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TELEFON I GJELBER 04 2234 851
CILI ESHTE MENDIMI JUAJ PER MBETJET URBANE DHE
RICIKLIMIN E TYRE NE TIRANE DHE ZONEN KU JETONI?

Na informoni dhe kërkoni informacion në telefonin e gjelbër.
JU MIREPRESIM

AKSION I SHKOLLES “EMIN DURAKU” PER
RICIKLIMIN

 Fëmijët e shkollës “Emin Duraku” kishin biseduan me prindërit e tyre për
një aksion që donin të ndërmerrnin për grumbullimin e e plastikave dhe riciklimin
e tyre. Dhe në datën 13 Janar ata e vunë në zbatim planin e tyre.

VIZITE NE FABRIKEN E RICIKLIMIT “EVEREST. Co”
Nxënësit e klasës së pestë C zhvilluan një veprimtari mësimore në fabrikën e

riciklimit të plastikë “ Everest. Co”. Kjo veprimtari u krye me sponsorizimin e
presidentit të kësaj kompanie, z. Vullnet Haka.

 Nxënësit kaluan disa orë në fabrikë të udhëhequr nga drejtuesit e projektit,
nëndrejtoresha e shkollës zj. Ariana Kamba dhe mësuesja zj. Jerina Cara.

HISTORIA E TE PARES
CHRISTMAS CARD

Në shenjë
mirënjohje ndaj
organizatës UNICEF
që ndihmoi fshatin e
saj Rudolfo në
Çekosllovaki, në 1949,

vogëlushja Jitka pikturoi një pamje të diellit
që ndriçon një grup fëmijësh që vallëzonin
rreth një druri të stolisur. Ky vizatim, në një
fletë xhami u bë kartolina e parë e UNICEF-
it.

 Më një pjesëmarrje të gjerë, Qendra Rajonale e Mjedisit,
REC-Shqipëri zhvilloi më 15 janar prmovimin e programit
CONTINUE – KONTRIBUT. Në këtë veprimtari merrnin pjesë
përfaqësues nga shumë organizata të shoqërisë civile e shoqata
mjedisore, specialistë e ekspertë të mjedisit e informacionit,
gazetarë e studentë. Merrnin pjesë edhe z. Stefano Calabretta,
përfaqësues i Delegacionit të Bashkimit Europian në vendin
tonë, zv/ministri i Mjedisit z. Taulant Bino e
të tjerë.

REDUKTO QESET PLASTIKE.
ATO NDOTIN MJEDISIN!

 Qendra EDEN në bashkëpunim me Shkollën
9-vjeçare “Dëshmorët e Lirisë” organizuan në
ambjentet e kësaj shkolle aktivitetin me qëllim
reduktimin e përdorimit të qeseve plastike.

Ky aktivitet u organizua në kuadër të
projektit: “Shqipëria ime e bukur dhe e pastër”
mbështetur nga Ambasada Hollandeze dhe
UNICEF në Shqipëri.

REC PROMOVON PROGRAMIN “CONTIUE”

Lexo fq. 2

Lexo fq. 7

Drejtuesja e projektit CLEEN të UNICEF-
Shqipëri mbështetur nga Ambasada Holandeze,
zj. Linda Bushati, zhvilloi një takim me drejtuesit
dhe aktorët kryesorë të zhvillimit të tre

Lexo fq. 2

komponentëve të Projektit mjedisor në shkollat e
ciklit të ulet, konkretisht me Qendrën e Grupimit
“Ekolëvizja”, Qendrën “Eden” dhe
“INKA”(Instituti për Ruajtjen e Natyrës
Shqiptare”), si dhe me përfaqësuesen e Ministrisë
së Arsimit zj. Pranvera Kamani dhe të Institutit të
Kurrikulave, zj. Albana Markja.

TAKIM I UNICEF PER PROJEKTIN “CLEEN”

   Në kuadër të zbatimit të projektit “COMBI-
Shqipëria ime e pastër dhe e bukur”, Qendra e
Grupimit “Ekolëvizja” vazhdon fushatën në media
nëpërmjet Radio-televiziont CLUB-FM, që prej
datës 22 janar.

  Në bazë të marrëveshjes së arritur po Lexo fq. 4

PROJEKTI COMBI NE  MEDIA
transmetohen 50
spote publicitare dhe
30 njoftime (filler
announcement ).

  Gjithashtu, në
televizionin NEWS
24, u zhvillua i pari
emision, nga disa të
tillë për projektin
COMBI, por dhe për
rëndësinë e
grumbullimit të
diferencuar dhe
riciklimit të plastikave.
Veç drejtuesve të
projektit, merrnin

pjesë zv.ministri i Mjedisit, z.Taulant Bino, z.Vullnet
Haka, administrator i fabrikës së riciklimit
Everest.Co, drejtori i shkollës “Fan Noli”, mësues,
nxënës e të tjerë.
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 Drejtuesja e projektit CLEEN të
UNICEF-Shqipëri mbështetur nga
Ambasada Holandeze, zj. Linda
Bushati, zhvilloi një takim me
drejtuesit dhe aktorët kryesorë të
zhvillimit të tre komponentëve të
Projektit mjedisor në shkollat e
ciklit të ulet, konkretisht me
Qendrën e Grupimit “Ekolëvizja”,

 Më një pjesëmarrje të gjerë,
Qendra Rajonale e Mjedisit, REC-
Shqipëri zhvilloi më 15 janar
prmovimin e programit
CONTINUE – KONTRIBUT. Në
këtë veprimtari merrnin pjesë
përfaqësues nga shumë
organizata të shoqërisë civile e
shoqata mjedisore, specialistë e
ekspertë të mjedisit e
informacionit, gazetarë e
studentë. Merrnin pjesë edhe z.
Stefano Calabretta, përfaqësues i
Delegacionit të Bashkimit
Europian në vendin tonë, zv/
ministri i Mjedisit z. Taulant Bino
e të tjerë.

 Takimin e hapi z. Mihallaq
Qirjo, drejtor i REC Shqipëri. Ai
prezantoi projektin dhe rëndësinë
e tij në ruajtjen, mbrojtjen dhe
përmirësimin e situatës mjedisore
në vend dhe në rritjen e
ndërgjegjes mjedisore dhe të
kulturës së komunitetit për

UNICEF-i NE SHQIPERI NIS FUSHATE
NDERGJEGJESIMI

të të drejtave të fëmijëve. Disa
reklama televizive, rreth 7.000
fletëpalosje, postera dhe 1500
kartolina janë shpërndarë.

   Një studim i kohëve të fundit
i kryer nga Qendra për Zhvillimin

Njerëzor me mbështetjen e
UNICEF-it tregon se dhuna
kundër fëmijëve në Shqipëri
shpesh është fshehur .Abuzimet
jo rrallë  ndodhin prapa dyerve të
mbyllura dhe supozohet se fëmijët
janë të mbyllur ndaj besimit me
prindërit, anëtarët e familjes dhe
të njohurit. Dhuna fizike dhe
psikologjike është më e rëndë dhe
ndodh më shpesh në shtëpi sesa
në mjedisin e shkollës. Çdo
abuzimit të fëmijëve duhet të
konsiderohet e dëmshme për
zhvillimin e fëmijëve.

Për më tepër informacion :
Anila Miria – UNICEF Media,

Tel. 069 20 24 185, E-mail:
amiria@unicef. org

Floriana Hima-Child Protection
Officer, UNICEF,

E-mail: fhima@unicef. org

 TAKIM I UNICEF PER PROJEKTIN “CLEEN”

Në  14 Janar  u zhvillua takim i
bordit drejtues tëe Grupimit
“Ekolevizja”. Në këtë takim morën

në shqyrtim ecuria e rrjetit të
Ekolëvizjes gjatë 2008-2009,
forcimi dhe zgjerimi i rrjetit  të

TAKIM I BORDIT TE GRUPIMIT “EKOLEVIZJA”

   13 janar 2010 - Qeveria
shqiptare, së bashku me UNICEF
dhe Qendra për të Drejtat e Njeriut
për Fëmijët në Shqipëri po
ndihmon fëmijët të bëhen
dëshmitarë të abuzimit dhe dhunës

kundër tyre. Fushata e
ndërgjegjësimit filloi në 13 janar
dhe ka për qëllim rritjen e
ndërgjegjësimit midis fëmijëve dhe
të rriturve duke nendosur telefoni
pa pagesë 116.

