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VALBONA MAZREKU

Mesazh nga Drejtuesja Ekzekutive

“Në një botë që shpesh sfidon shpresat tona, ne mund të sfidojmë më së miri zhvillimin e pakontrolluar me
 informim, përfshirje dhe alternativa miqësore me mjedisin”. 
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‘Çdo gjë që është e çmuar është e pambrojtur’ ka thënë një poet 
hollandez. Edhe organizatat e shoqërisë civile për mjedisin dhe 
natyrën janë me siguri të tilla. Vullneti politik dhe gatishmëria e 
qytetarëve për të kontribuar për çështjen janë faktorët kryesor, 
që mund të sjellin ndryshimin, sidomos atë të qëndrueshëm. 
Është e padiskutueshme se qeveria ka nevojë për shoqërinë 
civile në dialogun me qytetarët. Në një demokraci pjesëmarrëse 
aktorët kyç janë të nevojshëm për të përfaqësuar qytetarët dhe 
‘për t’u dhënë zë atyre që nuk kanë një zë’, si natyra dhe mjedisi. 
Së fundmi, kur gjërat dalin jashtë kontrollit për shkak të një politike 
jo të mirë apo veprimeve të papërgjegjshme të autoriteteve, 
individëve apo kompanive; cilësia e mjedisit, shëndeti i njerëzve 
dhe cilësia e jetës kërcënohet. Janë këto raste kur qytetarët 
organizohen për të mbrojtur mjedisin e tyre. 

Në këtë kontekst Milieukontakt (MiA) ka luajtur një rol tepër aktiv 
në çështje dhe fushata të ndryshme të ndërmarra nga shoqëria 
civile, për mbrojtjen e burimeve natyrore nga tjetërsimi, duke i 
thënë ndal shkatërrimit, ndotjes, apo politikave aspak miqësore 
me mjedisin. Sa më sipër janë fushata të vogla apo veprime 
të shkëputura në kohë të organizatave të shoqërisë civile, por 
kanë qenë të kordinuara mes nesh si dhe janë mbështetur nga 
faktor ndërkombëtar, duke i ngritur këto çështje në axhendat e 
komisioneve të BE-së apo edhe të forumeve teknike. E veçanta 
e këtij bashkëpunimi ka qenë sinergjia e krijuar nga ekspertiza 
e brendshme (përmes studimeve dhe raporteve të plota 
teknike) dhe veprimeve advokuese mbështetur edhe nga faktori 
ndërkombëtar. Zëri i shoqatave ka arritur të përcillet jo vetëm 
pranë ministrisë përkatëse, por edhe në Komisionin Parlamentar 
të Veprimtarisë Prodhuese, Tregtisë dhe Mjedisit apo edhe në 
tryeza pune me aktorë ndërkombëtar, duke tërhequr vëmendjen 
për zhvillimin e pakontrolluar veçanërisht në sektorin e energjisë. 

vlerësimit strategjik mjedisor për HEC-et e vegjël dhe të mesëm, 
si dhe ka qenë një burim i mirë referues për Strategjinë Sektoriale 
të Energjisë.
Angazhimi i MiA-s për të mbështetur zhvillimin e rrjetëzimit 
është përshkruar gjerësisht në libërthin “Lëvizja Mjedisore nën 
kontekstin Evropian”. Rrjetëzimi mund të përshkruhet si një 
shkëmbim horizontal, ku informacioni kordinohet, mbështetet 
dhe shpërndahet, por jo të kontrollohet. Rrjetëzimi është një 
strukturë shumë e rëndësishme, e cila kërkon mbështetjen dhe 
respektin e të gjithë aktorëve të saj.    

Një lëvizje mjedisore është e suksesshme kur përveç 
profesionalizmit, ndjesive dhe perceptimeve individuale, ka 

nga aktor privat, mbështetje e cila u pasua më vonë nga qeveritë 
përkatëse (p.sh rasti i Hollandës). Në më të shumtën e rasteve 

apo anëtarësime individuale ose mbështetje tepër e vogël nga 
qeverisja lokale dhe kombëtare. 

“Kemi punuar dhe do të vazhdojmë të punojmë çdo 
ditë, që të jetojmë në një botë më të mirë se ajo që 
gjetëm. E dimë, kemi një rrugë të gjatë përpara si dhe 
shumë punë për të bërë. Por, ne jemi të angazhuar 
si dhe mirëpresim të gjithë vullnetarët, për t’u bërë 
pjesë e rrugëtimit tonë”. 

Angazhimi ynë kombëtar përkrah shoqërisë civile
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Qytetarët 6241

Nxënës dhe studentë 4000

Mësuesit 102

Bashkëpunëtorët 55

Bashkitë 51

Donatorët 32

Projektet e zbatuar 32

Ekspertët 28

Botimet 15

Angazhimi ynë ndërkombëtar

NDIKIMI NË SHIFRA 
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ZHVILLIMI I QENDRUESHËM

Sektori A
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përdorur mundësitë për të promovuar Përmetin si një destinacion me potencial zhvillimi 
dhe atraksione turistike”  (Gilberto Jaçe, ish Kryetari i Bashkisë Përmet)

Grupi kryesor i përfshirë përgjatë projektit ka qenë gratë dhe të rinjtë e papunë 
në zonat rurale, duke iu ofruar mundësi të reja të përfshirjes social-ekonomike  
(RISE-OP). Përgjatë zbatimit të projektit dy vjeçar grupet e synuara rritën aftësitë dhe 
njohuritë e tyre përmes kurseve profesionale. Duke përmirësuar aftësitë e tyre tanimë ata 
janë të gatshëm për krijimin e sipërmarrjeve të reja në sektorin e artizanatit dhe turizmit. 
Sipërmarrjet e reja dhe ato ekzistuese rritën dhe përmirësuan marketimin në gjithë 
territorin e Përmetit, përmes përdorimit të mjeteve që ofron media sociale në përgjithësi. 
Praktikat dhe mësimet e një numri të konsiderueshëm të grave dhe të rinjëve të papunë 
u tejçuan e promovuan në nivel vendor e kombëtar.

Aktorët Partnerët Donatori

Gratë, të rinjtë dhe sipërmarrjet e Pro 
Përmetit nga bashkia Përmet dhe Këlcyrë

Bashkia Përmet
Milieukontakt Shqipëri, Cesvi Përmet

IADSA Programi i Bashkëpunimit dhe 
Zhvillimit Italo-Shqiptar

Rritja e aftësive 
të 89 grave rurale 
dhe të rinjëve të 
papunë në rrethin 
e Përmetit në 
artizanate dhe 
shërbime turistike.

Përmirësimi 
i kushteve 
ekonomike të 
100 grave rurale 
dhe të rinjve të 
papunë nëpërmjet 
sipërmarrjeve të 
reja.

183 nxënës 
të shkollave 
9-vjeçare ndoqën
kurse artizanale
si pjesë e shtuar
e kurrikulës
shkollore.

Krijimi i 22 
sipërmarrjeve të 
reja në Bashkinë e 
Përmetit.

A. Zhvillimi i Qëndrueshëm

Projektet e zhvilluara përgjatë viteve 2015-2020

Korrik 2013 – Qershor 2015 “Shanse të përfshirjes social-ekonomike të grave” 

Rezultatet:Rezultatet:
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“Ndërtimi i HEC-eve të vegjël ka ndikuar në krijimin e kostove ekonomike dhe sociale për komunitetet lokale; siç është mungesa e 
ujit për konsumet bazë, duke prekur në mënyrë të drejtpërdrejtë sektorin e bujqësisë dhe turizimit. Në kontekstin mjedisor ka ndikuar 
në peizazhin estetik, megjithatë ende mungon një vlerësim për humbjet e biodiversitetit, larmishmërisë biologjike etj” 

(Spase Shumka, ekspert mjedisi)

Mekanizmat e bashkëpunimit mes OSHC-ve dhe Qeverisë për 
ofrimin e mendimit profesional e qytetar për çështje që shqetësojnë 
dhe kanë ndikim në jetën e publikut janë shumë të rëndësishme, 
si dhe kërkojnë vëmendjen e duhur. Një bashkëpunim i tillë është 
krijuar përgjatë projektit, ku OSHC-të mundësuan një model 
pozicionimi për HEC-et e vegjël, duke adresuar problematika, të 
cilat kanë një ndikim të madh në mjedis. Nëpërmjet këtij modeli 
janë adresuar problematikat e HEC-eve në nivel kombëtar, si 
dhe është lobuar në qeveri, për rishikimin e lejeve egzistuese 

dhe vendosjen e një moratoriumi në ndërtimin e HEC-eve për një 
periudhe 3 vjeçare.

