MANUALI PËR TRANSFORMIMIN
SOCIO-EKOLOGJIK PËR

BASHKINË ROSKOVEC

www.krk.al

PËR REALIZIMIN E KËTIJ
MANUALI TË KLIMËS PUNUAN:
Koordinator Lokal dhe Hartues:
Marina Hysenj
Koordinimi në nivel kombëtar dhe
asistimi në hartim:
Sekretariati i Kongresit Rinor Kombëtar:
Dafina Peci,
Drejtoreshë Ekzekutive,
Enxhi Lipa,
Përgjegjëse Hulumtimi
Rezarta Ajazaj,
Menaxhere Programi, Fondacioni
Friedrich Ebert, Tiranë.

FALENDERIME
Falenderime të veçanta i shkojnë Fondacionit Friedrich Ebert në Tiranë, i
cili ka mbështetur prej vitesh Kongresin Rinor Kombëtar dhe programin e
dedikuar politikave rinore në nivel lokal.
Falenderime shkojnë për bashkëautoren, Marina Hysenj, koordinatore
lokale e qytetit të Roskovecit, përfaqësuese e organizatës “Shoqata njerëzit
të parët”.
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.

Disa fjalё rreth programit:

Planet lokale të veprimit për rininë 2020-2023, përfaqësojnë një punё
voluminoze të ngritur në nivel kombëtar në 12 bashki, që ka patur si synim
nxitjen e dialogut të strukturuar midis rinisë dhe institucioneve, në bazë të
një metodologjie dhe rrugëtimi të njehsuar, në bashkëpunim të ngushtë
me organizatat aktive të Kongresit Rinor Kombëtar dhe me gjerë, të rinj
nga shkollat e mesme dhe universitetet, si dhe me mbështetjen e madhe
dhe angazhimin sistematik të bashkive, njësive administrative dhe
punonjësve të tyre.
Duke vlerësuar rëndësinë e kësaj iniciative, 12 bashkitë e përfshira kanë
firmosur një memorandum bashkëpunimi, ku në këto vite kanë shtjelluar
kapituj në bazë të analizës së nevojave të të rinjve, duke përcaktuar
objektivat strategjike dhe orientuese për ndërtimin e këtyre planeve. Mes
tyre, Plani i veprimit lokal per rininë për Bashkinë Roskovec ka si qëllim
hartimin e një platforme strategjike dhe gjithëpërfshirëse, që do të nxisë
zhvillimin e një rinie që mund të luajë një rol aktiv në demokratizimin
dhe zhvillimin ekonomik vendor, si dhe Masterplani i punësimit për
Bashkinë Roskovec, i cili u fokusua në dy programe kryesore që janë:
1.

Punësimi dhe vetëpunësimi i të rinjve.

2.

Rritja e kapaciteteve të të rinjve për t’u integruar më mirë në vendin

e punës.
Këto plane do shërbejnë si një bazë orientuese politikash dhe
veprimtarish të dedikuara për sektorin e rinisë, në përputhje të plotë me
perceptimet dhe vizionin që të rinjtë dhe institucionet kanë mbi
perspektivën lokale.

2.

Disa fjalё rreth iniciativёs:

Në vijim të punës tre vjeçare mbi fuqizimin lokal të të rinjve dhe krijimin e
planeve lokale të veprimit për rininë në 12 bashki të vendit, viti që kaloi pati
në fokus të veçantё punësimin rinor, parë në disa perspektiva:
•

Informim dhe ndërgjegjësim mbi strategjitë dhe planet ekzistuese

që prekin punësimin dhe mobilitetin.
•

Ngritje kapacitetesh për rrjetin e organizatave të kongresit dhe pё

rfaqёsuesit e bashkive të përfshira në projekte.
•

Rrjetëzim ndërmjet partnerëve potencialë ndërkombёtarë dhe

aktorëve lokalë për veprimtari të përbashkëta.
•

Ndërgjegjësim të komunitetit dhe institucioneve relevante mbi

rëndësinë e një qasjeje strategjike për krijimin e mundësive për punësimin
e të rinjve etj.
Këtë vit, në vijimësi të Planeve vendore të rinisë 2019-2023, Kongresi Rinor
Kombëtar ka vendosur të trajtojë kapitullin e mjedisit, duke e ndërthurur
atë edhe me punën e vitit të shkuar, pra me çështjen e punësimit.
Eko-sipërmarrja e të rinjve për të ardhmen e ekonomisë së gjelbër (Youth
Eco-Entrepreneurship for Future of Green Economy), është nisma e
zhvilluar përgjatë vitit 2021 duke zhvilluar kërkime, takime me përfaqësues
të administratës publike, komunitetin si dhe bizneset.

