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 Znj. Nora MALAJ, zëvendësministre e Ministrisë së Arsimit

 - U aktivizuan dyzet shkolla nga të
pesë rrethet, Tiranë, Korçë, Durrës,
Lezhë e Shkodër dhe u përfshinë në
veprimtari të ndryshme rreth dyzetmijë
nxënës dhe mbi tetëqind mësues.

 - U zhvilluan dhjetra veprimtari të
ndryshme praktike, konkurset për
mjedisin e riciklimin e plastikës, aksione
të përjavëshme për grumbullimin e
mbetjeve të plastikës, vizita në fabrikat
e riciklimit, aksione ndërgjegjësimi të
komunitetit etj.

 - Mbledhja e plastikave për riciklim
është kthyer në një normë praktike të
sjelljes dhe edukatës mjedisore të
nxënësve e më tej në familje dhe
komunitet.

 - U krijuan qindra ese, poezi dhe
punime me materiale plastike të ricikluara.

 - U mblodhën mbi njëqind mijë shishe
plastike të cilat janë përdorur nga
mbledhësit e plastikës dhe fabrikat e
riciklimit.

PERFUNDON ME SUKSES PROJEKTI COMBI

AMBASADORE TE UNICEF
 AUDREY HEPBURN

KOMUNITETI ROM DHE
PROJEKTI COMBI

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

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

NXENESIT SI NISMETARE
MJEDISORE

Lulzime BINO, nëdrejtoresha e shkollës
“Gustav Majer”

Nxënësit janë shndërruar në nismëtarë
të një lëvizjeje për të mbajtur pastër mjedisin.
Ata janë ndërgjegjësuar por dhe po nxisin
në komunitetin që i rrethon, dëshirën për
një mjedis të pastër njëkohësisht edhe
sigurimin e së drejtës së tyre për standarte
të larta të kushteve mjedisore në Shqipëri.

JEMI TE BINDUR PER
VAZHDIMESINE

Liljana CANI, DAR – Durrës

Z. Robert CARR, nëndrejtor i UNICEF,
Shqipëri.

Eshtë mbledhur një sasi e madhe shishesh
për riciklim, gjë që tregon dhe shkallën e
ndërgjegjësimit të nxënësve. Kjo ka bërë që
që këto mbetje të mos përfundonin në lumë e
pastaj në det. Rëndësi të veçantë ka dhe fakti
se për të arritur rezultatet e këtij projekti janë
përfshirë edhe prinderit, komuniteti përreth etj.

KEMI ULUR NJE PJESE TE NDOTJES SE MJEDISIT,
KEMI ULUR DHE NJE PJESE TE NDOTJES SE

MENDIMIT TONE

Produkti që po nxjerrim
nga ky projekt, ndofta nuk do
të ndihet sot, por pas shumë
vitesh. Ky projekt nuk ngeli
vetëm në mjediset e shkollës
por shkoi deri në familjet e
tyre në komunitetin përrreth
dhe për këtë dua të falenderoj
shoqatën mjedisore
“Ekolëvizja” dhe të gjithë ata
që punuar për këtë veprimtari.

ESHTE E RENDESISHME QE ARRITJET NE TE
ARDHMEN TE BEHEN PJESE E VEPRIMTARISE SE

PERDITESHME

Lexo fq. 7

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

“Detyra ime është të informoj dhe të
krijoj vetëdijen e njerëzve për nevojat e
fëmijëve. Do të ishte mirë që të isha një
eksperte në arsim, ekonomi, politikë, në fe
apo për traditat e kulturat në botë. Unë nuk
jam asnjë nga ato. Por unë jam një nënë dhe
do të shkoj”.

Lexo fq. 6

Lexo fq. 7

Lexo fq.  5

Lexo fq. 3

Lexo fq. 3
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Kryeministri Berisha ka
përuruar fabrikën e riciklimit të
mbetjeve të letrës në Porto
Romano, Durrës. Kjo fabrikë është
një investim privat, në
bashkëpunim me BERZH, me vlerë
17 milion euro. Fabrika përdor si
lëndë të parë mbetjet e letrës, të
grumbulluara në vend, duke e
shndërruar atë në ambalazhe

kartoni dhe letre, me kapacitet
prodhimi prej 70-80 ton letër në
ditë. Fabrika plotëson nevojat e
vendit për këto produkte dhe një
pjesë e konsiderueshme e
prodhimit të saj është i destinuar
për eksport.   Kryeministri e
konsideroi inaugurimin e kësaj
fabrike një ngjarje të rëndësishme
për industrinë shqiptare,
veçanërisht për industrinë e
riciklimit të materialeve, duke
rikthyer në 100 përqind të
përdorshme të gjitha mbetjet e
letrës në vend. Kryeministri
Berisha veçoi një aspekt tepër të
rëndësishëm të kësaj fabrike, me

ndikim pozitiv në mbrojtjen e
mjedisit, faktin se teknologjia që
përdor fabrika është ndër më
bashkëkohoret.

Energjia diellore po shihet
gjithnjë e më tepër si energji
alternative dje si një mënyrë për të
reduktuar ndikimin në mjedis të
shkaktuar nga metodat kryesore
të prodhimit të energjisë. Duke u
konsideruar energji e rinovueshme
(e gjelbër) ajo gjithnjë e më shumë
po tërheq vëmendjen e
vendimarrësve. Në Shqipëri
përdorimi i kësaj alternative është
ende në hapat e para dhe e
përdorur kryesisht nga sektori
privat (vetëm për ngrohjen e ujit
sanitar).

 Qendra EDEN, më 6 Korrik
organizoi përurimin e instalimit të
paneleve diellore në çerdhen nr. 8
në Tiranë për ngrohjen e ujit
sanitar dhe sistemit ngrohës si
rrjedhojë e zbatimit të projektit “
Energjia diellore-alternativë

ENERGJI DIELLORE PER ÇERDHET
promjedisore dhe ekonomike”.
Projekti konsistonte në promovimin
e energjisë diellore në institucionet
publike si energji alternative

miqësore me mjedisin. Zbatimi i këtij
projekti u bë i mundur në sajë të
bashkëpunimit të Bashkisë Tiranë,

Ambasadës së Mbretërisë së
Vendeve të Ulta në Tiranë, REC si
dhe Qendrës Mjedisore EDEN.

 Merrnin pjese z. H. E. Henk G.

C. Van Den Dool, Ambasadori i
Vendeve të Ulta; z. Edi Rama,
Kryetari i Bashkisë; z. Mihallaq

Qirjo, Drejtori Ekzekutiv i REC; znj.
Ermelinda Mahmutaj, Drejtore
Aktive e Qendrës EDEN;
përfaqësues nga Drejtoria nr. 3 e
Punëtorëve të Qytetit; përfaqësues
nga QEZHEF; prindër, stafi i
çerdhes etj.

 Veprimtarinë e hapi Znj. E.
Mahmutaj me një një prezantim të
shkurtër projektit.

 Ambasadori Van Den Dool, në
fjalën e tij theksoi rëndësinë dhe
vazhdimësinë e projekteve
promjedisore, ku puna dhe
kontributi i të gjithëve është dhe
duhet të jetë i madh. A e cilësoi
këtë nismë si hapi i parë për fillimin
e projekteve dhe investimeve të
tilla.

 Kryetari i Bashkisë z. Rama e
përforcoi këtë mesazh duke u
shprehur se ky ishte vetëm një

projekt pilot dhe do të shërbejë si
një gur themeli për një ndërtesë të
fortë dhe të sigurt për fëmijët tanë.

 Më pas të ftuarit vizituan disa
mjedisee të çerdhes për të parë se
si ky investim ishte realizuar në
të gjitha hapat e tij praninë e ujit
të ngrohtë në çerdhe.

 Qendra EDEN, Bashkia Tiranë
dhe QEZHEF( Qendra Ekonomike
e Zhvillimit dhe Edukimit të
Fëmijëve)me anë të të këtij
projekti synuan përmirësimin e
cilësisë së jetesës së 272 fëmijëve
dhe 40 edukatorve të çerdheve nr.
1 dhe nr. 8 në Tiranë përmes
promovimit të energjisë diellore si
energji alternative dhe miqësore
me mjedisin për ngrohjen e
mjediseve gjatë periudhës së
dimrit si dhe ngrohjen e ujit sanitar
përgjatë gjithë vitit.

Problemi i mbetjeve urbane dhe
riciklimit të tyre u mor në shqyrtim
në veprimtarinë “Politikat mjedisore
për Riciklim”, organizuar në korrik
nga Ministria e Mjedisit, në
bashkëpunim me biznesin e riciklimit
të mbetjeve urbane.

 Ka kohë që MMPAU, së bashku
me strategjinë për mbetjet urbane
dhe planin e veprimit për mbetjet ,
po punon që ti shoqërojë edhe me
disa ligje të rëndësishme, duke
përmirësuar në këtë mënyrë kuadrin
ligjor ekzistues në Shqipëri për
trajtimin e këtyre mbetjeve urbane,
edhe si një kusht themeltar në
politikat e Bashkimit Evropian. Njëri
prej këtyre ligjeve është edhe ai i
mbrojtjes së mjedisit, ligji për lejet

mjedisore dhe ai për vlerësimin e
ndikimit në mjedis, draftet e të cilëve
presin të kalojnë në parlament.
Ndërkohë qeveria cila ka ngritur
edhe një Task Force, shoqëruar me
një plan veprimi përkatës.