Aktorët Partnerët Donatori

Shoqëria Civile, insitucionet, ekspertë Milieukontakt Shqipëri, 
Qendra EPER

REC Shqipëri

Analizë e ndikimit 
mjedisor, social 
dhe ekonomik që 
kanë HEC-et e 
vegjël.

Analizë të kuadrit 
institucional 
dhe rregullator 
ekzistues.

Analizë e situatës 
dhe tendencat 
e zhvillimit të 
kërkesës për 
energji.

01 02 03

Shkurt – Tetor 2015  

Rezultatet:

“Alternativa mjedisore e Hec-eve të vegjël”
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Qytetarë dhe institucione lokale në 7 qytete të Shqipërisë (Tirana, Elbasani, 
Gramshi, Lezha, Kruja, Saranda, Përmeti) janë informuar rreth problematikave 
më të nxehta mjedisore. Qytetarët janë këshilluar të marrin pjesë në politikë-bërje 
për çështjet e mjedisit dhe zhvillimit të qëndrueshëm. Ata janë nxitur gjithashtu 
të lobojnë dhe kërkojnë nga përfaqësuesit e partive politike, që të adresojnë në 
programet e tyre zhvillimin e qëndrueshëm, duke i dhënë njëkohësisht zgjidhje 
problemeve mjedisore që ka komuniteti.

duhet t’i zhvilloj në nivel sektorial dhe vendor, objektivat për mbrojtjen e mjedisit 
do të mbeten të pa zbatuara, duke krijuar kosto të mëdha ekonomike, sociale 
dhe politike për brezat e ardhshëm. Kosto të cilat në aspektin mjedisor në disa 
raste janë të parikuperueshme” 

(Prof. Arben Malaj)

Aktorët Partnerët Donatori

OSHC-të mjedisore (7) 
institucione lokale (7) qytetarë, 

Milieukontakt Shqipëri, 
rrjeti ECIM (7 partner)

Programi Senior II REC Shqiperi

Adresimi i 
problematikave 
mjedisore 
në organet 
vendimmarrëse në 
7 bashki. 

Sensibilizimi 
i qytetarëve 
për çështjet e 
mjedisit dhe bërja 
transparente e 
programeve të 
partive politike, 
në rastet kur janë 
fokusuar tek mjedisi.

Përgatitja 
e studimit 
“Problematikat 
mjedisore në 
7 qytete të 
Shqipërisë”.

Materiali 
lehtësuese 
“Manual për 
Buxhetimin dhe 
Monitorimin 
e Politikave 
Mjedisore” për 
organizatat.

Maj 2017 – Janar 2018  “Informim-komunikimi mbi politikat mjedisore për zhvillim të qëndrueshëm”

Rezultatet:
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Aktorët Partnerët Donatori

Njësia Administrative Shëngjergj, 
Bashkia Tiranë, komuniteti

Milieukontakt Shqipëri GEF, Programi i granteve të vogla

Përmirësimi i kushteve të jetesës në disa stane në 
Shëngjergj, për njerëzit që punojnë pranë tyre, duke 
lehtësuar punën ka qenë synimi kryesor i projekti. Stanet, 
tashmë të përmirësuar, mund të shihen si një mundësi e 
kalimit dhe përdorimit të tyre edhe si “shtëpi bujtëse”. Zona 
ofron burime dhe bukuri të shumta natyrore, ku turistë 
shqiptarë dhe të huaj (kryesisht të rinjë) i shfrytëzojnë këta 
stane thuajse gjatë gjithë vitit, duke bujtur përgjatë guidave 
të tyre të gjata në natyrë.

“Investime të tilla na ndihmojnë jo vetëm ne, por edhe zonën, pasi turistët që vizitojnë zonën mund të ndalojnë dhe vizitojnë stanet 
tona. Të gjtha pajisjet që keni sjell na kanë hyrë shumë në punë”.  

(Olsi Sula, banor në Shëngjergj)

Janar 2019 – Qershor 2019  “Stanet e Shëngjergjit si destinacione ekoturistike”

Prodhimi i një harte turistike dhe 
tabela informuese outdoor për 
Shëngjergjin, e integruar edhe në 
hartën turistike të Bashkisë së Tiranës 
(turizmi rural dhe kulturor) në shkallën 
1:50.000 Harta mund të shfrytëzohet 
edhe si material promovimi për turistët. 

Promovimi i investimit dhe burimeve 
natyrore dhe turistike në median 
sociale dhe televizion.

02 03
Ndërtimi i një infrastrukture të re në tre 
stane duke mundësuar akomodim, 
ushqim, vend pushim dhe ngrënie, 
mundësi vendosje kampingu,  
banjo-dushe, mjedis përpunim bulmeti 
në kushte familjare dhe, vathë për 
bagëtitë. Ofrimi i kushteve më të mira 
për barinjtë përmes investimeve në 
energji, ujë, kanalizime.

01

Rezultatet:
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Në 2018 u realizua dokumenti strategjik i pozicionimit të Organizatave 
të Shoqërisë Civile rreth dëmeve të shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore 
në Shqipëri; ku është vlerësuar situata e tyre për periudhën 2014-
2017, nga ekspertët e fushës, duke marrë në konsideratë angazhimet 
e OSHC-ve, të cilat kanë në fokus të punës së tyre çështjet e zhvillimit 
të qëndrueshëm dhe përballimin e fatkeqësive natyrore. Studimi ofron 
alternativa, opinione nga OSHC-të, ashtu edhe rekomandime mbi 
mundësitë e masat që duhen marrë në të ardhmen.

Analizë nga ekspertët e 
fushës për fatkeqësitë e 
ndodhura në vitet e fundit; 
të dhëna statistikore mbi 
dëmet dhe popullsinë 
e prekur, veprave 
infrastrukturore të dëmtuara 
nga fatkeqësitë natyrore.  

Analizë e komuniteteve 
të prekura, arsyet e 
prekshmërisë, vlerësimi 
i njohurive të tyre mbi 
rrezikun dhe riskun ndaj të 
cilit ekspozohen. 

Hartëzim në 
sistemin GIS 
i zonave të 
prekura, dëmeve 
të shkaktuara 
dhe popullsisë së 
prekur.

Vlerësim i nevojës 
për ndërhyrje 
dhe përmirësim 
të gjendjes. 
Rekomandime 

përmirësim

01 03 04 05
Vlerësim i 
kapaciteteve 
njerëzore në 
nivel prefekture 
dhe bashkie për 
të përballuar 
fatkeqësitë 
natyrore.

Prill – Tetor 2018  “Dëmet e shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore në Shqipëri”

Rezultatet:

Rezultatet:

02

Foto: ATA

Aktorët Partnerët Donatori

OSHC-të mjedisore (7) 
institucione lokale (7) qytetarë, 

Milieukontakt Shqipëri, 
rrjeti ECIM (7 partner)

Programi Senior II REC Shqiperi
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Projekti synoi të mbështesë funksionimin e Qendrës së 
Vizitorëve të parkut detar Karaburun-Sazan në Radhimë; të 
ndërgjegjësojë, informojë/edukojë komunitetet lokale dhe 
përdoruesit e Zonave të Mbrojtura Detare (ZMD), mbi vlerat 

menaxhimin e këtyre zonave.
Qendra e Vizitorëve të Zonës së Mbrojtur Detare Karaburun-
Sazan në Radhimë hapi dyert e saj për publikun në nëntor 
të vitit 2017. Pranë saj funksionon Qendra e sapokrijuar për 
Shpëtimin dhe Rehabilitimin e Breshkave të Detit. 

