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Transformimi i Porto Romanos në një park të ri për qytetin e Durrësit
Nga: Ekolëvizja

N ë vizitën e tij në Por-
to Romano, Kryem-
inistri i vendit z. Edi 
Rama, së bashku me 

Ministrin e Turizmi dhe Mjedisit 
z. Blendi Klosi dhe Kryetarin e 
Bashkisë së Durrësit z. Vangjush 
Dako, deklarojnë se së shpejti do 
nisi një projekt për transformim-
in rrënjësor në përmirësim të 
mjedisit në këtë vend. Kryemin-
istri shprehu se brenda 18 mua-
jve do të ndërtohet një park i ri 
për qytetin e Durrësit.  
 
Ministri i Turizmit dhe Mjedisit 
tha se: “Është marr vendimi për 
largimin e qeseve të holla, një 
përdorimshe që janë përdorur 
deri më sot. Do lejohet për-
dorimi i qeseve të cilat janë mbi 
35 mikron, që janë të biodegra-
dueshme dhe që kanë mundësi 
për disa përdorime.” 

Ndërsa Kryetari i Bashkisë 
Durrës tha se: “Ky landfill ka 
qenë larg zonave të banuara por 
me zgjerimin e qytetit tani është 
më afër zonave urbane”.  

Duke vënë theksin te pas-
trimi i zonës së Porto Roma-
nos, Kryeministri u shpreh se: 
“Duhet të vazhdohet procesi i 
bashkëpunimit për transformim-
in e kësaj fushe në një park të 
madh të qytetit, organizimin e 
ri për ti çuar mbetjet në impi-

antin e Tiranës, duke llogaritur 
edhe kostot të cilat mund të 
jenë të përballueshme. Kudo në 
Shqipëri kemi një situatë të pa-
pranueshme me qeset.” 
 
“Qytetarët duhet të bëhen të 
vetëdijshëm dhe duhet ta mbro-
jnë mjedisin duke dhënë një 
kontribut sado të vogël në ndar-
jen e mbetjeve dhe të mos jetë 
ndotës. Helmet dhe dëmet që 
prodhojnë këto qese për ujërat 
nëntokësor, për tokën dhe për 
shëndetin janë të pa absor-
bueshme”. 
 
Kryeministri tha që duhet të jenë 
radikal, duke studiuar morato-

Vendim për largimin e qeseve të holla, një për-
dorimshe. Do përdoren qese të cilat janë mbi 35 

mikron, të biodegradueshme dhe disa përdorimshe

Orikumi pa ujë të pijshëm

B anorët e Orikumit, në 
mbledhjen e muajit 
prill të Këshillit Bash-
kiak, protestuan për 

problemin e mungesës së ujit të 
pijshëm. 
 
Në përfundim të mbledhjes u 
vendos krijimi i një grupi pune 
i cili do të merrej me zgjidhjen 
e të gjitha çështjeve që u ngritën 
nga banorët, ndër tyre ishte dhe 
çështja e ujit të pijshëm, mbled-
hje në të cilën nuk kishte marrë 
pjesë kryetari i Bashkisë Vlorë, i 
cili ishte anëtari grupit të punës 
që duhet të takoheshin.
 
Në mbledhjen e muajit maj të 
Këshillit Bashkiak, që u zhvil-
lua me datë 31.05.2018, për të 
disatën herë u ngrit si problem 
nga anëtarët e Këshillit Bashkiak 

Nga: Simo Ribaj, SEEP

çështja e ujit të pijshëm në Ori-
kum. Kjo zonë vuan nga munge-
sa e ujit të pijshëm prej kohësh, 
por me ardhjen e stinës së nxe-
htë krijohet një situatë e patoler-
ueshme. Për të mos përmendur 
faktin se kjo është një zonë me 
prioritet turizmin detar dhe 
banorët e kësaj zone duhet ta of-
rojnë këtë shërbim me mungesën 
e ujit të pijshëm.  
 
Problemi ngeli 
përsëri pa zgjidhje.

riumin e qeseve plastike, duke e 
bërë Shqipërinë vendin i cili do 
të ndalojë këto qese që në hyrjet 
si aeroporte, porte apo në hyrjet 
kufitare me makinë. Kjo është e 
vetmja mundësi për tu ndarë nga 
epoka e ndotjes së qeseve plas-
tike.