3.

Disa fjalё rreth autorit:

Marina-Viktoria Hysenj është diplomuar në Universitetin e Tiranës, në
Fakultetin e Gjuhëve të Huaja për qytetërim dhe civilizim francez dhe më

pas ka vazhduar ciklin e studimeve për Master Shkencor për arsimin e
mesëm të ulët. Në vitin 2018-2019 ka kryer studimet Master Profesional për
“Zgjidhje konfliktesh dhe mosmarrëveshjes me ndërmjetësim”, pranë
Fakultetit të Shkencave Sociale. Përkrah eksperiencave të punës si dhe të
qënit një aktiviste pranë disa shoqatave në Fier, ka zhvilluar një sërë
trajnimesh me tematika të ndryshme, në fusha të ndryshme. Që prej vitit
2018, mban rolin e koordinatores lokale të Roskovecit, në kuadër të
programit të dedikuar politikave rinore në nivel lokal, të zhvilluar nga
Kongresi Rinor Kombëtar në bashkëpunim me Fondacionin Friedrich
Ebert Tiranë.
Deklaratë mbi të drejtën e autorit:
Opinionet dhe përmbajtja e këtij manuali janë pronë intelektuale e
autorit të punimit dhe Kongresit Rinor Kombëtar. Ato nuk shprehin
domosdoshmёrisht pikёpamjet apo qёndrimet e Fondacionit
Friedrich-Ebert.

TABELA E PЁRMBAJTJES

1. PЁRSE KY MANUAL?
Pas hartimit të Planeve lokale të veprimit për rininë në vitin 2019, proces
që nisi në vitin 2017, programi ka treguar se është një mekanizëm shumë i
vlefshëm mësimi dhe zhvillimi për organizatat rinore aktive, të rinjtë në
përgjithësi dhe institucionet vendore në ushtrimin e dialogut të
strukturuar dhe vizionit të përbashkët. Vitet e fundit, kriza klimatike është
shndërruar në një kërcënim serioz për njerëzimin duke prekur fushat e
jetës në të gjitha dimensionet, e për këtë arsye është e arsyeshme dhe e
nevojshme që këtë vit të trajtohet kapitulli “Eko-sipërmarrja e të rinjve” për
të ardhmen e ekonomisë së gjelbër.
Kjo është një tematikë që prek komunitetin dhe të rinjtë në veçanti,
drejtpërdrejt përgjatë përditshmërisë së tyre, duke u nisur që nga ndotja e
ajrit, e deri tek ndotja e ujit të pijshëm. Për këto arsye u pa i nevojshëm
përpilimi i këtij manuali, i cili u ndërtua mbi bazën e analizave territoriale
që Bashkia e Roskovecit na vuri në dispozicion, por edhe të nevojave dhe
dëshirave të shprehura nga banorë dhe grupet e ndryshme të interesit në
Bashkinë e Roskovecit.
Gjatë periudhës së hartimit të tij janë realizuar vizita në terren dhe
institucione publike, me qëllim grumbullimin sa më të efektshëm të
informacionit dhe krijimin e bazës së të dhënave, duke zhvilluar intervista
dhe anketime. Bashkëpunimi me vetë komunitetin dhe biznesin vendas,
koordinimi me bashkinë dhe institucione të tjera, do të shërbejë si
pikënisje për edukimin e qytetarëve, bizneseve, standardizimin dhe një
proces të panjohur deri më tani, mbi "të menduarit e gjelbër", ku të rinjtë
janë nxitësit dhe nismëtarët e parё të ndryshimit.

