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FEMIJET E SHKOLLAVE FILLORE
VAZHDOJNE AKSIONIN PER MBLEDHJEN
E RICIKLIMIN E PLASTIKAVE NE KUADRIN
E PROJEKTIT “SHQIPERIA IME E PASTER

DHE E BUKUR”
 Një thënie amerikane: “Më thuaj dhe unë do të
harroj,  më trego dhe unë mund të mos mbaj

mend,  më përfshi dhe unë do të kuptoj !”
 Ka mbi tre vjet që, në kuadër të projekti CLEEN, mbështetur

nga UNICEF, në shumë shkolla të vendit është zhvilluar e vazhdon
projekti “ Shqipëria ime e pastër dhe e bukur “. Synimi i tij është
grumbullimi i diferencuar i plastikës dhe riciklimi i saj si një nga
ndotësit më të mëdhej të mjedisit urban.

 Rreth tre vjet më parë, nxënësit e shkollës “Emin Duraku “ në
Tiranë kërkuan disa gjëra nga shtetarët. Kjo u përhap në të gjitha
shkollat. Gazetën me to ne u a dërguam atyre, duke filluar që nga
Presidenti, Kryeministri, Ministrave, kryetarëve të bashkive etj..
Nga ato gjëra ka filluar të vihet në jetë, urojmë të zgjasë, eliminimi
i qeseve plastke për bukën e zëvëndësimi i tyre më qese letre. Për
të tjerat mjafton të shikosh përreth situatën mjedisore në vend që,
siç thotë kryeministri « e damkosin plehrat “.

 Dhe çfarë duhet të mendojnë fëmijët kur i edukojmë për të
qënë të ndërgjegjshëm për mjedisin plastika « përmbyt » plazhet
e Durrësit; ujrat e zeza derdhen në plazhe prej vitesh; grykëderdhet
e lumenjve që janë të tejmbushur më shishe e bidona; ushqimet
tregëtohen në mes të pisllëkut të rrugëve etj..?

 Sporti ka është përherë në
prioritetet e UNICEF-it edhe nëpërmjet
strategjisë “Sport for Development “
(S4D) dhe programit International
Inspiration (Frymëzimi ndërkombëtar).
Qëllimi është përhapja e ndërgjegjësimit
tek fëmijët dhe adoleshentët për forcën
e Lojës që frymëzon çdo sport. Disa
nga synimet e kësaj strategjie janë
drejtuar në këto fusha: Sporti,
mbijetesa e zhvillimi për fëmijët;
edukimi cilësor; sporti dhe mbrojtja
e fëmijëve etj...

 Nga Agim DALIPI

Situata e plehrave ne Shqiperi tashme
eshte jetesore sepse jo vetem ndikon rende
ne shendetin e popullsise, por po frenon
dhe zhvillimin tone ekonomik qe vjen nga
industria e turizmit. Prandaj nuk mjafton që
Berisha bashkë me ekipin e tij qeveritar të
dalë një ditë të vitit me bluza jeshile dhe
qese pastrimi e të thotë: “Ja ne po e
vlerësojme problemin e ndotjes së
Shqiperise”, ndërkohe që politika reale e
zhvillimit të kësaj qeverie tregon se mjedisi
nuk mbështetet as me politika mjedisore as

me buxhet. Do të ishte shume më me vlerë
nëse, në këtë ditë të aksionit kombëtar të
pastrimit të Shqipërisë, kryeministri të dilte
me një inisiativë qeveritare si psh të
investonte një lendfill rajonal të ri apo të
forconte strukturat e menaxhimit të mbetjeve
me investime të reja në njerez dhe mjete etj.
Dhe shoqëria do ta vlerësonte këtë dite si
“Dita që filloi vërtet pastrimi i Shqipërisë”

 Në 22 prill, më shumë se një miliard
njerëz në mbarë globit do të marrë pjesë në
Ditën e Tokës për vitin 2012. Njerëzit e të
gjitha kombësive do të shprehin vlerësimin
e tyre për planetin dhe mbrojtjes së tij. Të
gjithë së bashku duhet të qëndrojmë e të
veprojmë të bashkuar për një të ardhme të
qëndrueshme të Tokës dhe tju bëjmë thirrje
individëve, organizatave dhe qeverive të
bëjnë pjesën e tyre në ruajtjen, mbrojtjen
dhe përmirësimin e mjedisit.

QEVERIA SHPALL AKSIONIN
“DITA E SHQIPERISE SE PASTER”

SPORTI DHE FEMIJET NE
FOKUSIN E UNICEF-it

DITA NDERKOMBETARE
E TOKES 2012
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Ecovolis së bashku me
Qendrën Komunitare “ Engjëjt e
Vegjël”, organizuan te Parku i
Liqenit një aktivitet me fëmijët e
kësaj Qëndre për të mësuar bazat
e rëndësishme të pedalimit dhe të
sigurisë me biçikletë. Ky aktivitet
është kthyer në një gëzim dhe
kënaqësi për qindra fëmijë të
vegjël të Qendrave të shumta të
Tiranës dhe Durrësit. Ndërkohë që
aktivitetet e Ecovolis janë
përqëndruar në sensibilizimin dhe
edukimin e biçikletës, me anë të
këtyre organizimeve ne kërkojmë

Nga Muharrem GOCI, Klubi
Ekologjik, Krujë.

 Në zbatim të projektit “Pylli dhe
mikroklima” zbatuar nga “Klubi
Ekolgjik” Krujë, në shkollën 9
vjeçare Nr.1 të këtij qyteti është
zhvilluar mësimi tregues me temë
“Trashëgimia natyrore dhe
turizmi”. Mësimi u organizua dhe
drejtua nga mësuesja Flora Hafizi
dhe në të morën pjesë nxënës,
mësues, drejtuesit e shkollës,
komiteti i prindërve, veprimtarë të

FOTOREPORTAZH
NGA

PERGATITJA
E RIVIERES

PER SEZONIN
E RI TURISTIK

 Edhe Riviera jonë po
përgatitet të fillojë

sezonin e ri të turizmit
veror. Janë pamje të

ditëve të fundit dhe nuk
kanë nevojë për koment.
E vetmja “këshillë” është

se, kujtdo që ti bjerë
rruga në rivierën tonë

bregdetare do ta shikojë
ndërtimin e ri më të lartë
sepse po rritet me orë.

QESET PLASTIKE
VAZHDOJNE TE

MBESHTJELLIN BUKEN
Megjithë vendimin e qeverisë,

akoma nuk po gjen zbatim
plotësisht heqja e qeseve plastike
në shitjen e bukës ne Tirane.
Shumica e subjekteve injorojne
çdo dite rregullat e vendosura pak
muaj me pare nga

Molet e reja që po ndërtohen në Jonufër në sytë e pushtetit lokal.

“Mikëpritja” e qenve të rrugës që presin turistët në hyrje të
Himarës

A do te legalizohen edhe keto “ndërtime” te reja
në Qeparo?

të mësojmë fëmijët me bazat e
pedalimit të sigurt.

 Promovimi i biçikletës dhe
pedalimit të sigurt, nëpërmjet
lojërave, trajnimeve, mjeteve të
sigurisë, (helmetat mbrojtëse) dhe
dhurimit të biçikletave për fëmijët
e shumë qëndrave të Tiranës,
mund të bëjnë një ndryshim në
misionin Ecovolis për të risjellë
biçikletën. Për këtë bashkëpunim
të shkëlqyer duhet falenderuar dhe
Qendra Komunitare “Engjëjt e
Vegjël” dhe fëmijët e
mrekullueshëm të saj.

ECOVOLIS, BIÇIKLETA DHE
“ENGJEJT E VEGJEL”

PROJEKTI “PYLLI DHE MIKROKLIMA” ME
NXENESIT E KRUJES

shoqatave Klubi Ekologjik,
Historiani etj.

