edhe indirekte mbi komunitetin, pasi 

ndërgjegjëson dhe promovon në një shkallë të gjerë trasformimin 

ekologjik. Ky manual synon të hedhë hapat themelore drejt transformimit 

ekologjik dhe drejt një të ardhmeje të sigurt. Manuali është një vlerë e 

shtuar për shoqërinë pasi edukon, mbron dhe na udhëzon drejt një të 

ardhmeje më të mirë dhe më të sigurt për ne dhe brezat që do të vijnë.

në Evropë dhe energjia e përdorur vjen e pastër nga hidrocentralet, por 

vlen të përmenden nismat që po ndërmerren në krijimin e parqeve 

fotovoltaike si ai i Karavastasë, vendosja e neoneve ndriçuese të natës me 

panele diellore, vendosja nëpër institucionet publike e paneleve diellore 

apo hapja e ankandeve nga ana e Ministrisë së Energjitikës për parqet 

eloike (shfryrtëzimin e erës). Strategjia kombëtare e energjisë, “Shqipëria 

2030” synon arritjen e niveleve të konsumit të energjisë së rinovueshme 

në 42% deri në vitin 2030.

 

Transformimi i mobilitetit - Shqipëria aktualisht përdor një sistem 

transporti dhe mobiliteti të vjetër, kryesisht autobusat dhe furgonat. Këto 

mjete transporti janë kryesisht të amortizuara, çka shkakton një ndotje të 

konsiderueshme. Hapat konkretë në drejtim të kësaj situate janë 

ndërmarrë nga qeveria në bashkëpunim me programin e Bashkimit 

Europian, “IPA3”, në rivitalizimin e hekurudhave shqiptare, ku ka filluar 

rindërtimi i linjës hekurudhore Tiranë-Rinas-Durrës, si dhe është në fazë 

studimi linja Hani i Hotit, Shkodër-Korçë, Greqi, si pjesë e projektit të BE 

për interkonjeksionin. 

Gjithashtu, po ndërmerren hapa konkrete nga bashkitë e mëdha në 

zëvendësimin e autobusave me lëndë djegëse të transportit urban me 

autobusa elektrikë. Shumë bashki po promovojnë dhe nxisin përdorimin e 

taksive elektrike, duke u mbështetur në ngritjen e stacioneve të karikimit 

elektrik. Një zhvillim të madh po marrin edhe ndërtimi i korsive për 

biçikleta dhe aktivitetet si “Një ditë pa makinë”,“PedalON”etj. 

Transformimi i ngrohjes dhe politika të qëndrueshme të strehimit - 

Sistemi i ngrohjes në familjet shqiptare funksionon kryesisht me djegien e 

lëndës drrusore, ndërsa në institucionet shtetërore si shkolla, spitale, 

konvikte dhe godina të ndryshme administrative përmes kaldajave me 

naftë ose energji elektrike. Në këtë drejtim, vlen të përmendet iniciativa e 

biznesit në zëvendësimin e lëndës drusore me pelet, një mënyrë kjo më 

ekonomike, më efiçente në ngrohje dhe miqësore me ambientin.

 

Transformimi industrial dhe sufiçenca: prodhimi dhe konsumi - 

Shqipëria nuk ka një aktivitet industrial të zhvilluar dhe për pasojë është 

një vend importues i produkteve dhe shërbimeve, duke e karakterizuar 

kështu ekonominë shqiptare si një ekonomi konsumi. Për pasojë, kemi 

edhe një suficit në prodhim-konsum. Megjithatë, industria ekzistuese ka 

nevojë për zbatimin e kuadrit ligjor dhe përdorimin e lëndëve ekologjike 

dhe miqësore me ambientin. Gjithashtu, është tejet i rëndësishëm 

edukimi dhe ndërgjegjësimi i publikut në shkallë të gjerë, mbi konsumin 

dhe përdorimin e racionalizuar të produkteve dhe shërbimeve.

  

Transformimi i mënyrës së ushqyerjes dhe përdorimi i qëndrueshëm i 

tokës - Për sa i takon mënyrës së ushqyerjes dhe përdorimit të 

qëndrueshëm të tokës, mund të themi se aksionet në këtë aspekt kanë 

ardhur më së shumti si ndërgjegjësim nga ana e konsumatorit, i cili është 

shumë i ndjeshëm për këto çështje. Në këtë fushë, vlen të përmendet 

iniciativa e vetë fermerëve në kultivimin e farërave lokale dhe autoktone, 

përdorimin e plehrave organike si dhe mbrojtjen e ruajtjen e tokës. Sot që 

flasim janë ndërmarrë një sërë nismash si “Blej shqip”, “Eat local”, Slow 

food” etj, nisma të cilat promovojnë produkte të pastra dhe miqësore me 

natyrën.

2. KRIZA KLIMATIKE DHE SITUATA 
AKTUALE NЁ SHQIPЁRI. 
Kriza klimatike në Shqipëri ka dhënë ndjeshëm efektet e veta. Bazuar në 

studimet e tij të fundit, 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, 

ndikim i konsiderueshëm vlerësohet në sasinë e reshjeve, e cila është ulur 

në 10-15%, por gjithashtu vihet re një rritje e intensitetit të reshjeve në 

formën e shtrëngatave apo stuhive, duke shkaktuar përmbytje të 

njëpasnjëshme me dëmtime në banesa, por edhe në toka e kultura 

bujqësore. 

Gjithashtu është shtuar edhe fenomeni i erozionit detar, ku me mijëra 

hektarë tokë po humbasin dhe po degradohen nga vërshimi i detit. Sipas 

po të njëjtit Institut, vlerësohet së trendi i rritjes së temperaturës mesatare 

në Shqipëri është në rritje dhe se në dekadat e fundit temperatura 

mesatare është rritur me një gradë celcius. Në përgjigje të këtyre 

fenomeneve kryesore, por edhe të tjerë fenomene që vijnë si derivate të 

njëra-tjetrës, janë ngritur një serë instancash apo grupe pune me 

përfaqësues të qeverisë qendrore, institucioneve lokale, OJF dhe 

specialistë të ndryshëm, për t’ju përgjigjur emergjencës së krizës 

klimatike. Tashmë, janë hartuar një sërë strategjish dhe programesh, si 

dhe është përmirësuar kuadri ligjor duke e përafruar me atë të Bashkimit 

Europian. 

Mbi bazën e 5 shtyllave kryesore të transformimit social-ekologjik vlen të 

theksohen nismat e ndërmarra si;

Transformimi energjitik - Shqipëria është vendi i dytë nga pasuritë hidrike 

djathit, punishtet e glikove, kantinat e verës dhe rakisë apo dhe të frutave 

të thata. Për sa i takon mënyrës së ushqyerjes dhe mbrojtjes së tokës, janë 

ndërmarrë një sërë nismash dhe aksionesh. Në Bashkinë Përmet janë 

zhvilluar një sërë programesh të formimit profesional nga organizata të 

ndryshme dhe institucione shtetërore, kjo pasi Përmeti është një ndër 

zonat më atraktive në jug, sa i takon turizmit alternativ. Aktualisht, po 

realizohen një sërë trajnimesh në inovacion, në sportet e reja rafting, 

climbing, treeking etj, por asaj që po i jepet rëndesi është tradita si në 

kulinari por edhe në përpunimin e produkteve (zahireve) tradicionale dhe 

antike, e cila ka nxitur hulumtimin në kurikula të vjetra, sa i takon kurseve 

të formimit profesional në enogastronomi dhe kuzhinë tradicionale.

Fakti që pjesa më e madhe e bashkisë është zonë e mbrojtur, ndihmon në 

ruajtjen e cilësisë së ujit dhe tokës.

4. ÇFARЁ ЁSHTЁ TRANSFORMIMI 
SOCIAL-EKOLOGJIK? 

Transformimi social-ekologjik është një term përmbledhës që përfshin 

ndryshimet politike, social-ekonomike dhe kulturore që rezultojnë nga 

përpjekjet e bëra prej sektorëve të ndryshëm, për të trajtuar çështjet 

social-ekologjike me të cilat po përballet njerëzimi aktualisht. Ai i referohet 

proceseve të ndërveprimit të shoqërisë njerëzore me natyrën, ku 

përfshihen konsumi material me natyrën (si përdorimi i karburanteve 

fosile, shfrytëzimi i tokës, i pyjeve, lumenjve, deteve, ajrit, etj), si dhe 

marrëdhëniet e shumëfishta shoqërore me natyrën (turizmi, bujqësia, 

blegtoria, aktivitetet recreative) etj. Pra këto marrëdhënie të shumëfishta 

shoqërore që njerëzimi ka me natyrën, janë bërë jashtëzakonisht kritike në 

dekadat e fundit dhe përshkruhen si krizë social-ekologjike që duhet të 

përballohet nga një aksion i qëndrueshëm global. 

Për këtë është i domosdoshëm transformimi rrënjësor i mënyrës sonë të 

jetesës dhe i ekonomisë.

Për ta arritur këtë, ne kemi nevojë për transformimin në prodhimin e 

energjisë, të mobilitetit, të mënyrës si jetojmë, të prodhimit industrial, të 

konsumit privat si dhe të shfrytëzimit të tokës dhe të traditave tona të 

ushqyerjes.

5. TRANSFORMIMI SOCIAL-EKOLOGJIK 
NЁ PRAKTIKЁ: 
Komuniteti është shumë i ndjeshëm ndaj çështjeve social-ekologjike në 

përgjithësi. Është shumë i qartë në botëkuptimin dhe në mënyrën e tij të 

jetesës, e cila ka të bëjë drejtpërsëdrejti me bashkëveprimin fizik dhe 

social me natyrën. Megjithatë, vlerësohet se komuniteti është lënë i vetëm 

në këtë drejtim. Nuk mund të thuhet se nuk ekzistojnë strategjitë, bazat 

ligjore apo programet e ndryshme nga ana e qeverisë, por zbatimi në 

praktikë i tyre, promovimi dhe prezantimi me komunitetin, pothuajse nuk 

ekziston. Komuniteti e ka vullnetin dhe dëshirën për të qenë protagonist 

në transformimin social-ekologjik, por i mungojnë mjetet, baza strategjike 

e ligjore, si dhe drejtimet në të cilat duhet të veprojë. Transformimi 

social-ekologjik pasqyrohet drejtpërsëdrejti në komunitet, në mënyrën e 

jetesës së secilit prej nesh, në aktivitetet që ne zhvillojmë, qofshin biznese 

apo edhe institucione publike e jopublike. Në zbatimin dhe 

implementimin e tij, gjithmonë duhet patur një qasje nga poshtë-lart, ku 

në bazë duhet të jetë komuniteti, sepse është komuniteti ai që ndikohet 

3. ANALIZA E SITUATЁS NЁ NIVEL 
LOKAL: 
Bashkia Përmet është një bashki e vogël në jug të Shqipërisë me një 

popullsi rreth 23 mijë banorë. Afërsisht rreth 70% e territorit të bashkisë 

është zonë e mbrojtur, pjesë e Parkut kombëtar “Bredhi i 

Hotovës-Dangëlli”. Sa i takon çështjes së transformimit energjitik, konsumi 

është i varur drejtpërdrejt nga energjia elektrike dhe kjo si pasojë e 

zhvillimit të ulët ekonomik të zonës dhe mungesës së investimeve në këtë 

sektor. Megjithatë, iniciativat nga biznesi lokal apo nga konsumatori 

familjar nuk mungojnë, sado të vogla që ato janë. Instalimi i paneleve 

diellore për ngrohjen e ujit në hotele, por edhe nëpër banesa, po kthehet 

në një trend të kohëve të fundit. 

Një tjetër moment i cili vlen të theksohet dhe analizohet, është edhe 

çështja e mobilitetit dhe ofertës së transportit publik. Bashkia Përmet 

është një bashki e vogël ku shërbimi urban nuk ofrohet. Shërbimi i cili 

ofrohet është “co-sharing”, i ndarjes së taksive 4+1 apo furgonave që lidhin 

njësitë administrative ose fshatrat me qytetin. Oferta për shërbimin e 

transportit është fikse dhe e palëvizshme. Aktiviteti i këtyre automjeteve, 

nuk prodhon ndonjë impakt në ambient apo në ekologjinë e tij. Për sa i 

takon konsumit familjar, ngrohja është e organizuar në lëndë drusore, si 

dhe në kaldaja me lëndë djegëse karburant ose energji elektrike. Në këtë 

aspekt vlen të përmenden vendimet e Këshillit Bashkiak, i cili vendos 

kritere mbi lëndën e shfrytëzueshme drusore dhe caktimin e zonave 

pyjore për shfrytëzim.

 

Në Bashkinë Përmet industria thuajse nuk ekziston dhe ato pak punishte 

të vogla që ekzistojnë, janë të karakterit artizanal familjar, siç janë baxhot e 

drejtpërsëdrejti. Për të vazhduar më tej me biznesin, OJF, komunitetin e 

donatorëve dhe specialistë të fushave të ndryshme, institucionet lokale 

dhe së fundmi pushteti qendror.

5.1 Ku merr formё ky transformim: 
Transformimi social-ekologjik merr formë përmes çdo individi. Çdo qytetar 

duhet të jetë i mirëinformuar për çështjet ekologjike. Ai duhet të jetë aktiv 

e të veprojë duke iu përshtatur ndryshimeve që po vijnë. Në bazë të një 

studimi të realizuar së fundmi në Bashkinë Përmet, rreth 67% e të 

anketuarve shprehen se kanë njohuri për energjinë e rinovueshme dhe se 

po marrin masa që në familjet e tyre të instalojnë panelet diellore për 

ngrohjen e ujit dhe ky është një shembull shumë i mirë i qasjes pro-aktive 

dhe individuale drejt ndryshimeve social-ekologjike. 

Biznesi ka gjithashtu një qasje pro-aktive ndaj transformimit 

social-ekologjik, pasi ata vlerësojnë se mbrojtja e resurseve dhe natyrës, 

shfrytëzimi i racionalizuar, bujqësia ekologjike apo edhe aktivitetet 

alternative dhe sociale që sjell ky transformim, do të ndikojnë pozitivisht 

në aktivitetet e tyre, duke ulur kostot e biznesit, rritur cilësinë e shërbimeve 

dhe produkteve që ofrojnë, ofertën ekonomike lokale dhe ekonominë e 

zonës.  Sa i takon institucioneve të arsimit, duhet thënë se qasja e tyre ndaj 

transformimit social-ekologjik nuk është në nivele të kënaqshme, 

pavarësisht dëshirës së drejtuesve të këtyre institucioneve për të 

ndërmarrë nisma dhe për t’u organizuar në aktivitete apo fushata të 

ndryshme. 

Arsimi ka mbetur peng i kurrikulave të vjetruara, rishikimi i të cilave është i 

nevojshëm, për t’u përshtatur me situatën bashkëkohore në mënyrë që 

roli dhe aktivizmi i tyre të jetë sa më i madh dhe i qëndrueshëm. Pushteti 

vendor, me gjithë mungesën e madhe të mjeteve dhe fondeve për të 

ndërhyrë, gjithmonë është i pranishëm dhe me një qasje pozitive në 

trajtimin e çështjeve ekologjike, duke luajtur një rol udhëheqës dhe nxitës 

ndaj komunitetit, i cili i beson dhe shprehet pozitivisht se aktori më 

potencial që mund ta udhëheqë drejt transforimit social-ekologjik është 

pushteti lokal.

5.2 Ndёrgjegjёsimi qytetar.
Ndërgjegjësimi qytetar është hapi i parë që duhet të ndërmerret në 

drejtimin e transformimit social-ekologjik. Megjithëse qytetarët janë të 

informuar dhe të ndjeshëm ndaj çështjeve ekologjike, sërish është i 

nevojshëm informimi dhe ndërgjegjësimi i tyre. Në terren vihet re nevoja 

për të shpërndarë informacione mbi transformimin social-ekologjik, si dhe 

ku konsiston ai. 

Po ashtu, qytetarët kanë nevojë të informohen se çfarë ndikimi ka ky lloj 

transformimi në jetën tonë dhe se çfarë ndodh nëse nuk shkojmë drejt tij.

Evidentimi dhe komunikimi i shembujve dhe praktikave të suksesshme 

nga rajoni dhe bota, i shërbejnë rritjes së ndërgjegjësimit qytetar për 

përshtatjen e domosdoshme me këtë lloj transformimi. 

5.3 Qasja nё komunitet.
Komuniteti është aktori kryesor në transformimin social-ekologjik. Veprimi 

i komunitetit si një dhe i vetëm, duke e vendosur veten në qendër të 

aksioneve, garanton suksesin e transformimit. Realizimi i një qasjeje 

• Rritja e kapaciteteve të institucioneve lokale në lidhje me njohjen, 

implementimin e transformimit social-ekologjik.

• Ndërgjegjësimi dhe sensibilizimi i qytetarëve mbi mjedisin, mbetjet 

urbane, transformimin social-ekologjik apo politikat globale me metoda 

më gjithpërfshirëse.

• Certifikimi i produkteve vendase, krijimi i markave lokale dhe 

mbrojtja e tyre.

• Vendosja e standardeve ekologjike si ndërtimet ekologjike, kritere të 

shfrytëzimit racional të pyjeve, kullotave, ujit dhe tokës. Zhvillimi i 

bujqësisë ekologjike, ruajtja e farave autoktone, racave autoktone dhe 

mbrojtja e tyre.

• Shkëmbime ndërqytetase, rajonale, ballkanike dhe evropiane, 

përfaqësime dhe prezantime në panaire produktesh ku promovohen 

produktet e një qyteti tjetër. 

• Promovimi i vlerave vendase, rasteve të suksesshme të biznesit apo 

iniciativash me produkteve vendase

mbështëtese dhe nxitëse ndaj komunitetit, duke e pajisur me 

informacionin e nevojshëm si kuadrin ligjor, strategjitë ndërsektoriale, 

programet dhe nismat e prezantuara në këtë drejtim, aktorët që veprojnë, 

donatorët etj, rrit besueshmërinë në komunitet. 

Kjo qasje krijon ura bashkëpunimi dhe bashkëveprimi, si dhe nxit 

komunitetin në pjesëmarrje aktive, duke qenë ata vetë promotorë dhe 

aktorë të transformimit social-ekologjik, në dobi të bashkëjetesës në 

harmoni me natyrën.

5.4 Pushteti lokal si agjent ndryshimi.
Pushteti lokal është lokomotiva tërheqëse apo agjenti kryesor udhëheqës 

drejt transformimit social-ekologjik. Si një aktor politikbërës lokal dhe i 

mbështetur nga qeveria qendrore, pushteti lokal është i pajisur dhe 

disponon strategjitë dhe bazën ligjore për të vepruar në këtë drejtim. 

Por, situata aktuale, si nga ana financiare por edhe në burime njerëzore 

dhe materiale, thuajse në të gjitha bashkitë e vendit pengon punën dhe 

përpjekjet për realizimin e transformimit. 

Është jashtëzakonisht e nevojshme ngritja e kapaciteteve të stafeve të 

bashkive në sektorët përkatës, për menaxhimin e transformimit, 

mbështetje e bashkive me dokumente strategjike apo zbërthimin e 

strategjive kombëtare në nivele lokale, duke i përshtatur me situatën.

Gjithashtu nevojitet mbështetja ekonomike e bashkive, duke i promovuar 

ato në terrenin e donatorëve, si dhe mbështetje e reflektuar në draftimin 

apo hartimin e nismave. Fuqizimi i pushtetit lokal sjell rrjedhimisht edhe 

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

dhe garanton suksesin drejt transformimit social-ekologjik

5.5 Nxitja e bashkёpunimit midis trinomit pushtet 
lokal-biznes-komunitet.
Transformimi social-ekologjik nuk mund të realizohet vetëm nga pushteti 

lokal apo qeveria qendrore, të cilat disponojnë mjetet monetare dhe 

materiale. Nevojitet partneritet gjithëpërfshirës me të gjithë shoqërinë. Për 

të arritur qëllimin, nevojitet zgjerimi i rrjetit të bashkëpunëtorëve nga 

shoqëria civile, bizneset, ekspertët, komunitetet dhe qytetarët e 

zakonshëm. Të gjithë këta aktorë si dhe qytetarë duhet të jenë aktivë në 

një proces që garanton transparencë dhe besueshmëri përmes 

gjithëpërfshirjes. 

Një praktikë e sukseshme është edhe ajo e krijimit të platformës së 

transformimit, e cila i jep formë partneriteteve të ndryshme, krijon sinergji, 

vendos prioritete të përbashkëta dhe koordinon të gjithë aktorët. 

Platforma e transformimit shërben gjithashtu si platformë për zgjidhjen e 

konflikteve dhe organizon një monitorim të vazhdueshëm, si dhe një 

vlerësim të transformimit në shoqërinë e qytetit. Mbrojtja e klimës dhe e 

resurseve, shrytëzimi i racionalizuar dhe me kritere i burimeve, duhet të 

jetë prioritet në vendimet e qytetarëve për konsumin, në vendimet e 

pushtetit lokal dhe qendror për investime si dhe në modelet zhvillimore të 

biznesit dhe të sipërmarrjeve.

Gjetjet kryesore:  

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

rinovueshme është më e ulët se ajo e aktorëve lokalë. Vetëm 45% e të 

rinjve e kanë këtë informacion. Në rastin e aktorëve lokalë, e kanë 67% e 

tyre.

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

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

kuptojnë zbatimin e saj. Pak të rinj që u përgjigjën, treguan në përgjigjet e 

tyre një kuptim të kufizuar (si energjia diellore, e erës dhe hidrike, energjia 

nga burimet natyrore të rinovueshme, energjia që shndërrohet nga një 

formë në tjetrën etj). Në rastin e aktorëve të tjerë, 50% e tyre nuk janë 

përgjigjur. 

Përgjigjet përfshinin: Përdorimi i burimeve të pafundme natyrore si era 

dhe dielli për të prodhuar energji; zëvendësimi i burimeve aktuale të 

energjisë si karburantet me energji të rinovueshme; duke e përdorur atë 

për ngrohje; përdorimi i energjisë diellore; etj.)

• Shumica e të intervistuarve (86% e të rinjve dhe 58% e aktorëve 

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

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

paneleve diellore janë bizneset dhe familjet.

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

dëgjuar për to. Megjithatë, shumica e të rinjve që u përgjigjën (ose 94%) 

nuk u përgjigjën se çfarë janë certifikatat bio dhe kush i përdor ato. Nga 

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

Shumica e njerëzve që janë përgjigjur (ose 83%) nuk kanë njohuri.

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

93% e të rinjve dhe 100% e aktorëve vendorë janë përgjigjur me “po”.

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

shumica e të rinjve (ose 72%) dhe aktorëve lokalë (ose 67%) janë përgjigjur 

me “jo”. Argumentet përfshijnë: ajri është i ndotur nga minierat e gurit; 

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

mbeturinat nga përdorimi i kimikateve në bujqësi etj.

• Për sa i përket pyetjes se si ruhen nga konsumi sipërfaqet dhe 

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

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

përgjigjur se sipërfaqet e gjelbra dhe burimet nuk ruhen nga konsumi 

(sidomos konsumi i druve të zjarrit).

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

janë përgjigjur se shkolla/universiteti përgatit ekspertë për këto fusha. 

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

bashkëkohore. Në mbështetje të përgjigjes së tyre, aktorët vendorë 

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

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

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

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

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

(22%). 68% e aktorëve lokalë janë përgjigjur se kanë njohuri për format 

solidare të mirëqenies së përbashkët, duke përfshirë mbrojtjen e 

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

ndaj natyrës.

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

ka politika rajonale që synojnë reduktimin e përdorimit të makinave. Ndër 

aktorët vendorë ka të anketuar që mendojnë se bashkia promovon 

politikat për reduktimin e përdorimit të makinave.

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

komunitetin ku jetojmë. Ai shihet si një nevojë e domosdoshme 

implementimi social, sepse ka impakt të drejtpërdrejtë dhe indirekt në 

ndryshimet klimatike.

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

anketuar, vihet 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 Përmet.

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 dhe nxitja e implementimit të kuadrit ligjor dhe nxitja e 

partneriteteve mes institucioneve lokale dhe qendrore me biznesin, OJF 

dhe komunitetin me qëllim transformimin social-ekologjik dhe ekonomik.



1. PЁRSE KY MANUAL?  

Ky manual vjen në një moment kur e gjithë bota po përballet me 

ndryshimet klimatike, me shterimin e rezervave fosile, keqpërdorimin e 

burimeve, rritjen e niveleve të CO2, ndotjen e tokës, ujit dhe ajrit. Në 

hartimin e këtij manuali u përdoren metodologji të ndryshme si 

hulumtimi në terren, mbledhje informacionesh të dokumentuara nga të 

dhënat statistikore në institucionet si bashkia, Zyra Arsimore, shkollat, 

Drejtoria e Shëndetit Publik, OJF, biznese etj, intervista me fokus grupe, 

anketa me të rinjtë e komunitetit si dhe takime dhe workshope. Pra, puna 

në ndërtimin e këtij manuali përfshiu në vetvete angazhimin dhe 

përfshirjen e të gjithë komunitetit në Bashkinë Përmet, duke mbledhur 

informacion nga këndvështrime të ndryshme që prekin komunitetin.

 

Manuali do të ndikojë në mënyrë direkte mbi institucionet publike, OJF-të 

dhe biznesin, pasi strukturon veprimet dhe drejtimet e politikave 

mjedisore si në nivel lokal por edhe kombëtar. Manuali gjithashtu ndikon 

në mënyrë direkte por edhe indirekte mbi komunitetin, pasi 

ndërgjegjëson dhe promovon në një shkallë të gjerë trasformimin 

ekologjik. Ky manual synon të hedhë hapat themelore drejt transformimit 

ekologjik dhe drejt një të ardhmeje të sigurt. Manuali është një vlerë e 

shtuar për shoqërinë pasi edukon, mbron dhe na udhëzon drejt një të 

ardhmeje më të mirë dhe më të sigurt për ne dhe brezat që do të vijnë.

në Evropë dhe energjia e përdorur vjen e pastër nga hidrocentralet, por 

vlen të përmenden nismat që po ndërmerren në krijimin e parqeve 

fotovoltaike si ai i Karavastasë, vendosja e neoneve ndriçuese të natës me 

panele diellore, vendosja nëpër institucionet publike e paneleve diellore 

apo hapja e ankandeve nga ana e Ministrisë së Energjitikës për parqet 

eloike (shfryrtëzimin e erës). Strategjia kombëtare e energjisë, “Shqipëria 

2030” synon arritjen e niveleve të konsumit të energjisë së rinovueshme 

në 42% deri në vitin 2030.

 

Transformimi i mobilitetit - Shqipëria aktualisht përdor një sistem 

transporti dhe mobiliteti të vjetër, kryesisht autobusat dhe furgonat. Këto 

mjete transporti janë kryesisht të amortizuara, çka shkakton një ndotje të 

konsiderueshme. Hapat konkretë në drejtim të kësaj situate janë 

ndërmarrë nga qeveria në bashkëpunim me programin e Bashkimit 

Europian, “IPA3”, në rivitalizimin e hekurudhave shqiptare, ku ka filluar 

rindërtimi i linjës hekurudhore Tiranë-Rinas-Durrës, si dhe është në fazë 

studimi linja Hani i Hotit, Shkodër-Korçë, Greqi, si pjesë e projektit të BE 

për interkonjeksionin. 

Gjithashtu, po ndërmerren hapa konkrete nga bashkitë e mëdha në 

zëvendësimin e autobusave me lëndë djegëse të transportit urban me 

autobusa elektrikë. Shumë bashki po promovojnë dhe nxisin përdorimin e 

taksive elektrike, duke u mbështetur në ngritjen e stacioneve të karikimit 

elektrik. Një zhvillim të madh po marrin edhe ndërtimi i korsive për 

biçikleta dhe aktivitetet si “Një ditë pa makinë”,“PedalON”etj. 

Transformimi i ngrohjes dhe politika të qëndrueshme të strehimit - 

Sistemi i ngrohjes në familjet shqiptare funksionon kryesisht me djegien e 

lëndës drrusore, ndërsa në institucionet shtetërore si shkolla, spitale, 

konvikte dhe godina të ndryshme administrative përmes kaldajave me 

naftë ose energji elektrike. Në këtë drejtim, vlen të përmendet iniciativa e 

biznesit në zëvendësimin e lëndës drusore me pelet, një mënyrë kjo më 

ekonomike, më efiçente në ngrohje dhe miqësore me ambientin.

 

Transformimi industrial dhe sufiçenca: prodhimi dhe konsumi - 

Shqipëria nuk ka një aktivitet industrial të zhvilluar dhe për pasojë është 

një vend importues i produkteve dhe shërbimeve, duke e karakterizuar 

kështu ekonominë shqiptare si një ekonomi konsumi. Për pasojë, kemi 

edhe një suficit në prodhim-konsum. Megjithatë, industria ekzistuese ka 

nevojë për zbatimin e kuadrit ligjor dhe përdorimin e lëndëve ekologjike 

dhe miqësore me ambientin. Gjithashtu, është tejet i rëndësishëm 

edukimi dhe ndërgjegjësimi i publikut në shkallë të gjerë, mbi konsumin 

dhe përdorimin e racionalizuar të produkteve dhe shërbimeve.

  

Transformimi i mënyrës së ushqyerjes dhe përdorimi i qëndrueshëm i 

tokës - Për sa i takon mënyrës së ushqyerjes dhe përdorimit të 

qëndrueshëm të tokës, mund të themi se aksionet në këtë aspekt kanë 

ardhur më së shumti si ndërgjegjësim nga ana e konsumatorit, i cili është 

shumë i ndjeshëm për këto çështje. Në këtë fushë, vlen të përmendet 

iniciativa e vetë fermerëve në kultivimin e farërave lokale dhe autoktone, 

përdorimin e plehrave organike si dhe mbrojtjen e ruajtjen e tokës. Sot që 

flasim janë ndërmarrë një sërë nismash si “Blej shqip”, “Eat local”, Slow 

food” etj, nisma të cilat promovojnë produkte të pastra dhe miqësore me 

natyrën.

2. KRIZA KLIMATIKE DHE SITUATA 
AKTUALE NЁ SHQIPЁRI. 
Kriza klimatike në Shqipëri ka dhënë ndjeshëm efektet e veta. Bazuar në 

studimet e tij të fundit, 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, 

ndikim i konsiderueshëm vlerësohet në sasinë e reshjeve, e cila është ulur 

në 10-15%, por gjithashtu vihet re një rritje e intensitetit të reshjeve në 

formën e shtrëngatave apo stuhive, duke shkaktuar përmbytje të 

njëpasnjëshme me dëmtime në banesa, por edhe në toka e kultura 

bujqësore. 

Gjithashtu është shtuar edhe fenomeni i erozionit detar, ku me mijëra 

hektarë tokë po humbasin dhe po degradohen nga vërshimi i detit. Sipas 

po të njëjtit Institut, vlerësohet së trendi i rritjes së temperaturës mesatare 

në Shqipëri është në rritje dhe se në dekadat e fundit temperatura 

mesatare është rritur me një gradë celcius. Në përgjigje të këtyre 

fenomeneve kryesore, por edhe të tjerë fenomene që vijnë si derivate të 

njëra-tjetrës, janë ngritur një serë instancash apo grupe pune me 

përfaqësues të qeverisë qendrore, institucioneve lokale, OJF dhe 

specialistë të ndryshëm, për t’ju përgjigjur emergjencës së krizës 

klimatike. Tashmë, janë hartuar një sërë strategjish dhe programesh, si 

dhe është përmirësuar kuadri ligjor duke e përafruar me atë të Bashkimit 

Europian. 

Mbi bazën e 5 shtyllave kryesore të transformimit social-ekologjik vlen të 

theksohen nismat e ndërmarra si;

Transformimi energjitik - Shqipëria është vendi i dytë nga pasuritë hidrike 

djathit, punishtet e glikove, kantinat e verës dhe rakisë apo dhe të frutave 

të thata. Për sa i takon mënyrës së ushqyerjes dhe mbrojtjes së tokës, janë 

ndërmarrë një sërë nismash dhe aksionesh. Në Bashkinë Përmet janë 

zhvilluar një sërë programesh të formimit profesional nga organizata të 

ndryshme dhe institucione shtetërore, kjo pasi Përmeti është një ndër 

zonat më atraktive në jug, sa i takon turizmit alternativ. Aktualisht, po 

realizohen një sërë trajnimesh në inovacion, në sportet e reja rafting, 

climbing, treeking etj, por asaj që po i jepet rëndesi është tradita si në 

kulinari por edhe në përpunimin e produkteve (zahireve) tradicionale dhe 

antike, e cila ka nxitur hulumtimin në kurikula të vjetra, sa i takon kurseve 

të formimit profesional në enogastronomi dhe kuzhinë tradicionale.

Fakti që pjesa më e madhe e bashkisë është zonë e mbrojtur, ndihmon në 

ruajtjen e cilësisë së ujit dhe tokës.

4. ÇFARЁ ЁSHTЁ TRANSFORMIMI 
SOCIAL-EKOLOGJIK? 

Transformimi social-ekologjik është një term përmbledhës që përfshin 

ndryshimet politike, social-ekonomike dhe kulturore që rezultojnë nga 

përpjekjet e bëra prej sektorëve të ndryshëm, për të trajtuar çështjet 

social-ekologjike me të cilat po përballet njerëzimi aktualisht. Ai i referohet 

proceseve të ndërveprimit të shoqërisë njerëzore me natyrën, ku 

përfshihen konsumi material me natyrën (si përdorimi i karburanteve 

fosile, shfrytëzimi i tokës, i pyjeve, lumenjve, deteve, ajrit, etj), si dhe 

marrëdhëniet e shumëfishta shoqërore me natyrën (turizmi, bujqësia, 

blegtoria, aktivitetet recreative) etj. Pra këto marrëdhënie të shumëfishta 

shoqërore që njerëzimi ka me natyrën, janë bërë jashtëzakonisht kritike në 

dekadat e fundit dhe përshkruhen si krizë social-ekologjike që duhet të 

përballohet nga një aksion i qëndrueshëm global. 

Për këtë është i domosdoshëm transformimi rrënjësor i mënyrës sonë të 

jetesës dhe i ekonomisë.

Për ta arritur këtë, ne kemi nevojë për transformimin në prodhimin e 

energjisë, të mobilitetit, të mënyrës si jetojmë, të prodhimit industrial, të 

konsumit privat si dhe të shfrytëzimit të tokës dhe të traditave tona të 

ushqyerjes.

5. TRANSFORMIMI SOCIAL-EKOLOGJIK 
NЁ PRAKTIKЁ: 
Komuniteti është shumë i ndjeshëm ndaj çështjeve social-ekologjike në 

përgjithësi. Është shumë i qartë në botëkuptimin dhe në mënyrën e tij të 

jetesës, e cila ka të bëjë drejtpërsëdrejti me bashkëveprimin fizik dhe 

social me natyrën. Megjithatë, vlerësohet se komuniteti është lënë i vetëm 

në këtë drejtim. Nuk mund të thuhet se nuk ekzistojnë strategjitë, bazat 

ligjore apo programet e ndryshme nga ana e qeverisë, por zbatimi në 

praktikë i tyre, promovimi dhe prezantimi me komunitetin, pothuajse nuk 

ekziston. Komuniteti e ka vullnetin dhe dëshirën për të qenë protagonist 

në transformimin social-ekologjik, por i mungojnë mjetet, baza strategjike 

e ligjore, si dhe drejtimet në të cilat duhet të veprojë. Transformimi 

social-ekologjik pasqyrohet drejtpërsëdrejti në komunitet, në mënyrën e 

jetesës së secilit prej nesh, në aktivitetet që ne zhvillojmë, qofshin biznese 

apo edhe institucione publike e jopublike. Në zbatimin dhe 

implementimin e tij, gjithmonë duhet patur një qasje nga poshtë-lart, ku 

në bazë duhet të jetë komuniteti, sepse është komuniteti ai që ndikohet 

3. ANALIZA E SITUATЁS NЁ NIVEL 
LOKAL: 
Bashkia Përmet është një bashki e vogël në jug të Shqipërisë me një 

popullsi rreth 23 mijë banorë. Afërsisht rreth 70% e territorit të bashkisë 

është zonë e mbrojtur, pjesë e Parkut kombëtar “Bredhi i 

Hotovës-Dangëlli”. Sa i takon çështjes së transformimit energjitik, konsumi 

është i varur drejtpërdrejt nga energjia elektrike dhe kjo si pasojë e 

zhvillimit të ulët ekonomik të zonës dhe mungesës së investimeve në këtë 

sektor. Megjithatë, iniciativat nga biznesi lokal apo nga konsumatori 

familjar nuk mungojnë, sado të vogla që ato janë. Instalimi i paneleve 

diellore për ngrohjen e ujit në hotele, por edhe nëpër banesa, po kthehet 

në një trend të kohëve të fundit. 

Një tjetër moment i cili vlen të theksohet dhe analizohet, është edhe 

çështja e mobilitetit dhe ofertës së transportit publik. Bashkia Përmet 

është një bashki e vogël ku shërbimi urban nuk ofrohet. Shërbimi i cili 

ofrohet është “co-sharing”, i ndarjes së taksive 4+1 apo furgonave që lidhin 

njësitë administrative ose fshatrat me qytetin. Oferta për shërbimin e 

transportit është fikse dhe e palëvizshme. Aktiviteti i këtyre automjeteve, 

nuk prodhon ndonjë impakt në ambient apo në ekologjinë e tij. Për sa i 

takon konsumit familjar, ngrohja është e organizuar në lëndë drusore, si 

dhe në kaldaja me lëndë djegëse karburant ose energji elektrike. Në këtë 

aspekt vlen të përmenden vendimet e Këshillit Bashkiak, i cili vendos 

kritere mbi lëndën e shfrytëzueshme drusore dhe caktimin e zonave 

pyjore për shfrytëzim.

 

Në Bashkinë Përmet industria thuajse nuk ekziston dhe ato pak punishte 

të vogla që ekzistojnë, janë të karakterit artizanal familjar, siç janë baxhot e 

drejtpërsëdrejti. Për të vazhduar më tej me biznesin, OJF, komunitetin e 

donatorëve dhe specialistë të fushave të ndryshme, institucionet lokale 

dhe së fundmi pushteti qendror.

5.1 Ku merr formё ky transformim: 
Transformimi social-ekologjik merr formë përmes çdo individi. Çdo qytetar 

duhet të jetë i mirëinformuar për çështjet ekologjike. Ai duhet të jetë aktiv 

e të veprojë duke iu përshtatur ndryshimeve që po vijnë. Në bazë të një 

studimi të realizuar së fundmi në Bashkinë Përmet, rreth 67% e të 

anketuarve shprehen se kanë njohuri për energjinë e rinovueshme dhe se 

po marrin masa që në familjet e tyre të instalojnë panelet diellore për 

ngrohjen e ujit dhe ky është një shembull shumë i mirë i qasjes pro-aktive 

dhe individuale drejt ndryshimeve social-ekologjike. 

Biznesi ka gjithashtu një qasje pro-aktive ndaj transformimit 

social-ekologjik, pasi ata vlerësojnë se mbrojtja e resurseve dhe natyrës, 

shfrytëzimi i racionalizuar, bujqësia ekologjike apo edhe aktivitetet 

alternative dhe sociale që sjell ky transformim, do të ndikojnë pozitivisht 

në aktivitetet e tyre, duke ulur kostot e biznesit, rritur cilësinë e shërbimeve 

dhe produkteve që ofrojnë, ofertën ekonomike lokale dhe ekonominë e 

zonës.  Sa i takon institucioneve të arsimit, duhet thënë se qasja e tyre ndaj 

transformimit social-ekologjik nuk është në nivele të kënaqshme, 

pavarësisht dëshirës së drejtuesve të këtyre institucioneve për të 

ndërmarrë nisma dhe për t’u organizuar në aktivitete apo fushata të 

ndryshme. 

Arsimi ka mbetur peng i kurrikulave të vjetruara, rishikimi i të cilave është i 

nevojshëm, për t’u përshtatur me situatën bashkëkohore në mënyrë që 

roli dhe aktivizmi i tyre të jetë sa më i madh dhe i qëndrueshëm. Pushteti 

vendor, me gjithë mungesën e madhe të mjeteve dhe fondeve për të 

ndërhyrë, gjithmonë është i pranishëm dhe me një qasje pozitive në 

trajtimin e çështjeve ekologjike, duke luajtur një rol udhëheqës dhe nxitës 

ndaj komunitetit, i cili i beson dhe shprehet pozitivisht se aktori më 

potencial që mund ta udhëheqë drejt transforimit social-ekologjik është 

pushteti lokal.

5.2 Ndёrgjegjёsimi qytetar.
Ndërgjegjësimi qytetar është hapi i parë që duhet të ndërmerret në 

drejtimin e transformimit social-ekologjik. Megjithëse qytetarët janë të 

informuar dhe të ndjeshëm ndaj çështjeve ekologjike, sërish është i 

nevojshëm informimi dhe ndërgjegjësimi i tyre. Në terren vihet re nevoja 

për të shpërndarë informacione mbi transformimin social-ekologjik, si dhe 

ku konsiston ai. 

Po ashtu, qytetarët kanë nevojë të informohen se çfarë ndikimi ka ky lloj 

transformimi në jetën tonë dhe se çfarë ndodh nëse nuk shkojmë drejt tij.

Evidentimi dhe komunikimi i shembujve dhe praktikave të suksesshme 

nga rajoni dhe bota, i shërbejnë rritjes së ndërgjegjësimit qytetar për 

përshtatjen e domosdoshme me këtë lloj transformimi. 

5.3 Qasja nё komunitet.
Komuniteti është aktori kryesor në transformimin social-ekologjik. Veprimi 

i komunitetit si një dhe i vetëm, duke e vendosur veten në qendër të 

aksioneve, garanton suksesin e transformimit. Realizimi i një qasjeje 

• Rritja e kapaciteteve të institucioneve lokale në lidhje me njohjen, 

implementimin e transformimit social-ekologjik.

• Ndërgjegjësimi dhe sensibilizimi i qytetarëve mbi mjedisin, mbetjet 

urbane, transformimin social-ekologjik apo politikat globale me metoda 

më gjithpërfshirëse.

• Certifikimi i produkteve vendase, krijimi i markave lokale dhe 

mbrojtja e tyre.

• Vendosja e standardeve ekologjike si ndërtimet ekologjike, kritere të 

shfrytëzimit racional të pyjeve, kullotave, ujit dhe tokës. Zhvillimi i 

bujqësisë ekologjike, ruajtja e farave autoktone, racave autoktone dhe 

mbrojtja e tyre.

• Shkëmbime ndërqytetase, rajonale, ballkanike dhe evropiane, 

përfaqësime dhe prezantime në panaire produktesh ku promovohen 

produktet e një qyteti tjetër. 

• Promovimi i vlerave vendase, rasteve të suksesshme të biznesit apo 

iniciativash me produkteve vendase

mbështëtese dhe nxitëse ndaj komunitetit, duke e pajisur me 

informacionin e nevojshëm si kuadrin ligjor, strategjitë ndërsektoriale, 

programet dhe nismat e prezantuara në këtë drejtim, aktorët që veprojnë, 

donatorët etj, rrit besueshmërinë në komunitet. 

Kjo qasje krijon ura bashkëpunimi dhe bashkëveprimi, si dhe nxit 

komunitetin në pjesëmarrje aktive, duke qenë ata vetë promotorë dhe 

aktorë të transformimit social-ekologjik, në dobi të bashkëjetesës në 

harmoni me natyrën.

5.4 Pushteti lokal si agjent ndryshimi.
Pushteti lokal është lokomotiva tërheqëse apo agjenti kryesor udhëheqës 

drejt transformimit social-ekologjik. Si një aktor politikbërës lokal dhe i 

mbështetur nga qeveria qendrore, pushteti lokal është i pajisur dhe 

disponon strategjitë dhe bazën ligjore për të vepruar në këtë drejtim. 

Por, situata aktuale, si nga ana financiare por edhe në burime njerëzore 

dhe materiale, thuajse në të gjitha bashkitë e vendit pengon punën dhe 

përpjekjet për realizimin e transformimit. 

Është jashtëzakonisht e nevojshme ngritja e kapaciteteve të stafeve të 

bashkive në sektorët përkatës, për menaxhimin e transformimit, 

mbështetje e bashkive me dokumente strategjike apo zbërthimin e 

strategjive kombëtare në nivele lokale, duke i përshtatur me situatën.

Gjithashtu nevojitet mbështetja ekonomike e bashkive, duke i promovuar 

ato në terrenin e donatorëve, si dhe mbështetje e reflektuar në draftimin 

apo hartimin e nismave. Fuqizimi i pushtetit lokal sjell rrjedhimisht edhe 

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

dhe garanton suksesin drejt transformimit social-ekologjik

5.5 Nxitja e bashkёpunimit midis trinomit pushtet 
lokal-biznes-komunitet.
Transformimi social-ekologjik nuk mund të realizohet vetëm nga pushteti 

lokal apo qeveria qendrore, të cilat disponojnë mjetet monetare dhe 

materiale. Nevojitet partneritet gjithëpërfshirës me të gjithë shoqërinë. Për 

të arritur qëllimin, nevojitet zgjerimi i rrjetit të bashkëpunëtorëve nga 

shoqëria civile, bizneset, ekspertët, komunitetet dhe qytetarët e 

zakonshëm. Të gjithë këta aktorë si dhe qytetarë duhet të jenë aktivë në 

një proces që garanton transparencë dhe besueshmëri përmes 

gjithëpërfshirjes. 

Një praktikë e sukseshme është edhe ajo e krijimit të platformës së 

transformimit, e cila i jep formë partneriteteve të ndryshme, krijon sinergji, 

vendos prioritete të përbashkëta dhe koordinon të gjithë aktorët. 

Platforma e transformimit shërben gjithashtu si platformë për zgjidhjen e 

konflikteve dhe organizon një monitorim të vazhdueshëm, si dhe një 

vlerësim të transformimit në shoqërinë e qytetit. Mbrojtja e klimës dhe e 

resurseve, shrytëzimi i racionalizuar dhe me kritere i burimeve, duhet të 

jetë prioritet në vendimet e qytetarëve për konsumin, në vendimet e 

pushtetit lokal dhe qendror për investime si dhe në modelet zhvillimore të 

biznesit dhe të sipërmarrjeve.

Gjetjet kryesore:  

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

rinovueshme është më e ulët se ajo e aktorëve lokalë. Vetëm 45% e të 

rinjve e kanë këtë informacion. Në rastin e aktorëve lokalë, e kanë 67% e 

tyre.

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

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

kuptojnë zbatimin e saj. Pak të rinj që u përgjigjën, treguan në përgjigjet e 

tyre një kuptim të kufizuar (si energjia diellore, e erës dhe hidrike, energjia 

nga burimet natyrore të rinovueshme, energjia që shndërrohet nga një 

formë në tjetrën etj). Në rastin e aktorëve të tjerë, 50% e tyre nuk janë 

përgjigjur. 

Përgjigjet përfshinin: Përdorimi i burimeve të pafundme natyrore si era 

dhe dielli për të prodhuar energji; zëvendësimi i burimeve aktuale të 

energjisë si karburantet me energji të rinovueshme; duke e përdorur atë 

për ngrohje; përdorimi i energjisë diellore; etj.)

• Shumica e të intervistuarve (86% e të rinjve dhe 58% e aktorëve 

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

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

paneleve diellore janë bizneset dhe familjet.

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

dëgjuar për to. Megjithatë, shumica e të rinjve që u përgjigjën (ose 94%) 

nuk u përgjigjën se çfarë janë certifikatat bio dhe kush i përdor ato. Nga 

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

Shumica e njerëzve që janë përgjigjur (ose 83%) nuk kanë njohuri.

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

93% e të rinjve dhe 100% e aktorëve vendorë janë përgjigjur me “po”.

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

shumica e të rinjve (ose 72%) dhe aktorëve lokalë (ose 67%) janë përgjigjur 

me “jo”. Argumentet përfshijnë: ajri është i ndotur nga minierat e gurit; 

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

mbeturinat nga përdorimi i kimikateve në bujqësi etj.

• Për sa i përket pyetjes se si ruhen nga konsumi sipërfaqet dhe 

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

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

përgjigjur se sipërfaqet e gjelbra dhe burimet nuk ruhen nga konsumi 

(sidomos konsumi i druve të zjarrit).

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

janë përgjigjur se shkolla/universiteti përgatit ekspertë për këto fusha. 

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

bashkëkohore. Në mbështetje të përgjigjes së tyre, aktorët vendorë 

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

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

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

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

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

(22%). 68% e aktorëve lokalë janë përgjigjur se kanë njohuri për format 

solidare të mirëqenies së përbashkët, duke përfshirë mbrojtjen e 

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

ndaj natyrës.

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

ka politika rajonale që synojnë reduktimin e përdorimit të makinave. Ndër 

aktorët vendorë ka të anketuar që mendojnë se bashkia promovon 

politikat për reduktimin e përdorimit të makinave.

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

komunitetin ku jetojmë. Ai shihet si një nevojë e domosdoshme 

implementimi social, sepse ka impakt të drejtpërdrejtë dhe indirekt në 

ndryshimet klimatike.

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

anketuar, vihet 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 Përmet.

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 dhe nxitja e implementimit të kuadrit ligjor dhe nxitja e 

partneriteteve mes institucioneve lokale dhe qendrore me biznesin, OJF 

dhe komunitetin me qëllim transformimin social-ekologjik dhe ekonomik.



1. PЁRSE KY MANUAL?  

Ky manual vjen në një moment kur e gjithë bota po përballet me 

ndryshimet klimatike, me shterimin e rezervave fosile, keqpërdorimin e 

burimeve, rritjen e niveleve të CO2, ndotjen e tokës, ujit dhe ajrit. Në 

hartimin e këtij manuali u përdoren metodologji të ndryshme si 

hulumtimi në terren, mbledhje informacionesh të dokumentuara nga të 

dhënat statistikore në institucionet si bashkia, Zyra Arsimore, shkollat, 

Drejtoria e Shëndetit Publik, OJF, biznese etj, intervista me fokus grupe, 

anketa me të rinjtë e komunitetit si dhe takime dhe workshope. Pra, puna 

në ndërtimin e këtij manuali përfshiu në vetvete angazhimin dhe 

përfshirjen e të gjithë komunitetit në Bashkinë Përmet, duke mbledhur 

informacion nga këndvështrime të ndryshme që prekin komunitetin.

 

Manuali do të ndikojë në mënyrë direkte mbi institucionet publike, OJF-të 

dhe biznesin, pasi strukturon veprimet dhe drejtimet e politikave 

mjedisore si në nivel lokal por edhe kombëtar. Manuali gjithashtu ndikon 

në mënyrë direkte por edhe indirekte mbi komunitetin, pasi 

ndërgjegjëson dhe promovon në një shkallë të gjerë trasformimin 

ekologjik. Ky manual synon të hedhë hapat themelore drejt transformimit 

ekologjik dhe drejt një të ardhmeje të sigurt. Manuali është një vlerë e 

shtuar për shoqërinë pasi edukon, mbron dhe na udhëzon drejt një të 

ardhmeje më të mirë dhe më të sigurt për ne dhe brezat që do të vijnë.

në Evropë dhe energjia e përdorur vjen e pastër nga hidrocentralet, por 

vlen të përmenden nismat që po ndërmerren në krijimin e parqeve 

fotovoltaike si ai i Karavastasë, vendosja e neoneve ndriçuese të natës me 

panele diellore, vendosja nëpër institucionet publike e paneleve diellore 

apo hapja e ankandeve nga ana e Ministrisë së Energjitikës për parqet 

eloike (shfryrtëzimin e erës). Strategjia kombëtare e energjisë, “Shqipëria 

2030” synon arritjen e niveleve të konsumit të energjisë së rinovueshme 

në 42% deri në vitin 2030.

 

Transformimi i mobilitetit - Shqipëria aktualisht përdor një sistem 

transporti dhe mobiliteti të vjetër, kryesisht autobusat dhe furgonat. Këto 

mjete transporti janë kryesisht të amortizuara, çka shkakton një ndotje të 

konsiderueshme. Hapat konkretë në drejtim të kësaj situate janë 

ndërmarrë nga qeveria në bashkëpunim me programin e Bashkimit 

Europian, “IPA3”, në rivitalizimin e hekurudhave shqiptare, ku ka filluar 

rindërtimi i linjës hekurudhore Tiranë-Rinas-Durrës, si dhe është në fazë 

studimi linja Hani i Hotit, Shkodër-Korçë, Greqi, si pjesë e projektit të BE 

për interkonjeksionin. 

Gjithashtu, po ndërmerren hapa konkrete nga bashkitë e mëdha në 

zëvendësimin e autobusave me lëndë djegëse të transportit urban me 

autobusa elektrikë. Shumë bashki po promovojnë dhe nxisin përdorimin e 

taksive elektrike, duke u mbështetur në ngritjen e stacioneve të karikimit 

elektrik. Një zhvillim të madh po marrin edhe ndërtimi i korsive për 

biçikleta dhe aktivitetet si “Një ditë pa makinë”,“PedalON”etj. 

Transformimi i ngrohjes dhe politika të qëndrueshme të strehimit - 

Sistemi i ngrohjes në familjet shqiptare funksionon kryesisht me djegien e 

lëndës drrusore, ndërsa në institucionet shtetërore si shkolla, spitale, 

konvikte dhe godina të ndryshme administrative përmes kaldajave me 

naftë ose energji elektrike. Në këtë drejtim, vlen të përmendet iniciativa e 

biznesit në zëvendësimin e lëndës drusore me pelet, një mënyrë kjo më 

ekonomike, më efiçente në ngrohje dhe miqësore me ambientin.

 

Transformimi industrial dhe sufiçenca: prodhimi dhe konsumi - 

Shqipëria nuk ka një aktivitet industrial të zhvilluar dhe për pasojë është 

një vend importues i produkteve dhe shërbimeve, duke e karakterizuar 

kështu ekonominë shqiptare si një ekonomi konsumi. Për pasojë, kemi 

edhe një suficit në prodhim-konsum. Megjithatë, industria ekzistuese ka 

nevojë për zbatimin e kuadrit ligjor dhe përdorimin e lëndëve ekologjike 

dhe miqësore me ambientin. Gjithashtu, është tejet i rëndësishëm 

edukimi dhe ndërgjegjësimi i publikut në shkallë të gjerë, mbi konsumin 

dhe përdorimin e racionalizuar të produkteve dhe shërbimeve.

  

Transformimi i mënyrës së ushqyerjes dhe përdorimi i qëndrueshëm i 

tokës - Për sa i takon mënyrës së ushqyerjes dhe përdorimit të 

qëndrueshëm të tokës, mund të themi se aksionet në këtë aspekt kanë 

ardhur më së shumti si ndërgjegjësim nga ana e konsumatorit, i cili është 

shumë i ndjeshëm për këto çështje. Në këtë fushë, vlen të përmendet 

iniciativa e vetë fermerëve në kultivimin e farërave lokale dhe autoktone, 

përdorimin e plehrave organike si dhe mbrojtjen e ruajtjen e tokës. Sot që 

flasim janë ndërmarrë një sërë nismash si “Blej shqip”, “Eat local”, Slow 

food” etj, nisma të cilat promovojnë produkte të pastra dhe miqësore me 

natyrën.

2. KRIZA KLIMATIKE DHE SITUATA 
AKTUALE NЁ SHQIPЁRI. 
Kriza klimatike në Shqipëri ka dhënë ndjeshëm efektet e veta. Bazuar në 

studimet e tij të fundit, 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, 

ndikim i konsiderueshëm vlerësohet në sasinë e reshjeve, e cila është ulur 

në 10-15%, por gjithashtu vihet re një rritje e intensitetit të reshjeve në 

formën e shtrëngatave apo stuhive, duke shkaktuar përmbytje të 

njëpasnjëshme me dëmtime në banesa, por edhe në toka e kultura 

bujqësore. 

Gjithashtu është shtuar edhe fenomeni i erozionit detar, ku me mijëra 

hektarë tokë po humbasin dhe po degradohen nga vërshimi i detit. Sipas 

po të njëjtit Institut, vlerësohet së trendi i rritjes së temperaturës mesatare 

në Shqipëri është në rritje dhe se në dekadat e fundit temperatura 

mesatare është rritur me një gradë celcius. Në përgjigje të këtyre 

fenomeneve kryesore, por edhe të tjerë fenomene që vijnë si derivate të 

njëra-tjetrës, janë ngritur një serë instancash apo grupe pune me 

përfaqësues të qeverisë qendrore, institucioneve lokale, OJF dhe 

specialistë të ndryshëm, për t’ju përgjigjur emergjencës së krizës 

klimatike. Tashmë, janë hartuar një sërë strategjish dhe programesh, si 

dhe është përmirësuar kuadri ligjor duke e përafruar me atë të Bashkimit 

Europian. 

Mbi bazën e 5 shtyllave kryesore të transformimit social-ekologjik vlen të 

theksohen nismat e ndërmarra si;

Transformimi energjitik - Shqipëria është vendi i dytë nga pasuritë hidrike 

djathit, punishtet e glikove, kantinat e verës dhe rakisë apo dhe të frutave 

të thata. Për sa i takon mënyrës së ushqyerjes dhe mbrojtjes së tokës, janë 

ndërmarrë një sërë nismash dhe aksionesh. Në Bashkinë Përmet janë 

zhvilluar një sërë programesh të formimit profesional nga organizata të 

ndryshme dhe institucione shtetërore, kjo pasi Përmeti është një ndër 

zonat më atraktive në jug, sa i takon turizmit alternativ. Aktualisht, po 

realizohen një sërë trajnimesh në inovacion, në sportet e reja rafting, 

climbing, treeking etj, por asaj që po i jepet rëndesi është tradita si në 

kulinari por edhe në përpunimin e produkteve (zahireve) tradicionale dhe 

antike, e cila ka nxitur hulumtimin në kurikula të vjetra, sa i takon kurseve 

të formimit profesional në enogastronomi dhe kuzhinë tradicionale.

Fakti që pjesa më e madhe e bashkisë është zonë e mbrojtur, ndihmon në 

ruajtjen e cilësisë së ujit dhe tokës.

4. ÇFARЁ ЁSHTЁ TRANSFORMIMI 
SOCIAL-EKOLOGJIK? 

Transformimi social-ekologjik është një term përmbledhës që përfshin 

ndryshimet politike, social-ekonomike dhe kulturore që rezultojnë nga 

përpjekjet e bëra prej sektorëve të ndryshëm, për të trajtuar çështjet 

social-ekologjike me të cilat po përballet njerëzimi aktualisht. Ai i referohet 

proceseve të ndërveprimit të shoqërisë njerëzore me natyrën, ku 

përfshihen konsumi material me natyrën (si përdorimi i karburanteve 

fosile, shfrytëzimi i tokës, i pyjeve, lumenjve, deteve, ajrit, etj), si dhe 

marrëdhëniet e shumëfishta shoqërore me natyrën (turizmi, bujqësia, 

blegtoria, aktivitetet recreative) etj. Pra këto marrëdhënie të shumëfishta 

shoqërore që njerëzimi ka me natyrën, janë bërë jashtëzakonisht kritike në 

dekadat e fundit dhe përshkruhen si krizë social-ekologjike që duhet të 

përballohet nga një aksion i qëndrueshëm global. 

Për këtë është i domosdoshëm transformimi rrënjësor i mënyrës sonë të 

jetesës dhe i ekonomisë.

Për ta arritur këtë, ne kemi nevojë për transformimin në prodhimin e 

energjisë, të mobilitetit, të mënyrës si jetojmë, të prodhimit industrial, të 

konsumit privat si dhe të shfrytëzimit të tokës dhe të traditave tona të 

ushqyerjes.

5. TRANSFORMIMI SOCIAL-EKOLOGJIK 
NЁ PRAKTIKЁ: 
Komuniteti është shumë i ndjeshëm ndaj çështjeve social-ekologjike në 

përgjithësi. Është shumë i qartë në botëkuptimin dhe në mënyrën e tij të 

jetesës, e cila ka të bëjë drejtpërsëdrejti me bashkëveprimin fizik dhe 

social me natyrën. Megjithatë, vlerësohet se komuniteti është lënë i vetëm 

në këtë drejtim. Nuk mund të thuhet se nuk ekzistojnë strategjitë, bazat 

ligjore apo programet e ndryshme nga ana e qeverisë, por zbatimi në 

praktikë i tyre, promovimi dhe prezantimi me komunitetin, pothuajse nuk 

ekziston. Komuniteti e ka vullnetin dhe dëshirën për të qenë protagonist 

në transformimin social-ekologjik, por i mungojnë mjetet, baza strategjike 

e ligjore, si dhe drejtimet në të cilat duhet të veprojë. Transformimi 

social-ekologjik pasqyrohet drejtpërsëdrejti në komunitet, në mënyrën e 

jetesës së secilit prej nesh, në aktivitetet që ne zhvillojmë, qofshin biznese 

apo edhe institucione publike e jopublike. Në zbatimin dhe 

implementimin e tij, gjithmonë duhet patur një qasje nga poshtë-lart, ku 

në bazë duhet të jetë komuniteti, sepse është komuniteti ai që ndikohet 

3. ANALIZA E SITUATЁS NЁ NIVEL 
LOKAL: 
Bashkia Përmet është një bashki e vogël në jug të Shqipërisë me një 

popullsi rreth 23 mijë banorë. Afërsisht rreth 70% e territorit të bashkisë 

është zonë e mbrojtur, pjesë e Parkut kombëtar “Bredhi i 

Hotovës-Dangëlli”. Sa i takon çështjes së transformimit energjitik, konsumi 

është i varur drejtpërdrejt nga energjia elektrike dhe kjo si pasojë e 

zhvillimit të ulët ekonomik të zonës dhe mungesës së investimeve në këtë 

sektor. Megjithatë, iniciativat nga biznesi lokal apo nga konsumatori 

familjar nuk mungojnë, sado të vogla që ato janë. Instalimi i paneleve 

diellore për ngrohjen e ujit në hotele, por edhe nëpër banesa, po kthehet 

në një trend të kohëve të fundit. 

Një tjetër moment i cili vlen të theksohet dhe analizohet, është edhe 

çështja e mobilitetit dhe ofertës së transportit publik. Bashkia Përmet 

është një bashki e vogël ku shërbimi urban nuk ofrohet. Shërbimi i cili 

ofrohet është “co-sharing”, i ndarjes së taksive 4+1 apo furgonave që lidhin 

njësitë administrative ose fshatrat me qytetin. Oferta për shërbimin e 

transportit është fikse dhe e palëvizshme. Aktiviteti i këtyre automjeteve, 

nuk prodhon ndonjë impakt në ambient apo në ekologjinë e tij. Për sa i 

takon konsumit familjar, ngrohja është e organizuar në lëndë drusore, si 

dhe në kaldaja me lëndë djegëse karburant ose energji elektrike. Në këtë 

aspekt vlen të përmenden vendimet e Këshillit Bashkiak, i cili vendos 

kritere mbi lëndën e shfrytëzueshme drusore dhe caktimin e zonave 

pyjore për shfrytëzim.

 

Në Bashkinë Përmet industria thuajse nuk ekziston dhe ato pak punishte 

të vogla që ekzistojnë, janë të karakterit artizanal familjar, siç janë baxhot e 

drejtpërsëdrejti. Për të vazhduar më tej me biznesin, OJF, komunitetin e 

donatorëve dhe specialistë të fushave të ndryshme, institucionet lokale 

dhe së fundmi pushteti qendror.

5.1 Ku merr formё ky transformim: 
Transformimi social-ekologjik merr formë përmes çdo individi. Çdo qytetar 

duhet të jetë i mirëinformuar për çështjet ekologjike. Ai duhet të jetë aktiv 

e të veprojë duke iu përshtatur ndryshimeve që po vijnë. Në bazë të një 

studimi të realizuar së fundmi në Bashkinë Përmet, rreth 67% e të 

anketuarve shprehen se kanë njohuri për energjinë e rinovueshme dhe se 

po marrin masa që në familjet e tyre të instalojnë panelet diellore për 

ngrohjen e ujit dhe ky është një shembull shumë i mirë i qasjes pro-aktive 

dhe individuale drejt ndryshimeve social-ekologjike. 

Biznesi ka gjithashtu një qasje pro-aktive ndaj transformimit 

social-ekologjik, pasi ata vlerësojnë se mbrojtja e resurseve dhe natyrës, 

shfrytëzimi i racionalizuar, bujqësia ekologjike apo edhe aktivitetet 

alternative dhe sociale që sjell ky transformim, do të ndikojnë pozitivisht 

në aktivitetet e tyre, duke ulur kostot e biznesit, rritur cilësinë e shërbimeve 

dhe produkteve që ofrojnë, ofertën ekonomike lokale dhe ekonominë e 

zonës.  Sa i takon institucioneve të arsimit, duhet thënë se qasja e tyre ndaj 

transformimit social-ekologjik nuk është në nivele të kënaqshme, 

pavarësisht dëshirës së drejtuesve të këtyre institucioneve për të 

ndërmarrë nisma dhe për t’u organizuar në aktivitete apo fushata të 

ndryshme. 