Shpërthimet në Valbonë

S hpërthimet e minave nga 
kompania private për 
ndërtimin e HEC-eve, 
të ndodhura në Val-

bonë kanë dëmtuar shtëpitë e 
banorëve, në lagjet Metaliaj dhe 
Ismalaj.  
Në këtë rast mund të përmendim 
edhe ndikimet mjedisore që po 
shkaktojnë këto punime, si zhur-

mat nga shpërthimet dhe ajrin e 
ndotur.  
Nëse punimet vazhdojnë atëherë 
dëmet do jenë të parikuper-
ueshme, kur rrjedha nuk do të 
jetë e lirë, por do të kufizohet në 
tuba. Ekspertët thonë se dëmi 
që shkaktojnë HEC-et në mjedis 
janë shumë më të mëdha se sasia 
e energjisë që ato prodhojnë. 
Tani është vetëm fillimi dhe ka 



Gazeta e rrjetit ECIM

Q endra “Grupimi 
Ekolëvizja” organizoi 
një fotoekspozitë për 
ndërgjegjësim mje-

disor, nëpërmjet fotove të rapor-
tuara në aplikacionin TrashOut. 
Kalimtarët shfaqën interes për 
fotoekspozitën,  duke kërkuar 
më tepër informacion rreth 
zonave të ndotura dhe shkaqeve 
që kanë sjellë një gjendje të tillë 
problematike.  
Ata  u njohën me aplika-
cionin Trash Out dhe shprehën 
gatishmërinë e tyre për të rapor-

Rrjeti ECIM në Ditën Botërore të Mjedisit

Nga: Qendra “Grupimi Ekolëvizja”

Një foto “flet”, por a sjell ndryshim?!
Nga: Milieukontakt

K ur flet për mjedisin, 
gjithnjë e me tepër 
kupton se kjo fushë 
po merr vëmendjen 

e munguar në nivele drejtuese, 
por edhe më tej. Komunite-
ti i gjerë njeh dhe sheh situ-
atën e mbetjeve urbane; kur ka 
përmirësim, apo kur ajo kërkon 
edhe më tej ndërhyrje. Individ 
të çdo moshe informohen sesi 
mund të përmirësojnë peizazhet 
ku jetojnë, reagojnë me opini-
one, të cilat më pas përçohen në 
instancat përkatëse, përgjegjëse 
për ruajtjen dhe përmirësimin e 
mjedisit. 
 
E tillë ishte ekspozita e orga-
nizuar sot nga Milieukontakt, 
me rastin e Ditës Botërore të 
Mjedisit. 5 qershori këtë vit 
mblodhi së bashku në ekspozitën 
informuese/ndërgjegjësuese nx-
ënës të shkollës së mesme “Sami 
Frashëri”, mësuese, vullnetarë 
dhe qytetarë.  

Ekspozita e zhvilluar pranë mje-
diseve të REJA-s Tiranë. Objek-
tivi i aparatit të gjimnazistëve u 
përqendrua kryesisht mbi mbet-
jet urbane. Fotografitë e real-
izuara ilustronin ndjeshmërinë 
qytetare. Për nxënësit pjesëmar-
rës në aktivitet u mundësua 
edhe nga një çertifikatë, për të 
vlerësuar angazhimin e tyre për 
realizimin e fotografive. 
Pjesë e ekspozitës ishin edhe 
foto nga Milieukontakt, të marra 
përgjatë monitorimit të situatës 
së mbetjeve urbane dhe hedhjeve 
ilegale në disa zona periferike të 
Tiranës. Këto foto janë vendosur 

edhe në aplikacionin TrashOut. 
Në fund të ekspozitës nxënësit 
votuan për të zgjedhur tre fotot 
më të mira. Përgjatë gjithë ak-

tivitetit shkëmbimi i eksperien-
cave mes gjithë pjesëmarrësve 
ishte mjaft frutdhënës. Aktiviteti 
u përmbyll me nga një mesazh 
të shkruar mbi çantat prej rrobe, 
ku me pas këto çanta iu dhuru-
an kalimtarëve të rastit nga vetë 
nxënësit. Ekspozita “një foto 
“flet”, por a sjell ndryshim” na 
nxit edhe më tej të kujdesemi 
për mjediset tona, për të pasur 
peizazhe dinjitoz, të pastër dhe 
të shëndetshëm; jo vetëm për 
komunitetet që jetojnë aty, por 
edhe për turistët e shumtë që 
hyjnë në Tiranë. 