 Kjo veprimtari kishtë për qëllim
nxënësit të vihen në rolin e
vëzhguesit si hulumtues por dhe
interventues për të realizuar
mbledhjen e informacionit për këtë
temë duke u drejtuar në
seleksionimin e informacionit duke
vlerësuar vendlindjen e tyre.
Atyre ju caktuan objektiva të tillë
si: Të përshkruajnë gjendjen e
pasurive bimore dhe shtazore në
Krujë; Të vlerësojnë trashëgiminë

NGA VENDI
Autoriteti Kombetar i Ushqimit dhe
Bashkia e Tiranes.

 Nga një vëzhgim i bërë ditët e
fundit del se jane te shumta furrat
dhe dyqanet e bukes te cilat ende
vazhdojne t’a paketojne buken ne
qese plastike. Për të shmangur
edhe kontrollet shumë prej tyre
mbajnë në dyqane edhe qese letre
por duke mos I përdorur.

 Shpesh kemi nxjerrë ligje e
vendime si ai kundër duhanit apo

tregëtimit të pijeve alkoolike për
të miturit por që kanë
mbetur në mes të
rrugës, për të mos
thënë që në fillimin e
saj. A do të kenë këtë
fat edhe qeset e letrës?

A PO RIKTHEHET
ENERGJIA

BERTHAMORE?
 Mediat malazeze rikthejne

friken dhe mundesine e ndertimit
te nje centrali berthamor ne
Shkoder dhe këtë e bën drejtorja e
Agjencise per Mbrojtjen e
Mjedisit, D. Pejovic. Sipas saj,
qeveria shqiptare eshte duke
vazhduar perpjekjet per ndertimin
e nje centrali berthamor vetem 50
km larg kryeqytetit te Malit te Zi,
Podgorices. “Shqiperia po punon
per centralin berthamor dhe ky
projekt eshte ne fazen e fizibilitetit.
Shqiperia nuk po respekton
konventat nderkombetare” është

shprehur ajo.
 Friken e Malit te Zi duket se e

ka nxitur vizita e fundit qe ka bere
kryeministri Berisha ne janar kur,
në konferencen per shtyp te
zhvilluar mes dy kryeministrave,
mediat malazeze jane interesuar
pikerisht per fatin e centralit
berthamor. Ndërsa Berisha ka
lene te kuptohet se po pritet qe
te flase shkenca dhe nuk e ka
mohuar si mundesi duke thënë
se: “Une besoj se energjia me e
paster dhe me kosto me te ulet
eshte ajo nukleare, por
Fukushima te imponon te
rishqyrtosh qendrim, sepse, sic
dihet, zonat tona jane tektonike.
Keshtu qe ky projekt mbahet ‘on

hold’ deri sa shkenca te zgjidhe te
gjitha problemet dhe rreziqet e
lidhura me perdorimin e kesaj
teknologjie “.

natyrore të vendlindjes,me klimën,
mbrojtjen e tokës nga erozioni
etj;Të reflektojnë lidhur me
vlerësimin që bëjnë vizitorët-turistë
për historinë e natyrën etj…

 Veprimtaria u zhvillua në forma
nga më të ndryshmet, u përpiluan
fletë-palosje; udiskutua për
problemet që lidhen me temën etj..
Puna e tyre u ndihmua dhe
shoqatat ambjentaliste

Projekti do te vazhdoje deri ne
fund te vitit shkollor me veprimtari
teorike-praktike.



3

 Agim DALIPI

 Natyrën e bukur shqiptare e
damkosin plehrat. Kështu ka
deklaruar pak ditë më parë

kryeministri Berisha. Eshtë një
thënie shumë e hidhur por edhe
shumë e vërtetë. Ai shprehu
shqetësimin se situata e ndotjes së
mjedisit në vend është tejet e
rënduar për shkak se mbeturinat
bëhen pritëset e para në çdo rrugë
hyrëse qyteti, prej mostrajtimit të
tyre me seriozitetin më të madh nga
vendorët. Për këtë ai u bëri thirrje
prefektëve ta trajtojnë këtë problem
si më shqetësuesin duke praktikuar
ndërhyrjet emergjente dhe ato më
emergjente.

 Zoti Berisha theksoi
posaçërisht se: “Ne kemi shpallur
datën 20 prill, ditën e Shqipërisë së
pastër. Në datën 20 prill zonat më të
ndotura do të jenë zonat më të pastra
të vendit. Ministria e Mjedisit do
t’u japë fotot dhe hartat dhe ju
duhet të ndërtoni të gjithë planin e
veprimit që këto të mos ekzistojnë
më. Këtë ditë do mobilizohet e tërë

shoqëria, e tërë administrata,
shkollat, për t’i bërë një pastrim të
merituar ambientit. Duhet ta marrim
me seriozitetin më të madh dhe
përparësinë më absolute”.

 Sigurisht qe Shqipëria nuk
mund të pastrohet në një ditë pas
ndotjes se vazhdueshme ne 20 vjetë

 Kjo dite ndergjegjesuese qe
ndermerr qeveria ngjason disi me
fushatat ndergjegjesuese qe kane
bere prej vitesh shoqatat mjedisore
ne kete drejtim. Konkretisht kete vit
kjo fushate nje ditore ishte
pergatitur nga keto shoqata nen
logon “Ta pastrojme Shqiperine ne
nje dite” dhe ishte parashikuar ne
daten 9 maj. Po ja qe qeveria e dogji
kete date duke e vendosur
fushaten e saj ne daten 20 Prill.

 Ne nje kuptim, s’ka asgje te
keqe qe dhe qeveria dhe shoqatat
te bashkohen ne nje aksion te tille

ndonese qeveria nuk i ka ftuar ato.
E keqja eshte qe qeveria po vepron
si shoqatat, me nje dite fushate
pastrimi dhe ndergjegjesimi dhe
harron pastaj detyren e saj per 364
ditet e tjera te qeverrisjes. Situata e
plehrave ne Shqiperi tashme eshte
jetesore sepse jo vetem ndikon
rende ne shendetin e popullsise,
por po frenon dhe zhvillimin tone
ekonomik qe vjen nga industria e

turizmit. Prandaj nuk mjafton që
Berisha bashkë me ekipin e tij
qeveritar të dalë një ditë të vitit me
bluza jeshile dhe qese pastrimi e
të thotë: “Ja ne po e vlerësojme
problemin e ndotjes së
Shqiperise”, ndërkohe që politika
reale e zhvillimit të kësaj qeverie
tregon se mjedisi nuk mbështetet
as me politika mjedisore as me
buxhet. Do të ishte shume më me
vlerë nëse, në këtë ditë të aksionit
kombëtar të pastrimit të
Shqipërisë, kryeministri të dilte
me një inisiativë qeveritare si psh
të investonte një lendfill rajonal të
ri apo të forconte strukturat e
menaxhimit të mbetjeve me
investime të reja në njerez dhe
mjete etj. Dhe shoqëria do ta
vlerësonte këtë dite si “Dita që
filloi vërtet pastrimi i Shqipërisë”

PROJEKTI “SHQIPERIA IME E PASTER DHE
E BUKUR”

Një thënie amerikane: “ Më thuaj dhe unë do të harroj,  më trego dhe
unë mund të mos mbaj mend,  më përfshi dhe unë do të kuptoj ! ”

Çfarë duhet të mendojnë fëmijët kur i edukojmë për të
qënë të ndërgjegjshëm për mjedisin plastika

« përmbyt» plazhet e Durrësit; ujrat e zeza derdhen në
plazhe prej vitesh ; grykëderdhet e lumenjve që janë

të tejmbushur më shishe e bidona; ushqimet
tregëtohen në mes të pisllëkut të rrugëve etj..?

QEVERIA SHPALL AKSIONIN
“DITA E SHQIPERISE SE

PASTER”

E keqja eshte qe qeveria
po vepron si shoqatat, me
nje dite fushate pastrimi
dhe ndergjegjesimi dhe
harron pastaj detyren e
saj per 364 ditet e tjera

te qeverisjes.

Nuk mjafton që Berisha
bashkë me ekipin e tij

qeveritar të dalë një ditë
të vitit me bluza jeshile
dhe qese pastrimi e të

thotë: “Ja ne po e
vlerësojme problemin e
ndotjes së Shqiperise”,

ndërkohe që politika reale
e zhvillimit të kësaj

qeverie tregon se mjedisi
nuk mbështetet as me
politika mjedisore as me

buxhet.