“Nëse më parë speciet e breshkave dëmtoheshin apo 
lëndoheshin, sot ato dërgohen pranë qendrës së rikuperimit; ku 
vlerësohet se 70% e këtyre specieve gjendet në Gjirin e Vlorës”.

(Nexhip Hyslokaj, AdZm Vorë)

Aktorët Partnerët Donatori

AKZM, AdZm Vlorë, Bashkia Vlorë, 
organizatat lokale, shkollat e qytetit të 
Vlorës dhe Fierit, Universiteti i Vlorës

Milieukontakt Shqipëri UNDP

Shkurt-Dhjetor 2019  “Zbatimi i Planit Strategjik të Qendrës së Vizitorëve Radhimë”

K-CMPA që tregon se MCPA mund të mbrojë në mënyrë

kryesore të zbatimit të SPVC, ii) siguruar listën konkrete
të veprimeve pilote të përshtatshme që do të zbatohen në
bashkëpunim me organizatat vendore për zbatimin e funksioneve
dhe qëllimeve të SPVC; iii) ngritur kapacitetet (trainimi dhe stërvitja
në vendin e punës) të OJQ-ve lokale mbi biodiversitetin, menaxhimin
e ekosistemit, dukshmërinë dhe ndërtimin e kapaciteteve.

02
Ofruam ndihmë për 
administratën 
lokale; për të zbatuar planin 
e veprimit të saj, duke 
promovuar qendrën si një MAP 
e parë dhe për të ndërtuar 
përvojat më të mira që mund 
të përsëriten për pjesë të tjera 
të Shqipërisë.

Realizimi i 10 aktiviteteve 
promovuese për parkun 
kombëtar detar në partneritet 
me organizatat lokale në 
bashkinë Vlorë.

01 03
Rezultatet:
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Promovimi dhe zhvillimi i qëndrueshëm i turizmit në Bashkinë Përmet 
me fokus edukimin dhe ndërgjegjësimin e të rinjëve në ruajtjen e 
mjedisit, ka qenë qëllimi kryesor i projektit. Një projekt i sukseshëm jo 
vetëm për produktet e realizuara, por edhe për angazhimin e komuntetit 
në zonë.

(Giorgio Ponti, Përmet)

Aktorët Partnerët Donatori

Bashkia Përmet, komuniteti, të rinjë turistë Milieukontakt Shqipëri, 
Vjosa Explorer

UNDP

Tetor 2019- Qershor 2020  “Iniciativa për zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm në Bashkinë Përmet”

Përmirësimi 
i cilësisë së 
informacionit 
turistik në Bashkinë 
Përmet për vizitorët 
dhe turistët vendas 
e ata të huaj.

Promovimi i 
Bashkisë Përmet 
si një destinacion 
turistik dhe i 
ofruesve të vegjël të 
shërbimeve turistike 
që aktualisht janë në 
hije.

Ndërgjegjësimi, 
edukimi dhe 
trajnimi i 
komunitetit në 
ruajtjen e mjedisit 
si një element i 
rëndësishën në 
zhvillimin turistik të 
zonës.

Realizimi i një eventi 
periodik për të 
promovuar traditën, 
produktet tipike 
dhe gastronominë 
lokale si elementë 
të rëndësishëm 
të identitetit dhe 
atraktivitetit të zonës.

01 02 03 04

Rezultatet:
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Milieukontakt Shqipëri në partneritet me Vjosa Explorer realizoi projektin në kuadër të 
nismës WEB4YES – Western Balkan Civil Society Organizations for Youth Employment 

“Guida Shëngjergj” ofrojnë shërbime për të gjitha destinacionet turstike që ka zona e tyre. 

(Ina Dorda Eksperte turizmi dhe komunikimi, Nj.A. Shëngjergj)

Aktorët Partnerët Donatori

Njësia Administrative Shëngjergj 
Shkolla e Mesme “Shëngjergj” 
Komuniteti

Vjosa Explorer, Milieukontakt 
Shqipëri,

Bashkimi Evropian përmes Belgrade Open 
School

1 shtator 2019 – 30 qershor 2020  “Përgatitja e të rinjëve në Shëngjergj si guida natyrore”

Trajnime për të rinjtë 
në zonë; shkëmbim 
eksperiencash, ku 
të rinjë nga Përmeti 
ofruan eksperiencat 
e tyre të suksesshme 
si guida në zonën e 
tyre. 

Krijimi i tri shtigjeve 
në zonën e 
Shëngjergjit, duke 
vendosur edhe 
tabelat përkatëse për 
çdo shteg.

Krijimi i hartës 
dixhitale të shtigjeve, 
më të dhënat e 
nevojshme për 
shtigjet e realizuar 
nga të rinjtë e zonës. 
Harta dixhitale është 
e publikuar online.

Promovimi i 
burimeve të zonës 
së Shëngjergjit në 
rrjetet sociale.

01 02 03 04

Rezultatet:
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kthimin e shtëpive 
ku ata jetojnë si shtëpi pritje (guest house). Fermerët e zonës u pajisën me 
amballazhe dhe etiketa për produktet e tyre.

“Mbështjetje të tilla na japin mundësinë të promovojmë produktet dhe 
shërbimet turistike që ofron zona,  duke nxitur promovimin dhe zhvillimin e 
eko-turizmit” (Arben Ceni, Administrator NjA Ana e Malit)

Aktorët Partnerët Donatori

Njësia Administrative Ana e Malit
Bashkia Shkodër, 
Komuniteti, Turistët në zonë

Green Center  Milieukontakt 
Shqipëri, 

PAP/RAC, permes INCA Shqipëri

i prodhimeve 
bujqësore të 
zonës.

Organizimi i dy 
panaireve agro-
ushqimore, promovim 
i prodhimeve vendase, 
duke ndihmuar 
fermerët të tregtojnë 
prodhimet e tyre edhe 
në të ardhmen.

Përshtatja e katër 
(4) shtëpive në
zonë si shtëpi
pritje, duke
mos tjetërsuar
pejzazhin në terësi
dhe origjinalitetin
e shtëpive në
veçanti.

Përmirësimi i nivelit 
socio-ekonomik të 
banorëve në zonë.

01 02 03 04

2 Dhjetor 2019 – 31 Maj 2020  “Turizëm i qëndrueshëm dhe promovimi i produkteve agro-ushqimore 
në zonën e Anës së Malit”Përmet”

Rezultatet:



INTEGRIMI NË BE
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Sektori B
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Aktorët Partnerët Donatori

Ekspertë dhe OJF mjedisore, MBUZHR, 
Ministria e Mjedisit, Agjencia Kombëtare e 
Mjedisit

Milieukontakt Shqipëri, Qarku Vlore, 
Drejtoria e Ujrave të Epirit, Rajoni i 
Ishujve Jonian

Bashkimi Europian përmes IPA CBC

Rrjeti Satelitor i Monitorimit vendosi bashkëpunimin në nivel të lartë mes 
Shqipërisë dhe Greqisë, në drejtim të marrëdhënieve bilaterale, për gjetjen 
e zgjidhjeve për problemet e përbashkëta. Përgjatë zbatimit të projektit 
u zbatua një plan i koordinuar për mbrojtjen e mjedisit, duke adresuar

ndihmojë autoritetet përgjegjëse të jenë në përputhje me direktivat e BE-së
dhe legjislacionin kombëtar. Përdorimi i teknologjisë për vëzhgimin e Tokës
dhe TIK, ndihmojë në integrimin në punën e përditshme të Administratës
Publike. Projekti bëri të mundur gjithashtu integrimin e njohuri shkencore

Ndërgjegjësimi i publikut për nevojën e mbrojtjes së ujërave bregdetare

Shtator 2014 – 2016  
(IPA GREQI-SHQIPËRI)

B. Integrimi në BE

Zbatimi i Direktivës 
Kuadër të Ujit dhe 
asaj INSPIRE nga 
institucionet shumë 
palëshe.