2. KRIZA KLIMATIKE DHE SITUATA
AKTUALE NЁ SHQIPЁRI.
Ndryshimet klimatike tanimë janë duke ndodhur, ndërsa në vitet dhe
dekadat e ardhshme do të rrisin ndikimin në elementet themelore të
jetës, si në botë, ashtu edhe në Shqipëri. Tashmë është e qartë për të
gjitha shoqëritë lokale dhe globale se rritja e temperaturave, ulja e sasisë
së reshjeve, shtimi i fenomeneve negative të motit, rritja e nivelit të detit,
janë pasojat e pashmangshme të kësaj krize. Mostrajtimi i ndikimeve nga
ndryshimet klimatike mund të shkatojë çrregullime të konsiderushme
ekonomike dhe mjedisore.
Për rrjedhojë, dita ditës po rritet edhe më shumë nevoja që ndryshimet
klimatike dhe ndikimet e saj të integrohen në politikat, strategjitë dhe
planet zhvillimore. Ndryshimet klimatike identifikohen në vlerat mesatare
dhe absolute të temperaturave të ajrit dhe reshjeve atmosferike, që janë
dhe dy elementet kryesore të klimës. Ndryshime janë vërejtur edhe në
elementet dytësore si numri i ditëve të nxehta apo netëve tropikale, në
shtimin e valëve të nxehtësisë dhe ngricave, në kohëzgjatjen e periudhave
të thata dhe shfaqjen e fenomeneve të ndryshme atmosferike.
Dekada e dytë e viteve 2010-2020 shoqërohet me përmbytjet e Shqipërisë
Veriore, ku banorët u izoluan për gati 1 muaj nga ujërat që zaptuan qarqet
Shkodër, Lezhë, Kurbin dhe pjesërisht Krujën. Zona të ndryshme urbane u
përballën me përmbytje të izoluara nga viti në vit, deri në shkurtin e vitit
2015 kur një tjetër përmbytje e përmasave masive rrezikoi jetën dhe
pasurinë e banorëve nga Fieri deri në Gjirokastër.

Një stuhi e natyrës tropikale përfshiu Shqipërinë nga Veriu në Jug, duke
regjistruar reshje mbi 200 milimetra në 24 orë, reshje këto më të larta se
sasitë e reshjeve mujore për shumicën e zonave perëndimore dhe jugore.
Intensiteti i lartë i reshjeve në 2-3 ditë dhe prurjet e shumta bënë që lumi
Vjosa të dalë nga shtrati dhe të vërshojë në të gjithë zonën jugore, duke
përmbytur shtëpi dhe rrëmbyer gjithë çfarë gjente përpara. Është
pikërisht kjo dekadë që përmban edhe 5-vjeçarin më të nxehtë në
historinë e matjeve klimatike; vitet 2015 – 2019 janë vitet më të nxehta në
historinë e matjeve, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në rajon.
Rritja e nivelit të detit si pasojë e shkrirjes së akullnajave globale.
Kjo rritje e nivelit të ujit është më e dukshme në brigjet e Adriatikut, të
cilat jo vetëm janë gërryer, por uji ka përparuar me të paktën 50 metra në
drejtim të tokës. Zaptimi i brigjeve nga uji ka pakësuar brezat e gjelbër në
zonat perëndimore, ndërsa në të gjithë shtrirjen Veri-Lindje-Jug, brezat
pyjore janë dëmtuar nga prerja dhe djegia. Degradimi i hapësirave pyjore
nga prerja pa kriter, nga djegiet për shkaqe natyrore, apo ato nga dora e
njeriut, vlerësohen si dëmi më i madh që shqiptarët i kanë bërë mjedisit.

Efektet e ndryshimeve klimatike në Shqipëri:
Përmbytje - Nga studimet ndërkombëtare, Shqipëria renditet në vendet
me rrezikshmëri të lartë për dukuri ekstreme si përmbytjet, thatësirat dhe
zjarret në pyje, por për shkencëtarët, shqetësimi më i madh është se janë
ulur në minimum reshjet e dëborës dhe nuk ka më depozitim të saj në
majat e maleve. Gjithashtu, ekspertët shtojnë se ngrohja globale dhe
ndryshimet klimatike e rrezikojnë Shqipërinë nga ultësira perëndimore,
sepse me ngritjen vetëm 5 cm të nivelit të detit, aty përmbyten hapësira
të mëdha toke që janë afër zeros ose nën nivelin e tij.