Agim DALIPI

 Ka mbi tre vjet që, në kuadër
të projekti CLEEN, mbështetur
nga UNICEF, në shumë shkolla të
vendit është zhvilluar e vazhdon

projekti “ Shqipëria ime e pastër
dhe e bukur “. Synimi i tij është
grumbullimi i diferencuar i
plastikës dhe riciklimi i saj si një
nga ndotësit më të mëdhej të
mjedisit urban, të sistemeve ujore
e të detit por dhe të mbetjeve që
zenë më shumë vend në lanfille
duke shkurtuar, të paktën 40%,
jetëgjatësinë e tyre. Projekti u
zhvillua e përfundoi në 40 shkolla
9-vjeçare të rretheve Tiranë,
Shkodër, Durrës, Lezhë e Korçë e
tashti po vazhdon me shkollat e
Fierit e të Vlorës.

 Gjatë gjithë vazhdimësisë së
projektit fëmijët janë treguar edhe
më të ndërgjegjshëm, edhe më
aktivë se ne të rriturit duke e
shtrirë veprimtarinë edhe jashtë

shkolle, në familje e komunitet.
Përveç përfitimit praktik të heqjes
nga mbetjet të plastikës, ajo që
është më e rëndësishme, është
ndërgjegjësimi i tyre për dëmet e
plastikës në mjedis e shëndet dhe
domosdoshmërinë e zgjidhjes së
problemit të tyre, kryesisht
nëpërmjet riciklimit.

 Shpesh të shoqëruar edhe nga
prindërit, fëmijët e kthyen në
normë të sjelljes së tyre
grumbullimin në shkolla të
plastikës. Ka qënë dhe është një
kënaqësi e madhe për
organizatorët e projektit, mësuesit
e drejtuesit e shkollave, prindërit

e komunitetin serioziteti i pastër i
fëmijëve në veprimtarinë e tyre.
Dhe impakti i tyre në familje e
komunitet nuk ka munguar.
Megjithatë ndihmesa e shtetit,
pushtetit lokal e atij qendror, veç
pjesëmarrjes në konferenca e
konkurse, nuk ka qënë në nivelin
që duhet të jetë. Sepse, edhe
veprimtaria e këtyre fëmijëve ka
ndihmuar në mjedisin tonë, të cilin,
me detyrë, e kanë shtetarët të cilëve
u japim taksat. Sepse edhe
shembujt negativë nuk kanë
munguar.

 Në një shkollë të Lezhës,
fashatarët shkonin pasdite dhe
merrnin në koshat shishet plastike
të cilat fëmijët i grumbullonin për
ti ricikluar. Me këto shishe ata
tregëtonin rrugëve qumështin që
do të pini po këta fëmijë. Dhe kjo
me siguri që do të kishte impakt
tek nxënësit që, me veprimëet e
tyre, duhet të ndikojnë në radhë të
parë tek të rriturit që merren me

edukimin e tyre.
 Po ashtu negativisht ka

ndikuar disa herë edhe
mostërheqja e materialeve plastike
të grumbulluara nga shkollat e
projektit. Në përgjithësi kjo,
nganjëherë edhe me vështirësi,
është organizuar nga

koordinatorët e projektit me
shoqatat e romëve apo biznesin e
riciklimit. Por shtetarët pothuaj nuk
janë përfshirë për të dhënë
ndihmesë. Në bashkinë e Tiranës
u kërkua, për shembëll, se si mund
të ndihmonte në këtë drejtim duke
përdorur ato makinat e vogla që
evakuojnë mbetjet e qytetit. Fjala
e parë ishte se duheshin fonde të
cilat mungonin.

 Fondet, në kryeqytet e në çdo
qytet tjetër, nuk janë veçse taksat
që paguajnë prindërit e këtyre
fëmijëve e shpesh edhe pastrimi
është i cunguar. Pasojat e
menaxhimit të mbetjeve po i

shohim që nga rrugët tona,
lumenjtë e deri në det. Haxhimi i
disa pak parave për një rrugë në
javë me makinë nuk mund të
krahasohet me impaktin që do të
kishte tek nxënësit kur të shihnin
se mundimi i tyre po jepte rezultat.
Sepse ata zhvillojnë çdo javë
aksion për mbledhjen e plastikës
me qëllimin e mirë për të lënë gjurmë
në përmirësimin e mjedisit e, aq më
tepër, në edukimin e tyre mjedisor
e shoqëror që vlen shumë më tepër.
Dhe kur në të rriturit ja lemë
plastikën e grumbulluar në kosha
për ditë apo dhe javë, çfarë duhet
të mendojnë ata për në ? Çfarë
duhet të mendojnë për komunitetin
e shtetin kur plastika, nga një erë e
fortë «  përmbyt » plazhet e
Durrësit ? Apo ujrat e zeza që
derdhen në këto plazhe prej
vitesh ; grykëderdhet e lumenjve
që janë të tejmbushur më shishe e
bidona ; ushqimet që tregëtohen
në mes të pisllëkut të rrugëve etj..?

 Themi të gjithë se fëmijët janë
e ardhmja jonë e duhet të
investojmë për ta. U çojmë
internetin në shkolla kur, jashtë
tyre, i mbysin plehrat. Ata e kanë
filluar aksionin e tyre prej kohësh
por ne pak u kemi vënë veshin që
t’i nxisim e t’i ndihmojmë.
Pjesëmarrja e prindërve nëpër
aktivitetet mjedisore, vërteton
faktin se fëmijët e kanë transmetuar
mesazhin e projektit në familjet e
tyre, madje dhe vetë mësuesit janë
aktivizuar më shumë në inisiativat
mjedisore të nxënësve. Fakti është
se duhet bërë më shumë.

 Rreth tre vjet më parë, nxënësit
e shkollës “Emin Duraku “ në
Tiranë kërkuan disa gjëra nga
shtetarët. Kjo u përhap në të gjitha
shkollat. Gazetën me to ne u a
dërguam atyre, duke filluar që nga
Presidenti, Kryeministri,
Ministrave, kryetarëve të bashkive
etj.. Nga ato gjëra ka filluar të vihet
në jetë, urojmë të zgjasë, eliminimi
i qeseve plastke për bukën e
zëvëndësimi i tyre më qese letre.
Për të tjerat mjafton të shikosh
përreth situatën mjedisore në
vend që, siç thotë kryeministri « e
damkosin plehrat “. Prandaj vura
në kry të këtij shkrimi thënien
amerikane: “ Më thuaj dhe unë do
të harroj, më trego dhe unë mund
të mos mbaj mend, më përfshi dhe
unë do të kuptoj ! ” Fëmijët na i
kanë kujtuar të treja. Le t’i dëgjojmë
më shumë dhe të punojmë akoma
më shumë.
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Në kuadrin e projektit “ COMBI-
Shqipëria ime e pastër dhe e bukur
“, nxënësit e shkollës 9-vjeçare “

Emin Duraku “ zhvilluan një vizitë
mësimore në fabrikën e riciklimit,
mbështetur dhe nga komiteti i
prindërve të kësaj shkolle. Ne këtë
shkolle, para disa kohësh u
zhviillua më parë edhe një orë
mësimi mjedisore . Në këtë orë
mësimi moren pjesë edhe z. Detlef
Palm, përfaqësues i UNICEF në
Shqipëri.

 Vizita në fabrikën e riciklimit
filloi me një hyrje gati solemne në
fabrikë, siç bëjnë fëmijët kur
shkojnë diku në një vend të
panjohur dhe për herë të parë. Kjo
zgjati vetëm për disa minuta dhe
më pas u kthye në atë rrëmujën e
bukur plot interes e kureshtje, gjë
që dinë ta krijojnë vetëm fëmijët.
Këtu ndikoi dhe pritja e përzemërt
dhe interesimi dashamirës i gjithë
punonjësve të fabrikës dhe
gatishmëria e tyre për tju përgjigjur
asaj morie pyetjesh që bënin pa

ndërprerje nxënësit.
 Në fillim, nxënësit, që janë dhe

pjestarë të shoqatës së tyre “

Ekologjisti i vogël”, dorëzuan një
sasi shishesh plastike, të cilat, të
grumbulluara në familjet e tyre, i
kishin sjellë me vete. Këtë e bënë,
jo vetëm për ti dorëzuar, por dhe

për të parë se si këto materiale
plastike do të përpunoheshin
realisht në fabrikë, duke ndjekur
me sytë e tyre gjthë procesin.