 Në fjalën e tij, ministry Mediu
theksoi se “në këto dokumente
parashikohen objektiva të qarta për
riciklimin e mbetjeve, reduktimin e
gjenerimit të tyre, nxitjen e
teknologjive të ripërdorimit të
mbetjeve dhe më kryesorja, riciklimin
e mbetjeve, por situata aktuale e
iniciativave për riciklimin e mbetjeve
tregon se ato jane ende në nivel të
ulët”.

Në këtë drejtim, Mediu tha se,
“qeveria por edhe nga vete biznesi,
ky sektor duhet të shihet me interes
ekonomik por dhe si nje biznes i të
ardhmes. Realizimi me sukses i këtij

objektivi kërkon patjetër të
shoqërohet me programe edukimi
mjedisor për publikun dhe
familjarët”, duke bërë të ditur
bashkëpunim me donatorët,
ministrine e Arsimit dhe Shkences
për përfshirjen në programet
shkollore.

 Mediu cilësoi si shqetësim të
madh mjedisor problemin e mbetjeve
plastike, metalike e veçanërisht
makinat e dala jashtë përdorimit.
“Iniciativat për të investuar në
riciklimin e veçanërisht të këtyre
mbetjeve, përben prioritet për
MMPAU”, tha ai.

 Përfaqësuesi i Shoqatës së
Riciklueseve, Bardhyl Baltëza bëri të
ditur se në Shqipëri biznesi ka

investuar rreth 100 milion euro në
industrinë e riciklimit dhe këto
investime janë reale. Sipas tij, “ kjo
industri funksionon por
fatkeqësisht jo me kapacitete të
plota, sepse në Shqipëri mungon
zinxhiri i grumbullimit dhe i vlerësimit
të mbetjeve urbane. Ne akoma nuk e
kemi vlerësuar këtë rrymë si lëndë e
parë për një industri mjaft të
rëndësishme”, tha ai.

 Ndërsa vuri në dukje punën e
bërë nga qeveria para standardeve
të kërkuara nga BE për riciklimin e
letrës dhe të plastikës, Baltëza tha
se industria private e riciklimit ka
kapacitete për të ricikluar rreth 35-
40% të letrës, rreth 50% të plastikës,
ndërsa bëri të ditur me kënaqësi se
“sot po bëhen prova në një fabrikë
të re të riciklimit të baterive që janë
mbetje të rrezikshme”.

Ministri Mediu: “Realizimi me sukses i këtij objektivi
kërkon patjetër të shoqërohet me programe
edukimi mjedisor për publikun dhe familjarët”.

Berisha theksoi gjithashtu se
qeveria, me një kuadër të ri aktesh
ligjore dhe nënligjore, do të krijojë
një mbështetje fuqishme për të gjithë
industrinë e riciklimit në Shqipëri, e
cila deri tani shënon mbi 80 milion
euro investime, në letër, në plastikë,
 qelq dhe metale, në mënyrë që të
zgjerohet e të ndërrohet në një
gjenerator të rëndësishëm në

industrinë e vendit.

 Kryeministri pasi përgëzoi z.
Bardhyl Balza, presidentin e
Shoqatës së Ricikluesve të vendit
dhe pronar i fabrikëstheksoi se: “Unë

ju garantoj ju dhe të gjithë industrinë
e riciklimit në Shqipëri, e cila gjer tani
ka mbi 80 milion euro investime, në
letër, në plastikë, në qelq, në metale,

MBETJET URBANE DHE RICIKLIMI NE
FOKUSIN E POLITIKES

Kryeministri Berisha: “Unë ju garantoj ju dhe të
gjithë industrinë e riciklimit në Shqipëri, në letër,

në plastikë, në qelq, në metale, se qeveria, me një
kuadër të ri aktesh ligjore dhe nënligjore, do të

krijojë një mbështetje  fuqishme për ju”.

se qeveria, me një kuadër të ri aktesh
ligjore dhe nënligjore, do të krijojë
një mbështetje  fuqishme për ju, në
mënyrë që të zgjeroheni gjithnjë e
më shumë e të ndërroheni në një
gjenerator të rëndësishëm në
industrinë e vendit. Por specifika
juaj është jashtëzakonisht e
rëndësishëm dhe e ndjeshme për
çdo qytetar shqiptar, është një
inkurajim i madh, nxitje e stimul për
mbrojtjen e mjedisit”.

 Po ashtu, kryeministri Berisha
është takuar me përfaqesuesin e
agjencisë së ndihmës SIDA, e
angazhuar nga qeveria suedeze.
Me kërkesë të qeverise shqiptare,
SIDA ka bërë një studim në shkallë
vendi, në lidhje me trajtimin dhe
menaxhimin e mbetjeve të ngurta,
studim që ju paraqit zotit Berisha
në këtë takim. Aty sugjerohet
ngritja e një mekanizmi institucional
pë të menaxhuar mbetjet urbane.

 Kryeministri tha se ishte
absolutisht në vëmendjen dhe
interesin e tij, që në momentin kur

erdhi në pushtet, përqasja dhe
zgjidhja e problemit të mbetjeve
urbane dhe që, për këtë qellim,
kishte ngritur edhe grupe pune.
Ndihmesa që ofroi qeveria suedeze,
ishte në kohen e duhur dhe për një
problem shume të rëndësishëm si
mbrojtja e ambientit që është eshte
prioritet në axhenden e qeverisë
shqiptare. Ai gjithashtu thheksoi se
Shqipërisë i ka munguar një
vështrim dhe plan veprimi në
shkallë vendi dhe përfshirja e të
gjitha strukturave, grupeve të
interesit dhe niveleve të pushtetit
eshte e domosdoshme.

KRYEMINISTRI PERURON FABRIKEN E RICIKLIMIT
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 Në kuadër të përfundimit të
projektit COMBI-“Shqipëria ime e
pastër dhe e bukur”, e mbështetur
nga UNICEF dhe vënë në jetë nga
Qendra e Grupimit “Ekolëvizja”,
dhe pas përfundimit të takimeve
përmbyllëse në rrethet pjesëmarrës
në projekt, u zhvillua edhe takimi
përfundimtar. Kjo veprimtari pati
një pjesëmarrje të gjerë, mësues e
nxënës, drejtues të Drejtorive
Arsimore e të shkollave,
përfaqësues nga kompanitë e
mbledhësve të plastikës dhe
riciklimit të saj, veprimtarë nga
shoqatat e grupimit, gazetarë e
media televizive.

 Merrnin pjesë gjithashtu zv/
ministrja e Arsimit dhe Shkencës,
znj. Nora Malaj, përfaqësuesja e
Ambasadës së Vendeve të Ulta,
znj. Noeke Ruiter, përfaqësues nga
UNICEF, nëndrejtori për
Shqipërinë, z. Robert Carr dhe znj.
Mirlinda Bushati, Pranvera
Kamani, përgjegjëse e Kurrikulave
dhe teksteve në MASH, e të ftuar
të tjerë.

 Qëllimi i këtij takimi të zgjeruar
ishte të prezantohej ecuria e
projektit dhe arritjet e tij në 40
shkollat pjesëmarrëse. Por, më
tepër se kaq dhe me një rëndësi
shumë herë më të madhe, të
diskutoheshin anët pozitve dhe
ato negative që, së bashku me
përvojën e fituar, në të ardhmen të
rritet cilësinë e punës, si nga
grupimi “Ekolëvizja”, po ashtu dhe
nga strukturat e arsimit që
zhvilluan këtë projekt.

 Konferencën e hapi z. . Xhemal
Mato, drejtor ekzekutiv i Grupimit
“Ekolëvizja”, i cili pasi falenderoi
pjesëmarrësit bëri një pasqyrë të
gjithë zbatimit të projektit dhe
rezultateve të arritura, shoqëruar

me seri fotografish dhe filmash. Ai
theksoi se përkushtimi kryesor i
Grupimit, gjatë zbatimit të projektit,
ishte në drejtim të sensibilizimit të
fëmijëve për dëmet që vijnë nga
përdorimi i plastikës, që nga
prodhimi i saj e deri tek impakti i
tyre si mbetje në mjedis. Por ky
sensibilizim u synua që, nëpërmjet
nxënësve të kalonte edhe në
familjet e tyre e në komunitet
kryesisht nëpërmjet veprimtarisë
praktike.

 Në zbatim të projektit dhe në
vazhdimësi u kryen shumë
veprimtari. Për sensibilizimin u

 PERFUNDON ME SUKSES PROJEKTI COMBI – “SHQIPERIA
IME E PASTER DHE BUKUR”

përdorën postera e fletëpalosje. U
zhvilluan takime informuese dhe
diskutime në të gjithë rrethet me
Drejtoritë arsimore e, mësuesit e
nxënësit. U zhvilluan vizita njohëse
në fabrikat e riciklimit në Tiranë e
në Durrës që patën një impakt të
rëndësishëm në edukimin e sjelljen
mjedisore të nxënësve. Në shkollat
pjesëmarrëse, pas vendosjes së
koshave të grumbullimit të platikës
u kryen aksione të përjavëshme për
mbledhjen e plastikës. Një rol të

posaçëm luajti shoqata Romani
BAXT për tërheqjen periodike të
plastkës nga shkollat dhe për ti
përdorur ato në riciklim.