Shqipëria nuk ndikon në klimën globale, por është duke e pësuar nga
veprimtaria e shteteve të tjera. Shqipëria vlerësohet tanimë nga institutet
ndërkombëtare si një vend i dekarbonizuar, për shkak të mbylljes së
industrive të vjetra metalurgjike dhe mosshkarkimit të gazrave në
atmosferë, por nga tjetër ajo ka dëmtuar pyjet e veta dhe nuk po kryen
investime afatgjata në ruajtjen dhe zhvillimin e mjedisit të saj.
Temperaturat vazhdojnë të mbeten 2 gradë celsius më të larta edhe tani
në muajin nëntor, ndërsa reshjet e zakonshme për stinën e vjeshtës ende
janë larg mesatareve shumëvjeçare.
Ndryshimi i temperaturave - Në 20 vitet e fundit, stinët po humbasin
tiparet klimatike. Sezoni dimëror është bërë më i butë dhe më i shkurtër,
ndërsa sezoni veror sa vjen dhe bëhet më i nxehtë, por edhe më i gjatë në
raport me sezonin e pranverë-vjeshtës. Është e vërtetë se dimri është
zbutur, por natyra nuk ka harruar të sjellë periudha deri 15 ditore, me
temperatura shumë të ulëta, teksa termometri zbret deri 10 gradë nën
zero edhe në zonat bregdetare, por edhe ngrica të rralla, të cilat përfshijnë
100% të sipërfaqes së Shqipërisë. Nga ana tjetër, stina e verës në këto dy
dekada ka thyer rekorde nga pikëpamja termike, duke regjistruar
temperatura të larta deri 39 gradë, jo vetëm në zonat bregdetare por edhe
në zonat malore si Peshkopia, Kukësi dhe Hasi.
Niveli i detit – Referuar studimeve mbi rritjen e nivelit të detit,
shkencëtarët kanë parashikuar se rritja do të shkojë 3-6 metra në të gjithë
botën, deri në vitin 2100. Raportet nuk tregojnë ekzaktësisht se kur uji do
të përmbysë qytetet, por emetimi aktual i gazeve serrë do ta nisë procesin
e fundosjes ujore në vitin 2200. Thënë ndryshe, në pesë apo gjashtë breza,
Shqipëria do të përballet me një det që do të rritet me një metër.

3. ANALIZA E SITUATЁS NЁ NIVEL
LOKAL:
Për të patur një vlerësim të saktë të situatës aktuale në Bashkinë e
Roskovecit, është e rëndësishme që të vlerësohet gjendja e mjedisit duke
marrë me radhë të gjitha proceset.
Klima përbën një element shumë të rëndësishëm në zhvillimin e bimësisë,
ashtu edhe në fenomenin e erozionit. Shqipëria ndahet në katër zona
mesdhetare fushore, mesdhetare kodrinore, mesdhetare paramalore dhe
mesdhetare malore, secila prej tyre e ndarë në disa nënzona.
Sipas përcaktimit që bëhet në Hartën e zonave Klimatike të Shqipërisё, i
gjithë territori i Bashkisë së Roskovecit ndodhet në zonën klimatike
“mesdhetare kodrinore”. Në formimin e mikroklimës së Bashkisë së
Roskovecit, rol të rëndësishëm luan prania e lumit Seman. Roskoveci
karakterizohet nga një klimë e butë, e ngrohtë dhe e moderuar, sipas
klasifikimit që i bën Koppen.Vera është e nxehtë dhe pjesërisht e
thatë/lagësht dhe dimër i ftohtë dhe i lagësht.
Përsa i përket reshjeve, ato janё më tepër në shpatet perëndimore e
jugperëndimore të maleve dhe më pak në shpatet lindore. Një
shpërndarje e tillë është e lidhur me vendosjen e relievit. Probabiliteti i
rënies së reshjeve ndryshon gjatë gjithë vitit. Periudha e thatë zgjat rreth
2.6 javë, sezoni lagështirës zgjat 7.1 muaj. Erërat ndihen për pjesën më të
madhe të vitit rreth 5.5 muaj, me shpejtësi mesatare më shumë se 3.0
metër për sekondë. Periudha e qetë e vitit zgjat 6.5 muaj. Era kryesisht fryn
nga jugu për 3.5 muaj, nga shkurti – maj; si dhe për 2.6 muaj nga shtatori
deri dhjetor, me pikun e saj prej 40% më 11 maj.