   ALO 116 është linja telefonike
falas për fëmijët dhe ka nisur në
fillim të vitit 2009 dhe mundëson
telefonuesit të raportojnë mbi çdo
shkelje të drejtave të fëmijëve në
Shqipëri. Linja e fëmijëve merr
mesatarisht 300-400 thirrje
telefonike në ditë dhe përafërsisht
16-17 telefonatat në orë. Dhjetra e
qindra shkelje ndaj fëmijëve dhe
rastet e abuzimit janë ndjekur siç
duhet deri tani falë kësaj linje
telefonike.

Një shumëllojshmëri  elektro-
nike dhe të shtypura me materiale
publicitare ALO 116 janë
shpërndarë nëpër shkolla dhe
rrjeti i OJQ-ve aktive në mbrojtje

Qendrën “Eden” dhe “INKA”
(Instituti për Ruajtjen e Natyrës
Shqiptare”), si dhe me përfa-
qësuesen e Ministrisë së Arsimit
zj. Pranvera Kamani dhe të
Institutit të Kurrikulave, zj. Albana
Markja.

 Drejtuesit e projektit
informuan mbi ecurinë e

deritanishme të gjithë aktiviteteve
të projektit dhe të komponentëve
të tij. Në takim u diskutua për hapat
e mëtejshëm dhe bashkërendimin
më të mirë të shoqatave
pjesëmarrëse, Ministrisë se Arsimit
dhe Institutit te Kurrikulave në
edukimin dhe ndërgjegjësimin
mjedisor te fëmijët.

grupimit dhe përgatitja për takimin
e këtij rrjetit për vitin në vazhdim
Antarët e bordit diskutuan për

funksionimin më të mirë të rrjetit të
organizatave, marrëdhëniet me
Ministrinë e Mjedisit, me biznesin,

natyrën dhe zhvillimin e
qëndrueshëm, po ashtu dhe

dimensionin e ri të për më tepër
informacion t shpejtë e më analiza

REC PROMOVON PROGRAMIN “CONTINUE”
e opinione.

 Z. Stefano Calabretta, pasi

theksoi rëndësinë që i jep
Bashkimi Evropian zhvillimit të

politikës së duhur mjedisore, e

parashikuar dhe në pyetësorin e
BE për qeverinë tonë, u ndal edhe

në ndihmesën e BE në mbështetje
të shoqerise civile shqiptare në
fushën e mjedisit dhe edukimit
mjedisor. Ai u shpreh se : “Kemi
besim se programi CONTINUE do
të sjellë një ndihmesë të
mëtejshme në perafrimin e
gjendjes mjedisore të Shqipërisë
me standardet europiane”.

 Z. Taulant Bino u ndal në
rëndësinë e informacionit
mjedisor nga ana institucionale
dhe punën e projektet e MMPAU
të realizuara nga kjo ministri, por,
sipas tij, megjithqë progresin: “
kemi akoma shumë punë për të
bërë në arritjen e standardeve më
të mira. ”

 Drejtori i Grupimit “Eko-
lëvizja”, z. Xhemal Mato foli në
këtë takim për rëndësinë e marrjes,
përhapjes, shkëmbimit dhe
përdorimit të informacionit
mjedisor, në shoqërinë civile dhe
në publikun e gjerë.

planin strategjik, rishikimin e
objektivave, strategjinë e
komunikimit, krijimi i një database

të dhënash për antarët, përditësimin
e informacioneve në web-in e
grupimit nga vetë antarët etj..

NJE  FORUM  I  RI  MJEDISOR NE INTERNET
 Instituti i Politikave Mjedisore (IPM) ka  hapur një forum Mjedisor. Ky forum është hapësira e parë e

internetit në shqip, dedikuar tërësisht diskutimeve rreth çështjeve të mjedisit në Shqipëri. Ky forum u krijua
dh epo funksionon me qëllim nxitjen e debatit publik dhe shpërndarjen se informacionit në shoqërinëe
shqiptare rreth problemeve të mjedisit, si dhe si një pikë kontakti për ambientalistët dhe ata që janë të
interesuar rreth problemeve të mjedisit. Për me tepër : www.iep-al.org/forum
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Fëmijë të shkollave të Lezhës shohin se si mijra shishe
plastike riciklohen në fabrikën pranë Tiranës.

 Fëmijët e shkollës “Emin
Duraku”  kishin biseduan me
prindërit e tyre për një aksion që
donin të  ndërmerrnin për

grumbullimin e  e plastikave dhe
riciklimin e tyre. Dhe në datën 13
Janar ata e vunë në zbatim planin
e tyre.

   Në atë mëngjes të ftohtë dimri,
fëmijët, të gëzuar dhe me
entuziazëm, filluan të hynë në
oborrin e shkollës, një pjesë të
shoqëruar dhe nga prindërit, dhe
të gjithë kishin sjellë me vete
shishe plastike të grumbulluara në
familjet e tyre. Nga të parët hyri
vogëlushja  Anja Plepi që kishte

merakun se nuk i kishte shishet të
mbledhura në qese dhe kërkonte
nga shitorja pranë shkollës një të
tillë. Ajo nuk reshti deri sa i

 Në shkollat e Lezhës vazhdon
zbatimi i projektit COMBI, “Shqipëria
ime e pastër dhe e bukur”. Këto
veprimtari udhëhiqen nga

kordinatorja e projektit në Drejtorinë
Arsimore, mësuesja e talentuar dhe
e përkushtuar zj. Albina Gjini. Vetëm
këtë muaj kam bërë tre takime në
shkollat e projektit për të parë se si
po ecën veprimtaria në vazhdimësi.
Zj. Gjini ka bashkëpunuar me të pesë
shkollat e projektit dhe me drejtuesit
e tyre.

  Në përgjithësi në Lezhë projekti
po ecen mirë.Me Bashkinë, jo vetëm
nuk ka  probleme, por është gjetur
edhe ndihma e saj për t’i terhequr
plastikat e mbledhura nga shkollat.

   Në të gjitha klasat lexohet gazeta
“Ekolëvizja”e cila shërben si material
dhe për lëndet e tjera.Në të gjitha
shkollat punohet  dhe bëhen
aktivitete por janë ruajtur vetem foto
si në shkollën Gjergj Kastrioti. Në

   Nxënësit e klasës së pestë C
të shkollës “Emin Duraku “
zhvilluan një veprimtari mësimore
në fabrikën e riciklimit të plastikë “
Everest.Co”. Kjo veprimtari u krye

Nga veprimtaritë e projektit “COMBI”

me sponsorizimin e administratorit
të kësaj kompanie , z. Vullnet  Haka.

   Nxënësit kaluan disa orë në
fabrikë të udhëhequr nga drejtuesit
e projektit, nëndrejtoresha e

AKSION I SHKOLLES “EMIN DURAKU”
PER RICIKLIMIN
mblodhi shishet në një qese dhe i
çoi tek koshi i grumbullimit të
diferencuar që është vendosur në
shkollë me fillimin e projektit “
Shqipëria ime e pastër dhe e bukur
“. Ishte një kënaqësi e madhe të
shikoje dhe nxënësit e klasës së
parë që, me seriozitetin e pastër të

fëmijës, si gjithë të tjerët sillnin
plastikat e mbledhura.