 Gjatë periudhës së zbatimit të
projektit lindën nga nxënësit edhe
grupe mjedisore si “Ekologjistët e
vegjël” në Tiranë dhe “Ekologjistët”
e Durrësit që zhvilluan veprimtari
të ndryshme në shkolla e në
komunitet. Po ashtu lindën nisma
të tilla si “Më jep një mbeturinë ta
kthej në vepër arti” në Tiranë,
“Ripërdorimi i mbetjeve platike “ në
gjithë rrethet etj.

 Një risi e bukur dhe tepër
edukative ishte zhvillimi i

konkurseve mjedisore në të gjithë
qytetet me temë “Shqipëria ime e
pastër dhe e bukur”. Me një
pjesëmarrje masive të nxënësve dhe
mësuesve , këto konkurse ishin
veprimtari të bukura dhe edukuese
dhe treguan qoftë konceptet e reja
të fëmijëve për problemet e
mbetjeve plastike e riciklimin, iderë
e mendimet e tyre, por dhe një nivel
artistik që vështirësoi, jo pak, juritë
në përcaktimin e çmimeve. U krijuan
qindra ese, poezi dhe punime me
materiale plastike të ricikluara. Pa
mohuar punën e të gjithëve,

përshtypje të veçantë bënë
konkurset në Shkodër, organizuar

nga koordinatorja znj. Dhurata
Bushati dhe në Tiranë, organizuar
nga Drejtoria Arsimore, që u
kthyen në festa të vërteta të
veprimtarive mjedisore.

 Në projekt u aktivizuan dyzet
shkolla nga të pesë rrethet, Tiranë,
Korçë, Durrës, Lezhë e Shkodër me
rreth dyzetmijë nxënës dhe mbi
tetëqind mësues. Vetëm në rrethin
e Durrësit u aktivizuan rreth
katëmijë fëmijë e 152 mësues. U
mblodhën mbi njeqind mijë shishe
plastike të cilat janë përdorur nga
mbledhësit e plastikës dhe fabrikat

ESHTE E RENDESISHME QE ARRITJET TE
BEHEN PJESE E VEPRIMTARISE SE
PERDITESHME NE TE ARDHMEN

Z. Robert CARR, nëndrejtor i UNICEF, Shqipëri.

Pjesa me e madhe e pyetjeve ne pyetesorin për
integrimin e vëndit në Bashkimin Europian jane për

Mjedisin.

Javën e kaluar kemi qënë
përballë ekspertëve ndërkombe-
tare që po mernin në shqyrtim
dosjen e Shqipërise për
integrimin e vëndit në Bashkimin
Europian. Duke e parë me

vëmendje vërejtëm se pjesa më e
madhe e pyetjeve nuk ishin as për
trafikimin, as për korrupsionin
dhe as për ndonjë gjë tjetër. Pjesa
me e madhe e pyetjeve ishin për
Mjedisin.

 Projekti “Shqipëria ime e
pastër dhe e bukur”, financuar
nga Ambasada Hollandeve, ka
filluar para 3 vjetësh me veprimtari
me bazë shkollore dhe besoj se
janë arritur rezultate të mira në
gjithë përbërësit e tij. Një
komponent shumë i rëndësishëm
për problematiken mjedisore, jo
vetëm në Shqipëri, është ndotja

prej lëndëve plastike. Kjo është e
dukshme por dhe shumë e
dëmshme në impaktin që ka në
mjedis. Me anë të projektit ne beme
edhe ndërgjegjësimin e fëmijëve
por edhe veprimtarinë e tyre
praktike në mbledhjen e plastikës
duke kontraktuar edhe një
kompani private për mbledhjen
dhe riciklimin e saj.

 Sië u theksua është mbledhur
një sasi e madhe shishesh për
riciklim, gjë që tregon dhe shkallën
e ndërgjegjësimit të nxënësve. Kjo
ka bërë që që këto mbetje të mos
përfundonin në lumë e pastaj në
det. Rëndësi të veçantë ka dhe fakti
se për të arritur rezultatet e këtij
projekti janë përfshirë edhe
prinderit, komuniteti përreth etj.

 Ky projekt ështe në fillimet e
veta, është një projekt për një
periudhë 3 vjeçare, por projekte të
tilla nuk duhet të ndalojnë këtu.
Për shembull, në Amerikë, zgjati 40
vjet me radhë. Sjelljet e fëmijëve
sapo kanë filluar të ndryshojnë dhe
e rëndësishme është që ajo që u
arrit me projektin të vazhdojë të
bëhet pjesë e veprimtarisë së
përditëshme edhe në të ardhmen.

 Unë i uroj e përgëzoj drejtuesit
e Ekolëvizjes dhe ju uroj sukses
gjithë atyre që morën pjese në
zbatimin e këtij projekti të
rëndësishëm mjedisor.

KEMI ULUR NJE PJESE TE NDOTJES SE
MJEDISIT, KEMI ULUR DHE NJE PJESE TE

NDOTJES SE MENDIMIT TONE
Znj. Nora MALAJ, zëvendësministre e Ministrisë së Arsimit

Ky projekt nuk ngeli vetëm në mjediset e shkollës
por shkoi deri në familjet e tyre në komunitetin

përrreth dhe për këtë dua të falenderoj shoqatën
mjedisore “Ekolëvizja” dhe të gjithë ata që punuar

për këtë veprimtari.

Unë ju falenderoj për ftesën dhe
gjithashtu falenderoj dhe donatorët
për zhvillimin e programeve të tilla
dhe për një standartizim të këtyre
veprimtarive. Shpesh në zyrë herë
hap nje program ku shoh se sot ne
jemi partnerë me shoqërine civile
dhe janë partnerët ndërkombëtarë
dhe donatorët të cilët na ndihmomë

që dhe ne të jemi në lëvizje. Kam
dëshirë tju tregoj një shembull
konkret: në një fundjavë, në
mjediset e një plazhi të vëndit, në
një tualet ishte shkruar një
informacion i tille - kur të hidhni
mbeturinat pyesni personelin se ku
do ti hidhni ato. Kjo tregon se ne
kemi filluar të ndërgjegjësohemi dhe
ndoshta ky është impakti i parë. Ne
tashmë e kemi kaluar fazën kur
hartonim strategji e bënim projekte
për të ardhmen. Tashmë kemi kaluar
në plane konkrete, kemi kaluar fazën
e 20 vjetëve kur kishim frikë të

thonim diçka ndryshe.
 Ky projekt kishte vlera qoftë në

drejtim të ndërgjegjësimit të fëmijëve,
por dhe të prindërve e të komunitetit.
Pati një rëndësi shumë të madhe
edhe pse nxorri nxënësit si produkti
real të veprimit konkret, gjë që ka më
tepër vlera sesa teoria. U shtri në 5
qytete, që janë shumë pak, por janë
ndërgjegjësuar 40 mijë femijë e po
ashtu kja ka hyrë dhe në 40 mijë
familje. Mendoj se të realizosh një
ndërgjegjësim të tille është një arritje
jo e vogël.

 Produkti që po nxjerrim nga ky
projekt, ndofta nuk do të ndihet sot,
por do te ndihet pas shumë vitesh.
Ky projekt nuk ngeli vetëm në
mjediset e shkollës por shkoi deri
në familjet e tyre në komunitetin
përrreth dhe për këtë dua të
falenderoj shoqatën mjedisore

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

 Brenda vitit 2011 do të futen në
programet shkollore të gjitha
trajnimet mjedisore dhe do të
shtrihen në të gjithe vendin ku, ne,
do të operojmë me donatorët tanë
dhe që tashti kemi ngritur kapacitetet
ligjore dhe kemi mbeshtetjen e
biznesit. Kështu që deri në 2014
presim që të kemi rezultate.

 Si perfundim dua të them se kemi
ulur një pjesë të ndotjes së mjedisit,
kemi ulur edhe një pjesë të ndotjes
së mendimit tonë.

e riciklimit. Një rëndësi thelbësore,
përveç anës praktike të grumbullimit

të mbetjeve plastike, pati
sensibilizimi i pjesëmarrësve dhe

kalimi i tij edhe nëpër familje e
komunitet.

 (vijon ne faqen 6)
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Nga prezantimi i znj. Liljana CANI,
DAR – Durrës

 Ishte e rëndësishme kjo
veprimtari dhe bashkëveprimi midis
MASH, organizatës UNICEF dhe
Grupimit Ekolëvizja për realizimin e
projektit “Shqipëria ime e pastër
dhe e bukur”.

 Nga zbatimi i projektit në

qytetin tonë përfituan 10 shkolla,
152 mësues, 4709 nxënës të ciklit të
ulët, si dhe numri dyfish i prindërve
të tyre, të cilët me punën e tyre
dhanë një ndihmesë të veçantë për
realizimin më sukses të

Nga diskutimi
 i znj. Mukades RADOMI

 Rajoni i Korçës është një nga
rajonet që i kushton rëndësi
higjenës në komunitet. Ky fakt është
kthyer tashmë në një traditë e cila

kërkon vazhdimisht nxitje dhe
aksion konkret për ta cuar më tej.
Zhvillimi urban ka bërë që edhe
ndotjet e mjedisit të jenë më të
mëdha dhe në të kundërt të saj,
kujdesi i vetë komunitetit,
ndjeshmeria e tij në disa raste le për

projektin u ngriten që në fillim
grupe pune në çdo klasë, u
vleresuan në çdo grup nevojat që
paraqiteshin për të pasur një
mjedis të paster dhe sidomos në
sensibilizimin dhe grumbullimin e
mbetjeve plastike për riciklim.
Pransaj, në çdo klasë të përfshirë,
nën drejtimin e mësuesit
kujdestar, grupet e nxënësve
siguruan edhe takim me
komunitetin e prindërve, ku u fol
mbi projektin, gjëndjen
mjedisore, impaktin e mbetjeve
plastike, riciklimin e tyre,
perceptimin e fëmijeve dhe
ndikimin e ndërsjelltë që do të
jepnin të dy palët.