 Të shoqëruar dhe të informuar

nga punonjësit fëmijët kaluan në
të gjithë impiantet e fabrikës. Ata
e filluan vizitën në pjesën ku
materiali përzgjidhej dhe futj në
proces. Pasi pastrohet dhe lahet,
materiali shkon me konvejer në
impiantin e përpunimit, ku duke u
grimcuar, ndahej edhe letra e
etiketave dhe plastikës, të cilat, me
linja të ndryshme transportohen në
vendet e caktuara për to. Plastika
e grimcuar futej në ambalazhe, të
cilat ishin të gatëshme për tu
transportuar në kompanitë e
prodhimeve plastike.

 Gjatë gjithë vizitës nxënësit
nbanin shënime, pyesnin pa
ndërprerje për proceset, për
impiantet e mënyrën e
funksionimit të tyre, si e
grumbullonte fabrika plastikën e ku
shkonte materiali i përpunuar.Dea,
Patriku, Rei, Emili, Albani, Lea,
Ergysi e të gjithë fëmijët nuk
pushonin së pyeturi gjatë gjithë
kohës dhe Sazani e puntorët e
tjerë të fabrikës u përgjigjeshin me
durim e saktësi atyre.

 Por cilat ishin përshtypjet e
fëmijëve?

 Flladia: Mua me pelqeu shume
çdo gje qe pashe ne ate fabrike
sepse ne fakt ato krijojne gjera te
reja nga mbetjet duke pastruar dhe
mjedisin.

 Emili: Ne pame makinat e
riciklimit dhe dua qe të mbledh
bidona vazhdimisht dhe ti hedh
nëe vendine caktuar për ti dërguar
në riciklim.

Kora Sula: Mua me beri kurioz
se si shtypeshin shishet plastike.
Per te ndihmuar mjedisin une do
te thosha qe eshte me mire te
riciklojme gjerat sepse na mbajne

paster mjedisin dhe po ti hedhim
na demtojne edhe ne.

 Lea Kotoni: Unë atje pashë
shumë gjëra të reja për riciklimin e
shisheve plastike sepse ato
përpunoheshin sipas radhës dhe
materialin e mbledhur e çojnë në
një fabrikë tjetër, ku bëheshin
prapë shishe të reja.

 Denis Lilaj: Eskursioni ishte
shumë interesant.Unëe gjithmonë
i hedh shishet e plastikes ne
koshin e plehrave ne menyre qe te
kemi nje mjedis me te paster.

 Rei: Une mesova qe ricilimi ka
5 faza. Fazat e para ishin pastrimi

NE FABRIKEN E RICIKLIMIT
Nga vizita e shkollës “Emin Duraku” e dalluar në zbatimin e projektit “Shqipëria ime e pastër dhe e bukur”

dhe kontrollimi i shisheve plastike.
Ato thermoheshin ne copa ate
vogla. Me pas i çonin nëe faza te
tjera e për të prodhuar shishe të
reja.

 Gjon Buxhuku: Une u kenaqa
shume dhe çdo gje ishte
interesante. Une do tju them dhe
shokeve qe te ruajne natyren duke
grumbulluar plastikën për riciklim.

 Joel: Aty mesuam se si
ricikloheshin shishet qe nuk
perdoreshin me. Ne duhet ta
mbrojme mjedisin sepse shendeti
yne varet nga veprimet tona në
mjedis.

 Endi Biba: Une mesova se
copat e plastikes perdoren ne
beton per te shtruar asfalt. Pa
fabrikat e riciklimit bota do të
mbushej me mbeturina.

NGA KRIJIMET E NXENESVE PER MJEDISIN
MIREMENGJES
Arbana BAJRAMI

Mirëmëngjesi o mjedis.
Pse sot je kaq pis?
A të ndoti mbeturina
Që hodhi shoqja ime Ina?

Jam i lodhur i mërzitur,
ajri i pastër më ka braktisur.
Po vepruat të gjithë si Ina,
Unë do mbulohem me mbeturina.

Ndaj ju lutem o fëmijë,
kini për mua pak mëshirë!
Sjellja juaj më trishton
Shpirtin mua ma lëndon.

Më vjen keq që po ju them,
jeta juaj është në dilemë.
Gjithë pasojat do ti kuptoni,
kur te mjeku ju të shkoni.

SHQIPERIA IME E PASTER DHE BUKUR
Denis MALAJ

Më pëlqen të shëtis kopshtit plot lule,
Me pemë rreth e rrotull plot hijeshi,
Kënaqem tek i shoh që rriten para syve,
Çdo ditë lulëzojnë mbushur pafajësi.

I dua këto krijesa mahnitëse,
Ngjyrat e gjithë botës në to janë skalitur,
Aromat e këndshme të kënaqin zemrën,
Në mendje dhe shpirt, përherë të ngulitur.

Dhe rriten filizat të njomë si fëmijë,
Me vesën e ftohtë që lag çdo mëengjes,
Me diellin e ngrohtë dhe flladin që fryn,
Me sythat që hapen gjithmonë me përtesë.

Pemët, lulet lëshojnë kundërmim,
Aroma e këndshme tokën pushton,
Pemët hapin krahët mbushur lulëzim,
Jetë të pafundme na dhurojnë.

Kështu e dua Shqipërinë time,
Të pastër e të bukur përgjithmonë,
Me lule e pemë që rriten ndër vite,
Në zemrat tona gjithnjë lulëzojnë.

TE JETOHET PASTER
Kasandra HILA

Shoh përreth gjithë trishtim,
si është bërë qyteti im;
Ku i iku bukuria?
 bashkë me të dhe krenaria?
Çdo ditë bregun eksploroj,
mbeturinat i pastroj,
I ndaj veç sendet plastike,
se natyra i ka “armike”,
Me pak punë e shumë deshirë,
mund te jetohet pastër dhe mirë.
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ME JEP NJE MBETURINE TA KTHEJ NE VEPER ARTI
 Drejtoria Arsimore Rajonale dhe shkollat

9 vjeçare të Durrësit organizuan një aksion
për grumbullimin e diferencuar të plastikës
si dhe një konkurs me temën  “Shqipëria
ime e pastër dhe e bukur”, në kuadër të
projektit mundësuar nga UNICEF.

   Veprimtaria filloi me njw aksion ku
mësues,nxënës e prindër,për rreth një orë
grumbulluan një sasi të konsiderueshme të
mbetjeve plastike. Disa fëmijë, më të
mëdhenjtë,vinin vetëm, e të tjerët të
shoqëruar nga prindërit. Hynin me gëzim,
sidomos më të vegjëlit, sepse po bënin diçka
të mirë për mjedisin. Të gjithë të lumtur dhe
entuziastë dhe i  mburreshin njeri-tjetrit se
kush kishte marë më shumë plastikë me vete.
Plastikën e mbledhur, të orgnizuar në në
grupe sipas klasave, ata e hodhën në koshin
e posaçëm nga ku tërhiqen nga firma që ka
marrë pësipër transportin dhe përpunimin e
tyre.

  Më pas u zhvillua konkursi me shkollat
pjesëmarrëse në projekti ku merrnin pjesw
përveç nxënësve dhe mësues të shkollave
pjesëmarrëse etj. Aty u shfaqën foto nga
veprimtaritë mjedisore të fëmijëve,
aksioneve për grumbullimin e mbetjeve
plastike, gjatë orëve të mësimit mjedisor dhe
përshtypjet e nxënësve mga këto veprimtari.
.Të bukura ishin veçanërisht veprimtaritë e
fotografuara gjatë vizitave në fabrikat e
riciklimit . U vleresua në veçanti eskursioni
i bërë me shkollën “Qemal Mici”, ku

nxënësve në fabrikën e riciklimit u kishin
spjeguar me hollësi të gjitha procedurat e
riciklimit të cilat i kishin mësuar në orët e
tyre të edukimit  mjedisor. Edhe punonjësit
e fabrikës kishin mbetur të kënaqur nga
njohuritë e nxënësve dhe interesimi i tyre i
madh.