Arsimi ka mbetur peng i kurrikulave të vjetruara, rishikimi i të cilave është i 

nevojshëm, për t’u përshtatur me situatën bashkëkohore në mënyrë që 

roli dhe aktivizmi i tyre të jetë sa më i madh dhe i qëndrueshëm. Pushteti 

vendor, me gjithë mungesën e madhe të mjeteve dhe fondeve për të 

ndërhyrë, gjithmonë është i pranishëm dhe me një qasje pozitive në 

trajtimin e çështjeve ekologjike, duke luajtur një rol udhëheqës dhe nxitës 

ndaj komunitetit, i cili i beson dhe shprehet pozitivisht se aktori më 

potencial që mund ta udhëheqë drejt transforimit social-ekologjik është 

pushteti lokal.

5.2 Ndёrgjegjёsimi qytetar.
Ndërgjegjësimi qytetar është hapi i parë që duhet të ndërmerret në 

drejtimin e transformimit social-ekologjik. Megjithëse qytetarët janë të 

informuar dhe të ndjeshëm ndaj çështjeve ekologjike, sërish është i 

nevojshëm informimi dhe ndërgjegjësimi i tyre. Në terren vihet re nevoja 

për të shpërndarë informacione mbi transformimin social-ekologjik, si dhe 

ku konsiston ai. 

Po ashtu, qytetarët kanë nevojë të informohen se çfarë ndikimi ka ky lloj 

transformimi në jetën tonë dhe se çfarë ndodh nëse nuk shkojmë drejt tij.

Evidentimi dhe komunikimi i shembujve dhe praktikave të suksesshme 

nga rajoni dhe bota, i shërbejnë rritjes së ndërgjegjësimit qytetar për 

përshtatjen e domosdoshme me këtë lloj transformimi. 

5.3 Qasja nё komunitet.
Komuniteti është aktori kryesor në transformimin social-ekologjik. Veprimi 

i komunitetit si një dhe i vetëm, duke e vendosur veten në qendër të 

aksioneve, garanton suksesin e transformimit. Realizimi i një qasjeje 

• Rritja e kapaciteteve të institucioneve lokale në lidhje me njohjen, 

implementimin e transformimit social-ekologjik.

• Ndërgjegjësimi dhe sensibilizimi i qytetarëve mbi mjedisin, mbetjet 

urbane, transformimin social-ekologjik apo politikat globale me metoda 

më gjithpërfshirëse.

• Certifikimi i produkteve vendase, krijimi i markave lokale dhe 

mbrojtja e tyre.

• Vendosja e standardeve ekologjike si ndërtimet ekologjike, kritere të 

shfrytëzimit racional të pyjeve, kullotave, ujit dhe tokës. Zhvillimi i 

bujqësisë ekologjike, ruajtja e farave autoktone, racave autoktone dhe 

mbrojtja e tyre.

• Shkëmbime ndërqytetase, rajonale, ballkanike dhe evropiane, 

përfaqësime dhe prezantime në panaire produktesh ku promovohen 

produktet e një qyteti tjetër. 

• Promovimi i vlerave vendase, rasteve të suksesshme të biznesit apo 

iniciativash me produkteve vendase

mbështëtese dhe nxitëse ndaj komunitetit, duke e pajisur me 

informacionin e nevojshëm si kuadrin ligjor, strategjitë ndërsektoriale, 

programet dhe nismat e prezantuara në këtë drejtim, aktorët që veprojnë, 

donatorët etj, rrit besueshmërinë në komunitet. 

Kjo qasje krijon ura bashkëpunimi dhe bashkëveprimi, si dhe nxit 

komunitetin në pjesëmarrje aktive, duke qenë ata vetë promotorë dhe 

aktorë të transformimit social-ekologjik, në dobi të bashkëjetesës në 

harmoni me natyrën.

5.4 Pushteti lokal si agjent ndryshimi.
Pushteti lokal është lokomotiva tërheqëse apo agjenti kryesor udhëheqës 

drejt transformimit social-ekologjik. Si një aktor politikbërës lokal dhe i 

mbështetur nga qeveria qendrore, pushteti lokal është i pajisur dhe 

disponon strategjitë dhe bazën ligjore për të vepruar në këtë drejtim. 

Por, situata aktuale, si nga ana financiare por edhe në burime njerëzore 

dhe materiale, thuajse në të gjitha bashkitë e vendit pengon punën dhe 

përpjekjet për realizimin e transformimit. 

Është jashtëzakonisht e nevojshme ngritja e kapaciteteve të stafeve të 

bashkive në sektorët përkatës, për menaxhimin e transformimit, 

mbështetje e bashkive me dokumente strategjike apo zbërthimin e 

strategjive kombëtare në nivele lokale, duke i përshtatur me situatën.

Gjithashtu nevojitet mbështetja ekonomike e bashkive, duke i promovuar 

ato në terrenin e donatorëve, si dhe mbështetje e reflektuar në draftimin 

apo hartimin e nismave. Fuqizimi i pushtetit lokal sjell rrjedhimisht edhe 

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

dhe garanton suksesin drejt transformimit social-ekologjik

5.5 Nxitja e bashkёpunimit midis trinomit pushtet 
lokal-biznes-komunitet.
Transformimi social-ekologjik nuk mund të realizohet vetëm nga pushteti 

lokal apo qeveria qendrore, të cilat disponojnë mjetet monetare dhe 

materiale. Nevojitet partneritet gjithëpërfshirës me të gjithë shoqërinë. Për 

të arritur qëllimin, nevojitet zgjerimi i rrjetit të bashkëpunëtorëve nga 

shoqëria civile, bizneset, ekspertët, komunitetet dhe qytetarët e 

zakonshëm. Të gjithë këta aktorë si dhe qytetarë duhet të jenë aktivë në 

një proces që garanton transparencë dhe besueshmëri përmes 

gjithëpërfshirjes. 

Një praktikë e sukseshme është edhe ajo e krijimit të platformës së 

transformimit, e cila i jep formë partneriteteve të ndryshme, krijon sinergji, 

vendos prioritete të përbashkëta dhe koordinon të gjithë aktorët. 

Platforma e transformimit shërben gjithashtu si platformë për zgjidhjen e 

konflikteve dhe organizon një monitorim të vazhdueshëm, si dhe një 

vlerësim të transformimit në shoqërinë e qytetit. Mbrojtja e klimës dhe e 

resurseve, shrytëzimi i racionalizuar dhe me kritere i burimeve, duhet të 

jetë prioritet në vendimet e qytetarëve për konsumin, në vendimet e 

pushtetit lokal dhe qendror për investime si dhe në modelet zhvillimore të 

biznesit dhe të sipërmarrjeve.

Gjetjet kryesore:  

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

rinovueshme është më e ulët se ajo e aktorëve lokalë. Vetëm 45% e të 

rinjve e kanë këtë informacion. Në rastin e aktorëve lokalë, e kanë 67% e 

tyre.

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

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

kuptojnë zbatimin e saj. Pak të rinj që u përgjigjën, treguan në përgjigjet e 

tyre një kuptim të kufizuar (si energjia diellore, e erës dhe hidrike, energjia 

nga burimet natyrore të rinovueshme, energjia që shndërrohet nga një 

formë në tjetrën etj). Në rastin e aktorëve të tjerë, 50% e tyre nuk janë 

përgjigjur. 

Përgjigjet përfshinin: Përdorimi i burimeve të pafundme natyrore si era 

dhe dielli për të prodhuar energji; zëvendësimi i burimeve aktuale të 

energjisë si karburantet me energji të rinovueshme; duke e përdorur atë 

për ngrohje; përdorimi i energjisë diellore; etj.)

• Shumica e të intervistuarve (86% e të rinjve dhe 58% e aktorëve 

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

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

paneleve diellore janë bizneset dhe familjet.

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

dëgjuar për to. Megjithatë, shumica e të rinjve që u përgjigjën (ose 94%) 

nuk u përgjigjën se çfarë janë certifikatat bio dhe kush i përdor ato. Nga 

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

Shumica e njerëzve që janë përgjigjur (ose 83%) nuk kanë njohuri.

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

93% e të rinjve dhe 100% e aktorëve vendorë janë përgjigjur me “po”.

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

shumica e të rinjve (ose 72%) dhe aktorëve lokalë (ose 67%) janë përgjigjur 

me “jo”. Argumentet përfshijnë: ajri është i ndotur nga minierat e gurit; 

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

mbeturinat nga përdorimi i kimikateve në bujqësi etj.

• Për sa i përket pyetjes se si ruhen nga konsumi sipërfaqet dhe 

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

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

përgjigjur se sipërfaqet e gjelbra dhe burimet nuk ruhen nga konsumi 

(sidomos konsumi i druve të zjarrit).

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

janë përgjigjur se shkolla/universiteti përgatit ekspertë për këto fusha. 

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

bashkëkohore. Në mbështetje të përgjigjes së tyre, aktorët vendorë 

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

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

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

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

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

(22%). 68% e aktorëve lokalë janë përgjigjur se kanë njohuri për format 

solidare të mirëqenies së përbashkët, duke përfshirë mbrojtjen e 

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

ndaj natyrës.

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

ka politika rajonale që synojnë reduktimin e përdorimit të makinave. Ndër 

aktorët vendorë ka të anketuar që mendojnë se bashkia promovon 

politikat për reduktimin e përdorimit të makinave.

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

komunitetin ku jetojmë. Ai shihet si një nevojë e domosdoshme 

implementimi social, sepse ka impakt të drejtpërdrejtë dhe indirekt në 

ndryshimet klimatike.

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

anketuar, vihet 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 Përmet.

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 dhe nxitja e implementimit të kuadrit ligjor dhe nxitja e 

partneriteteve mes institucioneve lokale dhe qendrore me biznesin, OJF 

dhe komunitetin me qëllim transformimin social-ekologjik dhe ekonomik.



1. PЁRSE KY MANUAL?  

Ky manual vjen në një moment kur e gjithë bota po përballet me 

ndryshimet klimatike, me shterimin e rezervave fosile, keqpërdorimin e 

burimeve, rritjen e niveleve të CO2, ndotjen e tokës, ujit dhe ajrit. Në 

hartimin e këtij manuali u përdoren metodologji të ndryshme si 

hulumtimi në terren, mbledhje informacionesh të dokumentuara nga të 

dhënat statistikore në institucionet si bashkia, Zyra Arsimore, shkollat, 

Drejtoria e Shëndetit Publik, OJF, biznese etj, intervista me fokus grupe, 

anketa me të rinjtë e komunitetit si dhe takime dhe workshope. Pra, puna 

në ndërtimin e këtij manuali përfshiu në vetvete angazhimin dhe 

përfshirjen e të gjithë komunitetit në Bashkinë Përmet, duke mbledhur 

informacion nga këndvështrime të ndryshme që prekin komunitetin.

 

Manuali do të ndikojë në mënyrë direkte mbi institucionet publike, OJF-të 

dhe biznesin, pasi strukturon veprimet dhe drejtimet e politikave 

mjedisore si në nivel lokal por edhe kombëtar. Manuali gjithashtu ndikon 

në mënyrë direkte por edhe indirekte mbi komunitetin, pasi 

ndërgjegjëson dhe promovon në një shkallë të gjerë trasformimin 

ekologjik. Ky manual synon të hedhë hapat themelore drejt transformimit 

ekologjik dhe drejt një të ardhmeje të sigurt. Manuali është një vlerë e 

shtuar për shoqërinë pasi edukon, mbron dhe na udhëzon drejt një të 

ardhmeje më të mirë dhe më të sigurt për ne dhe brezat që do të vijnë.

në Evropë dhe energjia e përdorur vjen e pastër nga hidrocentralet, por 

vlen të përmenden nismat që po ndërmerren në krijimin e parqeve 

fotovoltaike si ai i Karavastasë, vendosja e neoneve ndriçuese të natës me 

panele diellore, vendosja nëpër institucionet publike e paneleve diellore 

apo hapja e ankandeve nga ana e Ministrisë së Energjitikës për parqet 

eloike (shfryrtëzimin e erës). Strategjia kombëtare e energjisë, “Shqipëria 

2030” synon arritjen e niveleve të konsumit të energjisë së rinovueshme 

në 42% deri në vitin 2030.

 

Transformimi i mobilitetit - Shqipëria aktualisht përdor një sistem 

transporti dhe mobiliteti të vjetër, kryesisht autobusat dhe furgonat. Këto 

mjete transporti janë kryesisht të amortizuara, çka shkakton një ndotje të 

konsiderueshme. Hapat konkretë në drejtim të kësaj situate janë 

ndërmarrë nga qeveria në bashkëpunim me programin e Bashkimit 

Europian, “IPA3”, në rivitalizimin e hekurudhave shqiptare, ku ka filluar 

rindërtimi i linjës hekurudhore Tiranë-Rinas-Durrës, si dhe është në fazë 

studimi linja Hani i Hotit, Shkodër-Korçë, Greqi, si pjesë e projektit të BE 

për interkonjeksionin. 

Gjithashtu, po ndërmerren hapa konkrete nga bashkitë e mëdha në 

zëvendësimin e autobusave me lëndë djegëse të transportit urban me 

autobusa elektrikë. Shumë bashki po promovojnë dhe nxisin përdorimin e 

taksive elektrike, duke u mbështetur në ngritjen e stacioneve të karikimit 

elektrik. Një zhvillim të madh po marrin edhe ndërtimi i korsive për 

biçikleta dhe aktivitetet si “Një ditë pa makinë”,“PedalON”etj. 

Transformimi i ngrohjes dhe politika të qëndrueshme të strehimit - 

Sistemi i ngrohjes në familjet shqiptare funksionon kryesisht me djegien e 

lëndës drrusore, ndërsa në institucionet shtetërore si shkolla, spitale, 

konvikte dhe godina të ndryshme administrative përmes kaldajave me 

naftë ose energji elektrike. Në këtë drejtim, vlen të përmendet iniciativa e 

biznesit në zëvendësimin e lëndës drusore me pelet, një mënyrë kjo më 

ekonomike, më efiçente në ngrohje dhe miqësore me ambientin.

 

Transformimi industrial dhe sufiçenca: prodhimi dhe konsumi - 

Shqipëria nuk ka një aktivitet industrial të zhvilluar dhe për pasojë është 

një vend importues i produkteve dhe shërbimeve, duke e karakterizuar 

kështu ekonominë shqiptare si një ekonomi konsumi. Për pasojë, kemi 

edhe një suficit në prodhim-konsum. Megjithatë, industria ekzistuese ka 

nevojë për zbatimin e kuadrit ligjor dhe përdorimin e lëndëve ekologjike 

dhe miqësore me ambientin. Gjithashtu, është tejet i rëndësishëm 

edukimi dhe ndërgjegjësimi i publikut në shkallë të gjerë, mbi konsumin 

dhe përdorimin e racionalizuar të produkteve dhe shërbimeve.

  

Transformimi i mënyrës së ushqyerjes dhe përdorimi i qëndrueshëm i 

tokës - Për sa i takon mënyrës së ushqyerjes dhe përdorimit të 

qëndrueshëm të tokës, mund të themi se aksionet në këtë aspekt kanë 

ardhur më së shumti si ndërgjegjësim nga ana e konsumatorit, i cili është 

shumë i ndjeshëm për këto çështje. Në këtë fushë, vlen të përmendet 

iniciativa e vetë fermerëve në kultivimin e farërave lokale dhe autoktone, 

përdorimin e plehrave organike si dhe mbrojtjen e ruajtjen e tokës. Sot që 

flasim janë ndërmarrë një sërë nismash si “Blej shqip”, “Eat local”, Slow 

food” etj, nisma të cilat promovojnë produkte të pastra dhe miqësore me 

natyrën.

2. KRIZA KLIMATIKE DHE SITUATA 
AKTUALE NЁ SHQIPЁRI. 
Kriza klimatike në Shqipëri ka dhënë ndjeshëm efektet e veta. Bazuar në 

studimet e tij të fundit, 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, 

ndikim i konsiderueshëm vlerësohet në sasinë e reshjeve, e cila është ulur 

në 10-15%, por gjithashtu vihet re një rritje e intensitetit të reshjeve në 

formën e shtrëngatave apo stuhive, duke shkaktuar përmbytje të 

njëpasnjëshme me dëmtime në banesa, por edhe në toka e kultura 

bujqësore. 

Gjithashtu është shtuar edhe fenomeni i erozionit detar, ku me mijëra 

hektarë tokë po humbasin dhe po degradohen nga vërshimi i detit. Sipas 

po të njëjtit Institut, vlerësohet së trendi i rritjes së temperaturës mesatare 

në Shqipëri është në rritje dhe se në dekadat e fundit temperatura 

mesatare është rritur me një gradë celcius. Në përgjigje të këtyre 

fenomeneve kryesore, por edhe të tjerë fenomene që vijnë si derivate të 

njëra-tjetrës, janë ngritur një serë instancash apo grupe pune me 

përfaqësues të qeverisë qendrore, institucioneve lokale, OJF dhe 

specialistë të ndryshëm, për t’ju përgjigjur emergjencës së krizës 

klimatike. Tashmë, janë hartuar një sërë strategjish dhe programesh, si 

dhe është përmirësuar kuadri ligjor duke e përafruar me atë të Bashkimit 

Europian. 

Mbi bazën e 5 shtyllave kryesore të transformimit social-ekologjik vlen të 

theksohen nismat e ndërmarra si;

Transformimi energjitik - Shqipëria është vendi i dytë nga pasuritë hidrike 

djathit, punishtet e glikove, kantinat e verës dhe rakisë apo dhe të frutave 

të thata. Për sa i takon mënyrës së ushqyerjes dhe mbrojtjes së tokës, janë 

ndërmarrë një sërë nismash dhe aksionesh. Në Bashkinë Përmet janë 

zhvilluar një sërë programesh të formimit profesional nga organizata të 

ndryshme dhe institucione shtetërore, kjo pasi Përmeti është një ndër 

zonat më atraktive në jug, sa i takon turizmit alternativ. Aktualisht, po 

realizohen një sërë trajnimesh në inovacion, në sportet e reja rafting, 

climbing, treeking etj, por asaj që po i jepet rëndesi është tradita si në 

kulinari por edhe në përpunimin e produkteve (zahireve) tradicionale dhe 

antike, e cila ka nxitur hulumtimin në kurikula të vjetra, sa i takon kurseve 

të formimit profesional në enogastronomi dhe kuzhinë tradicionale.

Fakti që pjesa më e madhe e bashkisë është zonë e mbrojtur, ndihmon në 

ruajtjen e cilësisë së ujit dhe tokës.

4. ÇFARЁ ЁSHTЁ TRANSFORMIMI 
SOCIAL-EKOLOGJIK? 

Transformimi social-ekologjik është një term përmbledhës që përfshin 

ndryshimet politike, social-ekonomike dhe kulturore që rezultojnë nga 

përpjekjet e bëra prej sektorëve të ndryshëm, për të trajtuar çështjet 

social-ekologjike me të cilat po përballet njerëzimi aktualisht. Ai i referohet 

proceseve të ndërveprimit të shoqërisë njerëzore me natyrën, ku 

përfshihen konsumi material me natyrën (si përdorimi i karburanteve 

fosile, shfrytëzimi i tokës, i pyjeve, lumenjve, deteve, ajrit, etj), si dhe 

marrëdhëniet e shumëfishta shoqërore me natyrën (turizmi, bujqësia, 

blegtoria, aktivitetet recreative) etj. Pra këto marrëdhënie të shumëfishta 

shoqërore që njerëzimi ka me natyrën, janë bërë jashtëzakonisht kritike në 

dekadat e fundit dhe përshkruhen si krizë social-ekologjike që duhet të 

përballohet nga një aksion i qëndrueshëm global. 

Për këtë është i domosdoshëm transformimi rrënjësor i mënyrës sonë të 

jetesës dhe i ekonomisë.

Për ta arritur këtë, ne kemi nevojë për transformimin në prodhimin e 

energjisë, të mobilitetit, të mënyrës si jetojmë, të prodhimit industrial, të 

konsumit privat si dhe të shfrytëzimit të tokës dhe të traditave tona të 

ushqyerjes.

5. TRANSFORMIMI SOCIAL-EKOLOGJIK 
NЁ PRAKTIKЁ: 
Komuniteti është shumë i ndjeshëm ndaj çështjeve social-ekologjike në 

përgjithësi. Është shumë i qartë në botëkuptimin dhe në mënyrën e tij të 

jetesës, e cila ka të bëjë drejtpërsëdrejti me bashkëveprimin fizik dhe 

social me natyrën. Megjithatë, vlerësohet se komuniteti është lënë i vetëm 

në këtë drejtim. Nuk mund të thuhet se nuk ekzistojnë strategjitë, bazat 

ligjore apo programet e ndryshme nga ana e qeverisë, por zbatimi në 

praktikë i tyre, promovimi dhe prezantimi me komunitetin, pothuajse nuk 

ekziston. Komuniteti e ka vullnetin dhe dëshirën për të qenë protagonist 

në transformimin social-ekologjik, por i mungojnë mjetet, baza strategjike 

e ligjore, si dhe drejtimet në të cilat duhet të veprojë. Transformimi 

social-ekologjik pasqyrohet drejtpërsëdrejti në komunitet, në mënyrën e 

jetesës së secilit prej nesh, në aktivitetet që ne zhvillojmë, qofshin biznese 

apo edhe institucione publike e jopublike. Në zbatimin dhe 

implementimin e tij, gjithmonë duhet patur një qasje nga poshtë-lart, ku 

në bazë duhet të jetë komuniteti, sepse është komuniteti ai që ndikohet 

3. ANALIZA E SITUATЁS NЁ NIVEL 
LOKAL: 
Bashkia Përmet është një bashki e vogël në jug të Shqipërisë me një 

popullsi rreth 23 mijë banorë. Afërsisht rreth 70% e territorit të bashkisë 

është zonë e mbrojtur, pjesë e Parkut kombëtar “Bredhi i 

Hotovës-Dangëlli”. Sa i takon çështjes së transformimit energjitik, konsumi 

është i varur drejtpërdrejt nga energjia elektrike dhe kjo si pasojë e 

zhvillimit të ulët ekonomik të zonës dhe mungesës së investimeve në këtë 

sektor. Megjithatë, iniciativat nga biznesi lokal apo nga konsumatori 

familjar nuk mungojnë, sado të vogla që ato janë. Instalimi i paneleve 

diellore për ngrohjen e ujit në hotele, por edhe nëpër banesa, po kthehet 

në një trend të kohëve të fundit. 

Një tjetër moment i cili vlen të theksohet dhe analizohet, është edhe 

çështja e mobilitetit dhe ofertës së transportit publik. Bashkia Përmet 

është një bashki e vogël ku shërbimi urban nuk ofrohet. Shërbimi i cili 

ofrohet është “co-sharing”, i ndarjes së taksive 4+1 apo furgonave që lidhin 

njësitë administrative ose fshatrat me qytetin. Oferta për shërbimin e 

transportit është fikse dhe e palëvizshme. Aktiviteti i këtyre automjeteve, 

nuk prodhon ndonjë impakt në ambient apo në ekologjinë e tij. Për sa i 

takon konsumit familjar, ngrohja është e organizuar në lëndë drusore, si 

dhe në kaldaja me lëndë djegëse karburant ose energji elektrike. Në këtë 

aspekt vlen të përmenden vendimet e Këshillit Bashkiak, i cili vendos 

kritere mbi lëndën e shfrytëzueshme drusore dhe caktimin e zonave 

pyjore për shfrytëzim.

 

Në Bashkinë Përmet industria thuajse nuk ekziston dhe ato pak punishte 

të vogla që ekzistojnë, janë të karakterit artizanal familjar, siç janë baxhot e 

drejtpërsëdrejti. Për të vazhduar më tej me biznesin, OJF, komunitetin e 

donatorëve dhe specialistë të fushave të ndryshme, institucionet lokale 

dhe së fundmi pushteti qendror.

5.1 Ku merr formё ky transformim: 
Transformimi social-ekologjik merr formë përmes çdo individi. Çdo qytetar 

duhet të jetë i mirëinformuar për çështjet ekologjike. Ai duhet të jetë aktiv 

e të veprojë duke iu përshtatur ndryshimeve që po vijnë. Në bazë të një 

studimi të realizuar së fundmi në Bashkinë Përmet, rreth 67% e të 

anketuarve shprehen se kanë njohuri për energjinë e rinovueshme dhe se 

po marrin masa që në familjet e tyre të instalojnë panelet diellore për 

ngrohjen e ujit dhe ky është një shembull shumë i mirë i qasjes pro-aktive 

dhe individuale drejt ndryshimeve social-ekologjike. 

Biznesi ka gjithashtu një qasje pro-aktive ndaj transformimit 

social-ekologjik, pasi ata vlerësojnë se mbrojtja e resurseve dhe natyrës, 

shfrytëzimi i racionalizuar, bujqësia ekologjike apo edhe aktivitetet 

alternative dhe sociale që sjell ky transformim, do të ndikojnë pozitivisht 

në aktivitetet e tyre, duke ulur kostot e biznesit, rritur cilësinë e shërbimeve 

dhe produkteve që ofrojnë, ofertën ekonomike lokale dhe ekonominë e 

zonës.  Sa i takon institucioneve të arsimit, duhet thënë se qasja e tyre ndaj 

transformimit social-ekologjik nuk është në nivele të kënaqshme, 

pavarësisht dëshirës së drejtuesve të këtyre institucioneve për të 

ndërmarrë nisma dhe për t’u organizuar në aktivitete apo fushata të 

ndryshme. 

Arsimi ka mbetur peng i kurrikulave të vjetruara, rishikimi i të cilave është i 

nevojshëm, për t’u përshtatur me situatën bashkëkohore në mënyrë që 

roli dhe aktivizmi i tyre të jetë sa më i madh dhe i qëndrueshëm. Pushteti 

vendor, me gjithë mungesën e madhe të mjeteve dhe fondeve për të 

ndërhyrë, gjithmonë është i pranishëm dhe me një qasje pozitive në 

trajtimin e çështjeve ekologjike, duke luajtur një rol udhëheqës dhe nxitës 

ndaj komunitetit, i cili i beson dhe shprehet pozitivisht se aktori më 

potencial që mund ta udhëheqë drejt transforimit social-ekologjik është 

pushteti lokal.

5.2 Ndёrgjegjёsimi qytetar.
Ndërgjegjësimi qytetar është hapi i parë që duhet të ndërmerret në 

drejtimin e transformimit social-ekologjik. Megjithëse qytetarët janë të 

informuar dhe të ndjeshëm ndaj çështjeve ekologjike, sërish është i 

nevojshëm informimi dhe ndërgjegjësimi i tyre. Në terren vihet re nevoja 

për të shpërndarë informacione mbi transformimin social-ekologjik, si dhe 

ku konsiston ai. 

Po ashtu, qytetarët kanë nevojë të informohen se çfarë ndikimi ka ky lloj 

transformimi në jetën tonë dhe se çfarë ndodh nëse nuk shkojmë drejt tij.

Evidentimi dhe komunikimi i shembujve dhe praktikave të suksesshme 

nga rajoni dhe bota, i shërbejnë rritjes së ndërgjegjësimit qytetar për 

përshtatjen e domosdoshme me këtë lloj transformimi. 

5.3 Qasja nё komunitet.
Komuniteti është aktori kryesor në transformimin social-ekologjik. Veprimi 

i komunitetit si një dhe i vetëm, duke e vendosur veten në qendër të 

aksioneve, garanton suksesin e transformimit. Realizimi i një qasjeje 

• Rritja e kapaciteteve të institucioneve lokale në lidhje me njohjen, 

implementimin e transformimit social-ekologjik.

• Ndërgjegjësimi dhe sensibilizimi i qytetarëve mbi mjedisin, mbetjet 

urbane, transformimin social-ekologjik apo politikat globale me metoda 

më gjithpërfshirëse.

• Certifikimi i produkteve vendase, krijimi i markave lokale dhe 

mbrojtja e tyre.

• Vendosja e standardeve ekologjike si ndërtimet ekologjike, kritere të 

shfrytëzimit racional të pyjeve, kullotave, ujit dhe tokës. Zhvillimi i 

bujqësisë ekologjike, ruajtja e farave autoktone, racave autoktone dhe 

mbrojtja e tyre.

• Shkëmbime ndërqytetase, rajonale, ballkanike dhe evropiane, 

përfaqësime dhe prezantime në panaire produktesh ku promovohen 

produktet e një qyteti tjetër. 

• Promovimi i vlerave vendase, rasteve të suksesshme të biznesit apo 

iniciativash me produkteve vendase

mbështëtese dhe nxitëse ndaj komunitetit, duke e pajisur me 

informacionin e nevojshëm si kuadrin ligjor, strategjitë ndërsektoriale, 

programet dhe nismat e prezantuara në këtë drejtim, aktorët që veprojnë, 

donatorët etj, rrit besueshmërinë në komunitet. 

Kjo qasje krijon ura bashkëpunimi dhe bashkëveprimi, si dhe nxit 

komunitetin në pjesëmarrje aktive, duke qenë ata vetë promotorë dhe 

aktorë të transformimit social-ekologjik, në dobi të bashkëjetesës në 

harmoni me natyrën.

5.4 Pushteti lokal si agjent ndryshimi.
Pushteti lokal është lokomotiva tërheqëse apo agjenti kryesor udhëheqës 

drejt transformimit social-ekologjik. Si një aktor politikbërës lokal dhe i 

mbështetur nga qeveria qendrore, pushteti lokal është i pajisur dhe 

disponon strategjitë dhe bazën ligjore për të vepruar në këtë drejtim. 

Por, situata aktuale, si nga ana financiare por edhe në burime njerëzore 

dhe materiale, thuajse në të gjitha bashkitë e vendit pengon punën dhe 

përpjekjet për realizimin e transformimit. 

Është jashtëzakonisht e nevojshme ngritja e kapaciteteve të stafeve të 

bashkive në sektorët përkatës, për menaxhimin e transformimit, 

mbështetje e bashkive me dokumente strategjike apo zbërthimin e 

strategjive kombëtare në nivele lokale, duke i përshtatur me situatën.

Gjithashtu nevojitet mbështetja ekonomike e bashkive, duke i promovuar 

ato në terrenin e donatorëve, si dhe mbështetje e reflektuar në draftimin 

apo hartimin e nismave. Fuqizimi i pushtetit lokal sjell rrjedhimisht edhe 

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

dhe garanton suksesin drejt transformimit social-ekologjik

5.5 Nxitja e bashkёpunimit midis trinomit pushtet 
lokal-biznes-komunitet.
Transformimi social-ekologjik nuk mund të realizohet vetëm nga pushteti 

lokal apo qeveria qendrore, të cilat disponojnë mjetet monetare dhe 

materiale. Nevojitet partneritet gjithëpërfshirës me të gjithë shoqërinë. Për 

të arritur qëllimin, nevojitet zgjerimi i rrjetit të bashkëpunëtorëve nga 

shoqëria civile, bizneset, ekspertët, komunitetet dhe qytetarët e 

zakonshëm. Të gjithë këta aktorë si dhe qytetarë duhet të jenë aktivë në 

një proces që garanton transparencë dhe besueshmëri përmes 

gjithëpërfshirjes. 

Një praktikë e sukseshme është edhe ajo e krijimit të platformës së 

transformimit, e cila i jep formë partneriteteve të ndryshme, krijon sinergji, 

vendos prioritete të përbashkëta dhe koordinon të gjithë aktorët. 

Platforma e transformimit shërben gjithashtu si platformë për zgjidhjen e 

konflikteve dhe organizon një monitorim të vazhdueshëm, si dhe një 

vlerësim të transformimit në shoqërinë e qytetit. Mbrojtja e klimës dhe e 

resurseve, shrytëzimi i racionalizuar dhe me kritere i burimeve, duhet të 

jetë prioritet në vendimet e qytetarëve për konsumin, në vendimet e 

pushtetit lokal dhe qendror për investime si dhe në modelet zhvillimore të 

biznesit dhe të sipërmarrjeve.

Gjetjet kryesore:  

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

rinovueshme është më e ulët se ajo e aktorëve lokalë. Vetëm 45% e të 

rinjve e kanë këtë informacion. Në rastin e aktorëve lokalë, e kanë 67% e 

tyre.

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

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

kuptojnë zbatimin e saj. Pak të rinj që u përgjigjën, treguan në përgjigjet e 

tyre një kuptim të kufizuar (si energjia diellore, e erës dhe hidrike, energjia 

nga burimet natyrore të rinovueshme, energjia që shndërrohet nga një 

formë në tjetrën etj). Në rastin e aktorëve të tjerë, 50% e tyre nuk janë 

përgjigjur. 

Përgjigjet përfshinin: Përdorimi i burimeve të pafundme natyrore si era 

dhe dielli për të prodhuar energji; zëvendësimi i burimeve aktuale të 

energjisë si karburantet me energji të rinovueshme; duke e përdorur atë 

për ngrohje; përdorimi i energjisë diellore; etj.)

• Shumica e të intervistuarve (86% e të rinjve dhe 58% e aktorëve 

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

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

paneleve diellore janë bizneset dhe familjet.

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

dëgjuar për to. Megjithatë, shumica e të rinjve që u përgjigjën (ose 94%) 

nuk u përgjigjën se çfarë janë certifikatat bio dhe kush i përdor ato. Nga 

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

Shumica e njerëzve që janë përgjigjur (ose 83%) nuk kanë njohuri.

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

93% e të rinjve dhe 100% e aktorëve vendorë janë përgjigjur me “po”.

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

shumica e të rinjve (ose 72%) dhe aktorëve lokalë (ose 67%) janë përgjigjur 

me “jo”. Argumentet përfshijnë: ajri është i ndotur nga minierat e gurit; 

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

mbeturinat nga përdorimi i kimikateve në bujqësi etj.

• Për sa i përket pyetjes se si ruhen nga konsumi sipërfaqet dhe 

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

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

përgjigjur se sipërfaqet e gjelbra dhe burimet nuk ruhen nga konsumi 

(sidomos konsumi i druve të zjarrit).

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

janë përgjigjur se shkolla/universiteti përgatit ekspertë për këto fusha. 

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

bashkëkohore. Në mbështetje të përgjigjes së tyre, aktorët vendorë 

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

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

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

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

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

(22%). 68% e aktorëve lokalë janë përgjigjur se kanë njohuri për format 

solidare të mirëqenies së përbashkët, duke përfshirë mbrojtjen e 

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

ndaj natyrës.

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

ka politika rajonale që synojnë reduktimin e përdorimit të makinave. Ndër 

aktorët vendorë ka të anketuar që mendojnë se bashkia promovon 

politikat për reduktimin e përdorimit të makinave.

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

komunitetin ku jetojmë. Ai shihet si një nevojë e domosdoshme 

implementimi social, sepse ka impakt të drejtpërdrejtë dhe indirekt në 

ndryshimet klimatike.

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

anketuar, vihet 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 Përmet.

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 dhe nxitja e implementimit të kuadrit ligjor dhe nxitja e 

partneriteteve mes institucioneve lokale dhe qendrore me biznesin, OJF 

dhe komunitetin me qëllim transformimin social-ekologjik dhe ekonomik.



1. PЁRSE KY MANUAL?  

Ky manual vjen në një moment kur e gjithë bota po përballet me 

ndryshimet klimatike, me shterimin e rezervave fosile, keqpërdorimin e 

burimeve, rritjen e niveleve të CO2, ndotjen e tokës, ujit dhe ajrit. Në 

hartimin e këtij manuali u përdoren metodologji të ndryshme si 

hulumtimi në terren, mbledhje informacionesh të dokumentuara nga të 

dhënat statistikore në institucionet si bashkia, Zyra Arsimore, shkollat, 

Drejtoria e Shëndetit Publik, OJF, biznese etj, intervista me fokus grupe, 

anketa me të rinjtë e komunitetit si dhe takime dhe workshope. Pra, puna 

në ndërtimin e këtij manuali përfshiu në vetvete angazhimin dhe 

përfshirjen e të gjithë komunitetit në Bashkinë Përmet, duke mbledhur 

informacion nga këndvështrime të ndryshme që prekin komunitetin.

 

Manuali do të ndikojë në mënyrë direkte mbi institucionet publike, OJF-të 

dhe biznesin, pasi strukturon veprimet dhe drejtimet e politikave 

mjedisore si në nivel lokal por edhe kombëtar. Manuali gjithashtu ndikon 

në mënyrë direkte por edhe indirekte mbi komunitetin, pasi 

ndërgjegjëson dhe promovon në një shkallë të gjerë trasformimin 

ekologjik. Ky manual synon të hedhë hapat themelore drejt transformimit 

ekologjik dhe drejt një të ardhmeje të sigurt. Manuali është një vlerë e 

shtuar për shoqërinë pasi edukon, mbron dhe na udhëzon drejt një të 

ardhmeje më të mirë dhe më të sigurt për ne dhe brezat që do të vijnë.

në Evropë dhe energjia e përdorur vjen e pastër nga hidrocentralet, por 

vlen të përmenden nismat që po ndërmerren në krijimin e parqeve 

fotovoltaike si ai i Karavastasë, vendosja e neoneve ndriçuese të natës me 

panele diellore, vendosja nëpër institucionet publike e paneleve diellore 

apo hapja e ankandeve nga ana e Ministrisë së Energjitikës për parqet 

eloike (shfryrtëzimin e erës). Strategjia kombëtare e energjisë, “Shqipëria 

2030” synon arritjen e niveleve të konsumit të energjisë së rinovueshme 

në 42% deri në vitin 2030.

 

Transformimi i mobilitetit - Shqipëria aktualisht përdor një sistem 

transporti dhe mobiliteti të vjetër, kryesisht autobusat dhe furgonat. Këto 

mjete transporti janë kryesisht të amortizuara, çka shkakton një ndotje të 

konsiderueshme. Hapat konkretë në drejtim të kësaj situate janë 

ndërmarrë nga qeveria në bashkëpunim me programin e Bashkimit 

Europian, “IPA3”, në rivitalizimin e hekurudhave shqiptare, ku ka filluar 

rindërtimi i linjës hekurudhore Tiranë-Rinas-Durrës, si dhe është në fazë 

studimi linja Hani i Hotit, Shkodër-Korçë, Greqi, si pjesë e projektit të BE 

për interkonjeksionin. 

Gjithashtu, po ndërmerren hapa konkrete nga bashkitë e mëdha në 

zëvendësimin e autobusave me lëndë djegëse të transportit urban me 

autobusa elektrikë. Shumë bashki po promovojnë dhe nxisin përdorimin e 

taksive elektrike, duke u mbështetur në ngritjen e stacioneve të karikimit 

elektrik. Një zhvillim të madh po marrin edhe ndërtimi i korsive për 

biçikleta dhe aktivitetet si “Një ditë pa makinë”,“PedalON”etj. 

Transformimi i ngrohjes dhe politika të qëndrueshme të strehimit - 

Sistemi i ngrohjes në familjet shqiptare funksionon kryesisht me djegien e 

lëndës drrusore, ndërsa në institucionet shtetërore si shkolla, spitale, 

konvikte dhe godina të ndryshme administrative përmes kaldajave me 

naftë ose energji elektrike. Në këtë drejtim, vlen të përmendet iniciativa e 

biznesit në zëvendësimin e lëndës drusore me pelet, një mënyrë kjo më 

ekonomike, më efiçente në ngrohje dhe miqësore me ambientin.

 

Transformimi industrial dhe sufiçenca: prodhimi dhe konsumi - 

Shqipëria nuk ka një aktivitet industrial të zhvilluar dhe për pasojë është 

një vend importues i produkteve dhe shërbimeve, duke e karakterizuar 

kështu ekonominë shqiptare si një ekonomi konsumi. Për pasojë, kemi 

edhe një suficit në prodhim-konsum. Megjithatë, industria ekzistuese ka 

nevojë për zbatimin e kuadrit ligjor dhe përdorimin e lëndëve ekologjike 

dhe miqësore me ambientin. Gjithashtu, është tejet i rëndësishëm 

edukimi dhe ndërgjegjësimi i publikut në shkallë të gjerë, mbi konsumin 

dhe përdorimin e racionalizuar të produkteve dhe shërbimeve.

  

Transformimi i mënyrës së ushqyerjes dhe përdorimi i qëndrueshëm i 

tokës - Për sa i takon mënyrës së ushqyerjes dhe përdorimit të 

qëndrueshëm të tokës, mund të themi se aksionet në këtë aspekt kanë 

ardhur më së shumti si ndërgjegjësim nga ana e konsumatorit, i cili është 

shumë i ndjeshëm për këto çështje. Në këtë fushë, vlen të përmendet 

iniciativa e vetë fermerëve në kultivimin e farërave lokale dhe autoktone, 

përdorimin e plehrave organike si dhe mbrojtjen e ruajtjen e tokës. Sot që 

flasim janë ndërmarrë një sërë nismash si “Blej shqip”, “Eat local”, Slow 

food” etj, nisma të cilat promovojnë produkte të pastra dhe miqësore me 

natyrën.

2. KRIZA KLIMATIKE DHE SITUATA 
AKTUALE NЁ SHQIPЁRI. 
Kriza klimatike në Shqipëri ka dhënë ndjeshëm efektet e veta. Bazuar në 

studimet e tij të fundit, 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, 

ndikim i konsiderueshëm vlerësohet në sasinë e reshjeve, e cila është ulur 

në 10-15%, por gjithashtu vihet re një rritje e intensitetit të reshjeve në 

formën e shtrëngatave apo stuhive, duke shkaktuar përmbytje të 

njëpasnjëshme me dëmtime në banesa, por edhe në toka e kultura 

bujqësore. 

Gjithashtu është shtuar edhe fenomeni i erozionit detar, ku me mijëra 

hektarë tokë po humbasin dhe po degradohen nga vërshimi i detit. Sipas 

po të njëjtit Institut, vlerësohet së trendi i rritjes së temperaturës mesatare 

në Shqipëri është në rritje dhe se në dekadat e fundit temperatura 

mesatare është rritur me një gradë celcius. Në përgjigje të këtyre 

fenomeneve kryesore, por edhe të tjerë fenomene që vijnë si derivate të 

njëra-tjetrës, janë ngritur një serë instancash apo grupe pune me 

përfaqësues të qeverisë qendrore, institucioneve lokale, OJF dhe 

specialistë të ndryshëm, për t’ju përgjigjur emergjencës së krizës 

klimatike. Tashmë, janë hartuar një sërë strategjish dhe programesh, si 

dhe është përmirësuar kuadri ligjor duke e përafruar me atë të Bashkimit 

Europian. 

Mbi bazën e 5 shtyllave kryesore të transformimit social-ekologjik vlen të 

theksohen nismat e ndërmarra si;

Transformimi energjitik - Shqipëria është vendi i dytë nga pasuritë hidrike 

djathit, punishtet e glikove, kantinat e verës dhe rakisë apo dhe të frutave 

të thata. Për sa i takon mënyrës së ushqyerjes dhe mbrojtjes së tokës, janë 

ndërmarrë një sërë nismash dhe aksionesh. Në Bashkinë Përmet janë 

zhvilluar një sërë programesh të formimit profesional nga organizata të 

ndryshme dhe institucione shtetërore, kjo pasi Përmeti është një ndër 

zonat më atraktive në jug, sa i takon turizmit alternativ. Aktualisht, po 

realizohen një sërë trajnimesh në inovacion, në sportet e reja rafting, 

climbing, treeking etj, por asaj që po i jepet rëndesi është tradita si në 

kulinari por edhe në përpunimin e produkteve (zahireve) tradicionale dhe 

antike, e cila ka nxitur hulumtimin në kurikula të vjetra, sa i takon kurseve 

të formimit profesional në enogastronomi dhe kuzhinë tradicionale.

Fakti që pjesa më e madhe e bashkisë është zonë e mbrojtur, ndihmon në 

ruajtjen e cilësisë së ujit dhe tokës.

4. ÇFARЁ ЁSHTЁ TRANSFORMIMI 
SOCIAL-EKOLOGJIK? 

Transformimi social-ekologjik është një term përmbledhës që përfshin 

ndryshimet politike, social-ekonomike dhe kulturore që rezultojnë nga 

përpjekjet e bëra prej sektorëve të ndryshëm, për të trajtuar çështjet 

social-ekologjike me të cilat po përballet njerëzimi aktualisht. Ai i referohet 

proceseve të ndërveprimit të shoqërisë njerëzore me natyrën, ku 

përfshihen konsumi material me natyrën (si përdorimi i karburanteve 

fosile, shfrytëzimi i tokës, i pyjeve, lumenjve, deteve, ajrit, etj), si dhe 

marrëdhëniet e shumëfishta shoqërore me natyrën (turizmi, bujqësia, 

blegtoria, aktivitetet recreative) etj. Pra këto marrëdhënie të shumëfishta 

shoqërore që njerëzimi ka me natyrën, janë bërë jashtëzakonisht kritike në 

dekadat e fundit dhe përshkruhen si krizë social-ekologjike që duhet të 

përballohet nga një aksion i qëndrueshëm global. 

Për këtë është i domosdoshëm transformimi rrënjësor i mënyrës sonë të 

jetesës dhe i ekonomisë.

Për ta arritur këtë, ne kemi nevojë për transformimin në prodhimin e 

energjisë, të mobilitetit, të mënyrës si jetojmë, të prodhimit industrial, të 

konsumit privat si dhe të shfrytëzimit të tokës dhe të traditave tona të 

ushqyerjes.

5. TRANSFORMIMI SOCIAL-EKOLOGJIK 
NЁ PRAKTIKЁ: 
Komuniteti është shumë i ndjeshëm ndaj çështjeve social-ekologjike në 

përgjithësi. Është shumë i qartë në botëkuptimin dhe në mënyrën e tij të 

jetesës, e cila ka të bëjë drejtpërsëdrejti me bashkëveprimin fizik dhe 

social me natyrën. Megjithatë, vlerësohet se komuniteti është lënë i vetëm 

në këtë drejtim. Nuk mund të thuhet se nuk ekzistojnë strategjitë, bazat 

ligjore apo programet e ndryshme nga ana e qeverisë, por zbatimi në 

praktikë i tyre, promovimi dhe prezantimi me komunitetin, pothuajse nuk 

ekziston. Komuniteti e ka vullnetin dhe dëshirën për të qenë protagonist 

në transformimin social-ekologjik, por i mungojnë mjetet, baza strategjike 

e ligjore, si dhe drejtimet në të cilat duhet të veprojë. Transformimi 

social-ekologjik pasqyrohet drejtpërsëdrejti në komunitet, në mënyrën e 

jetesës së secilit prej nesh, në aktivitetet që ne zhvillojmë, qofshin biznese 

apo edhe institucione publike e jopublike. Në zbatimin dhe 

implementimin e tij, gjithmonë duhet patur një qasje nga poshtë-lart, ku 

në bazë duhet të jetë komuniteti, sepse është komuniteti ai që ndikohet 

3. ANALIZA E SITUATЁS NЁ NIVEL 
LOKAL: 
Bashkia Përmet është një bashki e vogël në jug të Shqipërisë me një 

popullsi rreth 23 mijë banorë. Afërsisht rreth 70% e territorit të bashkisë 

është zonë e mbrojtur, pjesë e Parkut kombëtar “Bredhi i 

Hotovës-Dangëlli”. Sa i takon çështjes së transformimit energjitik, konsumi 

është i varur drejtpërdrejt nga energjia elektrike dhe kjo si pasojë e 

zhvillimit të ulët ekonomik të zonës dhe mungesës së investimeve në këtë 

sektor. Megjithatë, iniciativat nga biznesi lokal apo nga konsumatori 

familjar nuk mungojnë, sado të vogla që ato janë. Instalimi i paneleve 

diellore për ngrohjen e ujit në hotele, por edhe nëpër banesa, po kthehet 

në një trend të kohëve të fundit. 

Një tjetër moment i cili vlen të theksohet dhe analizohet, është edhe 

çështja e mobilitetit dhe ofertës së transportit publik. Bashkia Përmet 

është një bashki e vogël ku shërbimi urban nuk ofrohet. Shërbimi i cili 

ofrohet është “co-sharing”, i ndarjes së taksive 4+1 apo furgonave që lidhin 

njësitë administrative ose fshatrat me qytetin. Oferta për shërbimin e 

transportit është fikse dhe e palëvizshme. Aktiviteti i këtyre automjeteve, 

nuk prodhon ndonjë impakt në ambient apo në ekologjinë e tij. Për sa i 

takon konsumit familjar, ngrohja është e organizuar në lëndë drusore, si 

dhe në kaldaja me lëndë djegëse karburant ose energji elektrike. Në këtë 

aspekt vlen të përmenden vendimet e Këshillit Bashkiak, i cili vendos 

kritere mbi lëndën e shfrytëzueshme drusore dhe caktimin e zonave 

pyjore për shfrytëzim.

 

Në Bashkinë Përmet industria thuajse nuk ekziston dhe ato pak punishte 

të vogla që ekzistojnë, janë të karakterit artizanal familjar, siç janë baxhot e 

drejtpërsëdrejti. Për të vazhduar më tej me biznesin, OJF, komunitetin e 

donatorëve dhe specialistë të fushave të ndryshme, institucionet lokale 

dhe së fundmi pushteti qendror.

5.1 Ku merr formё ky transformim: 
Transformimi social-ekologjik merr formë përmes çdo individi. Çdo qytetar 

duhet të jetë i mirëinformuar për çështjet ekologjike. Ai duhet të jetë aktiv 

e të veprojë duke iu përshtatur ndryshimeve që po vijnë. Në bazë të një 

studimi të realizuar së fundmi në Bashkinë Përmet, rreth 67% e të 

anketuarve shprehen se kanë njohuri për energjinë e rinovueshme dhe se 

po marrin masa që në familjet e tyre të instalojnë panelet diellore për 

ngrohjen e ujit dhe ky është një shembull shumë i mirë i qasjes pro-aktive 

dhe individuale drejt ndryshimeve social-ekologjike. 

Biznesi ka gjithashtu një qasje pro-aktive ndaj transformimit 

social-ekologjik, pasi ata vlerësojnë se mbrojtja e resurseve dhe natyrës, 

shfrytëzimi i racionalizuar, bujqësia ekologjike apo edhe aktivitetet 

alternative dhe sociale që sjell ky transformim, do të ndikojnë pozitivisht 

në aktivitetet e tyre, duke ulur kostot e biznesit, rritur cilësinë e shërbimeve 

dhe produkteve që ofrojnë, ofertën ekonomike lokale dhe ekonominë e 

zonës.  Sa i takon institucioneve të arsimit, duhet thënë se qasja e tyre ndaj 

transformimit social-ekologjik nuk është në nivele të kënaqshme, 

pavarësisht dëshirës së drejtuesve të këtyre institucioneve për të 

ndërmarrë nisma dhe për t’u organizuar në aktivitete apo fushata të 

ndryshme. 

Arsimi ka mbetur peng i kurrikulave të vjetruara, rishikimi i të cilave është i 

nevojshëm, për t’u përshtatur me situatën bashkëkohore në mënyrë që 

roli dhe aktivizmi i tyre të jetë sa më i madh dhe i qëndrueshëm. Pushteti 

vendor, me gjithë mungesën e madhe të mjeteve dhe fondeve për të 

ndërhyrë, gjithmonë është i pranishëm dhe me një qasje pozitive në 

trajtimin e çështjeve ekologjike, duke luajtur një rol udhëheqës dhe nxitës 

ndaj komunitetit, i cili i beson dhe shprehet pozitivisht se aktori më 

potencial që mund ta udhëheqë drejt transforimit social-ekologjik është 

pushteti lokal.

5.2 Ndёrgjegjёsimi qytetar.
Ndërgjegjësimi qytetar është hapi i parë që duhet të ndërmerret në 

drejtimin e transformimit social-ekologjik. Megjithëse qytetarët janë të 

informuar dhe të ndjeshëm ndaj çështjeve ekologjike, sërish është i 

nevojshëm informimi dhe ndërgjegjësimi i tyre. Në terren vihet re nevoja 

për të shpërndarë informacione mbi transformimin social-ekologjik, si dhe 

ku konsiston ai. 

Po ashtu, qytetarët kanë nevojë të informohen se çfarë ndikimi ka ky lloj 

transformimi në jetën tonë dhe se çfarë ndodh nëse nuk shkojmë drejt tij.

Evidentimi dhe komunikimi i shembujve dhe praktikave të suksesshme 

nga rajoni dhe bota, i shërbejnë rritjes së ndërgjegjësimit qytetar për 

përshtatjen e domosdoshme me këtë lloj transformimi. 

5.3 Qasja nё komunitet.
Komuniteti është aktori kryesor në transformimin social-ekologjik. Veprimi 

i komunitetit si një dhe i vetëm, duke e vendosur veten në qendër të 

aksioneve, garanton suksesin e transformimit. Realizimi i një qasjeje 

• Rritja e kapaciteteve të institucioneve lokale në lidhje me njohjen, 

implementimin e transformimit social-ekologjik.

• Ndërgjegjësimi dhe sensibilizimi i qytetarëve mbi mjedisin, mbetjet 

urbane, transformimin social-ekologjik apo politikat globale me metoda 

më gjithpërfshirëse.

• Certifikimi i produkteve vendase, krijimi i markave lokale dhe 

mbrojtja e tyre.

• Vendosja e standardeve ekologjike si ndërtimet ekologjike, kritere të 

shfrytëzimit racional të pyjeve, kullotave, ujit dhe tokës. Zhvillimi i 

bujqësisë ekologjike, ruajtja e farave autoktone, racave autoktone dhe 

mbrojtja e tyre.

• Shkëmbime ndërqytetase, rajonale, ballkanike dhe evropiane, 

përfaqësime dhe prezantime në panaire produktesh ku promovohen 

produktet e një qyteti tjetër. 

• Promovimi i vlerave vendase, rasteve të suksesshme të biznesit apo 

iniciativash me produkteve vendase

mbështëtese dhe nxitëse ndaj komunitetit, duke e pajisur me 

informacionin e nevojshëm si kuadrin ligjor, strategjitë ndërsektoriale, 

programet dhe nismat e prezantuara në këtë drejtim, aktorët që veprojnë, 

donatorët etj, rrit besueshmërinë në komunitet. 

Kjo qasje krijon ura bashkëpunimi dhe bashkëveprimi, si dhe nxit 

komunitetin në pjesëmarrje aktive, duke qenë ata vetë promotorë dhe 

aktorë të transformimit social-ekologjik, në dobi të bashkëjetesës në 

harmoni me natyrën.

5.4 Pushteti lokal si agjent ndryshimi.
Pushteti lokal është lokomotiva tërheqëse apo agjenti kryesor udhëheqës 

drejt transformimit social-ekologjik. Si një aktor politikbërës lokal dhe i 

mbështetur nga qeveria qendrore, pushteti lokal është i pajisur dhe 

disponon strategjitë dhe bazën ligjore për të vepruar në këtë drejtim. 

Por, situata aktuale, si nga ana financiare por edhe në burime njerëzore 

dhe materiale, thuajse në të gjitha bashkitë e vendit pengon punën dhe 

përpjekjet për realizimin e transformimit. 

Është jashtëzakonisht e nevojshme ngritja e kapaciteteve të stafeve të 

bashkive në sektorët përkatës, për menaxhimin e transformimit, 

mbështetje e bashkive me dokumente strategjike apo zbërthimin e 

strategjive kombëtare në nivele lokale, duke i përshtatur me situatën.

Gjithashtu nevojitet mbështetja ekonomike e bashkive, duke i promovuar 

ato në terrenin e donatorëve, si dhe mbështetje e reflektuar në draftimin 

apo hartimin e nismave. Fuqizimi i pushtetit lokal sjell rrjedhimisht edhe 

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

dhe garanton suksesin drejt transformimit social-ekologjik

5.5 Nxitja e bashkёpunimit midis trinomit pushtet 
lokal-biznes-komunitet.
Transformimi social-ekologjik nuk mund të realizohet vetëm nga pushteti 

lokal apo qeveria qendrore, të cilat disponojnë mjetet monetare dhe 

materiale. Nevojitet partneritet gjithëpërfshirës me të gjithë shoqërinë. Për 

të arritur qëllimin, nevojitet zgjerimi i rrjetit të bashkëpunëtorëve nga 

shoqëria civile, bizneset, ekspertët, komunitetet dhe qytetarët e 

zakonshëm. Të gjithë këta aktorë si dhe qytetarë duhet të jenë aktivë në 

një proces që garanton transparencë dhe besueshmëri përmes 

gjithëpërfshirjes. 

Një praktikë e sukseshme është edhe ajo e krijimit të platformës së 

transformimit, e cila i jep formë partneriteteve të ndryshme, krijon sinergji, 

vendos prioritete të përbashkëta dhe koordinon të gjithë aktorët. 

Platforma e transformimit shërben gjithashtu si platformë për zgjidhjen e 

konflikteve dhe organizon një monitorim të vazhdueshëm, si dhe një 

vlerësim të transformimit në shoqërinë e qytetit. Mbrojtja e klimës dhe e 

resurseve, shrytëzimi i racionalizuar dhe me kritere i burimeve, duhet të 

jetë prioritet në vendimet e qytetarëve për konsumin, në vendimet e 

pushtetit lokal dhe qendror për investime si dhe në modelet zhvillimore të 

biznesit dhe të sipërmarrjeve.

Gjetjet kryesore:  

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

rinovueshme është më e ulët se ajo e aktorëve lokalë. Vetëm 45% e të 

rinjve e kanë këtë informacion. Në rastin e aktorëve lokalë, e kanë 67% e 

tyre.

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

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

kuptojnë zbatimin e saj. Pak të rinj që u përgjigjën, treguan në përgjigjet e 

tyre një kuptim të kufizuar (si energjia diellore, e erës dhe hidrike, energjia 

nga burimet natyrore të rinovueshme, energjia që shndërrohet nga një 

formë në tjetrën etj). Në rastin e aktorëve të tjerë, 50% e tyre nuk janë 

përgjigjur. 

Përgjigjet përfshinin: Përdorimi i burimeve të pafundme natyrore si era 

dhe dielli për të prodhuar energji; zëvendësimi i burimeve aktuale të 

energjisë si karburantet me energji të rinovueshme; duke e përdorur atë 

për ngrohje; përdorimi i energjisë diellore; etj.)

• Shumica e të intervistuarve (86% e të rinjve dhe 58% e aktorëve 

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

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

paneleve diellore janë bizneset dhe familjet.

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

dëgjuar për to. Megjithatë, shumica e të rinjve që u përgjigjën (ose 94%) 

nuk u përgjigjën se çfarë janë certifikatat bio dhe kush i përdor ato. Nga 

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

Shumica e njerëzve që janë përgjigjur (ose 83%) nuk kanë njohuri.

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

93% e të rinjve dhe 100% e aktorëve vendorë janë përgjigjur me “po”.

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

shumica e të rinjve (ose 72%) dhe aktorëve lokalë (ose 67%) janë përgjigjur 

me “jo”. Argumentet përfshijnë: ajri është i ndotur nga minierat e gurit; 

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

mbeturinat nga përdorimi i kimikateve në bujqësi etj.

• Për sa i përket pyetjes se si ruhen nga konsumi sipërfaqet dhe 

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

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

përgjigjur se sipërfaqet e gjelbra dhe burimet nuk ruhen nga konsumi 

(sidomos konsumi i druve të zjarrit).

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

janë përgjigjur se shkolla/universiteti përgatit ekspertë për këto fusha. 

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

bashkëkohore. Në mbështetje të përgjigjes së tyre, aktorët vendorë 

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

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

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

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

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

(22%). 68% e aktorëve lokalë janë përgjigjur se kanë njohuri për format 

solidare të mirëqenies së përbashkët, duke përfshirë mbrojtjen e 

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

ndaj natyrës.

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

ka politika rajonale që synojnë reduktimin e përdorimit të makinave. Ndër 

aktorët vendorë ka të anketuar që mendojnë se bashkia promovon 

politikat për reduktimin e përdorimit të makinave.

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

komunitetin ku jetojmë. Ai shihet si një nevojë e domosdoshme 

implementimi social, sepse ka impakt të drejtpërdrejtë dhe indirekt në 

ndryshimet klimatike.

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

anketuar, vihet 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 Përmet.

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 dhe nxitja e implementimit të kuadrit ligjor dhe nxitja e 

partneriteteve mes institucioneve lokale dhe qendrore me biznesin, OJF 

dhe komunitetin me qëllim transformimin social-ekologjik dhe ekonomik.



1. PЁRSE KY MANUAL?  

Ky manual vjen në një moment kur e gjithë bota po përballet me 

ndryshimet klimatike, me shterimin e rezervave fosile, keqpërdorimin e 

burimeve, rritjen e niveleve të CO2, ndotjen e tokës, ujit dhe ajrit. Në 

hartimin e këtij manuali u përdoren metodologji të ndryshme si 

hulumtimi në terren, mbledhje informacionesh të dokumentuara nga të 

dhënat statistikore në institucionet si bashkia, Zyra Arsimore, shkollat, 

Drejtoria e Shëndetit Publik, OJF, biznese etj, intervista me fokus grupe, 

anketa me të rinjtë e komunitetit si dhe takime dhe workshope. Pra, puna 

në ndërtimin e këtij manuali përfshiu në vetvete angazhimin dhe 

përfshirjen e të gjithë komunitetit në Bashkinë Përmet, duke mbledhur 

informacion nga këndvështrime të ndryshme që prekin komunitetin.

 

Manuali do të ndikojë në mënyrë direkte mbi institucionet publike, OJF-të 

dhe biznesin, pasi strukturon veprimet dhe drejtimet e politikave 

mjedisore si në nivel lokal por edhe kombëtar. Manuali gjithashtu ndikon 

në mënyrë direkte por edhe indirekte mbi komunitetin, pasi 

ndërgjegjëson dhe promovon në një shkallë të gjerë trasformimin 

ekologjik. Ky manual synon të hedhë hapat themelore drejt transformimit 

ekologjik dhe drejt një të ardhmeje të sigurt. Manuali është një vlerë e 

shtuar për shoqërinë pasi edukon, mbron dhe na udhëzon drejt një të 

ardhmeje më të mirë dhe më të sigurt për ne dhe brezat që do të vijnë.

në Evropë dhe energjia e përdorur vjen e pastër nga hidrocentralet, por 

vlen të përmenden nismat që po ndërmerren në krijimin e parqeve 

fotovoltaike si ai i Karavastasë, vendosja e neoneve ndriçuese të natës me 

panele diellore, vendosja nëpër institucionet publike e paneleve diellore 

apo hapja e ankandeve nga ana e Ministrisë së Energjitikës për parqet 

eloike (shfryrtëzimin e erës). Strategjia kombëtare e energjisë, “Shqipëria 

2030” synon arritjen e niveleve të konsumit të energjisë së rinovueshme 

në 42% deri në vitin 2030.

 

Transformimi i mobilitetit - Shqipëria aktualisht përdor një sistem 

transporti dhe mobiliteti të vjetër, kryesisht autobusat dhe furgonat. Këto 

mjete transporti janë kryesisht të amortizuara, çka shkakton një ndotje të 

konsiderueshme. Hapat konkretë në drejtim të kësaj situate janë 

ndërmarrë nga qeveria në bashkëpunim me programin e Bashkimit 

Europian, “IPA3”, në rivitalizimin e hekurudhave shqiptare, ku ka filluar 

rindërtimi i linjës hekurudhore Tiranë-Rinas-Durrës, si dhe është në fazë 

studimi linja Hani i Hotit, Shkodër-Korçë, Greqi, si pjesë e projektit të BE 

për interkonjeksionin. 

Gjithashtu, po ndërmerren hapa konkrete nga bashkitë e mëdha në 

zëvendësimin e autobusave me lëndë djegëse të transportit urban me 

autobusa elektrikë. Shumë bashki po promovojnë dhe nxisin përdorimin e 

taksive elektrike, duke u mbështetur në ngritjen e stacioneve të karikimit 

elektrik. Një zhvillim të madh po marrin edhe ndërtimi i korsive për 

biçikleta dhe aktivitetet si “Një ditë pa makinë”,“PedalON”etj. 

Transformimi i ngrohjes dhe politika të qëndrueshme të strehimit - 

Sistemi i ngrohjes në familjet shqiptare funksionon kryesisht me djegien e 

lëndës drrusore, ndërsa në institucionet shtetërore si shkolla, spitale, 

konvikte dhe godina të ndryshme administrative përmes kaldajave me 

naftë ose energji elektrike. Në këtë drejtim, vlen të përmendet iniciativa e 

biznesit në zëvendësimin e lëndës drusore me pelet, një mënyrë kjo më 

ekonomike, më efiçente në ngrohje dhe miqësore me ambientin.

