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 Një nismë, “Ville Amie des Enfants
– Qytet Mik i Fëmijëve”, e zhvilluar në
bashkëpunim më UNICEF, është
ndërmarrë nga Shoqata e Kryetarëve
të Bashkive të Francës. Nisma e lindur
në Francë, fillimisht në 12 qytete, tashmë
ka arritur të organizohet në më tepër se
250 qytete të tjera si në Gjermani, Itali,
Spanjë etj. Këto janë krijuar nga
bashkëpunimi i UNICEF me strukturat
shtetërore, me shoqatat e pushtetit
vendor apo edhe me shoqërinë civile.

UNICEF  PER  EDUKIMIN  MJEDISOR
TE  FEMIJEVE

Për mjedisin Shqipëria përballet me sfida
të mëdha dhe në rritje që ndikojnë në
mirëqenien e fëmijëve dhe cenojnë të
drejtën e tyre për të arritur standarte më
të lartë të shëndetit. Në bazë të shumë prej
këtyre sfidave është mungesa e vetëdijes
dhe të kuptuarit e çështjeve mjedisore,
veçanërisht tek fëmijët në nivelin fillor. Deri
tani ka pasur disa nisma për të rritur
ndërgjegjësimin e fëmijëve dhe të kuptuarit
e çështjeve mjedisore si dhe për t’i
aktivizuar ata për të marrë pjesë në
pastrimin, mbrojtjen dhe ruajtjen e mjedisit.

 Ky është qëllimi këtij projekti: për të
rritur vetëdijën dhe të kuptuarit e çështjeve
mjedisore tek fëmijët, nxitjen e qëndrimeve
pozitive dhe për t’i inkurajuar fëmijët për
veprime drejt mjedisit.

 Projekti zhvillohet nga Grupimi
“Ekolëvizja”, mbështetur nga UNICEF, me
shkollat 9 vjeçare të qyteteve të Vlorës dhe
Fierit.

Në diskutim morën pjesë të ftuar: zv/
ministre e Arsimit e Shkencës znj. Nora
Malaj, zv/ministër i Mjedisit z. Taulant
Bino, z. Reshat Mancaku, sekretar i
Shoqatës së Ricikluesve të Shqipërisë,
z. Bardhosh Micaj nga Drejtoria
Arsimore Vlorë, z. Zamir Dedej nga
Instituti për Ruajtjen e Natyrës dhe z.
Xhemal Mato nga Grupimi Ekolëvizja,
pjesëmrrës në zbatimin e projektit.

“QYTETET MIKE TE FEMIJEVE”

MBETJET URBANE, RICIKLIMI DHE FEMIJET
BISEDE E ZHVILLUAR NE KUADER TE PROJEKTIT
CLEEN – SHQIPERIA IME E PASTER DHE E BUKUR
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FEMIJET - JA SI DO TE MENAXHOJNE  MBETJET  PLASTIKE  NE  2020

Njerëz të famshëm për arritjet dhe
talentin e tyre ndajnë me të gjithë edhe
angazhimin e tyre për përmirësimin e jetës
së fëmijëve në mbarë botën. Dhe këta
njerëz i janë përgjigjur thirrjes së UNICEF
për tu bërë “ Ambasadorë të Vullnetit të
Mirë “.

 Angazhimi i tyre, sidomos për nevojat
e fëmijëve, ndihmon për të tërhequr
vëmendjen e të gjithëve në fushën e
projekteve dhe programeve të
jashtëzakonshme, brenda dhe jashtë
vendit ku ata jetojnë. Ata, në këtë mënyrë,
kanë impakt të drejtpërdrejtë edhe në
sferën e vendimmarrësve që kanë dhe më
tepër forcë për të ndryshuar gjërat në

misionin për ti siguruar çdo fëmije në botë
të drejtën për shërbim shëndetësor, atë arsim,
barazi dhe mbrojtje.

AMBASADORE TE VULLNETIT TE MIRE TE UNICEF

Lexo fq.  7

Ecovolis, së bashku me
skuadrën e organizatës “Terre
des Hommes” në kuadër të
programit Ecovolis Sunshine,
ka organizuar një veprimtari me
fëmijet e qëndrës “Zyber
Hallulli”. Të dy organizatat u
angazhuan plotësisht për
argëtimin e fëmijëve duke i
dhuruar atyre një ditë plot diell.
Shëtitja u shoqërua më
veprimtari të tjera si vizatime apo
lojra të ndryshme në natyrë.

ECOVOLIS SUNSHINE PER FEMIJET
E “ZYBER HALLULLIT”

Lexo fq. 2



2

Për herë të parë në qytetin
e Shkodrës është zhvilluar “Dita
e biçikletave”. Kjo veprimtari
është kryer nga Bashkia e
qytetit, në kuadër të projektit
MOBALB dhe mbështetur
nga qeveria Flamande.

Në këtë veprimtari, për
promovimin e pedalimit,
morën pjesë fëmijë të
shkollave të ndryshme të
qytetit ndërsa nxënësit e
Shkollës së Mesme Artistike
“ Prenk Jakova”, dega
Pikturë, kanë ekspozuar
punime të ndryshme të tyre
me motive biçikletën.

 Përfaqësuesi i zyrës së
Shërbimeve Publike në
Bashkinë Shkodër, si edhe
koordinator i projektit z.
Nektar Duma është shprehur
se “ Me këtë veprimtari
synojmë që në Shkodër, dhe

Me rastin e Ditës Ndër-
kombëtare të Konventës për të
Drejtat e Fëmijëve, kryebashkiaku
i Durrësit z. V. Dako ka pritur shumë

fëmijë për të bashkëbiseduar me ta
për problemet e tyre. Veprimtaria
është organizuar nga Aleanca
Kombëtare për Fëmijët, Zëri i

NE DITEN NDERKOMBETARE TE FEMIJEVE
Fëmijëve 16+, Parlamenti Rinor me
bashkëpunimin dhe mbështetjen e
Bashkisë dhe me moton “Një zë”.

 Qëllimi ishte ndërgjegjësimi i

përfaqësuesve të pushtetit vendor
dhe përfaqësuesve të
institucioneve të tjera në lidhje me
mbrojtjen dhe respektimin e të

drejtave të fëmijëve si dhe dëgjimi
i problematikave nga vetë zëri i
tyre. Në takim u diskutuan dhe
adresuan disa problematika
shqetësuese si në sferën sociale,
arsimin e kulturën, pjesmarrja e
fëmijëve si dhe çështje të tjera që
lidhjen me infrastrukturën e
pushtetin vendor.

 Z. Dako shprehu dëshirën dhe
gadishmërinë e institucionit për të
realizuar kërkesat e fëmijëve dhe
në investimet për rregullimin e
mjediseve të shkollave “Bedrie
Bebeziqi” e “Jan Kukuzeli” dhe
theksoi përpjekjet për krijimin dhe
mirëfunksionimin e një qëndre
rinore për të rinjtë e qytetit të
Durrësit.

kryesisht rinia, të mësohet me
vlerat që ka biçikleta në
shërbim të shëndetit dhe të
mjedisit. Rreth 27 % e gjithë
udhëtimeve në qytet kryhen
me biçikletë. Kjo shifer e bënë
Shkodres qytet kampion të
pedalimit, jo vetem në Shqipëri
por edhe në Europen
Juglindore”.

 Qyteti i Shkodrës ka një
traditë shumë të vjetër në
përdorimin e biçikletave.
Ndonëse 22 shtatori, Dita
ndërkombëtare pa makina, nuk
eshte zhvilluar shpesh në
Shkodër, si të tilla mund të
quhet pothuajse çdo ditë e vitit.
Vetë qytetarët shprehen se për
të kryer nevojat e përditshme ata
preferojnë përdorimin e
biçikletave, edhe kur kanë
makina pasi me biçikletë lëviz
më lehtesisht por edhe kursen

DITA E BICIKLETAVE NE SHKODER

Diplomatë dhe nëpunës të
ambasadave e institucioneve
ndërkombëtare të akredituar në
Tiranë, nën moton “Të
vrapojmë për fëmijët” kanë
organizuar një vrapim pranë

kodrave të liqenit Artificial. Ky
aktivitet ishte një mënyre për të
sensibilizuar opinionin publik të
ndihmojë fëmijët jetime.

DIPLOMATET – NE NATYRE PER FEMIJET
 “Jam këtu për të vrapuar, me

qëllimin e mirë për t’i ardhur në
ndihmë jetimoreve në Shqipëri.
Punoj për ambasadën holandeze
dhe ne jemi një prej sponsorëve
të këtij aktiviteti”, tha Annette
Kuijisten, punonjëse në
ambasadën holandeze për
mediat.