  Nën kujdesin e
nëndrejtoreshës së shkollës zj.
Ariana Kamba, ky aksion masiv u
shoqërua dhe me bashkëbisedime

shkollën Gjergj Fishta ka mësues që
kanë organizuar klasat për të
mbledhur përreth ambjentit të
shkollës mbeturinat plastike,në

shkollën Kosova është grupi
“Biologu”  i shkollës që po vepron
dhe kane kryer aktivitete, por e kanë
gjetur koshin bosh nga fshatarët,
ndërsa drejtoresha e shkollës ishte

detyruar t’i fuste disa shishe të
mbledhura në magazinën e shkollës

deri në tërheqjen e tyre për riciklim.
   Në shkollën e Rrilës është

ngritur “Grupi Ekologjik” i nxënësve
dhe mbeturinat merren rregullisht
nga komuna,po kështu dhe në
shkollën e Shëngjinit janë bërë disa
projekte mjedisore. Një problem
është se nuk mund të bëhet ky
aktivitet një herë në jave, megjithëse
do të ishte mirë, por një herë në muaj.

    Por ka raste kur janë dëmtuar
pak koshat, pasi ambientet e
shkollave janë pa rrethim.Zonja Gjini
mendon se do të ishte mirë që të
kishte dhe stimuj, për shembull,  të
paktën një konkurs se cila klasë
mbledh më shumë mbeturina
plastike dhe të shpërblehen me
diçka.

    Nga veprimtaritë e projektit ka
pasqyruar dhe TV Lezha një
konferencë për ecurinë e projektit,
organizuar nga zj.A. Gjini do të
zhvillohet në fillim të shkurtit.

VIZITE NE  FABRIKEN  E  RICIKLIMIT “EVEREST.Co”

NGA VEPIMTARITË PËR PROJEKTIN
NË SHKOLLAT E LEZHËS

në çdo klasë për ndotjen që
shkaktojnë plastikat, si dhe për
idenë e projektit që ka ndërmarrë
edhe shkolla e tyre për t’i
grumbulluar në shkollë dhe për ti
ricikluar ato duke bashkëpunuar
me prindërit, mësuesit dhe
bizneset e riciklimit. Gjithashtu u

filmua dhe u transmetua dhe nga
televizioni News 24 si një
veprimtari me vlerë në fushën e
edukimit mjedisor.

Fëmijët e shkollave në Shkoder duke protestuar në vendin e
grumbullimit të plehrave të qytetit. “Ne jemi per riciklimin e plehrave”.

Nga stenda e riciklimit të
shkollën “Gjergj Fishta” Lezhë.

Fëmijtë e shkollës “Emin
Duraku “ duke ju dërguar
mesazhe mjedisore qeverisë

dhe bashkisë. ”Vendosni
kosha të veçantë për
hedhurinat plastike”.

Fëmijët e klasës së parë sjellin
shishet plastike për riciklim.

Koshi
mbushet me
plastikat e
mbledhura

nga nxënësit
e shkollës “

Emin
Duraku”.

Prindërit dhe fëmijët duke
sjellë në shkollë shishet

plastike të mbledhura në
familje.

Fëmijët hedhin në koshin e shkollës
plastikën e mbledhur për riciklim

shkollës zj. Ariana Kamba dhe
mësuesja zj. Jerina Cara.

    Me spjegimet e papërtuara të
punonjësve të fabrikës , ata
mësuan shumë për grumbullimin e
diferencuar të plastikës , por

Në hyrje të
fabrikës.

Vizita jonë e
parë.

sidomos për përpunimin e
mbetjeve dhe prodhimin e
materialeve të reja nga to.

Pas kësaj veprimtarie , me
nxënësit e kësaj klase u krye një
pyetësor për problemet e riciklimit
të plastikave .
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Egi QINETI
1-Për pastrimin e mjedisit.
2-Duke hedhur mbeturinat në

koshin e plehrave.
3-Familja ime blen një koli uji dhe

shishet i çon në koshin e plehrave
për tu ricikluar edhe njëherë.

4-Unë personalisht do ti kërkoja
të dyja palëve që në lagjem ose
shkolla të kishte më shumë kosha
plehrash të ndarë për objekte të
ndryshme.

5-Ishte një kënaqësi e madhe për
mua. Po të ishte 1-10 une do te
zgjidhja 10.

6-Makineria e stampimit.
7-Më pëlqeu sepse tani mjedisi

do te jetë me i pastër se më parë.

Ina XHINDOLI
1-Rëndësia e riciklimit të plastikes

vlen për pastrimin e mjedisit.
2-Unë mëndoj se e përmirësoj

mjedisin duke i hedhur të gjitha
mbeturinaty në vendin e duhur.

3-Familja ime në ditë blën një koli
uje dhe të gjitha shishet e përdorura
cohen në vendin e caktuar.

4-Unë i kerkoj Ministrit të
Mjedisit dhe Kryetarit të Bashkise
dicka fare të vogel, ndarjen e koshave
sipas mbeturinave.

5-Nëse pikët maksimale do të
ishin 10 do të ishte një 10 pikesh i
plotë.

6-Më bëri përshtypje pasioni i
punëtorëve si dhe dëshira e tyre për
të ndihmuar mjedisin.

7-Mësuam shume gjëra të reja
dhe më pëlqeu procesi i kthimit nga

PYETESORI I ZHVILLUAR ME KLASEN E PESTE C
TE SHKOLLES “EMIN DURAKU”

Nga veprimtaritë e 
1. Ku qëndron rëndësia e riciklimit të plastikës?
2. Si veproni ju, në shtëpi dhe në shkollë, për të përmirësuar mjedisin?
3. Sa shishe uji bleni në ditë në familjen tuaj dhe si veproni me to?
4. Çfarë do ti kërkonit Ministrit të Mjedisit apo Kryetarit të Bashkisë për të bërë
    në lagjen apo shkollën tuaj në ndihmë të mjedisit?
5. Si e vlerësoni vizitën në fabrikën e riciklimit?
6. Çfarë ju bëri më tepër përshtypje në fabrikë?
7. Çfarë mësuat nga proceset dhe kush e pse ju pëlqeu më tepër?
8. Çfarë mendojnë prindërit tuaj për mjedisin dhe nëse dëshirojnë, le të
    shkruajnë diçka për këtë.

kokra të vogla ne qese.

Diter ZALOSHNJA
1-Rëndësia qëndron te pastrimi i

mjedisit.
2-Duke hedhur mbeturinat në

koshin e plehrave.
3-6 në jave dhe kur mbarojnë i

hedh në koshin e plastikes.
4-Do ti thoja që tu kërkonte

njerëzve që ti hedhin mbeturinat në
koshin e caktuar.

5-Nëse do të ishte 1 në 10 une do
ti vija 10.

6-Makineria e stampimit.
7-Shumë më i pastër sa ishte më

parë.

Gerta SEMA
1-Rëndësia qëndron që të mos

ndotet ambjenti nga papastërtia.
2-Une i mbledh mbeturinat në një

qese dhe i hedh në kosh plehrash,
kështu veproj ne shtëpi, shkolle dhe

në ambjente të tjera.
3-Unë blej 4 shishe në dite dhe

kur ato mbarojnë une i hedh ne kosh
plehrash që më pas të riciklohen.

4-Unë do ti kerkoja ministrit të
mjedisit më shume kosha plehrash
te cilat të jenë të ndara.

5-Unë ë vlersoj shume, Nëse do

të ishte 1 ne 10 une do ti vija 10.
6-Mua me ben shume pershtypje

makinerin qe e prodhonin qesen.
7-Unë mësova shumë që ne

duhet ti hedhim plehrat në vendin
që u takon dhe që më pas të riciklohen
në fabrikë.

Biorni HOXHA
1-Rëndësia qëndron te pastrimi i

mjedisit.
2-Duke hedhur mbeturinat

plastike në vendin përkatës.
3-6 në javë dhe ato i hedh në

koshin e riciklimit të plastikës.
4-Do ti thoja që tu kerkonte

njerëzve ti hidhnin mbeturinat
plastike në koshin e riciklimit.

5-Nëse do të ishte 1 në 10 unë
do ti vija 10.