 Gjithashtu duhet theksuar se
u kryen takime të drejtorisë
arsimëre dhe të shkollave dhe
stafit pedagogjik me Bashkinë e
Korçës, firmen e pastrimit te
qytetit, Drejtorine e Gjelberimit,

veprimtarive: sensibilizimit por
dhe grumbullimit praktik të
mbetjeve plastike.

 Ne ndoqëm një radhë pune
duke nisur me informimi i
shkollave dhe prezantimin e
projektit me drejtorët e shkollave,
prindërit dhe qeverinë e nxënësve
të ciklit fillor duke u përqëndrauar
edhe tek mirëkuptimi me
komunitetin mbi rrezikun që
shkaktojnë këto mbetje plastike.
Për këtë u hartua dhe u ndoq më
rigorozitet plani i veprimtarive.

 Tashme nxenesit janë
ndërgjegjësuar dhe edukuar mbi
rrezikun e madh që shkaktojnë
mbetjet plastike në mjedis. Ata
kanë kuptuar proçesin përmes të
cilit grumbullimi dhe riciklimi i
materialeve plastike kontribon për
një mjedis më të mirë, gjë që të
cilën e treguan me veprimet e tyre
duke sjellë çdo të hënë në shkollë
mbetje të ndryshme plastike për
riciklim. Janë kryer një sërë
veprimtarish që nga orët mësimore

model “fëmija për fëmijën” e deri
në aktivitete te ndryshme si
vizita ne Fabrikën e Riciklimit të
letrës, konkurse brënda
shkollës e më pas midis
shkollave. Do të përmënd këtu
shëmbullin e nxënësve të
shkollës Demokracia për nismën
dhe sensibilizimin e të gjithë
komunitetit mbi pastrimin e
kanalit që e kanë problem për

mjedisin e shkollës sidomos
gjate stinës se verës.

 Nxënësit kryen një aksion
ndërgjegjesimi në bashkëpunim
me mësueset, ku me anë të fletë
palosjeve i bënin thirrje
komunitetit “Mos hidhni
plehrat” “Mbani pastër

JEMI TE BINDUR PER VAZHDIMESINE
ambjentin ku jetoni”. Po kështu doja
të përmendja dhe mësimet model që
janë organizuar në të gjitha këto
shkolla të përfshira në projekt ku
nxënësit kanë demosturar metoda
ndëraktive. Ndër këto mësime mund
të përmendim në shkollat: “Qemal
Mici”, “Vasil Ziu”, “Bedrie
Bebeziqi”, “Kushtrimi i Lirisë”, “
Demokracia” etj. Nje pune të
lavdëruar kanë bërë drejtuesit dhe

mësueset të këtyre shkollave siç
janë: drejtoresha e shkollës
Kushtrimi i Lirisë, Merita Bekteshi,
drejtoresha e shkollës Vasil Ziu,
Luljeta Turkeshi si dhe disa
mësuese të ciklit fillor si Dëfrime Tafa
shk Qemal Mici, Afërdita Myshketa,
Irena Bunguri, Fatbardha Madani,

Rudina Çeçeku nga shkolla
Kushtrimi i Lirisë Merita Kërtusha
nga shkolla NënëTereza, Nimete
Cani, Manuela Dobi shkolla
Bedrie Bebeziqi, Vjollca Vrioni

shkolla Demokracia.
Pasyra e rezultateve të

mira të punës ishin edhe
përshtypjet dhe mbresat që dhanë
nxënësit e shkollave ne
organizimet e konkurseve me
vjersha ese dhe piktura te
organizuara brënda shkollës me
moton “Shqipëria ime e bukur dhe
e pastër” duke nxjerrë edhe
fituesit.

 E rëndësishme është dhe mbetet për ne që ne
jemi të bindur se janë krijuar kushtet

ndërgjegjësuese për vazhdimësinë e mëtejshme të
veprimtarisë dhe ndoshta zgjerimin e tij edhe në

shkollat e tjera të rrethit.

 SHKOLLAT E KORÇES DHE PROJEKTI COMBI
të deshiruar. Këto mangësi në
drejtim të higjenës janë vënë re
edhe në mjediset shkollore në disa
raste ku kujdesi për to kërkon dhe
angazhimin e nxënësve.

 Nisur nga këto fakte, zbatimi i

projektit “Shqipëria ime e pastër
dhe e bukur” solli një zhvillim
shumë pozitiv, jo vetëm në
ndërgjegjësimin e nxënësve, por
dhe të prindërve te tyre dhe
qytetrëve të tjerë.

 Për ta shpurë përpara sa më mirë

Me shkollat e Shkodrës u nis që fillim
me entusiazëm zbatimi i projektit
COMBI. Që në takimin promovues.

Drejtoresha e DAR, Znj. Artida Ferketi,
gjatë trajnimit të mësuesve se projekte
të tilla ishin të mirëpritura. Ajo u shpreh
: “Ne nuk duam të ndalemi vetëm tek
këto shkolla që janë të perfshira në
projekt. Këto po i quajmë shkolla pilote
për të pare se sa të suksesshëm jemi në
punën tonë. Ne duam ta shtrijmë ate
edhe më gjerë, në ëte gjitha shkollat tona
pasi duam që kjo të bëhet një kulturë
për femijët dhe për brezat që do te

ECURIA E PROJEKTIT NE QYTETIN E SHKODRES

OJF lokale ne fushen e mjedisit,
Kryqin e Kuq për mundësitë e
ndihmës së tyre përcaktimin e

prioriteteve dhe për realizimin e
objektivave që kishim marrë përsipër.
Këtu duam të theksojmë se patëm

dhe vështirësi në tërheqjen e
plastikës nga shkollat.

 Fëmijët, në kuadër të projektit

“Shqipëria ime e pastër dhe e
bukur”, veç orëve mjedisore
ekstrakurrikulare, dhe veprimtari siç
ishte marshimi përreth shkollës me
logon “Mbani pastër mjedisin”. Ata
vendosen në krah shirita për të
treguar mbështetjen e tyre për një
mjedis pa ndotje.

 Tek ne u zhvillua edhe konkursi
ndërmjet nxënësve të shkollave
pjesëmarrëse në projektin COMBI.
Konkursi përfshinte punimet në
poezi, ese, vizatime dhe punime me
materiale plastike të ricikluara me

teme: “Shqiperia ime e paster dhe e
bukur”. Në fund u ndanë dhe
çmimet për punimet më të mira.

Kemi bindjen që ky sensibilizim i arritur do të vazhdojë
të rritet nëpërmjet punës sonë e të nxënësve, për të
nxitur edhe kujdesin e prindërve e të komunitetit ndaj

mbetjeve plastike e riciklimit të tyre.

vijojnë “.
   Pas trajnimit të mësuesve u kalua

menjëhërë  tek veprimtaritë nëpër klasa
me oret jashtekurrikulare për edukim
mjedisor, oret e hapura për riciklimin e
ruajtjen e mjedisit. U zhvillua një
ekskursioni në vendgrumbullimin e
Bushatit, që i dha fëmijeve shtysë për
të kërkuar në internet dhe për të parë
landfildet nëpër shtete të ndryshme.
Gjithashtu u vizitua dhe fabrika e
riciklimit në Tiranë ku u kuptua se ishte
një formë  shumë e frytshme që femijet
të ndryshonin sjellejen e tyre në mjedis.
Fëmijet, në këtë veprimtari, jo vetëm u
informuan, por u treguan shumë
entuziastë duke parë vetë të gjithë
procesin që nga momenti që ata blejnë
një shishe ujë dhe deri në momentin qe
ajo shishë pas perdorimit vihet prapë
në jetë. Kjo rriti ndërgjegjësimin tek
fëmijët për impaktin e mbetjeve plastike
në mjedis, por dhe rëndësinë e
grumbullimit e riciklimit të tyre.

    Në vazhdim, me përshtypjet e

vizitave u  krijuan në çdo shkollë
ekspozita të ndryshme për ruajtjen
dhe mbrojtjen e mjedisit, për mbetjet
e riciklimin.

       Marrëdheniet me komunitetin
në qytetin e Shkodrës për realizimin e
këtij projekti kanë qënë të mira,
komuniteti e ka përkrahur nismën e
fëmijëve për pastrimin dhe
mirëmbajtjen e
mjediseve.Sensibilizimi i të rriturve
nga fëmijët u bë kudo, në familje e
nëpër rrugë dhe në qendrën e qytetit
ka qenë i vazhdueshëm. Kjo  rriti edhe
impaktin e rëndësisë së riciklimit me
shokët dhe miqtë, komunitetin e
prindërve dhe më gjerë në zonat ku
banojnë. Për kësaj janë krijuar e
shpërndare postera, pamflete dhe
fletpalojsje kunder ndotjes së mjrdisit
dhe për riciklimin e plastikës.