Ndërsa David Stallings,
punonjës në ambasadën
amerikane shprehet: “Nëpër-
mjet këtij aktiviteti synojmë të
mbledhim para për fëmijët dhe
jetimoret. Besoj se ndihma jonë
do të ndryshojë sadopak jetën e
tyre. Për mua është hera e parë
që marr pjesë në këtë aktvitet”.
Veprimtaria është organizuar
nga qendra rezidenciale “Shtëpia
e Shpresës” dhe mbështetur nga
biznese vendase.

kohë.
 Sot qyteti e ruan traditen

dhe titullin si Kampione e

Biçikletave, duke patur mbi 35
mijë biçikleta e madje ka edhe

Eshtë botuar e ka dalë në
treg studimi i Hysen Dizdarit:
“ Vitaminat dhe mineralet ne
fruta e perime “. Bazuar në
studimet e tij dhe në një
bibliografi të pasur libri synon
të informojë lexuesit, duke
filluar nga fëmijët e shkollave
9-vjeçare, që, krahas edukimit
me shkencat natyrore e sho-
qërore, t’i jepet rëndësi edhe
edukimit me shkencën e të
ushqyerit që ka si ogjekt
studimi rolin që ruan ushqimi
në shëndetin e njeriut.

 Në studim jepen qartë se
cilat perime e fruta gjenden
vlerat më të larta të vitaminave
dhe mineraleve dhe vlerat e
tyre normale të rekomanduara,
po ashtu edhe efektet e
dëmshme që shkaton marrja e
tyre në vlera mbinormale duke

NJE LIBER I NEVOJSHEM

nga ato familje që disponojnë
më shumë se një. Historia e
përdorimit të saj daton që në

vitin 1907 nga një i huaj i cili
ndikoi tek shkodranet në

 Ecovolis, së bashku me
skuadrën e organizatës “Terre des
Hommes” në kuadër të programit
Ecovolis Sunshine, ka organizuar

një veprimtari me fëmijet e qëndrës
“Zyber Hallulli”. Të dy organizatat
u angazhuan plotësisht për
argëtimin e fëmijëve duke i dhuruar
atyre një ditë plot diell . Veprimtaria
me biçikleta nisi pranë stacionit
Ecovolis në hyrje të Parkut të

përdorimin masiv të këtij mjeti.
Ish-konsulli suedez në atë
kohë, në vend të makinës
zgjodhi për të vizituar Shkodrën
pikërisht me biçikletë. Për
shkodranet bicikleta është e
pazëvëndësueshme dhe do të
mbetet e tillë. Një nga
specialistët e biçikletave në
Shkodër, z. Ruzhdi Muriqi, ish
trajner për 30 vjet me ekipin
kombëtar të çiklizmit, thotë se
e ushtron këtë profesion
tashmë prej 50 vitesh.

 Në vitet e ardhëshme
Bashkia e Shkodrës do va-
zhdojë të promovojë pedalimin
dhe të angazhohet për të
siguruar lehtësira  për
përdoruesit e biçikletave. Në
shumë akse të qytetit janë
korsitë e veçanta për biçikleta,
çka tregon një kujdes në rritje
për përdoruesit e këtij mjeti.

ECOVOLIS  SUNSHINE  PER  FEMIJET
E  “ZYBER  HALLULLIT”

Liqenit të Tiranës duke pedaluar
dhe përjetuar shëtitjen deri praën
shkollës Ëilson. Aty fëmijët
ndaluan për të pushuar e biseduar

me njëri-tjetrin dhe për të marrë disa
instruksione për pedalim të sigurtë.
Shëtitja u shoqërua më veprimtari
të tjera si vizatime apo lojra të
ndryshme në natyrë.

Në vazhdim të programit
Ecovolis Sunshine, fëmijëve të

qëndrës Zyber Hallulit do t’i
ofrohet mundësia që fëmijët, por
edhe të rriturit, të përdorin gjithnjë
falas biçikletat Ecovolis dhe në të
ardhmen të konsiderohet mundësia
për të dhuruar biçikleta për qëndrën
e fëmijëve. Gjithashtu, fëmijët e
qëndrës do të përfshihen në
programin social për aftësimin e
tyrë në riparimin e biçikletave nga
teknikët e skuadrës Ecovolis, me
synim punësimin e tyre në të
ardhmen.

   Ecovolis Sunshine Program
është nismë e Ecovolis për
dhurimin e biçikletave të fëmijëve,
veçanërisht për fëmijet në nevojë.
Ecovolis ka dhuruar 60 biçikleta për
fëmijët gjatë viti 2011 duke
organizuar plot veprimtari për
fëmijët që kanë patur synim
edukimin për pedalim të sigurtë,
argëtimin, nxitjen e një jete aktive
dhe praktimin e sporteve. Ecovolis
është shumë e hapur dhe
bashkëpunuese për organizimin e
veprimtarive të ndryshme që kanë
në fokus përdorimin e biçikletës dhe
nxitjen e jetës aktive.

treguar kujdesin e duhur në
zgjedhjen e dietës ditore të
secilit.
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Në diskutim morën pjesë të ftuar:
zv/ministre e Arsimit e Shkencës znj.
Nora Malaj, zv/ministër i Mjedisit
z. Taulant Bino, z. Reshat Mancaku,
sekretar i Shoqatës së Ricikluesve
të Shqipërisë, z. Bardhosh Micaj
nga Drejtoria Arsimore Vlorë, z.
Zamir Dedej nga Instituti për
Ruajtjen e Natyrës dhe z. Xhemal
Mato nga Grupimi Ekolëvizja,
pjesëmrrës në zbatimin e projektit.

- Pyetje: A ka fituar terren kujdesi
për mjedisin apo jemi në të njëjtën
situatatë të viteve më parë?

- Z. T. BINO, zv/ministër i
Mjedisit : Unë mendoj se mjedisi po

fiton terren, sepse me rritjen e
mirëqenies, njerëzit mendojnë për të
plotësuar edhe disa dëshira të tjera
që nuk kanë të bëjnë thjesht me
mbijetesën, rritet edhe kujdesi për
të. Ka një kujdes më të madh për
mjedisin si rrjedhojë e shoqatave
mjedisore, edukimi mbi mjedisin,
komponent shumë i rëndësishëm i
jetës.

 Znj. N. MALAJ, zv/ministre e
Arsimit e Shkencës: Nevojat që
natyra na ofron dhe nevojat që

mjedisi duhet ti ofrojë natyrës duhet
që, këtë mjedis, ta vësh në
ndërgjegjësim të shoqërisë, për
ruajtje dhe në mbrojtje të tij.
Rëndësia e edukimit është e

jashtëzakonshme. Riciklimi i një
kartoline, mbjellja e një peme apo një
vazo lule janë pritshmëri konkrete për
të krijuar qytetarë aktivë për mikro
dhe makromjedisin që i rrethon.
Mjedisi duhetë jetë Socializimi që në
mjediset parashkollore, të edukohen
fëmijët për mbetjet, si të edukohen
fëmijët për mbjelljen e pemëve. Të
kemi qytetarë aktivë që të mbrojnë
mikro dhe makromjedisin që e
rrethon. Pritshmëria dhe prioriteti më
i madh për ndryshimin e konceptit
për mjedisin. Edukim
mbarëshoqëror. , për të treguar qe

jemi jo vetëm pjesë aktive por edhe
pjesë ndëgjegjësuese e shoqërisë.

Z. R. MANCAKU, sekretar i
Shoqatës së Ricikluesve të
Shqipërisë: Në fillim të viteve 90
kishim për riciklimin njohuri të pakta
por më pas, gradualisht, është
zhvilluar në një industri e
suksesshme për plastikën, kartonin,
hekurni, aluminin etj…. Ka dy
elementë të rëndësishëm. Së pari
impakti në lëndë të para natyrore
është i dobishëm rëndësishme, nëse
ne nuk do të riciklonim aluminin këto
lëndë do tikrijonim nga material të
para okside, përvecse do të krijonin
mbetje do të kërkoin më shumë
energji. Do na duhej të përdornim
thjesht 5% të energjisë nga minerali.
Është ekonomizim I burimeve
natyrore, por…. Industria e riciklimit
është një burim i rëndësishëm në
ekonomizimin e energjisë.

- Z. T. BINO: Dy dokumenta janë
miratuar nga qeveria shqiptare,
Strategjia për menaxhimin e mbetjeve
dhe plani për menaxhimin e integruar
të mbetjeve. - Riciklimi në nivelin 10-
30 % riciklohet, varet nga rryma e
mbetjeve, pasi ka rryma ku % është
më e lartë. Plastika në nivelin 10%.
Këshilli i një bashkie të caktuar
vendosi mos t’i cojë mbetjet në
landfill se kushton më shumë.
Mbetjet kur cohen ne landfill
kushtojnë. Problemi jo thjesht që
ndotësit të paguajnë po shkon më
tej duke ia adresuar gjithë shoqërisë
problemin. Bashkia e interesuar për
reduktimin pasi ka një kosto

ekonomike. Rrugët për ta realizuar
këtë janë të ndryshme -Parandalimi i
mbetjeve edhe ndarja e tyre për
riciklim, e rëndësishme për të sjellë
para dhe për të reduktuar kostot e
mbetjeve. Të bëhet riciklim i plotë,
pasi ndikon në mënyrë të
drejtpërdrejtë në zhvillimin ekonomik
të vendit. Ka një sërë rrymash
mbetjesh. Prandaj nevojiten
objektiva për mbetje ambalazhe,
mbetjet elektrike, etj. Zbatueshmëria
e legjislacionit do ta shmangte këtë
problem duke reduktuar koston
ekonomike dhe për të sjellë zhvillim
ekononomik.