6-Makina e stampimit.
7-Më pëlqeu shumë sepse

tashmë mjedisi do të ishte më i pastër
nga sa ishte më parë.

Anamaria ÇELIKU
1- Rëndësia qëndron që të mos

ndotet ambjenti nga papastërtia.
 2 - Unë i hedh mbeturinat në

vendin e duhur.
3 -Varet, une iu hedh në plehra

sepse nuk ka kosha apostafat per
këtë punë, po të kishte do ti veçoja.

4- Do ti kerkoja që ti vinte kosha
të veçantë dhe do ti lutesha qe të
kishin rregulla më strikte pë mjedisin.

5- E vlerësoj pozitivisht sepse ne
mund të mësojmë për këtë gjë dhe
kur të rritemi mund të rregullojmë
mjedisin.

6- Më bëri pershtypje që jo të
gjithë llojët e plastikës mund të
riciklohen.

7- Mua më pëlqeu procesi kur
qesja fryhet me anë të një tubi, mu
duk shumë interesante se si thahej
qesja.

Rei ULQINI
1-Rëndësia e riciklimit të plastikës

vlen për pastrimin e mjedisit.
2-Une i mbledh mbeturinat në një

qese dhe i hedh në kosh plehrash.
3-Ne blejmë 2 shishe dhe i

hedhim te koshi i plehrave ku i
hedhin të gjithë.

4-Une do të kerkoja që në lagjen
tonë të vihen më shume kosha për

mbeturinat plastike.
5-Une e vlerësoj si një vizitë të

bukur dhe interesante.
6-Ma më pëlqeu procesi i

shkrirjes së plastikës, sepse ishte
interësant të shikoje se nuk kisha
pare ndonjëherë me parë.

7-Unë nuk i kam pyetur se çfarë
mendojnë për mjedisin.

Marin MUHO

1-Qëndron që mjedisi të mos
ndotet.

2-Une veproj duke i hedhur
mbeturinat në vendet e posaçme.

3-Familja ime blen 3 shishe në
ditë, më pas ne ato i hedhim në
kazanin e plehrave.

4-Të shtojë sa më shumë kazane
për plehra të cilet të ndahen në

plastika dhe hedhurina te tjera që
mjedisi të mbahet sa më i pastër.

5-Une e vlerësoj shumë se atje
unë mësova shumë gjera të reja reth
riciklimit.

6-Mua më bënë pershtypje
makineritë.

7-Ne mësuam qe qeset mund të
riciklohen.

Nikoleta MEÇO
1-Ne duhet ta riciklojmë plastikën

sepse duhet të mbrojmë mjedisin
natyror.

2-Në shtepi unë mbaj shishet e

ujit dhe më pas i çoj në koshin e
shkollës për tu ricikluar.

3-Unë ble një shishe uji dhe i
mbledh në ballkon.

4-Do të doja të kishte vendet të
posaçme për hedhjen e shisheve.

5-Për mua ishte kënaqsi.
6-Mua më bënë përshtypje

aparaturat moderne.
7-Ne mësuam për shkrirjen e

plastikës.

Nensi DAUTI
1-Rëndësia e riciklimit të plastikës

Vizita jonë në “Everestin” e plastikave.

Vizita dhe shpjegimet janë mjaft interesante, prandaj fëmijët
mbajnë shënime për t’ja treguar shokëve.

Ky mal me plastika nëse nuk do të mblidhej për tu
ricikluar do të ndotëte shumë mjedisë të Shqipërisë.

Fëmijtë duke vizituar fabrikën e riciklimit të qeseve plastike
“EVEREST”.



5

e projektit “COMBI”
vlen për pastërtin e mjedisit.

2-Unë në shkollë e shtëpi, i
mbledh te gjitha shishet dhe i hedh
në kosh për riciklim.

3-Une blej 5 shishe ujë në ditë

dhe pastaj i fus në një qese për ti
çuar për riciklim.

4-Unë do ti kërkoja kosha për
plastiken, kanaçet, qelqin etj.

5-Për mua kishte shumë vlerë
sepse mësova gjëra që nuk i dija.

6-Mua më bënë përshtypje
makineritë e riciklimit, une aty pashë
se si riciklohej dhe më pëlqeu shumë.

Junis EKMEÇIU
1-Rëndësia e riciklimit të plastikës

vlen për pastrimin e mjedisit.
2-Unë në shtepi dhe në shkolle i

hedh mbeturinat në kosh.
3-Familja ime blen 2 shishe ujë

në ditë dhe pasi ato mbarohen ne i
çojmë në vëndin e duhur.

4-Unë do ti kërkoja që të gjithë
plastikat që nuk përdoren të çohen
në vendet e riciklimit të plastikës.

5-Unë mendoj se vizita në
fabrikën e riciklimit ishte e vleshme.

6-Aparaturat e riciklimit të
plastikës.

7-Prinderit e mi mendojnë se
njerëzit duhet të kujdesen për
mjedisin ku ata jetojnë.

Bonina MILETI
1-Në qoftë se e riciklojmë

plastikën ambjenti nuk ndotet.
2-Në shtëpi dhe në shkollë ne i

hedhim në vendin e duhur.
3-Në familjen time ne blejmë 3

shishe ujë në ditë dhe kur ato
mbarojnë ne i hedhim në kosh.

4-Unë do të doja të kishte një
vend të pasaçem për hedhjen e
plastikës.

5-Ishte nje vizitë shumë me vlerë.
6-Më bënë përshtypje

makineritë.
7-Mua më pëlqeu rruga që bëri

plastika për tu ricikluar.

Megi BADO
1-Rëndësia e riciklimit të plastikes

vlen për pastërtinë e mjedisit.
2-Në shkollë mbeturinat e

ushqimeve që hamë i hedhim te
koshi i plastikës.

3-Ne në familje blejmë 2 shishe
uji në ditë dhe i hedhim në koshat e
tyre.

4-Ne donim ti thonim që të

organizonte një veprimtari për
pastrimin e vëndit.

5-Ne e vlerësojmë dhe mësuam
diçka më shumë për riciklimin e
plastikës.

6-Unë mësova që qeset laheshin
e pastaj zjeheshin për tu kthyer në

grimca të vogla.

Kaitlin LUZI
1-Ndihmon që mjedisi mos të

dëmtohet dhe mos te ketë tym.
2-Në shtepi ne kemi marrë

shishet dhe i kemi çuar te koshi i
shkolles që me pas të çohen për
riciklim.

3-Ne blejmë shumë dhe më pas i
hedhim te koshi i riciklimit të
plastikës.

4-Ne duhet ti kërkojme që të
organizoje për pastrimin e te gjithe
shtetit nga mbeturinat.

5-Ne e vlerësojme shumë sepse
mësuam shumë për riciklimin e
plastikave.

6-Si riciklohen qeset.
7- Mua më pëlqeu shume se si

qeset laheshin e pastaj shkrinin në
kokrra të vogla. dhe ktheheshin në
qese jeshile dhe mblidheshin në një
rrotë.

Enxhi JAZEXHIU
1-Na ndihmon që të kemi një

mjedis të pastër.
2-Në shtëpi unë grumbulloj qese

dhe në shokollë unë grumbulloj
bidona plastikë.

3-Unë në shtëpi blej 1 koli me
bidona plastikë.

4-Do ti kerkoja që të organizonte
një veprimtari për të pastruar vendin.

5-Ne e vlerësojmë shumë sepse
mësuam për riciklimin e tyre.

6-Se si riciklohen qeset.

7-Unë nga proceset mësova se
qeset laheshin e zjeheshin dhe
bëheshin kokrra të vogla.

Kristjana BRAHIMI
1-Rëndësia e riciklimit të plastikës

ndihmon që mjedisi të mos ndotet.
2-Ne në shtëpi përdorim 6 shishe

ujë në ditë dhe ato pasi mbarohen
ne i ndajmë nga mbeturinat e tjera
për ti çuar te koshi përkatës.

3-Unë kërkoj që të ketë sa më
shumë kosha për plastikë.