Era fryn kryesisht nga lindja për 1.9 muaj, nga dhjetori deri në shkurt me
pikun e saj 38% më 1 janar. Era fryn kryesisht nga perëndimi për 4 muaj,
nga maji deri në shtator, me pikun e saj 38% më 25 korrik. Bashkia e
Roskovecit është pjesë integrale e territorit dhe administrimit të qarkut të
Fierit. Territori i Bashkisë së Roskovecit prej 126.14 km2, ndodhet në pjesën
qëndrore-veriore të Shqipërisë së Jugut dhe në pikëpamje
gjeomorfologjike është pjesë e zonёs së gjerë kondrinore që përfshin
Shqipërinë qëndrore dhe atë jugore. Gjysma jugore e territorit të kësaj
bashkie ka ndërtim kodrinor, dhe ulet në drejtim të veriut, ku lidhet me
pjesën jugore të fushës së Myzeqesë. Për rrjedhojë, relievi i Bashkisë së
Roskovecit mund të ndahet në dy njësi gjeomorfologjike, zona kodrinore
dhe zona fushore. Zona kodrinore ndërpritet nga përrenj të shumtë por të
vegjël, formimi i të cilëve lehtësohet nga ndërtimi argjiloro-fushor i tyre, të
cilët dallohen për erodimin e lartë. Në pjesën e poshtme të përrenjve më
të mëdhënj ka tarraca të vogla auviale-proluvial (krijuar nga materialet e
lumejve ose jo), të cilat kultivohen dhe kanë rёndësi të madhe për
ekonominë lokale. Zona fushore përbën pjesën veriore të territorit të
Bashkisë Roskovec dhe përfshin pjesërisht edhe pjesën qëndrore të saj.
Kjo zonë bën pjesë në skajin më jugor të fushёs së Myzeqesë dhe lartësia e
saj luhatet rreth 4-10 m mbi nivelin e detit. Pasurinë më të madhe,
Roskoveci e ka nga vendburimet e naftës.
Në vitin 1949 u shpua pusi i parë, i cili edhe u vu në shfrytëzim në zonat
Patos-Marinëz. Që prej vitit 2004, filiali i Bankers Petroleum Albania LtD,
një kompani kanadeze private, operon në Shqipëri në zonën e Roskovecit,
Patosit dhe Marinzës. Albpetrol Petroleum Albania e cila është kompani
shtetërore, operon në Shqipëri që prej vitit 1918, ku ka nisur aktivitetin
fillimisht në Vlorë, në Dreshovicë dhe ndër vite ka qenë në zbulim për puse

të reja. Në zonën e Patosit ka filluar aktivitetin që prej 1970. Roskoveci ka
një lum të vogël, ai i Kurjanit, i cili rrjedh në drejtim lindje-perëndim, si dhe
rezervuarin artificial të Kumanit, i cili ndodhet nё pjesën qendrore të
territorit të bashkisë, që përdoret për ujitje.
Roskoveci është një zonë me ndotje ajri të lartë nga aktivitetet e industrisë
së naftës ndër vite, e cila përdor praktika dhe teknologji të vjetra. Si
rezultat, vihen re sheshe të amortizuara e të braktisura të kësaj industrie,
të cilat shkaktojnë edhe kontaminimin e ajrit përreth. Ndryshimet
klimatike do të prekin Roskovecin në disa sektorë të rёndësishëm siç janë
bujqësia, energjia, biodiversiteti, toka dhe ekosistemet ujore. Për këtë
arsye, duhen marrë masa për fortifikimin e barrierave të brigjeve të
lumenjve, kryesisht në zonat problematike, të cilat janë të prekura edhe
nga erozioni lumor.
Gjithashtu, duhen marrë masa për furnizime ushqimore në rastet
ekstreme, kur kulturat bujqësore dëmtohen nga përmbytjet masive dhe
periudha e gjatë e thatësirës. Rritja e temperaturës lidhet drejtpërdrejt me
ndryshimet klimatike. Nga një vlerësim i bërë në nivel ekspertësh, përgjatë
viteve 2030-2100 temperaturat do të vijnë duke u rritur mesatarisht 1.7C në
vit, deri në 2.2 C dhe maksimalisht do të arrijë 2.8 C-3.5 C në vitin 2080.
Ndërsa në vitin 2100 parashikohet temperatura mesatare vjetore 2.4 - 4.1C.
Shqetësues është fakti që temperaturat do të rriten sipas parashikimeve
në stinën e verës, duke e bërë më të nxehtë dhe më të thatë. Ulja e
rreshjeve vjetore është një tjetër problematikë që pritet të pengojë
zhvillimin bujqësor dhe që mund të shkaktojë probleme të tjera në sektorë
të ndryshëm ekonomikë.

Ajo çfarë do të mundësonte një përshtatje të mirë të ndryshimeve
klimatike është pikërisht mendimi në mënyrë strategjike dhe garantimi i
zhvillimit social e ekonomik, në harmoni me mjedisin dhe burimet
natyrore, si dhe bashkëpunimi i njësive administrative dhe bashkisë. Është
e nevojshme që theksi të vihet në krijimin e një kornize të duhur të
bashkëpunimit për të futur koncepte, stimuj politikash ose ndryshime
ligjore përmes një aleance shumëdimensionale që përfshin: institucionet
përgjegjëse për punësimin, zhvillimin e qëndrueshëm dhe mjedisin,
deputetët e zonës të angazhuar në komisionet përkatëse parlamentare,
komunat e bashkitë, komunitetin e bizneseve dhe komunitetin e
qytetarëve, zyrën e delegacionit të BE-së, OJF-të rinore e mjedisore etj.