 

Transformimi industrial dhe sufiçenca: prodhimi dhe konsumi - 

Shqipëria nuk ka një aktivitet industrial të zhvilluar dhe për pasojë është 

një vend importues i produkteve dhe shërbimeve, duke e karakterizuar 

kështu ekonominë shqiptare si një ekonomi konsumi. Për pasojë, kemi 

edhe një suficit në prodhim-konsum. Megjithatë, industria ekzistuese ka 

nevojë për zbatimin e kuadrit ligjor dhe përdorimin e lëndëve ekologjike 

dhe miqësore me ambientin. Gjithashtu, është tejet i rëndësishëm 

edukimi dhe ndërgjegjësimi i publikut në shkallë të gjerë, mbi konsumin 

dhe përdorimin e racionalizuar të produkteve dhe shërbimeve.

  

Transformimi i mënyrës së ushqyerjes dhe përdorimi i qëndrueshëm i 

tokës - Për sa i takon mënyrës së ushqyerjes dhe përdorimit të 

qëndrueshëm të tokës, mund të themi se aksionet në këtë aspekt kanë 

ardhur më së shumti si ndërgjegjësim nga ana e konsumatorit, i cili është 

shumë i ndjeshëm për këto çështje. Në këtë fushë, vlen të përmendet 

iniciativa e vetë fermerëve në kultivimin e farërave lokale dhe autoktone, 

përdorimin e plehrave organike si dhe mbrojtjen e ruajtjen e tokës. Sot që 

flasim janë ndërmarrë një sërë nismash si “Blej shqip”, “Eat local”, Slow 

food” etj, nisma të cilat promovojnë produkte të pastra dhe miqësore me 

natyrën.

2. KRIZA KLIMATIKE DHE SITUATA 
AKTUALE NЁ SHQIPЁRI. 
Kriza klimatike në Shqipëri ka dhënë ndjeshëm efektet e veta. Bazuar në 

studimet e tij të fundit, 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, 

ndikim i konsiderueshëm vlerësohet në sasinë e reshjeve, e cila është ulur 

në 10-15%, por gjithashtu vihet re një rritje e intensitetit të reshjeve në 

formën e shtrëngatave apo stuhive, duke shkaktuar përmbytje të 

njëpasnjëshme me dëmtime në banesa, por edhe në toka e kultura 

bujqësore. 

Gjithashtu është shtuar edhe fenomeni i erozionit detar, ku me mijëra 

hektarë tokë po humbasin dhe po degradohen nga vërshimi i detit. Sipas 

po të njëjtit Institut, vlerësohet së trendi i rritjes së temperaturës mesatare 

në Shqipëri është në rritje dhe se në dekadat e fundit temperatura 

mesatare është rritur me një gradë celcius. Në përgjigje të këtyre 

fenomeneve kryesore, por edhe të tjerë fenomene që vijnë si derivate të 

njëra-tjetrës, janë ngritur një serë instancash apo grupe pune me 

përfaqësues të qeverisë qendrore, institucioneve lokale, OJF dhe 

specialistë të ndryshëm, për t’ju përgjigjur emergjencës së krizës 

klimatike. Tashmë, janë hartuar një sërë strategjish dhe programesh, si 

dhe është përmirësuar kuadri ligjor duke e përafruar me atë të Bashkimit 

Europian. 

Mbi bazën e 5 shtyllave kryesore të transformimit social-ekologjik vlen të 

theksohen nismat e ndërmarra si;

Transformimi energjitik - Shqipëria është vendi i dytë nga pasuritë hidrike 

djathit, punishtet e glikove, kantinat e verës dhe rakisë apo dhe të frutave 

të thata. Për sa i takon mënyrës së ushqyerjes dhe mbrojtjes së tokës, janë 

ndërmarrë një sërë nismash dhe aksionesh. Në Bashkinë Përmet janë 

zhvilluar një sërë programesh të formimit profesional nga organizata të 

ndryshme dhe institucione shtetërore, kjo pasi Përmeti është një ndër 

zonat më atraktive në jug, sa i takon turizmit alternativ. Aktualisht, po 

realizohen një sërë trajnimesh në inovacion, në sportet e reja rafting, 

climbing, treeking etj, por asaj që po i jepet rëndesi është tradita si në 

kulinari por edhe në përpunimin e produkteve (zahireve) tradicionale dhe 

antike, e cila ka nxitur hulumtimin në kurikula të vjetra, sa i takon kurseve 

të formimit profesional në enogastronomi dhe kuzhinë tradicionale.

Fakti që pjesa më e madhe e bashkisë është zonë e mbrojtur, ndihmon në 

ruajtjen e cilësisë së ujit dhe tokës.

4. ÇFARЁ ЁSHTЁ TRANSFORMIMI 
SOCIAL-EKOLOGJIK? 

Transformimi social-ekologjik është një term përmbledhës që përfshin 

ndryshimet politike, social-ekonomike dhe kulturore që rezultojnë nga 

përpjekjet e bëra prej sektorëve të ndryshëm, për të trajtuar çështjet 

social-ekologjike me të cilat po përballet njerëzimi aktualisht. Ai i referohet 

proceseve të ndërveprimit të shoqërisë njerëzore me natyrën, ku 

përfshihen konsumi material me natyrën (si përdorimi i karburanteve 

fosile, shfrytëzimi i tokës, i pyjeve, lumenjve, deteve, ajrit, etj), si dhe 

marrëdhëniet e shumëfishta shoqërore me natyrën (turizmi, bujqësia, 

blegtoria, aktivitetet recreative) etj. Pra këto marrëdhënie të shumëfishta 

shoqërore që njerëzimi ka me natyrën, janë bërë jashtëzakonisht kritike në 

dekadat e fundit dhe përshkruhen si krizë social-ekologjike që duhet të 

përballohet nga një aksion i qëndrueshëm global. 

Për këtë është i domosdoshëm transformimi rrënjësor i mënyrës sonë të 

jetesës dhe i ekonomisë.

Për ta arritur këtë, ne kemi nevojë për transformimin në prodhimin e 

energjisë, të mobilitetit, të mënyrës si jetojmë, të prodhimit industrial, të 

konsumit privat si dhe të shfrytëzimit të tokës dhe të traditave tona të 

ushqyerjes.

5. TRANSFORMIMI SOCIAL-EKOLOGJIK 
NЁ PRAKTIKЁ: 
Komuniteti është shumë i ndjeshëm ndaj çështjeve social-ekologjike në 

përgjithësi. Është shumë i qartë në botëkuptimin dhe në mënyrën e tij të 

jetesës, e cila ka të bëjë drejtpërsëdrejti me bashkëveprimin fizik dhe 

social me natyrën. Megjithatë, vlerësohet se komuniteti është lënë i vetëm 

në këtë drejtim. Nuk mund të thuhet se nuk ekzistojnë strategjitë, bazat 

ligjore apo programet e ndryshme nga ana e qeverisë, por zbatimi në 

praktikë i tyre, promovimi dhe prezantimi me komunitetin, pothuajse nuk 

ekziston. Komuniteti e ka vullnetin dhe dëshirën për të qenë protagonist 

në transformimin social-ekologjik, por i mungojnë mjetet, baza strategjike 

e ligjore, si dhe drejtimet në të cilat duhet të veprojë. Transformimi 

social-ekologjik pasqyrohet drejtpërsëdrejti në komunitet, në mënyrën e 

jetesës së secilit prej nesh, në aktivitetet që ne zhvillojmë, qofshin biznese 

apo edhe institucione publike e jopublike. Në zbatimin dhe 

implementimin e tij, gjithmonë duhet patur një qasje nga poshtë-lart, ku 

në bazë duhet të jetë komuniteti, sepse është komuniteti ai që ndikohet 

3. ANALIZA E SITUATЁS NЁ NIVEL 
LOKAL: 
Bashkia Përmet është një bashki e vogël në jug të Shqipërisë me një 

popullsi rreth 23 mijë banorë. Afërsisht rreth 70% e territorit të bashkisë 

është zonë e mbrojtur, pjesë e Parkut kombëtar “Bredhi i 

Hotovës-Dangëlli”. Sa i takon çështjes së transformimit energjitik, konsumi 

është i varur drejtpërdrejt nga energjia elektrike dhe kjo si pasojë e 

zhvillimit të ulët ekonomik të zonës dhe mungesës së investimeve në këtë 

sektor. Megjithatë, iniciativat nga biznesi lokal apo nga konsumatori 

familjar nuk mungojnë, sado të vogla që ato janë. Instalimi i paneleve 

diellore për ngrohjen e ujit në hotele, por edhe nëpër banesa, po kthehet 

në një trend të kohëve të fundit. 

Një tjetër moment i cili vlen të theksohet dhe analizohet, është edhe 

çështja e mobilitetit dhe ofertës së transportit publik. Bashkia Përmet 

është një bashki e vogël ku shërbimi urban nuk ofrohet. Shërbimi i cili 

ofrohet është “co-sharing”, i ndarjes së taksive 4+1 apo furgonave që lidhin 

njësitë administrative ose fshatrat me qytetin. Oferta për shërbimin e 

transportit është fikse dhe e palëvizshme. Aktiviteti i këtyre automjeteve, 

nuk prodhon ndonjë impakt në ambient apo në ekologjinë e tij. Për sa i 

takon konsumit familjar, ngrohja është e organizuar në lëndë drusore, si 

dhe në kaldaja me lëndë djegëse karburant ose energji elektrike. Në këtë 

aspekt vlen të përmenden vendimet e Këshillit Bashkiak, i cili vendos 

kritere mbi lëndën e shfrytëzueshme drusore dhe caktimin e zonave 

pyjore për shfrytëzim.

 

Në Bashkinë Përmet industria thuajse nuk ekziston dhe ato pak punishte 

të vogla që ekzistojnë, janë të karakterit artizanal familjar, siç janë baxhot e 

drejtpërsëdrejti. Për të vazhduar më tej me biznesin, OJF, komunitetin e 

donatorëve dhe specialistë të fushave të ndryshme, institucionet lokale 

dhe së fundmi pushteti qendror.

5.1 Ku merr formё ky transformim: 
Transformimi social-ekologjik merr formë përmes çdo individi. Çdo qytetar 

duhet të jetë i mirëinformuar për çështjet ekologjike. Ai duhet të jetë aktiv 

e të veprojë duke iu përshtatur ndryshimeve që po vijnë. Në bazë të një 

studimi të realizuar së fundmi në Bashkinë Përmet, rreth 67% e të 

anketuarve shprehen se kanë njohuri për energjinë e rinovueshme dhe se 

po marrin masa që në familjet e tyre të instalojnë panelet diellore për 

ngrohjen e ujit dhe ky është një shembull shumë i mirë i qasjes pro-aktive 

dhe individuale drejt ndryshimeve social-ekologjike. 

Biznesi ka gjithashtu një qasje pro-aktive ndaj transformimit 

social-ekologjik, pasi ata vlerësojnë se mbrojtja e resurseve dhe natyrës, 

shfrytëzimi i racionalizuar, bujqësia ekologjike apo edhe aktivitetet 

alternative dhe sociale që sjell ky transformim, do të ndikojnë pozitivisht 

në aktivitetet e tyre, duke ulur kostot e biznesit, rritur cilësinë e shërbimeve 

dhe produkteve që ofrojnë, ofertën ekonomike lokale dhe ekonominë e 

zonës.  Sa i takon institucioneve të arsimit, duhet thënë se qasja e tyre ndaj 

transformimit social-ekologjik nuk është në nivele të kënaqshme, 

pavarësisht dëshirës së drejtuesve të këtyre institucioneve për të 

ndërmarrë nisma dhe për t’u organizuar në aktivitete apo fushata të 

ndryshme. 

Arsimi ka mbetur peng i kurrikulave të vjetruara, rishikimi i të cilave është i 

nevojshëm, për t’u përshtatur me situatën bashkëkohore në mënyrë që 

roli dhe aktivizmi i tyre të jetë sa më i madh dhe i qëndrueshëm. Pushteti 

vendor, me gjithë mungesën e madhe të mjeteve dhe fondeve për të 

ndërhyrë, gjithmonë është i pranishëm dhe me një qasje pozitive në 

trajtimin e çështjeve ekologjike, duke luajtur një rol udhëheqës dhe nxitës 

ndaj komunitetit, i cili i beson dhe shprehet pozitivisht se aktori më 

potencial që mund ta udhëheqë drejt transforimit social-ekologjik është 

pushteti lokal.

5.2 Ndёrgjegjёsimi qytetar.
Ndërgjegjësimi qytetar është hapi i parë që duhet të ndërmerret në 

drejtimin e transformimit social-ekologjik. Megjithëse qytetarët janë të 

informuar dhe të ndjeshëm ndaj çështjeve ekologjike, sërish është i 

nevojshëm informimi dhe ndërgjegjësimi i tyre. Në terren vihet re nevoja 

për të shpërndarë informacione mbi transformimin social-ekologjik, si dhe 

ku konsiston ai. 

Po ashtu, qytetarët kanë nevojë të informohen se çfarë ndikimi ka ky lloj 

transformimi në jetën tonë dhe se çfarë ndodh nëse nuk shkojmë drejt tij.

Evidentimi dhe komunikimi i shembujve dhe praktikave të suksesshme 

nga rajoni dhe bota, i shërbejnë rritjes së ndërgjegjësimit qytetar për 

përshtatjen e domosdoshme me këtë lloj transformimi. 

5.3 Qasja nё komunitet.
Komuniteti është aktori kryesor në transformimin social-ekologjik. Veprimi 

i komunitetit si një dhe i vetëm, duke e vendosur veten në qendër të 

aksioneve, garanton suksesin e transformimit. Realizimi i një qasjeje 

• Rritja e kapaciteteve të institucioneve lokale në lidhje me njohjen, 

implementimin e transformimit social-ekologjik.

• Ndërgjegjësimi dhe sensibilizimi i qytetarëve mbi mjedisin, mbetjet 

urbane, transformimin social-ekologjik apo politikat globale me metoda 

më gjithpërfshirëse.

• Certifikimi i produkteve vendase, krijimi i markave lokale dhe 

mbrojtja e tyre.

• Vendosja e standardeve ekologjike si ndërtimet ekologjike, kritere të 

shfrytëzimit racional të pyjeve, kullotave, ujit dhe tokës. Zhvillimi i 

bujqësisë ekologjike, ruajtja e farave autoktone, racave autoktone dhe 

mbrojtja e tyre.

• Shkëmbime ndërqytetase, rajonale, ballkanike dhe evropiane, 

përfaqësime dhe prezantime në panaire produktesh ku promovohen 

produktet e një qyteti tjetër. 

• Promovimi i vlerave vendase, rasteve të suksesshme të biznesit apo 

iniciativash me produkteve vendase

mbështëtese dhe nxitëse ndaj komunitetit, duke e pajisur me 

informacionin e nevojshëm si kuadrin ligjor, strategjitë ndërsektoriale, 

programet dhe nismat e prezantuara në këtë drejtim, aktorët që veprojnë, 

donatorët etj, rrit besueshmërinë në komunitet. 

Kjo qasje krijon ura bashkëpunimi dhe bashkëveprimi, si dhe nxit 

komunitetin në pjesëmarrje aktive, duke qenë ata vetë promotorë dhe 

aktorë të transformimit social-ekologjik, në dobi të bashkëjetesës në 

harmoni me natyrën.

5.4 Pushteti lokal si agjent ndryshimi.
Pushteti lokal është lokomotiva tërheqëse apo agjenti kryesor udhëheqës 

drejt transformimit social-ekologjik. Si një aktor politikbërës lokal dhe i 

mbështetur nga qeveria qendrore, pushteti lokal është i pajisur dhe 

disponon strategjitë dhe bazën ligjore për të vepruar në këtë drejtim. 

Por, situata aktuale, si nga ana financiare por edhe në burime njerëzore 

dhe materiale, thuajse në të gjitha bashkitë e vendit pengon punën dhe 

përpjekjet për realizimin e transformimit. 

Është jashtëzakonisht e nevojshme ngritja e kapaciteteve të stafeve të 

bashkive në sektorët përkatës, për menaxhimin e transformimit, 

mbështetje e bashkive me dokumente strategjike apo zbërthimin e 

strategjive kombëtare në nivele lokale, duke i përshtatur me situatën.

Gjithashtu nevojitet mbështetja ekonomike e bashkive, duke i promovuar 

ato në terrenin e donatorëve, si dhe mbështetje e reflektuar në draftimin 

apo hartimin e nismave. Fuqizimi i pushtetit lokal sjell rrjedhimisht edhe 

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

dhe garanton suksesin drejt transformimit social-ekologjik

5.5 Nxitja e bashkёpunimit midis trinomit pushtet 
lokal-biznes-komunitet.
Transformimi social-ekologjik nuk mund të realizohet vetëm nga pushteti 

lokal apo qeveria qendrore, të cilat disponojnë mjetet monetare dhe 

materiale. Nevojitet partneritet gjithëpërfshirës me të gjithë shoqërinë. Për 

të arritur qëllimin, nevojitet zgjerimi i rrjetit të bashkëpunëtorëve nga 

shoqëria civile, bizneset, ekspertët, komunitetet dhe qytetarët e 

zakonshëm. Të gjithë këta aktorë si dhe qytetarë duhet të jenë aktivë në 

një proces që garanton transparencë dhe besueshmëri përmes 

gjithëpërfshirjes. 

Një praktikë e sukseshme është edhe ajo e krijimit të platformës së 

transformimit, e cila i jep formë partneriteteve të ndryshme, krijon sinergji, 

vendos prioritete të përbashkëta dhe koordinon të gjithë aktorët. 

Platforma e transformimit shërben gjithashtu si platformë për zgjidhjen e 

konflikteve dhe organizon një monitorim të vazhdueshëm, si dhe një 

vlerësim të transformimit në shoqërinë e qytetit. Mbrojtja e klimës dhe e 

resurseve, shrytëzimi i racionalizuar dhe me kritere i burimeve, duhet të 

jetë prioritet në vendimet e qytetarëve për konsumin, në vendimet e 

pushtetit lokal dhe qendror për investime si dhe në modelet zhvillimore të 

biznesit dhe të sipërmarrjeve.

Gjetjet kryesore:  

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

rinovueshme është më e ulët se ajo e aktorëve lokalë. Vetëm 45% e të 

rinjve e kanë këtë informacion. Në rastin e aktorëve lokalë, e kanë 67% e 

tyre.

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

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

kuptojnë zbatimin e saj. Pak të rinj që u përgjigjën, treguan në përgjigjet e 

tyre një kuptim të kufizuar (si energjia diellore, e erës dhe hidrike, energjia 

nga burimet natyrore të rinovueshme, energjia që shndërrohet nga një 

formë në tjetrën etj). Në rastin e aktorëve të tjerë, 50% e tyre nuk janë 

përgjigjur. 

Përgjigjet përfshinin: Përdorimi i burimeve të pafundme natyrore si era 

dhe dielli për të prodhuar energji; zëvendësimi i burimeve aktuale të 

energjisë si karburantet me energji të rinovueshme; duke e përdorur atë 

për ngrohje; përdorimi i energjisë diellore; etj.)

• Shumica e të intervistuarve (86% e të rinjve dhe 58% e aktorëve 

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

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

paneleve diellore janë bizneset dhe familjet.

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

dëgjuar për to. Megjithatë, shumica e të rinjve që u përgjigjën (ose 94%) 

nuk u përgjigjën se çfarë janë certifikatat bio dhe kush i përdor ato. Nga 

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

Shumica e njerëzve që janë përgjigjur (ose 83%) nuk kanë njohuri.

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

93% e të rinjve dhe 100% e aktorëve vendorë janë përgjigjur me “po”.

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

shumica e të rinjve (ose 72%) dhe aktorëve lokalë (ose 67%) janë përgjigjur 

me “jo”. Argumentet përfshijnë: ajri është i ndotur nga minierat e gurit; 

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

mbeturinat nga përdorimi i kimikateve në bujqësi etj.

• Për sa i përket pyetjes se si ruhen nga konsumi sipërfaqet dhe 

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

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

përgjigjur se sipërfaqet e gjelbra dhe burimet nuk ruhen nga konsumi 

(sidomos konsumi i druve të zjarrit).

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

janë përgjigjur se shkolla/universiteti përgatit ekspertë për këto fusha. 

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

bashkëkohore. Në mbështetje të përgjigjes së tyre, aktorët vendorë 

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

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

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

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

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

(22%). 68% e aktorëve lokalë janë përgjigjur se kanë njohuri për format 

solidare të mirëqenies së përbashkët, duke përfshirë mbrojtjen e 

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

ndaj natyrës.

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

ka politika rajonale që synojnë reduktimin e përdorimit të makinave. Ndër 

aktorët vendorë ka të anketuar që mendojnë se bashkia promovon 

politikat për reduktimin e përdorimit të makinave.

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

komunitetin ku jetojmë. Ai shihet si një nevojë e domosdoshme 

implementimi social, sepse ka impakt të drejtpërdrejtë dhe indirekt në 

ndryshimet klimatike.

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

anketuar, vihet 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 Përmet.

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 dhe nxitja e implementimit të kuadrit ligjor dhe nxitja e 

partneriteteve mes institucioneve lokale dhe qendrore me biznesin, OJF 

dhe komunitetin me qëllim transformimin social-ekologjik dhe ekonomik.



1. PЁRSE KY MANUAL?  

Ky manual vjen në një moment kur e gjithë bota po përballet me 

ndryshimet klimatike, me shterimin e rezervave fosile, keqpërdorimin e 

burimeve, rritjen e niveleve të CO2, ndotjen e tokës, ujit dhe ajrit. Në 

hartimin e këtij manuali u përdoren metodologji të ndryshme si 

hulumtimi në terren, mbledhje informacionesh të dokumentuara nga të 

dhënat statistikore në institucionet si bashkia, Zyra Arsimore, shkollat, 

Drejtoria e Shëndetit Publik, OJF, biznese etj, intervista me fokus grupe, 

anketa me të rinjtë e komunitetit si dhe takime dhe workshope. Pra, puna 

në ndërtimin e këtij manuali përfshiu në vetvete angazhimin dhe 

përfshirjen e të gjithë komunitetit në Bashkinë Përmet, duke mbledhur 

informacion nga këndvështrime të ndryshme që prekin komunitetin.

 

Manuali do të ndikojë në mënyrë direkte mbi institucionet publike, OJF-të 

dhe biznesin, pasi strukturon veprimet dhe drejtimet e politikave 

mjedisore si në nivel lokal por edhe kombëtar. Manuali gjithashtu ndikon 

në mënyrë direkte por edhe indirekte mbi komunitetin, pasi 

ndërgjegjëson dhe promovon në një shkallë të gjerë trasformimin 

ekologjik. Ky manual synon të hedhë hapat themelore drejt transformimit 

ekologjik dhe drejt një të ardhmeje të sigurt. Manuali është një vlerë e 

shtuar për shoqërinë pasi edukon, mbron dhe na udhëzon drejt një të 

ardhmeje më të mirë dhe më të sigurt për ne dhe brezat që do të vijnë.

në Evropë dhe energjia e përdorur vjen e pastër nga hidrocentralet, por 

vlen të përmenden nismat që po ndërmerren në krijimin e parqeve 

fotovoltaike si ai i Karavastasë, vendosja e neoneve ndriçuese të natës me 

panele diellore, vendosja nëpër institucionet publike e paneleve diellore 

apo hapja e ankandeve nga ana e Ministrisë së Energjitikës për parqet 

eloike (shfryrtëzimin e erës). Strategjia kombëtare e energjisë, “Shqipëria 

2030” synon arritjen e niveleve të konsumit të energjisë së rinovueshme 

në 42% deri në vitin 2030.

 

Transformimi i mobilitetit - Shqipëria aktualisht përdor një sistem 

transporti dhe mobiliteti të vjetër, kryesisht autobusat dhe furgonat. Këto 

mjete transporti janë kryesisht të amortizuara, çka shkakton një ndotje të 

konsiderueshme. Hapat konkretë në drejtim të kësaj situate janë 

ndërmarrë nga qeveria në bashkëpunim me programin e Bashkimit 

Europian, “IPA3”, në rivitalizimin e hekurudhave shqiptare, ku ka filluar 

rindërtimi i linjës hekurudhore Tiranë-Rinas-Durrës, si dhe është në fazë 

studimi linja Hani i Hotit, Shkodër-Korçë, Greqi, si pjesë e projektit të BE 

për interkonjeksionin. 

Gjithashtu, po ndërmerren hapa konkrete nga bashkitë e mëdha në 

zëvendësimin e autobusave me lëndë djegëse të transportit urban me 

autobusa elektrikë. Shumë bashki po promovojnë dhe nxisin përdorimin e 

taksive elektrike, duke u mbështetur në ngritjen e stacioneve të karikimit 

elektrik. Një zhvillim të madh po marrin edhe ndërtimi i korsive për 

biçikleta dhe aktivitetet si “Një ditë pa makinë”,“PedalON”etj. 

Transformimi i ngrohjes dhe politika të qëndrueshme të strehimit - 

Sistemi i ngrohjes në familjet shqiptare funksionon kryesisht me djegien e 

lëndës drrusore, ndërsa në institucionet shtetërore si shkolla, spitale, 

konvikte dhe godina të ndryshme administrative përmes kaldajave me 

naftë ose energji elektrike. Në këtë drejtim, vlen të përmendet iniciativa e 

biznesit në zëvendësimin e lëndës drusore me pelet, një mënyrë kjo më 

ekonomike, më efiçente në ngrohje dhe miqësore me ambientin.

 

Transformimi industrial dhe sufiçenca: prodhimi dhe konsumi - 

Shqipëria nuk ka një aktivitet industrial të zhvilluar dhe për pasojë është 

një vend importues i produkteve dhe shërbimeve, duke e karakterizuar 

kështu ekonominë shqiptare si një ekonomi konsumi. Për pasojë, kemi 

edhe një suficit në prodhim-konsum. Megjithatë, industria ekzistuese ka 

nevojë për zbatimin e kuadrit ligjor dhe përdorimin e lëndëve ekologjike 

dhe miqësore me ambientin. Gjithashtu, është tejet i rëndësishëm 

edukimi dhe ndërgjegjësimi i publikut në shkallë të gjerë, mbi konsumin 

dhe përdorimin e racionalizuar të produkteve dhe shërbimeve.

  

Transformimi i mënyrës së ushqyerjes dhe përdorimi i qëndrueshëm i 

tokës - Për sa i takon mënyrës së ushqyerjes dhe përdorimit të 

qëndrueshëm të tokës, mund të themi se aksionet në këtë aspekt kanë 

ardhur më së shumti si ndërgjegjësim nga ana e konsumatorit, i cili është 

shumë i ndjeshëm për këto çështje. Në këtë fushë, vlen të përmendet 

iniciativa e vetë fermerëve në kultivimin e farërave lokale dhe autoktone, 

përdorimin e plehrave organike si dhe mbrojtjen e ruajtjen e tokës. Sot që 

flasim janë ndërmarrë një sërë nismash si “Blej shqip”, “Eat local”, Slow 

food” etj, nisma të cilat promovojnë produkte të pastra dhe miqësore me 

natyrën.

2. KRIZA KLIMATIKE DHE SITUATA 
AKTUALE NЁ SHQIPЁRI. 
Kriza klimatike në Shqipëri ka dhënë ndjeshëm efektet e veta. Bazuar në 

studimet e tij të fundit, 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, 

ndikim i konsiderueshëm vlerësohet në sasinë e reshjeve, e cila është ulur 

në 10-15%, por gjithashtu vihet re një rritje e intensitetit të reshjeve në 

formën e shtrëngatave apo stuhive, duke shkaktuar përmbytje të 

njëpasnjëshme me dëmtime në banesa, por edhe në toka e kultura 

bujqësore. 

Gjithashtu është shtuar edhe fenomeni i erozionit detar, ku me mijëra 

hektarë tokë po humbasin dhe po degradohen nga vërshimi i detit. Sipas 

po të njëjtit Institut, vlerësohet së trendi i rritjes së temperaturës mesatare 

në Shqipëri është në rritje dhe se në dekadat e fundit temperatura 

mesatare është rritur me një gradë celcius. Në përgjigje të këtyre 

fenomeneve kryesore, por edhe të tjerë fenomene që vijnë si derivate të 

njëra-tjetrës, janë ngritur një serë instancash apo grupe pune me 

përfaqësues të qeverisë qendrore, institucioneve lokale, OJF dhe 

specialistë të ndryshëm, për t’ju përgjigjur emergjencës së krizës 

klimatike. Tashmë, janë hartuar një sërë strategjish dhe programesh, si 

dhe është përmirësuar kuadri ligjor duke e përafruar me atë të Bashkimit 

Europian. 

Mbi bazën e 5 shtyllave kryesore të transformimit social-ekologjik vlen të 

theksohen nismat e ndërmarra si;

Transformimi energjitik - Shqipëria është vendi i dytë nga pasuritë hidrike 

djathit, punishtet e glikove, kantinat e verës dhe rakisë apo dhe të frutave 

të thata. Për sa i takon mënyrës së ushqyerjes dhe mbrojtjes së tokës, janë 

ndërmarrë një sërë nismash dhe aksionesh. Në Bashkinë Përmet janë 

zhvilluar një sërë programesh të formimit profesional nga organizata të 

ndryshme dhe institucione shtetërore, kjo pasi Përmeti është një ndër 

zonat më atraktive në jug, sa i takon turizmit alternativ. Aktualisht, po 

realizohen një sërë trajnimesh në inovacion, në sportet e reja rafting, 

climbing, treeking etj, por asaj që po i jepet rëndesi është tradita si në 

kulinari por edhe në përpunimin e produkteve (zahireve) tradicionale dhe 

antike, e cila ka nxitur hulumtimin në kurikula të vjetra, sa i takon kurseve 

të formimit profesional në enogastronomi dhe kuzhinë tradicionale.

Fakti që pjesa më e madhe e bashkisë është zonë e mbrojtur, ndihmon në 

ruajtjen e cilësisë së ujit dhe tokës.

4. ÇFARЁ ЁSHTЁ TRANSFORMIMI 
SOCIAL-EKOLOGJIK? 

Transformimi social-ekologjik është një term përmbledhës që përfshin 

ndryshimet politike, social-ekonomike dhe kulturore që rezultojnë nga 

përpjekjet e bëra prej sektorëve të ndryshëm, për të trajtuar çështjet 

social-ekologjike me të cilat po përballet njerëzimi aktualisht. Ai i referohet 

proceseve të ndërveprimit të shoqërisë njerëzore me natyrën, ku 

përfshihen konsumi material me natyrën (si përdorimi i karburanteve 

fosile, shfrytëzimi i tokës, i pyjeve, lumenjve, deteve, ajrit, etj), si dhe 

marrëdhëniet e shumëfishta shoqërore me natyrën (turizmi, bujqësia, 

blegtoria, aktivitetet recreative) etj. Pra këto marrëdhënie të shumëfishta 

shoqërore që njerëzimi ka me natyrën, janë bërë jashtëzakonisht kritike në 

dekadat e fundit dhe përshkruhen si krizë social-ekologjike që duhet të 

përballohet nga një aksion i qëndrueshëm global. 

Për këtë është i domosdoshëm transformimi rrënjësor i mënyrës sonë të 

jetesës dhe i ekonomisë.

Për ta arritur këtë, ne kemi nevojë për transformimin në prodhimin e 

energjisë, të mobilitetit, të mënyrës si jetojmë, të prodhimit industrial, të 

konsumit privat si dhe të shfrytëzimit të tokës dhe të traditave tona të 

ushqyerjes.

5. TRANSFORMIMI SOCIAL-EKOLOGJIK 
NЁ PRAKTIKЁ: 
Komuniteti është shumë i ndjeshëm ndaj çështjeve social-ekologjike në 

përgjithësi. Është shumë i qartë në botëkuptimin dhe në mënyrën e tij të 

jetesës, e cila ka të bëjë drejtpërsëdrejti me bashkëveprimin fizik dhe 

social me natyrën. Megjithatë, vlerësohet se komuniteti është lënë i vetëm 

në këtë drejtim. Nuk mund të thuhet se nuk ekzistojnë strategjitë, bazat 

ligjore apo programet e ndryshme nga ana e qeverisë, por zbatimi në 

praktikë i tyre, promovimi dhe prezantimi me komunitetin, pothuajse nuk 

ekziston. Komuniteti e ka vullnetin dhe dëshirën për të qenë protagonist 

në transformimin social-ekologjik, por i mungojnë mjetet, baza strategjike 

e ligjore, si dhe drejtimet në të cilat duhet të veprojë. Transformimi 

social-ekologjik pasqyrohet drejtpërsëdrejti në komunitet, në mënyrën e 

jetesës së secilit prej nesh, në aktivitetet që ne zhvillojmë, qofshin biznese 

apo edhe institucione publike e jopublike. Në zbatimin dhe 

implementimin e tij, gjithmonë duhet patur një qasje nga poshtë-lart, ku 

në bazë duhet të jetë komuniteti, sepse është komuniteti ai që ndikohet 

3. ANALIZA E SITUATЁS NЁ NIVEL 
LOKAL: 
Bashkia Përmet është një bashki e vogël në jug të Shqipërisë me një 

popullsi rreth 23 mijë banorë. Afërsisht rreth 70% e territorit të bashkisë 

është zonë e mbrojtur, pjesë e Parkut kombëtar “Bredhi i 

Hotovës-Dangëlli”. Sa i takon çështjes së transformimit energjitik, konsumi 

është i varur drejtpërdrejt nga energjia elektrike dhe kjo si pasojë e 

zhvillimit të ulët ekonomik të zonës dhe mungesës së investimeve në këtë 

sektor. Megjithatë, iniciativat nga biznesi lokal apo nga konsumatori 

familjar nuk mungojnë, sado të vogla që ato janë. Instalimi i paneleve 

diellore për ngrohjen e ujit në hotele, por edhe nëpër banesa, po kthehet 

në një trend të kohëve të fundit. 

Një tjetër moment i cili vlen të theksohet dhe analizohet, është edhe 

çështja e mobilitetit dhe ofertës së transportit publik. Bashkia Përmet 

është një bashki e vogël ku shërbimi urban nuk ofrohet. Shërbimi i cili 

ofrohet është “co-sharing”, i ndarjes së taksive 4+1 apo furgonave që lidhin 

njësitë administrative ose fshatrat me qytetin. Oferta për shërbimin e 

transportit është fikse dhe e palëvizshme. Aktiviteti i këtyre automjeteve, 

nuk prodhon ndonjë impakt në ambient apo në ekologjinë e tij. Për sa i 

takon konsumit familjar, ngrohja është e organizuar në lëndë drusore, si 

dhe në kaldaja me lëndë djegëse karburant ose energji elektrike. Në këtë 

aspekt vlen të përmenden vendimet e Këshillit Bashkiak, i cili vendos 

kritere mbi lëndën e shfrytëzueshme drusore dhe caktimin e zonave 

pyjore për shfrytëzim.

 

Në Bashkinë Përmet industria thuajse nuk ekziston dhe ato pak punishte 

të vogla që ekzistojnë, janë të karakterit artizanal familjar, siç janë baxhot e 

drejtpërsëdrejti. Për të vazhduar më tej me biznesin, OJF, komunitetin e 

donatorëve dhe specialistë të fushave të ndryshme, institucionet lokale 

dhe së fundmi pushteti qendror.

5.1 Ku merr formё ky transformim: 
Transformimi social-ekologjik merr formë përmes çdo individi. Çdo qytetar 

duhet të jetë i mirëinformuar për çështjet ekologjike. Ai duhet të jetë aktiv 

e të veprojë duke iu përshtatur ndryshimeve që po vijnë. Në bazë të një 

studimi të realizuar së fundmi në Bashkinë Përmet, rreth 67% e të 

anketuarve shprehen se kanë njohuri për energjinë e rinovueshme dhe se 

po marrin masa që në familjet e tyre të instalojnë panelet diellore për 

ngrohjen e ujit dhe ky është një shembull shumë i mirë i qasjes pro-aktive 

dhe individuale drejt ndryshimeve social-ekologjike. 

Biznesi ka gjithashtu një qasje pro-aktive ndaj transformimit 

social-ekologjik, pasi ata vlerësojnë se mbrojtja e resurseve dhe natyrës, 

shfrytëzimi i racionalizuar, bujqësia ekologjike apo edhe aktivitetet 

alternative dhe sociale që sjell ky transformim, do të ndikojnë pozitivisht 

në aktivitetet e tyre, duke ulur kostot e biznesit, rritur cilësinë e shërbimeve 

dhe produkteve që ofrojnë, ofertën ekonomike lokale dhe ekonominë e 

zonës.  Sa i takon institucioneve të arsimit, duhet thënë se qasja e tyre ndaj 

transformimit social-ekologjik nuk është në nivele të kënaqshme, 

pavarësisht dëshirës së drejtuesve të këtyre institucioneve për të 

ndërmarrë nisma dhe për t’u organizuar në aktivitete apo fushata të 

ndryshme. 

Arsimi ka mbetur peng i kurrikulave të vjetruara, rishikimi i të cilave është i 

nevojshëm, për t’u përshtatur me situatën bashkëkohore në mënyrë që 

roli dhe aktivizmi i tyre të jetë sa më i madh dhe i qëndrueshëm. Pushteti 

vendor, me gjithë mungesën e madhe të mjeteve dhe fondeve për të 

ndërhyrë, gjithmonë është i pranishëm dhe me një qasje pozitive në 

trajtimin e çështjeve ekologjike, duke luajtur një rol udhëheqës dhe nxitës 

ndaj komunitetit, i cili i beson dhe shprehet pozitivisht se aktori më 

potencial që mund ta udhëheqë drejt transforimit social-ekologjik është 

pushteti lokal.

5.2 Ndёrgjegjёsimi qytetar.
Ndërgjegjësimi qytetar është hapi i parë që duhet të ndërmerret në 

drejtimin e transformimit social-ekologjik. Megjithëse qytetarët janë të 

informuar dhe të ndjeshëm ndaj çështjeve ekologjike, sërish është i 

nevojshëm informimi dhe ndërgjegjësimi i tyre. Në terren vihet re nevoja 

për të shpërndarë informacione mbi transformimin social-ekologjik, si dhe 

ku konsiston ai. 

Po ashtu, qytetarët kanë nevojë të informohen se çfarë ndikimi ka ky lloj 

transformimi në jetën tonë dhe se çfarë ndodh nëse nuk shkojmë drejt tij.

Evidentimi dhe komunikimi i shembujve dhe praktikave të suksesshme 

nga rajoni dhe bota, i shërbejnë rritjes së ndërgjegjësimit qytetar për 

përshtatjen e domosdoshme me këtë lloj transformimi. 

5.3 Qasja nё komunitet.
Komuniteti është aktori kryesor në transformimin social-ekologjik. Veprimi 

i komunitetit si një dhe i vetëm, duke e vendosur veten në qendër të 

aksioneve, garanton suksesin e transformimit. Realizimi i një qasjeje 

• Rritja e kapaciteteve të institucioneve lokale në lidhje me njohjen, 

implementimin e transformimit social-ekologjik.

• Ndërgjegjësimi dhe sensibilizimi i qytetarëve mbi mjedisin, mbetjet 

urbane, transformimin social-ekologjik apo politikat globale me metoda 

më gjithpërfshirëse.

• Certifikimi i produkteve vendase, krijimi i markave lokale dhe 

mbrojtja e tyre.

• Vendosja e standardeve ekologjike si ndërtimet ekologjike, kritere të 

shfrytëzimit racional të pyjeve, kullotave, ujit dhe tokës. Zhvillimi i 

bujqësisë ekologjike, ruajtja e farave autoktone, racave autoktone dhe 

mbrojtja e tyre.

• Shkëmbime ndërqytetase, rajonale, ballkanike dhe evropiane, 

përfaqësime dhe prezantime në panaire produktesh ku promovohen 

produktet e një qyteti tjetër. 

• Promovimi i vlerave vendase, rasteve të suksesshme të biznesit apo 

iniciativash me produkteve vendase

mbështëtese dhe nxitëse ndaj komunitetit, duke e pajisur me 

informacionin e nevojshëm si kuadrin ligjor, strategjitë ndërsektoriale, 

programet dhe nismat e prezantuara në këtë drejtim, aktorët që veprojnë, 

donatorët etj, rrit besueshmërinë në komunitet. 

Kjo qasje krijon ura bashkëpunimi dhe bashkëveprimi, si dhe nxit 

komunitetin në pjesëmarrje aktive, duke qenë ata vetë promotorë dhe 

aktorë të transformimit social-ekologjik, në dobi të bashkëjetesës në 

harmoni me natyrën.

5.4 Pushteti lokal si agjent ndryshimi.
Pushteti lokal është lokomotiva tërheqëse apo agjenti kryesor udhëheqës 

drejt transformimit social-ekologjik. Si një aktor politikbërës lokal dhe i 

mbështetur nga qeveria qendrore, pushteti lokal është i pajisur dhe 

disponon strategjitë dhe bazën ligjore për të vepruar në këtë drejtim. 

Por, situata aktuale, si nga ana financiare por edhe në burime njerëzore 

dhe materiale, thuajse në të gjitha bashkitë e vendit pengon punën dhe 

përpjekjet për realizimin e transformimit. 

Është jashtëzakonisht e nevojshme ngritja e kapaciteteve të stafeve të 

bashkive në sektorët përkatës, për menaxhimin e transformimit, 

mbështetje e bashkive me dokumente strategjike apo zbërthimin e 

strategjive kombëtare në nivele lokale, duke i përshtatur me situatën.

Gjithashtu nevojitet mbështetja ekonomike e bashkive, duke i promovuar 

ato në terrenin e donatorëve, si dhe mbështetje e reflektuar në draftimin 

apo hartimin e nismave. Fuqizimi i pushtetit lokal sjell rrjedhimisht edhe 

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

dhe garanton suksesin drejt transformimit social-ekologjik

5.5 Nxitja e bashkёpunimit midis trinomit pushtet 
lokal-biznes-komunitet.
Transformimi social-ekologjik nuk mund të realizohet vetëm nga pushteti 

lokal apo qeveria qendrore, të cilat disponojnë mjetet monetare dhe 

materiale. Nevojitet partneritet gjithëpërfshirës me të gjithë shoqërinë. Për 

të arritur qëllimin, nevojitet zgjerimi i rrjetit të bashkëpunëtorëve nga 

shoqëria civile, bizneset, ekspertët, komunitetet dhe qytetarët e 

zakonshëm. Të gjithë këta aktorë si dhe qytetarë duhet të jenë aktivë në 

një proces që garanton transparencë dhe besueshmëri përmes 

gjithëpërfshirjes. 

Një praktikë e sukseshme është edhe ajo e krijimit të platformës së 

transformimit, e cila i jep formë partneriteteve të ndryshme, krijon sinergji, 

vendos prioritete të përbashkëta dhe koordinon të gjithë aktorët. 

Platforma e transformimit shërben gjithashtu si platformë për zgjidhjen e 

konflikteve dhe organizon një monitorim të vazhdueshëm, si dhe një 

vlerësim të transformimit në shoqërinë e qytetit. Mbrojtja e klimës dhe e 

resurseve, shrytëzimi i racionalizuar dhe me kritere i burimeve, duhet të 

jetë prioritet në vendimet e qytetarëve për konsumin, në vendimet e 

pushtetit lokal dhe qendror për investime si dhe në modelet zhvillimore të 

biznesit dhe të sipërmarrjeve.

Gjetjet kryesore:  

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

rinovueshme është më e ulët se ajo e aktorëve lokalë. Vetëm 45% e të 

rinjve e kanë këtë informacion. Në rastin e aktorëve lokalë, e kanë 67% e 

tyre.

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

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

kuptojnë zbatimin e saj. Pak të rinj që u përgjigjën, treguan në përgjigjet e 

tyre një kuptim të kufizuar (si energjia diellore, e erës dhe hidrike, energjia 

nga burimet natyrore të rinovueshme, energjia që shndërrohet nga një 

formë në tjetrën etj). Në rastin e aktorëve të tjerë, 50% e tyre nuk janë 

përgjigjur. 

Përgjigjet përfshinin: Përdorimi i burimeve të pafundme natyrore si era 

dhe dielli për të prodhuar energji; zëvendësimi i burimeve aktuale të 

energjisë si karburantet me energji të rinovueshme; duke e përdorur atë 

për ngrohje; përdorimi i energjisë diellore; etj.)

• Shumica e të intervistuarve (86% e të rinjve dhe 58% e aktorëve 

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

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

paneleve diellore janë bizneset dhe familjet.

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

dëgjuar për to. Megjithatë, shumica e të rinjve që u përgjigjën (ose 94%) 

nuk u përgjigjën se çfarë janë certifikatat bio dhe kush i përdor ato. Nga 

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

Shumica e njerëzve që janë përgjigjur (ose 83%) nuk kanë njohuri.

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

93% e të rinjve dhe 100% e aktorëve vendorë janë përgjigjur me “po”.

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

shumica e të rinjve (ose 72%) dhe aktorëve lokalë (ose 67%) janë përgjigjur 

me “jo”. Argumentet përfshijnë: ajri është i ndotur nga minierat e gurit; 

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

mbeturinat nga përdorimi i kimikateve në bujqësi etj.

• Për sa i përket pyetjes se si ruhen nga konsumi sipërfaqet dhe 

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

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

përgjigjur se sipërfaqet e gjelbra dhe burimet nuk ruhen nga konsumi 

(sidomos konsumi i druve të zjarrit).

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

janë përgjigjur se shkolla/universiteti përgatit ekspertë për këto fusha. 

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

bashkëkohore. Në mbështetje të përgjigjes së tyre, aktorët vendorë 

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

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

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

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

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

(22%). 68% e aktorëve lokalë janë përgjigjur se kanë njohuri për format 

solidare të mirëqenies së përbashkët, duke përfshirë mbrojtjen e 

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

ndaj natyrës.

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

ka politika rajonale që synojnë reduktimin e përdorimit të makinave. Ndër 

aktorët vendorë ka të anketuar që mendojnë se bashkia promovon 

politikat për reduktimin e përdorimit të makinave.

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

komunitetin ku jetojmë. Ai shihet si një nevojë e domosdoshme 

implementimi social, sepse ka impakt të drejtpërdrejtë dhe indirekt në 

ndryshimet klimatike.

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

anketuar, vihet 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 Përmet.

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 dhe nxitja e implementimit të kuadrit ligjor dhe nxitja e 

partneriteteve mes institucioneve lokale dhe qendrore me biznesin, OJF 

dhe komunitetin me qëllim transformimin social-ekologjik dhe ekonomik.



1. PЁRSE KY MANUAL?  

Ky manual vjen në një moment kur e gjithë bota po përballet me 

ndryshimet klimatike, me shterimin e rezervave fosile, keqpërdorimin e 

burimeve, rritjen e niveleve të CO2, ndotjen e tokës, ujit dhe ajrit. Në 

hartimin e këtij manuali u përdoren metodologji të ndryshme si 

hulumtimi në terren, mbledhje informacionesh të dokumentuara nga të 

dhënat statistikore në institucionet si bashkia, Zyra Arsimore, shkollat, 

Drejtoria e Shëndetit Publik, OJF, biznese etj, intervista me fokus grupe, 

anketa me të rinjtë e komunitetit si dhe takime dhe workshope. Pra, puna 

në ndërtimin e këtij manuali përfshiu në vetvete angazhimin dhe 

përfshirjen e të gjithë komunitetit në Bashkinë Përmet, duke mbledhur 

informacion nga këndvështrime të ndryshme që prekin komunitetin.

 

Manuali do të ndikojë në mënyrë direkte mbi institucionet publike, OJF-të 

dhe biznesin, pasi strukturon veprimet dhe drejtimet e politikave 

mjedisore si në nivel lokal por edhe kombëtar. Manuali gjithashtu ndikon 

në mënyrë direkte por edhe indirekte mbi komunitetin, pasi 

ndërgjegjëson dhe promovon në një shkallë të gjerë trasformimin 

ekologjik. Ky manual synon të hedhë hapat themelore drejt transformimit 

ekologjik dhe drejt një të ardhmeje të sigurt. Manuali është një vlerë e 

shtuar për shoqërinë pasi edukon, mbron dhe na udhëzon drejt një të 

ardhmeje më të mirë dhe më të sigurt për ne dhe brezat që do të vijnë.

në Evropë dhe energjia e përdorur vjen e pastër nga hidrocentralet, por 

vlen të përmenden nismat që po ndërmerren në krijimin e parqeve 

fotovoltaike si ai i Karavastasë, vendosja e neoneve ndriçuese të natës me 

panele diellore, vendosja nëpër institucionet publike e paneleve diellore 

apo hapja e ankandeve nga ana e Ministrisë së Energjitikës për parqet 

eloike (shfryrtëzimin e erës). Strategjia kombëtare e energjisë, “Shqipëria 

2030” synon arritjen e niveleve të konsumit të energjisë së rinovueshme 

në 42% deri në vitin 2030.

 

Transformimi i mobilitetit - Shqipëria aktualisht përdor një sistem 

transporti dhe mobiliteti të vjetër, kryesisht autobusat dhe furgonat. Këto 

mjete transporti janë kryesisht të amortizuara, çka shkakton një ndotje të 

konsiderueshme. Hapat konkretë në drejtim të kësaj situate janë 

ndërmarrë nga qeveria në bashkëpunim me programin e Bashkimit 

Europian, “IPA3”, në rivitalizimin e hekurudhave shqiptare, ku ka filluar 

rindërtimi i linjës hekurudhore Tiranë-Rinas-Durrës, si dhe është në fazë 

studimi linja Hani i Hotit, Shkodër-Korçë, Greqi, si pjesë e projektit të BE 

për interkonjeksionin. 

Gjithashtu, po ndërmerren hapa konkrete nga bashkitë e mëdha në 

zëvendësimin e autobusave me lëndë djegëse të transportit urban me 

autobusa elektrikë. Shumë bashki po promovojnë dhe nxisin përdorimin e 

taksive elektrike, duke u mbështetur në ngritjen e stacioneve të karikimit 

elektrik. Një zhvillim të madh po marrin edhe ndërtimi i korsive për 

biçikleta dhe aktivitetet si “Një ditë pa makinë”,“PedalON”etj. 

Transformimi i ngrohjes dhe politika të qëndrueshme të strehimit - 

Sistemi i ngrohjes në familjet shqiptare funksionon kryesisht me djegien e 

lëndës drrusore, ndërsa në institucionet shtetërore si shkolla, spitale, 

konvikte dhe godina të ndryshme administrative përmes kaldajave me 

naftë ose energji elektrike. Në këtë drejtim, vlen të përmendet iniciativa e 

biznesit në zëvendësimin e lëndës drusore me pelet, një mënyrë kjo më 

ekonomike, më efiçente në ngrohje dhe miqësore me ambientin.

 

Transformimi industrial dhe sufiçenca: prodhimi dhe konsumi - 

Shqipëria nuk ka një aktivitet industrial të zhvilluar dhe për pasojë është 

një vend importues i produkteve dhe shërbimeve, duke e karakterizuar 

kështu ekonominë shqiptare si një ekonomi konsumi. Për pasojë, kemi 

edhe një suficit në prodhim-konsum. Megjithatë, industria ekzistuese ka 

nevojë për zbatimin e kuadrit ligjor dhe përdorimin e lëndëve ekologjike 

dhe miqësore me ambientin. Gjithashtu, është tejet i rëndësishëm 

edukimi dhe ndërgjegjësimi i publikut në shkallë të gjerë, mbi konsumin 

dhe përdorimin e racionalizuar të produkteve dhe shërbimeve.

  

Transformimi i mënyrës së ushqyerjes dhe përdorimi i qëndrueshëm i 

tokës - Për sa i takon mënyrës së ushqyerjes dhe përdorimit të 

qëndrueshëm të tokës, mund të themi se aksionet në këtë aspekt kanë 

ardhur më së shumti si ndërgjegjësim nga ana e konsumatorit, i cili është 

shumë i ndjeshëm për këto çështje. Në këtë fushë, vlen të përmendet 

iniciativa e vetë fermerëve në kultivimin e farërave lokale dhe autoktone, 

përdorimin e plehrave organike si dhe mbrojtjen e ruajtjen e tokës. Sot që 

flasim janë ndërmarrë një sërë nismash si “Blej shqip”, “Eat local”, Slow 

food” etj, nisma të cilat promovojnë produkte të pastra dhe miqësore me 

natyrën.

2. KRIZA KLIMATIKE DHE SITUATA 
AKTUALE NЁ SHQIPЁRI. 
Kriza klimatike në Shqipëri ka dhënë ndjeshëm efektet e veta. Bazuar në 

studimet e tij të fundit, 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, 

ndikim i konsiderueshëm vlerësohet në sasinë e reshjeve, e cila është ulur 

në 10-15%, por gjithashtu vihet re një rritje e intensitetit të reshjeve në 

formën e shtrëngatave apo stuhive, duke shkaktuar përmbytje të 

njëpasnjëshme me dëmtime në banesa, por edhe në toka e kultura 

bujqësore. 

Gjithashtu është shtuar edhe fenomeni i erozionit detar, ku me mijëra 

hektarë tokë po humbasin dhe po degradohen nga vërshimi i detit. Sipas 

po të njëjtit Institut, vlerësohet së trendi i rritjes së temperaturës mesatare 

në Shqipëri është në rritje dhe se në dekadat e fundit temperatura 

mesatare është rritur me një gradë celcius. Në përgjigje të këtyre 

fenomeneve kryesore, por edhe të tjerë fenomene që vijnë si derivate të 

njëra-tjetrës, janë ngritur një serë instancash apo grupe pune me 

përfaqësues të qeverisë qendrore, institucioneve lokale, OJF dhe 

specialistë të ndryshëm, për t’ju përgjigjur emergjencës së krizës 

klimatike. Tashmë, janë hartuar një sërë strategjish dhe programesh, si 

dhe është përmirësuar kuadri ligjor duke e përafruar me atë të Bashkimit 

Europian. 

Mbi bazën e 5 shtyllave kryesore të transformimit social-ekologjik vlen të 

theksohen nismat e ndërmarra si;

Transformimi energjitik - Shqipëria është vendi i dytë nga pasuritë hidrike 

djathit, punishtet e glikove, kantinat e verës dhe rakisë apo dhe të frutave 

të thata. Për sa i takon mënyrës së ushqyerjes dhe mbrojtjes së tokës, janë 

ndërmarrë një sërë nismash dhe aksionesh. Në Bashkinë Përmet janë 

zhvilluar një sërë programesh të formimit profesional nga organizata të 

ndryshme dhe institucione shtetërore, kjo pasi Përmeti është një ndër 

zonat më atraktive në jug, sa i takon turizmit alternativ. Aktualisht, po 

realizohen një sërë trajnimesh në inovacion, në sportet e reja rafting, 

climbing, treeking etj, por asaj që po i jepet rëndesi është tradita si në 

kulinari por edhe në përpunimin e produkteve (zahireve) tradicionale dhe 

antike, e cila ka nxitur hulumtimin në kurikula të vjetra, sa i takon kurseve 

të formimit profesional në enogastronomi dhe kuzhinë tradicionale.

Fakti që pjesa më e madhe e bashkisë është zonë e mbrojtur, ndihmon në 

ruajtjen e cilësisë së ujit dhe tokës.

4. ÇFARЁ ЁSHTЁ TRANSFORMIMI 
SOCIAL-EKOLOGJIK? 

Transformimi social-ekologjik është një term përmbledhës që përfshin 

ndryshimet politike, social-ekonomike dhe kulturore që rezultojnë nga 

përpjekjet e bëra prej sektorëve të ndryshëm, për të trajtuar çështjet 

social-ekologjike me të cilat po përballet njerëzimi aktualisht. Ai i referohet 

proceseve të ndërveprimit të shoqërisë njerëzore me natyrën, ku 

përfshihen konsumi material me natyrën (si përdorimi i karburanteve 

fosile, shfrytëzimi i tokës, i pyjeve, lumenjve, deteve, ajrit, etj), si dhe 

marrëdhëniet e shumëfishta shoqërore me natyrën (turizmi, bujqësia, 

blegtoria, aktivitetet recreative) etj. Pra këto marrëdhënie të shumëfishta 

shoqërore që njerëzimi ka me natyrën, janë bërë jashtëzakonisht kritike në 

dekadat e fundit dhe përshkruhen si krizë social-ekologjike që duhet të 

përballohet nga një aksion i qëndrueshëm global. 

Për këtë është i domosdoshëm transformimi rrënjësor i mënyrës sonë të 

jetesës dhe i ekonomisë.

Për ta arritur këtë, ne kemi nevojë për transformimin në prodhimin e 

energjisë, të mobilitetit, të mënyrës si jetojmë, të prodhimit industrial, të 

konsumit privat si dhe të shfrytëzimit të tokës dhe të traditave tona të 

ushqyerjes.

5. TRANSFORMIMI SOCIAL-EKOLOGJIK 
NЁ PRAKTIKЁ: 
Komuniteti është shumë i ndjeshëm ndaj çështjeve social-ekologjike në 

përgjithësi. Është shumë i qartë në botëkuptimin dhe në mënyrën e tij të 

jetesës, e cila ka të bëjë drejtpërsëdrejti me bashkëveprimin fizik dhe 

social me natyrën. Megjithatë, vlerësohet se komuniteti është lënë i vetëm 

në këtë drejtim. Nuk mund të thuhet se nuk ekzistojnë strategjitë, bazat 

ligjore apo programet e ndryshme nga ana e qeverisë, por zbatimi në 

praktikë i tyre, promovimi dhe prezantimi me komunitetin, pothuajse nuk 

ekziston. Komuniteti e ka vullnetin dhe dëshirën për të qenë protagonist 

në transformimin social-ekologjik, por i mungojnë mjetet, baza strategjike 

e ligjore, si dhe drejtimet në të cilat duhet të veprojë. Transformimi 

social-ekologjik pasqyrohet drejtpërsëdrejti në komunitet, në mënyrën e 

jetesës së secilit prej nesh, në aktivitetet që ne zhvillojmë, qofshin biznese 

apo edhe institucione publike e jopublike. Në zbatimin dhe 

implementimin e tij, gjithmonë duhet patur një qasje nga poshtë-lart, ku 

në bazë duhet të jetë komuniteti, sepse është komuniteti ai që ndikohet 

3. ANALIZA E SITUATЁS NЁ NIVEL 
LOKAL: 
Bashkia Përmet është një bashki e vogël në jug të Shqipërisë me një 

popullsi rreth 23 mijë banorë. Afërsisht rreth 70% e territorit të bashkisë 

është zonë e mbrojtur, pjesë e Parkut kombëtar “Bredhi i 

Hotovës-Dangëlli”. Sa i takon çështjes së transformimit energjitik, konsumi 

është i varur drejtpërdrejt nga energjia elektrike dhe kjo si pasojë e 

zhvillimit të ulët ekonomik të zonës dhe mungesës së investimeve në këtë 

sektor. Megjithatë, iniciativat nga biznesi lokal apo nga konsumatori 

familjar nuk mungojnë, sado të vogla që ato janë. Instalimi i paneleve 

diellore për ngrohjen e ujit në hotele, por edhe nëpër banesa, po kthehet 

në një trend të kohëve të fundit. 

Një tjetër moment i cili vlen të theksohet dhe analizohet, është edhe 

çështja e mobilitetit dhe ofertës së transportit publik. Bashkia Përmet 

është një bashki e vogël ku shërbimi urban nuk ofrohet. Shërbimi i cili 

ofrohet është “co-sharing”, i ndarjes së taksive 4+1 apo furgonave që lidhin 

njësitë administrative ose fshatrat me qytetin. Oferta për shërbimin e 

transportit është fikse dhe e palëvizshme. Aktiviteti i këtyre automjeteve, 

nuk prodhon ndonjë impakt në ambient apo në ekologjinë e tij. Për sa i 

takon konsumit familjar, ngrohja është e organizuar në lëndë drusore, si 

dhe në kaldaja me lëndë djegëse karburant ose energji elektrike. Në këtë 

aspekt vlen të përmenden vendimet e Këshillit Bashkiak, i cili vendos 

kritere mbi lëndën e shfrytëzueshme drusore dhe caktimin e zonave 

pyjore për shfrytëzim.

 

Në Bashkinë Përmet industria thuajse nuk ekziston dhe ato pak punishte 

të vogla që ekzistojnë, janë të karakterit artizanal familjar, siç janë baxhot e 

drejtpërsëdrejti. Për të vazhduar më tej me biznesin, OJF, komunitetin e 

donatorëve dhe specialistë të fushave të ndryshme, institucionet lokale 

dhe së fundmi pushteti qendror.

5.1 Ku merr formё ky transformim: 
Transformimi social-ekologjik merr formë përmes çdo individi. Çdo qytetar 

duhet të jetë i mirëinformuar për çështjet ekologjike. Ai duhet të jetë aktiv 

e të veprojë duke iu përshtatur ndryshimeve që po vijnë. Në bazë të një 

studimi të realizuar së fundmi në Bashkinë Përmet, rreth 67% e të 

anketuarve shprehen se kanë njohuri për energjinë e rinovueshme dhe se 

po marrin masa që në familjet e tyre të instalojnë panelet diellore për 

ngrohjen e ujit dhe ky është një shembull shumë i mirë i qasjes pro-aktive 

dhe individuale drejt ndryshimeve social-ekologjike. 

Biznesi ka gjithashtu një qasje pro-aktive ndaj transformimit 

social-ekologjik, pasi ata vlerësojnë se mbrojtja e resurseve dhe natyrës, 

shfrytëzimi i racionalizuar, bujqësia ekologjike apo edhe aktivitetet 

alternative dhe sociale që sjell ky transformim, do të ndikojnë pozitivisht 

në aktivitetet e tyre, duke ulur kostot e biznesit, rritur cilësinë e shërbimeve 

dhe produkteve që ofrojnë, ofertën ekonomike lokale dhe ekonominë e 

zonës.  Sa i takon institucioneve të arsimit, duhet thënë se qasja e tyre ndaj 

transformimit social-ekologjik nuk është në nivele të kënaqshme, 

pavarësisht dëshirës së drejtuesve të këtyre institucioneve për të 

ndërmarrë nisma dhe për t’u organizuar në aktivitete apo fushata të 

ndryshme. 

Arsimi ka mbetur peng i kurrikulave të vjetruara, rishikimi i të cilave është i 

nevojshëm, për t’u përshtatur me situatën bashkëkohore në mënyrë që 

roli dhe aktivizmi i tyre të jetë sa më i madh dhe i qëndrueshëm. Pushteti 

vendor, me gjithë mungesën e madhe të mjeteve dhe fondeve për të 

ndërhyrë, gjithmonë është i pranishëm dhe me një qasje pozitive në 

trajtimin e çështjeve ekologjike, duke luajtur një rol udhëheqës dhe nxitës 

ndaj komunitetit, i cili i beson dhe shprehet pozitivisht se aktori më 

potencial që mund ta udhëheqë drejt transforimit social-ekologjik është 

pushteti lokal.

5.2 Ndёrgjegjёsimi qytetar.
Ndërgjegjësimi qytetar është hapi i parë që duhet të ndërmerret në 

drejtimin e transformimit social-ekologjik. Megjithëse qytetarët janë të 

informuar dhe të ndjeshëm ndaj çështjeve ekologjike, sërish është i 

nevojshëm informimi dhe ndërgjegjësimi i tyre. Në terren vihet re nevoja 

për të shpërndarë informacione mbi transformimin social-ekologjik, si dhe 

ku konsiston ai. 

Po ashtu, qytetarët kanë nevojë të informohen se çfarë ndikimi ka ky lloj 

transformimi në jetën tonë dhe se çfarë ndodh nëse nuk shkojmë drejt tij.

Evidentimi dhe komunikimi i shembujve dhe praktikave të suksesshme 

nga rajoni dhe bota, i shërbejnë rritjes së ndërgjegjësimit qytetar për 

përshtatjen e domosdoshme me këtë lloj transformimi. 

5.3 Qasja nё komunitet.
Komuniteti është aktori kryesor në transformimin social-ekologjik. Veprimi 

i komunitetit si një dhe i vetëm, duke e vendosur veten në qendër të 

aksioneve, garanton suksesin e transformimit. Realizimi i një qasjeje 

• Rritja e kapaciteteve të institucioneve lokale në lidhje me njohjen, 

implementimin e transformimit social-ekologjik.

• Ndërgjegjësimi dhe sensibilizimi i qytetarëve mbi mjedisin, mbetjet 

urbane, transformimin social-ekologjik apo politikat globale me metoda 

më gjithpërfshirëse.

• Certifikimi i produkteve vendase, krijimi i markave lokale dhe 

mbrojtja e tyre.