Monitorimi statelitor 
i ujërave detare dhe 
analizimi përmes 
kampioneve të marrë 
në zona të ndryshme 
të bregdetit të Jugut 
të Shqipërisë.

Të dhëna në kohë 
reale për cilësinë e 
ujërave bregdetare.

Adresimi i 
problemeve konkrete 
dhe marrja e 
masave në lidhje 

ujërave.

01 02 03 04

Rezultatet:



QEVERISJE DHE NDËRTIM KAPACITETESH
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Sektori C
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Aktorët Partnerët Donatori

Këshillil Bashkiak
Komuniteti

Milieukontakt Shqipëri HELVETAS Swiss Intercooperation permes 
programit DLDP

Është hartuar plani vendor në Bashkinë Shijak për menaxhimin e mbetjeve, duke 
u bazuar dhe marrë në konsideratë kushtet e Bashkisë. Është zbatuar Strategjia 
Kombëtare dhe objektivat e Planit Kombëtar për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve. 

këshillit në lidhje me menaxhimin e integruar të mbetjeve.

Plani vendor i menaxhimit të mbetjeve synon mes të tjerave mbulimin me shërbimin 
e mbledhjes dhe transportit të mbetjeve nga i gjithë territori i Bashkisë, pra shërbimi u 
shtri në të katër Njësitë Adminsitrative: Shijak, Xhafzotaj, Maminas dhe Gjepalaj.

C. Qeverisje demokratike dhe ndërtim kapacitetesh

2016 – 2017  “Plani i menaxhimit të mbetjeve në Bashkinë Shijak”

Rezultatet:Rezultatet:

Hartimi i planit 
vendor për 
menaxhimin e 
mbetjeve.

Ngritja e 
kapaciteteve të 

Këshillit Bashkiak.

Ndërgjegjësimi i 
komunitetit mbi 
shërbimin e ofruar.

Investim për blerjen 
e 340 kontenierëve.

01 02 03 04

C. Qeverisje demokratike dhe ndërtim kapacitetesh
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Aktorët Partnerët Donatori

Bashkia Elbasan, Cërrik, Gramsh, 
Përrenjas, Belsh Librazhd

Milieukontakt Shqipëri HELVETAS Swiss Intercooperation, 
Programi Bashki të Forta

Ekipi i ekspertëve për menaxhimin e mbetjeve, pranë Milieukontakt ka kryer një 
diagnozë të situatës aktuale dhe zhvilluar një bazë të dhënash që do të ndihmojë 
për përgatitjen e planeve të reja lokale të menaxhimit të mbetjeve për 6 bashkitë, e 
qarkut të Elbasanit, si dhe ka pregatitur modelin / skemën teknike dhe institucionale 
për aktivitetet e menaxhimit rajonal të mbeturinave bazuar dhe në propozimin e 
Masterplanit kombëtar.

Janar – Shkurt 2019  “Diagnoza mbi menaxhimin e mbetjeve të ngurta urbane në Qarkun e Elbasanit”

Të dhëna bazë dhe 
të përgjithshme 
mbi menaxhimin e 

mbetjeve.

Prioritetet për 

veprime afatshkurtra.

01 02

Rezultatet:



21

Aktorët Partnerët Donatori

Bashkia Roskovec
Bashkia Patos

Milieukontakt Shqipëri USAID përmes Projektit Zhvillimi dhe 
bashkëpunimi i përshpejtuar i Shoqërisë 
Civile

Janar – Shkurt 2019  “Plani Operacional për Bashkitë Patos dhe Roskovec”

Përmes procesit 
pjesëmarrës, ku çdo 
specialist gjeneroj të 
dhënat e nevojshme. 25-30 
specialistë janë përfshirë 
në procesin e hartimit të 
manualit operacional në 
secilën bashki.

procesin e transparencës dhe llogaridhënies; 
çdo drejtorie ju bë me dije rëndësia e 
transparencës ndaj qytetarëve, raportimi 
në formën e duhur për çdo produkt në 
faqen e internetit të Bashkisë dhe zbatimi 
funksional i mekanizmave të dhëna nga ligji 
(Takimet publike, E Drejta e Informacionit dhe 
Komisioni i përhershëm brenda Bashkisë).

02
Përmirësimi i komunikimit të 
brendshëm dhe koordinimit 
mes sektorëve. Përgjatë gjithë 

dhe dialoguar, për të vënë 
idetë në praktikë.

01 03

Rezultatet:
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Është ofruar mbështetje teknike për rritjen e aftësive dhe njohurive të 

e saj; ofrimi i një shërbimi të lartë e cilësor për qytetarët. Ky plan ishte 
i pari dhe i vetmi Plan menaxhimi për mbetjet urbane të hartuar për 
bashkinë Tepelenë.

Aktorët Partnerët Donatori

Bashkia Tepelenë Milieukontakt Shqipëri USAID përmes Projektit Zhvillimi dhe 
bashkëpunimi i përshpejtuar i Shoqërisë 
Civile

Prill – qershor 2019 “Hartimi i Planit të Menaxhimi të Mbetjeve Urbane, Bashkia Tepelenë”

Rritje e kapaciteteve 

në funksionin e 
menaxhimit të 
mbetjeve urbane.

Përmirësimi i 
performancës së 
bashkisë në lidhje 
me mbledhjen 
dhe menaxhimin e 
mbetjeve.

Politika zhvillimi 
lokal më të mira, që 
integrojnë zhvillimin 
e territorit (zonat 
urbane dhe rurale të 
Bashkisë).

01 02 03
Rezultatet:



23

Aktorët Partnerët Donatori

Bashkia Përmet 
Administrata e Bashkisë

Milieukontakt Shqipëri USAID përmes Projektit Zhvillimi dhe 
bashkëpunimi i përshpejtuar i Shoqërisë 
Civile

Rritje e 
kapaciteteve të 

në funksionin e 
menaxhimit të 

Përmirësimi i 
performancës së 
bashkisë në lidhje 
me parashikimin dhe 
adresimin e riskut.

Hartimi i Strategjisë 
“Vlerësimi i Riskut 
në Menaxhimin 
e Financave të 
Bashkisë Përmet”.

01 02 03

Maj-qershor 2019 “Vlerësimi i Riskut në Menaxhimin e Financave të Bashkisë Përmet”

përmirësimin e performancën së saj, për t’i shërbyer në kohë dhe me integritet 

vlerësimit të Riskut në Menaxhimin e Financave nga punonjësit e strukturave 
drejtuese të Bashkisë Përmet.

Ky dokument përcakton parimet e përgjithshme të menaxhimit të riskut dhe është 
ndërtuar si pjesë e pandarë me Strategjinë e Zhvllimit Vendor për Bashkinë 
Përmet duke menaxhuar risqet në vendimmarrje, vendosjen dhe arritjen e 
objektivave dhe përmirësimin e performancës në shërbim të komunitetit.

Dokumenti përcakton standartet që duhen përdorur në procesin e kontrollit të 

dhe rezultate sa më optimale në kontrollin e zbatimit të kuadrit ligjor të menaxhimit 

Rezultatet:
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Aktorët Partnerët Donatori

Bashkia Elbasan, Gramsh, Prrenjas 
Librazhd, Belsh

Milieukontakt Shqipëri HELVETAS Swiss Intercooperation, 
Programi Bashki te Forta

Projekti ndihmoi në formulimin dhe zbatimin e planit të administrimit 
të mbetjeve në 5 bashki, sipas standardeve kombëtare. Në hartimin 
e planit në çdo bashki është synuar që ai të jetë realist përsa i 
përket administrimit të mbetjeve, bazuar në një vizion të qartë e të 
përballueshëm nga çdo bashki. Në çdo plan një fokus të veçantë 
ka pasur integrimi në përfshirjen sociale dhe lehtësimin e integrimit 
edhe të sektorit privat. 