   Por zbatimi i projektit nuk kaloi
pa probleme më i rëndësishmi ishte
evakuimi i mbetjeve plastike të
grumbulluara nga fëmijët. Për këtë u

bashkëpunua më pushtetin lokal,
strukturat e shëndërësisë e të riciklimit.
Sepse ka ndodhur që kur  femijet kishin
grumbulluar shishet plastike, meqë nuk

tërhiqeshin,vinin dhe fshatarë që i merrnin
për ti përdorur për qumësht. Kjo ka qënë
një ekperiencë e keqe që ka ndodhur në
shkollën Ndre Mjeda. Ka ndodhur dhe që
kemi paguar privatisht makina për ti
tërhequr mbatjet. Në të ardhmen kjo
mendojmë se duhet rregulluar më
mirë,sidomos duke bashkëpunuar me
pushtetin lokal.

   Një veprimtari e veçantë ishte

konkursi i zhvilluat me gjithë shkollat e
rrethit. Me një punë të vërtetë krijuese
dhe me përkushtimin e mësuesve, ky
konkurs pati një pjesëmarrje të madhe,

por dhe një cilësi të lartë të punimeve në
ese, poezi dhe punime me plastikë të
ricikluar.

   Në shkollat e rrethit dhe në DAR,
jemi të bindur për ta vazhduar
veprimtarinë por edhe duke e zgjeruar
atë në shkollat e tjera dhe në familjet e
komunitetin e qytetit, sepse pa
vazhdimesi nuk do te kishte vlere edhe
vete ky projekt.
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Znj. Lulzime BINO,
nëdrejtoresha e shkollës
“Gustav Majer”

 Përgjegjësinë për ruajtjen e
mjedisit e kemi të gjithë.
Grumbullimi i mbeturinave sjell
një mjedis më të pastër, ndërsa
riciklimi i këtyre mbetjeve mbron
burimet dhe pasuritë natyrore. Siç

dihet për një ekosistem të plotë
dhe të vërtetë duhet të realizohet
riciklimi. Për këtë çështje duhet
të ndihmojnë të gjitha grupet
shoqërore të komunitetit, ndaj
dhe shkolla jonë ka krijuar një
përvojë shumë të mirë gjatë
zbatimit të projektit COMBI.

 Nxënësit e shkollës sonë janë
shndërruar në nismëtarë të një
lëvizjeje për të mbajtur pastër
mjedisin. Ata janë ndërgjegjësuar
por dhe po nxisin në komunitetin
që i rrethon, dëshirën për një
mjedis të pastër njëkohësisht
edhe sigurimin e së drejtës së tyre
për standarte të larta të kushteve
mjedisore në Shqipëri (si pjesë e
Konventës për të drejtat e
njeriut), duke parandaluar
degradimin e mjedisit si dhe po
informohen dhe edukohen
plotësisht për rrezikun e madh që
shkaktojnë mbetjet në mjedise.

 Ata kanë kuptuar se procesi
i riciklimit do të kontribuojë për
një mjedis më të pastër. Pra,
parandalimi i mbeturinave dhe
ndotjes që vjen prej tyre, është
një element kyç që realizohet
duke nxitur riciklimin. Si shumë
shkolla të tjera edhe shkolla jonë
është e pajisur me kosha, ku
nxënësit kanë grumbullojuar

mbetjet plastike. Eshtë bërë rregull
që çdo të premte ata i sjellin ato
dhe më pas tërhiqen nga
mbledhësit e plastikave për t’u
çuar më tej për riciklim.

Gjithashtu, në shkollën tonë,
janë realizuar një sërë aktivitetesh
si brenda klasave, midis klasave
por edhe midis shkollave. Një nga
veprimtaritë që pati rezultate të
larta ishte nisma për ti kthyer
mbetjet plastike në krijimie
artistike. Nxënësit me mbetjet e
grumbulluara në klasë kanë krijuar
objekte të ndryshme shumë
mbresëlënëse si lule, flamuj,
kostume popullore e shumë
objekte të tjera të përdorshme.

 Nxënësit e kësaj shkolle
gjithashtu kanë punuar me shumë
fantazi duke përcjellë mesazhe të
qarta edhe në krijimin e poezive,
vizatimeve dhe maketeve. Atje
shumë bukur tregoheshin pasojat
që mund të shkaktojë një mjedis i
ndotur dhe të mirat që sjell mjedisi
i pastër. Këto punime u ekspozuan
në formë panairi dhe ishte shumë
e vështirë të përzgjidhje disa prej
tyre sepse të gjitha ishin të veçanta

dhe shumë domethënëse.
Shkolla “Gustav Majer”, në

konkursin “Shqipëria ime e pastër
dhe e bukur”, ku morën pjesë
nxënësit e 20 shkollave fillore të
Tiranës, zuri vendin e dytë.

Znj. Aida Çorja,
nëndrejtoresha e shkollës “Fan
Noli”:

Në zbatimin e projektit COMBI

“ Shqipëria ime e pastër dhe e
bukur” ne punuam në disa etapa:

a- Ne si drejtori shkolle
organizuam punën me mësuesit
për mënyrën se si do të punohej,
per mundësitë e shtrirjes më të
madhe të projektit në drejtim të
ndërgjegjësimit të sa më shumë të
nxënësve, familjarëve, dhe
qytetarëve të tjerë.

b- Rritjen e ndërgjegjësimit
për evojën e riciklimit të
materialeve te plastikës, si rrugë
për një mjedis të pastër qytetar dhe

të sigurimit të lëndëve të para për
riciklim

 Më pas u krijua një klub
ekologjistësh të vegjël me

pjesëmarrës nga klasa e II deri te
klasa V, duke pasur edhe një logo
të tyre dhe me drejtues sy
mësuese, Rudina Peza dhe Aida
Corja. Ky Grup, në kuadrin e
projektit organizuoi dhe një
eskursion në zonën e plazhit të
Divjakës për pastrimin e bregut të
detit nga mbetjet plastike dhe
vendosjen e posterave.

 Një hap tjetër me vlera njohëse
e educative në punën tonë ishte
organizimi i një vizitë me nxënësit
në fabrikën e riciklimit të shisheve,
ku panë konkretisht shishet e
mbledhura prej tyre, të cilat
ktheheshin përsëri në lëndë të parë
për prodhimin e shisheve të reja.

 Duke punuar me bazë
metodologjinë “ fëmija për fëmijën’
nga fëmijët e klubit ekologjik u
zhvillua një fushatë sensibilizuese
ku u vendosën postera të bërë nga
vetë fëmijët, gjithashtu u spjegua
nga ata procesi i riciklimit të
shisheve. Veprimtaria konkrete e
mbledhjes së plastikës ishte dhe
qëllimi kryesor që do të tregonte
dhe shkallën e ndërgjegjësimit. kjo
u realizua me sukses dhe ka një
vazhdimësi të pandërprerë.

 Një drejtim ku u punua fort nga

fëmijët ishte edhe sensibilizimi e
prindërve për këtë projekt.

 Nga shkolla jonë janë
organizuar dy ekspozita ku morën
të gjithë nxënësit e ciklit fillor
përfshirë edhe dy klasa
parashkollore. Nxënësit me
krijimet individuale dhe në grup
pasqyruan imagjinatën e tyre të
pasur duke shfrytezuar materiale
të riciklueshme. Punimet e
ekspozuara u vizituan nga nxënësit
e ciklit të lartë, duke bërë të
mundur përcjelljen e mesazhit që

riciklimi na vlen të gjithëve me të
cilat shkolla jonë fitoi në konkursin
e Tiranës edhe vëndim e trete.

 Shkolla ka zhvilluar dhe
veprimtari të tjera mjedisore si ajo
për “Ditën e Tokës” ku u bë e
mundur sistemimi i lulishteve të
shkollës, u mbollën fidanë dhe
shkurre dekorative. Në kuadrin e
programit të shkollës dhe dhe në
bashkëpunim me projekti u
organizua një eskursion në zonën
e gjirit të Lalsit për të zhvilluar një
ore mjedisore në natyrë dhe për të
kontribuar ne pastrimin e bregut
të detit nga mbetjet plastike.

 Grupi i ekologjistëve vazhdon
të funksionojë dhe ka bërë her pas
here takime me nxënësit e klasave
të ndryshme për pjesmarrje në
veprimtaritë teorike dhe praktike
që janë zhvilluar gjatë projektit.
Mendojmë se ky projekt përcolli
ide, rriti sensibilizimin e nxënësve,
por dhe prindërve dhe komunitetit
që mbështeten aktivisht këtë
nismë edukuese me vlera
gjithëpërfshirëse për riciklimin e
mbetjeve plastike.

Znj. Valbona XHANGOLLI,
nëndrejtoresha e shkollës “Ali
Demi”:

 Në fillimet e projektit nuk kemi
e denim mirë se çfarë të zhvillonim
gjatë veprimtarive
ekstrakurrikulare.

Gjatë trajnimeve të bëra me
mësuesit e ciklit të ulët u qartësuan
idetë dhe në rradhë të parë lindi
nevoja e sensibilizimit të
komunitetit të nxënësve por dhe
prindërve, megjithse ende kemi
rezistencë nga disa prindër të cilët
nuk e kuptojnë përse fëmijët e tyre
një herë në javë duhet të sjellin
materialet plastike për riciklim. Çdo
të premte, edhe ne kemi zhvilluar
aksionin e mbledhjes së plastikës
ku fëmijët shpesh stimulohen me
anë të garave, cila klasë sjell më
tepër psh. Fëmijët e kanë marrë kaq
me qejf sa kanë marrë edhe

materiale plastike nga lokalet
përreth shkollës.