• Vendosja e standardeve ekologjike si ndërtimet ekologjike, kritere të 

shfrytëzimit racional të pyjeve, kullotave, ujit dhe tokës. Zhvillimi i 

bujqësisë ekologjike, ruajtja e farave autoktone, racave autoktone dhe 

mbrojtja e tyre.

• Shkëmbime ndërqytetase, rajonale, ballkanike dhe evropiane, 

përfaqësime dhe prezantime në panaire produktesh ku promovohen 

produktet e një qyteti tjetër. 

• Promovimi i vlerave vendase, rasteve të suksesshme të biznesit apo 

iniciativash me produkteve vendase

mbështëtese dhe nxitëse ndaj komunitetit, duke e pajisur me 

informacionin e nevojshëm si kuadrin ligjor, strategjitë ndërsektoriale, 

programet dhe nismat e prezantuara në këtë drejtim, aktorët që veprojnë, 

donatorët etj, rrit besueshmërinë në komunitet. 

Kjo qasje krijon ura bashkëpunimi dhe bashkëveprimi, si dhe nxit 

komunitetin në pjesëmarrje aktive, duke qenë ata vetë promotorë dhe 

aktorë të transformimit social-ekologjik, në dobi të bashkëjetesës në 

harmoni me natyrën.

5.4 Pushteti lokal si agjent ndryshimi.
Pushteti lokal është lokomotiva tërheqëse apo agjenti kryesor udhëheqës 

drejt transformimit social-ekologjik. Si një aktor politikbërës lokal dhe i 

mbështetur nga qeveria qendrore, pushteti lokal është i pajisur dhe 

disponon strategjitë dhe bazën ligjore për të vepruar në këtë drejtim. 

Por, situata aktuale, si nga ana financiare por edhe në burime njerëzore 

dhe materiale, thuajse në të gjitha bashkitë e vendit pengon punën dhe 

përpjekjet për realizimin e transformimit. 

Është jashtëzakonisht e nevojshme ngritja e kapaciteteve të stafeve të 

bashkive në sektorët përkatës, për menaxhimin e transformimit, 

mbështetje e bashkive me dokumente strategjike apo zbërthimin e 

strategjive kombëtare në nivele lokale, duke i përshtatur me situatën.

Gjithashtu nevojitet mbështetja ekonomike e bashkive, duke i promovuar 

ato në terrenin e donatorëve, si dhe mbështetje e reflektuar në draftimin 

apo hartimin e nismave. Fuqizimi i pushtetit lokal sjell rrjedhimisht edhe 

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

dhe garanton suksesin drejt transformimit social-ekologjik

5.5 Nxitja e bashkёpunimit midis trinomit pushtet 
lokal-biznes-komunitet.
Transformimi social-ekologjik nuk mund të realizohet vetëm nga pushteti 

lokal apo qeveria qendrore, të cilat disponojnë mjetet monetare dhe 

materiale. Nevojitet partneritet gjithëpërfshirës me të gjithë shoqërinë. Për 

të arritur qëllimin, nevojitet zgjerimi i rrjetit të bashkëpunëtorëve nga 

shoqëria civile, bizneset, ekspertët, komunitetet dhe qytetarët e 

zakonshëm. Të gjithë këta aktorë si dhe qytetarë duhet të jenë aktivë në 

një proces që garanton transparencë dhe besueshmëri përmes 

gjithëpërfshirjes. 

Një praktikë e sukseshme është edhe ajo e krijimit të platformës së 

transformimit, e cila i jep formë partneriteteve të ndryshme, krijon sinergji, 

vendos prioritete të përbashkëta dhe koordinon të gjithë aktorët. 

Platforma e transformimit shërben gjithashtu si platformë për zgjidhjen e 

konflikteve dhe organizon një monitorim të vazhdueshëm, si dhe një 

vlerësim të transformimit në shoqërinë e qytetit. Mbrojtja e klimës dhe e 

resurseve, shrytëzimi i racionalizuar dhe me kritere i burimeve, duhet të 

jetë prioritet në vendimet e qytetarëve për konsumin, në vendimet e 

pushtetit lokal dhe qendror për investime si dhe në modelet zhvillimore të 

biznesit dhe të sipërmarrjeve.

Gjetjet kryesore:  

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

rinovueshme është më e ulët se ajo e aktorëve lokalë. Vetëm 45% e të 

rinjve e kanë këtë informacion. Në rastin e aktorëve lokalë, e kanë 67% e 

tyre.

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

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

kuptojnë zbatimin e saj. Pak të rinj që u përgjigjën, treguan në përgjigjet e 

tyre një kuptim të kufizuar (si energjia diellore, e erës dhe hidrike, energjia 

nga burimet natyrore të rinovueshme, energjia që shndërrohet nga një 

formë në tjetrën etj). Në rastin e aktorëve të tjerë, 50% e tyre nuk janë 

përgjigjur. 

Përgjigjet përfshinin: Përdorimi i burimeve të pafundme natyrore si era 

dhe dielli për të prodhuar energji; zëvendësimi i burimeve aktuale të 

energjisë si karburantet me energji të rinovueshme; duke e përdorur atë 

për ngrohje; përdorimi i energjisë diellore; etj.)

• Shumica e të intervistuarve (86% e të rinjve dhe 58% e aktorëve 

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

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

paneleve diellore janë bizneset dhe familjet.

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

dëgjuar për to. Megjithatë, shumica e të rinjve që u përgjigjën (ose 94%) 

nuk u përgjigjën se çfarë janë certifikatat bio dhe kush i përdor ato. Nga 

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

Shumica e njerëzve që janë përgjigjur (ose 83%) nuk kanë njohuri.

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

93% e të rinjve dhe 100% e aktorëve vendorë janë përgjigjur me “po”.

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

shumica e të rinjve (ose 72%) dhe aktorëve lokalë (ose 67%) janë përgjigjur 

me “jo”. Argumentet përfshijnë: ajri është i ndotur nga minierat e gurit; 

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

mbeturinat nga përdorimi i kimikateve në bujqësi etj.

• Për sa i përket pyetjes se si ruhen nga konsumi sipërfaqet dhe 

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

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

përgjigjur se sipërfaqet e gjelbra dhe burimet nuk ruhen nga konsumi 

(sidomos konsumi i druve të zjarrit).

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

janë përgjigjur se shkolla/universiteti përgatit ekspertë për këto fusha. 

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

bashkëkohore. Në mbështetje të përgjigjes së tyre, aktorët vendorë 

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

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

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

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

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

(22%). 68% e aktorëve lokalë janë përgjigjur se kanë njohuri për format 

solidare të mirëqenies së përbashkët, duke përfshirë mbrojtjen e 

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

ndaj natyrës.

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

ka politika rajonale që synojnë reduktimin e përdorimit të makinave. Ndër 

aktorët vendorë ka të anketuar që mendojnë se bashkia promovon 

politikat për reduktimin e përdorimit të makinave.

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

komunitetin ku jetojmë. Ai shihet si një nevojë e domosdoshme 

implementimi social, sepse ka impakt të drejtpërdrejtë dhe indirekt në 

ndryshimet klimatike.

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

anketuar, vihet 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 Përmet.

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 dhe nxitja e implementimit të kuadrit ligjor dhe nxitja e 

partneriteteve mes institucioneve lokale dhe qendrore me biznesin, OJF 

dhe komunitetin me qëllim transformimin social-ekologjik dhe ekonomik.



1. PЁRSE KY MANUAL?  

Ky manual vjen në një moment kur e gjithë bota po përballet me 

ndryshimet klimatike, me shterimin e rezervave fosile, keqpërdorimin e 

burimeve, rritjen e niveleve të CO2, ndotjen e tokës, ujit dhe ajrit. Në 

hartimin e këtij manuali u përdoren metodologji të ndryshme si 

hulumtimi në terren, mbledhje informacionesh të dokumentuara nga të 

dhënat statistikore në institucionet si bashkia, Zyra Arsimore, shkollat, 

Drejtoria e Shëndetit Publik, OJF, biznese etj, intervista me fokus grupe, 

anketa me të rinjtë e komunitetit si dhe takime dhe workshope. Pra, puna 

në ndërtimin e këtij manuali përfshiu në vetvete angazhimin dhe 

përfshirjen e të gjithë komunitetit në Bashkinë Përmet, duke mbledhur 

informacion nga këndvështrime të ndryshme që prekin komunitetin.

 

Manuali do të ndikojë në mënyrë direkte mbi institucionet publike, OJF-të 

dhe biznesin, pasi strukturon veprimet dhe drejtimet e politikave 

mjedisore si në nivel lokal por edhe kombëtar. Manuali gjithashtu ndikon 

në mënyrë direkte por edhe indirekte mbi komunitetin, pasi 

ndërgjegjëson dhe promovon në një shkallë të gjerë trasformimin 

ekologjik. Ky manual synon të hedhë hapat themelore drejt transformimit 

ekologjik dhe drejt një të ardhmeje të sigurt. Manuali është një vlerë e 

shtuar për shoqërinë pasi edukon, mbron dhe na udhëzon drejt një të 

ardhmeje më të mirë dhe më të sigurt për ne dhe brezat që do të vijnë.

në Evropë dhe energjia e përdorur vjen e pastër nga hidrocentralet, por 

vlen të përmenden nismat që po ndërmerren në krijimin e parqeve 

fotovoltaike si ai i Karavastasë, vendosja e neoneve ndriçuese të natës me 

panele diellore, vendosja nëpër institucionet publike e paneleve diellore 

apo hapja e ankandeve nga ana e Ministrisë së Energjitikës për parqet 

eloike (shfryrtëzimin e erës). Strategjia kombëtare e energjisë, “Shqipëria 

2030” synon arritjen e niveleve të konsumit të energjisë së rinovueshme 

në 42% deri në vitin 2030.

 

Transformimi i mobilitetit - Shqipëria aktualisht përdor një sistem 

transporti dhe mobiliteti të vjetër, kryesisht autobusat dhe furgonat. Këto 

mjete transporti janë kryesisht të amortizuara, çka shkakton një ndotje të 

konsiderueshme. Hapat konkretë në drejtim të kësaj situate janë 

ndërmarrë nga qeveria në bashkëpunim me programin e Bashkimit 

Europian, “IPA3”, në rivitalizimin e hekurudhave shqiptare, ku ka filluar 

rindërtimi i linjës hekurudhore Tiranë-Rinas-Durrës, si dhe është në fazë 

studimi linja Hani i Hotit, Shkodër-Korçë, Greqi, si pjesë e projektit të BE 

për interkonjeksionin. 

Gjithashtu, po ndërmerren hapa konkrete nga bashkitë e mëdha në 

zëvendësimin e autobusave me lëndë djegëse të transportit urban me 

autobusa elektrikë. Shumë bashki po promovojnë dhe nxisin përdorimin e 

taksive elektrike, duke u mbështetur në ngritjen e stacioneve të karikimit 

elektrik. Një zhvillim të madh po marrin edhe ndërtimi i korsive për 

biçikleta dhe aktivitetet si “Një ditë pa makinë”,“PedalON”etj. 

Transformimi i ngrohjes dhe politika të qëndrueshme të strehimit - 

Sistemi i ngrohjes në familjet shqiptare funksionon kryesisht me djegien e 

lëndës drrusore, ndërsa në institucionet shtetërore si shkolla, spitale, 

konvikte dhe godina të ndryshme administrative përmes kaldajave me 

naftë ose energji elektrike. Në këtë drejtim, vlen të përmendet iniciativa e 

biznesit në zëvendësimin e lëndës drusore me pelet, një mënyrë kjo më 

ekonomike, më efiçente në ngrohje dhe miqësore me ambientin.

 

Transformimi industrial dhe sufiçenca: prodhimi dhe konsumi - 

Shqipëria nuk ka një aktivitet industrial të zhvilluar dhe për pasojë është 

një vend importues i produkteve dhe shërbimeve, duke e karakterizuar 

kështu ekonominë shqiptare si një ekonomi konsumi. Për pasojë, kemi 

edhe një suficit në prodhim-konsum. Megjithatë, industria ekzistuese ka 

nevojë për zbatimin e kuadrit ligjor dhe përdorimin e lëndëve ekologjike 

dhe miqësore me ambientin. Gjithashtu, është tejet i rëndësishëm 

edukimi dhe ndërgjegjësimi i publikut në shkallë të gjerë, mbi konsumin 

dhe përdorimin e racionalizuar të produkteve dhe shërbimeve.

  

Transformimi i mënyrës së ushqyerjes dhe përdorimi i qëndrueshëm i 

tokës - Për sa i takon mënyrës së ushqyerjes dhe përdorimit të 

qëndrueshëm të tokës, mund të themi se aksionet në këtë aspekt kanë 

ardhur më së shumti si ndërgjegjësim nga ana e konsumatorit, i cili është 

shumë i ndjeshëm për këto çështje. Në këtë fushë, vlen të përmendet 

iniciativa e vetë fermerëve në kultivimin e farërave lokale dhe autoktone, 

përdorimin e plehrave organike si dhe mbrojtjen e ruajtjen e tokës. Sot që 

flasim janë ndërmarrë një sërë nismash si “Blej shqip”, “Eat local”, Slow 

food” etj, nisma të cilat promovojnë produkte të pastra dhe miqësore me 

natyrën.

2. KRIZA KLIMATIKE DHE SITUATA 
AKTUALE NЁ SHQIPЁRI. 
Kriza klimatike në Shqipëri ka dhënë ndjeshëm efektet e veta. Bazuar në 

studimet e tij të fundit, 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, 

ndikim i konsiderueshëm vlerësohet në sasinë e reshjeve, e cila është ulur 

në 10-15%, por gjithashtu vihet re një rritje e intensitetit të reshjeve në 

formën e shtrëngatave apo stuhive, duke shkaktuar përmbytje të 

njëpasnjëshme me dëmtime në banesa, por edhe në toka e kultura 

bujqësore. 

Gjithashtu është shtuar edhe fenomeni i erozionit detar, ku me mijëra 

hektarë tokë po humbasin dhe po degradohen nga vërshimi i detit. Sipas 

po të njëjtit Institut, vlerësohet së trendi i rritjes së temperaturës mesatare 

në Shqipëri është në rritje dhe se në dekadat e fundit temperatura 

mesatare është rritur me një gradë celcius. Në përgjigje të këtyre 

fenomeneve kryesore, por edhe të tjerë fenomene që vijnë si derivate të 

njëra-tjetrës, janë ngritur një serë instancash apo grupe pune me 

përfaqësues të qeverisë qendrore, institucioneve lokale, OJF dhe 

specialistë të ndryshëm, për t’ju përgjigjur emergjencës së krizës 

klimatike. Tashmë, janë hartuar një sërë strategjish dhe programesh, si 

dhe është përmirësuar kuadri ligjor duke e përafruar me atë të Bashkimit 

Europian. 

Mbi bazën e 5 shtyllave kryesore të transformimit social-ekologjik vlen të 

theksohen nismat e ndërmarra si;

Transformimi energjitik - Shqipëria është vendi i dytë nga pasuritë hidrike 

djathit, punishtet e glikove, kantinat e verës dhe rakisë apo dhe të frutave 

të thata. Për sa i takon mënyrës së ushqyerjes dhe mbrojtjes së tokës, janë 

ndërmarrë një sërë nismash dhe aksionesh. Në Bashkinë Përmet janë 

zhvilluar një sërë programesh të formimit profesional nga organizata të 

ndryshme dhe institucione shtetërore, kjo pasi Përmeti është një ndër 

zonat më atraktive në jug, sa i takon turizmit alternativ. Aktualisht, po 

realizohen një sërë trajnimesh në inovacion, në sportet e reja rafting, 

climbing, treeking etj, por asaj që po i jepet rëndesi është tradita si në 

kulinari por edhe në përpunimin e produkteve (zahireve) tradicionale dhe 

antike, e cila ka nxitur hulumtimin në kurikula të vjetra, sa i takon kurseve 

të formimit profesional në enogastronomi dhe kuzhinë tradicionale.

Fakti që pjesa më e madhe e bashkisë është zonë e mbrojtur, ndihmon në 

ruajtjen e cilësisë së ujit dhe tokës.

4. ÇFARЁ ЁSHTЁ TRANSFORMIMI 
SOCIAL-EKOLOGJIK? 

Transformimi social-ekologjik është një term përmbledhës që përfshin 

ndryshimet politike, social-ekonomike dhe kulturore që rezultojnë nga 

përpjekjet e bëra prej sektorëve të ndryshëm, për të trajtuar çështjet 

social-ekologjike me të cilat po përballet njerëzimi aktualisht. Ai i referohet 

proceseve të ndërveprimit të shoqërisë njerëzore me natyrën, ku 

përfshihen konsumi material me natyrën (si përdorimi i karburanteve 

fosile, shfrytëzimi i tokës, i pyjeve, lumenjve, deteve, ajrit, etj), si dhe 

marrëdhëniet e shumëfishta shoqërore me natyrën (turizmi, bujqësia, 

blegtoria, aktivitetet recreative) etj. Pra këto marrëdhënie të shumëfishta 

shoqërore që njerëzimi ka me natyrën, janë bërë jashtëzakonisht kritike në 

dekadat e fundit dhe përshkruhen si krizë social-ekologjike që duhet të 

përballohet nga një aksion i qëndrueshëm global. 

Për këtë është i domosdoshëm transformimi rrënjësor i mënyrës sonë të 

jetesës dhe i ekonomisë.

Për ta arritur këtë, ne kemi nevojë për transformimin në prodhimin e 

energjisë, të mobilitetit, të mënyrës si jetojmë, të prodhimit industrial, të 

konsumit privat si dhe të shfrytëzimit të tokës dhe të traditave tona të 

ushqyerjes.

5. TRANSFORMIMI SOCIAL-EKOLOGJIK 
NЁ PRAKTIKЁ: 
Komuniteti është shumë i ndjeshëm ndaj çështjeve social-ekologjike në 

përgjithësi. Është shumë i qartë në botëkuptimin dhe në mënyrën e tij të 

jetesës, e cila ka të bëjë drejtpërsëdrejti me bashkëveprimin fizik dhe 

social me natyrën. Megjithatë, vlerësohet se komuniteti është lënë i vetëm 

në këtë drejtim. Nuk mund të thuhet se nuk ekzistojnë strategjitë, bazat 

ligjore apo programet e ndryshme nga ana e qeverisë, por zbatimi në 

praktikë i tyre, promovimi dhe prezantimi me komunitetin, pothuajse nuk 

ekziston. Komuniteti e ka vullnetin dhe dëshirën për të qenë protagonist 

në transformimin social-ekologjik, por i mungojnë mjetet, baza strategjike 

e ligjore, si dhe drejtimet në të cilat duhet të veprojë. Transformimi 

social-ekologjik pasqyrohet drejtpërsëdrejti në komunitet, në mënyrën e 

jetesës së secilit prej nesh, në aktivitetet që ne zhvillojmë, qofshin biznese 

apo edhe institucione publike e jopublike. Në zbatimin dhe 

implementimin e tij, gjithmonë duhet patur një qasje nga poshtë-lart, ku 

në bazë duhet të jetë komuniteti, sepse është komuniteti ai që ndikohet 

3. ANALIZA E SITUATЁS NЁ NIVEL 
LOKAL: 
Bashkia Përmet është një bashki e vogël në jug të Shqipërisë me një 

popullsi rreth 23 mijë banorë. Afërsisht rreth 70% e territorit të bashkisë 

është zonë e mbrojtur, pjesë e Parkut kombëtar “Bredhi i 

Hotovës-Dangëlli”. Sa i takon çështjes së transformimit energjitik, konsumi 

është i varur drejtpërdrejt nga energjia elektrike dhe kjo si pasojë e 

zhvillimit të ulët ekonomik të zonës dhe mungesës së investimeve në këtë 

sektor. Megjithatë, iniciativat nga biznesi lokal apo nga konsumatori 

familjar nuk mungojnë, sado të vogla që ato janë. Instalimi i paneleve 

diellore për ngrohjen e ujit në hotele, por edhe nëpër banesa, po kthehet 

në një trend të kohëve të fundit. 

Një tjetër moment i cili vlen të theksohet dhe analizohet, është edhe 

çështja e mobilitetit dhe ofertës së transportit publik. Bashkia Përmet 

është një bashki e vogël ku shërbimi urban nuk ofrohet. Shërbimi i cili 

ofrohet është “co-sharing”, i ndarjes së taksive 4+1 apo furgonave që lidhin 

njësitë administrative ose fshatrat me qytetin. Oferta për shërbimin e 

transportit është fikse dhe e palëvizshme. Aktiviteti i këtyre automjeteve, 

nuk prodhon ndonjë impakt në ambient apo në ekologjinë e tij. Për sa i 

takon konsumit familjar, ngrohja është e organizuar në lëndë drusore, si 

dhe në kaldaja me lëndë djegëse karburant ose energji elektrike. Në këtë 

aspekt vlen të përmenden vendimet e Këshillit Bashkiak, i cili vendos 

kritere mbi lëndën e shfrytëzueshme drusore dhe caktimin e zonave 

pyjore për shfrytëzim.

 

Në Bashkinë Përmet industria thuajse nuk ekziston dhe ato pak punishte 

të vogla që ekzistojnë, janë të karakterit artizanal familjar, siç janë baxhot e 

drejtpërsëdrejti. Për të vazhduar më tej me biznesin, OJF, komunitetin e 

donatorëve dhe specialistë të fushave të ndryshme, institucionet lokale 

dhe së fundmi pushteti qendror.

5.1 Ku merr formё ky transformim: 
Transformimi social-ekologjik merr formë përmes çdo individi. Çdo qytetar 

duhet të jetë i mirëinformuar për çështjet ekologjike. Ai duhet të jetë aktiv 

e të veprojë duke iu përshtatur ndryshimeve që po vijnë. Në bazë të një 

studimi të realizuar së fundmi në Bashkinë Përmet, rreth 67% e të 

anketuarve shprehen se kanë njohuri për energjinë e rinovueshme dhe se 

po marrin masa që në familjet e tyre të instalojnë panelet diellore për 

ngrohjen e ujit dhe ky është një shembull shumë i mirë i qasjes pro-aktive 

dhe individuale drejt ndryshimeve social-ekologjike. 

Biznesi ka gjithashtu një qasje pro-aktive ndaj transformimit 

social-ekologjik, pasi ata vlerësojnë se mbrojtja e resurseve dhe natyrës, 

shfrytëzimi i racionalizuar, bujqësia ekologjike apo edhe aktivitetet 

alternative dhe sociale që sjell ky transformim, do të ndikojnë pozitivisht 

në aktivitetet e tyre, duke ulur kostot e biznesit, rritur cilësinë e shërbimeve 

dhe produkteve që ofrojnë, ofertën ekonomike lokale dhe ekonominë e 

zonës.  Sa i takon institucioneve të arsimit, duhet thënë se qasja e tyre ndaj 

transformimit social-ekologjik nuk është në nivele të kënaqshme, 

pavarësisht dëshirës së drejtuesve të këtyre institucioneve për të 

ndërmarrë nisma dhe për t’u organizuar në aktivitete apo fushata të 

ndryshme. 

Arsimi ka mbetur peng i kurrikulave të vjetruara, rishikimi i të cilave është i 

nevojshëm, për t’u përshtatur me situatën bashkëkohore në mënyrë që 

roli dhe aktivizmi i tyre të jetë sa më i madh dhe i qëndrueshëm. Pushteti 

vendor, me gjithë mungesën e madhe të mjeteve dhe fondeve për të 

ndërhyrë, gjithmonë është i pranishëm dhe me një qasje pozitive në 

trajtimin e çështjeve ekologjike, duke luajtur një rol udhëheqës dhe nxitës 

ndaj komunitetit, i cili i beson dhe shprehet pozitivisht se aktori më 

potencial që mund ta udhëheqë drejt transforimit social-ekologjik është 

pushteti lokal.

5.2 Ndёrgjegjёsimi qytetar.
Ndërgjegjësimi qytetar është hapi i parë që duhet të ndërmerret në 

drejtimin e transformimit social-ekologjik. Megjithëse qytetarët janë të 

informuar dhe të ndjeshëm ndaj çështjeve ekologjike, sërish është i 

nevojshëm informimi dhe ndërgjegjësimi i tyre. Në terren vihet re nevoja 

për të shpërndarë informacione mbi transformimin social-ekologjik, si dhe 

ku konsiston ai. 

Po ashtu, qytetarët kanë nevojë të informohen se çfarë ndikimi ka ky lloj 

transformimi në jetën tonë dhe se çfarë ndodh nëse nuk shkojmë drejt tij.

Evidentimi dhe komunikimi i shembujve dhe praktikave të suksesshme 

nga rajoni dhe bota, i shërbejnë rritjes së ndërgjegjësimit qytetar për 

përshtatjen e domosdoshme me këtë lloj transformimi. 

5.3 Qasja nё komunitet.
Komuniteti është aktori kryesor në transformimin social-ekologjik. Veprimi 

i komunitetit si një dhe i vetëm, duke e vendosur veten në qendër të 

aksioneve, garanton suksesin e transformimit. Realizimi i një qasjeje 

• Rritja e kapaciteteve të institucioneve lokale në lidhje me njohjen, 

implementimin e transformimit social-ekologjik.

• Ndërgjegjësimi dhe sensibilizimi i qytetarëve mbi mjedisin, mbetjet 

urbane, transformimin social-ekologjik apo politikat globale me metoda 

më gjithpërfshirëse.

• Certifikimi i produkteve vendase, krijimi i markave lokale dhe 

mbrojtja e tyre.

• Vendosja e standardeve ekologjike si ndërtimet ekologjike, kritere të 

shfrytëzimit racional të pyjeve, kullotave, ujit dhe tokës. Zhvillimi i 

bujqësisë ekologjike, ruajtja e farave autoktone, racave autoktone dhe 

mbrojtja e tyre.

• Shkëmbime ndërqytetase, rajonale, ballkanike dhe evropiane, 

përfaqësime dhe prezantime në panaire produktesh ku promovohen 

produktet e një qyteti tjetër. 

• Promovimi i vlerave vendase, rasteve të suksesshme të biznesit apo 

iniciativash me produkteve vendase

mbështëtese dhe nxitëse ndaj komunitetit, duke e pajisur me 

informacionin e nevojshëm si kuadrin ligjor, strategjitë ndërsektoriale, 

programet dhe nismat e prezantuara në këtë drejtim, aktorët që veprojnë, 

donatorët etj, rrit besueshmërinë në komunitet. 

Kjo qasje krijon ura bashkëpunimi dhe bashkëveprimi, si dhe nxit 

komunitetin në pjesëmarrje aktive, duke qenë ata vetë promotorë dhe 

aktorë të transformimit social-ekologjik, në dobi të bashkëjetesës në 

harmoni me natyrën.

5.4 Pushteti lokal si agjent ndryshimi.
Pushteti lokal është lokomotiva tërheqëse apo agjenti kryesor udhëheqës 

drejt transformimit social-ekologjik. Si një aktor politikbërës lokal dhe i 

mbështetur nga qeveria qendrore, pushteti lokal është i pajisur dhe 

disponon strategjitë dhe bazën ligjore për të vepruar në këtë drejtim. 

Por, situata aktuale, si nga ana financiare por edhe në burime njerëzore 

dhe materiale, thuajse në të gjitha bashkitë e vendit pengon punën dhe 

përpjekjet për realizimin e transformimit. 

Është jashtëzakonisht e nevojshme ngritja e kapaciteteve të stafeve të 

bashkive në sektorët përkatës, për menaxhimin e transformimit, 

mbështetje e bashkive me dokumente strategjike apo zbërthimin e 

strategjive kombëtare në nivele lokale, duke i përshtatur me situatën.

Gjithashtu nevojitet mbështetja ekonomike e bashkive, duke i promovuar 

ato në terrenin e donatorëve, si dhe mbështetje e reflektuar në draftimin 

apo hartimin e nismave. Fuqizimi i pushtetit lokal sjell rrjedhimisht edhe 

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

dhe garanton suksesin drejt transformimit social-ekologjik

5.5 Nxitja e bashkёpunimit midis trinomit pushtet 
lokal-biznes-komunitet.
Transformimi social-ekologjik nuk mund të realizohet vetëm nga pushteti 

lokal apo qeveria qendrore, të cilat disponojnë mjetet monetare dhe 

materiale. Nevojitet partneritet gjithëpërfshirës me të gjithë shoqërinë. Për 

të arritur qëllimin, nevojitet zgjerimi i rrjetit të bashkëpunëtorëve nga 

shoqëria civile, bizneset, ekspertët, komunitetet dhe qytetarët e 

zakonshëm. Të gjithë këta aktorë si dhe qytetarë duhet të jenë aktivë në 

një proces që garanton transparencë dhe besueshmëri përmes 

gjithëpërfshirjes. 

Një praktikë e sukseshme është edhe ajo e krijimit të platformës së 

transformimit, e cila i jep formë partneriteteve të ndryshme, krijon sinergji, 

vendos prioritete të përbashkëta dhe koordinon të gjithë aktorët. 

Platforma e transformimit shërben gjithashtu si platformë për zgjidhjen e 

konflikteve dhe organizon një monitorim të vazhdueshëm, si dhe një 

vlerësim të transformimit në shoqërinë e qytetit. Mbrojtja e klimës dhe e 

resurseve, shrytëzimi i racionalizuar dhe me kritere i burimeve, duhet të 

jetë prioritet në vendimet e qytetarëve për konsumin, në vendimet e 

pushtetit lokal dhe qendror për investime si dhe në modelet zhvillimore të 

biznesit dhe të sipërmarrjeve.

Gjetjet kryesore:  

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

rinovueshme është më e ulët se ajo e aktorëve lokalë. Vetëm 45% e të 

rinjve e kanë këtë informacion. Në rastin e aktorëve lokalë, e kanë 67% e 

tyre.

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

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

kuptojnë zbatimin e saj. Pak të rinj që u përgjigjën, treguan në përgjigjet e 

tyre një kuptim të kufizuar (si energjia diellore, e erës dhe hidrike, energjia 

nga burimet natyrore të rinovueshme, energjia që shndërrohet nga një 

formë në tjetrën etj). Në rastin e aktorëve të tjerë, 50% e tyre nuk janë 

përgjigjur. 

Përgjigjet përfshinin: Përdorimi i burimeve të pafundme natyrore si era 

dhe dielli për të prodhuar energji; zëvendësimi i burimeve aktuale të 

energjisë si karburantet me energji të rinovueshme; duke e përdorur atë 

për ngrohje; përdorimi i energjisë diellore; etj.)

• Shumica e të intervistuarve (86% e të rinjve dhe 58% e aktorëve 

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

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

paneleve diellore janë bizneset dhe familjet.

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

dëgjuar për to. Megjithatë, shumica e të rinjve që u përgjigjën (ose 94%) 

nuk u përgjigjën se çfarë janë certifikatat bio dhe kush i përdor ato. Nga 

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

Shumica e njerëzve që janë përgjigjur (ose 83%) nuk kanë njohuri.

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

93% e të rinjve dhe 100% e aktorëve vendorë janë përgjigjur me “po”.

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

shumica e të rinjve (ose 72%) dhe aktorëve lokalë (ose 67%) janë përgjigjur 

me “jo”. Argumentet përfshijnë: ajri është i ndotur nga minierat e gurit; 

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

mbeturinat nga përdorimi i kimikateve në bujqësi etj.

• Për sa i përket pyetjes se si ruhen nga konsumi sipërfaqet dhe 

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

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

përgjigjur se sipërfaqet e gjelbra dhe burimet nuk ruhen nga konsumi 

(sidomos konsumi i druve të zjarrit).

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

janë përgjigjur se shkolla/universiteti përgatit ekspertë për këto fusha. 

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

bashkëkohore. Në mbështetje të përgjigjes së tyre, aktorët vendorë 

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

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

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

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

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

(22%). 68% e aktorëve lokalë janë përgjigjur se kanë njohuri për format 

solidare të mirëqenies së përbashkët, duke përfshirë mbrojtjen e 

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

ndaj natyrës.

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

ka politika rajonale që synojnë reduktimin e përdorimit të makinave. Ndër 

aktorët vendorë ka të anketuar që mendojnë se bashkia promovon 

politikat për reduktimin e përdorimit të makinave.

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

komunitetin ku jetojmë. Ai shihet si një nevojë e domosdoshme 

implementimi social, sepse ka impakt të drejtpërdrejtë dhe indirekt në 

ndryshimet klimatike.

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

anketuar, vihet 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 Përmet.

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 dhe nxitja e implementimit të kuadrit ligjor dhe nxitja e 

partneriteteve mes institucioneve lokale dhe qendrore me biznesin, OJF 

dhe komunitetin me qëllim transformimin social-ekologjik dhe ekonomik.



1. PЁRSE KY MANUAL?  

Ky manual vjen në një moment kur e gjithë bota po përballet me 

ndryshimet klimatike, me shterimin e rezervave fosile, keqpërdorimin e 

burimeve, rritjen e niveleve të CO2, ndotjen e tokës, ujit dhe ajrit. Në 

hartimin e këtij manuali u përdoren metodologji të ndryshme si 

hulumtimi në terren, mbledhje informacionesh të dokumentuara nga të 

dhënat statistikore në institucionet si bashkia, Zyra Arsimore, shkollat, 

Drejtoria e Shëndetit Publik, OJF, biznese etj, intervista me fokus grupe, 

anketa me të rinjtë e komunitetit si dhe takime dhe workshope. Pra, puna 

në ndërtimin e këtij manuali përfshiu në vetvete angazhimin dhe 

përfshirjen e të gjithë komunitetit në Bashkinë Përmet, duke mbledhur 

informacion nga këndvështrime të ndryshme që prekin komunitetin.

 

Manuali do të ndikojë në mënyrë direkte mbi institucionet publike, OJF-të 

dhe biznesin, pasi strukturon veprimet dhe drejtimet e politikave 

mjedisore si në nivel lokal por edhe kombëtar. Manuali gjithashtu ndikon 

në mënyrë direkte por edhe indirekte mbi komunitetin, pasi 

ndërgjegjëson dhe promovon në një shkallë të gjerë trasformimin 

ekologjik. Ky manual synon të hedhë hapat themelore drejt transformimit 

ekologjik dhe drejt një të ardhmeje të sigurt. Manuali është një vlerë e 

shtuar për shoqërinë pasi edukon, mbron dhe na udhëzon drejt një të 

ardhmeje më të mirë dhe më të sigurt për ne dhe brezat që do të vijnë.

në Evropë dhe energjia e përdorur vjen e pastër nga hidrocentralet, por 

vlen të përmenden nismat që po ndërmerren në krijimin e parqeve 

fotovoltaike si ai i Karavastasë, vendosja e neoneve ndriçuese të natës me 

panele diellore, vendosja nëpër institucionet publike e paneleve diellore 

apo hapja e ankandeve nga ana e Ministrisë së Energjitikës për parqet 

eloike (shfryrtëzimin e erës). Strategjia kombëtare e energjisë, “Shqipëria 

2030” synon arritjen e niveleve të konsumit të energjisë së rinovueshme 

në 42% deri në vitin 2030.

 

Transformimi i mobilitetit - Shqipëria aktualisht përdor një sistem 

transporti dhe mobiliteti të vjetër, kryesisht autobusat dhe furgonat. Këto 

mjete transporti janë kryesisht të amortizuara, çka shkakton një ndotje të 

konsiderueshme. Hapat konkretë në drejtim të kësaj situate janë 

ndërmarrë nga qeveria në bashkëpunim me programin e Bashkimit 

Europian, “IPA3”, në rivitalizimin e hekurudhave shqiptare, ku ka filluar 

rindërtimi i linjës hekurudhore Tiranë-Rinas-Durrës, si dhe është në fazë 

studimi linja Hani i Hotit, Shkodër-Korçë, Greqi, si pjesë e projektit të BE 

për interkonjeksionin. 

Gjithashtu, po ndërmerren hapa konkrete nga bashkitë e mëdha në 

zëvendësimin e autobusave me lëndë djegëse të transportit urban me 

autobusa elektrikë. Shumë bashki po promovojnë dhe nxisin përdorimin e 

taksive elektrike, duke u mbështetur në ngritjen e stacioneve të karikimit 

elektrik. Një zhvillim të madh po marrin edhe ndërtimi i korsive për 

biçikleta dhe aktivitetet si “Një ditë pa makinë”,“PedalON”etj. 

Transformimi i ngrohjes dhe politika të qëndrueshme të strehimit - 

Sistemi i ngrohjes në familjet shqiptare funksionon kryesisht me djegien e 

lëndës drrusore, ndërsa në institucionet shtetërore si shkolla, spitale, 

konvikte dhe godina të ndryshme administrative përmes kaldajave me 

naftë ose energji elektrike. Në këtë drejtim, vlen të përmendet iniciativa e 

biznesit në zëvendësimin e lëndës drusore me pelet, një mënyrë kjo më 

ekonomike, më efiçente në ngrohje dhe miqësore me ambientin.

 

Transformimi industrial dhe sufiçenca: prodhimi dhe konsumi - 

Shqipëria nuk ka një aktivitet industrial të zhvilluar dhe për pasojë është 

një vend importues i produkteve dhe shërbimeve, duke e karakterizuar 

kështu ekonominë shqiptare si një ekonomi konsumi. Për pasojë, kemi 

edhe një suficit në prodhim-konsum. Megjithatë, industria ekzistuese ka 

nevojë për zbatimin e kuadrit ligjor dhe përdorimin e lëndëve ekologjike 

dhe miqësore me ambientin. Gjithashtu, është tejet i rëndësishëm 

edukimi dhe ndërgjegjësimi i publikut në shkallë të gjerë, mbi konsumin 

dhe përdorimin e racionalizuar të produkteve dhe shërbimeve.

  

Transformimi i mënyrës së ushqyerjes dhe përdorimi i qëndrueshëm i 

tokës - Për sa i takon mënyrës së ushqyerjes dhe përdorimit të 

qëndrueshëm të tokës, mund të themi se aksionet në këtë aspekt kanë 

ardhur më së shumti si ndërgjegjësim nga ana e konsumatorit, i cili është 

shumë i ndjeshëm për këto çështje. Në këtë fushë, vlen të përmendet 

iniciativa e vetë fermerëve në kultivimin e farërave lokale dhe autoktone, 

përdorimin e plehrave organike si dhe mbrojtjen e ruajtjen e tokës. Sot që 

flasim janë ndërmarrë një sërë nismash si “Blej shqip”, “Eat local”, Slow 

food” etj, nisma të cilat promovojnë produkte të pastra dhe miqësore me 

natyrën.

2. KRIZA KLIMATIKE DHE SITUATA 
AKTUALE NЁ SHQIPЁRI. 
Kriza klimatike në Shqipëri ka dhënë ndjeshëm efektet e veta. Bazuar në 

studimet e tij të fundit, 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, 

ndikim i konsiderueshëm vlerësohet në sasinë e reshjeve, e cila është ulur 

në 10-15%, por gjithashtu vihet re një rritje e intensitetit të reshjeve në 

formën e shtrëngatave apo stuhive, duke shkaktuar përmbytje të 

njëpasnjëshme me dëmtime në banesa, por edhe në toka e kultura 

bujqësore. 

Gjithashtu është shtuar edhe fenomeni i erozionit detar, ku me mijëra 

hektarë tokë po humbasin dhe po degradohen nga vërshimi i detit. Sipas 

po të njëjtit Institut, vlerësohet së trendi i rritjes së temperaturës mesatare 

në Shqipëri është në rritje dhe se në dekadat e fundit temperatura 

mesatare është rritur me një gradë celcius. Në përgjigje të këtyre 

fenomeneve kryesore, por edhe të tjerë fenomene që vijnë si derivate të 

njëra-tjetrës, janë ngritur një serë instancash apo grupe pune me 

përfaqësues të qeverisë qendrore, institucioneve lokale, OJF dhe 

specialistë të ndryshëm, për t’ju përgjigjur emergjencës së krizës 

klimatike. Tashmë, janë hartuar një sërë strategjish dhe programesh, si 

dhe është përmirësuar kuadri ligjor duke e përafruar me atë të Bashkimit 

Europian. 

Mbi bazën e 5 shtyllave kryesore të transformimit social-ekologjik vlen të 

theksohen nismat e ndërmarra si;

Transformimi energjitik - Shqipëria është vendi i dytë nga pasuritë hidrike 

djathit, punishtet e glikove, kantinat e verës dhe rakisë apo dhe të frutave 

të thata. Për sa i takon mënyrës së ushqyerjes dhe mbrojtjes së tokës, janë 

ndërmarrë një sërë nismash dhe aksionesh. Në Bashkinë Përmet janë 

zhvilluar një sërë programesh të formimit profesional nga organizata të 

ndryshme dhe institucione shtetërore, kjo pasi Përmeti është një ndër 

zonat më atraktive në jug, sa i takon turizmit alternativ. Aktualisht, po 

realizohen një sërë trajnimesh në inovacion, në sportet e reja rafting, 

climbing, treeking etj, por asaj që po i jepet rëndesi është tradita si në 

kulinari por edhe në përpunimin e produkteve (zahireve) tradicionale dhe 

antike, e cila ka nxitur hulumtimin në kurikula të vjetra, sa i takon kurseve 

të formimit profesional në enogastronomi dhe kuzhinë tradicionale.

Fakti që pjesa më e madhe e bashkisë është zonë e mbrojtur, ndihmon në 

ruajtjen e cilësisë së ujit dhe tokës.

4. ÇFARЁ ЁSHTЁ TRANSFORMIMI 
SOCIAL-EKOLOGJIK? 

Transformimi social-ekologjik është një term përmbledhës që përfshin 

ndryshimet politike, social-ekonomike dhe kulturore që rezultojnë nga 

përpjekjet e bëra prej sektorëve të ndryshëm, për të trajtuar çështjet 

social-ekologjike me të cilat po përballet njerëzimi aktualisht. Ai i referohet 

proceseve të ndërveprimit të shoqërisë njerëzore me natyrën, ku 

përfshihen konsumi material me natyrën (si përdorimi i karburanteve 

fosile, shfrytëzimi i tokës, i pyjeve, lumenjve, deteve, ajrit, etj), si dhe 

marrëdhëniet e shumëfishta shoqërore me natyrën (turizmi, bujqësia, 

blegtoria, aktivitetet recreative) etj. Pra këto marrëdhënie të shumëfishta 

shoqërore që njerëzimi ka me natyrën, janë bërë jashtëzakonisht kritike në 

dekadat e fundit dhe përshkruhen si krizë social-ekologjike që duhet të 

përballohet nga një aksion i qëndrueshëm global. 

Për këtë është i domosdoshëm transformimi rrënjësor i mënyrës sonë të 

jetesës dhe i ekonomisë.

Për ta arritur këtë, ne kemi nevojë për transformimin në prodhimin e 

energjisë, të mobilitetit, të mënyrës si jetojmë, të prodhimit industrial, të 

konsumit privat si dhe të shfrytëzimit të tokës dhe të traditave tona të 

ushqyerjes.

5. TRANSFORMIMI SOCIAL-EKOLOGJIK 
NЁ PRAKTIKЁ: 
Komuniteti është shumë i ndjeshëm ndaj çështjeve social-ekologjike në 

përgjithësi. Është shumë i qartë në botëkuptimin dhe në mënyrën e tij të 

jetesës, e cila ka të bëjë drejtpërsëdrejti me bashkëveprimin fizik dhe 

social me natyrën. Megjithatë, vlerësohet se komuniteti është lënë i vetëm 

në këtë drejtim. Nuk mund të thuhet se nuk ekzistojnë strategjitë, bazat 

ligjore apo programet e ndryshme nga ana e qeverisë, por zbatimi në 

praktikë i tyre, promovimi dhe prezantimi me komunitetin, pothuajse nuk 

ekziston. Komuniteti e ka vullnetin dhe dëshirën për të qenë protagonist 

në transformimin social-ekologjik, por i mungojnë mjetet, baza strategjike 

e ligjore, si dhe drejtimet në të cilat duhet të veprojë. Transformimi 

social-ekologjik pasqyrohet drejtpërsëdrejti në komunitet, në mënyrën e 

jetesës së secilit prej nesh, në aktivitetet që ne zhvillojmë, qofshin biznese 

apo edhe institucione publike e jopublike. Në zbatimin dhe 

implementimin e tij, gjithmonë duhet patur një qasje nga poshtë-lart, ku 

në bazë duhet të jetë komuniteti, sepse është komuniteti ai që ndikohet 

3. ANALIZA E SITUATЁS NЁ NIVEL 
LOKAL: 
Bashkia Përmet është një bashki e vogël në jug të Shqipërisë me një 

popullsi rreth 23 mijë banorë. Afërsisht rreth 70% e territorit të bashkisë 

është zonë e mbrojtur, pjesë e Parkut kombëtar “Bredhi i 

Hotovës-Dangëlli”. Sa i takon çështjes së transformimit energjitik, konsumi 

është i varur drejtpërdrejt nga energjia elektrike dhe kjo si pasojë e 

zhvillimit të ulët ekonomik të zonës dhe mungesës së investimeve në këtë 

sektor. Megjithatë, iniciativat nga biznesi lokal apo nga konsumatori 

familjar nuk mungojnë, sado të vogla që ato janë. Instalimi i paneleve 

diellore për ngrohjen e ujit në hotele, por edhe nëpër banesa, po kthehet 

në një trend të kohëve të fundit. 

Një tjetër moment i cili vlen të theksohet dhe analizohet, është edhe 

çështja e mobilitetit dhe ofertës së transportit publik. Bashkia Përmet 

është një bashki e vogël ku shërbimi urban nuk ofrohet. Shërbimi i cili 

ofrohet është “co-sharing”, i ndarjes së taksive 4+1 apo furgonave që lidhin 

njësitë administrative ose fshatrat me qytetin. Oferta për shërbimin e 

transportit është fikse dhe e palëvizshme. Aktiviteti i këtyre automjeteve, 

nuk prodhon ndonjë impakt në ambient apo në ekologjinë e tij. Për sa i 

takon konsumit familjar, ngrohja është e organizuar në lëndë drusore, si 

dhe në kaldaja me lëndë djegëse karburant ose energji elektrike. Në këtë 

aspekt vlen të përmenden vendimet e Këshillit Bashkiak, i cili vendos 

kritere mbi lëndën e shfrytëzueshme drusore dhe caktimin e zonave 

pyjore për shfrytëzim.

 

Në Bashkinë Përmet industria thuajse nuk ekziston dhe ato pak punishte 

të vogla që ekzistojnë, janë të karakterit artizanal familjar, siç janë baxhot e 

drejtpërsëdrejti. Për të vazhduar më tej me biznesin, OJF, komunitetin e 

donatorëve dhe specialistë të fushave të ndryshme, institucionet lokale 

dhe së fundmi pushteti qendror.

5.1 Ku merr formё ky transformim: 
Transformimi social-ekologjik merr formë përmes çdo individi. Çdo qytetar 

duhet të jetë i mirëinformuar për çështjet ekologjike. Ai duhet të jetë aktiv 

e të veprojë duke iu përshtatur ndryshimeve që po vijnë. Në bazë të një 

studimi të realizuar së fundmi në Bashkinë Përmet, rreth 67% e të 

anketuarve shprehen se kanë njohuri për energjinë e rinovueshme dhe se 

po marrin masa që në familjet e tyre të instalojnë panelet diellore për 

ngrohjen e ujit dhe ky është një shembull shumë i mirë i qasjes pro-aktive 

dhe individuale drejt ndryshimeve social-ekologjike. 

Biznesi ka gjithashtu një qasje pro-aktive ndaj transformimit 

social-ekologjik, pasi ata vlerësojnë se mbrojtja e resurseve dhe natyrës, 

shfrytëzimi i racionalizuar, bujqësia ekologjike apo edhe aktivitetet 

alternative dhe sociale që sjell ky transformim, do të ndikojnë pozitivisht 

në aktivitetet e tyre, duke ulur kostot e biznesit, rritur cilësinë e shërbimeve 

dhe produkteve që ofrojnë, ofertën ekonomike lokale dhe ekonominë e 

zonës.  Sa i takon institucioneve të arsimit, duhet thënë se qasja e tyre ndaj 

transformimit social-ekologjik nuk është në nivele të kënaqshme, 

pavarësisht dëshirës së drejtuesve të këtyre institucioneve për të 

ndërmarrë nisma dhe për t’u organizuar në aktivitete apo fushata të 

ndryshme. 

Arsimi ka mbetur peng i kurrikulave të vjetruara, rishikimi i të cilave është i 

nevojshëm, për t’u përshtatur me situatën bashkëkohore në mënyrë që 

roli dhe aktivizmi i tyre të jetë sa më i madh dhe i qëndrueshëm. Pushteti 

vendor, me gjithë mungesën e madhe të mjeteve dhe fondeve për të 

ndërhyrë, gjithmonë është i pranishëm dhe me një qasje pozitive në 

trajtimin e çështjeve ekologjike, duke luajtur një rol udhëheqës dhe nxitës 

ndaj komunitetit, i cili i beson dhe shprehet pozitivisht se aktori më 

potencial që mund ta udhëheqë drejt transforimit social-ekologjik është 

pushteti lokal.

5.2 Ndёrgjegjёsimi qytetar.
Ndërgjegjësimi qytetar është hapi i parë që duhet të ndërmerret në 

drejtimin e transformimit social-ekologjik. Megjithëse qytetarët janë të 

informuar dhe të ndjeshëm ndaj çështjeve ekologjike, sërish është i 

nevojshëm informimi dhe ndërgjegjësimi i tyre. Në terren vihet re nevoja 

për të shpërndarë informacione mbi transformimin social-ekologjik, si dhe 

ku konsiston ai. 

Po ashtu, qytetarët kanë nevojë të informohen se çfarë ndikimi ka ky lloj 

transformimi në jetën tonë dhe se çfarë ndodh nëse nuk shkojmë drejt tij.

Evidentimi dhe komunikimi i shembujve dhe praktikave të suksesshme 

nga rajoni dhe bota, i shërbejnë rritjes së ndërgjegjësimit qytetar për 

përshtatjen e domosdoshme me këtë lloj transformimi. 

5.3 Qasja nё komunitet.
Komuniteti është aktori kryesor në transformimin social-ekologjik. Veprimi 

i komunitetit si një dhe i vetëm, duke e vendosur veten në qendër të 

aksioneve, garanton suksesin e transformimit. Realizimi i një qasjeje 

• Rritja e kapaciteteve të institucioneve lokale në lidhje me njohjen, 

implementimin e transformimit social-ekologjik.

• Ndërgjegjësimi dhe sensibilizimi i qytetarëve mbi mjedisin, mbetjet 

urbane, transformimin social-ekologjik apo politikat globale me metoda 

më gjithpërfshirëse.

• Certifikimi i produkteve vendase, krijimi i markave lokale dhe 

mbrojtja e tyre.

• Vendosja e standardeve ekologjike si ndërtimet ekologjike, kritere të 

shfrytëzimit racional të pyjeve, kullotave, ujit dhe tokës. Zhvillimi i 

bujqësisë ekologjike, ruajtja e farave autoktone, racave autoktone dhe 

mbrojtja e tyre.

• Shkëmbime ndërqytetase, rajonale, ballkanike dhe evropiane, 

përfaqësime dhe prezantime në panaire produktesh ku promovohen 

produktet e një qyteti tjetër. 

• Promovimi i vlerave vendase, rasteve të suksesshme të biznesit apo 

iniciativash me produkteve vendase

mbështëtese dhe nxitëse ndaj komunitetit, duke e pajisur me 

informacionin e nevojshëm si kuadrin ligjor, strategjitë ndërsektoriale, 

programet dhe nismat e prezantuara në këtë drejtim, aktorët që veprojnë, 

donatorët etj, rrit besueshmërinë në komunitet. 

Kjo qasje krijon ura bashkëpunimi dhe bashkëveprimi, si dhe nxit 

komunitetin në pjesëmarrje aktive, duke qenë ata vetë promotorë dhe 

aktorë të transformimit social-ekologjik, në dobi të bashkëjetesës në 

harmoni me natyrën.

5.4 Pushteti lokal si agjent ndryshimi.
Pushteti lokal është lokomotiva tërheqëse apo agjenti kryesor udhëheqës 

drejt transformimit social-ekologjik. Si një aktor politikbërës lokal dhe i 

mbështetur nga qeveria qendrore, pushteti lokal është i pajisur dhe 

disponon strategjitë dhe bazën ligjore për të vepruar në këtë drejtim. 

Por, situata aktuale, si nga ana financiare por edhe në burime njerëzore 

dhe materiale, thuajse në të gjitha bashkitë e vendit pengon punën dhe 

përpjekjet për realizimin e transformimit. 

Është jashtëzakonisht e nevojshme ngritja e kapaciteteve të stafeve të 

bashkive në sektorët përkatës, për menaxhimin e transformimit, 

mbështetje e bashkive me dokumente strategjike apo zbërthimin e 

strategjive kombëtare në nivele lokale, duke i përshtatur me situatën.

Gjithashtu nevojitet mbështetja ekonomike e bashkive, duke i promovuar 

ato në terrenin e donatorëve, si dhe mbështetje e reflektuar në draftimin 

apo hartimin e nismave. Fuqizimi i pushtetit lokal sjell rrjedhimisht edhe 

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

dhe garanton suksesin drejt transformimit social-ekologjik

5.5 Nxitja e bashkёpunimit midis trinomit pushtet 
lokal-biznes-komunitet.
Transformimi social-ekologjik nuk mund të realizohet vetëm nga pushteti 

lokal apo qeveria qendrore, të cilat disponojnë mjetet monetare dhe 

materiale. Nevojitet partneritet gjithëpërfshirës me të gjithë shoqërinë. Për 

të arritur qëllimin, nevojitet zgjerimi i rrjetit të bashkëpunëtorëve nga 

shoqëria civile, bizneset, ekspertët, komunitetet dhe qytetarët e 

zakonshëm. Të gjithë këta aktorë si dhe qytetarë duhet të jenë aktivë në 

një proces që garanton transparencë dhe besueshmëri përmes 

gjithëpërfshirjes. 

Një praktikë e sukseshme është edhe ajo e krijimit të platformës së 

transformimit, e cila i jep formë partneriteteve të ndryshme, krijon sinergji, 

vendos prioritete të përbashkëta dhe koordinon të gjithë aktorët. 

Platforma e transformimit shërben gjithashtu si platformë për zgjidhjen e 

konflikteve dhe organizon një monitorim të vazhdueshëm, si dhe një 

vlerësim të transformimit në shoqërinë e qytetit. Mbrojtja e klimës dhe e 

resurseve, shrytëzimi i racionalizuar dhe me kritere i burimeve, duhet të 

jetë prioritet në vendimet e qytetarëve për konsumin, në vendimet e 

pushtetit lokal dhe qendror për investime si dhe në modelet zhvillimore të 

biznesit dhe të sipërmarrjeve.

Gjetjet kryesore:  

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

rinovueshme është më e ulët se ajo e aktorëve lokalë. Vetëm 45% e të 

rinjve e kanë këtë informacion. Në rastin e aktorëve lokalë, e kanë 67% e 

tyre.

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

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

kuptojnë zbatimin e saj. Pak të rinj që u përgjigjën, treguan në përgjigjet e 

tyre një kuptim të kufizuar (si energjia diellore, e erës dhe hidrike, energjia 

nga burimet natyrore të rinovueshme, energjia që shndërrohet nga një 

formë në tjetrën etj). Në rastin e aktorëve të tjerë, 50% e tyre nuk janë 

përgjigjur. 

Përgjigjet përfshinin: Përdorimi i burimeve të pafundme natyrore si era 

dhe dielli për të prodhuar energji; zëvendësimi i burimeve aktuale të 

energjisë si karburantet me energji të rinovueshme; duke e përdorur atë 

për ngrohje; përdorimi i energjisë diellore; etj.)

• Shumica e të intervistuarve (86% e të rinjve dhe 58% e aktorëve 

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

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

paneleve diellore janë bizneset dhe familjet.

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

dëgjuar për to. Megjithatë, shumica e të rinjve që u përgjigjën (ose 94%) 

nuk u përgjigjën se çfarë janë certifikatat bio dhe kush i përdor ato. Nga 

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

Shumica e njerëzve që janë përgjigjur (ose 83%) nuk kanë njohuri.

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

93% e të rinjve dhe 100% e aktorëve vendorë janë përgjigjur me “po”.

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

shumica e të rinjve (ose 72%) dhe aktorëve lokalë (ose 67%) janë përgjigjur 

me “jo”. Argumentet përfshijnë: ajri është i ndotur nga minierat e gurit; 

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

mbeturinat nga përdorimi i kimikateve në bujqësi etj.

• Për sa i përket pyetjes se si ruhen nga konsumi sipërfaqet dhe 

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

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

përgjigjur se sipërfaqet e gjelbra dhe burimet nuk ruhen nga konsumi 

(sidomos konsumi i druve të zjarrit).

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

janë përgjigjur se shkolla/universiteti përgatit ekspertë për këto fusha. 

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

bashkëkohore. Në mbështetje të përgjigjes së tyre, aktorët vendorë 

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

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

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

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

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

(22%). 68% e aktorëve lokalë janë përgjigjur se kanë njohuri për format 

solidare të mirëqenies së përbashkët, duke përfshirë mbrojtjen e 

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

ndaj natyrës.

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

ka politika rajonale që synojnë reduktimin e përdorimit të makinave. Ndër 

aktorët vendorë ka të anketuar që mendojnë se bashkia promovon 

politikat për reduktimin e përdorimit të makinave.

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

komunitetin ku jetojmë. Ai shihet si një nevojë e domosdoshme 

implementimi social, sepse ka impakt të drejtpërdrejtë dhe indirekt në 

ndryshimet klimatike.

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

anketuar, vihet 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 Përmet.

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 dhe nxitja e implementimit të kuadrit ligjor dhe nxitja e 

partneriteteve mes institucioneve lokale dhe qendrore me biznesin, OJF 

dhe komunitetin me qëllim transformimin social-ekologjik dhe ekonomik.



1. PЁRSE KY MANUAL?  

Ky manual vjen në një moment kur e gjithë bota po përballet me 

ndryshimet klimatike, me shterimin e rezervave fosile, keqpërdorimin e 

burimeve, rritjen e niveleve të CO2, ndotjen e tokës, ujit dhe ajrit. Në 

hartimin e këtij manuali u përdoren metodologji të ndryshme si 

hulumtimi në terren, mbledhje informacionesh të dokumentuara nga të 

dhënat statistikore në institucionet si bashkia, Zyra Arsimore, shkollat, 

Drejtoria e Shëndetit Publik, OJF, biznese etj, intervista me fokus grupe, 

anketa me të rinjtë e komunitetit si dhe takime dhe workshope. Pra, puna 

në ndërtimin e këtij manuali përfshiu në vetvete angazhimin dhe 

përfshirjen e të gjithë komunitetit në Bashkinë Përmet, duke mbledhur 

informacion nga këndvështrime të ndryshme që prekin komunitetin.

 

Manuali do të ndikojë në mënyrë direkte mbi institucionet publike, OJF-të 

dhe biznesin, pasi strukturon veprimet dhe drejtimet e politikave 

mjedisore si në nivel lokal por edhe kombëtar. Manuali gjithashtu ndikon 

në mënyrë direkte por edhe indirekte mbi komunitetin, pasi 

ndërgjegjëson dhe promovon në një shkallë të gjerë trasformimin 

ekologjik. Ky manual synon të hedhë hapat themelore drejt transformimit 

ekologjik dhe drejt një të ardhmeje të sigurt. Manuali është një vlerë e 

shtuar për shoqërinë pasi edukon, mbron dhe na udhëzon drejt një të 

ardhmeje më të mirë dhe më të sigurt për ne dhe brezat që do të vijnë.

në Evropë dhe energjia e përdorur vjen e pastër nga hidrocentralet, por 

vlen të përmenden nismat që po ndërmerren në krijimin e parqeve 

fotovoltaike si ai i Karavastasë, vendosja e neoneve ndriçuese të natës me 

panele diellore, vendosja nëpër institucionet publike e paneleve diellore 

apo hapja e ankandeve nga ana e Ministrisë së Energjitikës për parqet 

eloike (shfryrtëzimin e erës). Strategjia kombëtare e energjisë, “Shqipëria 

2030” synon arritjen e niveleve të konsumit të energjisë së rinovueshme 

në 42% deri në vitin 2030.

 

Transformimi i mobilitetit - Shqipëria aktualisht përdor një sistem 

transporti dhe mobiliteti të vjetër, kryesisht autobusat dhe furgonat. Këto 

mjete transporti janë kryesisht të amortizuara, çka shkakton një ndotje të 

konsiderueshme. Hapat konkretë në drejtim të kësaj situate janë 

ndërmarrë nga qeveria në bashkëpunim me programin e Bashkimit 

Europian, “IPA3”, në rivitalizimin e hekurudhave shqiptare, ku ka filluar 

rindërtimi i linjës hekurudhore Tiranë-Rinas-Durrës, si dhe është në fazë 

studimi linja Hani i Hotit, Shkodër-Korçë, Greqi, si pjesë e projektit të BE 

për interkonjeksionin. 

Gjithashtu, po ndërmerren hapa konkrete nga bashkitë e mëdha në 

zëvendësimin e autobusave me lëndë djegëse të transportit urban me 

autobusa elektrikë. Shumë bashki po promovojnë dhe nxisin përdorimin e 

taksive elektrike, duke u mbështetur në ngritjen e stacioneve të karikimit 

elektrik. Një zhvillim të madh po marrin edhe ndërtimi i korsive për 

biçikleta dhe aktivitetet si “Një ditë pa makinë”,“PedalON”etj. 

Transformimi i ngrohjes dhe politika të qëndrueshme të strehimit - 

Sistemi i ngrohjes në familjet shqiptare funksionon kryesisht me djegien e 

lëndës drrusore, ndërsa në institucionet shtetërore si shkolla, spitale, 

konvikte dhe godina të ndryshme administrative përmes kaldajave me 

naftë ose energji elektrike. Në këtë drejtim, vlen të përmendet iniciativa e 

biznesit në zëvendësimin e lëndës drusore me pelet, një mënyrë kjo më 

ekonomike, më efiçente në ngrohje dhe miqësore me ambientin.

 

Transformimi industrial dhe sufiçenca: prodhimi dhe konsumi - 

Shqipëria nuk ka një aktivitet industrial të zhvilluar dhe për pasojë është 

një vend importues i produkteve dhe shërbimeve, duke e karakterizuar 

kështu ekonominë shqiptare si një ekonomi konsumi. Për pasojë, kemi 

edhe një suficit në prodhim-konsum. Megjithatë, industria ekzistuese ka 

nevojë për zbatimin e kuadrit ligjor dhe përdorimin e lëndëve ekologjike 

dhe miqësore me ambientin. Gjithashtu, është tejet i rëndësishëm 

edukimi dhe ndërgjegjësimi i publikut në shkallë të gjerë, mbi konsumin 

dhe përdorimin e racionalizuar të produkteve dhe shërbimeve.

  

Transformimi i mënyrës së ushqyerjes dhe përdorimi i qëndrueshëm i 

tokës - Për sa i takon mënyrës së ushqyerjes dhe përdorimit të 

qëndrueshëm të tokës, mund të themi se aksionet në këtë aspekt kanë 

ardhur më së shumti si ndërgjegjësim nga ana e konsumatorit, i cili është 

shumë i ndjeshëm për këto çështje. Në këtë fushë, vlen të përmendet 

iniciativa e vetë fermerëve në kultivimin e farërave lokale dhe autoktone, 

përdorimin e plehrave organike si dhe mbrojtjen e ruajtjen e tokës. Sot që 

flasim janë ndërmarrë një sërë nismash si “Blej shqip”, “Eat local”, Slow 

food” etj, nisma të cilat promovojnë produkte të pastra dhe miqësore me 

natyrën.

2. KRIZA KLIMATIKE DHE SITUATA 
AKTUALE NЁ SHQIPЁRI. 
Kriza klimatike në Shqipëri ka dhënë ndjeshëm efektet e veta. Bazuar në 

studimet e tij të fundit, 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, 

ndikim i konsiderueshëm vlerësohet në sasinë e reshjeve, e cila është ulur 

në 10-15%, por gjithashtu vihet re një rritje e intensitetit të reshjeve në 

formën e shtrëngatave apo stuhive, duke shkaktuar përmbytje të 

njëpasnjëshme me dëmtime në banesa, por edhe në toka e kultura 

bujqësore. 