“Ishte hera e parë që punuam për përgatitjen e një plani lokal, ku 
Milieukontakt luajti rol lehtësues dhe trajnues, duke ofruar një proces 
pozitiv dhe profesional. Përvoja brenda grupit të punës ishte shumë 
interesante, ndërsa përvoja ndër rajonale ishte e frytshme. Duke 
qenë të ekspozuar ndaj politikave të bashkive të tjera, ne patëm 
mundësinë të zgjedhim atë lloj metodologjie që është afër situatës 
sonë”.  
(Ergita Kaso, nënkryetare e Bashkisë Gramsh)

Prill 2019 – Dhjetor 2019  “Planet vendore të Menaxhimit të Mbetjeve Urbane në bashkitë e Elbasanit”

5 plane të reja 
vendore të 
menaxhimit të 
integruar të mbetjeve 
dhe llogaritja e 
kostove të shërbimit 
bazuar në legjislacionin 
dhe standardet e 
kërkuara.

5 rregullore të reja 
për administrimin e 
mbetjeve.

01 02Rezultatet:
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MJEDISI DHE SHËNDETI

Sektori D



26

Aktorët Partnerët Donatori

Bashkia Tiranë 
Drejtoria e shkollës 
Komuniteti i nxënësve 
Komuniteti i prindërve

Milieukontakt Shqipëri Philipe Morris

Një shkollë me 
standarde dhe mjedise 
mësimore të kohëve 
të fundit. Përmirësimi i 
infrastrukturës sportive, 

kushte higjeno-sanitare të 
reabilituara.

Nxënës aktiv, 
krijues dhe më të 
përqëndruar në orët e 
mësimit.

Garantimi i cilësisë së 
lartë të shëndetit të 
nxënësve.

Kordinim më i mirë 
ndërmjet prindërve dhe 
mësuesve për arritjen 
e objektivave të vitit 
akademik.

01 02 03 04

D. Mjedisi dhe shëndeti 

Tetor 2016 – Mars 2017 “Shkolla që dua”

Rezultatet:
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Përmes zbatimit të projektit u përmirësuan kushtet në mjediset e shkollës së mesme 
“Sami Frashëri”, duke ofruar kushte për zhvillimin e një procesi më të mirë arsimor, 
duke bërë të mundur ndërtimin e një fushe sportive bashkëkohore. Shkolla u pajis 
me materiale didaktike për laboratorët e kimisë dhe biologjisë. Investimet e kryera 
në shkollë nxitën shkëmbimin dhe shpërndarjen e praktikave më të mira në mësimin 
praktik dhe atë teorik. Nxënësit e shkollës me dëshirë janë angazhuar gjithashtu në 
aktivitete të cilat kanë lidhje të drejtpërdrejtë me mjedisin, si dhe ndikojnë në ruajtjen 
dhe zhvillimin e qëndrueshëm të tij.

“Mbështetja ndaj arsimit dhe shkencës është thelbësore për Philip Morris. Ndaj dhe 
jemi shumë të gëzuar që mbështetëm rinovimin e kësaj shkolle, duke ditur që kushte 
më të mira dhe më bashkëkohore, motivojnë për rezultate më të mira në edukim dhe 
në shërbim të komunitetit. Në të ardhmen e afërt, ne synojmë të shkojmë një hap 

është një fushë ku ne besojmë që kontributi ynë mund të ketë ndikim real për brezat 
që do të vijnë”

(Radmilo Vlacic, Philip Morris)

Aktorët Partnerët Donatori

Nxënësit e shkollës “Sami Frashëri”, 
kumuniteti i prindërve, 
drejtoria dhe mësuesit e shkollës,
Bashkia Tiranë

Milieukontakt Shqipëri Philipe Morris

Një shkollë me mjedise 
mësimore me standarde 
të kënaqshme. Përmirësim 
i infrastrukturës sportive, 
ndriçim i duhur në shkollë, 
kushte laboratorike të reja 
për zhvillimin normal të 
orëve eksperimentale.

Nxënës aktiv, 
krijues dhe më të 
përqëndruar në orët e 
mësimit.

Garantimi i cilësisë së 
lartë të shëndetit të 
nxënësve.

Kordinim më i mirë 
ndërmjet prindërve dhe 
mësuesve për arritjen 
e objektivave të vitit 
akademik

01 02 03 04

Dhjetor 2017 – Qershor 2018 ”Edukimi për të gjithë”

Rezultatet:
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Aktorët Partnerët Donatori

në Lezhë dhe Krujë,
Bashkitë e dy qyteteve,
komuniteti  

Milieukontakt Shqipëri Agjensia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile 

“Qyteti i Lezhës është i pastër, por sërisht ndihet nevoja për projekte të 
tilla, të cilat ndihmojnë institucionet për të lehtësuar punën e tyre, ashtu 
edhe komunitetin, duke e informuar dhe krijuar lehtësira në infrastrukturë”.
(Jak Gjini, Ekspert mjedisi)

Qershor 2018 – Janar 2019 ”Së bashku për një qytet të pastër e të gjelbër”

Orë mësimi, 
me njohuri dhe 
praktika konkret 
për edukimin 
mjedisor në 
shkolla

01
100 broshura për 
menaxhimin e 
mbetjeve.

02
Mbjelljen e 
35 pemëve 
në mjediset e 
shkollave dhe 
një mjedisi të 
përbashkët, pranë 
një hapësire në 
qytetin e Krujës. 

03
Pajisjen e 4 
shkollave me 
kosha për 
diferencimin 
e mbetjeve, 
ku 21 kosha 
u shpërndanë 
sipas nevojave të 
shkollave.

04
Dy (2) video për 
menaxhimin e 
mbetjeve në qytetin 
e Lezhës dhe 
Krujës; videot janë 
përgatitur nga vetë 
nxënësit. 

05
Me pjesëmarrjen 
e bashkive të 
të dy qyteteve, 
mësuesëve 
dhe nxënësve 
janë realizuar 
2 aktiviteteve 
pastrimi, në zonat 
problematike.

06

Rezultatet:Rezultatet:
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(Vasilika Ifandi, AJMMI Sarandë)

Aktorët Partnerët Donatori

Organizatat lokale, bashkitë, komuniteti në 
Krujë, Sarandë, Përmet

Milieukontakt Shqipëri, Klubi 
Ekologjik Krujë, AJMMI Sarandë, 
Cesvi Përmet

Lëviz Albania

Shkurt 2018 – Janar 2019  “Menaxhimi i mbetjeve urbane në bashkitë Krujë, Përmet dhe Sarandë”

Ngritja e 
kapaciteteve 
monitoruese të 
tre organizatave 
lokale lidhur me 
menaxhimin e 
mbetjeve.

Raport monitorimi 
mbi gjendjen e 
menaxhimit të 
mbetjeve në të 
tre bashkitë dhe 
rekomandime 
përkatëse për secilën 
bashki. 

Mbi 1000 qytetarë 
të informuar dhe 
të ndërgjegjësuar 
për mbrojtjen e 
mjedisit, ruajtjen 
dhe përmirësimin 
e tij.

Cilësi më e mirë e 
shërbimit të pastrimit 
për 3 bashki (Krujë, 
Sarandë, Përmet).

01 02 03 04

Rezultatet:
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“Mushkëri të gjelbra për qytetet tona”

(Aurora Dibra, Eksperte mjedisi)

Aktorët Partnerët Donatori

Shoqëria civile, institucione shtetërore, 
media, komuniteti

Milieukontakt Shqipëri, Co-Plan, 
Qendra EPER, Ekomjedisi, Qendra 
Aarhus Shkodër, Green Centre 
Shkodër, Klubi Ekologjik Elbasan

Bashkimi Evropian

Prill 2018 - Prill 2021  “Mushkëri të gjelbra për qytetet tona”

Krijimi i një metodologjie 
monitorimi alternative 

gjithëpërfshirëse.