 Edhe në shkollat e Shkodres  janw
zhvilluar konkurset “Shqiperia ime e paster
dhe e Bukur”, organizuar nga Drejtoria
Rajonale Arsimore ku merrnin pjesë  të pesë
shkolla pjesëmarrëse në projekt.

   Veprimtaria u zhvillua në
atmosferë festive dhe shumë të
bukur .Përkushimin e nxënësve
munda ta përmbledhësh në
thënien e një ambjentalisti  që
një nxënëse përmendi në ese-
në e saj : “ NDOTJA E MJEDISIT
ESHTE  PASEFEKT  I
NDOTJES SE SHPIRTIT “.  Të
gjithë, nxënësit, mësuesit dhe
drejtuesit e shkollave kishin
punuar me passion e
përkushtim. Zhvillimin e

 Në kuadër të projektit COMBI dhe
shkolla “Qazim Turdiu” u përfshi në
veprimtaritë e projektit për ndërgjegjësimin

e nxënësve lidhur me një mjedis të pastër,ku
shëndeti është përfitim prej tij.Bisedat me
nxënësit zgjuan interesin e tyre për
pjesëmarrjen e tyre në veprimtari konkrete.U
krijuan kartolina me mesazhe për mbrojtjen e
mjedisit,postera dhe intervista.Këto u
shpërndanë në shkollë e lagje me qëllim edhe
sensibilizimin e komunitetit.Nxënësit u
njohën me klasifikimin e mbeturinave dhe
veçanërisht me materialet që riciklohen nga
njeriu nëpërmjet ripunimit të tyre industrial.

 Kështu nisi edhe fushata për mbledhjen
dhe grumbullimin e mbetjeve plastike
veçanërisht bidona plastikë,tapa,qese etj.Po
kështu u grumbulluan edhe materiale të tjera
të cilat u përdorën për veprimtarinë me temë:
“Më jep një mbeturinë të të jap një vepër
arti”.Ndërgjegjësimi dhe shpirti krijues i
këtyre nxënësve e mësuesve të kësaj shkolle
u shpreh në punime me këto materiale që
fillimisht u ekspozuan nëpër klasa e pastaj
në shkollë për t’u njohur të gjithë
nxënësit.Disa prej këtyre punimeve u
paraqitën edhe në konkursin e organizuar
në kuadër të këtij projekti.Fantazia e
nxënësve krijoi me tapa plastike flamurin
kombëtar.Po kështu të bukura dhe shumë
domethënëse ishin edhe veshjet e përgatitura
po me material plastik(qese plastike).Binin
në sy fustani me motiv
popullor,detin,kostumi dhëndëror,apo
fustani që kishte të shkrirë në të mesazhin
për mbrojtjen e mjedisit. Fryt i ndërgjegjësimit
të nxënësve për edukimin mjedisor ishte edhe
një poster i madh mbi riciklimin të cilin
nxënësit e ekspozuan edhe në lagjen, pjesë

e së cilës është shkolla jonë.
 Puna e ndjekur në vazhdimësi nga

drejtoria e shkollës dhe e organizuar me

shumë dëshirë e përkushtim nga mësueset
Brunilda, Entela,Tonei,Arta,Vitori etj ka

dhënë tashmë frytet e saj,dhe fryti më i mirë
janë këta nxënës të ndërgjegjësuar për një
mjedis të pastër i cili sjell një jetë më të
shëndetshme.Prandaj nxënës të tillë si
Jasminai, Romina, Ana Armandoa, Kristina,
Sara, Orjona, Arian, Soni, Eraldi, Trimi, Ervisi,
Kristiana e shumë të tjerë si ata realizuan
punime të tilla të mrekullueshme. Ata tashmë
e dinë se nëpërmjet riciklimit dhe mbrojtjes
së mjedisit kanë marrë përsipër një rol të
rëndësishëm si përgjegjës për natyrën dhe
jetën e planetit edhe për brezat e ardhshëm.

VEPRIMTARITE NE SHKOLLEN “QAZIM TURDIU”: konkursit për mjedisin e përshendeti edhe
drejtoresha e Drejtorisë Arsimore të rrethit,
e cila vlerësoi punimet e fëmijëve, si  edhe
angazhimin e mësuesve . Pjesëmarrësit, që
arrinin deri  në 200 persona e hapi
kordinatoreja për projektin “Shqiperia ime e
paster dhe e Bukur” qw prezantoi ecurinë e
projektit  dhe punën e bërë në rreth me
shkollat e përfshira. Konkursin e prezantoi
një nga nxënëset    e shkollave pjesëmarrëse.

    Konkursi filloi  me disa kënge te
përgatitura nga femijet e shkollave  dhe
vazhdoi prezantimet e  punimeve të femijeve
në poezi,,  pikturë dhe punime artistike me
materiale të riciklueshme. Secila nga shkollat
përfaqësohej me 5-6 fëmijë dhe dy  mësues.
fëmijët kishin pregatitur  dhjetra punime ne
poezi, pikture, ese dhe punime artistike me
materiale të riciklueshme. Juria e pati të
vështirë për të vlerësuar punimet, qoftë për
numurin e madh të punimeve, qoftë edhe
për cilësinë mbresëlënëse të tyre .

   Në pushimet ndërmjet zhvillimit të
konkursit ishin organizuar këngë të
ndryshme për femije të cilat e shtonin
atmosferën festive,  dramatizime  të vogla
që kishin lidhje me dëmtimet  e mjedisit, ku
më impresionuesja ishte ajo e interpretuar
nga fëmijë  që ishin të veshur si bredha dhe
bënë nje grumbullim që ngjante si një pyll i
vogel me bredha. Disa fëmije të tjere kishin
krijuar sharra prej kartoni dhe vinin në skenë
sharrimin e “pemëve “, të luajtura nga
shokët e tyre . Ky ishte një mesazh shumë
domethënës për ruajtjen e pyjeve nga
dëmtimet që i behen nga prerja.

   Poezitë, ese-të dhe punimet me
materiale të ricikluara përmbanin mesazhe
për ruajtjen e mjedisit dhe këtu vlejnë për tu
përmëndur ato të nxënësve të shkollës
“Ismail Qemali”, ese-të me titull  “Ta
mbrojmë mjedisin” të nxënësve Xhenis
Cobo, Saida Oroshi, Edona Lici,etj.. poezitë
nga Eris Myftia, si edhe shumë ese të tjera e
poezi. Edhe shkolla Ndre Mjeda kishte
punuar shumë më përgatitjen e poezisë, ese-
ve dhe kolazheve (piktura dhe punime) si
“Mjedis i pastër - jetë e shëndetshme.

KONKURSET  -  “FESTA  MJEDISORE “ NGA  FEMIJET

Bardhosh MICAJ, Drejtoria Rajonale
Arsimore, Vlorë

Në zbatim të këtij projekti ne kemi vënë

si qëllim të promovojmë sjelljen pozitive
ndaj mjedisit duke i konsideruar femijët si

agjentë të vërtetë të ndryshimit të sjelljes
ndaj tij dhe me një program zhvillimi që të
lidhë shkollat me institucionet e qeverisjes
lokale, me bizneset dhe me komunitetet për
të ndihmuar të gjithë së bashku në
mirëmbajtjen e mjedisit.

Mirela EMIRI, Drejtoria Rajonale
Arsimore, Fier

Nxënësit janë njohur me rëndësinë e
ruajtjes pastër të mjedisit që i rrethon, duke
e konsideruar Tokën si një planet të
pazëvendësueshëm për jetën e njerëzve.
Bashkë me mësueset e tyre realizuan orë
mësimore kushtuar problemeve të ndryshme
të mjedisit,bënë vizita në mjedise të pastra
dhe të ndotura,bënë dallimin mes
shkakëtarëve dhe pasojave të ndotjes.