4. ÇFARЁ ЁSHTЁ TRANSFORMIMI
SOCIAL-EKOLOGJIK?
Një numër autorësh besojnë se detyra e ekologjisë sociale është para së
gjithash të studiojë ligjet e natyrës dhe shoqërisë. Në ditët e sotme, në
botën globale, terma të tillë si gjelbërim, tranzicion i madh apo
social-ekologjik, ose transformimi shoqëror, ekonomia e gjelbër dhe
tranzicioni social-teknik, janë koncepte të njohura e të aplikuara gjerësisht.
Qëllimi i tyre është të ofrojnë një qasje gjithëpërfshirëse për të kuptuar
ndryshimin e mjedisit global dhe të kontribuojnë në një strategji sociale e
politike për përballimin e krizës.
Sot ekologjia është në një gjendje të vështirë dhe po përballet me sfida si
shfrytëzimi pa kriter i burimeve natyrore dhe ezaurimi i tyre, shumë lloje
kafshësh dhe bimësh janë në prag të zhdukjes, shirat acidikë po vijnë

gjithnjë e më shpesh, numri i vrimave të ozonit po rritet,
ndryshimi/spostimi i stinëve, si për shembull zgjatja e stinës së verës etj.
Njerëzimi duhet të reflektojë sa më shpejt për dëmet që po shkakton në
botën përreth tij dhe të fillojë të zgjidhë problemet globale mjedisore.
Bashkia duhet të jetë motori lëvizës për të adresuar nevojat e komunitetit,
bizneseve, të rinjve dhe të sigurojë që plotësimi i këtyre nevojave nuk
dëmton mjedisin në të cilin jetojmë.

5. TRANSFORMIMI SOCIAL-EKOLOGJIK
NЁ PRAKTIKЁ:
Aktualisht evidentohet miratimi i ligjeve mjedisore nga institucionet
ligjvënëse shqiptare, pra Parlamenti Shqiptar. Mirëqeverisja dhe
ligjshmëria kanë në themel të tyre jo vetëm ligjet në nivel kombëtar, por
edhe ligje specifike që prekin veprimtarinë e nivelit lokal siç është Ligji
139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, i cili specifikohet në: fushën e
mbrojtjes së mjedisit në nivel vendor/fushën e mbrojtjes së mjedisit në
përgjithësi dhe mbrojtjes së tokës nga ndotja, fushën e mbrojtjes dhe
ruajtjes së ujërave dhe ajrit/fushën e mbrojtjes së natyrës dhe pyjeve

5.1

Ku merr formё ky transformim:

Ligji 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” ka gjetur zbatim në nivel lokal
në politikat publike vendore që kanë të bëjnë me mbrojtjen e mjedisit,
duke mbajtur pastër tokën, ujin dhe ajrin. Mbjellja e pemëve të reja është
pjesë e politikave publike lokale të bashkisë dhe Drejtorisë së Bujqësisë
dhe Mjedisit. Kjo politikë është përqafuar edhe nga institucionet arsimore,
OJF-të lokale. Procesi i këtij transformimi ka filluar, por është e nevojshme
që aktualisht të ofrohen modele shumë më të avancuara për përdorimin e

energjisë së rinovueshme, si domosdoshmëri e nevojave të kohës,
pavarësisht se ne nuk jemi një vend kryesues në politikat mjedisore. Ne
duhet të nxjerrim mësime nga vendet e zhvilluara europiane për të
tejkaluar fazat dhe eksperiencat të cilat ata i njohin dhe i kanë kaluar.
Shqipërisë i duhet të marrë modelet më të mira që aktualisht ofron kjo
përvojë.

5.2 Ndёrgjegjёsimi qytetar.
Ndërgjegjësimi qytetar është elementi kryesor, i cili duhet të ofrohet nga
institucionet publike arsimore në nivel politikash qendrore dhe lokale. Nga
kërkimi i realizuar me intervistat dhe anketat, evidentohet qartë se duhet
intensifikuar ndërgjegjësimi qytetar për transformimin social-ekologjik,
veçanërisht i të rinjve. Ky ndërgjegjësim duhet të realizohet nga
institucionet publike arsimore, edukimi formal dhe joformal, media etj.
Ndërgjegjësimi qytetar është efikas kur ai zbatohet në praktikë dhe për
këtë nevojiten projekte afatshkurtra, afatmesme me aktorët publikë dhe
jopublikë, lokalë të bashkisë, institucioneve arsimore, OJF-ve rinore,
mediave. biznesit etj.