Krijimi i një platforme 
Open-Source WEB & GIS 
nëpërmjet të cilës do të 
raportohen dhe publikohen 
të dhënat e gjeneruara 
nga monitorimi për 4 
Bashkitë e përzgjedhura.

Organizata dhe aktivistë 
aplikojnë në shkallë të 
gjerë metodologjinë e 
monitorimit alternativ, 
duke gjeneruar dhe 
ngarkuar të dhënat në 
platformën online.

01 02 03

Rezultatet:



Rezultatet:
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Aktorët Partnerët Donatori

Bashkia Vlorë 
Familje të prekura nga varfëria energjitike
Gratë kryefamiljare të prekura nga varfëria 
energjitike
Familje me probleme shëndetësore.

Milieukontakt Shqipëri, DOOR, 
SOGESCA, UAB, IREC, GERES, 
WECF, ESF koordinuar nga Focus.

Bashkimi Evropian, Programi Horizon 2020

Shtator 2019 – Gusht 2023   “Fuqizimi i grave për të marrë veprime kundër varfërisë energjitike në 
Mesdhe”

Masa praktike, për të adresuar 
varfërinë energjitike (qasje në 
komunitet, vizita në banesa, 
mbështetje me investime të vogla, 
workshop për 60 individë nga 
personeli mjeksor në Bashkinë Vlorë. 

Analizë mbi aktivitetet e zbatuara, 
ku rezultatet e përftuara do të jenë 
baza e rekomandimeve politike që 
do të hartohen. Partnerët e projektit 
dhe aktorët vendor do të advokojnë 
për promovimin e politikave që 
adresojnë varfërinë energjitike.

02 03
Krijojë rrjetin me aktorët lokal në 
zonën e Mesdheut (Vlorë – Shqipëri, 
Barcelonë – Spanjë, Marseille – Francë, 
Padova – Itali, Primorska – Slloveni, dhe 
Zadar – Kroaci) duke kaluar njohuritë e 
eksperiencave thelbësore për ngritjen e 
kapaciteteve të aktorëve të përfshirë në 
zbatimin e masave praktike.

01



Rezultatet:
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Aktorët Partnerët Donatori

26 biznese, ekspertë, MTM, shoqatat e 
bizneseve

Milieukontakt Shqipëri Qendra e Aktiviteteve për Konsumimin dhe 
Prodhimin e Qëndrueshëm e Kombeve të 

BERZH

Korrik – dhjetor 2019   “Mundësitë për trajtimin e paketimeve plastike në zinxhirin e vlerave 
ushqimore dhe pijeve”

Hartëzim i rreth 
50 kompanive 
që punojnë 
në sektorin 
e ushqimeve 
dhe pijeve mbi 
paketimet që ato 
përdorin.

Analizimi mbi 
situatën e 
paketimeve 
në zinxhirin e 
vlerave për sa i 
takon praktikave, 
strategjive dhe 
nevojave.

Informimi mbi 
mundësitë e 
bizneseve për të 
zgjidhur çështjen, 
duke marrë 
parasysh modelet 
më të suksesshme. 

Mbështetje teknike 
për 3 kompanitë e 
interesuar. 

Nxitja e 
angazhimeve 
vullnetare nga 
industria për 
të përmirësuar 
praktikat e 
paketimit.

01 02 03 04 05



Aktorët Partnerët Donatori

Ekspertë
Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

Milieukontakt Shqipëri MedPol

Shtator – dhjetor 2019    “Menaxhimi i Ndotjes detare”

33



Rezultatet:
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Projekt zbatuar nga Milieukontakt, me mbështetjen e GIZ dhe Bashkisë Lezhë
për zbatimin e aktiviteteve pilot,nëpërmjet komunikimit, pjesëmarrjes dhe 
ndryshimit të sjelljes së qytetarëve,bizneseve,shkollave dhe aktorëve të tjerë
për të parandaluar dhe reduktuar mbetjet plastike në Bashkinë Lezhë.

Aktorët Partnerët Donatori

Bashkia Lezhë
Shkollat dhe nxënësit e qytetit 
Bizneset në zonë 
Komuntieti
Turistët 

Milieukontakt Shqipëri GIZ Shqipëri 

(Ernest Jushi, bar-restorant 
“Trevi” Lezhë)

Korrik 2020 – Dhjetor 2021  “Parandalimi dhe reduktimi i mbetjeve plastike në Bashkinë Lezhë”

Projekte pilot të 

dhe sigurimi i angazhimit 
të qytetarëve, bizneseve, 
shkollave dhe aktorëve 
të tjerë përkatës për 
parandalimin dhe 
reduktimin e mbetjeve 
plastike në Bashkinë 
Lezhë.

01
Reduktimi i mbeturinave 
të hedhura në trupa ujor 
dhe venddepozitimet 
ilegale nga qytetarët dhe 
bizneset pranë kanalit 
të Cenit dhe reduktim 
i venddepozitimeve 
ilegale.

02
Qytetarët e Lezhës 
raportojnë pranë 
qendrës së komunikimit, 
ankohen dhe kërkojnë 
informacion mbi cilësinë 
e menaxhimit të 
mbetjeve.

03
130 biznese 
përfshihen 
në iniciativën 
“Zonë me 
plastik të 
reduktuar”.

04

Qytetarët 
përdorin 
kontenierët 
e veçantë 
për mbetjet 
plastike.

05
30 shkolla publike në 
bashkinë Lezhë përdorin 
setin me materiale 
edukuese gjatë orëve të 
hapura mësimore, për 
organizimin e konkursit 
dhe aktiviteteve të tjera 
demostruese.

Qytetarët dhe turistët 
të ndërgjegjshëm për 
përdorimin e koshave 

e bishtave të cigareve, 
duke mos i hedhur 
në bregdet dhe në 
shëtitoret kryesore.

06 07



Rezultatet:
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Aktorët Partnerët Donatori

Shoqëria civile, 
komuniteti    

REScoop.eu
Women Engage for a Common 
Future e.V. (WECF)
Bündnis Bürgerenergie e.V.
ELECTRA Energy – Social 
Cooperative
Milieukontakt Shqipëri

Ministria Gjermane e Mjedisit, Mbrojtjes së 
Natyrës dhe Sigurisë Bërthamore, zbatuar 
nga programi EUKI

  01.10.2020 – 30.09.2022    “Akademia e Energjisë për Qytetarët e Europës”

Workshop dhe sesione 
trainimi do të realizohen 
në Shqipëri, Greqi dhe 
Gjermani.

Ngritjen e kapaciteteve 
në vendet e Evropës 
juglindore, duke ofruar 
njëkohësisht edhe 
eksperiencat për çdo 
vend.

Dy shkollat verore, do të rrisin 
bashkëpunimin ndërmjet vendeve 
të Evropës Juglindore ku 
komunitetet e energjisë sapo kanë 
nisur dhe, Evropës Qëndrore që 
tashmë ka një traditë të këtyre 

kështu komunitetet e energjisë 
ndërmjet shteteve.

Qasje gjithëpërfshirëse, 
duke angazhuar qytetarët 
e moshave, gjinive, niveli 
socio-ekonomik dhe grupeve 
etnike të ndryshme; për 
të tejkaluar varfërinë dhe 
mobilitetin energjitik dhe 
pabarazinë gjinore.

01 02 03 04



Rezultatet:

Projekti po zhvillohet në Rumani, Maqedoninë e Veriut, Shqipëri 
dhe Serbi, ku ka mungesa për sigurinë e ujit dhe menaxhimin e 
higjienës në zonat rurale, situatë që mund të shkaktojë pasoja 
serioze për mjedisin dhe shëndetin e popullatës. Qëllimi ynë 
është të përshtasim e të zhvillojmë më tej instrumentin e Ujit dhe 

Projekti zhvillon metoda për analizën e rriskut dhe vlerësimin e 
ujit e higjenës, duke treguar masat që mund të merren për të 
minimizuar rriskun dhe përmirësuar situatën.