- Z. R. MANCAKU: Mjedisi dhe
edukimi mjedisor nëpërmjet projektit
të Unicef-it, ka zënë një vënd të
rëndësishëm në programin e
shkollave 9-vjeçare dhe shërben për
të plotësuar kuadrin e edukimit
qytetar. Ristrukturimi i programeve i
ka dhënë mundësi mësuesve për të
bërë edukim mjedisor edhe në orët e
lira. Mësuesit shfrytëzojnë këto orë
për edukimin mjedisor. Gjithashtu
trajtohen çështje të edukimit
mjedisor edhe në programe
ekstrakurrikulare.

 Nxënësit e shkollës 9-vjecare
kanë krijuar koncepte të qarta për
ujin, ajrin, tokën, natyrën, për
kujdesin dhe domosdoshmërinë e
mbrojtjes së tij. Këtë e kanë shprehur
nëpërmjet poezive, eseve, fabulave
dhe vizatimeve të tyre, ku

ndëshkojnë mjedisin e djerrë.
Projekti CLEEN dhe grupimi
Ekolëvizja synojnë jo vetëm në
planin informues -që fëmija të
informohet mbi ruajtjen dhe
mbrojtjen e mjedisit por ai vetë ta
ndryshojë mjedisin, por me
aktivitete, të prekë, të ndryshojë dhe
të gëzojë me ndryshimin që bën, që
ai të bëhet agjent i mjedisit,
propogandues i mjedisit. Ato
formatohen në atë moshë, prandaj
është e rëndësishme edukimi i tyre
që të ndërgjegjësojnë të gjithë
shoqërinë.

Znj. N. MALAJ: veprimtari
konkrete, një nga veprimtaritë më të
domosdoshme në shkollë, duke
përfshirë, mësusesit, nxënësit,
komunitetin e prindërve, shoqërisë
civile. Tre fazat e projektit janë të
tilla: faza e parë e parandalimit, pra
të parandalosh është më mirë se të
kurosh. Faza e dytë me edukimin nga
ciklet e ulta deri në ciklet e larta, si
një nevojë e domosdoshme. Faza e
III e kurimit të komunitetit ku duhet
të bëhet ndryshimi, pra të krijohet
sjellja ndaj kësaj qasjeje. Mësim
duhet të jetë edhe teorik por
sidomos praktik, në mjedisin ku
realizohet produkti. Fëmija nuk është
më indifferent dhe nuk duhet të kemi
më indiferentizëm.

 Edhe ministritë e linjës duhet të
bashkëpunojnë, të thërasim edhe
shoqërinë civile, dhe nëpërmjet
vullnetarizmit të krijohet një proces i
përbashkët me pjesëmarrjen dhe
produktin nga vetë fëmijët. Puna
duhet të shtrihet edhe në nivelin e
bashkive sidomos të ndarë koshat
për riciklimin e mbetjeve.

Z. Xh. MATO: Fushata
ndërgjegjësuese është e
rëndësishme. Nëse të gjithë do të
ishin edukuar që në shkollë, do
kishim një mjedis më të pastër sot.
Ndikimi i fëmijëve është i
rëndësishëm sepse ndërgjegjësimi i
tyre ndikon edhe tek të tjerët, fëmija
është forcë shumë e madhe dhe
impakti i tyre është ndonjëherë më i
madh edhe se ai i policit. Por fëmija
duhet të mësojë jo thjesht teorikisht,
por është e rëndësishme të veprojë
vetë edhe praktikisht.

 Në kuadër të projektit, fëmijët
mbledhin plastikën që konsumohet
gjatë javës dhe i çojnë në shkollë

duke i hedhur në kosh për tu
grumbulluar dhe transportuar në
fabrikën e riciklimit. Ai ka mësuar në
program sesi kjo plastikë prodhohet
nga nafta. Por kur fëmijët shkojnë
edhe në fabrikë të shohin se si ajo
mbeturinë kthehet sërish në lëndë

të pare krijohen përshtypje edhe më
mëdha se si kthehen sërish këto
mbetje në lëndë të pare dhe me to
krijohen prapë shishe ose qese. Ky
është një ndikimi i madh të cilin mund

dhe duhet ta kthejmë në sjellje
pozitive.

 - Z. Z. DEDEJ, Instituti për
Ruajtjen e Natyrës: Procesi është
shumë pozitiv dhe këtu fokusohet
cikli fillor. Përgatitja e bazës materiale
dhe më pas në trajnimi i mësuesve
ka rëndësi të madhe. Si rezultat I
zbatimit të projektit CLEEN, në 9
qarqe janë rreth 3500 mësues të

trajnuar dhe rreth 500 drejtues të
Drejtorive Arsimore. Si fazë e dytë
janë orët e hapura që përçojnë

edukimin nga mësuesit tek nxënësit.
në këto orë të hapura fëmijët marrin
mësim por dhe veprojnë praktikisht
sepse, për shembëll me gazeta bënin
pemë për të paraqitur problemet
mjedisore, fustane me pjata plastike.
Këto ata i bëjnë se i ndjejnë.

 Doja të theksoja se dhënia e
minigranteve tek shkollat kanë
rëndësi dhe mund që të aplikojnë
edhe vetë mësuesit. Duhet t’i nxisim
mësuesit që ti zbatojnë në shkollë
këto projekte. Shqipëria ka një mall
të vetin për të shitur dhe ai është

MBETJET URBANE, RICIKLIMI DHE FEMIJET
BISEDE E ZHVILLUAR NE KUADER TE PROJEKTIT CLEEN – SHQIPERIA

IME E PASTER DHE E BUKUR
mjedisi. Mjedisi jo vetëm si veprim
ndaj ndotjes por si pjesë e
ndërveprimit ku jepet e merret.
Duhet të edukohen fëmijët për të
bërë vizita në natyrë dhe këto lloj
nocionesh duhet të fusim te brezi i ri
si pjesë e një shoqërie civile aktive
që është mjaft e domosdoshme.

Znj. N. MALAJ: Partneritet me
shkollën, pushtetin lokal, shoqërinë
civile janë të rëndësishme sepse
tregojnë edhe se sa është
ndërgjegjësuar shoqëria. Kjo bëhet
me shtrirjen e edukimit që në nivelin
parashkollor dhe gjatë gjithë cikleve
të shkollimit. Kjo do të ndikojë në
ndërgjegjësimin për popullatën që
ta shohin mjedisin jo vetëm si vend
që mund të konsumohet por edhe
të kontribuohet në të. Por
ndërgjegjësimi fillon tek veprimet

konkrete. Fëmijët e shohin këtë
aktivitet në formën e lojës, kështu
është edhe më efektive për ta dhe
edukohen edhe më shumë sesa
qasja tradicionale e mësimit teorik.

Z. B. MICAJ, Drejtoria
Arsimore Vlorë: Në shkollat e
Vlorës, edukimi i mjedisit, riciklimi i
mbetjeve urbane po kthehet në një
lëvizje të gjërë brenda shkollës. Në
ndikimin e udhëzimeve të mësuesve
të trajnuar, të projektit e programeve
të Unicef u trajnuan mësues dhe
drejtorë shkollash. Në një projekt dy
javor të nxënësit kanë dalë në terren
për të njohur mjedisin e Vlorës, ku
janë zonat e ndotura, në çfarë forma
shfaqen. Këto bëjnë që të
evidentohen problemet dhe pastaj
të diskutohet më tej në klasë. Në dy
javë të tjera veprimet do të jenë më
konkrete, veprimtari praktike si për
shëmbëll ndotja e makinave dhe një
ditë pa makina në vlorë. Fëmija
ngacmon shoqërinë. Veprimtaria
praktike në lagje, dy javë rrjesht u
grumbulluan mbetjet në kosha. U
hap edhe një ekspozitë e madhe në

shkollë me piktura.
- Z. T. BINO: Ne jemi të kënaqur

që sot është realizuar sistemi i
edukimit mjedisor në kurrikulat
mësimore. Kjo ka sjellë që të
kuptohet më mirë rreziku që
paraqesin për mjedisin produktet me
bazë plastike. Shumë pak ose aspak
kontinentohet, shumë pak
ripërdoret. Ka patur disa projekte
pilot për diferencimin e mbetjeve. Ky
proces nisi në Fier. Me legjislacionin
e ri do të detyrohen të gjitha njësitë
vendore për ta brër këtë proces.