 Një aktivitet tjetër i
rëndësishëm, i zhvilluar në këtë
shkollë ka qenë mbjellja e luleve
dekorative në lulishten e shkollës,
aktiviteti ‘një fëmijë një lule’- ku
fëmijët erdhën me 300 vazo lulesh
në shkollë ku dhe çdo fëmijë
vendosi një etiketë me emrin e vet
te secila vazo dhe ka për detyrë të
kujdeset për të.

 Shkolla ka krijuar një kënd me
materiale të ricikluara, të punuara
nga nxënësit, duke ekspozuar
punimet më të mira të tyre. Shkolla
jonë, në konkurs fitoi vendin e
parë për esenë më të mirë.

Znj. Lindita LERA,
nëndrejtoreshë e e shkollës
“Qazim Turdiu”:

 Në fillimet e zbatimit të
projektit COMBI fëmijët nuk
kishin as njohuritë e duhura për
dëmet e ardhura mbetjet plastike
dhe as ishin të sensibilizuar.
Fillimisht ata i sillnin plastikat në
shkollë vetëm se mësuesit jua
kishin kërkuar. Por me punën e bërë
nga mësuesit ndërgjegjësimi u rrit
dhe pas disa kohëve nxënësve ju
bë traditë dhe pyesnin përherë kur
ishte dita e mbledhjes së tyre.
Kështu nisi edhe fushata për
mbledhjen dhe grumbullimin e
mbetjeve plastike veçanërisht
bidona plastikë, tapa, qese etj. Një
formë e përdorur për të nxitur
nxënësit për të sjellë sa më shumë
plastika ishte dhe forma e
konkurseve. Me materialet
plastike dhe shpirti krijues i këtyre
nxënësve e mësuesve u zhvillua
veprimtaria “Më jep një mbeturinë
të të jap një vepër arti”. Disa prej
këtyre punimeve u paraqitën edhe
në konkursin e organizuar në
kuadër të këtij projekti ku shkolla
jonë fitoi çmimin e parë dhe kupës
për punimet në plastikë. Fantazia
e nxënësve krijoi me tapa plastike
edhe flamurin kombëtar.

 Për tu përmendur është puna
me përkushtim nga mësueset B.
Xhakolli, E. Ndreu, T. Ndoi, A.
Bregu, V. Cufe dhe nxënës të tillë

si J. Shkrepi, R. Meçe, A. Rushi,
A. Memia, K. Allushi e shumë të
tjerë. Fëmijët, por dhe primdërit e
tyre 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.

SHKOLLAT E TIRANES DHE VEPRIMTARIA E TYRE
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Eshtë tradicionale lidhja e
Romëve me natyrën dhe aq e
ngushtë është kjo sa që e gjelbërta
e tokës, dhe e kaltëra e qellit janë

symbol i flamurit dhe emblemës te
minoritetit Rom, sëbashku me
simbolin tjetër që është rrota si një
tregues i lëvizjes, i përparimit dhe i
mbijetesës. Por po kështu është
edhe tradita e trashëguar për të
qënë më të mirët në punë komunale
dhe shumica e vëndeve që
mbulonin pastërtin, mirëmbajtjen
e kanalizimeve dhe punëve që
lidhen qytetarin, më së shumti
kanë qënë në duart e Romëve. Por
kur u prishën strukturat shtetërore

të mirëmbajtjes e pastërtisë së
qytetit, mijra romë ngelën pa punë
dhe familjet e tyre u rrënuan nga
ekonomike.

 Sot ky profesion tradicional i
Romëve ka nje kuptim edhe më
urban, sepse është i lidhur edhe me

ekologjinë, si një aktivitet qytetar,
që mirëmban mjediset ku ne jetojmë
banojmë, është tregues i kulturës
urbane. Këtë ne kemi patur
parasysh kur ndërmorëm hapin e
parë të ngritjes së aktivitetit privat
të organizatës RBA për
grumbullimin e mbetjeve urbane të
riciklueshme, fillimisht në Korçë e
tashmë edhe në Tiranë.

 Dëshiroj të shpreh falenderime
në emër të shoqatës sonë për
ndihmesën tuaj të deritanishme, si

Ekolëvizjes, Ambasadës
Hollandeze dhe UNICEF, që ne e
kemi ndjerë përgjatë aktivitetit të
grumbullimit të mbetjeve urbane të
riciklueshme dhe jemi të inkorajuar
për vazhdimësinë e mbarë të këtij
aktiviteti interes të ndërsjelltë. Ne,
në bashkëpunim me Ekolëvizjen
zgjeruam aktivitetin nëpërmjet
grumbullimit nga mësuesit dhe
nxënësit e shkollave publike, të
cilëet i depozitonin në mënyrë të
organizuar dhe të kulturuar në
vende të caktuara. Nga ana jonë
jemi përpjekur të jemi korrekt në
tërheqjen e tyre mbetjeve duke
realizuar pastrimin e koshave për
të qënë pjesë e mjedisit të pastër të
shkollës duke rritur ndjeshëm
sasinë e mbetjeve urbane për në
fabrikën e riciklimit.

 Në aktivitetit tonë, në kuadrin
e lëvizjes mbarë kombëtare për një
“Shqipëri të pastër dhe të bukur”
ne ndjemë dy ndryshime: së pari
një ndihmesë për të mbajtur pastër
mjediset urbane, jo vetëm shkollat,
në mënyrë të kulturuar dhe me
parametra bashkohorë të një
ekologjie aq të domosdoshme për
qytetin ku jetojmë e punojmë Po po
ashtu edhe përfitimin nga një
aktivitet i tillë për të siguruar të
ardhura modeste që shërbejnë për
të mbështetur financiarisht një
pjesë të veprimtarive që ne

Me fillimin e zbatimit të
projektit në pesë shkollat e rrethit
tonë u aktivizuan punonjësit e
Drejtorisë Arsimore, drejtorë
shkollash e mësues, prindër e
pjesëtare të komunitetit. Kjo
sepse vetëm me nxënësit do të
ishte e mangët çdo gjë dhe nuk
do të kishte dhe efekt në

komunitet dhe vetë nxënësit do ta
ndjenin veten të shkëputur.

 Për këtë u zhvilluan një sërë
aktivitetesh ndërgjegjësuese duke
u bazuar tek orët e edukimit
mjedisor dhe ato ekstrakurrikulare.
U trajtuan tema të veçanta, në
shkollë dhe jashtë saj, u përgatitën
fletë palosje, materiale fotografike
e filmike që shfaqeshin për
nxënësit në drejtim të marrjes së
njohurive për dëmet që sjellin në
mjedis mbetjet plastike dhe
mundësitë e riciklimit të tyre. Një
vlerë të posaçme pati vizita në
fabrikën e riciklimit, ku nxënësit
panë me sytë e tyre vlerat praktike
të këtij procesi.

 Një ndihmë e rëndësishme na
erdhi nga bashkia e Lezhës e cila,

nëpërmjet një projekti gjerman,
kishte vendosur në qytet një sërë
kazanësh për grumbullimin e

diferencuar të mbetjeve plastike.
Kjo bëri që dhe veprimtaritë tona,
në kuadër të projektit “Shqipëria
ime e pastër dhe e bukur”, të

(vijon nga faqja 3 )
 Nga diskutimet e

pjesëmarrësve dolën dhe ide e
propozime për rritjen e cilësisë së
këtyre veprintarive po kryesorja,
që u theksua nga të gjithë
diskutantatë, ishte vazhdimësia e
veprimtarisë së grumbullimit të
diferencuar dhe përfshirja e
pushtetit lokal dhe biznesit të
riciklimit për grumbullimin dhe
evedimin e mbetjeve. Kjo, u
theksua, se duhet të vazhdojë në
shkollat, ku ka narrë një rrugë të
mbarë, por duhet të organizohet
edhe në lagje e komuna, si një
veprimtari e gjithë komunitetit dhe
nëpërmjet organizimit të pushtetit

lokal.
 Në takim merrni pjesë dhe disa

nxënës të cilët drejtuan dhe një

seancë diskutimesh. Nxënësja nga
shkolla “Ali Demi” e Tiranës, Era
Selmani, midis të tjerave, tregoi
edhe përshtypjet që i kishte lënë

vajtja në fabriken e riciklimit. Ajo
theksoi se gjatë veprimtarive në
kuadër të projektit, sëbashku me
shokët e shoqet, i kanë vënë qëllim
vetes të shtojnë përpjekjet për të
mbrojtur mjedisin. Këtë qëllim e
kishte shtuar kuptimi më i saktë për
dëmet që vinë nga mbetjet plastike,
për grumbullimin e të cilave ata
kishin punuar, por që kishin synim
ta bënin në vazhdimësi. Një tjetër
fëmijë, nxënësi M. Berberi, tha se
ky projekt ju ka dhënë një mesazh
moral të gjithë bashkë-
moshatarëve, por dhe prindërve të
tyre. Ata kishin sjellë dhe punime
të tyre (ese dhe vjersha) për
mjedisin dhe riciklimin e plastikave

në veçanti. Ata i lexuan ato duke
tërhequr vëmendjen e të
pranishmëve me bukurinë, por
sidomos me temat dhe seriozitetin
e trajtimit të tyre.

 Në diskutime u bënë dhe
vërejtje për rritjen e cilësisë së
veprimtarive të tilla. Një drejtim ku
duhet përmirësuar puna, u tha se
ishte evakuimi më i mirë dhe më i
shpeshtë i mbetjeve të
grumbulluara dhe u theksua se
duhet një impenjim e bashkëpunim
më i mirë nga pushteti lokal.