Aktorët Partnerët Donatori

Komuniteti pranë qytetit të Tiranës dhe 
Lezhës, 
Institucionet e arsimit 
mësuesit, nxënësit   

WECF, Women in Development, 
Milieukontakt Albania, Acuademica, 
Jouranlist for Human Rights, 
Environmental Ambassadors for 
Sustainable Development  

Ministria Federale Gjermane e Mjedisit, 
Mbrojtjes së Natyres dhe Sigurisë 
Bërthamore

 

01 shtator 2020 – 31 August 2022  “WatSanPlan”

trajnimi i 20 
mësuesëve

01
trajnimi i 30 
nxënësve

02
Teste të cilësisë 
së ujit në Tiranë 
dhe Lezhë, duke 
publikuar më pas 
rezultatet në një 
hartë të përbashkët 
me partnerët e 
projektit.

03
Fushatë 
informuese dhe 
përfshirje të 
qytetarëve

04
Promovim dhe 
angazhim të 
nxënësve të 
shkollave 9-vjeçare 
në ditë mjedisore, 
të cilat kanë lidhje 
të drejtpërdrejtë 
me aksesin dhe 
cilësinë e ujit.

05
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POLITIKA DHE LEGJISLACIONI MJEDISOR

Sektori E
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Rezultatet:

38

Aktorët Partnerët Donatori

Shoqëria civile, komuniteti, ekspertë të 
fushës

Milieukontakt Shqipëri, Eco Albania, 
Lex Ferenda

Programi Achive, mundësuar nga REC 
Shqipëri

E. Politika dhe legjislacioni mjedisor

Prill 2016 – Shtator 2017   “HELP-CSO – Forcimi i legjislacionit horizontal dhe promovimi i CSO”

U krijua një 
rrjeti i fortë dhe 
i përgjegjshëm 
i shoqatave 
mjedisore për të 
punuar së bashku 
për legjislacionin 
horizontal.

Rritja e kapaciteteve
 të shoqatave 
mjedisore në çështje 
gjyqësore strategjike, 
duke i ofruar këshillim 
ligjor dhe përfshirje të 
komunitetit.

Monitorimin e 
zbatimin e raportit 
të Vlerësimit të 
Ndikimit në Mjedis 
në projektet e 
përzgjedhura 
me ndjeshmëri 
mjedisore.

Adresimin e gjetjeve 
të projektit në 
politika konkrete dhe 
propozime ligjore për 
autoritetet qeveritare 
dhe institucionet.

01 02 03 04



Rezultatet:
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VNM-të thelluar e cila do ndikojë  në vendimmarrjen për projekte 

Aktorët Partnerët Donatori

Shoqëria Civile  
AKM 

Milieukontakt Shqipëri, Qendra 
EDEN

Bashkimi Evropian përmes INCA Shqipëri

Tetor 2016 – Tetor 2018   “Fuqizimi i oponencës së VNM-ve”

Vendosja e 
bashkëpunimit efektiv mes 
shoqërisë civile dhe AKM-së 
për një proces sa më të plotë 
dhe transparent të VNM-së 
së thelluar; për minimizimin 
e pasojave në mjedis të një 
projekti të propozuar për 
zhvillim.

01
Një tryezë 
bisedimi me përfaqësues 
të Bashkisë Tiranë, për 
menaxhimin e mbetjeve të 
qytetit, si edhe dy tryeza 
me komunitet në zonë.

02
Rrjetëzim të OSHC lokale 
të afta të përfshihen në 
procesin e informimit, 
konsultimit dhe dëgjesave 
publike te VNM-ve të 
thelluara, duke monitoruar 
dhe raportuar situatën reale 
të zbatimit të ligjit. 

03 04
Rekomandime ligjore dhe 
politike të zhvilluara për 
të përmirësuar zbatimin e 
legjislacionit
horizontal të VNM-së së 
thelluar. 



për zbatimin e këtyre mësimeve në përditshmëri.   

Aktorët Partnerët Donatori

Shoqëria civile, komuniteti, palë lokale 
të interesit, ekspertë të fushës, Bashkitë 
Shijak, Ura Vajgurore dhe Libohovë.

Milieukontakt Shqipëri, CESVI,
ARCI

Fonde të BE-së, me mbëshetjen e IDM-së
 

Shkurt – Korrik 2018   “Nxitja për qeverisje të mirë dhe masat anti-korrupsion”

Informimi i komunitetit të 
3 bashkive (Shijak, Ura 
Vajgurore dhe Libohovë) 
mbi të drejtën e informimit 
dhe të drejtën e ankimimit.

Informimi i komunitetit dhe 
palët lokale të interesuara 
të 3 bashkive (Shijak, Ura 
Vajgurore dhe Libohovë) 
për evidentimin mbi 
praktikat abuzive dhe 
korruptive dhe mënyrat 
e kundërshtimit të këtyre 
praktikave.

Rritja e aktivizimit të 
komunitetit dhe palëve 
të interesuara lokale në 
rritjen e vëmendjes kundrejt 
aktivitetit të administratës 
publike lokale, duke ndikuar 
në rritjen e cilësisë dhe 
mirëfunksionimit të saj.

Studim i realizuar nga 
ekspertë të shoqërisë 
civile dhe një ekspert 
ligjor mbi të drejtën e 
informimit dhe ankimimit të 
komunitetit dhe evidentimi 
mbi praktikat abuzive dhe 
korruptive në administratën 
publike.

01 02 03 04
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Donatorët dhe partnëret tanë

41

PARTNERËT TANË

DONATORËT TANË 



Përgjatë punës së përditshme ka qenë e nevojshme, por edhe e domosdoshme gjithashtu 
të paraqesim e të bëjmë të dukshëm aktivitetet tona. 
Nismat, rezultatet e botimet e ndryshme i kemi publikuar në televizione, radio, median 
e shkruar dhe atë sociale.

“Nganjëherë fjalët nuk mjaftojnë.
Atëherë nevojiten ngjyrat, format, tingujt dhe emocionet”. 

Alessandro Baricco

Shikueshmëria dhe media

12 Shkurt 2020

42
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27 Qershor 2020

25 Qershor 2020

23 Qershor 2020

22 Qershor 2020
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16 Tetor 2020

31 janar 2020

“Tiranë” 

24 janar 2020

Media e shkruar

10 Korrik 2020
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“Lëviz për Krujën”

Reportazhi 

“Përmeti perla mbi Vjosë”

1 korrik 2019,

 Xhindoli, Milieukontakt Shqipëri.
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“Fushata e monitorimit në institucionet arsimore në Tiranë”

shtetërore në veçanti, sektori privat dhe media. 

“Alternativa mjedisore për HEC-et e vegjël” 

Botimet

“Saranda jo siç e duam ne”

Reportazhi 

LëvizAlbania 

BOTIMET
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“Dëmet e Shkaktuara nga Fatkeqësite Natyrore në Shqipëri”

“Strategjia e Menaxhimit të Riskut Bashkia Përmet”

“Rregullore Bashkia Roskovec”

përcaktuara në aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi në Republikën e Shqipërisë.

“Rregullore Bashkia Patos”
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“Direktiva e vlerësimit të ndikimit në mjedis” 

“Analiza e menaxhimit të mbetjeve të ngurta bashkia Përmet”

“Analiza e menaxhimit të mbetjeve të ngurta bashkia Sarandë”

“Analiza e menaxhimit të mbetjeve të ngurta bashkia Krujë”
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“Vlerësimi i impaktit të ligjit të VNM-së në Shqipëri”

“Plani vendor i menaxhimit të mbetjeve urbane në bashkinë Shijak”

“Zbatimi i Planit Strategjik të Qendrës së Vizitorëve Radhimë”
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VIZIONI I SË ARDHMES 

Milieukontakt Shqipëri ndërmerr partneritete për të përmirësuar 
cilësinë e jetës, duke rritur pjesëmarrjen e njerëzve dhe shoqërive 
për një zhvillim të qëndrueshëm.