JANE SHPREHUR
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 Prodhimi i mbetjeve urbane po
shtohet nga viti në vit e arritur në
shifra që, deri para pak kohësh as
nuk i kishim menduar. Megjithë se
Shqipëria është akoma në një farë
distance për sasinë e mbetjeve për
banor nga shtetet e Bashkimit
Europian, përsëri rritja e tyre (sot

850 mije ton) sot përbën shqetësim
për vetë banorët dhe ata që e kanë
për detyrë që ti menaxhojnë këto
mbetje, kryesisht pushteti lokal
dhe ndërmarrjet e caktuara prej
tyre.

 Sasia e madhe e mbeturinave
të plastikës mund të zvogëlohet
vetëm nëpërmjet shfrytëzimit sa më
të madh të metodës së riciklimit të
tyre. Megjithatë, ky proces nuk
është edhe aq i thjeshtë.
Përkundrazi riciklimi duhet të kalojë
nëpër disa faza në mënyrë që të
jetë i suksesshëm. Në kuadër të
përgatitjeve për riciklim, mbeturina

e plastikës është e domosdoshme
të ndahet nga llojet tjera të
mbeturinave, pastaj të
identifikohen dhe klasifikohen
sipas llojit, të imtësohen
(thërrmohen), lahen,thahen dhe
rigranulohen, gjegjësisht të
kthehen përsëri në ambalazh ose

prodhime të tjera.Shembuj kemi
edhe në vendin tonë ku,
sipërmarrjet e riciklimit të plastikës,
vinë duke u shtuar.

 Por procesi i ndarjes së
plastikës nga mbeturinat e tjera

doemos të fillojë që nga momenti i
daljes së tyre jashtë përdorimit, pra
që nga vetë qytetarët në shtëpi,
shkollat,tregjet dhe ndërmarrjet e
ndryshme.

 Nga ana ekologjike materialet
e plastikës paraqesin rrezik për
mjedisin për shkak të përbërësit të
tyre, polivinilklorurit (PVC) dhe
faktit se plastika nuk mund të

shpërbëhet në mënyrë të
natyrshme për arsye të
vështirësisë për t’u zbërthyer.Po
t’i referohemi sasisë së prodhimit
të plastikës, shohim se në masë të
madhe ajo është duke
zëvendësuar materialet e tjera si
metalin, qelqin dhe drurin. Një
tendencë e këtillë bazohet në disa
shkaqe që janë çmimi më i lirë i
lëndës së parë, pesha e lehtë,
është më e qëndrueshme ndaj
thyerjes, lehtë përdoret dhe ka
kosto më të ulët të prodhimit në
krahasim me qelqin dhe metalin.
Por materialet e plastikës janë
jetëshkurtra për nga përdorimi dhe
në anën tjetër krijojnë probleme
për një kohë mjaft të gjatë në
mjedis, pasi që nuk prishen dhe
mbeten në ambient për një kohë të
gjatë si trupa të ngurtë.

 PVC është një nga përbërësit
kryesorë të çdo lloji të plastikës
dhe vetitë e tij helmuese janë një
nga problemet kryesore për
shëndetin dhe ambientin në
përgjithësi. Kjo veti e tij vjen nga
shkaku se përbëhet nga
polimerizimi i vinilklorurit, i cili
është një gaz helmues që çlirohet
ngadalë në ajër ose në ushqimet e
paketuara, duke pasur efekt
shkatërrues veçanërisht në mëlçi,
në sistemin nervor, në imunitetin e
njeriut e kështu me radhë. Ky
përbërës e bën shumë të vështirë
edhe procesin e riciklimit të
plastikës, pasi në rast të djegies
së prodhimeve të plastikës në ajër
çlirohen gazra helmues si acid
klorhidrik apo edhe dyoksid
karboni që janë ndotës të lartë të
ajrit dhe ujërave, qofshin ato
sipërfaqësorë apo nëntokësorë.
Matjet kanë treguar se gjatë
djegies së një kilogrami PVC në ajër
çlirohet një sasi prej 0.5 kilogram
acid klorhidrik.

 Me gjithë përbërjen e saj me

rrezikshmëri të lartë, plastika sot
vazhdon të ketë një shfrytëzim të
madh. është me rëndësi të dihet se
plastika polikarbonate (PC), e cila
përdoret për prodhimin e shisheve
për fëmijë, enëve për ushqim,
veshjen e brendshme të kanaçeve,
follave të ndryshme, telefonave e
të tjera, është polimeri helmues.

 Mungesa e informimit të
popullatës për problemet e
menaxhimit të mbetjeve sipas
hierarkisë së tyre, ka bërë që

njerëzit të mos përfshihen në
procesin e riciklimit të mbeturinave
që në momentin e daljes së tyre
nga funksioni. Organizimi i
fushatave intensive për
popullatën, duke dhënë
informacion për përfitimet
mjedisore nga riciklimi dhe për
mënyrat e grumbullimit të
mbetjeve është një nga mënyrat
për të rritur kontributin e tyre në

procesin e riciklimit.Por kjo nuk
duhet pritur vetëm nga organizatat
e shoqërisë civile apo projekte të
veçantë.

 Ndërhyrja e shtetit dhe

pushtetit lokal duhet të jetë akoma
më e madhe, edhe me norma ligjore,
të cilat duhet të shoqërohen me
masa konkrete për grumbullimin e
diferencuar të tyre më qendrat e
banuara, por dhe me transportin
dhe destinacionin e përpunimit që
ka vështirësitë e veta. Tashmë ky
problem, edhe me shtimin e
interesit të qeverisë për menaxhim
më të mirë të mbetjeve urbane, ka
ardhur koha që të gjejë zgjidhje.
Por këtu duhet parë edhe impakti

që do të shkaktojë në grumbullimin
e diferencuar të mbetjeve në vend,
importi i mbetjeve plastike për
industrinë tonë të riciklimit.

 Përvoja botërore na tregon
shembuj të shumtë por, mendojmë
se bizneset e riciklimit duhen
ndihmuar nga shteti, më tepër se
me investime apo me import të
lëndës së tyre të parë, me
organizim më të mirë të

grumbullimit të diferencuar dhe
transportit në vend, po
njëkohësisht me një ndërgjegjësim
më të madh e të vazhduar të
komunitetit.

Ela SHKURTI

Plastika ka një përdorim
gjithnjë e më të shumtë në ditët
tona. Gjithnjë e më shumë
shtohen letrat ambalazhuese prej
plastike të ushqimeve. Përderisa
nuk mund të parandalohet
përdorimi tashmë kaq i gjerë i
plastikës, duhet që të mundësohet
një menaxhim më i mirë i kësaj
lënde. Shishet plastike, plastamasi
e lëndë të tjera shihen gjithnjë e
më shumë të hedhura përtokë si
dhe duke lundruar në dete dhe
oqeane.

 Normalisht që këto lëndë të
keqmenaxhuara, apo për më tepër
të pamenaxhuara përbëjnë një
kërcvënim serioz për shëndetin
tonë. Pasojat e mbetjeve plastike
nuk evidentohen vetëm te
shëndeti i individëve, por edhe tek
kafshët ujore. Studjues të shumë
pohojnë se shumë kafshë detare
ngordhin çdo vit për arsye se
gëlltisin gabimisht copëzat e
plastikës që gjendet të hedhura në
ujërat e liqeneve, deteve apo
lumenjve.

 Statistikat pohojnë se rreth 43
për qind e të gjithë mamaleve të
detit, 86 për qind e breshkave dhe
44 për qind e zogjve jane gjetur me
copëza plastike në trupin e tyre ose
rreth tyre. Këto janë shifra shumë
serioze që pohojnë përahpjen e
gjerë të plastikës në botë. Prej
mosmenaxhimit të suksesshëm të
kësaj lënde mund të pohojmë se

po zhduken një sasi e
respektueshme kafshësh. Sipas
specialistëve është e pamundur që
të ndërmerren masa për të pastrar
situatën e shkaktuar nga njeriu në
sipërfaqet ujore. Është e pamundur
që të pastrojmë sipërfaqet ujore,
të cilat përbëjnë dy të tretat e
sipërfaqes së përgjithshme të
tokës. Tashmë objekte të shumta
lundrojnë në këto sipërfaqe.
Dekompozimi i plotë i plastikës
ndodh deri rreth 1000 vjet.