4-Unë e vlerësoj shumë vizitën
se ne mësuam shumë gjëra që si
dinim.

5-Përshtypja më e madhe ishte
të shihnim se si plastika riciklohej.

6-Unë mësova shumë në fabrikë
dhe më shumë më pëlqeu përpunimi
i qeseve.

Enkeleda MATELI
1-Kur riciklohet plastika shmang

ndotjen e mjedisit dhe ndihmon
qytetin që të bëjë përpara në
ekonomi dhe gjithashtu ndihmon në
mbajtjen pastër të vendit.

2-Në shtepi kur mbidhen shumë
mbetje plastike unë i hedh ato në

vendin e duhur sepse kështu nuk
ndotet mjedisi.

3-Une nuk e blej ujin sepse vjen
i pijshëm në shtepi, ndërsa shishet
e vajit i hedh në kazanin e
mbeturinave.

4-Unë do i kërkoja të ndalonte

djegjen e gjërave plastike sepse
ndotin mjedisin.

5-Unë ë vlerësoj shumë se aty
mësova shumë gjëra që si dija.

6-Mua më beri shumë përshtypje
kur pashë se si ricikloheshin përsëri
platikat.

7-Unë mësova shumë gjera të
reja në fa brike dhe më bëri shumë
përshtypje procesi ku fryheshin në
ajer dhe pjesa kur priteshin dhe
ricikloheshin pësëri qeset.

Enejda DURO
1-Na ndihmon që të kemi një

mjedis të pastër.
2-Në shtëpi i hedhim te koshi i

mbeturinave kurse në shkolle te koshi
i përcaktuar për qeset dhe bidonat
plastikë.

3-Ne blejmë 2 shishe ujë në ditë
dhe i ruajmë ato për ti hedhue te koshi
i mbeturinave.

4-Ne do ti kërkojmë të organozoje
më shumë aktivitete për të mbajtur
vendin sa më të pastër.

5-Ne e vlerësojmë shumë sepse

kemi mësuar shumë gjëra për riciklimin
6-Ne mësuam se si qeset

transformoheshin nga qese të
përdorura në qesetë të papërdorura.

7-Ne mësuam se si ricikloheshin
dhe makineritë na pelqyen shumë.

Para se të grihen plastikat, ketu seleksionohen të ndara
sipas ngjyrave.

Këto plastika do të mbushinin vendgrumbullimin e plehrave në
Sharrë po qe se nuk do të mblidheshin për riciklim.

Ja si janë kthyer qeset plastike hedhurina në lëndë të pare
për prodhime të reja.

Pyetje: përse vendi yne nuk i riciklon të gjitha plastikat?

Fëmijet marrin disa kokrriza plastike të prodhuara nga qeset
hedhurina.

Nxënësit kanë mbledhur në klasë shishet plastike për ti çuar në
fabrikën e riciklimit Everest. Co.
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DEMTIMET E TRURIT
 Bisphenolet (BPA) janë

molekula që formojnë polimere për

të formuar plastikën polycarbonate
dhe rezinët epoxy dhe përdoren
gjerësisht për shumë produkte.
Bisphenolet përdoren shpesh në
kanaçe, brenda kntenitorëve të
qumështit 9kutitë) dhe madje edhe
në tubat e pastës së dhëmbëve.

 Një studim i fundit i studiuesve
në Universitetin e Cincinnati kanë
vërtetuar efekte të dëmshme të
BPA në zhvillimin e trurit. Nëse
është menduar se kjo lloj plastike
është e qëndrueshme ndaj
faktorëve të veprimit mbi të, faktet
kanë vërtetuar tashmë se lidhjet
kimike midis molekulave të BPA
janë të paqëndrueshme, dhe se
BPA është e ndërfutur në ushqim
apo pijet në kontakt me këtë
plastikë. Edhe pse ata janë të
njohur mirë për funksionet e tyre
në zhvillimin e hormoneve
femërore, është zbuluar se
estrogenet e tyre kanë gjithashtu
një rol të rëndësishëm në zhvillimin
e trurit të njerëzve.

 U zbulua se BPA, e vetme,
mund të ndikojnë në estrogenet.
Estrogenet normalisht
intensifikojnë rritjen dhe forcojë
qëndrueshmërinë e neuroneve
gjatë zhvillimit të trurit. Studimi ka

treguar se BPA mund të dëmtojë
këto qeliza gjatë këtij zhvillimi.
Analiza e bërë kishte për qëllim të
verifikonte praninë e shenjave të
dukshme të estrogeneve dhe doli
se kishin një efekt tepër të madh
në nuronet cerebrale të minjve, bile
për doza shumë të vogla për 0, 23

PLASTIKA DHE DEMET SAJ
pjesë për trilion. Nga studime të
tjera ka rezultuar është bërë e qartë
se këto koncentrime kaq të ulta

mund të veprojnë në fetus (fëmija
para lindjes) edhe nëpërmjet ujit të

pijshëm. Ky efekt me “doza të
vogla” ka rezultuar preokupues
ndaj ekspozimit të njeriut. Kjo do
të thotë se efektet e dëmshme të
BPA gjithashtu mund të kalojnë pa
u vënë re nga diagnostifikimet
standarte për të përcaktuar riskun
ndaj ekspozimit ndaj lëndëve

kimike. .
 Këto studime janë me interes

të veçantë për gratë shtatzëna dhe
ato që kanë fëmijët e vegjël.
Përdorimi i plastikës është i
zakonshëm në rutinën e ushqimit
të foshnjave duke rritur mundësinë
që truri i tyre të marrë doza të

dëmshme të BPA.
 Si përfundim nga studiuesit

sugjerohet që të zjehet çdo lloj
ushqimi i paketuar me plastikë dhe
të mos përdoren më kontenitorët e

tillë. Po ashtu të zëvëndësohen
këto me enë qeramike, qelqi apo
çelik të paoksidueshëm.

DJEGJA E PLASTIKES DHE
DEMET E SAJ

 Djegja e mbetjeve plastike
lëshon sasi të mëdha dioksine, një
gaz toksik me përbërës
kancerogjenë. Ato janë nga lëndët
më helmuese dhe kontaminojnë
(ndotin ) ajrin, por duke qënë me
peshë të madhe molekulare ndotin
më tepër ujin, tokën e bimët. Prej
këtej kalojnë në mishin, dhjamin
dhe qumështin e kafshëve.

Pikërisht për tendencën e tyre
që të grumbullohen në organizmat
e gjalla bëjnë që, edhe se të marra
në doza të vogla po për një
periudhë të gjatë, dëmet e tyre janë
të mëdha sepse, veçse si
kancerogjene, ato pengojnë
zhvillimin normal të organizmit.

 Mesatarisht 90% e ekspozimit
të njerëzve nga dioksinat, përveç
ekspozimit nga burime industriale

( fabrika, inceneratorë etj.) vjen
nëpërmjet ushqimit me mishi,
qumështi dhe ushqimet bimore.

 Një nga rastet e para të bëra
publike ndodhi në 17 nëntor 1953
në impiantet gjermane të
Ludëigshafen, në një linjë të

prodhimit të triklorofenolit dhe u
bë shkak për studime të reja
epidemiologjike. Gjatë luftës në
Vietnam, nga studimet e
veteranëve të kësaj lufte, del se

është përdorur Agjenti Portokalli,
një lëndë helmuese tepër e fortë
që lëshonte dioksinë dhe ishte

shkaku i keqformimit të dhjetra
mijra fëmijëve dhe nga e cila
vuajtën mbi një milion njerëz.

PLASTIKA NE PJATEN
TONE

 E hedhim plastikën në mjedis
dhe na vjen në pjatën tonë bashkë

me ushqimin. E bëjnë të ditur
shkencëtrët e mbledhur në Erice,
në Itali, të cilën, në Seancn e 36-të
Ndërkombëtare për Urgjencat e
Planetit, ngrenë alarm në drejtim
të shëndetit njerëzor.