(vijon ne faqen 4 )

Më e mira është ajo që marrim edhe ne tek fëmijët me
pafajësinë e tyre, t’i dëgjojmë ata në kërkesën për të

mbajtur mjedisin pastër, që fëmijët të mbruhen me
elementët që i duhen dhe që ata të na mësojnë ne.

Kur fëmijët shkojnë edhe në fabrikë të shohin se si
mbeturina kthehet sërish në lëndë të pare krijohen

përshtypje edhe më mëdha dhe ky është një ndikimi i
madh të cilin mund dhe duhet ta kthejmë në sjellje

pozitive.

Më i rëndësishëm është parimi i edukimit mjedisor,
sepse është themeli i një shoqërie.



4

( Vijon nga faqja 3 )

- Z. T. BINO: Mendoj se
është rritur dhe ka një nivel më
të mirë jetese si edhe të

emancipimit mjedisor. Por kjo që
duam të bëjmë nuk është aspak
një proces i lehtë. Edhe në
vendet perëndimore nuk ka patur
suksesin e dëshiruar.
Legjislacioni është më pozitiv,
por njësitë vendore duhet të

kuptojnë se ky proces ka një
kosto jo vetëm ekomike por edhe
politike. Është i nevojshëm një
konsensus, që ky proces të
mbulojë edhe kostot e veta.
Tarifat e vjela në bashki, që janë
të vogla për mjedisin nuk
përballojnë dot kostot e
shërbimit por legjislacioni jep
mundësi të shumta. Nga ana
tjetër do të ketë edhe penalizim
për ndotësit e ambjentit

- Z. Xh. MATO: Jemi të
vonuar krahasuar me shtetet e
tjera. Sa kalon kufirin nuk
shikohen më plehra. Jemi vonë
si shtet për ta futur menaxhimin
e plehrave. Me ligjet jemi mirë
por ato nuk zbatohen ose nuk
zbatohen pak. Jemi shumë vonë
edhe për faktn se është një
problem shumë i madh. dhe
duhet të zgjidhet nga të gjitha
hallkat dhe të kthehet në në
pozitivitet.

 Plastika është e mirë në
përdorimin e përditshëm, ka
prakticitet dhe ka qënë një
revolucion i madh i njerëzimit,
pa të nuk do të kishim këtë
qytetërim. Por i rëndësishëm
është menaxhimi i mbetjeve
sepse është problem i madh.
Kemi qenë të papërgatitur për
plastikën dhe riciklimin e saj.
Shoqëria nuk është e përgatitur
për menaxhimin e amballazheve
të tilla dhe numri e sasia e
përdorimit të plastikës sa vjen e
rritet dhe kërkon organizimin,
edukimin dhe ndërgjegjësimin e
shoqërisë. Shoqëria nuk është e
përgatitur dhe nuk ju përgjigj dot
vrullit të madh të përdorimit të
plastikës.

 Problem edhe nga ana
politike, sidomos ajo fiskale.
Plastika ka një vlerë dhe trajtohet
si mall me këtë vlerë dhe për ta
future në treg e përcaktojnë
politikanët dhe ekspertët. Por si
mund ta nxisësh qytetarin ?
Duhet edhe motivimi financiar
sepse kushton dhe plastika.
Nëse konsumatorit do t’i
paguhet atëhërë ai do ti mbledhi
ato. Zëvendësimi i qeseve
plastike duhet bërë edhe ai me
ato çantat që përdornim dikur.

 Brenda projektit të Unicefit,
“ Shqipëria ime e pastër dhe e
bukur “ do të ngacmohen e
nxiten fëmjët nëpërmjet këtyre
aktiviteteve. Mentaliteti i njeriut
mund të ndryshojë nëpërmjet
politikës. Pra si do të ngacmohen
fëmijët për tu ndërgjegjësuar me
veprime konkrete ? Maqedonia,
për shembëël ka nxitur
përdorimin e një qeseje që

përdoret disa herë. Pra dhe
edukimi i shoqërisë kushtëzohet
edhe nga politikat. Këto qese

sjellin ndikim kur digjen dhe kjo

në një shoqëri konsumiste është
e dënueshme nga morali. Por si
po ndryshon ky konept i
shoqërisë konsumiste. Në
fushën e mjedisit stimulohet edhe
kursimi, jo të shpenzosh sa të
duash. Në fushën e mjedisit kjo
duhet të jetë një filozofi morale
dhe duhet nxitur. Pra të futet kjo
edukatë edhe nëpërmjet
politikave.

- Z. Z. DEDEJ : Tek ne
shohim dëmtim dhe sa dalim
jashtë kufijve gjejmë gjelbërim.
Tek mbetjet e shohim se si
shoqëria jonë sillet ndaj mjedisit.

Demokratizimi i jetës ka çuar në
mbishfrytëzimn e tokës, kur
duhet shfrytëzimi me racionalitet
i këtyre burimeve natyrore.
Duhet ndërgjegjësimi i
shoqërisë. Legjislacioni shpesh
është i pazbatueshëm edhe nga

personat që duhet ta zbatojnë. Ka
nevojë për fushata
ndërgjegjësimi. Shembëll janë
vitet 50-të në SHBA për zgjidhjen
e problemeve por ka patur
fushata nga shteti, shoqëria civile
për ndryshimin e sjelljes së
shoqërisë.

- Z. Xh. MATO: Ndotje
masive ka edhe në fund të detit.
Peshkatarët kur peshkojnë e

kanë të vështirë të gjejnë peshqit

midis plastikës. Kjo situatë do na
cojë një shtresë plastike dhe
politika duhet të luajë një rol më
të madh. Në Mal të Zi paguajmë
15 euro taksë mjedisi, në
Shqipëri nuk paguan kush taksë
të tillë. Këto janë dy politika sesi
ndryshojnë dy vende ngjitur me
njeri tjetrin. Ata i marin 15 euro
edhe nga turistët dhe i investojnë
në mjedis.

- Z. T. BINO: Kemi probleme
me ndotjen nga plastika në
lumenjtë. Civilizimet kanë lindur
buzë ujrave. Për shembëll, në
Tiranë, Lana mbledh ujrat e

zeza. Por një Lanë e pastër i
shërben shumë këtij qyteti për
peizazh, bukuri edhe për çështje
të klimës. Ka plane për krijimin
e parkut të Lanës, parkut të
Paskuqanit, parkut të liqenit që
bashkohet me Farkën. Po

punohet për kushtet e lejes
mjedisore, po punohet për
zbatimin e parimit që ndotësi
paguan, gjë e cila lë shumë për
të dëshiruar. Më i rëndësishëm
është parimi i edukimit mjedisor,
sepse është themeli i një
shoqërie. Unë i vlerësoj të gjithë
ata që kanë kontribuar, shoqatat

mjedisore, dhe kjo sidomos me
edukimin në mosha sa më të reja.

Znj. N. MALAJ: Qenia
njerëzore është egoiste, parimi i
ekzistencializmit që jam unë ë
pastaj të jenë të tjerët mirë. Në
rrafshin e paktit ligjor,
mekanizmi i mirë mund ta ruaj
këtë paketë ligjore. Ka kosto nëse
nuk do të mirëmbajmëjisin
prandaj duhen ndërgjegjësuar
njerëzit edhe në emër të lirive të
njëri-tjetrit. Nuk mund të jemi
indiferentë ndaj të keqes që i
shkaktojmë njëri-tjetrit duke mos
qenë mbështetës të këtyre
proceseve. Ajo që është më e
rëndësishme është dialogimi
ndërqytetar. Është shumë e

rëndësishme të parandalosh, të
edukosh por më e rëndësishme
është të dialogosh për të realizuar

ato pritshmëri që kërkon
shoqëria.

Z. R. MANCAKU: Mbetjet
që të bëhen lëndë e parë për
industrinë e ricklimit duhet të
ndahen, letra më vete, plastika më
vete, metalet, lënda inorganike më
vete. Normalisht vetëm mbetjet
inorganike mund të përfundonin
në landfille ndërsa të gjitha
flukset e tjera të mbetjeve do të
ricikloheshin me sukses. Sepse
po të ndahen mbetjet e të bëhet
diferencimi i tyre edhe industria
e riciklimit i ka kapacitetet dhe
do të funksionojë më mirë sepse
është ndërtuar sipas normave të
standarteve evropiane dhe kjo
idustri e impaktin në mjedis
minimal.

- Z. B. MICAJ: Konferenca
në Vlorë që do të mbahet për këtë
problem do të përqëndrohet në
bashkepunimin mesues – nxënës
- prindër sepse është shumë
frytdhënës. Edukimi ka ardhur
si rrjedhojë e korrektesës së
ligjeve. Kështu, për shembëll,
mund të thuhet edhe për djegjen
e pyjeve. Eshtë edhe faktori
shkollë dhe edukimi i nxënësve,
ndërgjegjësimi që, si për çdo

problem tjetër duhet bërë për t’i
mbrojtur pyjet.