Gjithashtu është shtuar edhe fenomeni i erozionit detar, ku me mijëra 

hektarë tokë po humbasin dhe po degradohen nga vërshimi i detit. Sipas 

po të njëjtit Institut, vlerësohet së trendi i rritjes së temperaturës mesatare 

në Shqipëri është në rritje dhe se në dekadat e fundit temperatura 

mesatare është rritur me një gradë celcius. Në përgjigje të këtyre 

fenomeneve kryesore, por edhe të tjerë fenomene që vijnë si derivate të 

njëra-tjetrës, janë ngritur një serë instancash apo grupe pune me 

përfaqësues të qeverisë qendrore, institucioneve lokale, OJF dhe 

specialistë të ndryshëm, për t’ju përgjigjur emergjencës së krizës 

klimatike. Tashmë, janë hartuar një sërë strategjish dhe programesh, si 

dhe është përmirësuar kuadri ligjor duke e përafruar me atë të Bashkimit 

Europian. 

Mbi bazën e 5 shtyllave kryesore të transformimit social-ekologjik vlen të 

theksohen nismat e ndërmarra si;

Transformimi energjitik - Shqipëria është vendi i dytë nga pasuritë hidrike 

djathit, punishtet e glikove, kantinat e verës dhe rakisë apo dhe të frutave 

të thata. Për sa i takon mënyrës së ushqyerjes dhe mbrojtjes së tokës, janë 

ndërmarrë një sërë nismash dhe aksionesh. Në Bashkinë Përmet janë 

zhvilluar një sërë programesh të formimit profesional nga organizata të 

ndryshme dhe institucione shtetërore, kjo pasi Përmeti është një ndër 

zonat më atraktive në jug, sa i takon turizmit alternativ. Aktualisht, po 

realizohen një sërë trajnimesh në inovacion, në sportet e reja rafting, 

climbing, treeking etj, por asaj që po i jepet rëndesi është tradita si në 

kulinari por edhe në përpunimin e produkteve (zahireve) tradicionale dhe 

antike, e cila ka nxitur hulumtimin në kurikula të vjetra, sa i takon kurseve 

të formimit profesional në enogastronomi dhe kuzhinë tradicionale.

Fakti që pjesa më e madhe e bashkisë është zonë e mbrojtur, ndihmon në 

ruajtjen e cilësisë së ujit dhe tokës.

4. ÇFARЁ ЁSHTЁ TRANSFORMIMI 
SOCIAL-EKOLOGJIK? 

Transformimi social-ekologjik është një term përmbledhës që përfshin 

ndryshimet politike, social-ekonomike dhe kulturore që rezultojnë nga 

përpjekjet e bëra prej sektorëve të ndryshëm, për të trajtuar çështjet 

social-ekologjike me të cilat po përballet njerëzimi aktualisht. Ai i referohet 

proceseve të ndërveprimit të shoqërisë njerëzore me natyrën, ku 

përfshihen konsumi material me natyrën (si përdorimi i karburanteve 

fosile, shfrytëzimi i tokës, i pyjeve, lumenjve, deteve, ajrit, etj), si dhe 

marrëdhëniet e shumëfishta shoqërore me natyrën (turizmi, bujqësia, 

blegtoria, aktivitetet recreative) etj. Pra këto marrëdhënie të shumëfishta 

shoqërore që njerëzimi ka me natyrën, janë bërë jashtëzakonisht kritike në 

dekadat e fundit dhe përshkruhen si krizë social-ekologjike që duhet të 

përballohet nga një aksion i qëndrueshëm global. 

Për këtë është i domosdoshëm transformimi rrënjësor i mënyrës sonë të 

jetesës dhe i ekonomisë.

Për ta arritur këtë, ne kemi nevojë për transformimin në prodhimin e 

energjisë, të mobilitetit, të mënyrës si jetojmë, të prodhimit industrial, të 

konsumit privat si dhe të shfrytëzimit të tokës dhe të traditave tona të 

ushqyerjes.

5. TRANSFORMIMI SOCIAL-EKOLOGJIK 
NЁ PRAKTIKЁ: 
Komuniteti është shumë i ndjeshëm ndaj çështjeve social-ekologjike në 

përgjithësi. Është shumë i qartë në botëkuptimin dhe në mënyrën e tij të 

jetesës, e cila ka të bëjë drejtpërsëdrejti me bashkëveprimin fizik dhe 

social me natyrën. Megjithatë, vlerësohet se komuniteti është lënë i vetëm 

në këtë drejtim. Nuk mund të thuhet se nuk ekzistojnë strategjitë, bazat 

ligjore apo programet e ndryshme nga ana e qeverisë, por zbatimi në 

praktikë i tyre, promovimi dhe prezantimi me komunitetin, pothuajse nuk 

ekziston. Komuniteti e ka vullnetin dhe dëshirën për të qenë protagonist 

në transformimin social-ekologjik, por i mungojnë mjetet, baza strategjike 

e ligjore, si dhe drejtimet në të cilat duhet të veprojë. Transformimi 

social-ekologjik pasqyrohet drejtpërsëdrejti në komunitet, në mënyrën e 

jetesës së secilit prej nesh, në aktivitetet që ne zhvillojmë, qofshin biznese 

apo edhe institucione publike e jopublike. Në zbatimin dhe 

implementimin e tij, gjithmonë duhet patur një qasje nga poshtë-lart, ku 

në bazë duhet të jetë komuniteti, sepse është komuniteti ai që ndikohet 

3. ANALIZA E SITUATЁS NЁ NIVEL 
LOKAL: 
Bashkia Përmet është një bashki e vogël në jug të Shqipërisë me një 

popullsi rreth 23 mijë banorë. Afërsisht rreth 70% e territorit të bashkisë 

është zonë e mbrojtur, pjesë e Parkut kombëtar “Bredhi i 

Hotovës-Dangëlli”. Sa i takon çështjes së transformimit energjitik, konsumi 

është i varur drejtpërdrejt nga energjia elektrike dhe kjo si pasojë e 

zhvillimit të ulët ekonomik të zonës dhe mungesës së investimeve në këtë 

sektor. Megjithatë, iniciativat nga biznesi lokal apo nga konsumatori 

familjar nuk mungojnë, sado të vogla që ato janë. Instalimi i paneleve 

diellore për ngrohjen e ujit në hotele, por edhe nëpër banesa, po kthehet 

në një trend të kohëve të fundit. 

Një tjetër moment i cili vlen të theksohet dhe analizohet, është edhe 

çështja e mobilitetit dhe ofertës së transportit publik. Bashkia Përmet 

është një bashki e vogël ku shërbimi urban nuk ofrohet. Shërbimi i cili 

ofrohet është “co-sharing”, i ndarjes së taksive 4+1 apo furgonave që lidhin 

njësitë administrative ose fshatrat me qytetin. Oferta për shërbimin e 

transportit është fikse dhe e palëvizshme. Aktiviteti i këtyre automjeteve, 

nuk prodhon ndonjë impakt në ambient apo në ekologjinë e tij. Për sa i 

takon konsumit familjar, ngrohja është e organizuar në lëndë drusore, si 

dhe në kaldaja me lëndë djegëse karburant ose energji elektrike. Në këtë 

aspekt vlen të përmenden vendimet e Këshillit Bashkiak, i cili vendos 

kritere mbi lëndën e shfrytëzueshme drusore dhe caktimin e zonave 

pyjore për shfrytëzim.

 

Në Bashkinë Përmet industria thuajse nuk ekziston dhe ato pak punishte 

të vogla që ekzistojnë, janë të karakterit artizanal familjar, siç janë baxhot e 

drejtpërsëdrejti. Për të vazhduar më tej me biznesin, OJF, komunitetin e 

donatorëve dhe specialistë të fushave të ndryshme, institucionet lokale 

dhe së fundmi pushteti qendror.

5.1 Ku merr formё ky transformim: 
Transformimi social-ekologjik merr formë përmes çdo individi. Çdo qytetar 

duhet të jetë i mirëinformuar për çështjet ekologjike. Ai duhet të jetë aktiv 

e të veprojë duke iu përshtatur ndryshimeve që po vijnë. Në bazë të një 

studimi të realizuar së fundmi në Bashkinë Përmet, rreth 67% e të 

anketuarve shprehen se kanë njohuri për energjinë e rinovueshme dhe se 

po marrin masa që në familjet e tyre të instalojnë panelet diellore për 

ngrohjen e ujit dhe ky është një shembull shumë i mirë i qasjes pro-aktive 

dhe individuale drejt ndryshimeve social-ekologjike. 

Biznesi ka gjithashtu një qasje pro-aktive ndaj transformimit 

social-ekologjik, pasi ata vlerësojnë se mbrojtja e resurseve dhe natyrës, 

shfrytëzimi i racionalizuar, bujqësia ekologjike apo edhe aktivitetet 

alternative dhe sociale që sjell ky transformim, do të ndikojnë pozitivisht 

në aktivitetet e tyre, duke ulur kostot e biznesit, rritur cilësinë e shërbimeve 

dhe produkteve që ofrojnë, ofertën ekonomike lokale dhe ekonominë e 

zonës.  Sa i takon institucioneve të arsimit, duhet thënë se qasja e tyre ndaj 

transformimit social-ekologjik nuk është në nivele të kënaqshme, 

pavarësisht dëshirës së drejtuesve të këtyre institucioneve për të 

ndërmarrë nisma dhe për t’u organizuar në aktivitete apo fushata të 

ndryshme. 

Arsimi ka mbetur peng i kurrikulave të vjetruara, rishikimi i të cilave është i 

nevojshëm, për t’u përshtatur me situatën bashkëkohore në mënyrë që 

roli dhe aktivizmi i tyre të jetë sa më i madh dhe i qëndrueshëm. Pushteti 

vendor, me gjithë mungesën e madhe të mjeteve dhe fondeve për të 

ndërhyrë, gjithmonë është i pranishëm dhe me një qasje pozitive në 

trajtimin e çështjeve ekologjike, duke luajtur një rol udhëheqës dhe nxitës 

ndaj komunitetit, i cili i beson dhe shprehet pozitivisht se aktori më 

potencial që mund ta udhëheqë drejt transforimit social-ekologjik është 

pushteti lokal.

5.2 Ndёrgjegjёsimi qytetar.
Ndërgjegjësimi qytetar është hapi i parë që duhet të ndërmerret në 

drejtimin e transformimit social-ekologjik. Megjithëse qytetarët janë të 

informuar dhe të ndjeshëm ndaj çështjeve ekologjike, sërish është i 

nevojshëm informimi dhe ndërgjegjësimi i tyre. Në terren vihet re nevoja 

për të shpërndarë informacione mbi transformimin social-ekologjik, si dhe 

ku konsiston ai. 

Po ashtu, qytetarët kanë nevojë të informohen se çfarë ndikimi ka ky lloj 

transformimi në jetën tonë dhe se çfarë ndodh nëse nuk shkojmë drejt tij.

Evidentimi dhe komunikimi i shembujve dhe praktikave të suksesshme 

nga rajoni dhe bota, i shërbejnë rritjes së ndërgjegjësimit qytetar për 

përshtatjen e domosdoshme me këtë lloj transformimi. 

5.3 Qasja nё komunitet.
Komuniteti është aktori kryesor në transformimin social-ekologjik. Veprimi 

i komunitetit si një dhe i vetëm, duke e vendosur veten në qendër të 

aksioneve, garanton suksesin e transformimit. Realizimi i një qasjeje 

• Rritja e kapaciteteve të institucioneve lokale në lidhje me njohjen, 

implementimin e transformimit social-ekologjik.

• Ndërgjegjësimi dhe sensibilizimi i qytetarëve mbi mjedisin, mbetjet 

urbane, transformimin social-ekologjik apo politikat globale me metoda 

më gjithpërfshirëse.

• Certifikimi i produkteve vendase, krijimi i markave lokale dhe 

mbrojtja e tyre.

• Vendosja e standardeve ekologjike si ndërtimet ekologjike, kritere të 

shfrytëzimit racional të pyjeve, kullotave, ujit dhe tokës. Zhvillimi i 

bujqësisë ekologjike, ruajtja e farave autoktone, racave autoktone dhe 

mbrojtja e tyre.

• Shkëmbime ndërqytetase, rajonale, ballkanike dhe evropiane, 

përfaqësime dhe prezantime në panaire produktesh ku promovohen 

produktet e një qyteti tjetër. 

• Promovimi i vlerave vendase, rasteve të suksesshme të biznesit apo 

iniciativash me produkteve vendase

mbështëtese dhe nxitëse ndaj komunitetit, duke e pajisur me 

informacionin e nevojshëm si kuadrin ligjor, strategjitë ndërsektoriale, 

programet dhe nismat e prezantuara në këtë drejtim, aktorët që veprojnë, 

donatorët etj, rrit besueshmërinë në komunitet. 

Kjo qasje krijon ura bashkëpunimi dhe bashkëveprimi, si dhe nxit 

komunitetin në pjesëmarrje aktive, duke qenë ata vetë promotorë dhe 

aktorë të transformimit social-ekologjik, në dobi të bashkëjetesës në 

harmoni me natyrën.

5.4 Pushteti lokal si agjent ndryshimi.
Pushteti lokal është lokomotiva tërheqëse apo agjenti kryesor udhëheqës 

drejt transformimit social-ekologjik. Si një aktor politikbërës lokal dhe i 

mbështetur nga qeveria qendrore, pushteti lokal është i pajisur dhe 

disponon strategjitë dhe bazën ligjore për të vepruar në këtë drejtim. 

Por, situata aktuale, si nga ana financiare por edhe në burime njerëzore 

dhe materiale, thuajse në të gjitha bashkitë e vendit pengon punën dhe 

përpjekjet për realizimin e transformimit. 

Është jashtëzakonisht e nevojshme ngritja e kapaciteteve të stafeve të 

bashkive në sektorët përkatës, për menaxhimin e transformimit, 

mbështetje e bashkive me dokumente strategjike apo zbërthimin e 

strategjive kombëtare në nivele lokale, duke i përshtatur me situatën.

Gjithashtu nevojitet mbështetja ekonomike e bashkive, duke i promovuar 

ato në terrenin e donatorëve, si dhe mbështetje e reflektuar në draftimin 

apo hartimin e nismave. Fuqizimi i pushtetit lokal sjell rrjedhimisht edhe 

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

dhe garanton suksesin drejt transformimit social-ekologjik

5.5 Nxitja e bashkёpunimit midis trinomit pushtet 
lokal-biznes-komunitet.
Transformimi social-ekologjik nuk mund të realizohet vetëm nga pushteti 

lokal apo qeveria qendrore, të cilat disponojnë mjetet monetare dhe 

materiale. Nevojitet partneritet gjithëpërfshirës me të gjithë shoqërinë. Për 

të arritur qëllimin, nevojitet zgjerimi i rrjetit të bashkëpunëtorëve nga 

shoqëria civile, bizneset, ekspertët, komunitetet dhe qytetarët e 

zakonshëm. Të gjithë këta aktorë si dhe qytetarë duhet të jenë aktivë në 

një proces që garanton transparencë dhe besueshmëri përmes 

gjithëpërfshirjes. 

Një praktikë e sukseshme është edhe ajo e krijimit të platformës së 

transformimit, e cila i jep formë partneriteteve të ndryshme, krijon sinergji, 

vendos prioritete të përbashkëta dhe koordinon të gjithë aktorët. 

Platforma e transformimit shërben gjithashtu si platformë për zgjidhjen e 

konflikteve dhe organizon një monitorim të vazhdueshëm, si dhe një 

vlerësim të transformimit në shoqërinë e qytetit. Mbrojtja e klimës dhe e 

resurseve, shrytëzimi i racionalizuar dhe me kritere i burimeve, duhet të 

jetë prioritet në vendimet e qytetarëve për konsumin, në vendimet e 

pushtetit lokal dhe qendror për investime si dhe në modelet zhvillimore të 

biznesit dhe të sipërmarrjeve.

Gjetjet kryesore:  

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

rinovueshme është më e ulët se ajo e aktorëve lokalë. Vetëm 45% e të 

rinjve e kanë këtë informacion. Në rastin e aktorëve lokalë, e kanë 67% e 

tyre.

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

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

kuptojnë zbatimin e saj. Pak të rinj që u përgjigjën, treguan në përgjigjet e 

tyre një kuptim të kufizuar (si energjia diellore, e erës dhe hidrike, energjia 

nga burimet natyrore të rinovueshme, energjia që shndërrohet nga një 

formë në tjetrën etj). Në rastin e aktorëve të tjerë, 50% e tyre nuk janë 

përgjigjur. 

Përgjigjet përfshinin: Përdorimi i burimeve të pafundme natyrore si era 

dhe dielli për të prodhuar energji; zëvendësimi i burimeve aktuale të 

energjisë si karburantet me energji të rinovueshme; duke e përdorur atë 

për ngrohje; përdorimi i energjisë diellore; etj.)

• Shumica e të intervistuarve (86% e të rinjve dhe 58% e aktorëve 

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

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

paneleve diellore janë bizneset dhe familjet.

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

dëgjuar për to. Megjithatë, shumica e të rinjve që u përgjigjën (ose 94%) 

nuk u përgjigjën se çfarë janë certifikatat bio dhe kush i përdor ato. Nga 

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

Shumica e njerëzve që janë përgjigjur (ose 83%) nuk kanë njohuri.

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

93% e të rinjve dhe 100% e aktorëve vendorë janë përgjigjur me “po”.

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

shumica e të rinjve (ose 72%) dhe aktorëve lokalë (ose 67%) janë përgjigjur 

me “jo”. Argumentet përfshijnë: ajri është i ndotur nga minierat e gurit; 

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

mbeturinat nga përdorimi i kimikateve në bujqësi etj.

• Për sa i përket pyetjes se si ruhen nga konsumi sipërfaqet dhe 

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

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

përgjigjur se sipërfaqet e gjelbra dhe burimet nuk ruhen nga konsumi 

(sidomos konsumi i druve të zjarrit).

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

janë përgjigjur se shkolla/universiteti përgatit ekspertë për këto fusha. 

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

bashkëkohore. Në mbështetje të përgjigjes së tyre, aktorët vendorë 

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

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

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

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

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

(22%). 68% e aktorëve lokalë janë përgjigjur se kanë njohuri për format 

solidare të mirëqenies së përbashkët, duke përfshirë mbrojtjen e 

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

ndaj natyrës.

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

ka politika rajonale që synojnë reduktimin e përdorimit të makinave. Ndër 

aktorët vendorë ka të anketuar që mendojnë se bashkia promovon 

politikat për reduktimin e përdorimit të makinave.

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

komunitetin ku jetojmë. Ai shihet si një nevojë e domosdoshme 

implementimi social, sepse ka impakt të drejtpërdrejtë dhe indirekt në 

ndryshimet klimatike.

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

anketuar, vihet 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 Përmet.

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 dhe nxitja e implementimit të kuadrit ligjor dhe nxitja e 

partneriteteve mes institucioneve lokale dhe qendrore me biznesin, OJF 

dhe komunitetin me qëllim transformimin social-ekologjik dhe ekonomik.



1. PЁRSE KY MANUAL?  

Ky manual vjen në një moment kur e gjithë bota po përballet me 

ndryshimet klimatike, me shterimin e rezervave fosile, keqpërdorimin e 

burimeve, rritjen e niveleve të CO2, ndotjen e tokës, ujit dhe ajrit. Në 

hartimin e këtij manuali u përdoren metodologji të ndryshme si 

hulumtimi në terren, mbledhje informacionesh të dokumentuara nga të 

dhënat statistikore në institucionet si bashkia, Zyra Arsimore, shkollat, 

Drejtoria e Shëndetit Publik, OJF, biznese etj, intervista me fokus grupe, 

anketa me të rinjtë e komunitetit si dhe takime dhe workshope. Pra, puna 

në ndërtimin e këtij manuali përfshiu në vetvete angazhimin dhe 

përfshirjen e të gjithë komunitetit në Bashkinë Përmet, duke mbledhur 

informacion nga këndvështrime të ndryshme që prekin komunitetin.

 

Manuali do të ndikojë në mënyrë direkte mbi institucionet publike, OJF-të 

dhe biznesin, pasi strukturon veprimet dhe drejtimet e politikave 

mjedisore si në nivel lokal por edhe kombëtar. Manuali gjithashtu ndikon 

në mënyrë direkte por edhe indirekte mbi komunitetin, pasi 

ndërgjegjëson dhe promovon në një shkallë të gjerë trasformimin 

ekologjik. Ky manual synon të hedhë hapat themelore drejt transformimit 

ekologjik dhe drejt një të ardhmeje të sigurt. Manuali është një vlerë e 

shtuar për shoqërinë pasi edukon, mbron dhe na udhëzon drejt një të 

ardhmeje më të mirë dhe më të sigurt për ne dhe brezat që do të vijnë.

në Evropë dhe energjia e përdorur vjen e pastër nga hidrocentralet, por 

vlen të përmenden nismat që po ndërmerren në krijimin e parqeve 

fotovoltaike si ai i Karavastasë, vendosja e neoneve ndriçuese të natës me 

panele diellore, vendosja nëpër institucionet publike e paneleve diellore 

apo hapja e ankandeve nga ana e Ministrisë së Energjitikës për parqet 

eloike (shfryrtëzimin e erës). Strategjia kombëtare e energjisë, “Shqipëria 

2030” synon arritjen e niveleve të konsumit të energjisë së rinovueshme 

në 42% deri në vitin 2030.

 

Transformimi i mobilitetit - Shqipëria aktualisht përdor një sistem 

transporti dhe mobiliteti të vjetër, kryesisht autobusat dhe furgonat. Këto 

mjete transporti janë kryesisht të amortizuara, çka shkakton një ndotje të 

konsiderueshme. Hapat konkretë në drejtim të kësaj situate janë 

ndërmarrë nga qeveria në bashkëpunim me programin e Bashkimit 

Europian, “IPA3”, në rivitalizimin e hekurudhave shqiptare, ku ka filluar 

rindërtimi i linjës hekurudhore Tiranë-Rinas-Durrës, si dhe është në fazë 

studimi linja Hani i Hotit, Shkodër-Korçë, Greqi, si pjesë e projektit të BE 

për interkonjeksionin. 

Gjithashtu, po ndërmerren hapa konkrete nga bashkitë e mëdha në 

zëvendësimin e autobusave me lëndë djegëse të transportit urban me 

autobusa elektrikë. Shumë bashki po promovojnë dhe nxisin përdorimin e 

taksive elektrike, duke u mbështetur në ngritjen e stacioneve të karikimit 

elektrik. Një zhvillim të madh po marrin edhe ndërtimi i korsive për 

biçikleta dhe aktivitetet si “Një ditë pa makinë”,“PedalON”etj. 

Transformimi i ngrohjes dhe politika të qëndrueshme të strehimit - 

Sistemi i ngrohjes në familjet shqiptare funksionon kryesisht me djegien e 

lëndës drrusore, ndërsa në institucionet shtetërore si shkolla, spitale, 

konvikte dhe godina të ndryshme administrative përmes kaldajave me 

naftë ose energji elektrike. Në këtë drejtim, vlen të përmendet iniciativa e 

biznesit në zëvendësimin e lëndës drusore me pelet, një mënyrë kjo më 

ekonomike, më efiçente në ngrohje dhe miqësore me ambientin.

 

Transformimi industrial dhe sufiçenca: prodhimi dhe konsumi - 

Shqipëria nuk ka një aktivitet industrial të zhvilluar dhe për pasojë është 

një vend importues i produkteve dhe shërbimeve, duke e karakterizuar 

kështu ekonominë shqiptare si një ekonomi konsumi. Për pasojë, kemi 

edhe një suficit në prodhim-konsum. Megjithatë, industria ekzistuese ka 

nevojë për zbatimin e kuadrit ligjor dhe përdorimin e lëndëve ekologjike 

dhe miqësore me ambientin. Gjithashtu, është tejet i rëndësishëm 

edukimi dhe ndërgjegjësimi i publikut në shkallë të gjerë, mbi konsumin 

dhe përdorimin e racionalizuar të produkteve dhe shërbimeve.

  

Transformimi i mënyrës së ushqyerjes dhe përdorimi i qëndrueshëm i 

tokës - Për sa i takon mënyrës së ushqyerjes dhe përdorimit të 

qëndrueshëm të tokës, mund të themi se aksionet në këtë aspekt kanë 

ardhur më së shumti si ndërgjegjësim nga ana e konsumatorit, i cili është 

shumë i ndjeshëm për këto çështje. Në këtë fushë, vlen të përmendet 

iniciativa e vetë fermerëve në kultivimin e farërave lokale dhe autoktone, 

përdorimin e plehrave organike si dhe mbrojtjen e ruajtjen e tokës. Sot që 

flasim janë ndërmarrë një sërë nismash si “Blej shqip”, “Eat local”, Slow 

food” etj, nisma të cilat promovojnë produkte të pastra dhe miqësore me 

natyrën.

2. KRIZA KLIMATIKE DHE SITUATA 
AKTUALE NЁ SHQIPЁRI. 
Kriza klimatike në Shqipëri ka dhënë ndjeshëm efektet e veta. Bazuar në 

studimet e tij të fundit, 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, 

ndikim i konsiderueshëm vlerësohet në sasinë e reshjeve, e cila është ulur 

në 10-15%, por gjithashtu vihet re një rritje e intensitetit të reshjeve në 

formën e shtrëngatave apo stuhive, duke shkaktuar përmbytje të 

njëpasnjëshme me dëmtime në banesa, por edhe në toka e kultura 

bujqësore. 

Gjithashtu është shtuar edhe fenomeni i erozionit detar, ku me mijëra 

hektarë tokë po humbasin dhe po degradohen nga vërshimi i detit. Sipas 

po të njëjtit Institut, vlerësohet së trendi i rritjes së temperaturës mesatare 

në Shqipëri është në rritje dhe se në dekadat e fundit temperatura 

mesatare është rritur me një gradë celcius. Në përgjigje të këtyre 

fenomeneve kryesore, por edhe të tjerë fenomene që vijnë si derivate të 

njëra-tjetrës, janë ngritur një serë instancash apo grupe pune me 

përfaqësues të qeverisë qendrore, institucioneve lokale, OJF dhe 

specialistë të ndryshëm, për t’ju përgjigjur emergjencës së krizës 

klimatike. Tashmë, janë hartuar një sërë strategjish dhe programesh, si 

dhe është përmirësuar kuadri ligjor duke e përafruar me atë të Bashkimit 

Europian. 

Mbi bazën e 5 shtyllave kryesore të transformimit social-ekologjik vlen të 

theksohen nismat e ndërmarra si;

Transformimi energjitik - Shqipëria është vendi i dytë nga pasuritë hidrike 

djathit, punishtet e glikove, kantinat e verës dhe rakisë apo dhe të frutave 

të thata. Për sa i takon mënyrës së ushqyerjes dhe mbrojtjes së tokës, janë 

ndërmarrë një sërë nismash dhe aksionesh. Në Bashkinë Përmet janë 

zhvilluar një sërë programesh të formimit profesional nga organizata të 

ndryshme dhe institucione shtetërore, kjo pasi Përmeti është një ndër 

zonat më atraktive në jug, sa i takon turizmit alternativ. Aktualisht, po 

realizohen një sërë trajnimesh në inovacion, në sportet e reja rafting, 

climbing, treeking etj, por asaj që po i jepet rëndesi është tradita si në 

kulinari por edhe në përpunimin e produkteve (zahireve) tradicionale dhe 

antike, e cila ka nxitur hulumtimin në kurikula të vjetra, sa i takon kurseve 

të formimit profesional në enogastronomi dhe kuzhinë tradicionale.

Fakti që pjesa më e madhe e bashkisë është zonë e mbrojtur, ndihmon në 

ruajtjen e cilësisë së ujit dhe tokës.

4. ÇFARЁ ЁSHTЁ TRANSFORMIMI 
SOCIAL-EKOLOGJIK? 

Transformimi social-ekologjik është një term përmbledhës që përfshin 

ndryshimet politike, social-ekonomike dhe kulturore që rezultojnë nga 

përpjekjet e bëra prej sektorëve të ndryshëm, për të trajtuar çështjet 

social-ekologjike me të cilat po përballet njerëzimi aktualisht. Ai i referohet 

proceseve të ndërveprimit të shoqërisë njerëzore me natyrën, ku 

përfshihen konsumi material me natyrën (si përdorimi i karburanteve 

fosile, shfrytëzimi i tokës, i pyjeve, lumenjve, deteve, ajrit, etj), si dhe 

marrëdhëniet e shumëfishta shoqërore me natyrën (turizmi, bujqësia, 

blegtoria, aktivitetet recreative) etj. Pra këto marrëdhënie të shumëfishta 

shoqërore që njerëzimi ka me natyrën, janë bërë jashtëzakonisht kritike në 

dekadat e fundit dhe përshkruhen si krizë social-ekologjike që duhet të 

përballohet nga një aksion i qëndrueshëm global. 

Për këtë është i domosdoshëm transformimi rrënjësor i mënyrës sonë të 

jetesës dhe i ekonomisë.

Për ta arritur këtë, ne kemi nevojë për transformimin në prodhimin e 

energjisë, të mobilitetit, të mënyrës si jetojmë, të prodhimit industrial, të 

konsumit privat si dhe të shfrytëzimit të tokës dhe të traditave tona të 

ushqyerjes.

5. TRANSFORMIMI SOCIAL-EKOLOGJIK 
NЁ PRAKTIKЁ: 
Komuniteti është shumë i ndjeshëm ndaj çështjeve social-ekologjike në 

përgjithësi. Është shumë i qartë në botëkuptimin dhe në mënyrën e tij të 

jetesës, e cila ka të bëjë drejtpërsëdrejti me bashkëveprimin fizik dhe 

social me natyrën. Megjithatë, vlerësohet se komuniteti është lënë i vetëm 

në këtë drejtim. Nuk mund të thuhet se nuk ekzistojnë strategjitë, bazat 

ligjore apo programet e ndryshme nga ana e qeverisë, por zbatimi në 

praktikë i tyre, promovimi dhe prezantimi me komunitetin, pothuajse nuk 

ekziston. Komuniteti e ka vullnetin dhe dëshirën për të qenë protagonist 

në transformimin social-ekologjik, por i mungojnë mjetet, baza strategjike 

e ligjore, si dhe drejtimet në të cilat duhet të veprojë. Transformimi 

social-ekologjik pasqyrohet drejtpërsëdrejti në komunitet, në mënyrën e 

jetesës së secilit prej nesh, në aktivitetet që ne zhvillojmë, qofshin biznese 

apo edhe institucione publike e jopublike. Në zbatimin dhe 

implementimin e tij, gjithmonë duhet patur një qasje nga poshtë-lart, ku 

në bazë duhet të jetë komuniteti, sepse është komuniteti ai që ndikohet 

3. ANALIZA E SITUATЁS NЁ NIVEL 
LOKAL: 
Bashkia Përmet është një bashki e vogël në jug të Shqipërisë me një 

popullsi rreth 23 mijë banorë. Afërsisht rreth 70% e territorit të bashkisë 

është zonë e mbrojtur, pjesë e Parkut kombëtar “Bredhi i 

Hotovës-Dangëlli”. Sa i takon çështjes së transformimit energjitik, konsumi 

është i varur drejtpërdrejt nga energjia elektrike dhe kjo si pasojë e 

zhvillimit të ulët ekonomik të zonës dhe mungesës së investimeve në këtë 

sektor. Megjithatë, iniciativat nga biznesi lokal apo nga konsumatori 

familjar nuk mungojnë, sado të vogla që ato janë. Instalimi i paneleve 

diellore për ngrohjen e ujit në hotele, por edhe nëpër banesa, po kthehet 

në një trend të kohëve të fundit. 

Një tjetër moment i cili vlen të theksohet dhe analizohet, është edhe 

çështja e mobilitetit dhe ofertës së transportit publik. Bashkia Përmet 

është një bashki e vogël ku shërbimi urban nuk ofrohet. Shërbimi i cili 

ofrohet është “co-sharing”, i ndarjes së taksive 4+1 apo furgonave që lidhin 

njësitë administrative ose fshatrat me qytetin. Oferta për shërbimin e 

transportit është fikse dhe e palëvizshme. Aktiviteti i këtyre automjeteve, 

nuk prodhon ndonjë impakt në ambient apo në ekologjinë e tij. Për sa i 

takon konsumit familjar, ngrohja është e organizuar në lëndë drusore, si 

dhe në kaldaja me lëndë djegëse karburant ose energji elektrike. Në këtë 

aspekt vlen të përmenden vendimet e Këshillit Bashkiak, i cili vendos 

kritere mbi lëndën e shfrytëzueshme drusore dhe caktimin e zonave 

pyjore për shfrytëzim.

 

Në Bashkinë Përmet industria thuajse nuk ekziston dhe ato pak punishte 

të vogla që ekzistojnë, janë të karakterit artizanal familjar, siç janë baxhot e 

drejtpërsëdrejti. Për të vazhduar më tej me biznesin, OJF, komunitetin e 

donatorëve dhe specialistë të fushave të ndryshme, institucionet lokale 

dhe së fundmi pushteti qendror.

5.1 Ku merr formё ky transformim: 
Transformimi social-ekologjik merr formë përmes çdo individi. Çdo qytetar 

duhet të jetë i mirëinformuar për çështjet ekologjike. Ai duhet të jetë aktiv 

e të veprojë duke iu përshtatur ndryshimeve që po vijnë. Në bazë të një 

studimi të realizuar së fundmi në Bashkinë Përmet, rreth 67% e të 

anketuarve shprehen se kanë njohuri për energjinë e rinovueshme dhe se 

po marrin masa që në familjet e tyre të instalojnë panelet diellore për 

ngrohjen e ujit dhe ky është një shembull shumë i mirë i qasjes pro-aktive 

dhe individuale drejt ndryshimeve social-ekologjike. 

Biznesi ka gjithashtu një qasje pro-aktive ndaj transformimit 

social-ekologjik, pasi ata vlerësojnë se mbrojtja e resurseve dhe natyrës, 

shfrytëzimi i racionalizuar, bujqësia ekologjike apo edhe aktivitetet 

alternative dhe sociale që sjell ky transformim, do të ndikojnë pozitivisht 

në aktivitetet e tyre, duke ulur kostot e biznesit, rritur cilësinë e shërbimeve 

dhe produkteve që ofrojnë, ofertën ekonomike lokale dhe ekonominë e 

zonës.  Sa i takon institucioneve të arsimit, duhet thënë se qasja e tyre ndaj 

transformimit social-ekologjik nuk është në nivele të kënaqshme, 

pavarësisht dëshirës së drejtuesve të këtyre institucioneve për të 

ndërmarrë nisma dhe për t’u organizuar në aktivitete apo fushata të 

ndryshme. 

Arsimi ka mbetur peng i kurrikulave të vjetruara, rishikimi i të cilave është i 

nevojshëm, për t’u përshtatur me situatën bashkëkohore në mënyrë që 

roli dhe aktivizmi i tyre të jetë sa më i madh dhe i qëndrueshëm. Pushteti 

vendor, me gjithë mungesën e madhe të mjeteve dhe fondeve për të 

ndërhyrë, gjithmonë është i pranishëm dhe me një qasje pozitive në 

trajtimin e çështjeve ekologjike, duke luajtur një rol udhëheqës dhe nxitës 

ndaj komunitetit, i cili i beson dhe shprehet pozitivisht se aktori më 

potencial që mund ta udhëheqë drejt transforimit social-ekologjik është 

pushteti lokal.

5.2 Ndёrgjegjёsimi qytetar.
Ndërgjegjësimi qytetar është hapi i parë që duhet të ndërmerret në 

drejtimin e transformimit social-ekologjik. Megjithëse qytetarët janë të 

informuar dhe të ndjeshëm ndaj çështjeve ekologjike, sërish është i 

nevojshëm informimi dhe ndërgjegjësimi i tyre. Në terren vihet re nevoja 

për të shpërndarë informacione mbi transformimin social-ekologjik, si dhe 

ku konsiston ai. 

Po ashtu, qytetarët kanë nevojë të informohen se çfarë ndikimi ka ky lloj 

transformimi në jetën tonë dhe se çfarë ndodh nëse nuk shkojmë drejt tij.

Evidentimi dhe komunikimi i shembujve dhe praktikave të suksesshme 

nga rajoni dhe bota, i shërbejnë rritjes së ndërgjegjësimit qytetar për 

përshtatjen e domosdoshme me këtë lloj transformimi. 

5.3 Qasja nё komunitet.
Komuniteti është aktori kryesor në transformimin social-ekologjik. Veprimi 

i komunitetit si një dhe i vetëm, duke e vendosur veten në qendër të 

aksioneve, garanton suksesin e transformimit. Realizimi i një qasjeje 

• Rritja e kapaciteteve të institucioneve lokale në lidhje me njohjen, 

implementimin e transformimit social-ekologjik.

• Ndërgjegjësimi dhe sensibilizimi i qytetarëve mbi mjedisin, mbetjet 

urbane, transformimin social-ekologjik apo politikat globale me metoda 

më gjithpërfshirëse.

• Certifikimi i produkteve vendase, krijimi i markave lokale dhe 

mbrojtja e tyre.

• Vendosja e standardeve ekologjike si ndërtimet ekologjike, kritere të 

shfrytëzimit racional të pyjeve, kullotave, ujit dhe tokës. Zhvillimi i 

bujqësisë ekologjike, ruajtja e farave autoktone, racave autoktone dhe 

mbrojtja e tyre.

• Shkëmbime ndërqytetase, rajonale, ballkanike dhe evropiane, 

përfaqësime dhe prezantime në panaire produktesh ku promovohen 

produktet e një qyteti tjetër. 

• Promovimi i vlerave vendase, rasteve të suksesshme të biznesit apo 

iniciativash me produkteve vendase

mbështëtese dhe nxitëse ndaj komunitetit, duke e pajisur me 

informacionin e nevojshëm si kuadrin ligjor, strategjitë ndërsektoriale, 

programet dhe nismat e prezantuara në këtë drejtim, aktorët që veprojnë, 

donatorët etj, rrit besueshmërinë në komunitet. 

Kjo qasje krijon ura bashkëpunimi dhe bashkëveprimi, si dhe nxit 

komunitetin në pjesëmarrje aktive, duke qenë ata vetë promotorë dhe 

aktorë të transformimit social-ekologjik, në dobi të bashkëjetesës në 

harmoni me natyrën.

5.4 Pushteti lokal si agjent ndryshimi.
Pushteti lokal është lokomotiva tërheqëse apo agjenti kryesor udhëheqës 

drejt transformimit social-ekologjik. Si një aktor politikbërës lokal dhe i 

mbështetur nga qeveria qendrore, pushteti lokal është i pajisur dhe 

disponon strategjitë dhe bazën ligjore për të vepruar në këtë drejtim. 

Por, situata aktuale, si nga ana financiare por edhe në burime njerëzore 

dhe materiale, thuajse në të gjitha bashkitë e vendit pengon punën dhe 

përpjekjet për realizimin e transformimit. 

Është jashtëzakonisht e nevojshme ngritja e kapaciteteve të stafeve të 

bashkive në sektorët përkatës, për menaxhimin e transformimit, 

mbështetje e bashkive me dokumente strategjike apo zbërthimin e 

strategjive kombëtare në nivele lokale, duke i përshtatur me situatën.

Gjithashtu nevojitet mbështetja ekonomike e bashkive, duke i promovuar 

ato në terrenin e donatorëve, si dhe mbështetje e reflektuar në draftimin 

apo hartimin e nismave. Fuqizimi i pushtetit lokal sjell rrjedhimisht edhe 

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

dhe garanton suksesin drejt transformimit social-ekologjik

5.5 Nxitja e bashkёpunimit midis trinomit pushtet 
lokal-biznes-komunitet.
Transformimi social-ekologjik nuk mund të realizohet vetëm nga pushteti 

lokal apo qeveria qendrore, të cilat disponojnë mjetet monetare dhe 

materiale. Nevojitet partneritet gjithëpërfshirës me të gjithë shoqërinë. Për 

të arritur qëllimin, nevojitet zgjerimi i rrjetit të bashkëpunëtorëve nga 

shoqëria civile, bizneset, ekspertët, komunitetet dhe qytetarët e 

zakonshëm. Të gjithë këta aktorë si dhe qytetarë duhet të jenë aktivë në 

një proces që garanton transparencë dhe besueshmëri përmes 

gjithëpërfshirjes. 

Një praktikë e sukseshme është edhe ajo e krijimit të platformës së 

transformimit, e cila i jep formë partneriteteve të ndryshme, krijon sinergji, 

vendos prioritete të përbashkëta dhe koordinon të gjithë aktorët. 

Platforma e transformimit shërben gjithashtu si platformë për zgjidhjen e 

konflikteve dhe organizon një monitorim të vazhdueshëm, si dhe një 

vlerësim të transformimit në shoqërinë e qytetit. Mbrojtja e klimës dhe e 

resurseve, shrytëzimi i racionalizuar dhe me kritere i burimeve, duhet të 

jetë prioritet në vendimet e qytetarëve për konsumin, në vendimet e 

pushtetit lokal dhe qendror për investime si dhe në modelet zhvillimore të 

biznesit dhe të sipërmarrjeve.

Gjetjet kryesore:  

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

rinovueshme është më e ulët se ajo e aktorëve lokalë. Vetëm 45% e të 

rinjve e kanë këtë informacion. Në rastin e aktorëve lokalë, e kanë 67% e 

tyre.

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

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

kuptojnë zbatimin e saj. Pak të rinj që u përgjigjën, treguan në përgjigjet e 

tyre një kuptim të kufizuar (si energjia diellore, e erës dhe hidrike, energjia 

nga burimet natyrore të rinovueshme, energjia që shndërrohet nga një 

formë në tjetrën etj). Në rastin e aktorëve të tjerë, 50% e tyre nuk janë 

përgjigjur. 

Përgjigjet përfshinin: Përdorimi i burimeve të pafundme natyrore si era 

dhe dielli për të prodhuar energji; zëvendësimi i burimeve aktuale të 

energjisë si karburantet me energji të rinovueshme; duke e përdorur atë 

për ngrohje; përdorimi i energjisë diellore; etj.)

• Shumica e të intervistuarve (86% e të rinjve dhe 58% e aktorëve 

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

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

paneleve diellore janë bizneset dhe familjet.

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

dëgjuar për to. Megjithatë, shumica e të rinjve që u përgjigjën (ose 94%) 

nuk u përgjigjën se çfarë janë certifikatat bio dhe kush i përdor ato. Nga 

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

Shumica e njerëzve që janë përgjigjur (ose 83%) nuk kanë njohuri.

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

93% e të rinjve dhe 100% e aktorëve vendorë janë përgjigjur me “po”.

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

shumica e të rinjve (ose 72%) dhe aktorëve lokalë (ose 67%) janë përgjigjur 

me “jo”. Argumentet përfshijnë: ajri është i ndotur nga minierat e gurit; 

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

mbeturinat nga përdorimi i kimikateve në bujqësi etj.

• Për sa i përket pyetjes se si ruhen nga konsumi sipërfaqet dhe 

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

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

përgjigjur se sipërfaqet e gjelbra dhe burimet nuk ruhen nga konsumi 

(sidomos konsumi i druve të zjarrit).

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

janë përgjigjur se shkolla/universiteti përgatit ekspertë për këto fusha. 

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

bashkëkohore. Në mbështetje të përgjigjes së tyre, aktorët vendorë 

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

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

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

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

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

(22%). 68% e aktorëve lokalë janë përgjigjur se kanë njohuri për format 

solidare të mirëqenies së përbashkët, duke përfshirë mbrojtjen e 

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

ndaj natyrës.

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

ka politika rajonale që synojnë reduktimin e përdorimit të makinave. Ndër 

aktorët vendorë ka të anketuar që mendojnë se bashkia promovon 

politikat për reduktimin e përdorimit të makinave.

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

komunitetin ku jetojmë. Ai shihet si një nevojë e domosdoshme 

implementimi social, sepse ka impakt të drejtpërdrejtë dhe indirekt në 

ndryshimet klimatike.

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

anketuar, vihet 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 Përmet.

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 dhe nxitja e implementimit të kuadrit ligjor dhe nxitja e 

partneriteteve mes institucioneve lokale dhe qendrore me biznesin, OJF 

dhe komunitetin me qëllim transformimin social-ekologjik dhe ekonomik.



1. PЁRSE KY MANUAL?  

Ky manual vjen në një moment kur e gjithë bota po përballet me 

ndryshimet klimatike, me shterimin e rezervave fosile, keqpërdorimin e 

burimeve, rritjen e niveleve të CO2, ndotjen e tokës, ujit dhe ajrit. Në 

hartimin e këtij manuali u përdoren metodologji të ndryshme si 

hulumtimi në terren, mbledhje informacionesh të dokumentuara nga të 

dhënat statistikore në institucionet si bashkia, Zyra Arsimore, shkollat, 

Drejtoria e Shëndetit Publik, OJF, biznese etj, intervista me fokus grupe, 

anketa me të rinjtë e komunitetit si dhe takime dhe workshope. Pra, puna 

në ndërtimin e këtij manuali përfshiu në vetvete angazhimin dhe 

përfshirjen e të gjithë komunitetit në Bashkinë Përmet, duke mbledhur 

informacion nga këndvështrime të ndryshme që prekin komunitetin.

 

Manuali do të ndikojë në mënyrë direkte mbi institucionet publike, OJF-të 

dhe biznesin, pasi strukturon veprimet dhe drejtimet e politikave 

mjedisore si në nivel lokal por edhe kombëtar. Manuali gjithashtu ndikon 

në mënyrë direkte por edhe indirekte mbi komunitetin, pasi 

ndërgjegjëson dhe promovon në një shkallë të gjerë trasformimin 

ekologjik. Ky manual synon të hedhë hapat themelore drejt transformimit 

ekologjik dhe drejt një të ardhmeje të sigurt. Manuali është një vlerë e 

shtuar për shoqërinë pasi edukon, mbron dhe na udhëzon drejt një të 

ardhmeje më të mirë dhe më të sigurt për ne dhe brezat që do të vijnë.

në Evropë dhe energjia e përdorur vjen e pastër nga hidrocentralet, por 

vlen të përmenden nismat që po ndërmerren në krijimin e parqeve 

fotovoltaike si ai i Karavastasë, vendosja e neoneve ndriçuese të natës me 

panele diellore, vendosja nëpër institucionet publike e paneleve diellore 

apo hapja e ankandeve nga ana e Ministrisë së Energjitikës për parqet 

eloike (shfryrtëzimin e erës). Strategjia kombëtare e energjisë, “Shqipëria 

2030” synon arritjen e niveleve të konsumit të energjisë së rinovueshme 

në 42% deri në vitin 2030.

 

Transformimi i mobilitetit - Shqipëria aktualisht përdor një sistem 

transporti dhe mobiliteti të vjetër, kryesisht autobusat dhe furgonat. Këto 

mjete transporti janë kryesisht të amortizuara, çka shkakton një ndotje të 

konsiderueshme. Hapat konkretë në drejtim të kësaj situate janë 

ndërmarrë nga qeveria në bashkëpunim me programin e Bashkimit 

Europian, “IPA3”, në rivitalizimin e hekurudhave shqiptare, ku ka filluar 

rindërtimi i linjës hekurudhore Tiranë-Rinas-Durrës, si dhe është në fazë 

studimi linja Hani i Hotit, Shkodër-Korçë, Greqi, si pjesë e projektit të BE 

për interkonjeksionin. 

Gjithashtu, po ndërmerren hapa konkrete nga bashkitë e mëdha në 

zëvendësimin e autobusave me lëndë djegëse të transportit urban me 

autobusa elektrikë. Shumë bashki po promovojnë dhe nxisin përdorimin e 

taksive elektrike, duke u mbështetur në ngritjen e stacioneve të karikimit 

elektrik. Një zhvillim të madh po marrin edhe ndërtimi i korsive për 

biçikleta dhe aktivitetet si “Një ditë pa makinë”,“PedalON”etj. 

Transformimi i ngrohjes dhe politika të qëndrueshme të strehimit - 

Sistemi i ngrohjes në familjet shqiptare funksionon kryesisht me djegien e 

lëndës drrusore, ndërsa në institucionet shtetërore si shkolla, spitale, 

konvikte dhe godina të ndryshme administrative përmes kaldajave me 

naftë ose energji elektrike. Në këtë drejtim, vlen të përmendet iniciativa e 

biznesit në zëvendësimin e lëndës drusore me pelet, një mënyrë kjo më 

ekonomike, më efiçente në ngrohje dhe miqësore me ambientin.

 

Transformimi industrial dhe sufiçenca: prodhimi dhe konsumi - 

Shqipëria nuk ka një aktivitet industrial të zhvilluar dhe për pasojë është 

një vend importues i produkteve dhe shërbimeve, duke e karakterizuar 

kështu ekonominë shqiptare si një ekonomi konsumi. Për pasojë, kemi 

edhe një suficit në prodhim-konsum. Megjithatë, industria ekzistuese ka 

nevojë për zbatimin e kuadrit ligjor dhe përdorimin e lëndëve ekologjike 

dhe miqësore me ambientin. Gjithashtu, është tejet i rëndësishëm 

edukimi dhe ndërgjegjësimi i publikut në shkallë të gjerë, mbi konsumin 

dhe përdorimin e racionalizuar të produkteve dhe shërbimeve.

  

Transformimi i mënyrës së ushqyerjes dhe përdorimi i qëndrueshëm i 

tokës - Për sa i takon mënyrës së ushqyerjes dhe përdorimit të 

qëndrueshëm të tokës, mund të themi se aksionet në këtë aspekt kanë 

ardhur më së shumti si ndërgjegjësim nga ana e konsumatorit, i cili është 

shumë i ndjeshëm për këto çështje. Në këtë fushë, vlen të përmendet 

iniciativa e vetë fermerëve në kultivimin e farërave lokale dhe autoktone, 

përdorimin e plehrave organike si dhe mbrojtjen e ruajtjen e tokës. Sot që 

flasim janë ndërmarrë një sërë nismash si “Blej shqip”, “Eat local”, Slow 

food” etj, nisma të cilat promovojnë produkte të pastra dhe miqësore me 

natyrën.

2. KRIZA KLIMATIKE DHE SITUATA 
AKTUALE NЁ SHQIPЁRI. 
Kriza klimatike në Shqipëri ka dhënë ndjeshëm efektet e veta. Bazuar në 

studimet e tij të fundit, 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, 

ndikim i konsiderueshëm vlerësohet në sasinë e reshjeve, e cila është ulur 

në 10-15%, por gjithashtu vihet re një rritje e intensitetit të reshjeve në 

formën e shtrëngatave apo stuhive, duke shkaktuar përmbytje të 

njëpasnjëshme me dëmtime në banesa, por edhe në toka e kultura 

bujqësore. 

Gjithashtu është shtuar edhe fenomeni i erozionit detar, ku me mijëra 

hektarë tokë po humbasin dhe po degradohen nga vërshimi i detit. Sipas 

po të njëjtit Institut, vlerësohet së trendi i rritjes së temperaturës mesatare 

në Shqipëri është në rritje dhe se në dekadat e fundit temperatura 

mesatare është rritur me një gradë celcius. Në përgjigje të këtyre 

fenomeneve kryesore, por edhe të tjerë fenomene që vijnë si derivate të 

njëra-tjetrës, janë ngritur një serë instancash apo grupe pune me 

përfaqësues të qeverisë qendrore, institucioneve lokale, OJF dhe 

specialistë të ndryshëm, për t’ju përgjigjur emergjencës së krizës 

klimatike. Tashmë, janë hartuar një sërë strategjish dhe programesh, si 

dhe është përmirësuar kuadri ligjor duke e përafruar me atë të Bashkimit 

Europian. 

Mbi bazën e 5 shtyllave kryesore të transformimit social-ekologjik vlen të 

theksohen nismat e ndërmarra si;

Transformimi energjitik - Shqipëria është vendi i dytë nga pasuritë hidrike 

djathit, punishtet e glikove, kantinat e verës dhe rakisë apo dhe të frutave 

të thata. Për sa i takon mënyrës së ushqyerjes dhe mbrojtjes së tokës, janë 

ndërmarrë një sërë nismash dhe aksionesh. Në Bashkinë Përmet janë 

zhvilluar një sërë programesh të formimit profesional nga organizata të 

ndryshme dhe institucione shtetërore, kjo pasi Përmeti është një ndër 

zonat më atraktive në jug, sa i takon turizmit alternativ. Aktualisht, po 

realizohen një sërë trajnimesh në inovacion, në sportet e reja rafting, 

climbing, treeking etj, por asaj që po i jepet rëndesi është tradita si në 

kulinari por edhe në përpunimin e produkteve (zahireve) tradicionale dhe 

antike, e cila ka nxitur hulumtimin në kurikula të vjetra, sa i takon kurseve 

të formimit profesional në enogastronomi dhe kuzhinë tradicionale.

Fakti që pjesa më e madhe e bashkisë është zonë e mbrojtur, ndihmon në 

ruajtjen e cilësisë së ujit dhe tokës.

4. ÇFARЁ ЁSHTЁ TRANSFORMIMI 
SOCIAL-EKOLOGJIK? 

Transformimi social-ekologjik është një term përmbledhës që përfshin 

ndryshimet politike, social-ekonomike dhe kulturore që rezultojnë nga 

përpjekjet e bëra prej sektorëve të ndryshëm, për të trajtuar çështjet 

social-ekologjike me të cilat po përballet njerëzimi aktualisht. Ai i referohet 

proceseve të ndërveprimit të shoqërisë njerëzore me natyrën, ku 

përfshihen konsumi material me natyrën (si përdorimi i karburanteve 

fosile, shfrytëzimi i tokës, i pyjeve, lumenjve, deteve, ajrit, etj), si dhe 

marrëdhëniet e shumëfishta shoqërore me natyrën (turizmi, bujqësia, 

blegtoria, aktivitetet recreative) etj. Pra këto marrëdhënie të shumëfishta 

shoqërore që njerëzimi ka me natyrën, janë bërë jashtëzakonisht kritike në 

dekadat e fundit dhe përshkruhen si krizë social-ekologjike që duhet të 

përballohet nga një aksion i qëndrueshëm global. 

Për këtë është i domosdoshëm transformimi rrënjësor i mënyrës sonë të 

jetesës dhe i ekonomisë.

Për ta arritur këtë, ne kemi nevojë për transformimin në prodhimin e 

energjisë, të mobilitetit, të mënyrës si jetojmë, të prodhimit industrial, të 

konsumit privat si dhe të shfrytëzimit të tokës dhe të traditave tona të 

ushqyerjes.

5. TRANSFORMIMI SOCIAL-EKOLOGJIK 
NЁ PRAKTIKЁ: 
Komuniteti është shumë i ndjeshëm ndaj çështjeve social-ekologjike në 

përgjithësi. Është shumë i qartë në botëkuptimin dhe në mënyrën e tij të 

jetesës, e cila ka të bëjë drejtpërsëdrejti me bashkëveprimin fizik dhe 

social me natyrën. Megjithatë, vlerësohet se komuniteti është lënë i vetëm 

në këtë drejtim. Nuk mund të thuhet se nuk ekzistojnë strategjitë, bazat 

ligjore apo programet e ndryshme nga ana e qeverisë, por zbatimi në 

praktikë i tyre, promovimi dhe prezantimi me komunitetin, pothuajse nuk 

ekziston. Komuniteti e ka vullnetin dhe dëshirën për të qenë protagonist 

në transformimin social-ekologjik, por i mungojnë mjetet, baza strategjike 

e ligjore, si dhe drejtimet në të cilat duhet të veprojë. Transformimi 

social-ekologjik pasqyrohet drejtpërsëdrejti në komunitet, në mënyrën e 

jetesës së secilit prej nesh, në aktivitetet që ne zhvillojmë, qofshin biznese 

apo edhe institucione publike e jopublike. Në zbatimin dhe 

implementimin e tij, gjithmonë duhet patur një qasje nga poshtë-lart, ku 

në bazë duhet të jetë komuniteti, sepse është komuniteti ai që ndikohet 

3. ANALIZA E SITUATЁS NЁ NIVEL 
LOKAL: 
Bashkia Përmet është një bashki e vogël në jug të Shqipërisë me një 

popullsi rreth 23 mijë banorë. Afërsisht rreth 70% e territorit të bashkisë 

është zonë e mbrojtur, pjesë e Parkut kombëtar “Bredhi i 

Hotovës-Dangëlli”. Sa i takon çështjes së transformimit energjitik, konsumi 

është i varur drejtpërdrejt nga energjia elektrike dhe kjo si pasojë e 

zhvillimit të ulët ekonomik të zonës dhe mungesës së investimeve në këtë 

sektor. Megjithatë, iniciativat nga biznesi lokal apo nga konsumatori 

familjar nuk mungojnë, sado të vogla që ato janë. Instalimi i paneleve 

diellore për ngrohjen e ujit në hotele, por edhe nëpër banesa, po kthehet 

në një trend të kohëve të fundit. 

Një tjetër moment i cili vlen të theksohet dhe analizohet, është edhe 

çështja e mobilitetit dhe ofertës së transportit publik. Bashkia Përmet 

është një bashki e vogël ku shërbimi urban nuk ofrohet. Shërbimi i cili 

ofrohet është “co-sharing”, i ndarjes së taksive 4+1 apo furgonave që lidhin 

njësitë administrative ose fshatrat me qytetin. Oferta për shërbimin e 

transportit është fikse dhe e palëvizshme. Aktiviteti i këtyre automjeteve, 

nuk prodhon ndonjë impakt në ambient apo në ekologjinë e tij. Për sa i 

takon konsumit familjar, ngrohja është e organizuar në lëndë drusore, si 

dhe në kaldaja me lëndë djegëse karburant ose energji elektrike. Në këtë 

aspekt vlen të përmenden vendimet e Këshillit Bashkiak, i cili vendos 

kritere mbi lëndën e shfrytëzueshme drusore dhe caktimin e zonave 

pyjore për shfrytëzim.

 

Në Bashkinë Përmet industria thuajse nuk ekziston dhe ato pak punishte 

të vogla që ekzistojnë, janë të karakterit artizanal familjar, siç janë baxhot e 

drejtpërsëdrejti. Për të vazhduar më tej me biznesin, OJF, komunitetin e 

donatorëve dhe specialistë të fushave të ndryshme, institucionet lokale 

dhe së fundmi pushteti qendror.

5.1 Ku merr formё ky transformim: 
Transformimi social-ekologjik merr formë përmes çdo individi. Çdo qytetar 

duhet të jetë i mirëinformuar për çështjet ekologjike. Ai duhet të jetë aktiv 

e të veprojë duke iu përshtatur ndryshimeve që po vijnë. Në bazë të një 

studimi të realizuar së fundmi në Bashkinë Përmet, rreth 67% e të 

anketuarve shprehen se kanë njohuri për energjinë e rinovueshme dhe se 

po marrin masa që në familjet e tyre të instalojnë panelet diellore për 

ngrohjen e ujit dhe ky është një shembull shumë i mirë i qasjes pro-aktive 

dhe individuale drejt ndryshimeve social-ekologjike. 

Biznesi ka gjithashtu një qasje pro-aktive ndaj transformimit 

social-ekologjik, pasi ata vlerësojnë se mbrojtja e resurseve dhe natyrës, 

shfrytëzimi i racionalizuar, bujqësia ekologjike apo edhe aktivitetet 

alternative dhe sociale që sjell ky transformim, do të ndikojnë pozitivisht 

në aktivitetet e tyre, duke ulur kostot e biznesit, rritur cilësinë e shërbimeve 

dhe produkteve që ofrojnë, ofertën ekonomike lokale dhe ekonominë e 

zonës.  Sa i takon institucioneve të arsimit, duhet thënë se qasja e tyre ndaj 

transformimit social-ekologjik nuk është në nivele të kënaqshme, 

pavarësisht dëshirës së drejtuesve të këtyre institucioneve për të 

ndërmarrë nisma dhe për t’u organizuar në aktivitete apo fushata të 

ndryshme. 

Arsimi ka mbetur peng i kurrikulave të vjetruara, rishikimi i të cilave është i 

nevojshëm, për t’u përshtatur me situatën bashkëkohore në mënyrë që 

roli dhe aktivizmi i tyre të jetë sa më i madh dhe i qëndrueshëm. Pushteti 

vendor, me gjithë mungesën e madhe të mjeteve dhe fondeve për të 

ndërhyrë, gjithmonë është i pranishëm dhe me një qasje pozitive në 

trajtimin e çështjeve ekologjike, duke luajtur një rol udhëheqës dhe nxitës 

ndaj komunitetit, i cili i beson dhe shprehet pozitivisht se aktori më 

potencial që mund ta udhëheqë drejt transforimit social-ekologjik është 

pushteti lokal.

5.2 Ndёrgjegjёsimi qytetar.
Ndërgjegjësimi qytetar është hapi i parë që duhet të ndërmerret në 

drejtimin e transformimit social-ekologjik. Megjithëse qytetarët janë të 

informuar dhe të ndjeshëm ndaj çështjeve ekologjike, sërish është i 

nevojshëm informimi dhe ndërgjegjësimi i tyre. Në terren vihet re nevoja 

për të shpërndarë informacione mbi transformimin social-ekologjik, si dhe 

ku konsiston ai. 

Po ashtu, qytetarët kanë nevojë të informohen se çfarë ndikimi ka ky lloj 

transformimi në jetën tonë dhe se çfarë ndodh nëse nuk shkojmë drejt tij.

Evidentimi dhe komunikimi i shembujve dhe praktikave të suksesshme 

nga rajoni dhe bota, i shërbejnë rritjes së ndërgjegjësimit qytetar për 

përshtatjen e domosdoshme me këtë lloj transformimi. 

5.3 Qasja nё komunitet.
Komuniteti është aktori kryesor në transformimin social-ekologjik. Veprimi 

i komunitetit si një dhe i vetëm, duke e vendosur veten në qendër të 

aksioneve, garanton suksesin e transformimit. Realizimi i një qasjeje 

• Rritja e kapaciteteve të institucioneve lokale në lidhje me njohjen, 

implementimin e transformimit social-ekologjik.

• Ndërgjegjësimi dhe sensibilizimi i qytetarëve mbi mjedisin, mbetjet 

urbane, transformimin social-ekologjik apo politikat globale me metoda 

më gjithpërfshirëse.

• Certifikimi i produkteve vendase, krijimi i markave lokale dhe 

mbrojtja e tyre.

• Vendosja e standardeve ekologjike si ndërtimet ekologjike, kritere të 

shfrytëzimit racional të pyjeve, kullotave, ujit dhe tokës. Zhvillimi i 

bujqësisë ekologjike, ruajtja e farave autoktone, racave autoktone dhe 

mbrojtja e tyre.

• Shkëmbime ndërqytetase, rajonale, ballkanike dhe evropiane, 

përfaqësime dhe prezantime në panaire produktesh ku promovohen 

produktet e një qyteti tjetër. 

• Promovimi i vlerave vendase, rasteve të suksesshme të biznesit apo 

iniciativash me produkteve vendase

mbështëtese dhe nxitëse ndaj komunitetit, duke e pajisur me 

informacionin e nevojshëm si kuadrin ligjor, strategjitë ndërsektoriale, 

programet dhe nismat e prezantuara në këtë drejtim, aktorët që veprojnë, 

donatorët etj, rrit besueshmërinë në komunitet. 

Kjo qasje krijon ura bashkëpunimi dhe bashkëveprimi, si dhe nxit 

komunitetin në pjesëmarrje aktive, duke qenë ata vetë promotorë dhe 

aktorë të transformimit social-ekologjik, në dobi të bashkëjetesës në 

harmoni me natyrën.

5.4 Pushteti lokal si agjent ndryshimi.
Pushteti lokal është lokomotiva tërheqëse apo agjenti kryesor udhëheqës 

drejt transformimit social-ekologjik. Si një aktor politikbërës lokal dhe i 

mbështetur nga qeveria qendrore, pushteti lokal është i pajisur dhe 

disponon strategjitë dhe bazën ligjore për të vepruar në këtë drejtim. 

Por, situata aktuale, si nga ana financiare por edhe në burime njerëzore 

dhe materiale, thuajse në të gjitha bashkitë e vendit pengon punën dhe 

përpjekjet për realizimin e transformimit. 

Është jashtëzakonisht e nevojshme ngritja e kapaciteteve të stafeve të 

bashkive në sektorët përkatës, për menaxhimin e transformimit, 

mbështetje e bashkive me dokumente strategjike apo zbërthimin e 

strategjive kombëtare në nivele lokale, duke i përshtatur me situatën.

Gjithashtu nevojitet mbështetja ekonomike e bashkive, duke i promovuar 

ato në terrenin e donatorëve, si dhe mbështetje e reflektuar në draftimin 

apo hartimin e nismave. Fuqizimi i pushtetit lokal sjell rrjedhimisht edhe 

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

dhe garanton suksesin drejt transformimit social-ekologjik

5.5 Nxitja e bashkёpunimit midis trinomit pushtet 
lokal-biznes-komunitet.
Transformimi social-ekologjik nuk mund të realizohet vetëm nga pushteti 

lokal apo qeveria qendrore, të cilat disponojnë mjetet monetare dhe 

materiale. Nevojitet partneritet gjithëpërfshirës me të gjithë shoqërinë. Për 

të arritur qëllimin, nevojitet zgjerimi i rrjetit të bashkëpunëtorëve nga 

shoqëria civile, bizneset, ekspertët, komunitetet dhe qytetarët e 

zakonshëm. Të gjithë këta aktorë si dhe qytetarë duhet të jenë aktivë në 

një proces që garanton transparencë dhe besueshmëri përmes 

gjithëpërfshirjes. 