 Disa përbërës të plastikës si

dioksina, PCB (poli-
carbonatoplastic) e PVC
(Polivinilepolidrat) hynë në
zinxhirin tonë ushqimor nëpërmjet
konsumit të peshkut dhe

produkteve blegtorale dhe
ndërhyjnë në sistemin hormonal
delikat të njeriut, veçanërisht në
riprodhimin dhë në fëmijët që nuk
kanë lindur ende.

 Ch. Moore, nga instituti
Marine Research Foundation
(SHBA), është shprehur se “sasia
tepër e madhe e plastikës në dete,
në nivel global, prodhon pjesëza
toksike që çlirohen në ujra dhe
ndotin peshqit dhe organizmat e
tjera detare si PCB e dioksina duke
u futur kështu në zinxhirin tonë
ushqimor

 Ndërsa Shanna H. Sëan, nga
Qendra Epidemiologjike e
Rochester thekson se përhapja
globale e këtyre plastikave ka
shtuar numurin e njerëzve që
vuajnë efektet e saj. Sipas saj një
tjetër element shqetësues në
komunitetin ndërkombëtar
shkencor është që këto plastik
kalojnë më nga brezi në brez, duke
ndryshuar, megjithëse gradualisht,

trashëgiminë gjenetike të njeriut.
Ajo shton se “ Për fat të keq, alarmi
nuk vjen vetëm nga mjediset
detare: substancat plastike janë
gjithashtu të pranishme në enët që

ne i përdorim çdo ditë për ruajtjen
e ushqimit ose për gatim e tyre
mikrovalë”.

Për të gjithë ne mbeturiat ose plehrat janë bërë një
shqetësim i ditës dhe një problem mjaft I vështirë

për t’u zgjidhur, për faktin se ne, vetë njerëzit
sillemi në mënyrë jo të drejtë me mjedisin.

Volumi i lëndëve plastike të vjetra në plehrat
shtëpiake është shumë i madh. Meqenëse nuk

prishen, ato mbesin si trupa të ngurtë, duke shtuar
volumin e malit të mbeturinave. Gjatë djegies së
tyre sipas grupeve të lëndëve plastike prodhohen
lëndë kimike si acid klorhidrik, ujerat nëntokësore
dhe ato sipërfaqsore. Gjatë djegies në shtëpi në

sobë, lindin lëndë helmuese, shkaktare të kancerit.
Periudha kohore e përdorimit të objekteve me lëndë
plastike shpesh është e shkurtër, por nga ana tjetër
krijon për mjedisin probleme për një kohë mjaft të

gjatë. Kështu p. sh. për prodhimin e kutive të vogla
të kosit në industri nevojiten vetën 5 sekonda,

ndërsa për shpërbërjen e saj natyrës i duhet mbi
1000 vjet.

BIOPLASTIKA
Bioplastka është një tip plastike

e biodegradueshme me që
prodhohet nga lëndë të para
vegjetale e të rinovueshme. Koha
e dekompozimit të tyre është disa
muaj ndaj disa vjet që kërkojnë
plastikat tradicionale. Sot këto
plastika janë hedhur në treg dhe
përbëhen kryesisht nga mielli apo
amidoni i misrit, grurit apo

drithrave të tjera.
 Përparësitë e saj janë :
- Redukton sasinë e mbetjeve

që dalin nga shtëpitë tona dhe
zëvëndëson edhe enët, jo vetëm
plastike të përdorura dei më sot,
por dhe qelqin etj.

- Biodegradohet shumë lehtë
dhe për një kohë të shkurtë në ujë
të vakët duke kaluar në tubat e
shkarkimit të zakonshëm të

SHKENCA PER MJEDISIN...
lavapjatave.

- Mund të përdoret si pleh
organik.

- Në rast se digjet nuk lëshon
tymra toksikë.

- Ka higjenë të lartë në
kontenitorët e ushqimeve,
sidomos për ujin dhe pijet e tjera.

Per me teper :
http://www. quibio. it

Në llojet e shumta të lëndëve plastike, PVC ose
polivinilkloridi ze një vend të veçantë. Pikërisht për

shkak të vetive helmuese që ka, PVC është një
lëndë plastike shumë problematike.

PVC prodhohet nga polimerizimi i lëndës bazë
Vinylchlorid (vinilklorid), i cili është një gaz helmues.

Në lëndën plastike vinilkloridi icili ndodhet në
përmbajtjen e kësaj lënde largohet ngadalë në ajër
dhe në ushqimet e paketuara me PVC. Gjatë djegies
së një 1 kg. PVC çlirohet një sasi gazi prej 0. 5 kg.

acid klorhidrik.
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 Unicef ( United Nations Children’s Fund) mund të quhet me plotë të drejtën
lider botëror si avokat i fëmijëve. Ai kryen veprimtarinë e tij në mbi 150 vende me
fëmijët, gratë, komunitetet, qeveritë, me grupe e organizata joqeveritare , agjensi
të tjera të OKB-së si dhe me sektorin privat, gjithmonë në interes të të gjithë
fëmijëve pa marrë parasysh racën, besimin apo përkatësinë fetare.

 UNICEF-i ka autoritetin global për të ndikuar dhe për të prodhuar ndryshime në
politikën lokale dhe qëndrimet shtetërore në të mirë të fëmijëve dhe komuniteteve
të tyre. Nëpërmjet kontaktit me UNICEF jetët e miliona fëmijëve janë ruajtur ose
përmirësuar. Por sfida është se miliona fëmijë të tjerë në botë kanë ende nevojë
për ndihmë. Për të mbledhur fonde në ndihmë të fëmijëve, UNICEF ka krijuar e
zhvilluar mënyra të ndryshme. Të ardhurat janë përdorur nga UNICEF në projekte
për të drejtat e fëmijëve, mbijetesën e tyre në vendet e varfra, zhvillimin dhe
mbrojtjen e tyre.

Ajo filloi në 1949 kur e para
kartoline e UNICEF-it me
përshëndetje për Krishtlindjet u

vizatua nga një vajzë 7 vjeçare. Ajo
ishte Jitka Samkova nga fshati
Rudolfo në Çekosllovaki. Ky fshat
ishte ndihmuar nga UNICEF me
ndihma emergjente në formën e

Në 17 Dhjetor 2009, UNICEF
Rumani dhe Organizata Botërore
e Shëndetësisë (OBSH) njoftuan
për ngritjen e 23 objekteve për
lidjen e fëmijëve -
b a b y - f r i e n d l y
hospital. Ky projekt
i filluar në vitin 1991
nga UNICEF dhe
OBSH është një
përpjekje për të
kthyer të gjitha
maternitet në qendra
që mbështesin dhe
nxisin ushqyerjen me gji.
Aktualisht, në Rumani, 35 nga 204
objekte lindjeje janë të përfshirë në
mënyrë aktive në Iniciativën baby-
friendly hospital. Në këto
maternitete lind një më shumë se
një e treta e fëmijëve rumunë.

 “Fëmijët e lindur në këto
maternitete do të kenë një fillim më
të mirë të jetës, dhe ata do të jenë
të shëndetshëm, më inteligjente
dhe më të ekuilibruar

Nga deklarata e Drejtorit
Ekzekutiv të UNICEF Ann M.
Veneman, 19 janar 2010.

 Ne jemi shumë të shqetësuar për
gjendjen e fëmijëve në Haiti, shumë
prej të cilëve janë ndarë nga familjet
dhe kujdestarët e tyre. Këta fëmijë
përballen me rrezikun e keq-
ushqyerjs, sëmundjes, trafikimit,
shfrytëzimit dhe trauma të rënda

emocionale. Beteja për t’i paisur ata
me ndihma ushqimore emergjente
dhe medikamente, për tu shpëtuar
jetën, strehim të sigurtë, mbrojtje dhe
kujdes është duke u zhvilluar.