- Z. XH. MATO: Brezi i ri do
të na shpëtojë të ardhmen. Është
shumë i rëndësishëm
bashkëpunimi me privatin dhe
për këtë duhen politika konkrete.
Realisht nuk është realizuar në
një mënyrë të tillë. Dhe këto
politika duhet të stimulojnë
zhvillimin e kësaj industrie.

- Z. Z. DEDEJ: Eshtë mirë që
problemet e mjedisit kanë zënë
vend në shqetësimet e popullatës.
Ajo që mendoj se është më e mira
është ajo që marrim edhe ne tek
fëmijët me pafajësinë e tyre, t’i
dëgjojmë ata në kërkesën për të
mbajtur mjedisin pastër, që

fëmijët të mbruhen me elementët
që i duhen dhe që ata të na
mësojnë ne.

BREZI I RI DO TE NA SHPETOJE TE ARDHMEN

Problemet e mjedisit kanë zënë vend në
shqetësimet e populates dhe brezi i ri do të na

shpëtojë të ardhmen.

Legjislacioni shpesh është i pazbatueshëm edhe
nga personat që duhet ta zbatojnë dhe ka nevojë

për fushata ndërgjegjësimi.

Partneritet me shkollën, pushtetin lokal, shoqërinë
civile janë të rëndësishme sepse tregojnë edhe se

sa është ndërgjegjësuar shoqëria.
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Z. Robert CARR, nëndrejtor i
UNICEF, Shqipëri.

Eshtë mbledhur një sasi e
madhe shishesh për riciklim, gjë që
tregon dhe shkallën e
ndërgjegjësimit të nxënësve.

 Kjo ka bërë që që këto mbetje
të mos përfundonin në lumë e
pastaj në det. Rëndësi të veçantë
ka dhe fakti se për të arritur
rezultatet e këtij projekti janë
përfshirë edhe prinderit,
komuniteti përreth etj.

Znj. Nora MALAJ,
zëvendësministre e Ministrisë së
Arsimit

Produkti që po nxjerrim nga ky
projekt, ndofta nuk do të ndihet

sot, por pas shumë vitesh. Ky
projekt nuk ngeli vetëm në
mjediset e shkollës por shkoi deri

përqëndrohen në tema të interesit,
për të zbatuar njohuritë, të
zhvillojnë aftësitë dhe për të marrë
veprimtari praktike. Gjithashtu

shkollat do të kenë një rast për të
qënë partner real dhe kontribues
në jetën e komunitetit.

 Komunitetet do të inkurajohen
për të mbështetur veprimet e
fëmijëve për mbrojtjen e mjedisit
të tyre. Kjo do të kontribuojë
gjithashtu në rritjen e
ndërgjegjësimit të tyre mbi
çështjet e mjedisit dhe për të marrë
masat e duhura për të pastrimin,
mbrojtjen dhe ruajtjen e lagjeve të
tyre.

Partnerët kryesore të projektit
janë: Ministria e Arsimit dhe
Shkencës (MASH); Ministria e
Mjedisit, Pyjeve dhe
Administrimit të Ujërave
(MMPAU); Instituti i Kurrikulës
dhe Trajnimit (IKT) dhe Shoqëria
civile.

 Deri në fund të projektit do të
përfshihen 1944 klasa fillore të
vendit (që është afërsisht 15 për
qind e tyre ):

• Fëmijët do të punojnë për të
zhvilluar një seri të integruar të
kompetencave mjedisore;

• Mësimdhëniea do të
promovojë të mësuarit aktiv;

• Institucionet e komunitetit të
jenë të hapura për veprimtaritë e

fëmijëve ndaj e mjedisit.
 Në shifra, kjo do të thotë se:
- Së paku 80 për qind e fëmijëve

në klasat e synuara do të kenë
zotëruar njohuritë mjedisore të
kurrikulumit; të kenë qëndrime
pozitive ndaj mjedisit; të veprojnë
për të përmirësuar mjedisin në
shtëpi, shkollë dhe komunitet;

- 475 shkolla të jenë në gjendje
të përcaktojnë objektivat e tyre
mjedisore;

- 1944 mësues në shkollat fillore
të trajnohen dhe mbështesin
studimet për mjedisin;- 100 shkolla
të bëhen shkolla “ Fëmija për
mjedisin “ me një minimum
objektivash mjedisore në
mbështetjen dhe ndihmën ndaj
bashkësisë. Për të përmbushur
këto objektiva, projekti do të
punojnë në tri fusha kryesore:

 1. Zhvillimi i një qendre
kurrikuli. CLEEN është duke

punuar me IKT, MASH dhe
MMPAU për të zhvilluar kurrikulat
e studimeve mjedisore për shkollat
fillore. Guidat e mësuesve dhe
materialet e punës së nxënësve do

ME PERFUNDIMIN E FAZES SE PARE TE PROJEKTIT JANE SHPREHUR:
në familjet e tyre në komunitetin
përrreth dhe për këtë dua të

falenderoj shoqatën mjedisore
“Ekolëvizja” dhe të gjithë ata që
punuar për këtë veprimtari.

Liljana CANI, DAR – Durrës
E rëndësishme është dhe

mbetet për ne që ne jemi të bindur
se janë krijuar kushtet
ndërgjegjësuese për vazhdimësinë
e mëtejshme të veprimtarisë dhe
ndoshta zgjerimin e tij edhe në
shkollat e tjera të rrethit.

Lulzime BINO, nëdrejtoresha
e shkollës “Gustav Majer”

Nxënësit janë shndërruar në
nismëtarë të një lëvizjeje për të
mbajtur pastër mjedisin. Ata janë
ndërgjegjësuar por dhe po nxisin
në komunitetin që i rrethon,
dëshirën për një mjedis të pastër

njëkohësisht edhe sigurimin e së
drejtës së tyre për standarte të larta
të kushteve mjedisore në Shqipëri.

Agim FURTUNA, president i
shoqatës rome “Romani Baxt”.

 Një tjetër tregues i
dobishmërisë të këtij aktiviteti
është jehona pozitive e Ekolëvizjes
që ka ngjallur në komunitet,
sidomos tek romët, ku ka ndikuar
në kultivimin e një edukate
qytetare për të mbajtur pastër
mjedisin ku jetojnë dhe hapësirat
publike, për të ndërgjegjsuar
vetveten, fëmijët, si një shprehi
dhe element i qytetarisë.

Për mjedisin Shqipëria përballet
me sfida të mëdha dhe në rritje që
ndikojnë në mirëqenien e fëmijëve
dhe cenojnë të drejtën e tyre për

të arritur standarte më të lartë të
shëndetit. Cilësia e ajrit është
zyrtarisht e kategorizuar si
alarmante në qendrat kryesore
urbane; ujërat e zeza nuk trajtohen
rregullisht dhe ndërhyjnë sistemet
e e ujit të pastër dhe sistemet e

ujërave të ëmbla; mbetjet e ngurta
nuk mblidhen si duhet ose të
përpunohen duke ndikuar në për
ndotjen e ajrit dhe të ujit. Këto
probleme ndikojnë në mirëqenien
e fëmijëve në disa forma. Për
shembull, infeksionet respiratore
akute mbeten shkaku më i
zakonshëm i sëmundshmërisë dhe
vdekshmërisë së fëmijëve, ka
shpërthime periodike të
sëmundjeve që prekin fëmijët për
shkak të ndotjes të ujit të pijshëm,
ndërsa shumë plazhe që fëmijët
vizitojnë konsiderohen zyrtarisht
ndotur, shumë fëmijë jetojnë në
lagjet ku mbetjet grumbullohen në
rrugë etj

 Për të adresuar këto sfida
mjedisore janë duke u zhvilluar
mekanizma të ndryshëm

rregullatorë por megjithatë, në
bazë të shumë prej këtyre sfidave
është mungesa e vetëdijes dhe të
kuptuarit e çështjeve mjedisore,

veçanërisht tek fëmijët në nivelin
fillor. Deri tani ka pasur disa nisma
për të rritur ndërgjegjësimin e
fëmijëve dhe të kuptuarit e
çështjeve mjedisore si dhe për t’i
aktivizuar ata për të marrë pjesë në
pastrimin, mbrojtjen dhe ruajtjen e

mjedisit.
 Ky është qëllimi këtij projekti:

për të rritur vetëdijën dhe të
kuptuarit e çështjeve mjedisore tek
fëmijët, nxitjen e qëndrimeve
pozitive dhe për t’i inkurajuar
fëmijët për veprime drejt mjedisit.