Milieukontakt bashkëpunon me partnerë (ndër)kombëtarë, sepse 

mjedisore janë mbarë botërore. Në nivel lokal njerëzit mund të 
mbështeten dhe të mësojnë nga përvojat e të tjerëve që punojnë 
me të njëjtat probleme në pjesë të tjera të botës. Milieukontakt 
lidh njerëzit, organizatat dhe rrjetet që merren me të njëjtat 

qytetare në përcaktimin e të ardhmes së tyre. Milieukontakt 
do të sigurojë njerëzit me mjetet dhe aftësitë për të përdorur 
mundësitë për pjesëmarrje, duke përfshirë trajnimin, këshillimin 
(ligjor) dhe asistimin. Proceset vendimmarrëse me pjesëmarrje 
janë thelbësore në këto partneritete. Milieukontakt fokusohet në 
ofrimin e mjeteve për pjesëmarrje në vendimmarrje dhe zbatimin 
e projektit.

Ngritja e kapaciteteve Të jesh një mjedisor do të thotë 
të mësosh gjatë gjithë jetës dhe kjo e bën çështjen interesante 

një sërë aftësish që nuk mësohen lehtësisht në shkollë apo 
në universitet. Mjedisorët duhet të dinë për gamën e gjerë 
të çështjeve të mbuluara nga ‘mjedisi’. Energjia, ndryshimet 
klimatike, mbeturinat, menaxhimi i ujit, kanalizimet, kimikatet dhe 
bujqësia janë disa nga çështjet. Mjedisori duhet gjithashtu të jetë 
në dijeni të zhvillimeve në qarqet shkencore dhe politike. Sot, 
çdo gjë lidhet me ndryshimin e klimës dhe atë që do ose nuk do 
të sjellë në të ardhmen. Ndaj njohuritë duhen përditësuar për të 
qenë një partner me qeveritë dhe palët e tjera të interesuara. 
Përveç njohurive mbi çështjet globale, duhet ditur se çfarë po 
ndodh në vendin, rajonin, qytetin apo fshatin për veprime më 

efektive. Kjo do të thotë që mjedisorët vazhdimisht mësojnë dhe 
përshtatin njohuritë shkencore me punën e tyre të përditshme. 
Ata duhet t’i përkthejnë këto njohuri në politikë dhe veprime. 
Aftësitë e komunikimit janë thelbësore, siç janë ekspertiza ligjore 
dhe aftësitë negociuese. Ndonjëherë duhet t’i drejtohemi gjykatës 
ose të negociojmë nëse, nuk ka ndonjë mënyrë tjetër. Ka shumë 
fusha të tjera në të cilat mjedisorët duhet të përgatiten për t’u 
bërë efektivë; p.sh si të jenë administrator të mirë, projektues, 
drejtues projekti, profesionist dhe të dinë se si të mundësojnë 

Përfshirja e qytetarëve Nuk ka pothuajse asnjë fushë 
përveç politikës mjedisore në të cilën përfshirja e qytetarëve 
është kaq e rëndësishme për suksesin e politikës qeveritare. 
Shumë çështje politike kanë të bëjnë me çështje të tilla si: 
sjellja, diferencimi i mbetjeve, lëvizshmëria, ruajtja e energjisë 
dhe mbrojtja e natyrës. Këto janë të gjitha fusha politike që 
mund të mbështeten nga instrumentet teknike dhe ligjore, por 
që në fund gjithmonë bazohen në mbështetjen e qytetarëve 
dhe në ndryshimin e qëndrimit dhe sjelljes. Milieukontakt zhvilloi 
metodologji për të frymëzuar qytetarët për të zhvilluar “Axhendën 
e Gjelbër” të tyre dhe, jo vetëm për t’u përfshirë në hartimin e 
politikave, por edhe për të qenë proaktive.

Zgjidhja e problemeve mjedisore Gjithçka që ka të 
bëjë me zhvillimin e një shoqërie të qëndrueshme. Për të arritur 
qëndrueshmërinë, duhet të zgjidhen problemet ekzistuese 
mjedisore dhe të zhvillohen koncepte (djep për djep), metoda 
(riciklimi) dhe mjete (pajisje me energji të ulët), për të parandaluar 
probleme të reja. Ndërtimi i kapaciteteve dhe përfshirja qytetare 
pa punuar në drejtim të zgjidhjes së problemeve nuk ka vlerë në 
arritjen e qëllimit.
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TRANSPARENCA DHE PASQYRAT FINANCIARE

Këto të ardhura kanë qenë të qëndrueshme ndërmjet vlerave 
Grafiku tregon të ardhurat financiare për vitin 2015- 2020.  

260,000,000 – 410,000,000 Lekë. 
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më madhe e zënë fondet nga projektet me organizatat e huaja 
Grafiku tregon fondet sipas burimeve të financimeve, ku peshen 

(40-50%) dhe më pas ato nga fondacione dhe organizata donatore
vendase (30%). 
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Sipas shpenzimeve të kryera rezulton se 77% e fondit shkon 
Grafiku tregon shpërndarjen e buxhetit për vitin 2015.  

për zbatimin e projekteve, ndërsa pjesa e mbetur ndahet në 
2% për shpenzime administrative zyre, 4% ekspertizë, 5% 
shpenzime publike, 12% për paga dhe sigurime.

Sipas shpenzimeve të kryera rezulton se 63% e fondit shkon 
Grafiku tregon shpërndarjen e buxhetit për vitin 2018.  

për zbatimin e projekteve, 2% për shërbime publike, 4% për 
shpenzime administrative zyre, 14% për paga dhe sigurime, 
17% ekspertizë.
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Sipas shpenzimeve të kryera rezulton se 76% e fondit shkon 
Grafiku tregon shpërndarjen e buxhetit për vitin 2019.  

për zbatimin e projekteve, 12% për paga dhe sigurime, 9% 
ekspertizë, dhe pjesa e mbetur (3%) për shërbime publike, 
administrative zyre. 

Sipas shpenzimeve të kryera rezulton se 70% e fondit shkon 
Grafiku tregon shpërndarjen e buxhetit për vitin 2020. 

për zbatimin e projekteve, 16% për paga dhe sigurime, 9% 
ekspertizë, dhe pjesa e mbetur për shpenzime administrative 
zyre e publike.
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Strategjia
Milieukontakt nuk mund të arrijë e vetme misionin e saj. Ne jemi pjesë e rrjeteve formale dhe joformale të njerëzve dhe organizat-
ave që punojnë drejt përmbushjes së misionit tonë. Aftësia për të bashkëpunuar me organizatat komunitare dhe me donatorët, 
qeverinë dhe biznesin ndërkombëtar, është një nga pikat e forta të Milieukontakt. 
Ne krijojmë aleanca strategjike dhe partneritete me organizatat e shoqërisë civile, autoritetet, bizneset dhe institucionet ndërkom-
bëtare aktive për zhvillimin e qëndrueshëm ose çështje të tjera që lidhen me këtë temë si gjinia, shëndetësia dhe arsimi.
Ne zhvillojmë, përdorim dhe lehtësojmë metodat e pjesëmarrjes, shkëmbimin e informacionit, analizën dhe veprimtarinë midis 
palëve të interesuara dhe lidhim këtë qasje me zgjidhje praktike, me kosto efektive dhe të qëndrueshme për sfidat mjedisore.
Ne bashkëpunojmë me shkencëtarë (social) dhe institucione kërkimore për të hulumtuar, analizuar dhe zhvilluar më tej qasjen e 
Milieukontakt dhe metodat e punës.
Ne do të zbatojmë në punën tonë të përditshme kodin tonë të sjelljes me rregullat për të luftuar korrupsionin në projekte dhe 
nxitur partneritete.
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Rr.Xhorxhi Martini, Pall. Teuta Konstruksion, Shk.3, Ap.8
Postal Code : 1017, Tiranë, Shqipëri  

Adresa

+355 68 20 65 353  
+355 42 256 528  

Telefon/Celular

office@milieukontakt.org  
milieukontakt.al@gmail.com  

www.milieukontakt.org  

Email

Web
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