Një praktikë e sukseshme është edhe ajo e krijimit të platformës së 

transformimit, e cila i jep formë partneriteteve të ndryshme, krijon sinergji, 

vendos prioritete të përbashkëta dhe koordinon të gjithë aktorët. 

Platforma e transformimit shërben gjithashtu si platformë për zgjidhjen e 

konflikteve dhe organizon një monitorim të vazhdueshëm, si dhe një 

vlerësim të transformimit në shoqërinë e qytetit. Mbrojtja e klimës dhe e 

resurseve, shrytëzimi i racionalizuar dhe me kritere i burimeve, duhet të 

jetë prioritet në vendimet e qytetarëve për konsumin, në vendimet e 

pushtetit lokal dhe qendror për investime si dhe në modelet zhvillimore të 

biznesit dhe të sipërmarrjeve.

Gjetjet kryesore:  

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

rinovueshme është më e ulët se ajo e aktorëve lokalë. Vetëm 45% e të 

rinjve e kanë këtë informacion. Në rastin e aktorëve lokalë, e kanë 67% e 

tyre.

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

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

kuptojnë zbatimin e saj. Pak të rinj që u përgjigjën, treguan në përgjigjet e 

tyre një kuptim të kufizuar (si energjia diellore, e erës dhe hidrike, energjia 

nga burimet natyrore të rinovueshme, energjia që shndërrohet nga një 

formë në tjetrën etj). Në rastin e aktorëve të tjerë, 50% e tyre nuk janë 

përgjigjur. 

Përgjigjet përfshinin: Përdorimi i burimeve të pafundme natyrore si era 

dhe dielli për të prodhuar energji; zëvendësimi i burimeve aktuale të 

energjisë si karburantet me energji të rinovueshme; duke e përdorur atë 

për ngrohje; përdorimi i energjisë diellore; etj.)

• Shumica e të intervistuarve (86% e të rinjve dhe 58% e aktorëve 

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

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

paneleve diellore janë bizneset dhe familjet.

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

dëgjuar për to. Megjithatë, shumica e të rinjve që u përgjigjën (ose 94%) 

nuk u përgjigjën se çfarë janë certifikatat bio dhe kush i përdor ato. Nga 

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

Shumica e njerëzve që janë përgjigjur (ose 83%) nuk kanë njohuri.

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

93% e të rinjve dhe 100% e aktorëve vendorë janë përgjigjur me “po”.

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

shumica e të rinjve (ose 72%) dhe aktorëve lokalë (ose 67%) janë përgjigjur 

me “jo”. Argumentet përfshijnë: ajri është i ndotur nga minierat e gurit; 

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

mbeturinat nga përdorimi i kimikateve në bujqësi etj.

• Për sa i përket pyetjes se si ruhen nga konsumi sipërfaqet dhe 

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

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

përgjigjur se sipërfaqet e gjelbra dhe burimet nuk ruhen nga konsumi 

(sidomos konsumi i druve të zjarrit).

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

janë përgjigjur se shkolla/universiteti përgatit ekspertë për këto fusha. 

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

bashkëkohore. Në mbështetje të përgjigjes së tyre, aktorët vendorë 

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

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

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

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

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

(22%). 68% e aktorëve lokalë janë përgjigjur se kanë njohuri për format 

solidare të mirëqenies së përbashkët, duke përfshirë mbrojtjen e 

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

ndaj natyrës.

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

ka politika rajonale që synojnë reduktimin e përdorimit të makinave. Ndër 

aktorët vendorë ka të anketuar që mendojnë se bashkia promovon 

politikat për reduktimin e përdorimit të makinave.

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

komunitetin ku jetojmë. Ai shihet si një nevojë e domosdoshme 

implementimi social, sepse ka impakt të drejtpërdrejtë dhe indirekt në 

ndryshimet klimatike.

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

anketuar, vihet 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 Përmet.

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 dhe nxitja e implementimit të kuadrit ligjor dhe nxitja e 

partneriteteve mes institucioneve lokale dhe qendrore me biznesin, OJF 

dhe komunitetin me qëllim transformimin social-ekologjik dhe ekonomik.



1. PЁRSE KY MANUAL?  

Ky manual vjen në një moment kur e gjithë bota po përballet me 

ndryshimet klimatike, me shterimin e rezervave fosile, keqpërdorimin e 

burimeve, rritjen e niveleve të CO2, ndotjen e tokës, ujit dhe ajrit. Në 

hartimin e këtij manuali u përdoren metodologji të ndryshme si 

hulumtimi në terren, mbledhje informacionesh të dokumentuara nga të 

dhënat statistikore në institucionet si bashkia, Zyra Arsimore, shkollat, 

Drejtoria e Shëndetit Publik, OJF, biznese etj, intervista me fokus grupe, 

anketa me të rinjtë e komunitetit si dhe takime dhe workshope. Pra, puna 

në ndërtimin e këtij manuali përfshiu në vetvete angazhimin dhe 

përfshirjen e të gjithë komunitetit në Bashkinë Përmet, duke mbledhur 

informacion nga këndvështrime të ndryshme që prekin komunitetin.

 

Manuali do të ndikojë në mënyrë direkte mbi institucionet publike, OJF-të 

dhe biznesin, pasi strukturon veprimet dhe drejtimet e politikave 

mjedisore si në nivel lokal por edhe kombëtar. Manuali gjithashtu ndikon 

në mënyrë direkte por edhe indirekte mbi komunitetin, pasi 

ndërgjegjëson dhe promovon në një shkallë të gjerë trasformimin 

ekologjik. Ky manual synon të hedhë hapat themelore drejt transformimit 

ekologjik dhe drejt një të ardhmeje të sigurt. Manuali është një vlerë e 

shtuar për shoqërinë pasi edukon, mbron dhe na udhëzon drejt një të 

ardhmeje më të mirë dhe më të sigurt për ne dhe brezat që do të vijnë.

në Evropë dhe energjia e përdorur vjen e pastër nga hidrocentralet, por 

vlen të përmenden nismat që po ndërmerren në krijimin e parqeve 

fotovoltaike si ai i Karavastasë, vendosja e neoneve ndriçuese të natës me 

panele diellore, vendosja nëpër institucionet publike e paneleve diellore 

apo hapja e ankandeve nga ana e Ministrisë së Energjitikës për parqet 

eloike (shfryrtëzimin e erës). Strategjia kombëtare e energjisë, “Shqipëria 

2030” synon arritjen e niveleve të konsumit të energjisë së rinovueshme 

në 42% deri në vitin 2030.

 

Transformimi i mobilitetit - Shqipëria aktualisht përdor një sistem 

transporti dhe mobiliteti të vjetër, kryesisht autobusat dhe furgonat. Këto 

mjete transporti janë kryesisht të amortizuara, çka shkakton një ndotje të 

konsiderueshme. Hapat konkretë në drejtim të kësaj situate janë 

ndërmarrë nga qeveria në bashkëpunim me programin e Bashkimit 

Europian, “IPA3”, në rivitalizimin e hekurudhave shqiptare, ku ka filluar 

rindërtimi i linjës hekurudhore Tiranë-Rinas-Durrës, si dhe është në fazë 

studimi linja Hani i Hotit, Shkodër-Korçë, Greqi, si pjesë e projektit të BE 

për interkonjeksionin. 

Gjithashtu, po ndërmerren hapa konkrete nga bashkitë e mëdha në 

zëvendësimin e autobusave me lëndë djegëse të transportit urban me 

autobusa elektrikë. Shumë bashki po promovojnë dhe nxisin përdorimin e 

taksive elektrike, duke u mbështetur në ngritjen e stacioneve të karikimit 

elektrik. Një zhvillim të madh po marrin edhe ndërtimi i korsive për 

biçikleta dhe aktivitetet si “Një ditë pa makinë”,“PedalON”etj. 

Transformimi i ngrohjes dhe politika të qëndrueshme të strehimit - 

Sistemi i ngrohjes në familjet shqiptare funksionon kryesisht me djegien e 

lëndës drrusore, ndërsa në institucionet shtetërore si shkolla, spitale, 

konvikte dhe godina të ndryshme administrative përmes kaldajave me 

naftë ose energji elektrike. Në këtë drejtim, vlen të përmendet iniciativa e 

biznesit në zëvendësimin e lëndës drusore me pelet, një mënyrë kjo më 

ekonomike, më efiçente në ngrohje dhe miqësore me ambientin.

 

Transformimi industrial dhe sufiçenca: prodhimi dhe konsumi - 

Shqipëria nuk ka një aktivitet industrial të zhvilluar dhe për pasojë është 

një vend importues i produkteve dhe shërbimeve, duke e karakterizuar 

kështu ekonominë shqiptare si një ekonomi konsumi. Për pasojë, kemi 

edhe një suficit në prodhim-konsum. Megjithatë, industria ekzistuese ka 

nevojë për zbatimin e kuadrit ligjor dhe përdorimin e lëndëve ekologjike 

dhe miqësore me ambientin. Gjithashtu, është tejet i rëndësishëm 

edukimi dhe ndërgjegjësimi i publikut në shkallë të gjerë, mbi konsumin 

dhe përdorimin e racionalizuar të produkteve dhe shërbimeve.

  

Transformimi i mënyrës së ushqyerjes dhe përdorimi i qëndrueshëm i 

tokës - Për sa i takon mënyrës së ushqyerjes dhe përdorimit të 

qëndrueshëm të tokës, mund të themi se aksionet në këtë aspekt kanë 

ardhur më së shumti si ndërgjegjësim nga ana e konsumatorit, i cili është 

shumë i ndjeshëm për këto çështje. Në këtë fushë, vlen të përmendet 

iniciativa e vetë fermerëve në kultivimin e farërave lokale dhe autoktone, 

përdorimin e plehrave organike si dhe mbrojtjen e ruajtjen e tokës. Sot që 

flasim janë ndërmarrë një sërë nismash si “Blej shqip”, “Eat local”, Slow 

food” etj, nisma të cilat promovojnë produkte të pastra dhe miqësore me 

natyrën.

2. KRIZA KLIMATIKE DHE SITUATA 
AKTUALE NЁ SHQIPЁRI. 
Kriza klimatike në Shqipëri ka dhënë ndjeshëm efektet e veta. Bazuar në 

studimet e tij të fundit, 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, 

ndikim i konsiderueshëm vlerësohet në sasinë e reshjeve, e cila është ulur 

në 10-15%, por gjithashtu vihet re një rritje e intensitetit të reshjeve në 

formën e shtrëngatave apo stuhive, duke shkaktuar përmbytje të 

njëpasnjëshme me dëmtime në banesa, por edhe në toka e kultura 

bujqësore. 

Gjithashtu është shtuar edhe fenomeni i erozionit detar, ku me mijëra 

hektarë tokë po humbasin dhe po degradohen nga vërshimi i detit. Sipas 

po të njëjtit Institut, vlerësohet së trendi i rritjes së temperaturës mesatare 

në Shqipëri është në rritje dhe se në dekadat e fundit temperatura 

mesatare është rritur me një gradë celcius. Në përgjigje të këtyre 

fenomeneve kryesore, por edhe të tjerë fenomene që vijnë si derivate të 

njëra-tjetrës, janë ngritur një serë instancash apo grupe pune me 

përfaqësues të qeverisë qendrore, institucioneve lokale, OJF dhe 

specialistë të ndryshëm, për t’ju përgjigjur emergjencës së krizës 

klimatike. Tashmë, janë hartuar një sërë strategjish dhe programesh, si 

dhe është përmirësuar kuadri ligjor duke e përafruar me atë të Bashkimit 

Europian. 

Mbi bazën e 5 shtyllave kryesore të transformimit social-ekologjik vlen të 

theksohen nismat e ndërmarra si;

Transformimi energjitik - Shqipëria është vendi i dytë nga pasuritë hidrike 

djathit, punishtet e glikove, kantinat e verës dhe rakisë apo dhe të frutave 

të thata. Për sa i takon mënyrës së ushqyerjes dhe mbrojtjes së tokës, janë 

ndërmarrë një sërë nismash dhe aksionesh. Në Bashkinë Përmet janë 

zhvilluar një sërë programesh të formimit profesional nga organizata të 

ndryshme dhe institucione shtetërore, kjo pasi Përmeti është një ndër 

zonat më atraktive në jug, sa i takon turizmit alternativ. Aktualisht, po 

realizohen një sërë trajnimesh në inovacion, në sportet e reja rafting, 

climbing, treeking etj, por asaj që po i jepet rëndesi është tradita si në 

kulinari por edhe në përpunimin e produkteve (zahireve) tradicionale dhe 

antike, e cila ka nxitur hulumtimin në kurikula të vjetra, sa i takon kurseve 

të formimit profesional në enogastronomi dhe kuzhinë tradicionale.

Fakti që pjesa më e madhe e bashkisë është zonë e mbrojtur, ndihmon në 

ruajtjen e cilësisë së ujit dhe tokës.

4. ÇFARЁ ЁSHTЁ TRANSFORMIMI 
SOCIAL-EKOLOGJIK? 

Transformimi social-ekologjik është një term përmbledhës që përfshin 

ndryshimet politike, social-ekonomike dhe kulturore që rezultojnë nga 

përpjekjet e bëra prej sektorëve të ndryshëm, për të trajtuar çështjet 

social-ekologjike me të cilat po përballet njerëzimi aktualisht. Ai i referohet 

proceseve të ndërveprimit të shoqërisë njerëzore me natyrën, ku 

përfshihen konsumi material me natyrën (si përdorimi i karburanteve 

fosile, shfrytëzimi i tokës, i pyjeve, lumenjve, deteve, ajrit, etj), si dhe 

marrëdhëniet e shumëfishta shoqërore me natyrën (turizmi, bujqësia, 

blegtoria, aktivitetet recreative) etj. Pra këto marrëdhënie të shumëfishta 

shoqërore që njerëzimi ka me natyrën, janë bërë jashtëzakonisht kritike në 

dekadat e fundit dhe përshkruhen si krizë social-ekologjike që duhet të 

përballohet nga një aksion i qëndrueshëm global. 

Për këtë është i domosdoshëm transformimi rrënjësor i mënyrës sonë të 

jetesës dhe i ekonomisë.

Për ta arritur këtë, ne kemi nevojë për transformimin në prodhimin e 

energjisë, të mobilitetit, të mënyrës si jetojmë, të prodhimit industrial, të 

konsumit privat si dhe të shfrytëzimit të tokës dhe të traditave tona të 

ushqyerjes.

5. TRANSFORMIMI SOCIAL-EKOLOGJIK 
NЁ PRAKTIKЁ: 
Komuniteti është shumë i ndjeshëm ndaj çështjeve social-ekologjike në 

përgjithësi. Është shumë i qartë në botëkuptimin dhe në mënyrën e tij të 

jetesës, e cila ka të bëjë drejtpërsëdrejti me bashkëveprimin fizik dhe 

social me natyrën. Megjithatë, vlerësohet se komuniteti është lënë i vetëm 

në këtë drejtim. Nuk mund të thuhet se nuk ekzistojnë strategjitë, bazat 

ligjore apo programet e ndryshme nga ana e qeverisë, por zbatimi në 

praktikë i tyre, promovimi dhe prezantimi me komunitetin, pothuajse nuk 

ekziston. Komuniteti e ka vullnetin dhe dëshirën për të qenë protagonist 

në transformimin social-ekologjik, por i mungojnë mjetet, baza strategjike 

e ligjore, si dhe drejtimet në të cilat duhet të veprojë. Transformimi 

social-ekologjik pasqyrohet drejtpërsëdrejti në komunitet, në mënyrën e 

jetesës së secilit prej nesh, në aktivitetet që ne zhvillojmë, qofshin biznese 

apo edhe institucione publike e jopublike. Në zbatimin dhe 

implementimin e tij, gjithmonë duhet patur një qasje nga poshtë-lart, ku 

në bazë duhet të jetë komuniteti, sepse është komuniteti ai që ndikohet 

3. ANALIZA E SITUATЁS NЁ NIVEL 
LOKAL: 
Bashkia Përmet është një bashki e vogël në jug të Shqipërisë me një 

popullsi rreth 23 mijë banorë. Afërsisht rreth 70% e territorit të bashkisë 

është zonë e mbrojtur, pjesë e Parkut kombëtar “Bredhi i 

Hotovës-Dangëlli”. Sa i takon çështjes së transformimit energjitik, konsumi 

është i varur drejtpërdrejt nga energjia elektrike dhe kjo si pasojë e 

zhvillimit të ulët ekonomik të zonës dhe mungesës së investimeve në këtë 

sektor. Megjithatë, iniciativat nga biznesi lokal apo nga konsumatori 

familjar nuk mungojnë, sado të vogla që ato janë. Instalimi i paneleve 

diellore për ngrohjen e ujit në hotele, por edhe nëpër banesa, po kthehet 

në një trend të kohëve të fundit. 

Një tjetër moment i cili vlen të theksohet dhe analizohet, është edhe 

çështja e mobilitetit dhe ofertës së transportit publik. Bashkia Përmet 

është një bashki e vogël ku shërbimi urban nuk ofrohet. Shërbimi i cili 

ofrohet është “co-sharing”, i ndarjes së taksive 4+1 apo furgonave që lidhin 

njësitë administrative ose fshatrat me qytetin. Oferta për shërbimin e 

transportit është fikse dhe e palëvizshme. Aktiviteti i këtyre automjeteve, 

nuk prodhon ndonjë impakt në ambient apo në ekologjinë e tij. Për sa i 

takon konsumit familjar, ngrohja është e organizuar në lëndë drusore, si 

dhe në kaldaja me lëndë djegëse karburant ose energji elektrike. Në këtë 

aspekt vlen të përmenden vendimet e Këshillit Bashkiak, i cili vendos 

kritere mbi lëndën e shfrytëzueshme drusore dhe caktimin e zonave 

pyjore për shfrytëzim.

 

Në Bashkinë Përmet industria thuajse nuk ekziston dhe ato pak punishte 

të vogla që ekzistojnë, janë të karakterit artizanal familjar, siç janë baxhot e 

drejtpërsëdrejti. Për të vazhduar më tej me biznesin, OJF, komunitetin e 

donatorëve dhe specialistë të fushave të ndryshme, institucionet lokale 

dhe së fundmi pushteti qendror.

5.1 Ku merr formё ky transformim: 
Transformimi social-ekologjik merr formë përmes çdo individi. Çdo qytetar 

duhet të jetë i mirëinformuar për çështjet ekologjike. Ai duhet të jetë aktiv 

e të veprojë duke iu përshtatur ndryshimeve që po vijnë. Në bazë të një 

studimi të realizuar së fundmi në Bashkinë Përmet, rreth 67% e të 

anketuarve shprehen se kanë njohuri për energjinë e rinovueshme dhe se 

po marrin masa që në familjet e tyre të instalojnë panelet diellore për 

ngrohjen e ujit dhe ky është një shembull shumë i mirë i qasjes pro-aktive 

dhe individuale drejt ndryshimeve social-ekologjike. 

Biznesi ka gjithashtu një qasje pro-aktive ndaj transformimit 

social-ekologjik, pasi ata vlerësojnë se mbrojtja e resurseve dhe natyrës, 

shfrytëzimi i racionalizuar, bujqësia ekologjike apo edhe aktivitetet 

alternative dhe sociale që sjell ky transformim, do të ndikojnë pozitivisht 

në aktivitetet e tyre, duke ulur kostot e biznesit, rritur cilësinë e shërbimeve 

dhe produkteve që ofrojnë, ofertën ekonomike lokale dhe ekonominë e 

zonës.  Sa i takon institucioneve të arsimit, duhet thënë se qasja e tyre ndaj 

transformimit social-ekologjik nuk është në nivele të kënaqshme, 

pavarësisht dëshirës së drejtuesve të këtyre institucioneve për të 

ndërmarrë nisma dhe për t’u organizuar në aktivitete apo fushata të 

ndryshme. 

Arsimi ka mbetur peng i kurrikulave të vjetruara, rishikimi i të cilave është i 

nevojshëm, për t’u përshtatur me situatën bashkëkohore në mënyrë që 

roli dhe aktivizmi i tyre të jetë sa më i madh dhe i qëndrueshëm. Pushteti 

vendor, me gjithë mungesën e madhe të mjeteve dhe fondeve për të 

ndërhyrë, gjithmonë është i pranishëm dhe me një qasje pozitive në 

trajtimin e çështjeve ekologjike, duke luajtur një rol udhëheqës dhe nxitës 

ndaj komunitetit, i cili i beson dhe shprehet pozitivisht se aktori më 

potencial që mund ta udhëheqë drejt transforimit social-ekologjik është 

pushteti lokal.

5.2 Ndёrgjegjёsimi qytetar.
Ndërgjegjësimi qytetar është hapi i parë që duhet të ndërmerret në 

drejtimin e transformimit social-ekologjik. Megjithëse qytetarët janë të 

informuar dhe të ndjeshëm ndaj çështjeve ekologjike, sërish është i 

nevojshëm informimi dhe ndërgjegjësimi i tyre. Në terren vihet re nevoja 

për të shpërndarë informacione mbi transformimin social-ekologjik, si dhe 

ku konsiston ai. 

Po ashtu, qytetarët kanë nevojë të informohen se çfarë ndikimi ka ky lloj 

transformimi në jetën tonë dhe se çfarë ndodh nëse nuk shkojmë drejt tij.

Evidentimi dhe komunikimi i shembujve dhe praktikave të suksesshme 

nga rajoni dhe bota, i shërbejnë rritjes së ndërgjegjësimit qytetar për 

përshtatjen e domosdoshme me këtë lloj transformimi. 

5.3 Qasja nё komunitet.
Komuniteti është aktori kryesor në transformimin social-ekologjik. Veprimi 

i komunitetit si një dhe i vetëm, duke e vendosur veten në qendër të 

aksioneve, garanton suksesin e transformimit. Realizimi i një qasjeje 

• Rritja e kapaciteteve të institucioneve lokale në lidhje me njohjen, 

implementimin e transformimit social-ekologjik.

• Ndërgjegjësimi dhe sensibilizimi i qytetarëve mbi mjedisin, mbetjet 

urbane, transformimin social-ekologjik apo politikat globale me metoda 

më gjithpërfshirëse.

• Certifikimi i produkteve vendase, krijimi i markave lokale dhe 

mbrojtja e tyre.

• Vendosja e standardeve ekologjike si ndërtimet ekologjike, kritere të 

shfrytëzimit racional të pyjeve, kullotave, ujit dhe tokës. Zhvillimi i 

bujqësisë ekologjike, ruajtja e farave autoktone, racave autoktone dhe 

mbrojtja e tyre.

• Shkëmbime ndërqytetase, rajonale, ballkanike dhe evropiane, 

përfaqësime dhe prezantime në panaire produktesh ku promovohen 

produktet e një qyteti tjetër. 

• Promovimi i vlerave vendase, rasteve të suksesshme të biznesit apo 

iniciativash me produkteve vendase

mbështëtese dhe nxitëse ndaj komunitetit, duke e pajisur me 

informacionin e nevojshëm si kuadrin ligjor, strategjitë ndërsektoriale, 

programet dhe nismat e prezantuara në këtë drejtim, aktorët që veprojnë, 

donatorët etj, rrit besueshmërinë në komunitet. 

Kjo qasje krijon ura bashkëpunimi dhe bashkëveprimi, si dhe nxit 

komunitetin në pjesëmarrje aktive, duke qenë ata vetë promotorë dhe 

aktorë të transformimit social-ekologjik, në dobi të bashkëjetesës në 

harmoni me natyrën.

5.4 Pushteti lokal si agjent ndryshimi.
Pushteti lokal është lokomotiva tërheqëse apo agjenti kryesor udhëheqës 

drejt transformimit social-ekologjik. Si një aktor politikbërës lokal dhe i 

mbështetur nga qeveria qendrore, pushteti lokal është i pajisur dhe 

disponon strategjitë dhe bazën ligjore për të vepruar në këtë drejtim. 

Por, situata aktuale, si nga ana financiare por edhe në burime njerëzore 

dhe materiale, thuajse në të gjitha bashkitë e vendit pengon punën dhe 

përpjekjet për realizimin e transformimit. 

Është jashtëzakonisht e nevojshme ngritja e kapaciteteve të stafeve të 

bashkive në sektorët përkatës, për menaxhimin e transformimit, 

mbështetje e bashkive me dokumente strategjike apo zbërthimin e 

strategjive kombëtare në nivele lokale, duke i përshtatur me situatën.

Gjithashtu nevojitet mbështetja ekonomike e bashkive, duke i promovuar 

ato në terrenin e donatorëve, si dhe mbështetje e reflektuar në draftimin 

apo hartimin e nismave. Fuqizimi i pushtetit lokal sjell rrjedhimisht edhe 

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

dhe garanton suksesin drejt transformimit social-ekologjik

5.5 Nxitja e bashkёpunimit midis trinomit pushtet 
lokal-biznes-komunitet.
Transformimi social-ekologjik nuk mund të realizohet vetëm nga pushteti 

lokal apo qeveria qendrore, të cilat disponojnë mjetet monetare dhe 

materiale. Nevojitet partneritet gjithëpërfshirës me të gjithë shoqërinë. Për 

të arritur qëllimin, nevojitet zgjerimi i rrjetit të bashkëpunëtorëve nga 

shoqëria civile, bizneset, ekspertët, komunitetet dhe qytetarët e 

zakonshëm. Të gjithë këta aktorë si dhe qytetarë duhet të jenë aktivë në 

një proces që garanton transparencë dhe besueshmëri përmes 

gjithëpërfshirjes. 

Një praktikë e sukseshme është edhe ajo e krijimit të platformës së 

transformimit, e cila i jep formë partneriteteve të ndryshme, krijon sinergji, 

vendos prioritete të përbashkëta dhe koordinon të gjithë aktorët. 

Platforma e transformimit shërben gjithashtu si platformë për zgjidhjen e 

konflikteve dhe organizon një monitorim të vazhdueshëm, si dhe një 

vlerësim të transformimit në shoqërinë e qytetit. Mbrojtja e klimës dhe e 

resurseve, shrytëzimi i racionalizuar dhe me kritere i burimeve, duhet të 

jetë prioritet në vendimet e qytetarëve për konsumin, në vendimet e 

pushtetit lokal dhe qendror për investime si dhe në modelet zhvillimore të 

biznesit dhe të sipërmarrjeve.

Gjetjet kryesore:  

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

rinovueshme është më e ulët se ajo e aktorëve lokalë. Vetëm 45% e të 

rinjve e kanë këtë informacion. Në rastin e aktorëve lokalë, e kanë 67% e 

tyre.

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

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

kuptojnë zbatimin e saj. Pak të rinj që u përgjigjën, treguan në përgjigjet e 

tyre një kuptim të kufizuar (si energjia diellore, e erës dhe hidrike, energjia 

nga burimet natyrore të rinovueshme, energjia që shndërrohet nga një 

formë në tjetrën etj). Në rastin e aktorëve të tjerë, 50% e tyre nuk janë 

përgjigjur. 

Përgjigjet përfshinin: Përdorimi i burimeve të pafundme natyrore si era 

dhe dielli për të prodhuar energji; zëvendësimi i burimeve aktuale të 

energjisë si karburantet me energji të rinovueshme; duke e përdorur atë 

për ngrohje; përdorimi i energjisë diellore; etj.)

• Shumica e të intervistuarve (86% e të rinjve dhe 58% e aktorëve 

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

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

paneleve diellore janë bizneset dhe familjet.

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

dëgjuar për to. Megjithatë, shumica e të rinjve që u përgjigjën (ose 94%) 

nuk u përgjigjën se çfarë janë certifikatat bio dhe kush i përdor ato. Nga 

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

Shumica e njerëzve që janë përgjigjur (ose 83%) nuk kanë njohuri.

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

93% e të rinjve dhe 100% e aktorëve vendorë janë përgjigjur me “po”.

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

shumica e të rinjve (ose 72%) dhe aktorëve lokalë (ose 67%) janë përgjigjur 

me “jo”. Argumentet përfshijnë: ajri është i ndotur nga minierat e gurit; 

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

mbeturinat nga përdorimi i kimikateve në bujqësi etj.

• Për sa i përket pyetjes se si ruhen nga konsumi sipërfaqet dhe 

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

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

përgjigjur se sipërfaqet e gjelbra dhe burimet nuk ruhen nga konsumi 

(sidomos konsumi i druve të zjarrit).

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

janë përgjigjur se shkolla/universiteti përgatit ekspertë për këto fusha. 

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

bashkëkohore. Në mbështetje të përgjigjes së tyre, aktorët vendorë 

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

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

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

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

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

(22%). 68% e aktorëve lokalë janë përgjigjur se kanë njohuri për format 

solidare të mirëqenies së përbashkët, duke përfshirë mbrojtjen e 

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

ndaj natyrës.

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

ka politika rajonale që synojnë reduktimin e përdorimit të makinave. Ndër 

aktorët vendorë ka të anketuar që mendojnë se bashkia promovon 

politikat për reduktimin e përdorimit të makinave.

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

komunitetin ku jetojmë. Ai shihet si një nevojë e domosdoshme 

implementimi social, sepse ka impakt të drejtpërdrejtë dhe indirekt në 

ndryshimet klimatike.

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

anketuar, vihet 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 Përmet.

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 dhe nxitja e implementimit të kuadrit ligjor dhe nxitja e 

partneriteteve mes institucioneve lokale dhe qendrore me biznesin, OJF 

dhe komunitetin me qëllim transformimin social-ekologjik dhe ekonomik.



1. PЁRSE KY MANUAL?  

Ky manual vjen në një moment kur e gjithë bota po përballet me 

ndryshimet klimatike, me shterimin e rezervave fosile, keqpërdorimin e 

burimeve, rritjen e niveleve të CO2, ndotjen e tokës, ujit dhe ajrit. Në 

hartimin e këtij manuali u përdoren metodologji të ndryshme si 

hulumtimi në terren, mbledhje informacionesh të dokumentuara nga të 

dhënat statistikore në institucionet si bashkia, Zyra Arsimore, shkollat, 

Drejtoria e Shëndetit Publik, OJF, biznese etj, intervista me fokus grupe, 

anketa me të rinjtë e komunitetit si dhe takime dhe workshope. Pra, puna 

në ndërtimin e këtij manuali përfshiu në vetvete angazhimin dhe 

përfshirjen e të gjithë komunitetit në Bashkinë Përmet, duke mbledhur 

informacion nga këndvështrime të ndryshme që prekin komunitetin.

 

Manuali do të ndikojë në mënyrë direkte mbi institucionet publike, OJF-të 

dhe biznesin, pasi strukturon veprimet dhe drejtimet e politikave 

mjedisore si në nivel lokal por edhe kombëtar. Manuali gjithashtu ndikon 

në mënyrë direkte por edhe indirekte mbi komunitetin, pasi 

ndërgjegjëson dhe promovon në një shkallë të gjerë trasformimin 

ekologjik. Ky manual synon të hedhë hapat themelore drejt transformimit 

ekologjik dhe drejt një të ardhmeje të sigurt. Manuali është një vlerë e 

shtuar për shoqërinë pasi edukon, mbron dhe na udhëzon drejt një të 

ardhmeje më të mirë dhe më të sigurt për ne dhe brezat që do të vijnë.

në Evropë dhe energjia e përdorur vjen e pastër nga hidrocentralet, por 

vlen të përmenden nismat që po ndërmerren në krijimin e parqeve 

fotovoltaike si ai i Karavastasë, vendosja e neoneve ndriçuese të natës me 

panele diellore, vendosja nëpër institucionet publike e paneleve diellore 

apo hapja e ankandeve nga ana e Ministrisë së Energjitikës për parqet 

eloike (shfryrtëzimin e erës). Strategjia kombëtare e energjisë, “Shqipëria 

2030” synon arritjen e niveleve të konsumit të energjisë së rinovueshme 

në 42% deri në vitin 2030.

 

Transformimi i mobilitetit - Shqipëria aktualisht përdor një sistem 

transporti dhe mobiliteti të vjetër, kryesisht autobusat dhe furgonat. Këto 

mjete transporti janë kryesisht të amortizuara, çka shkakton një ndotje të 

konsiderueshme. Hapat konkretë në drejtim të kësaj situate janë 

ndërmarrë nga qeveria në bashkëpunim me programin e Bashkimit 

Europian, “IPA3”, në rivitalizimin e hekurudhave shqiptare, ku ka filluar 

rindërtimi i linjës hekurudhore Tiranë-Rinas-Durrës, si dhe është në fazë 

studimi linja Hani i Hotit, Shkodër-Korçë, Greqi, si pjesë e projektit të BE 

për interkonjeksionin. 

Gjithashtu, po ndërmerren hapa konkrete nga bashkitë e mëdha në 

zëvendësimin e autobusave me lëndë djegëse të transportit urban me 

autobusa elektrikë. Shumë bashki po promovojnë dhe nxisin përdorimin e 

taksive elektrike, duke u mbështetur në ngritjen e stacioneve të karikimit 

elektrik. Një zhvillim të madh po marrin edhe ndërtimi i korsive për 

biçikleta dhe aktivitetet si “Një ditë pa makinë”,“PedalON”etj. 

Transformimi i ngrohjes dhe politika të qëndrueshme të strehimit - 

Sistemi i ngrohjes në familjet shqiptare funksionon kryesisht me djegien e 

lëndës drrusore, ndërsa në institucionet shtetërore si shkolla, spitale, 

konvikte dhe godina të ndryshme administrative përmes kaldajave me 

naftë ose energji elektrike. Në këtë drejtim, vlen të përmendet iniciativa e 

biznesit në zëvendësimin e lëndës drusore me pelet, një mënyrë kjo më 

ekonomike, më efiçente në ngrohje dhe miqësore me ambientin.

 

Transformimi industrial dhe sufiçenca: prodhimi dhe konsumi - 

Shqipëria nuk ka një aktivitet industrial të zhvilluar dhe për pasojë është 

një vend importues i produkteve dhe shërbimeve, duke e karakterizuar 

kështu ekonominë shqiptare si një ekonomi konsumi. Për pasojë, kemi 

edhe një suficit në prodhim-konsum. Megjithatë, industria ekzistuese ka 

nevojë për zbatimin e kuadrit ligjor dhe përdorimin e lëndëve ekologjike 

dhe miqësore me ambientin. Gjithashtu, është tejet i rëndësishëm 

edukimi dhe ndërgjegjësimi i publikut në shkallë të gjerë, mbi konsumin 

dhe përdorimin e racionalizuar të produkteve dhe shërbimeve.

  

Transformimi i mënyrës së ushqyerjes dhe përdorimi i qëndrueshëm i 

tokës - Për sa i takon mënyrës së ushqyerjes dhe përdorimit të 

qëndrueshëm të tokës, mund të themi se aksionet në këtë aspekt kanë 

ardhur më së shumti si ndërgjegjësim nga ana e konsumatorit, i cili është 

shumë i ndjeshëm për këto çështje. Në këtë fushë, vlen të përmendet 

iniciativa e vetë fermerëve në kultivimin e farërave lokale dhe autoktone, 

përdorimin e plehrave organike si dhe mbrojtjen e ruajtjen e tokës. Sot që 

flasim janë ndërmarrë një sërë nismash si “Blej shqip”, “Eat local”, Slow 

food” etj, nisma të cilat promovojnë produkte të pastra dhe miqësore me 

natyrën.

2. KRIZA KLIMATIKE DHE SITUATA 
AKTUALE NЁ SHQIPЁRI. 
Kriza klimatike në Shqipëri ka dhënë ndjeshëm efektet e veta. Bazuar në 

studimet e tij të fundit, 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, 

ndikim i konsiderueshëm vlerësohet në sasinë e reshjeve, e cila është ulur 

në 10-15%, por gjithashtu vihet re një rritje e intensitetit të reshjeve në 

formën e shtrëngatave apo stuhive, duke shkaktuar përmbytje të 

njëpasnjëshme me dëmtime në banesa, por edhe në toka e kultura 

bujqësore. 

Gjithashtu është shtuar edhe fenomeni i erozionit detar, ku me mijëra 

hektarë tokë po humbasin dhe po degradohen nga vërshimi i detit. Sipas 

po të njëjtit Institut, vlerësohet së trendi i rritjes së temperaturës mesatare 

në Shqipëri është në rritje dhe se në dekadat e fundit temperatura 

mesatare është rritur me një gradë celcius. Në përgjigje të këtyre 

fenomeneve kryesore, por edhe të tjerë fenomene që vijnë si derivate të 

njëra-tjetrës, janë ngritur një serë instancash apo grupe pune me 

përfaqësues të qeverisë qendrore, institucioneve lokale, OJF dhe 

specialistë të ndryshëm, për t’ju përgjigjur emergjencës së krizës 

klimatike. Tashmë, janë hartuar një sërë strategjish dhe programesh, si 

dhe është përmirësuar kuadri ligjor duke e përafruar me atë të Bashkimit 

Europian. 

Mbi bazën e 5 shtyllave kryesore të transformimit social-ekologjik vlen të 

theksohen nismat e ndërmarra si;

Transformimi energjitik - Shqipëria është vendi i dytë nga pasuritë hidrike 

djathit, punishtet e glikove, kantinat e verës dhe rakisë apo dhe të frutave 

të thata. Për sa i takon mënyrës së ushqyerjes dhe mbrojtjes së tokës, janë 

ndërmarrë një sërë nismash dhe aksionesh. Në Bashkinë Përmet janë 

zhvilluar një sërë programesh të formimit profesional nga organizata të 

ndryshme dhe institucione shtetërore, kjo pasi Përmeti është një ndër 

zonat më atraktive në jug, sa i takon turizmit alternativ. Aktualisht, po 

realizohen një sërë trajnimesh në inovacion, në sportet e reja rafting, 

climbing, treeking etj, por asaj që po i jepet rëndesi është tradita si në 

kulinari por edhe në përpunimin e produkteve (zahireve) tradicionale dhe 

antike, e cila ka nxitur hulumtimin në kurikula të vjetra, sa i takon kurseve 

të formimit profesional në enogastronomi dhe kuzhinë tradicionale.

Fakti që pjesa më e madhe e bashkisë është zonë e mbrojtur, ndihmon në 

ruajtjen e cilësisë së ujit dhe tokës.

4. ÇFARЁ ЁSHTЁ TRANSFORMIMI 
SOCIAL-EKOLOGJIK? 

Transformimi social-ekologjik është një term përmbledhës që përfshin 

ndryshimet politike, social-ekonomike dhe kulturore që rezultojnë nga 

përpjekjet e bëra prej sektorëve të ndryshëm, për të trajtuar çështjet 

social-ekologjike me të cilat po përballet njerëzimi aktualisht. Ai i referohet 

proceseve të ndërveprimit të shoqërisë njerëzore me natyrën, ku 

përfshihen konsumi material me natyrën (si përdorimi i karburanteve 

fosile, shfrytëzimi i tokës, i pyjeve, lumenjve, deteve, ajrit, etj), si dhe 

marrëdhëniet e shumëfishta shoqërore me natyrën (turizmi, bujqësia, 

blegtoria, aktivitetet recreative) etj. Pra këto marrëdhënie të shumëfishta 

shoqërore që njerëzimi ka me natyrën, janë bërë jashtëzakonisht kritike në 

dekadat e fundit dhe përshkruhen si krizë social-ekologjike që duhet të 

përballohet nga një aksion i qëndrueshëm global. 

Për këtë është i domosdoshëm transformimi rrënjësor i mënyrës sonë të 

jetesës dhe i ekonomisë.

Për ta arritur këtë, ne kemi nevojë për transformimin në prodhimin e 

energjisë, të mobilitetit, të mënyrës si jetojmë, të prodhimit industrial, të 

konsumit privat si dhe të shfrytëzimit të tokës dhe të traditave tona të 

ushqyerjes.

5. TRANSFORMIMI SOCIAL-EKOLOGJIK 
NЁ PRAKTIKЁ: 
Komuniteti është shumë i ndjeshëm ndaj çështjeve social-ekologjike në 

përgjithësi. Është shumë i qartë në botëkuptimin dhe në mënyrën e tij të 

jetesës, e cila ka të bëjë drejtpërsëdrejti me bashkëveprimin fizik dhe 

social me natyrën. Megjithatë, vlerësohet se komuniteti është lënë i vetëm 

në këtë drejtim. Nuk mund të thuhet se nuk ekzistojnë strategjitë, bazat 

ligjore apo programet e ndryshme nga ana e qeverisë, por zbatimi në 

praktikë i tyre, promovimi dhe prezantimi me komunitetin, pothuajse nuk 

ekziston. Komuniteti e ka vullnetin dhe dëshirën për të qenë protagonist 

në transformimin social-ekologjik, por i mungojnë mjetet, baza strategjike 

e ligjore, si dhe drejtimet në të cilat duhet të veprojë. Transformimi 

social-ekologjik pasqyrohet drejtpërsëdrejti në komunitet, në mënyrën e 

jetesës së secilit prej nesh, në aktivitetet që ne zhvillojmë, qofshin biznese 

apo edhe institucione publike e jopublike. Në zbatimin dhe 

implementimin e tij, gjithmonë duhet patur një qasje nga poshtë-lart, ku 

në bazë duhet të jetë komuniteti, sepse është komuniteti ai që ndikohet 

3. ANALIZA E SITUATЁS NЁ NIVEL 
LOKAL: 
Bashkia Përmet është një bashki e vogël në jug të Shqipërisë me një 

popullsi rreth 23 mijë banorë. Afërsisht rreth 70% e territorit të bashkisë 

është zonë e mbrojtur, pjesë e Parkut kombëtar “Bredhi i 

Hotovës-Dangëlli”. Sa i takon çështjes së transformimit energjitik, konsumi 

është i varur drejtpërdrejt nga energjia elektrike dhe kjo si pasojë e 

zhvillimit të ulët ekonomik të zonës dhe mungesës së investimeve në këtë 

sektor. Megjithatë, iniciativat nga biznesi lokal apo nga konsumatori 

familjar nuk mungojnë, sado të vogla që ato janë. Instalimi i paneleve 

diellore për ngrohjen e ujit në hotele, por edhe nëpër banesa, po kthehet 

në një trend të kohëve të fundit. 

Një tjetër moment i cili vlen të theksohet dhe analizohet, është edhe 

çështja e mobilitetit dhe ofertës së transportit publik. Bashkia Përmet 

është një bashki e vogël ku shërbimi urban nuk ofrohet. Shërbimi i cili 

ofrohet është “co-sharing”, i ndarjes së taksive 4+1 apo furgonave që lidhin 

njësitë administrative ose fshatrat me qytetin. Oferta për shërbimin e 

transportit është fikse dhe e palëvizshme. Aktiviteti i këtyre automjeteve, 

nuk prodhon ndonjë impakt në ambient apo në ekologjinë e tij. Për sa i 

takon konsumit familjar, ngrohja është e organizuar në lëndë drusore, si 

dhe në kaldaja me lëndë djegëse karburant ose energji elektrike. Në këtë 

aspekt vlen të përmenden vendimet e Këshillit Bashkiak, i cili vendos 

kritere mbi lëndën e shfrytëzueshme drusore dhe caktimin e zonave 

pyjore për shfrytëzim.

 

Në Bashkinë Përmet industria thuajse nuk ekziston dhe ato pak punishte 

të vogla që ekzistojnë, janë të karakterit artizanal familjar, siç janë baxhot e 

drejtpërsëdrejti. Për të vazhduar më tej me biznesin, OJF, komunitetin e 

donatorëve dhe specialistë të fushave të ndryshme, institucionet lokale 

dhe së fundmi pushteti qendror.

5.1 Ku merr formё ky transformim: 
Transformimi social-ekologjik merr formë përmes çdo individi. Çdo qytetar 

duhet të jetë i mirëinformuar për çështjet ekologjike. Ai duhet të jetë aktiv 

e të veprojë duke iu përshtatur ndryshimeve që po vijnë. Në bazë të një 

studimi të realizuar së fundmi në Bashkinë Përmet, rreth 67% e të 

anketuarve shprehen se kanë njohuri për energjinë e rinovueshme dhe se 

po marrin masa që në familjet e tyre të instalojnë panelet diellore për 

ngrohjen e ujit dhe ky është një shembull shumë i mirë i qasjes pro-aktive 

dhe individuale drejt ndryshimeve social-ekologjike. 

Biznesi ka gjithashtu një qasje pro-aktive ndaj transformimit 

social-ekologjik, pasi ata vlerësojnë se mbrojtja e resurseve dhe natyrës, 

shfrytëzimi i racionalizuar, bujqësia ekologjike apo edhe aktivitetet 

alternative dhe sociale që sjell ky transformim, do të ndikojnë pozitivisht 

në aktivitetet e tyre, duke ulur kostot e biznesit, rritur cilësinë e shërbimeve 

dhe produkteve që ofrojnë, ofertën ekonomike lokale dhe ekonominë e 

zonës.  Sa i takon institucioneve të arsimit, duhet thënë se qasja e tyre ndaj 

transformimit social-ekologjik nuk është në nivele të kënaqshme, 

pavarësisht dëshirës së drejtuesve të këtyre institucioneve për të 

ndërmarrë nisma dhe për t’u organizuar në aktivitete apo fushata të 

ndryshme. 

Arsimi ka mbetur peng i kurrikulave të vjetruara, rishikimi i të cilave është i 

nevojshëm, për t’u përshtatur me situatën bashkëkohore në mënyrë që 

roli dhe aktivizmi i tyre të jetë sa më i madh dhe i qëndrueshëm. Pushteti 

vendor, me gjithë mungesën e madhe të mjeteve dhe fondeve për të 

ndërhyrë, gjithmonë është i pranishëm dhe me një qasje pozitive në 

trajtimin e çështjeve ekologjike, duke luajtur një rol udhëheqës dhe nxitës 

ndaj komunitetit, i cili i beson dhe shprehet pozitivisht se aktori më 

potencial që mund ta udhëheqë drejt transforimit social-ekologjik është 

pushteti lokal.

5.2 Ndёrgjegjёsimi qytetar.
Ndërgjegjësimi qytetar është hapi i parë që duhet të ndërmerret në 

drejtimin e transformimit social-ekologjik. Megjithëse qytetarët janë të 

informuar dhe të ndjeshëm ndaj çështjeve ekologjike, sërish është i 

nevojshëm informimi dhe ndërgjegjësimi i tyre. Në terren vihet re nevoja 

për të shpërndarë informacione mbi transformimin social-ekologjik, si dhe 

ku konsiston ai. 

Po ashtu, qytetarët kanë nevojë të informohen se çfarë ndikimi ka ky lloj 

transformimi në jetën tonë dhe se çfarë ndodh nëse nuk shkojmë drejt tij.

Evidentimi dhe komunikimi i shembujve dhe praktikave të suksesshme 

nga rajoni dhe bota, i shërbejnë rritjes së ndërgjegjësimit qytetar për 

përshtatjen e domosdoshme me këtë lloj transformimi. 

5.3 Qasja nё komunitet.
Komuniteti është aktori kryesor në transformimin social-ekologjik. Veprimi 

i komunitetit si një dhe i vetëm, duke e vendosur veten në qendër të 

aksioneve, garanton suksesin e transformimit. Realizimi i një qasjeje 

• Rritja e kapaciteteve të institucioneve lokale në lidhje me njohjen, 

implementimin e transformimit social-ekologjik.

• Ndërgjegjësimi dhe sensibilizimi i qytetarëve mbi mjedisin, mbetjet 

urbane, transformimin social-ekologjik apo politikat globale me metoda 

më gjithpërfshirëse.

• Certifikimi i produkteve vendase, krijimi i markave lokale dhe 

mbrojtja e tyre.

• Vendosja e standardeve ekologjike si ndërtimet ekologjike, kritere të 

shfrytëzimit racional të pyjeve, kullotave, ujit dhe tokës. Zhvillimi i 

bujqësisë ekologjike, ruajtja e farave autoktone, racave autoktone dhe 

mbrojtja e tyre.

• Shkëmbime ndërqytetase, rajonale, ballkanike dhe evropiane, 

përfaqësime dhe prezantime në panaire produktesh ku promovohen 

produktet e një qyteti tjetër. 

• Promovimi i vlerave vendase, rasteve të suksesshme të biznesit apo 

iniciativash me produkteve vendase

mbështëtese dhe nxitëse ndaj komunitetit, duke e pajisur me 

informacionin e nevojshëm si kuadrin ligjor, strategjitë ndërsektoriale, 

programet dhe nismat e prezantuara në këtë drejtim, aktorët që veprojnë, 

donatorët etj, rrit besueshmërinë në komunitet. 

Kjo qasje krijon ura bashkëpunimi dhe bashkëveprimi, si dhe nxit 

komunitetin në pjesëmarrje aktive, duke qenë ata vetë promotorë dhe 

aktorë të transformimit social-ekologjik, në dobi të bashkëjetesës në 

harmoni me natyrën.

5.4 Pushteti lokal si agjent ndryshimi.
Pushteti lokal është lokomotiva tërheqëse apo agjenti kryesor udhëheqës 

drejt transformimit social-ekologjik. Si një aktor politikbërës lokal dhe i 

mbështetur nga qeveria qendrore, pushteti lokal është i pajisur dhe 

disponon strategjitë dhe bazën ligjore për të vepruar në këtë drejtim. 

Por, situata aktuale, si nga ana financiare por edhe në burime njerëzore 

dhe materiale, thuajse në të gjitha bashkitë e vendit pengon punën dhe 

përpjekjet për realizimin e transformimit. 

Është jashtëzakonisht e nevojshme ngritja e kapaciteteve të stafeve të 

bashkive në sektorët përkatës, për menaxhimin e transformimit, 

mbështetje e bashkive me dokumente strategjike apo zbërthimin e 

strategjive kombëtare në nivele lokale, duke i përshtatur me situatën.

Gjithashtu nevojitet mbështetja ekonomike e bashkive, duke i promovuar 

ato në terrenin e donatorëve, si dhe mbështetje e reflektuar në draftimin 

apo hartimin e nismave. Fuqizimi i pushtetit lokal sjell rrjedhimisht edhe 

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

dhe garanton suksesin drejt transformimit social-ekologjik

5.5 Nxitja e bashkёpunimit midis trinomit pushtet 
lokal-biznes-komunitet.
Transformimi social-ekologjik nuk mund të realizohet vetëm nga pushteti 

lokal apo qeveria qendrore, të cilat disponojnë mjetet monetare dhe 

materiale. Nevojitet partneritet gjithëpërfshirës me të gjithë shoqërinë. Për 

të arritur qëllimin, nevojitet zgjerimi i rrjetit të bashkëpunëtorëve nga 

shoqëria civile, bizneset, ekspertët, komunitetet dhe qytetarët e 

zakonshëm. Të gjithë këta aktorë si dhe qytetarë duhet të jenë aktivë në 

një proces që garanton transparencë dhe besueshmëri përmes 

gjithëpërfshirjes. 

Një praktikë e sukseshme është edhe ajo e krijimit të platformës së 

transformimit, e cila i jep formë partneriteteve të ndryshme, krijon sinergji, 

vendos prioritete të përbashkëta dhe koordinon të gjithë aktorët. 

Platforma e transformimit shërben gjithashtu si platformë për zgjidhjen e 

konflikteve dhe organizon një monitorim të vazhdueshëm, si dhe një 

vlerësim të transformimit në shoqërinë e qytetit. Mbrojtja e klimës dhe e 

resurseve, shrytëzimi i racionalizuar dhe me kritere i burimeve, duhet të 

jetë prioritet në vendimet e qytetarëve për konsumin, në vendimet e 

pushtetit lokal dhe qendror për investime si dhe në modelet zhvillimore të 

biznesit dhe të sipërmarrjeve.

Gjetjet kryesore:  

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

rinovueshme është më e ulët se ajo e aktorëve lokalë. Vetëm 45% e të 

rinjve e kanë këtë informacion. Në rastin e aktorëve lokalë, e kanë 67% e 

tyre.

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

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

kuptojnë zbatimin e saj. Pak të rinj që u përgjigjën, treguan në përgjigjet e 

tyre një kuptim të kufizuar (si energjia diellore, e erës dhe hidrike, energjia 

nga burimet natyrore të rinovueshme, energjia që shndërrohet nga një 

formë në tjetrën etj). Në rastin e aktorëve të tjerë, 50% e tyre nuk janë 

përgjigjur. 

Përgjigjet përfshinin: Përdorimi i burimeve të pafundme natyrore si era 

dhe dielli për të prodhuar energji; zëvendësimi i burimeve aktuale të 

energjisë si karburantet me energji të rinovueshme; duke e përdorur atë 

për ngrohje; përdorimi i energjisë diellore; etj.)

• Shumica e të intervistuarve (86% e të rinjve dhe 58% e aktorëve 

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

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

paneleve diellore janë bizneset dhe familjet.

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

dëgjuar për to. Megjithatë, shumica e të rinjve që u përgjigjën (ose 94%) 

nuk u përgjigjën se çfarë janë certifikatat bio dhe kush i përdor ato. Nga 

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

Shumica e njerëzve që janë përgjigjur (ose 83%) nuk kanë njohuri.

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

93% e të rinjve dhe 100% e aktorëve vendorë janë përgjigjur me “po”.

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

shumica e të rinjve (ose 72%) dhe aktorëve lokalë (ose 67%) janë përgjigjur 

me “jo”. Argumentet përfshijnë: ajri është i ndotur nga minierat e gurit; 

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

mbeturinat nga përdorimi i kimikateve në bujqësi etj.

• Për sa i përket pyetjes se si ruhen nga konsumi sipërfaqet dhe 

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

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

përgjigjur se sipërfaqet e gjelbra dhe burimet nuk ruhen nga konsumi 

(sidomos konsumi i druve të zjarrit).

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

janë përgjigjur se shkolla/universiteti përgatit ekspertë për këto fusha. 

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

bashkëkohore. Në mbështetje të përgjigjes së tyre, aktorët vendorë 

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

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

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

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

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

(22%). 68% e aktorëve lokalë janë përgjigjur se kanë njohuri për format 

solidare të mirëqenies së përbashkët, duke përfshirë mbrojtjen e 

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

ndaj natyrës.

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

ka politika rajonale që synojnë reduktimin e përdorimit të makinave. Ndër 

aktorët vendorë ka të anketuar që mendojnë se bashkia promovon 

politikat për reduktimin e përdorimit të makinave.

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

komunitetin ku jetojmë. Ai shihet si një nevojë e domosdoshme 

implementimi social, sepse ka impakt të drejtpërdrejtë dhe indirekt në 

ndryshimet klimatike.

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

anketuar, vihet 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 Përmet.

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 dhe nxitja e implementimit të kuadrit ligjor dhe nxitja e 

partneriteteve mes institucioneve lokale dhe qendrore me biznesin, OJF 

dhe komunitetin me qëllim transformimin social-ekologjik dhe ekonomik.
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1. PЁRSE KY MANUAL?  

Ky manual vjen në një moment kur e gjithë bota po përballet me 

ndryshimet klimatike, me shterimin e rezervave fosile, keqpërdorimin e 

burimeve, rritjen e niveleve të CO2, ndotjen e tokës, ujit dhe ajrit. Në 

hartimin e këtij manuali u përdoren metodologji të ndryshme si 

hulumtimi në terren, mbledhje informacionesh të dokumentuara nga të 

dhënat statistikore në institucionet si bashkia, Zyra Arsimore, shkollat, 

Drejtoria e Shëndetit Publik, OJF, biznese etj, intervista me fokus grupe, 

anketa me të rinjtë e komunitetit si dhe takime dhe workshope. Pra, puna 

në ndërtimin e këtij manuali përfshiu në vetvete angazhimin dhe 

përfshirjen e të gjithë komunitetit në Bashkinë Përmet, duke mbledhur 

informacion nga këndvështrime të ndryshme që prekin komunitetin.

 

Manuali do të ndikojë në mënyrë direkte mbi institucionet publike, OJF-të 

dhe biznesin, pasi strukturon veprimet dhe drejtimet e politikave 

mjedisore si në nivel lokal por edhe kombëtar. Manuali gjithashtu ndikon 

në mënyrë direkte por edhe indirekte mbi komunitetin, pasi 

ndërgjegjëson dhe promovon në një shkallë të gjerë trasformimin 

ekologjik. Ky manual synon të hedhë hapat themelore drejt transformimit 

ekologjik dhe drejt një të ardhmeje të sigurt. Manuali është një vlerë e 

shtuar për shoqërinë pasi edukon, mbron dhe na udhëzon drejt një të 

ardhmeje më të mirë dhe më të sigurt për ne dhe brezat që do të vijnë.

në Evropë dhe energjia e përdorur vjen e pastër nga hidrocentralet, por 

vlen të përmenden nismat që po ndërmerren në krijimin e parqeve 

fotovoltaike si ai i Karavastasë, vendosja e neoneve ndriçuese të natës me 

panele diellore, vendosja nëpër institucionet publike e paneleve diellore 

apo hapja e ankandeve nga ana e Ministrisë së Energjitikës për parqet 

eloike (shfryrtëzimin e erës). Strategjia kombëtare e energjisë, “Shqipëria 

2030” synon arritjen e niveleve të konsumit të energjisë së rinovueshme 

në 42% deri në vitin 2030.

 

Transformimi i mobilitetit - Shqipëria aktualisht përdor një sistem 

transporti dhe mobiliteti të vjetër, kryesisht autobusat dhe furgonat. Këto 

mjete transporti janë kryesisht të amortizuara, çka shkakton një ndotje të 

konsiderueshme. Hapat konkretë në drejtim të kësaj situate janë 

ndërmarrë nga qeveria në bashkëpunim me programin e Bashkimit 

Europian, “IPA3”, në rivitalizimin e hekurudhave shqiptare, ku ka filluar 

rindërtimi i linjës hekurudhore Tiranë-Rinas-Durrës, si dhe është në fazë 

studimi linja Hani i Hotit, Shkodër-Korçë, Greqi, si pjesë e projektit të BE 

për interkonjeksionin. 

Gjithashtu, po ndërmerren hapa konkrete nga bashkitë e mëdha në 

zëvendësimin e autobusave me lëndë djegëse të transportit urban me 

autobusa elektrikë. Shumë bashki po promovojnë dhe nxisin përdorimin e 

taksive elektrike, duke u mbështetur në ngritjen e stacioneve të karikimit 

elektrik. Një zhvillim të madh po marrin edhe ndërtimi i korsive për 

biçikleta dhe aktivitetet si “Një ditë pa makinë”,“PedalON”etj. 

Transformimi i ngrohjes dhe politika të qëndrueshme të strehimit - 

Sistemi i ngrohjes në familjet shqiptare funksionon kryesisht me djegien e 

lëndës drrusore, ndërsa në institucionet shtetërore si shkolla, spitale, 

konvikte dhe godina të ndryshme administrative përmes kaldajave me 

naftë ose energji elektrike. Në këtë drejtim, vlen të përmendet iniciativa e 

biznesit në zëvendësimin e lëndës drusore me pelet, një mënyrë kjo më 

ekonomike, më efiçente në ngrohje dhe miqësore me ambientin.

 

Transformimi industrial dhe sufiçenca: prodhimi dhe konsumi - 

Shqipëria nuk ka një aktivitet industrial të zhvilluar dhe për pasojë është 

një vend importues i produkteve dhe shërbimeve, duke e karakterizuar 

kështu ekonominë shqiptare si një ekonomi konsumi. Për pasojë, kemi 

edhe një suficit në prodhim-konsum. Megjithatë, industria ekzistuese ka 

nevojë për zbatimin e kuadrit ligjor dhe përdorimin e lëndëve ekologjike 

dhe miqësore me ambientin. Gjithashtu, është tejet i rëndësishëm 

edukimi dhe ndërgjegjësimi i publikut në shkallë të gjerë, mbi konsumin 

dhe përdorimin e racionalizuar të produkteve dhe shërbimeve.

  

Transformimi i mënyrës së ushqyerjes dhe përdorimi i qëndrueshëm i 

tokës - Për sa i takon mënyrës së ushqyerjes dhe përdorimit të 

qëndrueshëm të tokës, mund të themi se aksionet në këtë aspekt kanë 

ardhur më së shumti si ndërgjegjësim nga ana e konsumatorit, i cili është 

shumë i ndjeshëm për këto çështje. Në këtë fushë, vlen të përmendet 

iniciativa e vetë fermerëve në kultivimin e farërave lokale dhe autoktone, 

përdorimin e plehrave organike si dhe mbrojtjen e ruajtjen e tokës. Sot që 

flasim janë ndërmarrë një sërë nismash si “Blej shqip”, “Eat local”, Slow 

food” etj, nisma të cilat promovojnë produkte të pastra dhe miqësore me 

natyrën.

2. KRIZA KLIMATIKE DHE SITUATA 
AKTUALE NЁ SHQIPЁRI. 
Kriza klimatike në Shqipëri ka dhënë ndjeshëm efektet e veta. Bazuar në 

studimet e tij të fundit, 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, 

ndikim i konsiderueshëm vlerësohet në sasinë e reshjeve, e cila është ulur 

në 10-15%, por gjithashtu vihet re një rritje e intensitetit të reshjeve në 

formën e shtrëngatave apo stuhive, duke shkaktuar përmbytje të 

njëpasnjëshme me dëmtime në banesa, por edhe në toka e kultura 

bujqësore. 

Gjithashtu është shtuar edhe fenomeni i erozionit detar, ku me mijëra 

hektarë tokë po humbasin dhe po degradohen nga vërshimi i detit. Sipas 

po të njëjtit Institut, vlerësohet së trendi i rritjes së temperaturës mesatare 

në Shqipëri është në rritje dhe se në dekadat e fundit temperatura 

mesatare është rritur me një gradë celcius. Në përgjigje të këtyre 

fenomeneve kryesore, por edhe të tjerë fenomene që vijnë si derivate të 

njëra-tjetrës, janë ngritur një serë instancash apo grupe pune me 

përfaqësues të qeverisë qendrore, institucioneve lokale, OJF dhe 

specialistë të ndryshëm, për t’ju përgjigjur emergjencës së krizës 

klimatike. Tashmë, janë hartuar një sërë strategjish dhe programesh, si 

dhe është përmirësuar kuadri ligjor duke e përafruar me atë të Bashkimit 

Europian. 

Mbi bazën e 5 shtyllave kryesore të transformimit social-ekologjik vlen të 

theksohen nismat e ndërmarra si;

Transformimi energjitik - Shqipëria është vendi i dytë nga pasuritë hidrike 

djathit, punishtet e glikove, kantinat e verës dhe rakisë apo dhe të frutave 

të thata. Për sa i takon mënyrës së ushqyerjes dhe mbrojtjes së tokës, janë 

ndërmarrë një sërë nismash dhe aksionesh. Në Bashkinë Përmet janë 

zhvilluar një sërë programesh të formimit profesional nga organizata të 

ndryshme dhe institucione shtetërore, kjo pasi Përmeti është një ndër 

zonat më atraktive në jug, sa i takon turizmit alternativ. Aktualisht, po 

realizohen një sërë trajnimesh në inovacion, në sportet e reja rafting, 

climbing, treeking etj, por asaj që po i jepet rëndesi është tradita si në 

kulinari por edhe në përpunimin e produkteve (zahireve) tradicionale dhe 

antike, e cila ka nxitur hulumtimin në kurikula të vjetra, sa i takon kurseve 

të formimit profesional në enogastronomi dhe kuzhinë tradicionale.

Fakti që pjesa më e madhe e bashkisë është zonë e mbrojtur, ndihmon në 

ruajtjen e cilësisë së ujit dhe tokës.

4. ÇFARЁ ЁSHTЁ TRANSFORMIMI 
SOCIAL-EKOLOGJIK? 

Transformimi social-ekologjik është një term përmbledhës që përfshin 

ndryshimet politike, social-ekonomike dhe kulturore që rezultojnë nga 

përpjekjet e bëra prej sektorëve të ndryshëm, për të trajtuar çështjet 

social-ekologjike me të cilat po përballet njerëzimi aktualisht. Ai i referohet 

proceseve të ndërveprimit të shoqërisë njerëzore me natyrën, ku 

përfshihen konsumi material me natyrën (si përdorimi i karburanteve 

fosile, shfrytëzimi i tokës, i pyjeve, lumenjve, deteve, ajrit, etj), si dhe 

marrëdhëniet e shumëfishta shoqërore me natyrën (turizmi, bujqësia, 

blegtoria, aktivitetet recreative) etj. Pra këto marrëdhënie të shumëfishta 

shoqërore që njerëzimi ka me natyrën, janë bërë jashtëzakonisht kritike në 

dekadat e fundit dhe përshkruhen si krizë social-ekologjike që duhet të 

përballohet nga një aksion i qëndrueshëm global. 