 Fëmijët e klasave 1-5 do të
përmirësojnë të kuptuarit e do të
rrisin ndërgjegjësimin e aftësitë
drejt mjedisit. Në këtë mënyrë ata
do të jenë aktorë të rëndësishëm
në ruajtjen e mjedisit të tyre, por
edhe do të veprojnë si katalizatorë
për të ndryshuar sjelljen në
komunitetet e tyre.

 Mësuesit trajnohen për të
përmirësuar metodologjinë e tyre
të mësimdhënies duke përdorur
metoda të të mësuarit aktiv në të
cilën fëmijët të kenë mundësi të

NGA VEPRIMTARITE E UNICEF NE SHQIPERI

NISMA PER EDUKIMIN MJEDISOR – CLEEN
të prodhohen dhe shpërndahen në
të gjitha shkollat pjesëmarrëse në
projekt.

 2. Ndërtimin e kapaciteteve të
gjithë aktorëve të përfshirë në
projekt. Aktivitetet kryesore do të
jenë: Zhvillimin e programeve të
trajnimit (përfshirë materialet
lidhur) për mësuesit, si dhe për
Drejtorët dhe Drejtoritë Arsimore
Rajonale; Trajnimi i mësuesve,
edukatorëve, drejtorëve dhe

autoriteteve vendore, por edhe
specialistë brenda Institutit për
Kurrikula Kombëtare dhe
Trajnime; Materialet që
mundësojnë ofrimin efektiv të
bazuar në kompetenca për studime
mjedisore dhe që janë përcaktuar
për të lehtësuar qasjen Fëmija për
fëmijën Këto përfshijnë
udhëzuesit e mësuesve, materiale
burimore, manuale për fëmijëe,
udhëzues për shkollat, etj

3. Mobilizimin e komunitetit,
për të ndihmuar fëmijët në kryerjen
e planeve të veprimit për mjedisin.

Për më tepër: http://www.
unicef. org/albania/education

Shkollat do të kenë një rast për të qënë partner
real dhe kontribues në jetën e komunitetit.

Fëmijët do të punojnë për të zhvilluar një seri të
integruar të kompetencave mjedisore
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Pesëdhjet vjet më parë qeset
plastike njëpërdorimshe nuk
egzistonin ndërsa sot i përdorim
për disa minuta dhe i hedhim duke
ndotur mjedisin për dhjetra vjet.
Janë bërë një problem i cili është
bërë kërcënim serioz sidomos për
pasojat shkatërruese në
ekosistemet ujore, detet, liqenet
e lumenjtë dhe faunën e tyre.

 Për këtë shkenca dhe industria
po përpiqen drejt materialeve të
reja, bioplastikave, që nuk do të
dëmtojnë mjedisin duke mos
hequr dorë edhe nga komoditetet
e përparimit.

Bioplastika është në fakt një
alternativë e vlefshme e plastikës
tradisionale me të vetmin
ndryshim që nxirret nga lëndë
organike, jo ndotëse, si misri,
drithërat etj… Rezultati është se
një produkt i tillë është i

Që nga viti 2002, rreth 60% e
fëmijëve në vendet në zhvillim,
domethënë më tepër se një milliard
jeton në qendrat urbane dhe janë
të varfër. këto shifra, në njëzet e
pesë vjetët e ardhshëm do të
dyfishohen.

 Si një rrjedhojë logjike, edhe e
politikave të decentralizimit që
venë në jetë shumica e shteteve,
administratat lokale kanë
mundësinë por dhe përgjegjësinë
të vënies në jetë të shërbimeve
shoqërore të efektshme më
përparësi të mëdha edhe ndaj
pushtetit qendror. Kjo për arsye
sepse janë të lidhur dhe në
informim më të drejtpërdrejtë dhe
të vazhdueshëm me problemet që
lindin dhe duhet të marrin
përgjigje me zgjidhje po aq të
efektshme.

 Një nismë, “ Ville Amie des
Enfants – Qytet Mik i Fëmijëve “,
e zhvilluar në bashkëpunim më
UNICEF, është ndërmarrë nga

Shoqata e Kryetarëve të
Bashkive të Francës. E filluar në
vitin 2002, si përgjigje ndaj
konferencës Habitat II të
Stambollit për vendbanimet e
njerëzimit. Në atë konferencë u
theksua se mirëqënia e fëmijëve
duhet të jetë një tregues “suprem”
për një habitat të shëndetshëm në
një shoqëri demokratike dhe në
menaxhimin e veprimtarisë publike
të pushtetit vendor. Konventa e
OKB-së për të drejtat e fëmijëve,
nënëshkruar nga 192 shtete ( edhe
nga vendi ynë ), i vendos qytetet
përballë detyrimeve për krijimin e
shërbimeve dhe mjeteve drejt
rritjes së pjesëmarrjes të fëmijëve
dhe të rinjve për tu dëgjuar dhe
fjala e menimi i tyre në proceset
urbane që kanë të bëjnë edhe me
ta.

 Nisma e lindur në Francë,
fillimisht në 12 qytete, tashmë ka
arritur të organizohet në më tepër
se 250 qytete të tjera si në

Një shembëll i veçantë i
grumbullimit të diferencuar është
qyteti i San Franciscos në SHBA.
Qyteti ka 750 mijë banorë
rezidentë dhe 1milion e 250 të
tjerë në një periferi prej 100
kilometrash me 330 mijë
banesa dhe 60 ndërmarrje që
prodhojnë 1. 98 milion ton
mbetje çdo vit.

 Me politikat e tij
mjedisore ky qytet ka arritur
mbledhje të diferencuar të
mbi 70 % të mbetjeve të tij

biodegradueshëm, që “zhduket”
Brenda pak muajsh ndërsa plastika
e proshuar nga nafta kërkon për
një gjë të tillë deri në një mijë vjet.

 Sipas një studimi të
universitetit të Utrechtit, për
llogari të European Polysaccharide
Network of Excellence dhe
European Bioplastics Association,
biopolimeret mund të
zëvëndësojnë në të ardhmen e
afërt pjesën më të madhe të
plastikës tradicionale nga nafta.

 Studimi i kryer nga M. K.
Patel, Li Shen dhe J. Haufe tregon
se 90% e konsumit actual të
polimereve mund të zëvëndësohet
me lëndë të para të rinovueshme.
Një gjë është e qartë se prodhimi i
bioplastikës në Evropë mund të
shtohet, nga 300 mijë ton në 2007,
në mbi 2. 3 milion ton në 2013 dhe 4.
4 milion në 2020. Por, sipas

BIOPLASTIKA - ÇFARE ESHTE DHE E ARDHMJA E SAJ
studjuesve, kjo kërkon në radhë të
parë rritjen e ndërgjegjes mjedisore
nga qeveritë dhe institucionet
përkatëse, pavarësisht kritikave nga
shoqata evropiane e PET (polimeret

plastike ) që ngrenë problemin e
kostos së prodhimit të bioplastikës
që, sipas tyre, është e lartë.

 Biodegradimi i shpejtë i
plastikave bio është me rëndësi të
veçantë në mbrojtjen e mjedisit
sidomos ne zevendesimin e qeseve

te perdorimit te
perditshem. Një
nga shembujt e
shumtë është
përdorimi në
bujqësi për mbu-
limin e serrave apo
të terreneve të tjera
të mbjella apo edhe
hedhja si mbetje
në venddepo-
zitime ku vetë-
dekompozohet në
mënyrë natyrore.
Po ashtu edhe
përdorimi i saj për

termovlerësimin (djegje për të
prodhuar nxehtësi) ku nuk lëshon
as tym toksik në atmosferë. Këtu

duhen përmendur kontenitorët
plastikë të ushqimeve që, me
kalimin e kohës, lëndët ndotëse
kalojnë në vetë ushqimet siç ka
ndodhur me shishet e qumështit
për fëmijë ndërsa bioplastika nuk
ndikon, jo vetëm për intoksikim por
as në shijen e ushqimeve.

 Në bioplastikat bëjnë pjesë
disa lloje si p. sh. Mater-Bi, PLA
apo Biolice. Një nga to, Biolice,
karakterizohet nga biodegradimi
100% në 10-12 javë dhe gjatë
prodhimit përdor një sasi të vogël
uji.

Ajo mund të bashkohet me
materiale të tjera si letra apo lini
për prodhimin e qeseve për
psonisje, lodra, kanceleri, enë,
prodhime për të porsalindurit, në
bujqësi etj. Duket se ardhmja do
te jete sigurisht e tyre.

Edhe pse mund të kujtohet se
riciklimi është një veprimtari
moderne ai, si term dhe si

përdorim faktik, i futur nga lëvizjet
ambjentaliste në vitet 1970, ai
është më i vjetër.

Gjermani, Itali, Spanjë etj. . Këto
janë krijuar nga bashkëpunimi i
UNICEF me strukturat shtetërore,
me shoqatat e pushtetit vendor
apo edhe me shoqërinë civile.