5.3 Qasja nё komunitet.
KTë rinjtë dhe komuniteti lokal kanë nevojë të marrin njohuri dhe
informacion shtesë rreth këtyre fushave, në mëyrë që bashkë me rritjen e
informimit, të rritet edhe shkalla e ndërgjegjësimit. Modelet modeste që
ekzistojnë në komunitet si qëndrimi ndaj ndotjes së tokës, ujit, ajrit,
përdormi i farave tradicionale bio, projektet e OJF-ve, ngrohja e ujit me
panele diellore në hotele, restorante, familje, riciklimi i mbetjeve etj, janë
qasje pozitive të cilat duhet të pranohen, intensifikohen, reklamohen dhe
të ripërtërihen me modele të avancuara të kohës, duke bashkëpunuar me

të gjithë aktorët lokalë. E gjithë kjo do të shërbente si nxitje për krijimin
dhe transformimin social e mjedisor në nivelin lokal.

5.4 Pushteti lokal si agjent ndryshimi.
Pushteti lokal ka aftësinë, mundësinë dhe kompetencat ligjore për të qenë
agjenti kryesor i ndryshimit, mbështetur në Ligjin 139/2015 “Për
vetëqeverisjen vendore”, i cili specifikohet në:
fushën e mbrojtjes së mjedisit në nivel vendor/fushën e mbrojtjes së
mjedisit në përgjithësi dhe mbrojtjes së tokës nga ndotja/fushën e
mbrojtjes dhe ruajtjes së ujërave dhe ajrit/fushën e mbrojtjes së natyrës
dhe pyjeve.

5.5 Nxitja e bashkёpunimit midis trinomit pushtet
lokal-biznes-komunitet.
Nga të gjithë aktorët lokalë kërkohet një bashkëpunim i ngushtë
afatmesëm dhe afatgjatë me njëri-tjetrin, duke patur prioritet
transformimin social e mjedisor. Të gjithë janë pjesë e mjedist social lokal,
të gjithë janë pjesë e domosdoshme e pjesëmarrjes aktive në këtë
bashkëpunim, në të cilin duhet identifikuar qartë roli, detyrat dhe
përgjegjësitë e secilit prej tyre. Që ky bashkëpunim të jetë real dhe
afatgjatë, i takon pushtetit lokal si agjent kryesor i ndryshimit të krijojë
hapësirat e nevojshme e të larmishme për aktorët e tjerë lokalë si biznesi
dhe grupet komunitare heterogjene.
Gjetjet kryesore:
•

Energjia e rinovueshme nuk njihet nga të gjithë si koncept, por as

përdorimi i plotë i tij në shoqëri.
•

Energjia e rinovueshme ka përdorim të kufizuar dhe në biznese

përdoret më shumë se në familje.
•

Energjia e rinovueshme po pilotohet në Bashkinë Roskovec për

ngrohjen e shkollave që po ndërtohen së fundmi.
•

Certifikatat bio njihen prej 66% të të intervistuarve dhe 34% e tyre

nuk kanë informacion nëse ka të tilla në qytetin e Roskovecit.
•

Në nivel vendor, rezultoi se 79% prej të intervistuarve pohuan se ka

ndotje të ujit/ajrit dhe tokës, në bashkinë Roskovec.
•

Institucioni i Bashkisë me politikat e tij, transformimin ekologjik të

dekarbonizimit të mjedisit, njihet pak prej të intervistuarve.
•

Oferta e komunitetit për transformimin social-ekologjik (në trajnim -

ndërgjegjësim të komunitetit, në transport publik, në partneritet me
subjektet private, me bujqësinë, me shkollat e përgjithshme dhe
profesionale) perceptohet pjesërisht pozitive nga të intervistuarit.
•

Oferta nga pushteti lokal ose ndonjë institucion tjetër (shoqata

mjedisore, banka) për investime miqësore ndaj mjedisit pranohet se
ekziston, por në nivel tejet të ulët.
•

Të rinjtë kanë mungesë informacioni në lidhje me energjinë e

rinovueshme dhe ekzistencën e certifikatave bio.
•

Panelet diellore në familjet e të rinjve përdoren në mënyrë të

kufizuar, vetëm 35% e tyre e përdorin në familje, si dhe kanë informacion
të kufizuar për përdorim të paneleve diellore nga ana e bizneseve.
•

Prodhimi/përdorimi i produkte bujqësore nio në qytetin e tyre nuk

pranohet nga afërsisht 70% e tyre.
•

Të rinjtë në shumicë, 80% pranojnë se toka, uji, ajri janë jo të pastra

dhe mungon qëndrimi miqësor ndaj mjedisit.