 UNICEF-i dhe partnerët e tij,
duke përfshirë Qeverinë haitiane,
Kryqin e Kuq dhe Save the
Children, kanë krijuar hapësira të
sigurta për fëmijët dhe procesi i
regjistrimit të fëmijëve të
pashoqëruar ka filluar. Kanë
siguruar gjithashtu ushqim dhe
furnizime për jetimoret në Port-au-
Prince. Çdo përpjekje do të bëhet
për të ribashkuar fëmijët me familjet
e tyre. Vetëm në qoftë se rezulton

Në përkujtim të 20 vjetorit të
Konventës mbi të Drejtat e Fëmijëve
në nëntor 2009, UNICEF-i, së
bashku me një kanal televiziv

kryesor ukrainas (TV M1) dhe
këngëtarë të njohur të këtij vendi, ka
zhvilluar një emision ku është
promovuar dhe kënga Zjarri i
zemrës”, një këngë në lidhje me të
drejtat e fëmijëve.

 Këtë këngë e ka shkruajtur
këngëtari Andrey Kishe Ai, në
këtë emosion u shpreh “Është
shumë e rëndësishme të mos
harrojmë se të gjithë kemi qënë
fëmijët dhe mos harroni se sa
shumë ata kanë nevojë për kujdes
dhe përkrahjen tonë. Duke qenë
një baba, unë u bëj thirrje të gjithë
prindërve të Ukrainës për të
mësuar më shumë rreth të drejtave

Drejtoresha Ekzekutive e UNICEF, zj. Ann M. Veneman
me fëmijët rumunë

të fëmijëve dhe për të siguruar
mbrojtjen e tyre. ”

 Ndërsa këngëtaret Alina dhe
Anna Zavalskaya theksuan se “Ne

duam të përshëndesim të gjithë
fëmijët dhe të rinjtë për festën e
tyre. Duket të kujtojmë se çdo
fëmijë ka të drejta, çdo fëmijë është
unik dhe ka nevojë për vëmendjen
tonë. Ne i bëjmë thirrje të gjitha
ukrainasve të bashkojnë përpjekjet
e tyre dhe të bëjnë vendin tonë
një vend më të mirë për fëmijët “.

 Producenti për kanalin TV M1
tha : “Unë shpresoj që të gjithë të
rinjtë në Ukrainë gëzojnë plotësisht
të drejtat e tyre. Ne mbështesim
UNICEF-it në promovimin dhe
rritjen e ndërgjegjësimit për çështjet
e fëmijëve në vendin tonë, pasi kjo
është ajo që mediat duhet të bëjnë.”

 Në 26 prill 1986, në centralin
bërthamor të Çernobilit, në
Ukrainë, një reaktor i prodhimit të
energjisë shpërtheu duke

shkaktuar një nga aksidentet më
të rënda në këtë sektor. Një re e
madhe me materiale të dëmshme
radioaktive u shpërnda duke
ndotur rëndë sipërfaqe të mëdha
dhe duke u ndjerë shumë në
Bjellorusi por edhe në zona të
Europës lindore, Finlandë e
Skandinavi. Të dhënat tregojnë për
një dëmtim të qidra mijra njerëzve,
midis të tyre edhe shumë fëmijë, të
cilët po i vuajnë pasojat e ndotjes
nga radioaktiviteti edhe sot.

 Në një konferencë për shtyp,
mbajtur në 15 dhjetor, UNICEF-
Bjellorusi, në bashkëpunim me
Ministrinë e Shëndetësisë së këtij
vendi, kanë promovuar projektin
“Children of Chernobyl”-Fëmijët e

Çernobilit”. Projekti ka qëllim
bashkëpunimin për rehabilitimin e
kushteve të jetesës të fëmijëve në
zonat e prekura të Çernobilit. Është
një projekt dy vjeçar ku shumica e
fondeve do të shkojnë për blerjen
e pajisjeve moderne mjekësore dhe
për furnizimin e spitaleve dhe
shtëpitë e lindjes në zonat rurale
të prekura nga aksidenti, për rritjen
e shërbimeve lokale në kujdesin
për fëmijët.

NGA VEPRIMTARIA E UNICEF-it NE BOTE

ushqimeve dhe medikamenteve
mjekësore pas luftës së dytë
botërore.

 Në shenjë mirënjohje ndaj
organizatës UNICEF, Jitka e vogël
pikturoi një pamje të diellit që
ndriçon një grup fëmijësh që
vallëzonin rreth një druri të
stolisur. Ajo përdori për vizatimin,
në mungesë të letrës, një fletë prej
qelqi. Skena tregonte gëzimin e
fëmijëve. Mësues i saj e paraqitit
këtë pikturë në një konkurs të
UNICEF-it dhe fitoi çmimin e parë.
Kështu u bë kartolina e parë e
UNICEF-it.

 Këto kartolina, që athere,
vazhdojnë të shiten çdo vit për të
gjeneruar fonde. Ato janë më
shumë se një mesazh ose një
fotografi. Ato tregojnë dhe
mbështesin një problem, përhapin
vetëdijen dhe ndërgjegjësimin e
njerëzimit në drejtim të të drejtave
të fëmijëve, grumbullimin e
fondeve dhe ndihmën konkrete.

emocionalisht. Nënat do të jenë të
lumtura, dhe sistemi i kujdesit
shëndetësor do të shpenzojnë më
pak në ofrimin e kujdesit. Ky

projekt ka për qëllim
zhvillimin e plotë të të gjithë
fëmijëve rumunë. Qëllimi
UNICEF-it është për t’u
siguruar që, në një afat më
të gjatë, të gjitha shtëpitë e
lindjes në Rumani të mund
të përqafojnë nismën Baby-

Friendly “ ka deklaruar Z. Edmond
McLoughney, Përfaqësuesi i
UNICEF-it në Rumani.

e pamundur dhe pas shqyrtimit të
duhur do të shikohen alterna-
tivave të tjera dhe të miratuara nga
autoritetet përkatëse. Ndërkohë
janë shpëtuar shumë jetë nga
vullnetarët e UNICEF-it dhe janë
siguruar furnizime emergjente, po
ashtu ekspertë të tjerë po arrijnë
në Port-au-Prince.

 24 janar. Ambasadorja e
UNICEF-it Téa Leoni dhe një
zëdhënës i Kryqit të Kuq dhanë
rezultatet e emisionit televiziv
TELETON NOW për mbledhjen e
ndihmave për fëmijët e Haitit të
prekur nga tërmeti. Në këtë emision
donacionet arritën në një vlerë prej
afro 60 milionë dollarë. Në të
kontribuan dhe koncertet bamirëse
të këngëtarëve më të njohur në
botë. “Edhe një top futbolli prej 5
dollarë mund të bëjë që fëmijët të
harrojnnë se çfarë ka ndodhur,
qoftë dhe për një ditë”, u shpreh
aktorja Téa Leoni në kanalin MTV
News dhe spjegoi dhe mënyran se
si do të përdoren ndihmat. Me to
do të blehen tenda, ushqime dhe
medikamente mjekësore, të cilat
ekipet e UNICEF-it kanë filluar ti
shpërndajnë. Gjithashtu UNICEF ka
krijuar dhe një shkollë të
përkohshëme për të paktën 40 fëmijë,
të cilët do të vazhdojnë edukimin e
tyre gjatë kësaj krize në vend.

HISTORIA E TE PARES CHRISTMAS CARD ...NE RUMANI
PROJEKT I UNICEF-
it PËR FËMIJËT E

ÇERNOBILIT

...NE HAITI ...NE UKRAINE
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GRUPIMI “EKOLËVIZJA”
• 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 - Merita Mansaku
• 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
• AULEDA, Vlorë
• Shoqata Mjedisi Ekologjik dhe Turistik Lura, Lurë - 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 Mjeksisë dhe

Mjedisit “Fillonid Durrachieni” – Flamur Tartari
• Shoqata “Adriatiku”, Vlorë – Petrit Dërvishi

• Shoqata “Miqtë e Thethit”, Shkodër– Dedë Nika
• Shoqata "PASS”, Majlinda Lleshi
• Shoqata “Nënujsat” Ened Mato
•  Shoqata “Vazhdon” Gazmend Koduzi
•  Shoqata "EKOLOGJISTI "- Durres, president Bashkim Shyle.
•  EKOMJEDISI, Durres, Presidente Magda 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, Drejtor Ekzekutiv, z.