 Dy janë karakteristikat
kryesore të kësaj nisme. E para
është se, veç projekteve të
UNICEF-it, veprimtaritë

financohen edhe nga shteti. Së
dyti, në shumë prej qyteteve të
përfshirë në nismë janë krijuar
edhe departamente të veçanta për
të rinjtë e fëmijët, të cilët kanë
nënëshkruar dhe një Kartë

 Me prodhimin masiv të
industrisë si rrjedhojë e
revolucionit industrial në

shekullin e 19. të u fillua dhe
me ripërdorimin e thjeshte të
shumë e materialeve. Kjo
solli dhe konceptin
ekonomik e financiat të
përfitimit prej ripërdorimit e
riciklimit. Por, futja e tij e
plotë erdhi si pasojë e
depresionit të viteve 20-të të
shekullit të kaluar kur
nevojat për të mbijetuar dhe
pamundësia për të blerë

prodhime të reja, detyruan shumë
njerëz të ripërdornin ato të vjetrat.
E njëjta gjë ndodh edhe sot në
vendet e varfra e jo vetëm atje.

PUSHTETI VENDOR, FEMIJET E TE RINJTE

 “QYTETET MIKE TE FEMIJEVE”
bashkëpunimi me UNICEF. Këto
departamente krijojnë dhe
zbatojnë një strategji komumikimi
të nismës, organizojnë veprimtari,
hapin faqe interneti për shkëmbim
të përvojës etj. .

 Nuk do të ishte e vështirë edhe
për strukturat tona vendore të
merrnin nisma të tilla. Në

bashkëpunim me pushtetin
qendror, UNICEF-in, strukturat
qendrore e rajonale të arsimit e
shoqërinë civile me drejtim
kontributin ndaj problemeve të
fëmijëve mund të organizohen

nisma apo veprimtari të tilla. Një
rast i tillë është dhe projekti
CLEEN, “Shqipëria ime e pastër
dhe e bukur “ ku, pushteti vendor,
të bashkëpunonte për realizimin
më të mirë të objektivave të
shkollave pjesëmarrëse, jo vetëm
për grumbullimin e diferencuar të
plastikës, por edhe të transportit
apo përpunimit të saj. Kjo do t’i
shtonte vlera edukative por dhe
praktike projektit dhe do të
ndikonte në ndërgjegjësimin e
fëmijëve, familjeve të tyre dhe
komunitetit dhe në rritjen e
pastërtisë dhe menaxhimit të
mbetjeve në qendrat urbane.
Mendojmë se kjo është e
arritshme po të egzistojë dëshira
e mirë dhe vullneti për tu përfshirë
në këto nisma e projekte që
ndihmojnë në një menaxhim më të
qëndrueshëm edhe të qyteteve
tona.

A. DALIPI

NGA HISTORIA E RICIKLIMIT
Kjo mori përpjestime massive në
vitet 1930 e 1940 sidomos për
materiale të tilla si nylon, gomën,
e të tjera që nuk mjaftoni në treg
edhe si pasojë e luftës së dytë
botërore.

 Pas lufte, rritja ekonomike e la
disi në harresë ripërdorimin e
riciklimin, por me fillimin e viteve
1970, impakti ambjental, u rikthyen
tashmë si nevojë për të ruajtur
dhe mbrojtur mjedisin por dhe si
burim i përfitimeve ekonomike e
financiare. Kështu që një nga
motivet kryesore të lëvizjes
“Redukto, ripërdor e riciko “ u bë
reduktimi i sasisë së mbetjeve që
hidhen në venddepozitimet.

SAN FRANCISCO - NJE
SHEMBELL I GRUMBULLIMIT

TE DIFERENCUAR
urbane, të cilat përdoren për tu
ripërdorur dhe në industrinë e
riciklimit.
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DANNY KAYE
Aktori, kërcimtari dhe

këngëtari Danny Kaye ( 1913
– 1987 ) ka thënë se: “Unë
besoj thellësisht se fëmijët janë

më të fuqishëme nafta, më të
bukur se lumenjtë, më të çmuar
se çdo burim tjetër natyror që
një vend mund të ketë “. Aktori
ka qënë Ambasador i Vullnetit
të Mirë të UNICEF nga viti
1954 e deri sa ndrroi jetë në
1987.

 Ai ishte duke fluturuar nga
Londra në Nju Jork në vitin
1953, kur një nga motorët e
avionit mori zjarr. Pate
Maurice, atëherë Drejtori
Ekzekutiv i UNICEF-it, ishte
gjithashtu me të në bord dhe,
ulur pranë Kaye, bisedoi me të
për ndihmën që mund të jepte.
Kjo e lidhi aktorin përfundimisht
me veprimtaritë e Unicef.
Vazhdimisht theksonte se
“Mendoj se gjëja më e
dobishme që kam bërë
ndonjëherë në jetën time është
të lidhja me UNICEF-in”.

 Fillimisht Kaye mori pjesë
në prodhimin dhe shperndarjen
e një dokumentari për fëmijët,
prodhuar nga Paramount

Pictures ku, fitimet do tii
shkonin UNICEF-it e që u
projektua në shumë vende si
Mianmar, Indi, Indonezi, Kore,
Tajlandë, Japoni etj ku u pa nga
më shumë se 100 milion njerëz.
Ky ishte fillimi i një angazhim
të jashtëzakonshëm të tij.

 Gjatë 33 viteve të
veprimtarisë së tij ai udhëtoi në
gjithë globin, duke mbajtur
fjalime e duke dhënë shfaqje
dhe shpërndarë informacion tek
publiku për nevojat e fëmijëve.
Ai promovoi “Trick-or-Treat”
për fushatën e UNICEF-in
duke fluturuar edhe në stuhi me
aeroplan në turne me fëmijët si

vullnetarë. Udhëtimi i fundit i
tillë, në vitin 1975, u krye në 65
qytete të SHBA-së dhe
Kanadasë për pesë ditë dhe
hyri në Librin Gines të
Rekordeve.

 Optimizmi për të ardhmen
e fëmijëve të botës dhe bindja
e tij për rolin e rëndësishëm të
UNICEF-it mbetën të
palëkundura. Ai, në një
deklaratë për Bordin Ekzekutiv
të UNICEF-it në vitin 1983 u
shpreh: “Qëllimet e një
revolucioni për shëndetin e
fëmijëve mund të arrihet. Kjo
mund të duken dekurajuese por

mund të bëhet kur njerëzit e
vullnetit të mirë së bashku dhe
të përpiqen se është një borxh
ndaj njerëzimit”.

SERENA WILLIAMS
 Williams është një nga

tenistet profesioniste më të
mëdha të gjitha kohrave duke
dominuar në këtë sport për një
dekadë të tërë. Por ajo është e
njohur mirë edhe për përpjekjet
e saj bamirëse e bujare. Ajo i
është bashkuar “familjes” së
madhe të Ambasadorëve të
UNICEF në Samitin e dytë
vjetor New York. Drejtori

Anthony Lake, duke mirëpritur
Williams në familjen e UNICEF
është shprehur: “Serena
Williams nuk është vetëm një
teniste kampione e botës, ajo
është një kampion edhe për
fëmijët dhe një avokat i
pasionuar për t’i ofruar çdo
fëmije një arsim cilësor. Ne jemi
të gëzuar që Serena është
bashkimuar me ne si
Ambasadore për të punuar së
bashku për fëmijët. ”

 Williams e filloi veprimtarinë
e saj që në vitin 2006 kur ajo
udhëtoi në Gana, në vizitën e
saj të parë në Afrikë, për

fushatën më të madhe
shëndetësor në vend. Gjatë
vizitës së saj, ajo u bashkua me
një ekip të punonjësve të
shëndetësisë të cilët
vullnetarisht vaksimomim
fëmijët ndaj sëmundjeve
vdekjeprurëse, dhe u bashkua
me autoritetet lokale në një
demonstrim praktik të luftës
ndaj malarjes.

 Në rolin e saj të ri ka
përdorur popullaritetin e saj në
çështjet e fëmijëve për të
mbështetur misionin e
UNICEF-it për të siguruar një
arsim cilësor për fëmijët më të
rrezikuar me anë të shkollave
në Afrikë e Azi. Ajo është
shprehur se “Unë besoj se të
gjithë fëmijët meritojnë shans
për të bërë diçka për jetën e
tyre dhe jam e angazhuar për
të ndihmuar UNICEF-in për të
siguruar një arsim cilësor për
fëmijët, për të ndihmuar ata që
të ndërtojnë një të ardhme më
të mirë për veten, familjet dhe
komunitetet e tyre. ”

GEORGE WEAH
 Futbollisti i njohur, liberiani

George Manneh Weah, është
emëruar Ambasador i Vullnetit
të Mirë që në vitin 1997. Në
ditën e emërimit është
shprehur: “ Sot realizova një
nga ëndrrat e mia, të bëhem
pjesë e familjes së madhe të
Unicef “. Ai ka marrë pjesë në
shumë veprimtari humanitare,
veçanërisht në Afrikë dhe, për
këtë arsye Nelson Mandela e
ka quajtur “Krenaria afrikane”.