N ë datën 5 qershor, 
Ditën Botërore të 
Mjedisit, organizatat 
mjedisore të rrje-

tit ECIM organizuan ekspozita 
me fotografi të gjeneruara gjatë 
monitorimit të mbetjeve urbane. 
 
Përpos fotoekspozitës, organiza-

tat zhvilluan aksione pastrimi në 
disa prej qyteteve në Shqipëri. 
 
Aktivitetet u realizuan në qytet-
et: Tiranë, Durrës, Patos, Vlorë, 
Sarandë dhe Elbasan, në kuadër 
të Programit SENiOR-II, zbatuar 
nga REC Shqipëri dhe financuar 
nga Qeveria Suedeze.

Aktivitete ndërgjegjësuese nën moton 
“Lumenj të pastër, bregdet i pastër”

tuar në këtë aplikacion.  
 
Pas fotoekspozitës, së bashku 
me një grup aktivistësh u real-
izua një aksion pastrimi të lumit 
Tërkuzë, të ndotur nga mbetjet 
urbane dhe mbetjet inerte, në 
njësinë administrative Zall Herr. 
Aktivitetet synuan ndërgjegjë-
simin e qytetarëve dhe të komu-
nitetit  mbi  ndotjen e madhe të 
lumenjve nga plastika.  
 
Këto aktivitete ndërgjegjësuese u 
realizuan nën moton “Lumenj të 
pastër, bregdet i pastër”
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Nga: Ekomjedisi

O rganizata “Ekom-
jedisi”, Durrës, 
organizoi një fo-
toekspozitë në 

Bashkinë e Durrësit me me-
sazhe ndërgjegjësuese, për të 
mbajtur pastër lumenjtë dhe 
bregdetin e Durrësit. 
 
Drejtoresha e organizatës, 
Prof. Magdalena Cara, eviden-
toi dëmin që sjell djegia e për-
ditshme e mbetjeve urbane për 
shëndetin e banorëve të qytetit 
të Durrësit dhe rekomandoi 
masa që duhet të marrë Bash-
kia në këtë drejtim.  

Djegia e mbetjeve urbane dëmton shëndetin 

Gjithashtu të rinjtë u informuan mbi mundësinë 
që kanë për të raportuar në kohë reale mbi ndot-
jen nga mbetjet urbane, nëpërmjet një Smart-
phoni në aplikacionin TrashOut.

Mos ndot, pastro dhe denonco ndotësit!
Nga: Forumi i Mendimit të Lirë

F orumi i  Mendimit të 
Lirë, protestoi kundër 
ndotjes së mjedisit.  
Në sheshin qendror 

të qytetit të Elbasanit, u orga-
nizua një ekspozitë me postera 

ku ishin stampuar fotografi 
nga mjedise publike të ndotu-
ra nga mbetjet urbane të hed-

hura nga qytetarët. Gjithashtu 
u përdorën fotografi nga ak-
sionet që vullnetarët e orga-

nizatës kanë organizuar për 
pastrimin e mjedisit në Bash-
kinë e Elbasanit. Konkretisht, 
në zonën turistike të kodrës së 
Krastës. 
 
Aktivistë të organizatës 
shpërndanë qindra fletëpalos-
je me apele mjedisore, drejtu-
ar qytetarëve për të mos ndo-
tur mjedisin, por edhe ndaj 
pushtetit vendor për të marrë 
masa. Ekspozita u zhvillua në 
kuadër të projektit të organi-
zatës Forumi i Mendimit të 
Lirë, “Monitorimi i pushtetit 
vendor dhe nxitja e qytetarëve  
për mbrojtjen e mjedisit”. 

Parada e ushqimeve 

S hoqata Together for 
Life organizoi një sërë 
aktivitetesh në qytetin 
e Patosit. Aktivitetet 

kishin për qëllim sensibi-
lizimin qytetar për të luftuar 
degradimin mjedisor si dhe 
për të vendosur çështjet e mje-
disit në vëmendjen politike. 
 
Aktiviteti u çel me prezan-
timin e një ekspozite fo-
tografike, vijoi me paradën e 
ushqimeve si dhe me një ak-
sion pastrimi, ku morën pjesë 
të rinjtë e qytetit. 