6. TRANSFORMIMI SOCIAL-EKOLOGJIK
SI MODEL ZGJIDHJEJE PЁR
NDRYSHIMET KLIMATIKE:
•

Nevojitet një proces ndërgjegjësimi në shkolla, duke e vënë theksin

te rëndësia ekologjike dhe rolin e saj në jetën e përditshme. Nga
informacionet e marra, lënda e mjedisit zhvillohet si orë mësimore në
shkolla, por është e patrajtuar plotësisht pasi nuk janë ekspertët ata që
zhvillojnë lëndën. Zhvillimi i një ore mësimore me praktika të posaçme do
të ketë më tepër efekt pozitiv dhe një qasje shumë më të prekshme.
•

Vizitë e bizneseve ekologjike me praktika funksionale dhe më pas

punësimin e të rinjve. Lidhja e aleancave të bashkëpunimit me këto
biznese që janë modele suksesi, duke shpjeguar hapat që ka ndjekur për
të arritur suksesin, duke zhvilluar sesione takimesh dhe sesione
informuese, do të nxisë më tej të rinjtë të krijojnë projekte pilotё.
•

Zhvillimi i sesioneve informuese me komunitetin për njohjen me

termat e transformimit social-ekologjik si shpërndarja e publikimeve
informuese, takime ballë për ballё, spote reklamuese me temë mjedisore
etj, duke qenë se teknologjia, inovacioni është gjithmonë në zhvillim,
sesionet informuese me komunitetin, bizneset, bujqërit apo fermerët do të
sjellë përfitime shumë të mëdha.
Një shembull i kësaj është mënyra se si fermerët mund të përdorin sa më
pak pesticide. Trajnimet e stafit mbi termat mjedisorë janë të
domosdoshëm duke qenë se u vu re mungesë informacioni për
certifikatat bio. Më pas ata do të jenë në gjendje për t’ja përcjellë këtë

informacion fermerëve.
•

Mbështetja dhe promovimi i sipërmarrjeve ekologjike me anë të

projekteve mbështetëse qoftë nga bashkia apo OJF të ndryshme. Idetë
novative që të rinjtë mund të shfaqin duke krijuar projekte pilote të
monitoruara dhe mbështetura nga ekspertët e bizneseve ekologjike. Për
shembull, mënyra se si mund të prodhojnë në mënyra të tjera energji të
rinovueshme nga territoret ku nxirret nafta në bashkëpunim me
kompaninë përgjegjëse. Përforcimi i bashkëpunimit me OJF e zonës,
ekologjike, mjedisore do të lehtësojë punën e bashkisë duke punuar së
bashku për gjetjen e ekspertëve apo zhvillimin e këtyre trajnimeve.
•

Vendosjen e koshave të ndarë të mbeturinave. Me diferencimin e

mbeturinave sipas materialeve, plastikë, qelq, letër, ato ushqimore dhe
rroba të panevojshme që hidhen nëpër kosha, do të ndihmojë në
lehtësimin e përpunimit dhe ricklimit e tyre. Ka disa masa të rëndësishme
që kjo bashki mund t’i ndërmarrë për të mbështetur përdorimin optimal
të energjisë, burimeve ujore dhe burimeve naftë nxjerrëse. Ndërmarrja e
këtyre hapave tani do të ndihmojë për të menaxhuar më mirë luhatjet e
klimës dhe për të krijuar mundësinë që vendi në të ardhmen të jetë më
elastik ndaj ndryshimeve klimatike.
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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
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ekologjik? (në trajnim-ndërgjegjësim të komunitetit, në transport publik,
në partneritet me subjektet private, me bujqësinë,me shkollat e përgjithshme dhe profesionale) ? PO / JO
Nëse PO, listoni konkretisht ofertat
II-Për subjektet private
1- A përdorni standarde të caktuara për mbrojtjen e mjedisit në subjektin
tuaj? PO / JO
Nëse PO, i përshkruani.
2- A keni oferta nga pushteti lokal ose ndonjë institucion tjetër (shoqata
mjedisore, banka) për investime miqësore ndaj mjedisit? PO / JO
Nëse PO, i përshkruani.
III-Për shkollat, universitet, OJF mjedisore
1- A keni politika arsimore mjedisore të qëndrueshme? PO / JO
Nëse PO, përshkruajeni.
2-A ka oferta arsimore mjedisore trajnimi rajonal? PO / JO
Nëse PO, përshkruajeni.