Për këtë është i domosdoshëm transformimi rrënjësor i mënyrës sonë të 

jetesës dhe i ekonomisë.

Për ta arritur këtë, ne kemi nevojë për transformimin në prodhimin e 

energjisë, të mobilitetit, të mënyrës si jetojmë, të prodhimit industrial, të 

konsumit privat si dhe të shfrytëzimit të tokës dhe të traditave tona të 

ushqyerjes.

5. TRANSFORMIMI SOCIAL-EKOLOGJIK 
NЁ PRAKTIKЁ: 
Komuniteti është shumë i ndjeshëm ndaj çështjeve social-ekologjike në 

përgjithësi. Është shumë i qartë në botëkuptimin dhe në mënyrën e tij të 

jetesës, e cila ka të bëjë drejtpërsëdrejti me bashkëveprimin fizik dhe 

social me natyrën. Megjithatë, vlerësohet se komuniteti është lënë i vetëm 

në këtë drejtim. Nuk mund të thuhet se nuk ekzistojnë strategjitë, bazat 

ligjore apo programet e ndryshme nga ana e qeverisë, por zbatimi në 

praktikë i tyre, promovimi dhe prezantimi me komunitetin, pothuajse nuk 

ekziston. Komuniteti e ka vullnetin dhe dëshirën për të qenë protagonist 

në transformimin social-ekologjik, por i mungojnë mjetet, baza strategjike 

e ligjore, si dhe drejtimet në të cilat duhet të veprojë. Transformimi 

social-ekologjik pasqyrohet drejtpërsëdrejti në komunitet, në mënyrën e 

jetesës së secilit prej nesh, në aktivitetet që ne zhvillojmë, qofshin biznese 

apo edhe institucione publike e jopublike. Në zbatimin dhe 

implementimin e tij, gjithmonë duhet patur një qasje nga poshtë-lart, ku 

në bazë duhet të jetë komuniteti, sepse është komuniteti ai që ndikohet 

3. ANALIZA E SITUATЁS NЁ NIVEL 
LOKAL: 
Bashkia Përmet është një bashki e vogël në jug të Shqipërisë me një 

popullsi rreth 23 mijë banorë. Afërsisht rreth 70% e territorit të bashkisë 

është zonë e mbrojtur, pjesë e Parkut kombëtar “Bredhi i 

Hotovës-Dangëlli”. Sa i takon çështjes së transformimit energjitik, konsumi 

është i varur drejtpërdrejt nga energjia elektrike dhe kjo si pasojë e 

zhvillimit të ulët ekonomik të zonës dhe mungesës së investimeve në këtë 

sektor. Megjithatë, iniciativat nga biznesi lokal apo nga konsumatori 

familjar nuk mungojnë, sado të vogla që ato janë. Instalimi i paneleve 

diellore për ngrohjen e ujit në hotele, por edhe nëpër banesa, po kthehet 

në një trend të kohëve të fundit. 

Një tjetër moment i cili vlen të theksohet dhe analizohet, është edhe 

çështja e mobilitetit dhe ofertës së transportit publik. Bashkia Përmet 

është një bashki e vogël ku shërbimi urban nuk ofrohet. Shërbimi i cili 

ofrohet është “co-sharing”, i ndarjes së taksive 4+1 apo furgonave që lidhin 

njësitë administrative ose fshatrat me qytetin. Oferta për shërbimin e 

transportit është fikse dhe e palëvizshme. Aktiviteti i këtyre automjeteve, 

nuk prodhon ndonjë impakt në ambient apo në ekologjinë e tij. Për sa i 

takon konsumit familjar, ngrohja është e organizuar në lëndë drusore, si 

dhe në kaldaja me lëndë djegëse karburant ose energji elektrike. Në këtë 

aspekt vlen të përmenden vendimet e Këshillit Bashkiak, i cili vendos 

kritere mbi lëndën e shfrytëzueshme drusore dhe caktimin e zonave 

pyjore për shfrytëzim.

 

Në Bashkinë Përmet industria thuajse nuk ekziston dhe ato pak punishte 

të vogla që ekzistojnë, janë të karakterit artizanal familjar, siç janë baxhot e 

drejtpërsëdrejti. Për të vazhduar më tej me biznesin, OJF, komunitetin e 

donatorëve dhe specialistë të fushave të ndryshme, institucionet lokale 

dhe së fundmi pushteti qendror.

5.1 Ku merr formё ky transformim: 
Transformimi social-ekologjik merr formë përmes çdo individi. Çdo qytetar 

duhet të jetë i mirëinformuar për çështjet ekologjike. Ai duhet të jetë aktiv 

e të veprojë duke iu përshtatur ndryshimeve që po vijnë. Në bazë të një 

studimi të realizuar së fundmi në Bashkinë Përmet, rreth 67% e të 

anketuarve shprehen se kanë njohuri për energjinë e rinovueshme dhe se 

po marrin masa që në familjet e tyre të instalojnë panelet diellore për 

ngrohjen e ujit dhe ky është një shembull shumë i mirë i qasjes pro-aktive 

dhe individuale drejt ndryshimeve social-ekologjike. 

Biznesi ka gjithashtu një qasje pro-aktive ndaj transformimit 

social-ekologjik, pasi ata vlerësojnë se mbrojtja e resurseve dhe natyrës, 

shfrytëzimi i racionalizuar, bujqësia ekologjike apo edhe aktivitetet 

alternative dhe sociale që sjell ky transformim, do të ndikojnë pozitivisht 

në aktivitetet e tyre, duke ulur kostot e biznesit, rritur cilësinë e shërbimeve 

dhe produkteve që ofrojnë, ofertën ekonomike lokale dhe ekonominë e 

zonës.  Sa i takon institucioneve të arsimit, duhet thënë se qasja e tyre ndaj 

transformimit social-ekologjik nuk është në nivele të kënaqshme, 

pavarësisht dëshirës së drejtuesve të këtyre institucioneve për të 

ndërmarrë nisma dhe për t’u organizuar në aktivitete apo fushata të 

ndryshme. 

Arsimi ka mbetur peng i kurrikulave të vjetruara, rishikimi i të cilave është i 

nevojshëm, për t’u përshtatur me situatën bashkëkohore në mënyrë që 

roli dhe aktivizmi i tyre të jetë sa më i madh dhe i qëndrueshëm. Pushteti 

vendor, me gjithë mungesën e madhe të mjeteve dhe fondeve për të 

ndërhyrë, gjithmonë është i pranishëm dhe me një qasje pozitive në 

trajtimin e çështjeve ekologjike, duke luajtur një rol udhëheqës dhe nxitës 

ndaj komunitetit, i cili i beson dhe shprehet pozitivisht se aktori më 

potencial që mund ta udhëheqë drejt transforimit social-ekologjik është 

pushteti lokal.

5.2 Ndёrgjegjёsimi qytetar.
Ndërgjegjësimi qytetar është hapi i parë që duhet të ndërmerret në 

drejtimin e transformimit social-ekologjik. Megjithëse qytetarët janë të 

informuar dhe të ndjeshëm ndaj çështjeve ekologjike, sërish është i 

nevojshëm informimi dhe ndërgjegjësimi i tyre. Në terren vihet re nevoja 

për të shpërndarë informacione mbi transformimin social-ekologjik, si dhe 

ku konsiston ai. 

Po ashtu, qytetarët kanë nevojë të informohen se çfarë ndikimi ka ky lloj 

transformimi në jetën tonë dhe se çfarë ndodh nëse nuk shkojmë drejt tij.

Evidentimi dhe komunikimi i shembujve dhe praktikave të suksesshme 

nga rajoni dhe bota, i shërbejnë rritjes së ndërgjegjësimit qytetar për 

përshtatjen e domosdoshme me këtë lloj transformimi. 

5.3 Qasja nё komunitet.
Komuniteti është aktori kryesor në transformimin social-ekologjik. Veprimi 

i komunitetit si një dhe i vetëm, duke e vendosur veten në qendër të 

aksioneve, garanton suksesin e transformimit. Realizimi i një qasjeje 

• Rritja e kapaciteteve të institucioneve lokale në lidhje me njohjen, 

implementimin e transformimit social-ekologjik.

• Ndërgjegjësimi dhe sensibilizimi i qytetarëve mbi mjedisin, mbetjet 

urbane, transformimin social-ekologjik apo politikat globale me metoda 

më gjithpërfshirëse.

• Certifikimi i produkteve vendase, krijimi i markave lokale dhe 

mbrojtja e tyre.

• Vendosja e standardeve ekologjike si ndërtimet ekologjike, kritere të 

shfrytëzimit racional të pyjeve, kullotave, ujit dhe tokës. Zhvillimi i 

bujqësisë ekologjike, ruajtja e farave autoktone, racave autoktone dhe 

mbrojtja e tyre.

• Shkëmbime ndërqytetase, rajonale, ballkanike dhe evropiane, 

përfaqësime dhe prezantime në panaire produktesh ku promovohen 

produktet e një qyteti tjetër. 

• Promovimi i vlerave vendase, rasteve të suksesshme të biznesit apo 

iniciativash me produkteve vendase

mbështëtese dhe nxitëse ndaj komunitetit, duke e pajisur me 

informacionin e nevojshëm si kuadrin ligjor, strategjitë ndërsektoriale, 

programet dhe nismat e prezantuara në këtë drejtim, aktorët që veprojnë, 

donatorët etj, rrit besueshmërinë në komunitet. 

Kjo qasje krijon ura bashkëpunimi dhe bashkëveprimi, si dhe nxit 

komunitetin në pjesëmarrje aktive, duke qenë ata vetë promotorë dhe 

aktorë të transformimit social-ekologjik, në dobi të bashkëjetesës në 

harmoni me natyrën.

5.4 Pushteti lokal si agjent ndryshimi.
Pushteti lokal është lokomotiva tërheqëse apo agjenti kryesor udhëheqës 

drejt transformimit social-ekologjik. Si një aktor politikbërës lokal dhe i 

mbështetur nga qeveria qendrore, pushteti lokal është i pajisur dhe 

disponon strategjitë dhe bazën ligjore për të vepruar në këtë drejtim. 

Por, situata aktuale, si nga ana financiare por edhe në burime njerëzore 

dhe materiale, thuajse në të gjitha bashkitë e vendit pengon punën dhe 

përpjekjet për realizimin e transformimit. 

Është jashtëzakonisht e nevojshme ngritja e kapaciteteve të stafeve të 

bashkive në sektorët përkatës, për menaxhimin e transformimit, 

mbështetje e bashkive me dokumente strategjike apo zbërthimin e 

strategjive kombëtare në nivele lokale, duke i përshtatur me situatën.

Gjithashtu nevojitet mbështetja ekonomike e bashkive, duke i promovuar 

ato në terrenin e donatorëve, si dhe mbështetje e reflektuar në draftimin 

apo hartimin e nismave. Fuqizimi i pushtetit lokal sjell rrjedhimisht edhe 

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

dhe garanton suksesin drejt transformimit social-ekologjik

5.5 Nxitja e bashkёpunimit midis trinomit pushtet 
lokal-biznes-komunitet.
Transformimi social-ekologjik nuk mund të realizohet vetëm nga pushteti 

lokal apo qeveria qendrore, të cilat disponojnë mjetet monetare dhe 

materiale. Nevojitet partneritet gjithëpërfshirës me të gjithë shoqërinë. Për 

të arritur qëllimin, nevojitet zgjerimi i rrjetit të bashkëpunëtorëve nga 

shoqëria civile, bizneset, ekspertët, komunitetet dhe qytetarët e 

zakonshëm. Të gjithë këta aktorë si dhe qytetarë duhet të jenë aktivë në 

një proces që garanton transparencë dhe besueshmëri përmes 

gjithëpërfshirjes. 

Një praktikë e sukseshme është edhe ajo e krijimit të platformës së 

transformimit, e cila i jep formë partneriteteve të ndryshme, krijon sinergji, 

vendos prioritete të përbashkëta dhe koordinon të gjithë aktorët. 

Platforma e transformimit shërben gjithashtu si platformë për zgjidhjen e 

konflikteve dhe organizon një monitorim të vazhdueshëm, si dhe një 

vlerësim të transformimit në shoqërinë e qytetit. Mbrojtja e klimës dhe e 

resurseve, shrytëzimi i racionalizuar dhe me kritere i burimeve, duhet të 

jetë prioritet në vendimet e qytetarëve për konsumin, në vendimet e 

pushtetit lokal dhe qendror për investime si dhe në modelet zhvillimore të 

biznesit dhe të sipërmarrjeve.

Gjetjet kryesore:  

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

rinovueshme është më e ulët se ajo e aktorëve lokalë. Vetëm 45% e të 

rinjve e kanë këtë informacion. Në rastin e aktorëve lokalë, e kanë 67% e 

tyre.

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

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

kuptojnë zbatimin e saj. Pak të rinj që u përgjigjën, treguan në përgjigjet e 

tyre një kuptim të kufizuar (si energjia diellore, e erës dhe hidrike, energjia 

nga burimet natyrore të rinovueshme, energjia që shndërrohet nga një 

formë në tjetrën etj). Në rastin e aktorëve të tjerë, 50% e tyre nuk janë 

përgjigjur. 

Përgjigjet përfshinin: Përdorimi i burimeve të pafundme natyrore si era 

dhe dielli për të prodhuar energji; zëvendësimi i burimeve aktuale të 

energjisë si karburantet me energji të rinovueshme; duke e përdorur atë 

për ngrohje; përdorimi i energjisë diellore; etj.)

• Shumica e të intervistuarve (86% e të rinjve dhe 58% e aktorëve 

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

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

paneleve diellore janë bizneset dhe familjet.

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

dëgjuar për to. Megjithatë, shumica e të rinjve që u përgjigjën (ose 94%) 

nuk u përgjigjën se çfarë janë certifikatat bio dhe kush i përdor ato. Nga 

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

Shumica e njerëzve që janë përgjigjur (ose 83%) nuk kanë njohuri.

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

93% e të rinjve dhe 100% e aktorëve vendorë janë përgjigjur me “po”.

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

shumica e të rinjve (ose 72%) dhe aktorëve lokalë (ose 67%) janë përgjigjur 

me “jo”. Argumentet përfshijnë: ajri është i ndotur nga minierat e gurit; 

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

mbeturinat nga përdorimi i kimikateve në bujqësi etj.

• Për sa i përket pyetjes se si ruhen nga konsumi sipërfaqet dhe 

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

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

përgjigjur se sipërfaqet e gjelbra dhe burimet nuk ruhen nga konsumi 

(sidomos konsumi i druve të zjarrit).

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

janë përgjigjur se shkolla/universiteti përgatit ekspertë për këto fusha. 

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

bashkëkohore. Në mbështetje të përgjigjes së tyre, aktorët vendorë 

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

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

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

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

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

(22%). 68% e aktorëve lokalë janë përgjigjur se kanë njohuri për format 

solidare të mirëqenies së përbashkët, duke përfshirë mbrojtjen e 

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

ndaj natyrës.

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

ka politika rajonale që synojnë reduktimin e përdorimit të makinave. Ndër 

aktorët vendorë ka të anketuar që mendojnë se bashkia promovon 

politikat për reduktimin e përdorimit të makinave.

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

komunitetin ku jetojmë. Ai shihet si një nevojë e domosdoshme 

implementimi social, sepse ka impakt të drejtpërdrejtë dhe indirekt në 

ndryshimet klimatike.

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

anketuar, vihet 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 Përmet.

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 dhe nxitja e implementimit të kuadrit ligjor dhe nxitja e 

partneriteteve mes institucioneve lokale dhe qendrore me biznesin, OJF 

dhe komunitetin me qëllim transformimin social-ekologjik dhe ekonomik.



1. PЁRSE KY MANUAL?  

Ky manual vjen në një moment kur e gjithë bota po përballet me 

ndryshimet klimatike, me shterimin e rezervave fosile, keqpërdorimin e 

burimeve, rritjen e niveleve të CO2, ndotjen e tokës, ujit dhe ajrit. Në 

hartimin e këtij manuali u përdoren metodologji të ndryshme si 

hulumtimi në terren, mbledhje informacionesh të dokumentuara nga të 

dhënat statistikore në institucionet si bashkia, Zyra Arsimore, shkollat, 

Drejtoria e Shëndetit Publik, OJF, biznese etj, intervista me fokus grupe, 

anketa me të rinjtë e komunitetit si dhe takime dhe workshope. Pra, puna 

në ndërtimin e këtij manuali përfshiu në vetvete angazhimin dhe 

përfshirjen e të gjithë komunitetit në Bashkinë Përmet, duke mbledhur 

informacion nga këndvështrime të ndryshme që prekin komunitetin.

 

Manuali do të ndikojë në mënyrë direkte mbi institucionet publike, OJF-të 

dhe biznesin, pasi strukturon veprimet dhe drejtimet e politikave 

mjedisore si në nivel lokal por edhe kombëtar. Manuali gjithashtu ndikon 

në mënyrë direkte por edhe indirekte mbi komunitetin, pasi 

ndërgjegjëson dhe promovon në një shkallë të gjerë trasformimin 

ekologjik. Ky manual synon të hedhë hapat themelore drejt transformimit 

ekologjik dhe drejt një të ardhmeje të sigurt. Manuali është një vlerë e 

shtuar për shoqërinë pasi edukon, mbron dhe na udhëzon drejt një të 

ardhmeje më të mirë dhe më të sigurt për ne dhe brezat që do të vijnë.

në Evropë dhe energjia e përdorur vjen e pastër nga hidrocentralet, por 

vlen të përmenden nismat që po ndërmerren në krijimin e parqeve 

fotovoltaike si ai i Karavastasë, vendosja e neoneve ndriçuese të natës me 

panele diellore, vendosja nëpër institucionet publike e paneleve diellore 

apo hapja e ankandeve nga ana e Ministrisë së Energjitikës për parqet 

eloike (shfryrtëzimin e erës). Strategjia kombëtare e energjisë, “Shqipëria 

2030” synon arritjen e niveleve të konsumit të energjisë së rinovueshme 

në 42% deri në vitin 2030.

 

Transformimi i mobilitetit - Shqipëria aktualisht përdor një sistem 

transporti dhe mobiliteti të vjetër, kryesisht autobusat dhe furgonat. Këto 

mjete transporti janë kryesisht të amortizuara, çka shkakton një ndotje të 

konsiderueshme. Hapat konkretë në drejtim të kësaj situate janë 

ndërmarrë nga qeveria në bashkëpunim me programin e Bashkimit 

Europian, “IPA3”, në rivitalizimin e hekurudhave shqiptare, ku ka filluar 

rindërtimi i linjës hekurudhore Tiranë-Rinas-Durrës, si dhe është në fazë 

studimi linja Hani i Hotit, Shkodër-Korçë, Greqi, si pjesë e projektit të BE 

për interkonjeksionin. 

Gjithashtu, po ndërmerren hapa konkrete nga bashkitë e mëdha në 

zëvendësimin e autobusave me lëndë djegëse të transportit urban me 

autobusa elektrikë. Shumë bashki po promovojnë dhe nxisin përdorimin e 

taksive elektrike, duke u mbështetur në ngritjen e stacioneve të karikimit 

elektrik. Një zhvillim të madh po marrin edhe ndërtimi i korsive për 

biçikleta dhe aktivitetet si “Një ditë pa makinë”,“PedalON”etj. 

Transformimi i ngrohjes dhe politika të qëndrueshme të strehimit - 

Sistemi i ngrohjes në familjet shqiptare funksionon kryesisht me djegien e 

lëndës drrusore, ndërsa në institucionet shtetërore si shkolla, spitale, 

konvikte dhe godina të ndryshme administrative përmes kaldajave me 

naftë ose energji elektrike. Në këtë drejtim, vlen të përmendet iniciativa e 

biznesit në zëvendësimin e lëndës drusore me pelet, një mënyrë kjo më 

ekonomike, më efiçente në ngrohje dhe miqësore me ambientin.

 

Transformimi industrial dhe sufiçenca: prodhimi dhe konsumi - 

Shqipëria nuk ka një aktivitet industrial të zhvilluar dhe për pasojë është 

një vend importues i produkteve dhe shërbimeve, duke e karakterizuar 

kështu ekonominë shqiptare si një ekonomi konsumi. Për pasojë, kemi 

edhe një suficit në prodhim-konsum. Megjithatë, industria ekzistuese ka 

nevojë për zbatimin e kuadrit ligjor dhe përdorimin e lëndëve ekologjike 

dhe miqësore me ambientin. Gjithashtu, është tejet i rëndësishëm 

edukimi dhe ndërgjegjësimi i publikut në shkallë të gjerë, mbi konsumin 

dhe përdorimin e racionalizuar të produkteve dhe shërbimeve.

  

Transformimi i mënyrës së ushqyerjes dhe përdorimi i qëndrueshëm i 

tokës - Për sa i takon mënyrës së ushqyerjes dhe përdorimit të 

qëndrueshëm të tokës, mund të themi se aksionet në këtë aspekt kanë 

ardhur më së shumti si ndërgjegjësim nga ana e konsumatorit, i cili është 

shumë i ndjeshëm për këto çështje. Në këtë fushë, vlen të përmendet 

iniciativa e vetë fermerëve në kultivimin e farërave lokale dhe autoktone, 

përdorimin e plehrave organike si dhe mbrojtjen e ruajtjen e tokës. Sot që 

flasim janë ndërmarrë një sërë nismash si “Blej shqip”, “Eat local”, Slow 

food” etj, nisma të cilat promovojnë produkte të pastra dhe miqësore me 

natyrën.

2. KRIZA KLIMATIKE DHE SITUATA 
AKTUALE NЁ SHQIPЁRI. 
Kriza klimatike në Shqipëri ka dhënë ndjeshëm efektet e veta. Bazuar në 

studimet e tij të fundit, 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, 

ndikim i konsiderueshëm vlerësohet në sasinë e reshjeve, e cila është ulur 

në 10-15%, por gjithashtu vihet re një rritje e intensitetit të reshjeve në 

formën e shtrëngatave apo stuhive, duke shkaktuar përmbytje të 

njëpasnjëshme me dëmtime në banesa, por edhe në toka e kultura 

bujqësore. 

Gjithashtu është shtuar edhe fenomeni i erozionit detar, ku me mijëra 

hektarë tokë po humbasin dhe po degradohen nga vërshimi i detit. Sipas 

po të njëjtit Institut, vlerësohet së trendi i rritjes së temperaturës mesatare 

në Shqipëri është në rritje dhe se në dekadat e fundit temperatura 

mesatare është rritur me një gradë celcius. Në përgjigje të këtyre 

fenomeneve kryesore, por edhe të tjerë fenomene që vijnë si derivate të 

njëra-tjetrës, janë ngritur një serë instancash apo grupe pune me 

përfaqësues të qeverisë qendrore, institucioneve lokale, OJF dhe 

specialistë të ndryshëm, për t’ju përgjigjur emergjencës së krizës 

klimatike. Tashmë, janë hartuar një sërë strategjish dhe programesh, si 

dhe është përmirësuar kuadri ligjor duke e përafruar me atë të Bashkimit 

Europian. 

Mbi bazën e 5 shtyllave kryesore të transformimit social-ekologjik vlen të 

theksohen nismat e ndërmarra si;

Transformimi energjitik - Shqipëria është vendi i dytë nga pasuritë hidrike 

djathit, punishtet e glikove, kantinat e verës dhe rakisë apo dhe të frutave 

të thata. Për sa i takon mënyrës së ushqyerjes dhe mbrojtjes së tokës, janë 

ndërmarrë një sërë nismash dhe aksionesh. Në Bashkinë Përmet janë 

zhvilluar një sërë programesh të formimit profesional nga organizata të 

ndryshme dhe institucione shtetërore, kjo pasi Përmeti është një ndër 

zonat më atraktive në jug, sa i takon turizmit alternativ. Aktualisht, po 

realizohen një sërë trajnimesh në inovacion, në sportet e reja rafting, 

climbing, treeking etj, por asaj që po i jepet rëndesi është tradita si në 

kulinari por edhe në përpunimin e produkteve (zahireve) tradicionale dhe 

antike, e cila ka nxitur hulumtimin në kurikula të vjetra, sa i takon kurseve 

të formimit profesional në enogastronomi dhe kuzhinë tradicionale.

Fakti që pjesa më e madhe e bashkisë është zonë e mbrojtur, ndihmon në 

ruajtjen e cilësisë së ujit dhe tokës.

4. ÇFARЁ ЁSHTЁ TRANSFORMIMI 
SOCIAL-EKOLOGJIK? 

Transformimi social-ekologjik është një term përmbledhës që përfshin 

ndryshimet politike, social-ekonomike dhe kulturore që rezultojnë nga 

përpjekjet e bëra prej sektorëve të ndryshëm, për të trajtuar çështjet 

social-ekologjike me të cilat po përballet njerëzimi aktualisht. Ai i referohet 

proceseve të ndërveprimit të shoqërisë njerëzore me natyrën, ku 

përfshihen konsumi material me natyrën (si përdorimi i karburanteve 

fosile, shfrytëzimi i tokës, i pyjeve, lumenjve, deteve, ajrit, etj), si dhe 

marrëdhëniet e shumëfishta shoqërore me natyrën (turizmi, bujqësia, 

blegtoria, aktivitetet recreative) etj. Pra këto marrëdhënie të shumëfishta 

shoqërore që njerëzimi ka me natyrën, janë bërë jashtëzakonisht kritike në 

dekadat e fundit dhe përshkruhen si krizë social-ekologjike që duhet të 

përballohet nga një aksion i qëndrueshëm global. 

Për këtë është i domosdoshëm transformimi rrënjësor i mënyrës sonë të 

jetesës dhe i ekonomisë.

Për ta arritur këtë, ne kemi nevojë për transformimin në prodhimin e 

energjisë, të mobilitetit, të mënyrës si jetojmë, të prodhimit industrial, të 

konsumit privat si dhe të shfrytëzimit të tokës dhe të traditave tona të 

ushqyerjes.

5. TRANSFORMIMI SOCIAL-EKOLOGJIK 
NЁ PRAKTIKЁ: 
Komuniteti është shumë i ndjeshëm ndaj çështjeve social-ekologjike në 

përgjithësi. Është shumë i qartë në botëkuptimin dhe në mënyrën e tij të 

jetesës, e cila ka të bëjë drejtpërsëdrejti me bashkëveprimin fizik dhe 

social me natyrën. Megjithatë, vlerësohet se komuniteti është lënë i vetëm 

në këtë drejtim. Nuk mund të thuhet se nuk ekzistojnë strategjitë, bazat 

ligjore apo programet e ndryshme nga ana e qeverisë, por zbatimi në 

praktikë i tyre, promovimi dhe prezantimi me komunitetin, pothuajse nuk 

ekziston. Komuniteti e ka vullnetin dhe dëshirën për të qenë protagonist 

në transformimin social-ekologjik, por i mungojnë mjetet, baza strategjike 

e ligjore, si dhe drejtimet në të cilat duhet të veprojë. Transformimi 

social-ekologjik pasqyrohet drejtpërsëdrejti në komunitet, në mënyrën e 

jetesës së secilit prej nesh, në aktivitetet që ne zhvillojmë, qofshin biznese 

apo edhe institucione publike e jopublike. Në zbatimin dhe 

implementimin e tij, gjithmonë duhet patur një qasje nga poshtë-lart, ku 

në bazë duhet të jetë komuniteti, sepse është komuniteti ai që ndikohet 

3. ANALIZA E SITUATЁS NЁ NIVEL 
LOKAL: 
Bashkia Përmet është një bashki e vogël në jug të Shqipërisë me një 

popullsi rreth 23 mijë banorë. Afërsisht rreth 70% e territorit të bashkisë 

është zonë e mbrojtur, pjesë e Parkut kombëtar “Bredhi i 

Hotovës-Dangëlli”. Sa i takon çështjes së transformimit energjitik, konsumi 

është i varur drejtpërdrejt nga energjia elektrike dhe kjo si pasojë e 

zhvillimit të ulët ekonomik të zonës dhe mungesës së investimeve në këtë 

sektor. Megjithatë, iniciativat nga biznesi lokal apo nga konsumatori 

familjar nuk mungojnë, sado të vogla që ato janë. Instalimi i paneleve 

diellore për ngrohjen e ujit në hotele, por edhe nëpër banesa, po kthehet 

në një trend të kohëve të fundit. 

Një tjetër moment i cili vlen të theksohet dhe analizohet, është edhe 

çështja e mobilitetit dhe ofertës së transportit publik. Bashkia Përmet 

është një bashki e vogël ku shërbimi urban nuk ofrohet. Shërbimi i cili 

ofrohet është “co-sharing”, i ndarjes së taksive 4+1 apo furgonave që lidhin 

njësitë administrative ose fshatrat me qytetin. Oferta për shërbimin e 

transportit është fikse dhe e palëvizshme. Aktiviteti i këtyre automjeteve, 

nuk prodhon ndonjë impakt në ambient apo në ekologjinë e tij. Për sa i 

takon konsumit familjar, ngrohja është e organizuar në lëndë drusore, si 

dhe në kaldaja me lëndë djegëse karburant ose energji elektrike. Në këtë 

aspekt vlen të përmenden vendimet e Këshillit Bashkiak, i cili vendos 

kritere mbi lëndën e shfrytëzueshme drusore dhe caktimin e zonave 

pyjore për shfrytëzim.

 

Në Bashkinë Përmet industria thuajse nuk ekziston dhe ato pak punishte 

të vogla që ekzistojnë, janë të karakterit artizanal familjar, siç janë baxhot e 

drejtpërsëdrejti. Për të vazhduar më tej me biznesin, OJF, komunitetin e 

donatorëve dhe specialistë të fushave të ndryshme, institucionet lokale 

dhe së fundmi pushteti qendror.

5.1 Ku merr formё ky transformim: 
Transformimi social-ekologjik merr formë përmes çdo individi. Çdo qytetar 

duhet të jetë i mirëinformuar për çështjet ekologjike. Ai duhet të jetë aktiv 

e të veprojë duke iu përshtatur ndryshimeve që po vijnë. Në bazë të një 

studimi të realizuar së fundmi në Bashkinë Përmet, rreth 67% e të 

anketuarve shprehen se kanë njohuri për energjinë e rinovueshme dhe se 

po marrin masa që në familjet e tyre të instalojnë panelet diellore për 

ngrohjen e ujit dhe ky është një shembull shumë i mirë i qasjes pro-aktive 

dhe individuale drejt ndryshimeve social-ekologjike. 

Biznesi ka gjithashtu një qasje pro-aktive ndaj transformimit 

social-ekologjik, pasi ata vlerësojnë se mbrojtja e resurseve dhe natyrës, 

shfrytëzimi i racionalizuar, bujqësia ekologjike apo edhe aktivitetet 

alternative dhe sociale që sjell ky transformim, do të ndikojnë pozitivisht 

në aktivitetet e tyre, duke ulur kostot e biznesit, rritur cilësinë e shërbimeve 

dhe produkteve që ofrojnë, ofertën ekonomike lokale dhe ekonominë e 

zonës.  Sa i takon institucioneve të arsimit, duhet thënë se qasja e tyre ndaj 

transformimit social-ekologjik nuk është në nivele të kënaqshme, 

pavarësisht dëshirës së drejtuesve të këtyre institucioneve për të 

ndërmarrë nisma dhe për t’u organizuar në aktivitete apo fushata të 

ndryshme. 

Arsimi ka mbetur peng i kurrikulave të vjetruara, rishikimi i të cilave është i 

nevojshëm, për t’u përshtatur me situatën bashkëkohore në mënyrë që 

roli dhe aktivizmi i tyre të jetë sa më i madh dhe i qëndrueshëm. Pushteti 

vendor, me gjithë mungesën e madhe të mjeteve dhe fondeve për të 

ndërhyrë, gjithmonë është i pranishëm dhe me një qasje pozitive në 

trajtimin e çështjeve ekologjike, duke luajtur një rol udhëheqës dhe nxitës 

ndaj komunitetit, i cili i beson dhe shprehet pozitivisht se aktori më 

potencial që mund ta udhëheqë drejt transforimit social-ekologjik është 

pushteti lokal.

5.2 Ndёrgjegjёsimi qytetar.
Ndërgjegjësimi qytetar është hapi i parë që duhet të ndërmerret në 

drejtimin e transformimit social-ekologjik. Megjithëse qytetarët janë të 

informuar dhe të ndjeshëm ndaj çështjeve ekologjike, sërish është i 

nevojshëm informimi dhe ndërgjegjësimi i tyre. Në terren vihet re nevoja 

për të shpërndarë informacione mbi transformimin social-ekologjik, si dhe 

ku konsiston ai. 

Po ashtu, qytetarët kanë nevojë të informohen se çfarë ndikimi ka ky lloj 

transformimi në jetën tonë dhe se çfarë ndodh nëse nuk shkojmë drejt tij.

Evidentimi dhe komunikimi i shembujve dhe praktikave të suksesshme 

nga rajoni dhe bota, i shërbejnë rritjes së ndërgjegjësimit qytetar për 

përshtatjen e domosdoshme me këtë lloj transformimi. 

5.3 Qasja nё komunitet.
Komuniteti është aktori kryesor në transformimin social-ekologjik. Veprimi 

i komunitetit si një dhe i vetëm, duke e vendosur veten në qendër të 

aksioneve, garanton suksesin e transformimit. Realizimi i një qasjeje 

• Rritja e kapaciteteve të institucioneve lokale në lidhje me njohjen, 

implementimin e transformimit social-ekologjik.

• Ndërgjegjësimi dhe sensibilizimi i qytetarëve mbi mjedisin, mbetjet 

urbane, transformimin social-ekologjik apo politikat globale me metoda 

më gjithpërfshirëse.

• Certifikimi i produkteve vendase, krijimi i markave lokale dhe 

mbrojtja e tyre.

• Vendosja e standardeve ekologjike si ndërtimet ekologjike, kritere të 

shfrytëzimit racional të pyjeve, kullotave, ujit dhe tokës. Zhvillimi i 

bujqësisë ekologjike, ruajtja e farave autoktone, racave autoktone dhe 

mbrojtja e tyre.

• Shkëmbime ndërqytetase, rajonale, ballkanike dhe evropiane, 

përfaqësime dhe prezantime në panaire produktesh ku promovohen 

produktet e një qyteti tjetër. 

• Promovimi i vlerave vendase, rasteve të suksesshme të biznesit apo 

iniciativash me produkteve vendase

mbështëtese dhe nxitëse ndaj komunitetit, duke e pajisur me 

informacionin e nevojshëm si kuadrin ligjor, strategjitë ndërsektoriale, 

programet dhe nismat e prezantuara në këtë drejtim, aktorët që veprojnë, 

donatorët etj, rrit besueshmërinë në komunitet. 

Kjo qasje krijon ura bashkëpunimi dhe bashkëveprimi, si dhe nxit 

komunitetin në pjesëmarrje aktive, duke qenë ata vetë promotorë dhe 

aktorë të transformimit social-ekologjik, në dobi të bashkëjetesës në 

harmoni me natyrën.

5.4 Pushteti lokal si agjent ndryshimi.
Pushteti lokal është lokomotiva tërheqëse apo agjenti kryesor udhëheqës 

drejt transformimit social-ekologjik. Si një aktor politikbërës lokal dhe i 

mbështetur nga qeveria qendrore, pushteti lokal është i pajisur dhe 

disponon strategjitë dhe bazën ligjore për të vepruar në këtë drejtim. 

Por, situata aktuale, si nga ana financiare por edhe në burime njerëzore 

dhe materiale, thuajse në të gjitha bashkitë e vendit pengon punën dhe 

përpjekjet për realizimin e transformimit. 

Është jashtëzakonisht e nevojshme ngritja e kapaciteteve të stafeve të 

bashkive në sektorët përkatës, për menaxhimin e transformimit, 

mbështetje e bashkive me dokumente strategjike apo zbërthimin e 

strategjive kombëtare në nivele lokale, duke i përshtatur me situatën.

Gjithashtu nevojitet mbështetja ekonomike e bashkive, duke i promovuar 

ato në terrenin e donatorëve, si dhe mbështetje e reflektuar në draftimin 

apo hartimin e nismave. Fuqizimi i pushtetit lokal sjell rrjedhimisht edhe 

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

dhe garanton suksesin drejt transformimit social-ekologjik

5.5 Nxitja e bashkёpunimit midis trinomit pushtet 
lokal-biznes-komunitet.
Transformimi social-ekologjik nuk mund të realizohet vetëm nga pushteti 

lokal apo qeveria qendrore, të cilat disponojnë mjetet monetare dhe 

materiale. Nevojitet partneritet gjithëpërfshirës me të gjithë shoqërinë. Për 

të arritur qëllimin, nevojitet zgjerimi i rrjetit të bashkëpunëtorëve nga 

shoqëria civile, bizneset, ekspertët, komunitetet dhe qytetarët e 

zakonshëm. Të gjithë këta aktorë si dhe qytetarë duhet të jenë aktivë në 

një proces që garanton transparencë dhe besueshmëri përmes 

gjithëpërfshirjes. 

Një praktikë e sukseshme është edhe ajo e krijimit të platformës së 

transformimit, e cila i jep formë partneriteteve të ndryshme, krijon sinergji, 

vendos prioritete të përbashkëta dhe koordinon të gjithë aktorët. 

Platforma e transformimit shërben gjithashtu si platformë për zgjidhjen e 

konflikteve dhe organizon një monitorim të vazhdueshëm, si dhe një 

vlerësim të transformimit në shoqërinë e qytetit. Mbrojtja e klimës dhe e 

resurseve, shrytëzimi i racionalizuar dhe me kritere i burimeve, duhet të 

jetë prioritet në vendimet e qytetarëve për konsumin, në vendimet e 

pushtetit lokal dhe qendror për investime si dhe në modelet zhvillimore të 

biznesit dhe të sipërmarrjeve.

Gjetjet kryesore:  

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

rinovueshme është më e ulët se ajo e aktorëve lokalë. Vetëm 45% e të 

rinjve e kanë këtë informacion. Në rastin e aktorëve lokalë, e kanë 67% e 

tyre.

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

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

kuptojnë zbatimin e saj. Pak të rinj që u përgjigjën, treguan në përgjigjet e 

tyre një kuptim të kufizuar (si energjia diellore, e erës dhe hidrike, energjia 

nga burimet natyrore të rinovueshme, energjia që shndërrohet nga një 

formë në tjetrën etj). Në rastin e aktorëve të tjerë, 50% e tyre nuk janë 

përgjigjur. 

Përgjigjet përfshinin: Përdorimi i burimeve të pafundme natyrore si era 

dhe dielli për të prodhuar energji; zëvendësimi i burimeve aktuale të 

energjisë si karburantet me energji të rinovueshme; duke e përdorur atë 

për ngrohje; përdorimi i energjisë diellore; etj.)

• Shumica e të intervistuarve (86% e të rinjve dhe 58% e aktorëve 

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

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

paneleve diellore janë bizneset dhe familjet.

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

dëgjuar për to. Megjithatë, shumica e të rinjve që u përgjigjën (ose 94%) 

nuk u përgjigjën se çfarë janë certifikatat bio dhe kush i përdor ato. Nga 

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

Shumica e njerëzve që janë përgjigjur (ose 83%) nuk kanë njohuri.

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

93% e të rinjve dhe 100% e aktorëve vendorë janë përgjigjur me “po”.

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

shumica e të rinjve (ose 72%) dhe aktorëve lokalë (ose 67%) janë përgjigjur 

me “jo”. Argumentet përfshijnë: ajri është i ndotur nga minierat e gurit; 

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

mbeturinat nga përdorimi i kimikateve në bujqësi etj.

• Për sa i përket pyetjes se si ruhen nga konsumi sipërfaqet dhe 

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

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

përgjigjur se sipërfaqet e gjelbra dhe burimet nuk ruhen nga konsumi 

(sidomos konsumi i druve të zjarrit).

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

janë përgjigjur se shkolla/universiteti përgatit ekspertë për këto fusha. 

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

bashkëkohore. Në mbështetje të përgjigjes së tyre, aktorët vendorë 

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

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

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

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

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

(22%). 68% e aktorëve lokalë janë përgjigjur se kanë njohuri për format 

solidare të mirëqenies së përbashkët, duke përfshirë mbrojtjen e 

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

ndaj natyrës.

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

ka politika rajonale që synojnë reduktimin e përdorimit të makinave. Ndër 

aktorët vendorë ka të anketuar që mendojnë se bashkia promovon 

politikat për reduktimin e përdorimit të makinave.

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

komunitetin ku jetojmë. Ai shihet si një nevojë e domosdoshme 

implementimi social, sepse ka impakt të drejtpërdrejtë dhe indirekt në 

ndryshimet klimatike.

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

anketuar, vihet 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 Përmet.

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 dhe nxitja e implementimit të kuadrit ligjor dhe nxitja e 

partneriteteve mes institucioneve lokale dhe qendrore me biznesin, OJF 

dhe komunitetin me qëllim transformimin social-ekologjik dhe ekonomik.

7. ANEKSE
1. Përpunim pyetësori;

1. Qyteti _________

2. Seksi M___ F___

3. Mosha ______

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

Nëse PO:

a) Përdorni panele diellore në familjet tuaja? Po / JO

b) A përdoren panele diellore në bizneset e qytetit tuaj? Po / JO

5. A keni dëgjuar për certifikatat bio?

6. Nëse PO, çfarë janë ato?

a) A prodhohen produkte bujqësore bio në qytetin tuaj? Po / JO

b) A konsumoni produkte bio në familjen/qytetin tuaj? Po / JO

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

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

9. A mendoni se shkolla/universiteti përgatitin specialistë për këto fusha? 

Po / JO

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

11. A ju përgatit shkolla me forma solidare të mirëqenies së përbashkët si:

a)  mbrojtja e resurseve, 

b) produkte të riciklueshme, 

c) prodhim miqësor ndaj mjedisit,

12. A ka politika rajonale të reduktimit të lëvizjes së automjeteve? PO / JO

Nëse Po:

A) A ka zgjerim të ofertave të transportit publik? Po / JO

B) A ekziston transporti publik me kosto të lirë, atraktiv dhe pa pengesa? 

Po / JO

C) A mundësohen forma komunitare përdorimi (Sharing) të automjeteve 

(autovetura, furgona)? Po / Jo 

D) A është reduktuar qarkullimi individual me automjete? Po / JO

13. A keni politika arsimore të qëndrueshme?

Nëse Po;

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

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

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

2. Përpunim interviste;

15. Bashkia ______________

16. Institucioni, subjekti __________

17. Pozicioni _________

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

Nëse PO, si e kuptoni zbatimin e saj.

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

Nëse PO, listoni përdoruesit e tyre.  

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

tuaj?

19. A keni dëgjuar për cerftifikata bio? PO / JO

Nëse PO, çfarë janë ato dhe a keni dijeni për subjekte të tilla në qytetin 

tuaj?

a) A prodhohen produkte bujqësore bio në qytetin tuaj? PO / JO

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

Nëse JO, jepni argumentet tuaja.

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

Nëse PO, jepni disa argumente tuaja.

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

fusha? PO / JO     

Nëse PO, çfarë kurrikulash përdoren në shkolla? 

A janë ato bashkëkohore?

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

qytetin tuaj si:

d)  mbrojtja e resurseve, PO / JO

Nëse PO, jepni shembuj konkretë.

e) produkte të riciklueshme, PO / JO  

Nëse PO, jepni shembuj konkretë.

f) prodhim miqësor ndaj mjedisit PO / JO

Nëse PO, jepni shembuj konkretë.

24. A ka politika rajonale të reduktimit të lëvizjes së automjeteve? PO / JO

a) Nëse PO, shprehni cili institucion, subjekt i promovon.

b) A ekziston transporti publik me kosto të lirë, atraktiv dhe pa pengesa? 

PO / JO              

Pyetje shtesë sipas institucionit apo subjektit që do intervistohet.

I- Për pushtetin lokal, bashkinë (kjo përdoret dhe për Zyrën Rajonale të 

Mjedisit, Drejtorinë e Bujqësisë)

1-A ka përfshirë institucioni i bashkisë në politikat 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 përg-

jithshme 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.



1. PЁRSE KY MANUAL?  

Ky manual vjen në një moment kur e gjithë bota po përballet me 

ndryshimet klimatike, me shterimin e rezervave fosile, keqpërdorimin e 

burimeve, rritjen e niveleve të CO2, ndotjen e tokës, ujit dhe ajrit. Në 

hartimin e këtij manuali u përdoren metodologji të ndryshme si 

hulumtimi në terren, mbledhje informacionesh të dokumentuara nga të 

dhënat statistikore në institucionet si bashkia, Zyra Arsimore, shkollat, 

Drejtoria e Shëndetit Publik, OJF, biznese etj, intervista me fokus grupe, 

anketa me të rinjtë e komunitetit si dhe takime dhe workshope. Pra, puna 

në ndërtimin e këtij manuali përfshiu në vetvete angazhimin dhe 

përfshirjen e të gjithë komunitetit në Bashkinë Përmet, duke mbledhur 

informacion nga këndvështrime të ndryshme që prekin komunitetin.

 

Manuali do të ndikojë në mënyrë direkte mbi institucionet publike, OJF-të 

dhe biznesin, pasi strukturon veprimet dhe drejtimet e politikave 

mjedisore si në nivel lokal por edhe kombëtar. Manuali gjithashtu ndikon 

në mënyrë direkte por edhe indirekte mbi komunitetin, pasi 

ndërgjegjëson dhe promovon në një shkallë të gjerë trasformimin 

ekologjik. Ky manual synon të hedhë hapat themelore drejt transformimit 

ekologjik dhe drejt një të ardhmeje të sigurt. Manuali është një vlerë e 

shtuar për shoqërinë pasi edukon, mbron dhe na udhëzon drejt një të 

ardhmeje më të mirë dhe më të sigurt për ne dhe brezat që do të vijnë.

në Evropë dhe energjia e përdorur vjen e pastër nga hidrocentralet, por 

vlen të përmenden nismat që po ndërmerren në krijimin e parqeve 

fotovoltaike si ai i Karavastasë, vendosja e neoneve ndriçuese të natës me 

panele diellore, vendosja nëpër institucionet publike e paneleve diellore 

apo hapja e ankandeve nga ana e Ministrisë së Energjitikës për parqet 

eloike (shfryrtëzimin e erës). Strategjia kombëtare e energjisë, “Shqipëria 

2030” synon arritjen e niveleve të konsumit të energjisë së rinovueshme 

në 42% deri në vitin 2030.

 

Transformimi i mobilitetit - Shqipëria aktualisht përdor një sistem 

transporti dhe mobiliteti të vjetër, kryesisht autobusat dhe furgonat. Këto 

mjete transporti janë kryesisht të amortizuara, çka shkakton një ndotje të 

konsiderueshme. Hapat konkretë në drejtim të kësaj situate janë 

ndërmarrë nga qeveria në bashkëpunim me programin e Bashkimit 

Europian, “IPA3”, në rivitalizimin e hekurudhave shqiptare, ku ka filluar 

rindërtimi i linjës hekurudhore Tiranë-Rinas-Durrës, si dhe është në fazë 

studimi linja Hani i Hotit, Shkodër-Korçë, Greqi, si pjesë e projektit të BE 

për interkonjeksionin. 

Gjithashtu, po ndërmerren hapa konkrete nga bashkitë e mëdha në 

zëvendësimin e autobusave me lëndë djegëse të transportit urban me 

autobusa elektrikë. Shumë bashki po promovojnë dhe nxisin përdorimin e 

taksive elektrike, duke u mbështetur në ngritjen e stacioneve të karikimit 

elektrik. Një zhvillim të madh po marrin edhe ndërtimi i korsive për 

biçikleta dhe aktivitetet si “Një ditë pa makinë”,“PedalON”etj. 

Transformimi i ngrohjes dhe politika të qëndrueshme të strehimit - 

Sistemi i ngrohjes në familjet shqiptare funksionon kryesisht me djegien e 

lëndës drrusore, ndërsa në institucionet shtetërore si shkolla, spitale, 

konvikte dhe godina të ndryshme administrative përmes kaldajave me 

naftë ose energji elektrike. Në këtë drejtim, vlen të përmendet iniciativa e 

biznesit në zëvendësimin e lëndës drusore me pelet, një mënyrë kjo më 

ekonomike, më efiçente në ngrohje dhe miqësore me ambientin.

 

Transformimi industrial dhe sufiçenca: prodhimi dhe konsumi - 

Shqipëria nuk ka një aktivitet industrial të zhvilluar dhe për pasojë është 

një vend importues i produkteve dhe shërbimeve, duke e karakterizuar 

kështu ekonominë shqiptare si një ekonomi konsumi. Për pasojë, kemi 

edhe një suficit në prodhim-konsum. Megjithatë, industria ekzistuese ka 

nevojë për zbatimin e kuadrit ligjor dhe përdorimin e lëndëve ekologjike 

dhe miqësore me ambientin. Gjithashtu, është tejet i rëndësishëm 

edukimi dhe ndërgjegjësimi i publikut në shkallë të gjerë, mbi konsumin 

dhe përdorimin e racionalizuar të produkteve dhe shërbimeve.

  

Transformimi i mënyrës së ushqyerjes dhe përdorimi i qëndrueshëm i 

tokës - Për sa i takon mënyrës së ushqyerjes dhe përdorimit të 

qëndrueshëm të tokës, mund të themi se aksionet në këtë aspekt kanë 

ardhur më së shumti si ndërgjegjësim nga ana e konsumatorit, i cili është 

shumë i ndjeshëm për këto çështje. Në këtë fushë, vlen të përmendet 

iniciativa e vetë fermerëve në kultivimin e farërave lokale dhe autoktone, 

përdorimin e plehrave organike si dhe mbrojtjen e ruajtjen e tokës. Sot që 

flasim janë ndërmarrë një sërë nismash si “Blej shqip”, “Eat local”, Slow 

food” etj, nisma të cilat promovojnë produkte të pastra dhe miqësore me 

natyrën.

2. KRIZA KLIMATIKE DHE SITUATA 
AKTUALE NЁ SHQIPЁRI. 
Kriza klimatike në Shqipëri ka dhënë ndjeshëm efektet e veta. Bazuar në 

studimet e tij të fundit, 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, 

ndikim i konsiderueshëm vlerësohet në sasinë e reshjeve, e cila është ulur 

në 10-15%, por gjithashtu vihet re një rritje e intensitetit të reshjeve në 

formën e shtrëngatave apo stuhive, duke shkaktuar përmbytje të 

njëpasnjëshme me dëmtime në banesa, por edhe në toka e kultura 

bujqësore. 

Gjithashtu është shtuar edhe fenomeni i erozionit detar, ku me mijëra 

hektarë tokë po humbasin dhe po degradohen nga vërshimi i detit. Sipas 

po të njëjtit Institut, vlerësohet së trendi i rritjes së temperaturës mesatare 

në Shqipëri është në rritje dhe se në dekadat e fundit temperatura 

mesatare është rritur me një gradë celcius. Në përgjigje të këtyre 

fenomeneve kryesore, por edhe të tjerë fenomene që vijnë si derivate të 

njëra-tjetrës, janë ngritur një serë instancash apo grupe pune me 

përfaqësues të qeverisë qendrore, institucioneve lokale, OJF dhe 

specialistë të ndryshëm, për t’ju përgjigjur emergjencës së krizës 

klimatike. Tashmë, janë hartuar një sërë strategjish dhe programesh, si 

dhe është përmirësuar kuadri ligjor duke e përafruar me atë të Bashkimit 

Europian. 

Mbi bazën e 5 shtyllave kryesore të transformimit social-ekologjik vlen të 

theksohen nismat e ndërmarra si;

Transformimi energjitik - Shqipëria është vendi i dytë nga pasuritë hidrike 

djathit, punishtet e glikove, kantinat e verës dhe rakisë apo dhe të frutave 

të thata. Për sa i takon mënyrës së ushqyerjes dhe mbrojtjes së tokës, janë 

ndërmarrë një sërë nismash dhe aksionesh. Në Bashkinë Përmet janë 

zhvilluar një sërë programesh të formimit profesional nga organizata të 

ndryshme dhe institucione shtetërore, kjo pasi Përmeti është një ndër 

zonat më atraktive në jug, sa i takon turizmit alternativ. Aktualisht, po 

realizohen një sërë trajnimesh në inovacion, në sportet e reja rafting, 

climbing, treeking etj, por asaj që po i jepet rëndesi është tradita si në 

kulinari por edhe në përpunimin e produkteve (zahireve) tradicionale dhe 

antike, e cila ka nxitur hulumtimin në kurikula të vjetra, sa i takon kurseve 

të formimit profesional në enogastronomi dhe kuzhinë tradicionale.

Fakti që pjesa më e madhe e bashkisë është zonë e mbrojtur, ndihmon në 

ruajtjen e cilësisë së ujit dhe tokës.

4. ÇFARЁ ЁSHTЁ TRANSFORMIMI 
SOCIAL-EKOLOGJIK? 

Transformimi social-ekologjik është një term përmbledhës që përfshin 

ndryshimet politike, social-ekonomike dhe kulturore që rezultojnë nga 

përpjekjet e bëra prej sektorëve të ndryshëm, për të trajtuar çështjet 

social-ekologjike me të cilat po përballet njerëzimi aktualisht. Ai i referohet 

proceseve të ndërveprimit të shoqërisë njerëzore me natyrën, ku 

përfshihen konsumi material me natyrën (si përdorimi i karburanteve 

fosile, shfrytëzimi i tokës, i pyjeve, lumenjve, deteve, ajrit, etj), si dhe 

marrëdhëniet e shumëfishta shoqërore me natyrën (turizmi, bujqësia, 

blegtoria, aktivitetet recreative) etj. Pra këto marrëdhënie të shumëfishta 

shoqërore që njerëzimi ka me natyrën, janë bërë jashtëzakonisht kritike në 

dekadat e fundit dhe përshkruhen si krizë social-ekologjike që duhet të 

përballohet nga një aksion i qëndrueshëm global. 

Për këtë është i domosdoshëm transformimi rrënjësor i mënyrës sonë të 

jetesës dhe i ekonomisë.

Për ta arritur këtë, ne kemi nevojë për transformimin në prodhimin e 

energjisë, të mobilitetit, të mënyrës si jetojmë, të prodhimit industrial, të 

konsumit privat si dhe të shfrytëzimit të tokës dhe të traditave tona të 

ushqyerjes.

5. TRANSFORMIMI SOCIAL-EKOLOGJIK 
NЁ PRAKTIKЁ: 
Komuniteti është shumë i ndjeshëm ndaj çështjeve social-ekologjike në 

përgjithësi. Është shumë i qartë në botëkuptimin dhe në mënyrën e tij të 

jetesës, e cila ka të bëjë drejtpërsëdrejti me bashkëveprimin fizik dhe 

social me natyrën. Megjithatë, vlerësohet se komuniteti është lënë i vetëm 

në këtë drejtim. Nuk mund të thuhet se nuk ekzistojnë strategjitë, bazat 

ligjore apo programet e ndryshme nga ana e qeverisë, por zbatimi në 

praktikë i tyre, promovimi dhe prezantimi me komunitetin, pothuajse nuk 

ekziston. Komuniteti e ka vullnetin dhe dëshirën për të qenë protagonist 

në transformimin social-ekologjik, por i mungojnë mjetet, baza strategjike 

e ligjore, si dhe drejtimet në të cilat duhet të veprojë. Transformimi 

social-ekologjik pasqyrohet drejtpërsëdrejti në komunitet, në mënyrën e 

jetesës së secilit prej nesh, në aktivitetet që ne zhvillojmë, qofshin biznese 

apo edhe institucione publike e jopublike. Në zbatimin dhe 

implementimin e tij, gjithmonë duhet patur një qasje nga poshtë-lart, ku 

në bazë duhet të jetë komuniteti, sepse është komuniteti ai që ndikohet 

3. ANALIZA E SITUATЁS NЁ NIVEL 
LOKAL: 
Bashkia Përmet është një bashki e vogël në jug të Shqipërisë me një 

popullsi rreth 23 mijë banorë. Afërsisht rreth 70% e territorit të bashkisë 

është zonë e mbrojtur, pjesë e Parkut kombëtar “Bredhi i 

Hotovës-Dangëlli”. Sa i takon çështjes së transformimit energjitik, konsumi 

është i varur drejtpërdrejt nga energjia elektrike dhe kjo si pasojë e 

zhvillimit të ulët ekonomik të zonës dhe mungesës së investimeve në këtë 

sektor. Megjithatë, iniciativat nga biznesi lokal apo nga konsumatori 

familjar nuk mungojnë, sado të vogla që ato janë. Instalimi i paneleve 

diellore për ngrohjen e ujit në hotele, por edhe nëpër banesa, po kthehet 

në një trend të kohëve të fundit. 

Një tjetër moment i cili vlen të theksohet dhe analizohet, është edhe 

çështja e mobilitetit dhe ofertës së transportit publik. Bashkia Përmet 

është një bashki e vogël ku shërbimi urban nuk ofrohet. Shërbimi i cili 

ofrohet është “co-sharing”, i ndarjes së taksive 4+1 apo furgonave që lidhin 

njësitë administrative ose fshatrat me qytetin. Oferta për shërbimin e 

transportit është fikse dhe e palëvizshme. Aktiviteti i këtyre automjeteve, 

nuk prodhon ndonjë impakt në ambient apo në ekologjinë e tij. Për sa i 

takon konsumit familjar, ngrohja është e organizuar në lëndë drusore, si 

dhe në kaldaja me lëndë djegëse karburant ose energji elektrike. Në këtë 

aspekt vlen të përmenden vendimet e Këshillit Bashkiak, i cili vendos 

kritere mbi lëndën e shfrytëzueshme drusore dhe caktimin e zonave 

pyjore për shfrytëzim.

 

Në Bashkinë Përmet industria thuajse nuk ekziston dhe ato pak punishte 

të vogla që ekzistojnë, janë të karakterit artizanal familjar, siç janë baxhot e 

drejtpërsëdrejti. Për të vazhduar më tej me biznesin, OJF, komunitetin e 

donatorëve dhe specialistë të fushave të ndryshme, institucionet lokale 

dhe së fundmi pushteti qendror.

5.1 Ku merr formё ky transformim: 
Transformimi social-ekologjik merr formë përmes çdo individi. Çdo qytetar 

duhet të jetë i mirëinformuar për çështjet ekologjike. Ai duhet të jetë aktiv 

e të veprojë duke iu përshtatur ndryshimeve që po vijnë. Në bazë të një 

studimi të realizuar së fundmi në Bashkinë Përmet, rreth 67% e të 

anketuarve shprehen se kanë njohuri për energjinë e rinovueshme dhe se 

po marrin masa që në familjet e tyre të instalojnë panelet diellore për 

ngrohjen e ujit dhe ky është një shembull shumë i mirë i qasjes pro-aktive 

dhe individuale drejt ndryshimeve social-ekologjike. 

Biznesi ka gjithashtu një qasje pro-aktive ndaj transformimit 

social-ekologjik, pasi ata vlerësojnë se mbrojtja e resurseve dhe natyrës, 

shfrytëzimi i racionalizuar, bujqësia ekologjike apo edhe aktivitetet 

alternative dhe sociale që sjell ky transformim, do të ndikojnë pozitivisht 

në aktivitetet e tyre, duke ulur kostot e biznesit, rritur cilësinë e shërbimeve 

dhe produkteve që ofrojnë, ofertën ekonomike lokale dhe ekonominë e 

zonës.  Sa i takon institucioneve të arsimit, duhet thënë se qasja e tyre ndaj 

transformimit social-ekologjik nuk është në nivele të kënaqshme, 

pavarësisht dëshirës së drejtuesve të këtyre institucioneve për të 

ndërmarrë nisma dhe për t’u organizuar në aktivitete apo fushata të 

ndryshme. 

Arsimi ka mbetur peng i kurrikulave të vjetruara, rishikimi i të cilave është i 

nevojshëm, për t’u përshtatur me situatën bashkëkohore në mënyrë që 

roli dhe aktivizmi i tyre të jetë sa më i madh dhe i qëndrueshëm. Pushteti 

vendor, me gjithë mungesën e madhe të mjeteve dhe fondeve për të 

ndërhyrë, gjithmonë është i pranishëm dhe me një qasje pozitive në 

trajtimin e çështjeve ekologjike, duke luajtur një rol udhëheqës dhe nxitës 

ndaj komunitetit, i cili i beson dhe shprehet pozitivisht se aktori më 

potencial që mund ta udhëheqë drejt transforimit social-ekologjik është 

pushteti lokal.

5.2 Ndёrgjegjёsimi qytetar.
Ndërgjegjësimi qytetar është hapi i parë që duhet të ndërmerret në 

drejtimin e transformimit social-ekologjik. Megjithëse qytetarët janë të 

informuar dhe të ndjeshëm ndaj çështjeve ekologjike, sërish është i 

nevojshëm informimi dhe ndërgjegjësimi i tyre. Në terren vihet re nevoja 

për të shpërndarë informacione mbi transformimin social-ekologjik, si dhe 

ku konsiston ai. 

Po ashtu, qytetarët kanë nevojë të informohen se çfarë ndikimi ka ky lloj 

transformimi në jetën tonë dhe se çfarë ndodh nëse nuk shkojmë drejt tij.

Evidentimi dhe komunikimi i shembujve dhe praktikave të suksesshme 

nga rajoni dhe bota, i shërbejnë rritjes së ndërgjegjësimit qytetar për 

përshtatjen e domosdoshme me këtë lloj transformimi. 

5.3 Qasja nё komunitet.
Komuniteti është aktori kryesor në transformimin social-ekologjik. Veprimi 

i komunitetit si një dhe i vetëm, duke e vendosur veten në qendër të 

aksioneve, garanton suksesin e transformimit. Realizimi i një qasjeje 

• Rritja e kapaciteteve të institucioneve lokale në lidhje me njohjen, 

implementimin e transformimit social-ekologjik.

• Ndërgjegjësimi dhe sensibilizimi i qytetarëve mbi mjedisin, mbetjet 

urbane, transformimin social-ekologjik apo politikat globale me metoda 

më gjithpërfshirëse.

• Certifikimi i produkteve vendase, krijimi i markave lokale dhe 

mbrojtja e tyre.

• Vendosja e standardeve ekologjike si ndërtimet ekologjike, kritere të 

shfrytëzimit racional të pyjeve, kullotave, ujit dhe tokës. Zhvillimi i 

bujqësisë ekologjike, ruajtja e farave autoktone, racave autoktone dhe 

mbrojtja e tyre.

• Shkëmbime ndërqytetase, rajonale, ballkanike dhe evropiane, 

përfaqësime dhe prezantime në panaire produktesh ku promovohen 

produktet e një qyteti tjetër. 

• Promovimi i vlerave vendase, rasteve të suksesshme të biznesit apo 

iniciativash me produkteve vendase

mbështëtese dhe nxitëse ndaj komunitetit, duke e pajisur me 

informacionin e nevojshëm si kuadrin ligjor, strategjitë ndërsektoriale, 

programet dhe nismat e prezantuara në këtë drejtim, aktorët që veprojnë, 

donatorët etj, rrit besueshmërinë në komunitet. 

Kjo qasje krijon ura bashkëpunimi dhe bashkëveprimi, si dhe nxit 

komunitetin në pjesëmarrje aktive, duke qenë ata vetë promotorë dhe 

aktorë të transformimit social-ekologjik, në dobi të bashkëjetesës në 

harmoni me natyrën.

5.4 Pushteti lokal si agjent ndryshimi.
Pushteti lokal është lokomotiva tërheqëse apo agjenti kryesor udhëheqës 

drejt transformimit social-ekologjik. Si një aktor politikbërës lokal dhe i 

mbështetur nga qeveria qendrore, pushteti lokal është i pajisur dhe 

disponon strategjitë dhe bazën ligjore për të vepruar në këtë drejtim. 

Por, situata aktuale, si nga ana financiare por edhe në burime njerëzore 

dhe materiale, thuajse në të gjitha bashkitë e vendit pengon punën dhe 

përpjekjet për realizimin e transformimit. 

Është jashtëzakonisht e nevojshme ngritja e kapaciteteve të stafeve të 

bashkive në sektorët përkatës, për menaxhimin e transformimit, 

mbështetje e bashkive me dokumente strategjike apo zbërthimin e 

strategjive kombëtare në nivele lokale, duke i përshtatur me situatën.