 Weah ka marrë pjesë e ka
kontribuar në fushatat kundër
SIDA-s, organizuar nga

UNICEF në shtetet e Ganës e
Liberisë, në projekte për
rehabilitimet dhe shkollimin e të
rinjvë që kanë shërbyer si
ushtarë në luftrat rajonale. Ai

ka zhvilluar disa ndeshje futbolli
me qëllime bamirësie. Në mars
të vitit 1998, në bashkëpunim
me komitetin Italian të
UNICEF-it, Weah lancoi një
CD të quajtur “ Gjallërimi I
Afrikës “ duke punuar edhe me
këngëtarin Frisbie Omo Isibor
dhe tetë futbollistë të tjerë të
njohur të kontinentit të zi. Edhe
kohët e fundit ai vazhdon të
mbështesë programet e
UNICEF-it në Hollandë, Angli,
liberi dhe SHBA.

 Weah ka patur një karrierë
të suksesshme në futboll si me
Milan, Chelsea dhe Manchester
City. Ai ka fituar dhe Topin e
Artë si futbollisti më i mirë i
Evropës dhe i Federatës
Ndërkombëtare të Futbollit
(FIFA ).

 Plastikat që mund të
riciklohen identifikohen me
numrat 1 deri 7. Zakonisht ky
numur duhet të gjendet në
pjesën e poshtme të ambalazhit
dhe është një lloj kodi për llojin
e plastikës. Disa shembuj janë:

1. PET (polietileni
terephthalate) – pijet e gazuara,
pjata për ngrënie dhe shishet e
ujit të pijshëm.

2. HDPE (me densitet të
lartë polietileni) – shishet e
qumështit, kosit, mbajtëset e

margarinës, ushqimeve dhe
qeset e shitjes me pakicë.

 3. PVC ( klorur polyvinyl) –
filmi plastic që mbështjell
ushqimitet, shishet e vajit
vegjetal, produkte të ndërtimit si
tubacionet plastike.

 4. LDPE ( me densitet të ulët
polietileni) – qeset e pastrimit
kimik, qeset e plehrave, të
bukës, konteinerë për ngrirjen e
ushqimeve dhe shishe të tilla si
për mustardë, majoneze apo
mjaltë.

AMBASADORE TE VULLNETIT TE MIRE TE UNICEF
Njerëz të famshëm për arritjet dhe talentin e tyre ndajnë me të gjithë edhe angazhimin e tyre për përmirësimin e jetës së fëmijëve në mbarë botën. Dhe

këta njerëz i janë përgjigjur thirrjes së UNICEF për tu bërë “Ambasadorë të Vullnetit të Mirë”.
 Angazhimi i tyre, sidomos për nevojat e fëmijëve, ndihmon për të tërhequr vëmendjen e të gjithëve në fushën e projekteve dhe programeve të

jashtëzakonshme, brenda dhe jashtë vendit ku ata jetojnë. Ata, në këtë mënyrë, kanë impakt të drejtpërdrejtë edhe në sferën e vendimmarrësve që kanë
dhe më tepër forcë për të ndryshuar gjërat në misionin për t’i siguruar çdo fëmije në botë të drejtën për shërbim shëndetësor, atë arsim, barazi dhe
mbrojtje.

 CILA PLASTIKE RICIKLOHET ?
 5. PP ( Polypropylene) –

shishe për ketchup, shishe me
përdorim në mjekësi, etj…

 6. PS (plastikë) – veshje
me përbërje plastike, tabakatë
që mbajnë mish, vezë,
paketime të ndryshme dhe enë
plastike.

 7. Të tjera: shishet e mëdha
të ujit, mbajtëse të ndryshme
plastike përe ushqime etj…,
xhaketa ky disk, dyqan
ushqimesh dyqan tabaka mish,
vezë kartona, shishe aspirina,
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GRUPIMI “EKOLËVIZJA”
Shoqata “ EGNATIA “, Librazhd, Agim BLLOSHMI
Shoqata e Ruajtjes dhe Mbrojtjes së Mjedisit Natyror,
 Shkodër - Fatbardh SOKOLI
Shoqata e Ruajtjes dhe Mbrojtjes së Mjedisit Natyror, Tirane
- Pranvera BEKTESHI
Shoqata Kombëtare progresi pyjor – Tirane, Liljana SHEHU
Albaforest, Tirane, Mehmet META
Qendra Eden, Tirane - Ermelinda MAHMUTAJ
Klubi Ekologjik, Krujë - Muharrem GOCI
Lilium Albanicum, Librazhd- Ferit HYSA
Masmedia dhe Mjedisi - Xhemal MATO
Qendra Kombëtare e Lëvizjes Ambjentaliste, Tiranë – Haziz

MARKU
Klubi Ekologjik, Elbasan - Ahmet MEHMETI
Instituti i Studimeve të Ambjentit, Tiranë - Agron DELIU
Laguna e Kaltër, Orikum - Skënder MEJDIAJ
Klubi Ekologjik, Librazhd - Naim DISANI

Forumi për integrimin social, ekonomik e kulturor,
Gjirokastër – Luan POGAÇI

Shoqata Pylli i Blertë - Buçimas, Pogradec – Ruzhdi
HYMETLLARI

Milieukontakt International, Tiranë – Valbona MAZREKU
Shoqata e Përmakulturës, Tiranë - Edlira MULLA
Klubi Ekologjik, Tiranë - Fatos XHEMALAJ
G&G Group, Tiranë - Sazan GURI
Shoqata Mjedisi Ekologjik dhe Turistik Lura, - Ismail HYSA
Federata e gjuetarëve sportivë të Shqipërisë, Tiranë – Themi PERRI
Qendra e konsulencës veterinare dhe sigurisë ushqimore, Tirane – Gani

MOKA
Klubi Ekologjik, Maliq – Myzafer GJIRITI
Shoqata “Natyra për njeriun”, Durrës – Fali NDREKA
Instituti Kombëtar për Studime dhe Kërkime të Mjekesisë
dhe Mjedisit “Fillonid Durrachieni” – Flamur TARTARI
Shoqata “Adriatiku”, Vlorë – Petrit DERVISHI

Shoqata “Miqtë e Thethit”, Shkodër– Dedë NIKA
Shoqata “PASS”, Majlinda LlESHI
Shoqata “Nënujsat” Ened MATO
Shoqata “Vazhdon” Gazmend KODUZI
Shoqata “EKOLOGJISTI “- Durres, Bashkim SHYLE.
EKOMJEDISI, Durres, Presidente Magdalena CARA
Shoqata e Mbrojtjes së Peizazheve Natyrore në Shqipëri,

Skënder SALA
Agjensia Joniane e Mjedisit, Medias dhe Informacionit,

Shkëlqim HAJNO
Instituti për Mirëqënie dhe Mjedis, Tiranë, Ali LUSHA
Fondacioni: “Instituti i Kërkimeve të Bioteknologji”, Agron

LAMKO
Qendra e Studimit të Burimeve Natyrore, Sherif LUSHAJ
Instituti i Politikave Mjedisore, Edvin PACARA
Zyra e Monitorimit Ambjental, Shoder, Zamir LLAZANI.
Instituti për Mirëqënie dhe Ambient, Luan LUSHA

REZULTATE NGA ZBATIMI I PROJEKTIT “ SHQIPERIA IME E PASTER DHE E BUKUR”
 - U aktivizuan dyzet shkolla nga të pesë rrethet: Tiranë, Korçë, Durrës, Lezhë e Shkodër dhe u përfshinë në
veprimtari të ndryshme rreth dyzetmijë nxënës dhe mbi tetëqind mësues.
 - U zhvilluan dhjetra veprimtari të ndryshme praktike, konkurset për mjedisin e riciklimin e plastikës, aksione
të përjavshme për grumbullimin e mbetjeve të plastikës, vizita në fabrikat e riciklimit, aksione ndërgjegjësimi
të komunitetit etj. .
 - Mbledhja e plastikave për riciklim është kthyer në një normë praktike të sjelljes dhe edukatës mjedisore të
nxënësve e më tej në familje dhe komunitet.
 - U krijuan qindra ese, poezi dhe punime me materiale plastike të ricikluara.
 - U mblodhën mbi njëqind mijë shishe plastike të cilat janë përdorur nga mbledhësit e plastikës dhe fabrikat
e riciklimit.

KY  NUMËR  I  GAZETES  “EKOLEVIZJA”
SPONSORIZOHET  NGA  PROJEKTI  COMBI -

“SHQIPERIA  IME  E  PASTER  DHE  E  BUKUR”,
MUNDESUAR  NGA  UNICEF