 Sipas studjuesve përgjigjia e
këtij problemi nuk mund të fillojë
në sipërfaqet ujore, por duhet të
fillojë në tokë. Përmirësimi I
strukturave ricikluese është
zgjidhja e vetme, pasi tashmë është
pothuajse e pamundur që të ndalet
përdorimi i plastikës për arsye të
lehtësisë që ofron përdorimi i tij.
Ata po ashtu besojnë se njerëzit
në të gjithë botën duhet të

ndërgjegjësohen më tepër për
mbetjet plastike dhe ndikimin e
tyre të madh te mjedisi dhe
shëndeti i njerëzve.

 Në Shqipëri ekzisojnë 46
kompani ricikluese, të cilat
ushtrojnë aktualisht aktivitet dhe
pjesa më e madhe e tyre kanë

RICIKLIMI DHE NDERGJEGJESIMI PER TE
Mungesa e informimit të popullatës për problemet e menaxhimit të mbetjeve bën që njerëzit të

mos përfshihen në procesin e riciklimit të mbeturinave

Mungesa e informimit të popullatës për problemet e
menaxhimit të mbetjeve bën që njerëzit të mos

përfshihen në procesin e riciklimit të mbeturinave

Sasia e madhe e mbeturinave të plastikës mund të
zvogëlohet vetëm nëpërmjet shfrytëzimit sa më të

madh të metodës së riciklimit të tyre.

DEMET E PLASTIKES NE GJALLESAT
kapacitet të vogël. Përveç kësaj
vetëm një shifër tepër e vogël, e
papërfillshme e plastikës riciklohet,
ndëkohë që pjesa tjetër gjendet sa
e hedhur në vendet e gabuara, e
një pjesë e saj digjet, gjë që ka
pasoja edhe më negative për
shëndetin tonë e për mjedisin.
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Sporti ka është përherë në
prioritetet e UNICEF-it edhe
nëpërmjet strategjisë “Sport for
Development “(S4D) dhe
programit International Inspi-
ration (Frymëzimi ndër-
kombëtar).

Qëllimi është përhapja e
ndërgjegjësimit tek fëmijët dhe
adoleshentët për forcën e Lojës
që frymëzon çdo sport. Disa nga
synimet e kësaj strategjie janë
drejtuar në këto fusha:

 Sporti, mbijetesa e zhvillimi
për fëmijët: Sporti dhe
veprimtaria fizike janë të
rëndësishme në përmirësimin e
mbarëvajtjen e shëndetit të
fëmijëve, në parandalimin apo
pakësimin edhe të sëmundjeve
mendore e atyre jo ngjitëse tek

ta. Veç kësaj eventet, si dhe
personalitete të sportit, ofrojnë
mundësi për fushata në drejtim të
shëndetit.

 Sporti dhe edukimi cilësor:
Edukimi është një nga të drejtat
thelbësore të njeriut dhe i takon
çdo fëmije. Në programet e

UNICEF-it programet e edukimit
sportiv të fëmijëve promovojnë
zhvillimin shëndetësor, brenda,
jashtë por dhe pas programeve
shkollore. Kjo i inkurajon ata në
pjesëmarrje jo vetëm për të
mësuar por dhe ta shpërndajnë
këtë përvojë.

 Sporti dhe barazia gjinore:
Sporti dhe veprimtaria fizike bën
të mundur edhe pjesëmarrjen e
vajzave në aktivitetin shkollor
dhe integrimin në veprimtarinë
komunitare.

 Sporti dhe mbrojtja e
fëmijëve: Ka shumë shembuj
pozitivë se si sporti rrit mbrojtjen
e fëmijëve. Në shumë vende
programet sportive ndikojnë në
parandalimin e përdorimit të
drogës e alkoolit, në ndalimin e

Chris Hoy, fitues i medaljes së
artë në Lojrat Olimpike të Pekinit në
2008, është çiklisti më i suksesshëm
olimpik i të gjitha kohrave dhe
ambasador i International
Inspiration. Ka lindur në Edinburgh
të Skocisë dhe ka disa tituj botërorë
si për shembull medaljen e artë në
olimpiadën e Athinës në 2004.

 Për arritjet e tij sportive është
emëruar nga mbretëresha e Anglisë
në 2008 me titullin e lartë të Kalorësit
Anglez duke hyrë në listën e Nderit
të vendit të tij dhe ambasador i
International Inspiration në vitin
2009. Me këtë rast ai është shprehur
se: “ Shumë fëmijë në botë nuk kanë
një vend të sigurt ku të luajnë.
Projekti International Inspiration ka
marrë përsipër të ndryshojë këtë gjë

duke synuar tju krijojë miliona
fëmijëve në botë mundësinë të
marrin pjesë në veprimtari sportive.
Ky është një shans që fëmijët të
tregojnë e të rritin aftësitë e tyre
sportive, të rrisin vetëbesimin dhe
të krijojnë si rezultat një jetë të re e
më të mirë”.

 Ndër veprimtaritë e tjera si

ambasador Chris ka krijuar një kurs
trajnimi sportiv me fëmijë 11 deri 16
vjeçarë të quajtur Young Leadres
(Liderët e rinj). Po ashtu ai ka bërë
binjakëzim të studentëve të shkollës
“Cheshire’s Hartford High School”
në Angli me “Raja Permaisuri
Bainun School” në Malajzi duke
krijuar mundësinë e shkëmbimit të
përvojave të tyre shkollore e
sportive.

 “Ne nuk mund të bëjmë një sy
qorr për dhjetra e mijëra fëmijë të
vegjël që vdesin çdo ditë në botën
e zhvilluar kryesisht nga shkaqet
që janë të parandalueshme.” Ka
deklaruar ylli britanik i futbollit
David Beckham, i admiruar nga
tifozët e gjithë botës. Më 10 janar
2005 ai është emëruar ambasador i
UNICEF-it për programin e
zhvillimit të sporteve.

 Me mbështetjen e tij për
UNICEF-i, në bashkëpunim edhe
me Mançester Football Club ka
filluar ka filluar një program për të
rritur ndërgjegjësimin dhe rritjen e
fondeve për krijimin e programeve
të arsimit dhe rekreative të futbollit
për fëmijët në mbarë botën. Në
korrik 2001 ai, së bashku me me
ekipin e Manchester, vizitoi në
Tajlandë Qendr Kredtrakarn, që
merret me fëmijët viktima të
shfrytëzimit dhe trafikimit.Ka marrë
pjesë gjithashtu në shumë fushata
e projekte të UNICEF-it si për të
ndihmuar fëmijët e prekur nga
cunami i vitit 2004 në Oqeanin

Indian ku ndihmoi në ngritjen e
fondeve për një apel televiziv të
një njoftimi të shërbimit publik, një
vlerë e rëndësishme në këtë

fushatë.
 Beckham ka vepruar edhe në

fushatën kundër AIDS-it dhe mori
pjesë në serinë e filmave për të
promovuar mesazhet e këtyre
fushatave duke ndihmuar
financiarisht, sëbashku me gruan

e tij, këngëtaren e njohur Viktoria,
duke mbështetur këtë fushatë.Ai
ka udhëtuar në Sierra Leone (2008)
për të rritur vëmendjen për kushtet

e tmerrshme të mbijetesës së
fëmijëve të këtij vendi.Ai ka ngritur
dhe David Beckham Futboll
Akademia në Londër dhe Los
Angeles për nxitjen e zhvillimin e
aftësive të lojtarëve të rinj të
futbollit.

 Denise Ljuis është fituese e
medaljes së artë në olimpiadën e
Sidneit (Australi) në vitin 200 dhe
ambasadore e International
Inspiration që nga viti 2009. Ajo
ka fituar si atlete shumë tituj
botërorë që nga viti 1994 por dhe
konkurse kërcimi sportiv. Është e
angazhuar si ambasadore në
shkollat sportive duke qënë edhe
në drejtim të

Youth Sports Trust si dhe në
ekipin për promovimin e lojrave të
këtij viti që do të mbahen në Angli.