Gjithashtu nevojitet mbështetja ekonomike e bashkive, duke i promovuar 

ato në terrenin e donatorëve, si dhe mbështetje e reflektuar në draftimin 

apo hartimin e nismave. Fuqizimi i pushtetit lokal sjell rrjedhimisht edhe 

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

dhe garanton suksesin drejt transformimit social-ekologjik

5.5 Nxitja e bashkёpunimit midis trinomit pushtet 
lokal-biznes-komunitet.
Transformimi social-ekologjik nuk mund të realizohet vetëm nga pushteti 

lokal apo qeveria qendrore, të cilat disponojnë mjetet monetare dhe 

materiale. Nevojitet partneritet gjithëpërfshirës me të gjithë shoqërinë. Për 

të arritur qëllimin, nevojitet zgjerimi i rrjetit të bashkëpunëtorëve nga 

shoqëria civile, bizneset, ekspertët, komunitetet dhe qytetarët e 

zakonshëm. Të gjithë këta aktorë si dhe qytetarë duhet të jenë aktivë në 

një proces që garanton transparencë dhe besueshmëri përmes 

gjithëpërfshirjes. 

Një praktikë e sukseshme është edhe ajo e krijimit të platformës së 

transformimit, e cila i jep formë partneriteteve të ndryshme, krijon sinergji, 

vendos prioritete të përbashkëta dhe koordinon të gjithë aktorët. 

Platforma e transformimit shërben gjithashtu si platformë për zgjidhjen e 

konflikteve dhe organizon një monitorim të vazhdueshëm, si dhe një 

vlerësim të transformimit në shoqërinë e qytetit. Mbrojtja e klimës dhe e 

resurseve, shrytëzimi i racionalizuar dhe me kritere i burimeve, duhet të 

jetë prioritet në vendimet e qytetarëve për konsumin, në vendimet e 

pushtetit lokal dhe qendror për investime si dhe në modelet zhvillimore të 

biznesit dhe të sipërmarrjeve.

Gjetjet kryesore:  

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

rinovueshme është më e ulët se ajo e aktorëve lokalë. Vetëm 45% e të 

rinjve e kanë këtë informacion. Në rastin e aktorëve lokalë, e kanë 67% e 

tyre.

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

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

kuptojnë zbatimin e saj. Pak të rinj që u përgjigjën, treguan në përgjigjet e 

tyre një kuptim të kufizuar (si energjia diellore, e erës dhe hidrike, energjia 

nga burimet natyrore të rinovueshme, energjia që shndërrohet nga një 

formë në tjetrën etj). Në rastin e aktorëve të tjerë, 50% e tyre nuk janë 

përgjigjur. 

Përgjigjet përfshinin: Përdorimi i burimeve të pafundme natyrore si era 

dhe dielli për të prodhuar energji; zëvendësimi i burimeve aktuale të 

energjisë si karburantet me energji të rinovueshme; duke e përdorur atë 

për ngrohje; përdorimi i energjisë diellore; etj.)

• Shumica e të intervistuarve (86% e të rinjve dhe 58% e aktorëve 

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

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

paneleve diellore janë bizneset dhe familjet.

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

dëgjuar për to. Megjithatë, shumica e të rinjve që u përgjigjën (ose 94%) 

nuk u përgjigjën se çfarë janë certifikatat bio dhe kush i përdor ato. Nga 

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

Shumica e njerëzve që janë përgjigjur (ose 83%) nuk kanë njohuri.

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

93% e të rinjve dhe 100% e aktorëve vendorë janë përgjigjur me “po”.

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

shumica e të rinjve (ose 72%) dhe aktorëve lokalë (ose 67%) janë përgjigjur 

me “jo”. Argumentet përfshijnë: ajri është i ndotur nga minierat e gurit; 

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

mbeturinat nga përdorimi i kimikateve në bujqësi etj.

• Për sa i përket pyetjes se si ruhen nga konsumi sipërfaqet dhe 

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

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

përgjigjur se sipërfaqet e gjelbra dhe burimet nuk ruhen nga konsumi 

(sidomos konsumi i druve të zjarrit).

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

janë përgjigjur se shkolla/universiteti përgatit ekspertë për këto fusha. 

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

bashkëkohore. Në mbështetje të përgjigjes së tyre, aktorët vendorë 

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

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

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

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

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

(22%). 68% e aktorëve lokalë janë përgjigjur se kanë njohuri për format 

solidare të mirëqenies së përbashkët, duke përfshirë mbrojtjen e 

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

ndaj natyrës.

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

ka politika rajonale që synojnë reduktimin e përdorimit të makinave. Ndër 

aktorët vendorë ka të anketuar që mendojnë se bashkia promovon 

politikat për reduktimin e përdorimit të makinave.

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

komunitetin ku jetojmë. Ai shihet si një nevojë e domosdoshme 

implementimi social, sepse ka impakt të drejtpërdrejtë dhe indirekt në 

ndryshimet klimatike.

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

anketuar, vihet 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 Përmet.

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 dhe nxitja e implementimit të kuadrit ligjor dhe nxitja e 

partneriteteve mes institucioneve lokale dhe qendrore me biznesin, OJF 

dhe komunitetin me qëllim transformimin social-ekologjik dhe ekonomik.

7. ANEKSE
1. Përpunim pyetësori;

1. Qyteti _________

2. Seksi M___ F___

3. Mosha ______

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

Nëse PO:

a) Përdorni panele diellore në familjet tuaja? Po / JO

b) A përdoren panele diellore në bizneset e qytetit tuaj? Po / JO

5. A keni dëgjuar për certifikatat bio?

6. Nëse PO, çfarë janë ato?

a) A prodhohen produkte bujqësore bio në qytetin tuaj? Po / JO

b) A konsumoni produkte bio në familjen/qytetin tuaj? Po / JO

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

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

9. A mendoni se shkolla/universiteti përgatitin specialistë për këto fusha? 

Po / JO

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

11. A ju përgatit shkolla me forma solidare të mirëqenies së përbashkët si:

a)  mbrojtja e resurseve, 

b) produkte të riciklueshme, 

c) prodhim miqësor ndaj mjedisit,

12. A ka politika rajonale të reduktimit të lëvizjes së automjeteve? PO / JO

Nëse Po:

A) A ka zgjerim të ofertave të transportit publik? Po / JO

B) A ekziston transporti publik me kosto të lirë, atraktiv dhe pa pengesa? 

Po / JO

C) A mundësohen forma komunitare përdorimi (Sharing) të automjeteve 

(autovetura, furgona)? Po / Jo 

D) A është reduktuar qarkullimi individual me automjete? Po / JO

13. A keni politika arsimore të qëndrueshme?

Nëse Po;

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

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

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

2. Përpunim interviste;

15. Bashkia ______________

16. Institucioni, subjekti __________

17. Pozicioni _________

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

Nëse PO, si e kuptoni zbatimin e saj.

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

Nëse PO, listoni përdoruesit e tyre.  

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

tuaj?

19. A keni dëgjuar për cerftifikata bio? PO / JO

Nëse PO, çfarë janë ato dhe a keni dijeni për subjekte të tilla në qytetin 

tuaj?

a) A prodhohen produkte bujqësore bio në qytetin tuaj? PO / JO

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

Nëse JO, jepni argumentet tuaja.

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

Nëse PO, jepni disa argumente tuaja.

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

fusha? PO / JO     

Nëse PO, çfarë kurrikulash përdoren në shkolla? 

A janë ato bashkëkohore?

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

qytetin tuaj si:

d)  mbrojtja e resurseve, PO / JO

Nëse PO, jepni shembuj konkretë.

e) produkte të riciklueshme, PO / JO  

Nëse PO, jepni shembuj konkretë.

f) prodhim miqësor ndaj mjedisit PO / JO

Nëse PO, jepni shembuj konkretë.

24. A ka politika rajonale të reduktimit të lëvizjes së automjeteve? PO / JO

a) Nëse PO, shprehni cili institucion, subjekt i promovon.

b) A ekziston transporti publik me kosto të lirë, atraktiv dhe pa pengesa? 

PO / JO              

Pyetje shtesë sipas institucionit apo subjektit që do intervistohet.

I- Për pushtetin lokal, bashkinë (kjo përdoret dhe për Zyrën Rajonale të 

Mjedisit, Drejtorinë e Bujqësisë)

1-A ka përfshirë institucioni i bashkisë në politikat 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 përg-

jithshme 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.



1. PЁRSE KY MANUAL?  

Ky manual vjen në një moment kur e gjithë bota po përballet me 

ndryshimet klimatike, me shterimin e rezervave fosile, keqpërdorimin e 

burimeve, rritjen e niveleve të CO2, ndotjen e tokës, ujit dhe ajrit. Në 

hartimin e këtij manuali u përdoren metodologji të ndryshme si 

hulumtimi në terren, mbledhje informacionesh të dokumentuara nga të 

dhënat statistikore në institucionet si bashkia, Zyra Arsimore, shkollat, 

Drejtoria e Shëndetit Publik, OJF, biznese etj, intervista me fokus grupe, 

anketa me të rinjtë e komunitetit si dhe takime dhe workshope. Pra, puna 

në ndërtimin e këtij manuali përfshiu në vetvete angazhimin dhe 

përfshirjen e të gjithë komunitetit në Bashkinë Përmet, duke mbledhur 

informacion nga këndvështrime të ndryshme që prekin komunitetin.

 

Manuali do të ndikojë në mënyrë direkte mbi institucionet publike, OJF-të 

dhe biznesin, pasi strukturon veprimet dhe drejtimet e politikave 

mjedisore si në nivel lokal por edhe kombëtar. Manuali gjithashtu ndikon 

në mënyrë direkte por edhe indirekte mbi komunitetin, pasi 

ndërgjegjëson dhe promovon në një shkallë të gjerë trasformimin 

ekologjik. Ky manual synon të hedhë hapat themelore drejt transformimit 

ekologjik dhe drejt një të ardhmeje të sigurt. Manuali është një vlerë e 

shtuar për shoqërinë pasi edukon, mbron dhe na udhëzon drejt një të 

ardhmeje më të mirë dhe më të sigurt për ne dhe brezat që do të vijnë.

në Evropë dhe energjia e përdorur vjen e pastër nga hidrocentralet, por 

vlen të përmenden nismat që po ndërmerren në krijimin e parqeve 

fotovoltaike si ai i Karavastasë, vendosja e neoneve ndriçuese të natës me 

panele diellore, vendosja nëpër institucionet publike e paneleve diellore 

apo hapja e ankandeve nga ana e Ministrisë së Energjitikës për parqet 

eloike (shfryrtëzimin e erës). Strategjia kombëtare e energjisë, “Shqipëria 

2030” synon arritjen e niveleve të konsumit të energjisë së rinovueshme 

në 42% deri në vitin 2030.

 

Transformimi i mobilitetit - Shqipëria aktualisht përdor një sistem 

transporti dhe mobiliteti të vjetër, kryesisht autobusat dhe furgonat. Këto 

mjete transporti janë kryesisht të amortizuara, çka shkakton një ndotje të 

konsiderueshme. Hapat konkretë në drejtim të kësaj situate janë 

ndërmarrë nga qeveria në bashkëpunim me programin e Bashkimit 

Europian, “IPA3”, në rivitalizimin e hekurudhave shqiptare, ku ka filluar 

rindërtimi i linjës hekurudhore Tiranë-Rinas-Durrës, si dhe është në fazë 

studimi linja Hani i Hotit, Shkodër-Korçë, Greqi, si pjesë e projektit të BE 

për interkonjeksionin. 

Gjithashtu, po ndërmerren hapa konkrete nga bashkitë e mëdha në 

zëvendësimin e autobusave me lëndë djegëse të transportit urban me 

autobusa elektrikë. Shumë bashki po promovojnë dhe nxisin përdorimin e 

taksive elektrike, duke u mbështetur në ngritjen e stacioneve të karikimit 

elektrik. Një zhvillim të madh po marrin edhe ndërtimi i korsive për 

biçikleta dhe aktivitetet si “Një ditë pa makinë”,“PedalON”etj. 

Transformimi i ngrohjes dhe politika të qëndrueshme të strehimit - 

Sistemi i ngrohjes në familjet shqiptare funksionon kryesisht me djegien e 

lëndës drrusore, ndërsa në institucionet shtetërore si shkolla, spitale, 

konvikte dhe godina të ndryshme administrative përmes kaldajave me 

naftë ose energji elektrike. Në këtë drejtim, vlen të përmendet iniciativa e 

biznesit në zëvendësimin e lëndës drusore me pelet, një mënyrë kjo më 

ekonomike, më efiçente në ngrohje dhe miqësore me ambientin.

 

Transformimi industrial dhe sufiçenca: prodhimi dhe konsumi - 

Shqipëria nuk ka një aktivitet industrial të zhvilluar dhe për pasojë është 

një vend importues i produkteve dhe shërbimeve, duke e karakterizuar 

kështu ekonominë shqiptare si një ekonomi konsumi. Për pasojë, kemi 

edhe një suficit në prodhim-konsum. Megjithatë, industria ekzistuese ka 

nevojë për zbatimin e kuadrit ligjor dhe përdorimin e lëndëve ekologjike 

dhe miqësore me ambientin. Gjithashtu, është tejet i rëndësishëm 

edukimi dhe ndërgjegjësimi i publikut në shkallë të gjerë, mbi konsumin 

dhe përdorimin e racionalizuar të produkteve dhe shërbimeve.

  

Transformimi i mënyrës së ushqyerjes dhe përdorimi i qëndrueshëm i 

tokës - Për sa i takon mënyrës së ushqyerjes dhe përdorimit të 

qëndrueshëm të tokës, mund të themi se aksionet në këtë aspekt kanë 

ardhur më së shumti si ndërgjegjësim nga ana e konsumatorit, i cili është 

shumë i ndjeshëm për këto çështje. Në këtë fushë, vlen të përmendet 

iniciativa e vetë fermerëve në kultivimin e farërave lokale dhe autoktone, 

përdorimin e plehrave organike si dhe mbrojtjen e ruajtjen e tokës. Sot që 

flasim janë ndërmarrë një sërë nismash si “Blej shqip”, “Eat local”, Slow 

food” etj, nisma të cilat promovojnë produkte të pastra dhe miqësore me 

natyrën.

2. KRIZA KLIMATIKE DHE SITUATA 
AKTUALE NЁ SHQIPЁRI. 
Kriza klimatike në Shqipëri ka dhënë ndjeshëm efektet e veta. Bazuar në 

studimet e tij të fundit, 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, 

ndikim i konsiderueshëm vlerësohet në sasinë e reshjeve, e cila është ulur 

në 10-15%, por gjithashtu vihet re një rritje e intensitetit të reshjeve në 

formën e shtrëngatave apo stuhive, duke shkaktuar përmbytje të 

njëpasnjëshme me dëmtime në banesa, por edhe në toka e kultura 

bujqësore. 

Gjithashtu është shtuar edhe fenomeni i erozionit detar, ku me mijëra 

hektarë tokë po humbasin dhe po degradohen nga vërshimi i detit. Sipas 

po të njëjtit Institut, vlerësohet së trendi i rritjes së temperaturës mesatare 

në Shqipëri është në rritje dhe se në dekadat e fundit temperatura 

mesatare është rritur me një gradë celcius. Në përgjigje të këtyre 

fenomeneve kryesore, por edhe të tjerë fenomene që vijnë si derivate të 

njëra-tjetrës, janë ngritur një serë instancash apo grupe pune me 

përfaqësues të qeverisë qendrore, institucioneve lokale, OJF dhe 

specialistë të ndryshëm, për t’ju përgjigjur emergjencës së krizës 

klimatike. Tashmë, janë hartuar një sërë strategjish dhe programesh, si 

dhe është përmirësuar kuadri ligjor duke e përafruar me atë të Bashkimit 

Europian. 

Mbi bazën e 5 shtyllave kryesore të transformimit social-ekologjik vlen të 

theksohen nismat e ndërmarra si;

Transformimi energjitik - Shqipëria është vendi i dytë nga pasuritë hidrike 

djathit, punishtet e glikove, kantinat e verës dhe rakisë apo dhe të frutave 

të thata. Për sa i takon mënyrës së ushqyerjes dhe mbrojtjes së tokës, janë 

ndërmarrë një sërë nismash dhe aksionesh. Në Bashkinë Përmet janë 

zhvilluar një sërë programesh të formimit profesional nga organizata të 

ndryshme dhe institucione shtetërore, kjo pasi Përmeti është një ndër 

zonat më atraktive në jug, sa i takon turizmit alternativ. Aktualisht, po 

realizohen një sërë trajnimesh në inovacion, në sportet e reja rafting, 

climbing, treeking etj, por asaj që po i jepet rëndesi është tradita si në 

kulinari por edhe në përpunimin e produkteve (zahireve) tradicionale dhe 

antike, e cila ka nxitur hulumtimin në kurikula të vjetra, sa i takon kurseve 

të formimit profesional në enogastronomi dhe kuzhinë tradicionale.

Fakti që pjesa më e madhe e bashkisë është zonë e mbrojtur, ndihmon në 

ruajtjen e cilësisë së ujit dhe tokës.

4. ÇFARЁ ЁSHTЁ TRANSFORMIMI 
SOCIAL-EKOLOGJIK? 

Transformimi social-ekologjik është një term përmbledhës që përfshin 

ndryshimet politike, social-ekonomike dhe kulturore që rezultojnë nga 

përpjekjet e bëra prej sektorëve të ndryshëm, për të trajtuar çështjet 

social-ekologjike me të cilat po përballet njerëzimi aktualisht. Ai i referohet 

proceseve të ndërveprimit të shoqërisë njerëzore me natyrën, ku 

përfshihen konsumi material me natyrën (si përdorimi i karburanteve 

fosile, shfrytëzimi i tokës, i pyjeve, lumenjve, deteve, ajrit, etj), si dhe 

marrëdhëniet e shumëfishta shoqërore me natyrën (turizmi, bujqësia, 

blegtoria, aktivitetet recreative) etj. Pra këto marrëdhënie të shumëfishta 

shoqërore që njerëzimi ka me natyrën, janë bërë jashtëzakonisht kritike në 

dekadat e fundit dhe përshkruhen si krizë social-ekologjike që duhet të 

përballohet nga një aksion i qëndrueshëm global. 

Për këtë është i domosdoshëm transformimi rrënjësor i mënyrës sonë të 

jetesës dhe i ekonomisë.

Për ta arritur këtë, ne kemi nevojë për transformimin në prodhimin e 

energjisë, të mobilitetit, të mënyrës si jetojmë, të prodhimit industrial, të 

konsumit privat si dhe të shfrytëzimit të tokës dhe të traditave tona të 

ushqyerjes.

5. TRANSFORMIMI SOCIAL-EKOLOGJIK 
NЁ PRAKTIKЁ: 
Komuniteti është shumë i ndjeshëm ndaj çështjeve social-ekologjike në 

përgjithësi. Është shumë i qartë në botëkuptimin dhe në mënyrën e tij të 

jetesës, e cila ka të bëjë drejtpërsëdrejti me bashkëveprimin fizik dhe 

social me natyrën. Megjithatë, vlerësohet se komuniteti është lënë i vetëm 

në këtë drejtim. Nuk mund të thuhet se nuk ekzistojnë strategjitë, bazat 

ligjore apo programet e ndryshme nga ana e qeverisë, por zbatimi në 

praktikë i tyre, promovimi dhe prezantimi me komunitetin, pothuajse nuk 

ekziston. Komuniteti e ka vullnetin dhe dëshirën për të qenë protagonist 

në transformimin social-ekologjik, por i mungojnë mjetet, baza strategjike 

e ligjore, si dhe drejtimet në të cilat duhet të veprojë. Transformimi 

social-ekologjik pasqyrohet drejtpërsëdrejti në komunitet, në mënyrën e 

jetesës së secilit prej nesh, në aktivitetet që ne zhvillojmë, qofshin biznese 

apo edhe institucione publike e jopublike. Në zbatimin dhe 

implementimin e tij, gjithmonë duhet patur një qasje nga poshtë-lart, ku 

në bazë duhet të jetë komuniteti, sepse është komuniteti ai që ndikohet 

3. ANALIZA E SITUATЁS NЁ NIVEL 
LOKAL: 
Bashkia Përmet është një bashki e vogël në jug të Shqipërisë me një 

popullsi rreth 23 mijë banorë. Afërsisht rreth 70% e territorit të bashkisë 

është zonë e mbrojtur, pjesë e Parkut kombëtar “Bredhi i 

Hotovës-Dangëlli”. Sa i takon çështjes së transformimit energjitik, konsumi 

është i varur drejtpërdrejt nga energjia elektrike dhe kjo si pasojë e 

zhvillimit të ulët ekonomik të zonës dhe mungesës së investimeve në këtë 

sektor. Megjithatë, iniciativat nga biznesi lokal apo nga konsumatori 

familjar nuk mungojnë, sado të vogla që ato janë. Instalimi i paneleve 

diellore për ngrohjen e ujit në hotele, por edhe nëpër banesa, po kthehet 

në një trend të kohëve të fundit. 

Një tjetër moment i cili vlen të theksohet dhe analizohet, është edhe 

çështja e mobilitetit dhe ofertës së transportit publik. Bashkia Përmet 

është një bashki e vogël ku shërbimi urban nuk ofrohet. Shërbimi i cili 

ofrohet është “co-sharing”, i ndarjes së taksive 4+1 apo furgonave që lidhin 

njësitë administrative ose fshatrat me qytetin. Oferta për shërbimin e 

transportit është fikse dhe e palëvizshme. Aktiviteti i këtyre automjeteve, 

nuk prodhon ndonjë impakt në ambient apo në ekologjinë e tij. Për sa i 

takon konsumit familjar, ngrohja është e organizuar në lëndë drusore, si 

dhe në kaldaja me lëndë djegëse karburant ose energji elektrike. Në këtë 

aspekt vlen të përmenden vendimet e Këshillit Bashkiak, i cili vendos 

kritere mbi lëndën e shfrytëzueshme drusore dhe caktimin e zonave 

pyjore për shfrytëzim.

 

Në Bashkinë Përmet industria thuajse nuk ekziston dhe ato pak punishte 

të vogla që ekzistojnë, janë të karakterit artizanal familjar, siç janë baxhot e 

drejtpërsëdrejti. Për të vazhduar më tej me biznesin, OJF, komunitetin e 

donatorëve dhe specialistë të fushave të ndryshme, institucionet lokale 

dhe së fundmi pushteti qendror.

5.1 Ku merr formё ky transformim: 
Transformimi social-ekologjik merr formë përmes çdo individi. Çdo qytetar 

duhet të jetë i mirëinformuar për çështjet ekologjike. Ai duhet të jetë aktiv 

e të veprojë duke iu përshtatur ndryshimeve që po vijnë. Në bazë të një 

studimi të realizuar së fundmi në Bashkinë Përmet, rreth 67% e të 

anketuarve shprehen se kanë njohuri për energjinë e rinovueshme dhe se 

po marrin masa që në familjet e tyre të instalojnë panelet diellore për 

ngrohjen e ujit dhe ky është një shembull shumë i mirë i qasjes pro-aktive 

dhe individuale drejt ndryshimeve social-ekologjike. 

Biznesi ka gjithashtu një qasje pro-aktive ndaj transformimit 

social-ekologjik, pasi ata vlerësojnë se mbrojtja e resurseve dhe natyrës, 

shfrytëzimi i racionalizuar, bujqësia ekologjike apo edhe aktivitetet 

alternative dhe sociale që sjell ky transformim, do të ndikojnë pozitivisht 

në aktivitetet e tyre, duke ulur kostot e biznesit, rritur cilësinë e shërbimeve 

dhe produkteve që ofrojnë, ofertën ekonomike lokale dhe ekonominë e 

zonës.  Sa i takon institucioneve të arsimit, duhet thënë se qasja e tyre ndaj 

transformimit social-ekologjik nuk është në nivele të kënaqshme, 

pavarësisht dëshirës së drejtuesve të këtyre institucioneve për të 

ndërmarrë nisma dhe për t’u organizuar në aktivitete apo fushata të 

ndryshme. 

Arsimi ka mbetur peng i kurrikulave të vjetruara, rishikimi i të cilave është i 

nevojshëm, për t’u përshtatur me situatën bashkëkohore në mënyrë që 

roli dhe aktivizmi i tyre të jetë sa më i madh dhe i qëndrueshëm. Pushteti 

vendor, me gjithë mungesën e madhe të mjeteve dhe fondeve për të 

ndërhyrë, gjithmonë është i pranishëm dhe me një qasje pozitive në 

trajtimin e çështjeve ekologjike, duke luajtur një rol udhëheqës dhe nxitës 

ndaj komunitetit, i cili i beson dhe shprehet pozitivisht se aktori më 

potencial që mund ta udhëheqë drejt transforimit social-ekologjik është 

pushteti lokal.

5.2 Ndёrgjegjёsimi qytetar.
Ndërgjegjësimi qytetar është hapi i parë që duhet të ndërmerret në 

drejtimin e transformimit social-ekologjik. Megjithëse qytetarët janë të 

informuar dhe të ndjeshëm ndaj çështjeve ekologjike, sërish është i 

nevojshëm informimi dhe ndërgjegjësimi i tyre. Në terren vihet re nevoja 

për të shpërndarë informacione mbi transformimin social-ekologjik, si dhe 

ku konsiston ai. 

Po ashtu, qytetarët kanë nevojë të informohen se çfarë ndikimi ka ky lloj 

transformimi në jetën tonë dhe se çfarë ndodh nëse nuk shkojmë drejt tij.

Evidentimi dhe komunikimi i shembujve dhe praktikave të suksesshme 

nga rajoni dhe bota, i shërbejnë rritjes së ndërgjegjësimit qytetar për 

përshtatjen e domosdoshme me këtë lloj transformimi. 

5.3 Qasja nё komunitet.
Komuniteti është aktori kryesor në transformimin social-ekologjik. Veprimi 

i komunitetit si një dhe i vetëm, duke e vendosur veten në qendër të 

aksioneve, garanton suksesin e transformimit. Realizimi i një qasjeje 

• Rritja e kapaciteteve të institucioneve lokale në lidhje me njohjen, 

implementimin e transformimit social-ekologjik.

• Ndërgjegjësimi dhe sensibilizimi i qytetarëve mbi mjedisin, mbetjet 

urbane, transformimin social-ekologjik apo politikat globale me metoda 

më gjithpërfshirëse.

• Certifikimi i produkteve vendase, krijimi i markave lokale dhe 

mbrojtja e tyre.

• Vendosja e standardeve ekologjike si ndërtimet ekologjike, kritere të 

shfrytëzimit racional të pyjeve, kullotave, ujit dhe tokës. Zhvillimi i 

bujqësisë ekologjike, ruajtja e farave autoktone, racave autoktone dhe 

mbrojtja e tyre.

• Shkëmbime ndërqytetase, rajonale, ballkanike dhe evropiane, 

përfaqësime dhe prezantime në panaire produktesh ku promovohen 

produktet e një qyteti tjetër. 

• Promovimi i vlerave vendase, rasteve të suksesshme të biznesit apo 

iniciativash me produkteve vendase

mbështëtese dhe nxitëse ndaj komunitetit, duke e pajisur me 

informacionin e nevojshëm si kuadrin ligjor, strategjitë ndërsektoriale, 

programet dhe nismat e prezantuara në këtë drejtim, aktorët që veprojnë, 

donatorët etj, rrit besueshmërinë në komunitet. 

Kjo qasje krijon ura bashkëpunimi dhe bashkëveprimi, si dhe nxit 

komunitetin në pjesëmarrje aktive, duke qenë ata vetë promotorë dhe 

aktorë të transformimit social-ekologjik, në dobi të bashkëjetesës në 

harmoni me natyrën.

5.4 Pushteti lokal si agjent ndryshimi.
Pushteti lokal është lokomotiva tërheqëse apo agjenti kryesor udhëheqës 

drejt transformimit social-ekologjik. Si një aktor politikbërës lokal dhe i 

mbështetur nga qeveria qendrore, pushteti lokal është i pajisur dhe 

disponon strategjitë dhe bazën ligjore për të vepruar në këtë drejtim. 

Por, situata aktuale, si nga ana financiare por edhe në burime njerëzore 

dhe materiale, thuajse në të gjitha bashkitë e vendit pengon punën dhe 

përpjekjet për realizimin e transformimit. 

Është jashtëzakonisht e nevojshme ngritja e kapaciteteve të stafeve të 

bashkive në sektorët përkatës, për menaxhimin e transformimit, 

mbështetje e bashkive me dokumente strategjike apo zbërthimin e 

strategjive kombëtare në nivele lokale, duke i përshtatur me situatën.

Gjithashtu nevojitet mbështetja ekonomike e bashkive, duke i promovuar 

ato në terrenin e donatorëve, si dhe mbështetje e reflektuar në draftimin 

apo hartimin e nismave. Fuqizimi i pushtetit lokal sjell rrjedhimisht edhe 

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

dhe garanton suksesin drejt transformimit social-ekologjik

5.5 Nxitja e bashkёpunimit midis trinomit pushtet 
lokal-biznes-komunitet.
Transformimi social-ekologjik nuk mund të realizohet vetëm nga pushteti 

lokal apo qeveria qendrore, të cilat disponojnë mjetet monetare dhe 

materiale. Nevojitet partneritet gjithëpërfshirës me të gjithë shoqërinë. Për 

të arritur qëllimin, nevojitet zgjerimi i rrjetit të bashkëpunëtorëve nga 

shoqëria civile, bizneset, ekspertët, komunitetet dhe qytetarët e 

zakonshëm. Të gjithë këta aktorë si dhe qytetarë duhet të jenë aktivë në 

një proces që garanton transparencë dhe besueshmëri përmes 

gjithëpërfshirjes. 

Një praktikë e sukseshme është edhe ajo e krijimit të platformës së 

transformimit, e cila i jep formë partneriteteve të ndryshme, krijon sinergji, 

vendos prioritete të përbashkëta dhe koordinon të gjithë aktorët. 

Platforma e transformimit shërben gjithashtu si platformë për zgjidhjen e 

konflikteve dhe organizon një monitorim të vazhdueshëm, si dhe një 

vlerësim të transformimit në shoqërinë e qytetit. Mbrojtja e klimës dhe e 

resurseve, shrytëzimi i racionalizuar dhe me kritere i burimeve, duhet të 

jetë prioritet në vendimet e qytetarëve për konsumin, në vendimet e 

pushtetit lokal dhe qendror për investime si dhe në modelet zhvillimore të 

biznesit dhe të sipërmarrjeve.

Gjetjet kryesore:  

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

rinovueshme është më e ulët se ajo e aktorëve lokalë. Vetëm 45% e të 

rinjve e kanë këtë informacion. Në rastin e aktorëve lokalë, e kanë 67% e 

tyre.

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

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

kuptojnë zbatimin e saj. Pak të rinj që u përgjigjën, treguan në përgjigjet e 

tyre një kuptim të kufizuar (si energjia diellore, e erës dhe hidrike, energjia 

nga burimet natyrore të rinovueshme, energjia që shndërrohet nga një 

formë në tjetrën etj). Në rastin e aktorëve të tjerë, 50% e tyre nuk janë 

përgjigjur. 

Përgjigjet përfshinin: Përdorimi i burimeve të pafundme natyrore si era 

dhe dielli për të prodhuar energji; zëvendësimi i burimeve aktuale të 

energjisë si karburantet me energji të rinovueshme; duke e përdorur atë 

për ngrohje; përdorimi i energjisë diellore; etj.)

• Shumica e të intervistuarve (86% e të rinjve dhe 58% e aktorëve 

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

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

paneleve diellore janë bizneset dhe familjet.

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

dëgjuar për to. Megjithatë, shumica e të rinjve që u përgjigjën (ose 94%) 

nuk u përgjigjën se çfarë janë certifikatat bio dhe kush i përdor ato. Nga 

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

Shumica e njerëzve që janë përgjigjur (ose 83%) nuk kanë njohuri.

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

93% e të rinjve dhe 100% e aktorëve vendorë janë përgjigjur me “po”.

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

shumica e të rinjve (ose 72%) dhe aktorëve lokalë (ose 67%) janë përgjigjur 

me “jo”. Argumentet përfshijnë: ajri është i ndotur nga minierat e gurit; 

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

mbeturinat nga përdorimi i kimikateve në bujqësi etj.

• Për sa i përket pyetjes se si ruhen nga konsumi sipërfaqet dhe 

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

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

përgjigjur se sipërfaqet e gjelbra dhe burimet nuk ruhen nga konsumi 

(sidomos konsumi i druve të zjarrit).

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

janë përgjigjur se shkolla/universiteti përgatit ekspertë për këto fusha. 

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

bashkëkohore. Në mbështetje të përgjigjes së tyre, aktorët vendorë 

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

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

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

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

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

(22%). 68% e aktorëve lokalë janë përgjigjur se kanë njohuri për format 

solidare të mirëqenies së përbashkët, duke përfshirë mbrojtjen e 

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

ndaj natyrës.

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

ka politika rajonale që synojnë reduktimin e përdorimit të makinave. Ndër 

aktorët vendorë ka të anketuar që mendojnë se bashkia promovon 

politikat për reduktimin e përdorimit të makinave.

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

komunitetin ku jetojmë. Ai shihet si një nevojë e domosdoshme 

implementimi social, sepse ka impakt të drejtpërdrejtë dhe indirekt në 

ndryshimet klimatike.

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

anketuar, vihet 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 Përmet.

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 dhe nxitja e implementimit të kuadrit ligjor dhe nxitja e 

partneriteteve mes institucioneve lokale dhe qendrore me biznesin, OJF 

dhe komunitetin me qëllim transformimin social-ekologjik dhe ekonomik.

7. ANEKSE
1. Përpunim pyetësori;

1. Qyteti _________

2. Seksi M___ F___

3. Mosha ______

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

Nëse PO:

a) Përdorni panele diellore në familjet tuaja? Po / JO

b) A përdoren panele diellore në bizneset e qytetit tuaj? Po / JO

5. A keni dëgjuar për certifikatat bio?

6. Nëse PO, çfarë janë ato?

a) A prodhohen produkte bujqësore bio në qytetin tuaj? Po / JO

b) A konsumoni produkte bio në familjen/qytetin tuaj? Po / JO

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

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

9. A mendoni se shkolla/universiteti përgatitin specialistë për këto fusha? 

Po / JO

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

11. A ju përgatit shkolla me forma solidare të mirëqenies së përbashkët si:

a)  mbrojtja e resurseve, 

b) produkte të riciklueshme, 

c) prodhim miqësor ndaj mjedisit,

12. A ka politika rajonale të reduktimit të lëvizjes së automjeteve? PO / JO

Nëse Po:

A) A ka zgjerim të ofertave të transportit publik? Po / JO

B) A ekziston transporti publik me kosto të lirë, atraktiv dhe pa pengesa? 

Po / JO

C) A mundësohen forma komunitare përdorimi (Sharing) të automjeteve 

(autovetura, furgona)? Po / Jo 

D) A është reduktuar qarkullimi individual me automjete? Po / JO

13. A keni politika arsimore të qëndrueshme?

Nëse Po;

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

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

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

2. Përpunim interviste;

15. Bashkia ______________

16. Institucioni, subjekti __________

17. Pozicioni _________

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

Nëse PO, si e kuptoni zbatimin e saj.

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

Nëse PO, listoni përdoruesit e tyre.  

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

tuaj?

19. A keni dëgjuar për cerftifikata bio? PO / JO

Nëse PO, çfarë janë ato dhe a keni dijeni për subjekte të tilla në qytetin 

tuaj?

a) A prodhohen produkte bujqësore bio në qytetin tuaj? PO / JO

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

Nëse JO, jepni argumentet tuaja.

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

Nëse PO, jepni disa argumente tuaja.

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

fusha? PO / JO     

Nëse PO, çfarë kurrikulash përdoren në shkolla? 

A janë ato bashkëkohore?

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

qytetin tuaj si:

d)  mbrojtja e resurseve, PO / JO

Nëse PO, jepni shembuj konkretë.

e) produkte të riciklueshme, PO / JO  

Nëse PO, jepni shembuj konkretë.

f) prodhim miqësor ndaj mjedisit PO / JO

Nëse PO, jepni shembuj konkretë.

24. A ka politika rajonale të reduktimit të lëvizjes së automjeteve? PO / JO

a) Nëse PO, shprehni cili institucion, subjekt i promovon.

b) A ekziston transporti publik me kosto të lirë, atraktiv dhe pa pengesa? 

PO / JO              

Pyetje shtesë sipas institucionit apo subjektit që do intervistohet.

I- Për pushtetin lokal, bashkinë (kjo përdoret dhe për Zyrën Rajonale të 

Mjedisit, Drejtorinë e Bujqësisë)

1-A ka përfshirë institucioni i bashkisë në politikat 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 përg-

jithshme 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.



1. PЁRSE KY MANUAL?  

Ky manual vjen në një moment kur e gjithë bota po përballet me 

ndryshimet klimatike, me shterimin e rezervave fosile, keqpërdorimin e 

burimeve, rritjen e niveleve të CO2, ndotjen e tokës, ujit dhe ajrit. Në 

hartimin e këtij manuali u përdoren metodologji të ndryshme si 

hulumtimi në terren, mbledhje informacionesh të dokumentuara nga të 

dhënat statistikore në institucionet si bashkia, Zyra Arsimore, shkollat, 

Drejtoria e Shëndetit Publik, OJF, biznese etj, intervista me fokus grupe, 

anketa me të rinjtë e komunitetit si dhe takime dhe workshope. Pra, puna 

në ndërtimin e këtij manuali përfshiu në vetvete angazhimin dhe 

përfshirjen e të gjithë komunitetit në Bashkinë Përmet, duke mbledhur 

informacion nga këndvështrime të ndryshme që prekin komunitetin.

 

Manuali do të ndikojë në mënyrë direkte mbi institucionet publike, OJF-të 

dhe biznesin, pasi strukturon veprimet dhe drejtimet e politikave 

mjedisore si në nivel lokal por edhe kombëtar. Manuali gjithashtu ndikon 

në mënyrë direkte por edhe indirekte mbi komunitetin, pasi 

ndërgjegjëson dhe promovon në një shkallë të gjerë trasformimin 

ekologjik. Ky manual synon të hedhë hapat themelore drejt transformimit 

ekologjik dhe drejt një të ardhmeje të sigurt. Manuali është një vlerë e 

shtuar për shoqërinë pasi edukon, mbron dhe na udhëzon drejt një të 

ardhmeje më të mirë dhe më të sigurt për ne dhe brezat që do të vijnë.

në Evropë dhe energjia e përdorur vjen e pastër nga hidrocentralet, por 

vlen të përmenden nismat që po ndërmerren në krijimin e parqeve 

fotovoltaike si ai i Karavastasë, vendosja e neoneve ndriçuese të natës me 

panele diellore, vendosja nëpër institucionet publike e paneleve diellore 

apo hapja e ankandeve nga ana e Ministrisë së Energjitikës për parqet 

eloike (shfryrtëzimin e erës). Strategjia kombëtare e energjisë, “Shqipëria 

2030” synon arritjen e niveleve të konsumit të energjisë së rinovueshme 

në 42% deri në vitin 2030.

 

Transformimi i mobilitetit - Shqipëria aktualisht përdor një sistem 

transporti dhe mobiliteti të vjetër, kryesisht autobusat dhe furgonat. Këto 

mjete transporti janë kryesisht të amortizuara, çka shkakton një ndotje të 

konsiderueshme. Hapat konkretë në drejtim të kësaj situate janë 

ndërmarrë nga qeveria në bashkëpunim me programin e Bashkimit 

Europian, “IPA3”, në rivitalizimin e hekurudhave shqiptare, ku ka filluar 

rindërtimi i linjës hekurudhore Tiranë-Rinas-Durrës, si dhe është në fazë 

studimi linja Hani i Hotit, Shkodër-Korçë, Greqi, si pjesë e projektit të BE 

për interkonjeksionin. 

Gjithashtu, po ndërmerren hapa konkrete nga bashkitë e mëdha në 

zëvendësimin e autobusave me lëndë djegëse të transportit urban me 

autobusa elektrikë. Shumë bashki po promovojnë dhe nxisin përdorimin e 

taksive elektrike, duke u mbështetur në ngritjen e stacioneve të karikimit 

elektrik. Një zhvillim të madh po marrin edhe ndërtimi i korsive për 

biçikleta dhe aktivitetet si “Një ditë pa makinë”,“PedalON”etj. 

Transformimi i ngrohjes dhe politika të qëndrueshme të strehimit - 

Sistemi i ngrohjes në familjet shqiptare funksionon kryesisht me djegien e 

lëndës drrusore, ndërsa në institucionet shtetërore si shkolla, spitale, 

konvikte dhe godina të ndryshme administrative përmes kaldajave me 

naftë ose energji elektrike. Në këtë drejtim, vlen të përmendet iniciativa e 

biznesit në zëvendësimin e lëndës drusore me pelet, një mënyrë kjo më 

ekonomike, më efiçente në ngrohje dhe miqësore me ambientin.

 

Transformimi industrial dhe sufiçenca: prodhimi dhe konsumi - 

Shqipëria nuk ka një aktivitet industrial të zhvilluar dhe për pasojë është 

një vend importues i produkteve dhe shërbimeve, duke e karakterizuar 

kështu ekonominë shqiptare si një ekonomi konsumi. Për pasojë, kemi 

edhe një suficit në prodhim-konsum. Megjithatë, industria ekzistuese ka 

nevojë për zbatimin e kuadrit ligjor dhe përdorimin e lëndëve ekologjike 

dhe miqësore me ambientin. Gjithashtu, është tejet i rëndësishëm 

edukimi dhe ndërgjegjësimi i publikut në shkallë të gjerë, mbi konsumin 

dhe përdorimin e racionalizuar të produkteve dhe shërbimeve.

  

Transformimi i mënyrës së ushqyerjes dhe përdorimi i qëndrueshëm i 

tokës - Për sa i takon mënyrës së ushqyerjes dhe përdorimit të 

qëndrueshëm të tokës, mund të themi se aksionet në këtë aspekt kanë 

ardhur më së shumti si ndërgjegjësim nga ana e konsumatorit, i cili është 

shumë i ndjeshëm për këto çështje. Në këtë fushë, vlen të përmendet 

iniciativa e vetë fermerëve në kultivimin e farërave lokale dhe autoktone, 

përdorimin e plehrave organike si dhe mbrojtjen e ruajtjen e tokës. Sot që 

flasim janë ndërmarrë një sërë nismash si “Blej shqip”, “Eat local”, Slow 

food” etj, nisma të cilat promovojnë produkte të pastra dhe miqësore me 

natyrën.

2. KRIZA KLIMATIKE DHE SITUATA 
AKTUALE NЁ SHQIPЁRI. 
Kriza klimatike në Shqipëri ka dhënë ndjeshëm efektet e veta. Bazuar në 

studimet e tij të fundit, 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, 

ndikim i konsiderueshëm vlerësohet në sasinë e reshjeve, e cila është ulur 

në 10-15%, por gjithashtu vihet re një rritje e intensitetit të reshjeve në 

formën e shtrëngatave apo stuhive, duke shkaktuar përmbytje të 

njëpasnjëshme me dëmtime në banesa, por edhe në toka e kultura 

bujqësore. 

Gjithashtu është shtuar edhe fenomeni i erozionit detar, ku me mijëra 

hektarë tokë po humbasin dhe po degradohen nga vërshimi i detit. Sipas 

po të njëjtit Institut, vlerësohet së trendi i rritjes së temperaturës mesatare 

në Shqipëri është në rritje dhe se në dekadat e fundit temperatura 

mesatare është rritur me një gradë celcius. Në përgjigje të këtyre 

fenomeneve kryesore, por edhe të tjerë fenomene që vijnë si derivate të 

njëra-tjetrës, janë ngritur një serë instancash apo grupe pune me 

përfaqësues të qeverisë qendrore, institucioneve lokale, OJF dhe 

specialistë të ndryshëm, për t’ju përgjigjur emergjencës së krizës 

klimatike. Tashmë, janë hartuar një sërë strategjish dhe programesh, si 

dhe është përmirësuar kuadri ligjor duke e përafruar me atë të Bashkimit 

Europian. 

Mbi bazën e 5 shtyllave kryesore të transformimit social-ekologjik vlen të 

theksohen nismat e ndërmarra si;

Transformimi energjitik - Shqipëria është vendi i dytë nga pasuritë hidrike 

djathit, punishtet e glikove, kantinat e verës dhe rakisë apo dhe të frutave 

të thata. Për sa i takon mënyrës së ushqyerjes dhe mbrojtjes së tokës, janë 

ndërmarrë një sërë nismash dhe aksionesh. Në Bashkinë Përmet janë 

zhvilluar një sërë programesh të formimit profesional nga organizata të 

ndryshme dhe institucione shtetërore, kjo pasi Përmeti është një ndër 

zonat më atraktive në jug, sa i takon turizmit alternativ. Aktualisht, po 

realizohen një sërë trajnimesh në inovacion, në sportet e reja rafting, 

climbing, treeking etj, por asaj që po i jepet rëndesi është tradita si në 

kulinari por edhe në përpunimin e produkteve (zahireve) tradicionale dhe 

antike, e cila ka nxitur hulumtimin në kurikula të vjetra, sa i takon kurseve 

të formimit profesional në enogastronomi dhe kuzhinë tradicionale.

Fakti që pjesa më e madhe e bashkisë është zonë e mbrojtur, ndihmon në 

ruajtjen e cilësisë së ujit dhe tokës.

4. ÇFARЁ ЁSHTЁ TRANSFORMIMI 
SOCIAL-EKOLOGJIK? 

Transformimi social-ekologjik është një term përmbledhës që përfshin 

ndryshimet politike, social-ekonomike dhe kulturore që rezultojnë nga 

përpjekjet e bëra prej sektorëve të ndryshëm, për të trajtuar çështjet 

social-ekologjike me të cilat po përballet njerëzimi aktualisht. Ai i referohet 

proceseve të ndërveprimit të shoqërisë njerëzore me natyrën, ku 

përfshihen konsumi material me natyrën (si përdorimi i karburanteve 

fosile, shfrytëzimi i tokës, i pyjeve, lumenjve, deteve, ajrit, etj), si dhe 

marrëdhëniet e shumëfishta shoqërore me natyrën (turizmi, bujqësia, 

blegtoria, aktivitetet recreative) etj. Pra këto marrëdhënie të shumëfishta 

shoqërore që njerëzimi ka me natyrën, janë bërë jashtëzakonisht kritike në 

dekadat e fundit dhe përshkruhen si krizë social-ekologjike që duhet të 

përballohet nga një aksion i qëndrueshëm global. 

Për këtë është i domosdoshëm transformimi rrënjësor i mënyrës sonë të 

jetesës dhe i ekonomisë.

Për ta arritur këtë, ne kemi nevojë për transformimin në prodhimin e 

energjisë, të mobilitetit, të mënyrës si jetojmë, të prodhimit industrial, të 

konsumit privat si dhe të shfrytëzimit të tokës dhe të traditave tona të 

ushqyerjes.

5. TRANSFORMIMI SOCIAL-EKOLOGJIK 
NЁ PRAKTIKЁ: 
Komuniteti është shumë i ndjeshëm ndaj çështjeve social-ekologjike në 

përgjithësi. Është shumë i qartë në botëkuptimin dhe në mënyrën e tij të 

jetesës, e cila ka të bëjë drejtpërsëdrejti me bashkëveprimin fizik dhe 

social me natyrën. Megjithatë, vlerësohet se komuniteti është lënë i vetëm 

në këtë drejtim. Nuk mund të thuhet se nuk ekzistojnë strategjitë, bazat 

ligjore apo programet e ndryshme nga ana e qeverisë, por zbatimi në 

praktikë i tyre, promovimi dhe prezantimi me komunitetin, pothuajse nuk 

ekziston. Komuniteti e ka vullnetin dhe dëshirën për të qenë protagonist 

në transformimin social-ekologjik, por i mungojnë mjetet, baza strategjike 

e ligjore, si dhe drejtimet në të cilat duhet të veprojë. Transformimi 

social-ekologjik pasqyrohet drejtpërsëdrejti në komunitet, në mënyrën e 

jetesës së secilit prej nesh, në aktivitetet që ne zhvillojmë, qofshin biznese 

apo edhe institucione publike e jopublike. Në zbatimin dhe 

implementimin e tij, gjithmonë duhet patur një qasje nga poshtë-lart, ku 

në bazë duhet të jetë komuniteti, sepse është komuniteti ai që ndikohet 

3. ANALIZA E SITUATЁS NЁ NIVEL 
LOKAL: 
Bashkia Përmet është një bashki e vogël në jug të Shqipërisë me një 

popullsi rreth 23 mijë banorë. Afërsisht rreth 70% e territorit të bashkisë 

është zonë e mbrojtur, pjesë e Parkut kombëtar “Bredhi i 

Hotovës-Dangëlli”. Sa i takon çështjes së transformimit energjitik, konsumi 

është i varur drejtpërdrejt nga energjia elektrike dhe kjo si pasojë e 

zhvillimit të ulët ekonomik të zonës dhe mungesës së investimeve në këtë 

sektor. Megjithatë, iniciativat nga biznesi lokal apo nga konsumatori 

familjar nuk mungojnë, sado të vogla që ato janë. Instalimi i paneleve 

diellore për ngrohjen e ujit në hotele, por edhe nëpër banesa, po kthehet 

në një trend të kohëve të fundit. 

Një tjetër moment i cili vlen të theksohet dhe analizohet, është edhe 

çështja e mobilitetit dhe ofertës së transportit publik. Bashkia Përmet 

është një bashki e vogël ku shërbimi urban nuk ofrohet. Shërbimi i cili 

ofrohet është “co-sharing”, i ndarjes së taksive 4+1 apo furgonave që lidhin 

njësitë administrative ose fshatrat me qytetin. Oferta për shërbimin e 

transportit është fikse dhe e palëvizshme. Aktiviteti i këtyre automjeteve, 

nuk prodhon ndonjë impakt në ambient apo në ekologjinë e tij. Për sa i 

takon konsumit familjar, ngrohja është e organizuar në lëndë drusore, si 

dhe në kaldaja me lëndë djegëse karburant ose energji elektrike. Në këtë 

aspekt vlen të përmenden vendimet e Këshillit Bashkiak, i cili vendos 

kritere mbi lëndën e shfrytëzueshme drusore dhe caktimin e zonave 

pyjore për shfrytëzim.

 

Në Bashkinë Përmet industria thuajse nuk ekziston dhe ato pak punishte 

të vogla që ekzistojnë, janë të karakterit artizanal familjar, siç janë baxhot e 

drejtpërsëdrejti. Për të vazhduar më tej me biznesin, OJF, komunitetin e 

donatorëve dhe specialistë të fushave të ndryshme, institucionet lokale 

dhe së fundmi pushteti qendror.

5.1 Ku merr formё ky transformim: 
Transformimi social-ekologjik merr formë përmes çdo individi. Çdo qytetar 

duhet të jetë i mirëinformuar për çështjet ekologjike. Ai duhet të jetë aktiv 

e të veprojë duke iu përshtatur ndryshimeve që po vijnë. Në bazë të një 

studimi të realizuar së fundmi në Bashkinë Përmet, rreth 67% e të 

anketuarve shprehen se kanë njohuri për energjinë e rinovueshme dhe se 

po marrin masa që në familjet e tyre të instalojnë panelet diellore për 

ngrohjen e ujit dhe ky është një shembull shumë i mirë i qasjes pro-aktive 

dhe individuale drejt ndryshimeve social-ekologjike. 

Biznesi ka gjithashtu një qasje pro-aktive ndaj transformimit 

social-ekologjik, pasi ata vlerësojnë se mbrojtja e resurseve dhe natyrës, 

shfrytëzimi i racionalizuar, bujqësia ekologjike apo edhe aktivitetet 

alternative dhe sociale që sjell ky transformim, do të ndikojnë pozitivisht 

në aktivitetet e tyre, duke ulur kostot e biznesit, rritur cilësinë e shërbimeve 

dhe produkteve që ofrojnë, ofertën ekonomike lokale dhe ekonominë e 

zonës.  Sa i takon institucioneve të arsimit, duhet thënë se qasja e tyre ndaj 

transformimit social-ekologjik nuk është në nivele të kënaqshme, 

pavarësisht dëshirës së drejtuesve të këtyre institucioneve për të 

ndërmarrë nisma dhe për t’u organizuar në aktivitete apo fushata të 

ndryshme. 

Arsimi ka mbetur peng i kurrikulave të vjetruara, rishikimi i të cilave është i 

nevojshëm, për t’u përshtatur me situatën bashkëkohore në mënyrë që 

roli dhe aktivizmi i tyre të jetë sa më i madh dhe i qëndrueshëm. Pushteti 

vendor, me gjithë mungesën e madhe të mjeteve dhe fondeve për të 

ndërhyrë, gjithmonë është i pranishëm dhe me një qasje pozitive në 

trajtimin e çështjeve ekologjike, duke luajtur një rol udhëheqës dhe nxitës 

ndaj komunitetit, i cili i beson dhe shprehet pozitivisht se aktori më 

potencial që mund ta udhëheqë drejt transforimit social-ekologjik është 

pushteti lokal.

5.2 Ndёrgjegjёsimi qytetar.
Ndërgjegjësimi qytetar është hapi i parë që duhet të ndërmerret në 

drejtimin e transformimit social-ekologjik. Megjithëse qytetarët janë të 

informuar dhe të ndjeshëm ndaj çështjeve ekologjike, sërish është i 

nevojshëm informimi dhe ndërgjegjësimi i tyre. Në terren vihet re nevoja 

për të shpërndarë informacione mbi transformimin social-ekologjik, si dhe 

ku konsiston ai. 

Po ashtu, qytetarët kanë nevojë të informohen se çfarë ndikimi ka ky lloj 

transformimi në jetën tonë dhe se çfarë ndodh nëse nuk shkojmë drejt tij.

Evidentimi dhe komunikimi i shembujve dhe praktikave të suksesshme 

nga rajoni dhe bota, i shërbejnë rritjes së ndërgjegjësimit qytetar për 

përshtatjen e domosdoshme me këtë lloj transformimi. 

5.3 Qasja nё komunitet.
Komuniteti është aktori kryesor në transformimin social-ekologjik. Veprimi 

i komunitetit si një dhe i vetëm, duke e vendosur veten në qendër të 

aksioneve, garanton suksesin e transformimit. Realizimi i një qasjeje 

• Rritja e kapaciteteve të institucioneve lokale në lidhje me njohjen, 

implementimin e transformimit social-ekologjik.

• Ndërgjegjësimi dhe sensibilizimi i qytetarëve mbi mjedisin, mbetjet 

urbane, transformimin social-ekologjik apo politikat globale me metoda 

më gjithpërfshirëse.

• Certifikimi i produkteve vendase, krijimi i markave lokale dhe 

mbrojtja e tyre.

• Vendosja e standardeve ekologjike si ndërtimet ekologjike, kritere të 

shfrytëzimit racional të pyjeve, kullotave, ujit dhe tokës. Zhvillimi i 

bujqësisë ekologjike, ruajtja e farave autoktone, racave autoktone dhe 

mbrojtja e tyre.

• Shkëmbime ndërqytetase, rajonale, ballkanike dhe evropiane, 

përfaqësime dhe prezantime në panaire produktesh ku promovohen 

produktet e një qyteti tjetër. 

• Promovimi i vlerave vendase, rasteve të suksesshme të biznesit apo 

iniciativash me produkteve vendase

mbështëtese dhe nxitëse ndaj komunitetit, duke e pajisur me 

informacionin e nevojshëm si kuadrin ligjor, strategjitë ndërsektoriale, 

programet dhe nismat e prezantuara në këtë drejtim, aktorët që veprojnë, 

donatorët etj, rrit besueshmërinë në komunitet. 

Kjo qasje krijon ura bashkëpunimi dhe bashkëveprimi, si dhe nxit 

komunitetin në pjesëmarrje aktive, duke qenë ata vetë promotorë dhe 

aktorë të transformimit social-ekologjik, në dobi të bashkëjetesës në 

harmoni me natyrën.

5.4 Pushteti lokal si agjent ndryshimi.
Pushteti lokal është lokomotiva tërheqëse apo agjenti kryesor udhëheqës 

drejt transformimit social-ekologjik. Si një aktor politikbërës lokal dhe i 

mbështetur nga qeveria qendrore, pushteti lokal është i pajisur dhe 

disponon strategjitë dhe bazën ligjore për të vepruar në këtë drejtim. 

Por, situata aktuale, si nga ana financiare por edhe në burime njerëzore 

dhe materiale, thuajse në të gjitha bashkitë e vendit pengon punën dhe 

përpjekjet për realizimin e transformimit. 

Është jashtëzakonisht e nevojshme ngritja e kapaciteteve të stafeve të 

bashkive në sektorët përkatës, për menaxhimin e transformimit, 

mbështetje e bashkive me dokumente strategjike apo zbërthimin e 

strategjive kombëtare në nivele lokale, duke i përshtatur me situatën.

Gjithashtu nevojitet mbështetja ekonomike e bashkive, duke i promovuar 

ato në terrenin e donatorëve, si dhe mbështetje e reflektuar në draftimin 

apo hartimin e nismave. Fuqizimi i pushtetit lokal sjell rrjedhimisht edhe 

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

dhe garanton suksesin drejt transformimit social-ekologjik

5.5 Nxitja e bashkёpunimit midis trinomit pushtet 
lokal-biznes-komunitet.
Transformimi social-ekologjik nuk mund të realizohet vetëm nga pushteti 

lokal apo qeveria qendrore, të cilat disponojnë mjetet monetare dhe 

materiale. Nevojitet partneritet gjithëpërfshirës me të gjithë shoqërinë. Për 

të arritur qëllimin, nevojitet zgjerimi i rrjetit të bashkëpunëtorëve nga 

shoqëria civile, bizneset, ekspertët, komunitetet dhe qytetarët e 

zakonshëm. Të gjithë këta aktorë si dhe qytetarë duhet të jenë aktivë në 

një proces që garanton transparencë dhe besueshmëri përmes 

gjithëpërfshirjes. 

Një praktikë e sukseshme është edhe ajo e krijimit të platformës së 

transformimit, e cila i jep formë partneriteteve të ndryshme, krijon sinergji, 

vendos prioritete të përbashkëta dhe koordinon të gjithë aktorët. 

Platforma e transformimit shërben gjithashtu si platformë për zgjidhjen e 

konflikteve dhe organizon një monitorim të vazhdueshëm, si dhe një 

vlerësim të transformimit në shoqërinë e qytetit. Mbrojtja e klimës dhe e 

resurseve, shrytëzimi i racionalizuar dhe me kritere i burimeve, duhet të 

jetë prioritet në vendimet e qytetarëve për konsumin, në vendimet e 

pushtetit lokal dhe qendror për investime si dhe në modelet zhvillimore të 

biznesit dhe të sipërmarrjeve.

Gjetjet kryesore:  

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

rinovueshme është më e ulët se ajo e aktorëve lokalë. Vetëm 45% e të 

rinjve e kanë këtë informacion. Në rastin e aktorëve lokalë, e kanë 67% e 

tyre.

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

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

kuptojnë zbatimin e saj. Pak të rinj që u përgjigjën, treguan në përgjigjet e 

tyre një kuptim të kufizuar (si energjia diellore, e erës dhe hidrike, energjia 

nga burimet natyrore të rinovueshme, energjia që shndërrohet nga një 

formë në tjetrën etj). Në rastin e aktorëve të tjerë, 50% e tyre nuk janë 

përgjigjur. 

Përgjigjet përfshinin: Përdorimi i burimeve të pafundme natyrore si era 

dhe dielli për të prodhuar energji; zëvendësimi i burimeve aktuale të 

energjisë si karburantet me energji të rinovueshme; duke e përdorur atë 

për ngrohje; përdorimi i energjisë diellore; etj.)

• Shumica e të intervistuarve (86% e të rinjve dhe 58% e aktorëve 

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

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

paneleve diellore janë bizneset dhe familjet.

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

dëgjuar për to. Megjithatë, shumica e të rinjve që u përgjigjën (ose 94%) 

nuk u përgjigjën se çfarë janë certifikatat bio dhe kush i përdor ato. Nga 

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

Shumica e njerëzve që janë përgjigjur (ose 83%) nuk kanë njohuri.

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

93% e të rinjve dhe 100% e aktorëve vendorë janë përgjigjur me “po”.

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

shumica e të rinjve (ose 72%) dhe aktorëve lokalë (ose 67%) janë përgjigjur 

me “jo”. Argumentet përfshijnë: ajri është i ndotur nga minierat e gurit; 

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

mbeturinat nga përdorimi i kimikateve në bujqësi etj.

• Për sa i përket pyetjes se si ruhen nga konsumi sipërfaqet dhe 

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

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

përgjigjur se sipërfaqet e gjelbra dhe burimet nuk ruhen nga konsumi 

(sidomos konsumi i druve të zjarrit).

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

janë përgjigjur se shkolla/universiteti përgatit ekspertë për këto fusha. 

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

bashkëkohore. Në mbështetje të përgjigjes së tyre, aktorët vendorë 

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

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

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

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

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

(22%). 68% e aktorëve lokalë janë përgjigjur se kanë njohuri për format 

solidare të mirëqenies së përbashkët, duke përfshirë mbrojtjen e 

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

ndaj natyrës.

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

ka politika rajonale që synojnë reduktimin e përdorimit të makinave. Ndër 

aktorët vendorë ka të anketuar që mendojnë se bashkia promovon 

politikat për reduktimin e përdorimit të makinave.

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

komunitetin ku jetojmë. Ai shihet si një nevojë e domosdoshme 

implementimi social, sepse ka impakt të drejtpërdrejtë dhe indirekt në 

ndryshimet klimatike.

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

anketuar, vihet 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 Përmet.

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 dhe nxitja e implementimit të kuadrit ligjor dhe nxitja e 

partneriteteve mes institucioneve lokale dhe qendrore me biznesin, OJF 

dhe komunitetin me qëllim transformimin social-ekologjik dhe ekonomik.

7. ANEKSE
1. Përpunim pyetësori;

1. Qyteti _________

2. Seksi M___ F___

3. Mosha ______

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

Nëse PO:

a) Përdorni panele diellore në familjet tuaja? Po / JO

b) A përdoren panele diellore në bizneset e qytetit tuaj? Po / JO

5. A keni dëgjuar për certifikatat bio?

6. Nëse PO, çfarë janë ato?

a) A prodhohen produkte bujqësore bio në qytetin tuaj? Po / JO

b) A konsumoni produkte bio në familjen/qytetin tuaj? Po / JO

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

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

9. A mendoni se shkolla/universiteti përgatitin specialistë për këto fusha? 

Po / JO

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

11. A ju përgatit shkolla me forma solidare të mirëqenies së përbashkët si:

a)  mbrojtja e resurseve, 

b) produkte të riciklueshme, 

c) prodhim miqësor ndaj mjedisit,

12. A ka politika rajonale të reduktimit të lëvizjes së automjeteve? PO / JO

Nëse Po:

A) A ka zgjerim të ofertave të transportit publik? Po / JO

B) A ekziston transporti publik me kosto të lirë, atraktiv dhe pa pengesa? 

Po / JO

C) A mundësohen forma komunitare përdorimi (Sharing) të automjeteve 

(autovetura, furgona)? Po / Jo 

D) A është reduktuar qarkullimi individual me automjete? Po / JO

13. A keni politika arsimore të qëndrueshme?

Nëse Po;

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

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

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

2. Përpunim interviste;

15. Bashkia ______________

16. Institucioni, subjekti __________

17. Pozicioni _________

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

Nëse PO, si e kuptoni zbatimin e saj.

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

Nëse PO, listoni përdoruesit e tyre.  

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

tuaj?

19. A keni dëgjuar për cerftifikata bio? PO / JO

Nëse PO, çfarë janë ato dhe a keni dijeni për subjekte të tilla në qytetin 

tuaj?

a) A prodhohen produkte bujqësore bio në qytetin tuaj? PO / JO

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

Nëse JO, jepni argumentet tuaja.

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

Nëse PO, jepni disa argumente tuaja.

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

fusha? PO / JO     

Nëse PO, çfarë kurrikulash përdoren në shkolla? 

A janë ato bashkëkohore?

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

qytetin tuaj si:

d)  mbrojtja e resurseve, PO / JO

Nëse PO, jepni shembuj konkretë.

e) produkte të riciklueshme, PO / JO  

Nëse PO, jepni shembuj konkretë.

f) prodhim miqësor ndaj mjedisit PO / JO

Nëse PO, jepni shembuj konkretë.

24. A ka politika rajonale të reduktimit të lëvizjes së automjeteve? PO / JO

a) Nëse PO, shprehni cili institucion, subjekt i promovon.

b) A ekziston transporti publik me kosto të lirë, atraktiv dhe pa pengesa? 

PO / JO              

Pyetje shtesë sipas institucionit apo subjektit që do intervistohet.

I- Për pushtetin lokal, bashkinë (kjo përdoret dhe për Zyrën Rajonale të 

Mjedisit, Drejtorinë e Bujqësisë)

1-A ka përfshirë institucioni i bashkisë në politikat 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 përg-

jithshme 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.