 U hodh mendimi që një pjesë e
fitimit nga shitja nëpërmjet biznesit
të plastikës, shkollat mund të
krijojnë një buxhet, i cili do të

shkonte për investime të
materialeve dhe mjeteve në dobi
të nxënësve, blerje e librave për
fëmijët me mungesa financiare etj.
. , dhe atëherë kjo do të ishte një
mënyrë edhe më motivuese për
shkollat e nxënësit. Po ashtu u
sugjerua që prindërit si dhe
komuniteti duhet të përfshihen në
një masë më të madhe, pasi fëmijët
të vetëm nuk mund ta ndryshojnë
situatën.

 Mendimi i përgjithshëm, që u
shfaq në të gjitha diskutimet ishte
vlera e madhe e ndërgjegjësimit
dhe nevoja e domosdoshme e
vazhdimësisë së tij si një normë e
jetesës dhe kujdesit ndaj mjedisit.

KOMUNITETI ROM DHE PROJEKTI COMBI
Agim FURTUNA, president i

shoqatës rome “Romani Baxt”.

Ne i përdorim përfitimet për të mbështetur
financiarisht veprimtaritë që zhvillojmë për

parandalimin e trafikimit të fëmijëve romë, të
përfshirjes së tyre në lypjen e detyruar, për

edukimin parashkollor etj, sëbashku me
organizatën “Terre des Hommes” – “Toka e
njerëzve” dhe koalicionin antitrafik- BKTF.

zhvillojmë sëbashku me
organizatën “Terre des Hommes”
– “Toka e njerëzve”, koalicioni
antitrafik- BKTF, për parandalimin
e trafikimit të fëmijëve romë, të
përfshirjes së tyre në lypjen e
detyruar, për edukimin parashkollor
etj.

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

 Pikërisht për këtë ne e ndjejmë
si drtyrim për ta ruajtur si një

aktivitet në vazhdimësi, për ta
zhvilluar në nivele më të larta këtë
projekt, që të mos lëmë në mes
punën e nisur, përkundrazi ta cojmë

më tej me shtrirje me të gjërë të tij.
Në dinamikën përherë në rritje që
ka kjo lëvizje mbarë kombëtare, për

“Shqiperin e bukur e të pastër” ne
ndjehemi të sigurtë që
bashkëpunimi ynë me Ekolëvizjen
do të vazhdojë lidhur me traditën
shumëvjeçare që kanë romët në
madhëniet reciproke me natyrën,

me tokën e gjelbërt me qellin e
pastër që ne e kemi edhe në
emblemën dhe flamurin tonë
simbolik.

PROJEKTI COMBI DHE BASHKEPUNIMI ME BASHKINE
 Znj. Albina GJINI, DAR Lezhë merrte vlera më të mëdha, si për

nxënësit ashtu edhe për prindërit
dhe komunitetin.

 Mund të themi me bindje se
impakti i projektit te nxënësit ishte
i lartë dhe tashti fëmijët reflektojnë
sjellje të pëlqyeshme dhe janë të

përgjegjshëm në drejtim të
mjedisit, janë aktivë dhe kërkojnë
të marrin përgjegjësi në shkollë e
jashtë saj, kryejnë më shumë punë
në grup, qoftë në grumbullimin e
mbetjeve plastike, qoftë në
veprimtari të tjera mjedisore.

 Ne, si Drejtori Arsimore
mendojmë që në të ardhmen kjo
veprimtari, jo vetëm të mos zbehet,
por të të përfshije edhe ciklet e tjera
të shkollës dhe sa më tepër shkolla,
të rrisim bashkëpunimin me firmën
e plastikës dhe, ndoshta duke u a
blerë këtë shkollave, me ato fonde
të investojmë për të pasuruar
bazën materiale shkollore. Besojmë
se kjo do të bëhet sepse edhe
bashkia ka qënë e interesuar të na
japë ndihmesën e saj si deri më sot.

PERFUNDON ME SUKSES PROJEKTI COMBI – “SHQIPERIA IME E PASTER DHE BUKUR”
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Lindur në 1029 dhe e rritur në
Hollandë, aktorja e famshme
amerikane e mesit të shekullit të

kaluar, ka fituar një sërë çmimesh
si Oscar, Golden Globe, Emmy,
Grammy e Tony.

Pas largimit nga filmi ajo u
zgjodh Ambasadore speciale e

UNICEF në vitin 1988. Nga ai çast
e deri sa vdiq, në 1993, ja dedikoi
jetën ndihmës së fëmijëve në

vendet e varfra.
 Misioni i parë i saj ishte në

Etiopi ku shkroi: “Më coptohet
zemra dhe nuk mund ta duroj idenë
se dy milion njerëz po vdesin nga

Në 1973, në SHBA kishte vetëm
një program riciklimi. Sot janë më
shumë se 8. 000 në veprim, në të
gjithë vendin. SHBA tani riciklon
një të tretën e mbeturinave të saj
komunale - plehra që dalin nga
shtëpitë, , shkollat dhe bizneset jo-
industriale - krahasuar me
vetëm 6 për qind në
1960. Por,
pavarësisht nga

popullariteti
në rritje i
riciklimit, ky
është duke u tejkaluar nga vëllimi i
mbeturinave që prodhohen. Një
statistikë tjetër është se sasia e
materialit që riciklohet - 81. 000. 000
ton në vit - është e barabartë me
sasinë totale të mbeturinave të
Shteteve të Bashkuara të prodhuar
në 1960.

DREJT STRATEGJISE PER
ZERO MBETJE

 Riciklimit është vetëm një hap
në një cikël të plotë të praktikave
që, së bashku, do të zvogëlojnë
sasinë e mbeturinave që groposen
në tokë dhe të ulur emetimet e
gazrave. Riciklimi i suksesshme
përfshin më shumë se mbledhja e
gazetave apo shisheve të plastikës
e qelqit. Për të mbyllur kata cikël të

AMBASADORE TE UNICEF

AUDREY HEPBURN - MITI I KINEMASE DHE NJE AMBASADORE E JASHTEZAKONSHME E UNICEF
uria. Termi Botë e Tretë nuk më
pëlqen sepse jemi të gjithë pjesë e
një bote të vetme. Dua që njerëzit
ta marrin vesh se pjesa më e madhe
e njerëzimit po vuan urie”. Këto
dhe shkrime të tjera ajo i
përmblodhi në librin e saj “Engjëlli
i fëmijëve”. Misionet e saj kanë
përfshirë gjithë kontinentet nga
Amerika e Jugut, në Sudan e deri
në Bangladesh e Vietnam. Vetëm
katër muaj para se të vdiste ajo
shkoi në Somali dhe këtë udhëtim,
në vendin ku po zhvillohej luftë
civile, e cilësoi si “apokaliptik” dhe
shkroi: “Gjatë rrugëve, në brigjet
e lumejve, pranë çdo fushe ka
vetëm varre”.

 Në vitin 1992, presidenti G.
Bush i dhe medaljen presidenciale
të Lirisë (Presidential Medal of
Freedom), si shenjë mirënjohje për
punën e veprimtarinë e saj në
UNICEF. Ajo ka marrë edhe disa
çmime të tjera të tilla.

 Për veprimtarinë e saj në
UNICEF, i biri, S. Hepburn-Ferrer,

ka thënë se: “Pa kuptuar kurrë deri
në fund atë që njerëzit shihnin në
rolet e saj, ajo gjeti tek UNICEF
mënyrën për të falenderuar
publikun dhe për të mbyllur rrethin
e jetës së saj”.

 Ndërsa vetë Hepburn shkroi:
“Kush nuk beson në mrekullitë,
nuk është realist. Detyra ime është

të informoj dhe të krijoj vetëdijen
e njerëzve për nevojat e fëmijëve.
Do të ishte mirë që të isha një
eksperte në arsim, ekonomi,
politikë, në fe apo për traditat e

kulturat në botë. Unë nuk jam asnjë
nga ato. Por unë jam një nënë dhe
do të shkoj”.

KAPITALIZMI NATYROR

 E TASHMJA DHE E ARDHMJA E RICIKLIMIT
riciklimit, prodhuesit duhet të
përdorin materiale të riciklueshme
për produktet e tyre, dhe
konsumatorët duhet të blejnë
mallrat e pruara nga pas konsumit
të parë të tyre dhe të ricikluara. Sa
më shumë që të rritet kërkesa për

produkte të bëra me
materiale të

riciklueshme në
vend të

lëndës
së parë të re, aq

më tepër riciklimi do
të jetë i suksesshëm, do

të zvogëlojë sasinë e mbetjeve, do
të ruajë burimet natyrore dhe do
të kufizojë ngrohjen globale.

KOMPOSTIMI I
ORGANIZUAR

 Më shumë se 60 përqind e
mbeturinave shtëpiake është e
riciklueshme ose kompostueshme
( e kthyer në pleh organik). Por,
ndërsa në SHBA kjo bëhet për 8
për qind të mbetjeve të tyre, tek ne
mund të bëhet vetëm në zonat
rurale që kanë dhe përvojën për
këtë punë, ndërsa në zonat urbane
nuk ka as organizim dhe as ndonjë
ide, sado e largët, për këtë proces.
Dhe dihet se rreth 25-27 përqint e
ushqimeve që përdorim,

përfundon si mbetje në kazanët e
plehrave. Krijimi i programeve të
tilla, fillimisht si projekt-pilot, do
të ishte në interes të komunitetit
kur mendon se edhe plehun e
luleve që shitet sot tek ne, e blejmë
nga jashtë (nga Greqia e Italia). .