 Denise shprehet se “Magjia e
Olimpiadave më ka pushtuar që kur
kam qënë fëmijë dhe kam dashur
përherë të përfaqësoj vendin tim
me sukse në to.

Unë e pata këtë fat por edhe
fëmijët në gjithë botën duhet të
kërkojnë këtë duke u marrë me
sport dhe rastin duhet tja u japim
ne. International Inspiration është

SPORTI DHE FEMIJET NE FOKUSIN E UNICEF-it
dhunës apo shfrytëzimit të
fëmijëve për punë.

 Sporti dhe paaftësia: Bota kë
së paku 10 % të njerëzve të paaftë,
por në vendet e varfra e të
pazhvilluara kjo shifër i tejkalon
20 %. Pjesëmarrja në veprimtari
sportive e rekretative i bën fëmijët
e paaftë të përfshihen aktivisht në
jetën shoqërore. per cent have a
disability.

Sporti: zhvillim dhe
pjesëmarrje: Veprimtaritë
sportive janë të rëndësishme për
të rritur angazhimin e fëmijëve
drejt zhvillimit të tyre jo vetëm fizik
por dhe mendor, ti bëjë ata
pjesëmarrës në vendimmarrjet që
u takojnë dhe atyre, të krijojnë
pavarësinë e pikëpamjeve dhe
komunikimit.

SIR CHRIS HOY - ÇIKLISTI KAMPION DAVID BECKHAM - AKADEMI FUTBOLLI PER TE RINJTE

një program i tillë që ndihmon
miliona fëmijë për të patur
mundësinë e ushtrimit të sportit që
pëlqejnë më shumë”.

 Që në 2009, Denise ka punuar
në Indi për të ndryshuar jetën e
fëmijëve të qytetit të Delhit dhe,
sidomos, të fëmijëve të varfër të
kënetave të Çandrapurit. Ajo
viziton shkollat dhe komunitetet
fshatare duke organizuar veprimtari
sportive por dhe konsulta për

trajnerët që merren me fëmijët e
zonave të varfra rurale. Ajo thotë
përherë se: “Nga India kam një
përvojë të veçantë. Këtu kam parë

vërtetë se si jetojnë miliona fëmijë
në ndryshim nga vende të tjera ku
nuk ka diferencim social apo gjinor.
Sporti është shumë i rëndësishëm
për të zhvilluar fëmijët si në aspektin
shëndtësor, ashtu edhe në atë
shoqëror. Ky është një mësim që
duhet ta mbajmë mend gjithë jetën”

DENISE LJUIS – NJE ATLETE AMBASADORE

 Futbollisti i kombëtares
shqiptare Lorik Cana ka disa vjet
që emëruar është Ambasadori i
Vullnetit të mirë të UNICEF, në
projektin për integrimin e të rinjve
të dënuar për vepra të ndryshme
penale.Edhe kur vjen me
skuadrësn kombëtare në Shqipëri,
Loriku shkëputet nga stërvitja dhe
viziton fëmijët e të miturit që vuajnë
dënimin në Burgun e Kavajës.
Mesfushori kuqezi shkon në këto
takime si ambasador i UNICEF-it,
me synimin se ai do të jetë një
model që të rinjtë me precedentë
penalë duhet të ndjekin në të
ardhmen. Ai thotë shpesh se:
“Pjesëmarrja në veprimtari të tilla
është një kënaqësi. E theksoj se
jam i gatshëm të marr pjesë në
nisma të tilla në Shqipëri apo në
Kosovë. Sporti duhet të jetë një

shembull për të rinjtë dhe dua t’u
jap kurajë brezave të rinj për të
ardhmen”. Ai u ka dhuruar atyre

edhe topa futbolli me autografin e
tij dhe, sëbashku me fëmijët e
drejtuesit e burgut ka marrë pjesë
dhe zhvillimin e ndeshjeve të
futbollit.

LORIK CANA I KOMBETARES SHQIPTARE
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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
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A. Nese riciklohet nje ton leter,
sa peme do te shpetojne?

2. Për një ton letër kursehet lënda e
parë nga prerja e 17 pemëve.

B. Cilet jane mbetjet qe prodhon
me teper vendi yne?

3. Sepse grumbullimi i diferencuar
pothuajse nuk ka hyre ne perdorim tek
ne

C. Çfarë eshte efekti serre?

1. Nje fenomen natyral ne te cilin
gazrat pengojne ngrohtesine te largohet
nga Toka

D. Cili nga keto burime energjie
eshte me i perdoruri ne bote?

1. Dielli si burimi i rinovueshem me i
perdorshmi ne bote per prodhimin e
energjise.

Ripërdorimi krijues i objekteve është një
botë e gjerë dhe ku të gjithë, por sidomos
fëmijët, mund të kombinojnë kërkesat

Harxhimi për prodhimin e plastikës mund
të kuptohet më lehtë duke marrë parasysh
energjinë e përdorur:

- Energjia e përdorur për prodhimin e një
shisheje të vetme prej 1.5 litrash mund të
mbajë ndezur një llambë 60 watt për një orë.

- Duke ricikluar një kilogram plastikë
(rreth njëzetepesë shishe) kursehen 35
kilowat/orë që janë të barabarta me
energjinë që përdorin në një orë 300 llamba,
nga 100 wat secila.

- 75% e materialit të përdorur për të
fabrikuar një bluzë verore mund të
zëvëndësohet me riciklimin e shisheve
plastike.

- Në 20 vitet e fundit, përdorimi i plastikës

së përdorur në prodhimin e automjeteve
është rritur me 114% dhe çmohet se, pa këtë
sasi automjetet do të peshonin 200 kilogram
më tepër.

 - Për tu dekompozuar një enë plastike
qumështi do 1 milion vjet, ndërsa një gotë
plastike mund të kërkojë 50-80 vjet.

 - Plastikat e ricikluar mund të përdoret
për të prodhuar kosha shtëpiakë plehrash,
lojra për parqet e fëmijëve, mbulesa të
ndryshme, barka plazhi etj...

 - Amerikanët përdorin 2.5 milion shishe
plastike çdo orë.

 - Qese plastike dhe mbeturina të tjera
plastike hedhur në oqeane, vrasin më
shumë si nje milion krijesa detare çdo vit.

KY NUMËR I GAZETES " EKOLEVIZJA" SPONSORIZOHET
NGA PROJEKTI COMBI - " SHQIPERIA IME E PASTER DHE E BUKUR ",

MUNDESUAR NGA UNICEF

PERGJIGJET E
EKOQUIZ

PLASTIKA DHE ENERGJIAPLASTIKA DHE ENERGJIAPLASTIKA DHE ENERGJIAPLASTIKA DHE ENERGJIAPLASTIKA DHE ENERGJIA

RICIKLIMI KREATIV OSE “ ARTI I VARFËR”
funksionale në njërën anë, dizajnin e ri nga
ana tjetër dhe efektshmërinë e riciklimit të
mbetjeve që në pamje të parë na duket i
panevojshëm.

Kjo, sot në botë quhet dhe “arti i varfër
“ sepse nuk kërkon mjete financiare për ta
blerë lëndën e parë.

Qëllimi i këtij arti është që mbetjet tona
t’i kthejmë në dIçka të bukur dhe
njëkohësisht të efektshme në jetën tonë.

 Larg marrja përsipër për ta ezauruar
problemin po japim disa shembuj se si
mund të riciklojmë plastikat që, në
shumicën e rasteve përfundojnë në kazanët

e plehrave dhe mbushin, me të paktën 40
%, venddepozitimet tona të mbetjeve
urbane.

Mundësitë janë të shumta ne po
përpiqemi për të treguar një pikënisje të
dobishme që, secili, me imagjinatën dhe

vullnetin e vet mund ta shtojë shumë më
tepër. Përvoja nuk është e pakët dhe në
këtë drejtim. Në kuadrin e projektit CLEEN,
shkollat e shumë rretheve kanë zhvilluar
ekspozita të ndryshme me punime duke
ripërdorur materiale plastike të cilat kanë
shumë interesante.

 Por plastika është dhe mbetet e tillë
dhe, si synim kryesor, duhet të jetë
grumbullimi i diferencuar dhe riciklimi i saj.