Ali Lusha
• Fondacioni: “Instituti i Kërkimeve të Bioteknologji”, Agron

LAMKO
• Qendra e Studimit të Burimeve Natyrore, Sherif LUSHAJ
• Instituti i Politikave Mjedisore, Edvin Pacara

KY NUMUR I GAZETES "EKOLEVIZJA"
SPONSORIZOHET NGA PROJEKTI COMBI -

"SHQIPERIA IME E PASTER DHE E BUKUR",
MUNDESUAR NGA UNICEF,

MBESHTETUR NGA AMBASADA HOLLANDEZE

o 2 Shkurt – Dita Ndërkombëtare e
Ligatinave.

o 5 Mars – Dita Botërore e Efiçensës
së Energjisë.

o 22 Mars - Dita Ndërkombëtare e
Mbrojtjes së Ujit.

o 23 Mars - Dita botërore e
Meteorologjisë.

o 24 Mars – Dita Europiane e Parqeve.
o 5 Prill – Dita e zogjve.
o 7 Prill - Dita botërore e Shëndetit.
o 22 Prill – Dita Botërore e Tokës.
o 24 Prill - Dita Ndërkombëtare e Mbrojtjes së Kafshëve

Laboratorike.
o 3 Maj - Dita Ndërkombëtare e Zogjve Emigrues.
o 15 Maj - Dita Ndërkombëtare e Ndryshimeve Klimatike.
o 22 Maj - Dita Ndërkombëtare e Biodiversitetit.
o 28 Maj – Dita e Vajtjes në Punë me Biçikletë.
o 31 Maj - Dita Botërore Kundër Duhanit.
o 5 Qrshor - Dita Botërore e Mjedisit.
o 8 Qershor - Dita Botërore e Oqeaneve.
o 17 Qershor - Dita Botërore e Luftës kundër Shkretëzimit

e Thatësires.
o 21 Qershor – Dita e Liqenit të Ohrit.
o 26 Gusht - Dita Ndërkombëtare e Maleve të Pastra.
o 16 Shtator - Dita Ndërkombëtare e Mbrojtjes së Shtresës

së Ozonit.
o 21 Shtator – Dita e Emetimeve Zero.
o 22 Shtator- Dita e Lëvizjes pa Makina.
o 4 Tetor - Dita Botërore për Mbrojtjen e Kafshëve.
o 5 Tetor - Dita Botërore e Habitateve.
o 15 Tetor - Dita Ndërkombëtare e Ecjes së Natyrë.
o 16 Tetor - Dita Botërore e Ushqimit.
o 8 Nëntor - Dita Ndërkombëtare e Zonave Urbane.
o 24 Nëntor - Dita Ndërkombëtare e Mbjelljes së Pemëve.
o 11 Dhjetor - Dita Ndërkombëtare e Maleve.

Grupimi “ Ekolëvizja “ ka në faqen e vet
të internetit dhe në dispozicion të vizitorëve
një forum mjedisor. Të gjithë të interesuarit
mund të sjellin në këtë forum informacione,
opinione dhe mendimet e tyre në lidhje me
problematikën mjedisore të vendit tonë.

 Për tu regjistruar si anëtarë të këtij forumi,
çdo i interesuar mund të kontaktojë me
Qendrën e Grupimit për të marrë emërtimin
përkatës dhe password-in e vet personal.

 Kontakte :
E-Mail ekolevizja@yahoo. com
Telefon 042 234 851
Mobile 067 20 49169
 067 20 49166
Adresa e forumit :
http://www. ekolevizja. org/forum/

viewforum. php

A. Si quhet pigmenti i
gjelbër i bimëve ?
1. Tendril.
2. Klorofil.
1. Stomata.

B. Drita kthehet në
energji nëpërmet :
1. Fotosintezës?
2. Fotoperiodizmit?
3. Fotokinetikës ?

KALENDARIKALENDARIKALENDARIKALENDARIKALENDARI
EKOLOGJIKEKOLOGJIKEKOLOGJIKEKOLOGJIKEKOLOGJIK
I VITIT 2010I VITIT 2010I VITIT 2010I VITIT 2010I VITIT 2010

ECOQUIZECOQUIZECOQUIZECOQUIZECOQUIZ

NJOFTIM I GRUPIMIT
“EKOLEVIZJA”

JO VETEM PER KURIOZITET

 Topa futbolli e regbie,
qese plastike, enë dhe
kontenierë plastike, shishe
uji e pijesh të ndryshme,
bishta cigaresh, furça dhë-
mbësh e lodra fëmijësh janë
mbledhur në
vendgrumbullimin e
plehrave më të madh në
botë.  Ky është një një ishull
plastike i formuar në oqeanin

Pacifik, rreth 800 kilometra larg nga brigjet e Kalifornisë. Mbetjet e

NJE ISHULL PREJ PLASTIKE NE PAQESOR
hedhura nga vendet rreth këtij oqeani, të mbledhura për 15 vjet, janë grumbulluar
nga rrymat gjigante detare të quajtuar “xhiro e Pacifikut” në verilindje të ishujve
Havai. Madhësia e këtij ishulli është sa ajo e shtetit të Teksasit në Shtetet e
Bashjkuara. Është quajtur “ishulli i fundit i zbuluar në planet” dhe specialistët
thonë se përmban një sasi prej më tepër se 100 milion ton plastikë. Kjo masë e
madhe detyron dhe anijet që qarkullojnë në zonë të ndryshojnë rrugë.

 Charles Moore është një detar e ka hasur “Pacific Trash Vortex” që në 1997
Kjo i ndryshoi jetën atij, trashëgimtar i një familjeje të pasur të industrisë së naftës.
Që athere ai ju largua industrisë së familjes dhe ju përkushtua ambjentalizmit dhe
krijimit të Algalita Marine Reseach Foundation, një institut i kërkimeve detare.

Për më tepër :  www. scienze. tv/node/
                         http://www. agoramagazine. it/agora

“TOPOLINO” NE PROJEKTIN “IMPAKT ZERO”

 ANNOUNCEMENT
 UNICEF is inviting interested agencies to provide  a media

plan accompanied by a financial offer  for  airing  a TV spot on
environmental aëareness as part of  the Cleen Project. The spot
to be aired  is 30 seconds long.

Financial offers should include only  national televisions.
 Media plans  should take into consideration  for their offer the

following schedule of airing time :
-morning shows
-before and after the main news edition of 19:30
-most popular shows such as Sunday shows, talk shows,

main political programs.
- during most popular  children programmes
 The amount at the disposal  for airing  the spot  is 4, 500,

000  leke. The financial offer will be evaluated based on the number
of spots for each of the above categories.

 Please send you  financial offer  in leke till  February 1,  
2010 in  a sealed envelope together with  the CV of the organization
to UNICEF Office :

United Nations Children Fund
Rruga Skenderbej, Volswagen Building, 3-d floor
Tirana Albania

Në 13 janar, revista e famshme për fëmijë
“Topolino-Miushi” doli me numurin e parë
special, të quajtur me “impakt zero”. Në fakt,
me mbështetjen e shoqatës ambjentaliste
“LifeGate “, kjo revistë ka hyrë në projektin
për krijimin e pyjeve të reja. Duke bërë një
llogaritje të thjeshtë për letrën, shtypin,
transportin dhe materialet e përdorura për

botimin e revistës del se vetëm në Itali,
emetimet e CO2 janë më tepër se 76 ton.
Kështu që, sipas projektit, nga të ardhurat e
revistë do të mbillen 20 mijë metra katror pyje
në Itali dhe në ishullin afrikan të Madagaskarit.
Kjo nismë është përkrahur dhe nga shtete të
tjera.