E ASHTUQUAJTURA
“DIETE “ E KANAÇEVE DHE

SHISHEVE PLASTIKE
 Pjesa më e madhe e

mbeturinave të kanaçeve dhe
shisheve plastike që përdorim
përfundon në plehra dhe të gjithë
e dimë se nuk duhet të shkojnë
atje. Zgjidhja më e mirë do të ishte
grumbullimi i diferencuar që,
kërkon organizim e kontroll nga të
gjitha shkallët e pushtetit lokal, por
dhe gjetjen e mënyrës së
transportit e riciklimit të tyre. Këtu
duhet patur parasysh se biznesi i
riciklimit është disa hapa përpara
strukturave vendore.

RICIKLIMI DHE NDOTJA
Duhet të mendojmë përherë se

ashtu si dhe makinat tona dhe
energjia që përdorim në shtëpitë
tona, çlirojnë gazrat serrë, po
kështu duhet të mendojmë edhe
për mbetjet që hedhim. Një
shembull domethënës është se
mbetjet organike në vend-
depozitime çlirojnë një të katërtën
e të gjitha emisioneve të metanit,
gaz, i cili, është ndotës ndaj
ngrohjes globale 22 herë më i
fuqishëm se dioksidi i karbonit.
Nëse ne do të rrisim normën tonë
të riciklimit në 32, 5-35 për qind,
emisionet e gazrave serrë të
reduktuara do të jenë të
krahasueshme me largimin e një
qint mijë makinave nga rrugët
tona.

 Ç’DUHET BERE ?
 Këto janë vetëm disa mënyra

që ne mund të rrisim normat tona
të riciklimit, të shkurtojmë sasinë
e impaktit tonë në ngrohjen
globale dhe të mbrojmë habitatet
e biodiversitetin.

Ka rrugë dhe mënyra të
shumta për të shtuar gamën e
materialeve e mënyrave të

riciklimit: kompjutera të vjetër,
telefonat celularë të thyer,
televizorë të vjetëruar e plot
mbetje të tjera teknologjike që
mund të riciklohen pjesërisht apo
plotësisht.

 Por një nga drejtimet ku mund
dhe duhet të drejtoheni më tepër
janë shishet e qeset plastike, qoftë
për dëmin mjedisor, qoftë për
prejardhjen e yure nga lëndët
fosile, qoftë për ujin dhe energjinë
që kërkojnë për tu peodhuar.
Riciklimi i plastikës dhe normat
detyruese për qeset shumë
përdorimshme, ka srdhur koha, e

ndofta ka kaluar, për tu kthyer në
detyrim qytetar. Një projekt
kombëtar apo një ligj, siç kanë
vënë dhe fqinjët tamë si
Maqedonia, janë më se të
domosdoshëm.
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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 - 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
 Zyra e Monitorimit Ambjental, Shoder, Zamir LLAZANI.
 Instituti për Mirëqënie dhe Ambient, Luan LUSHA
 Instituti për Mirëqënie dhe Ambient, Luan LUSHA

KY NUMER I GAZETES "EKOLEVIZJA" SPONSORIZOHET
NGA PROJEKTI COMBI - "SHQIPERIA IME E PASTER DHE

E BUKUR", MUNDESUAR NGA UNICEF, MBESHTETUR
NGA AMBASADA HOLLANDEZE

Me nismë të UNICEF dhe
AMREF (African Medical and
Research Foundation ) dhe të
përkrahur nga personalitete të

botës së sportit dhe muzikës, që
para fillimit të kampionatit botëror
të futbollit në Afrikën e Jugut, u
organizua fushata “ Një gol për
Afrikën”. Kjo fushatë filloi me një
ankand ku shitja e parë ishte një

bluzë me autograf të lojtarit italian
të kombëtares dhe klubit të Romës,
Daniele De Rossi.

 Qëllimi i kësaj fushate ishte
sensibilizimi i opinionit publik mbi
tema që kanë të bëjnë me Afrikën
si: aksesi për ujin e pijshëm,
profilaksia shëndetësore dhe
parandalimi i sëmundjeve të
përhapura në kontinentin e zi, të
drejtat për arsim për popullsitë,
veçanërisht për fëmijët. Mbledhja
e fondeve që u krye gjatë botërorit
të futbollit ishte etapa e fundit e
kësaj fushate që ka filluar që në
muajin mars.

   UNICEF, me fondët e
mbledhura do të financojë
projektin “Shkolla për Afrikën “
në njëmbëdhjetë vende të
kontinentit, me pjesëmarrjen e 5
milion fëmijëve, për tju siguruar
atyre një vend të mbrojtur ku të
qëndrojnë, të lozin, të kenë akses
për ujin e rrjedhshëm dhe
struktura shëndetësore të

përshtatëshme. Kujtojmë se një në
çdo tre fëmijë të Afrikës sub-
sahariane nuk e ka mundësinë dhe
të drejtën themelore për shkollim
dhe rron në një varfëri të madhe,
diskriminim dhe injorancë.

   Po ashtu investime do të
bëhen, në bashkëpunim me
AMREF, në projekte hidrike në
Kenya dhe Tanzani, në programe
për të mbledhur fëmijët e rrugës
në Nairobi, në formimin dhe
specializimin e personelit
shëndetësor në Afrikën e Jugut
dhe në vënien në jetë të
“doktorëve fluturues “ që, me

avionë të vegjël të arrijnë të japin
ndihmë shëndetësore në zonat e
izoluara.

 Nga personalitete të njohura
që vunë në shërbim të kësaj
fushate ishin edhe Marçelo Lipi,
trajner i kombëtares italiane,
aktori Lino Banfi e shumë të tjerë.

 Po ashtu një numër i ekipeve
të Kupës Botërore, duke
përfshirë Brazilin, Hollandën,
Portugalinë, SHBA, Sërbinë,
Australinë, Korenë e Jugut,
Slloveninë dhe Zelandën e Re, u
veshën gjatë kampionatit me
uniforma të bërë nga shishe
plastike të ricikluara, mbledhur ne
Taivan e Japoni.

 B. Turner, drejtues i firmës “
Plastic 2020 Challenge”,
prodhues i uniformave është
shprehur: “Duke përdorur shishe
plastike të riciklueshme në
prodhimin e bluzave për ekipet e
Kupës së Botës, është bërë një
zgjedhje e shkëlqyer për të tregua

se riciklimi i plastikës është i
rëndësishëm, sepse ne nuk jemi
gjithmonë të vetëdijshëm për këtë
dhe se si këto materiale të
riciklueshme mund të ripërdoren.

Këto bluza ruajnë jo vetëm lëndë
të parë po edhe zvogëlojnë
konsumin e energjisë deri në 30%
në krahasim me prodhimin e
poliesterit nga lëndë të para “.

plastike të vendeve të Gjirit
(Lindje e Mesme ) duke marrë në
shqyrtim sfidat e kësaj industrie,
riciklimin e plastkës dhe politikat
mjedisore që duhen ndjekur në
kushtet e reja.

 Materialet studimore të
paraqitura në këtë samit treguan
se kushtet për riciklimin e plastikës
në këtë rajon është shumë më e
favorshme se sa në perëndim. Për
këtë Dr A. Al-Sadoun, Sekretari i
Përgjithshëm i GPCA (Shoqata e
petrokimisë në Gji ), u shpreh se:
“është e domosdoshme që ne të
veprojnë që tani për të siguruar
që të mos kërcënohen
perspektivat. Samiti ishte vetëm
hapi i parë”.

 Industria e plastikës në rajon
është në rritje, por po ashtu në
rritje është dhe industria e
riciklimit. Për vitin 2009, kjo industri
riciklioi, sipas vendeve, 9-11% të
plastikës së përdorur.

® DHE ELEKTROLUX
 Electrolux, kompania enjohur

ndërkombëtare e
elektroshtëpiakeve, ka nisur
projektin Vac, një nismë për të
mbledhur mbeturinat plastike nga
oqeanet dhe me lëmdën e
mbledhur e të ricikluar prej saj, ta
përdorë në prodhimet e saj.

 Qëllimi është i dyfishtë: për të
sjellë në vëmendje çështjen e
ndotjes plastike dhe për të ngritur

BOTERORI DHE UNICEF: “NJE GOL PER AFRIKEN”

vetëdijen mbi mungesën e
riciklimit të nevojshëm të
plastikës në përdorim për të bërë
pajisje të qëndrueshëm shtëpiake.

 Cecilia Nord, nënkryetare e
bordit të kompanisë ka thënë se:

”Ne po përpiqemi për të plotësuar
sa më tepër nevojën tonë për
plastikë me atë të ricikluar duke
ditur impaktin në kujdesin
mjedisor dhe çështjet e
qëndrueshmërisë”. Ndërsa Hans
Stråberg, drejtor ekzekutiv
thekson: “Oqeanet tona janë të
mbushura me mbeturina plastike.
Megjithatë, në tokë, ka një
mungesë të plastike të ricikluara.
Furnizimi me material të
qëndrueshëm të papërpunuara, të
tilla si plastike të ricikluara, është
vendimtar për të bërë pajisje të
qëndrueshme por dhe për të të
ndihmuar konsumatorët që, me
çmime më të ulta, të jetojnë “më
gjelbër” në shtëpitë e tyre”.

PER RICIKLIMIN:
® LINDJA E MESME...

Në fillim të korrikut u mblodh
në Dubai samiti i industrisë

Shkurt nga bota Shkurt nga bota