Nga: Together for Life

E pranishme në aktivitet ishte 
dhe Kryetarja e Bashkisë Patos 
Znj. Rajmonda Balilaj e cila 

dha mesazhe të rëndësishme 
për të rinjtë dhe qytetarët.
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S hoqata SEEP ka orga-
nizuar një ekspozitë 
me sloganin “Të fi-
tojmë mbi plastikën”, 

me foto nga mjedisi aktual i 
Vlorës sipas hartës digitale 
TrashOut por edhe të verifi-
kuara në terren. Duket qartë 
se mbetjet që mbeten janë 
plastikat.  
Megjithëse janë realizuar 
shumë aktivitete pastrimi dhe 
ndërgjegjësimi, nga shoqëria 
civile, megjithëse edhe sot 
Ministria e Turizmit dhe Mje-
disit si dhe bashkia janë an-
gazhuar me pastrimin e mbet-
jeve urbane, përsëri situata 
rezulton shumë e ndotur.  
Kjo do të thotë se mjedisi i 

Ekspozita “KONTRAST” 
Nga: AJMMI

“Të fitojmë mbi plastikën” 

S hoqata AJMMI orga-
nizoi një veprimtari 
komplekse ku u përf-
shi: pastrimi i plazheve 

të Sarandës, në bashkëpun-
im me nxënësit e shkollës 
9-vjeçare “9 Tetori”; çelja e 
Ekspozitës “KONTRAST” 
me pamje nga mbetjet të pa-
menaxhuara në bashkitë jug-
perëndimore; si dhe një bisedë 
ndërgjegjësuese me nxënës e 

mësues për nevojën e rritjes 
së ndërgjegjësimit qytetar e 
trysnisë publike ndaj vendim-
marrësve lokalë për një qytet 
më të pastër, më të shëndet-
shëm e më të bukur.  
 
Në këtë aktivitet përshëndeti 
Drejtori Ekzekutiv i Organi-
zatës AJMMI, Shkëlqim Hajno 
si dhe Këshilltari Bashkiak, 
Mehmet Nelaj, i cili i është 
bashkuar së fundi Agjencisë 
AJMMI.

Nga: SEEP pastër kërkon në radhë të parë 
hartim politikash dhe strate-
gjish afatgjata, aplikimin e 
menaxhimit të integruar të 
mbetjeve dhe edukim të qen-
drueshëm.  
 
Kjo ndotje dëmton shëndetin 
e qytetarëve dhe turizmin në 
qytetin tonë dhe rrethinat e 
tij.

Banorët djegin mbeturinat
Nga: Qendra “Grupimi Ekolëvizja”

E dhe pas pastrimit 
përgjatë lumit Tërkuzë 
mbeturinat vazhdojnë 
të hidhen.  

Përgjatë rrugës kryesore në 
Zall-Herr janë vendosur koshat 
por hedhja e mbeturinave në 
lum vazhdon, nga banorët por 
edhe nga firmat e ndërtimit dhe 
mobileritë, gjithashtu edhe nga 
lokalet që ndodhen në këtë zonë. 
 
Gjendja po rëndohet gjithnjë 
e më tepër. Banorët duke mos 
gjetur zgjidhje për heqjen e 
mbeturinave atëherë ata kanë 
vendosur që ti djegin ato, duke 
shkaktuar dëm shumë të madh të 
shëndetit të tyre.

Ura e papërfunduar për vite me rradhë
Nga: Qendra “Grupimi Ekolëvizja”

K jo urë në fshatin Mërçizë, në Njësinë Administrative Zall-
Herr, ka mbetur e papërfunduar për vite me rradhë edhe 
pse banorët kanë paguar tarifën prej 5000-10000 lekë për 
ndërtimin e saj.  

Sipas banorëve ura do i jap zgjidhje problemeve që ata kanë me 
mbetjet, pë ti transportuar nga fshatrat deri te kosha që ndodhen në 
rrugën kryesore. 
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Organizatat e rrjetit ECIM (Ekosistemi i Komunikimit-Informimit Mjedisor)

 Stafi: Xhemal Mato: Drejtor Ekzekutiv;   Alisa Peçi: Koordinatore projekti;   Klara Leka: Gazetare

R rjeti i vigjilencës 
mjedisore, “Një sy 
për mjedisin”  në 
kuadër të Javës Ev-

ropiane të Qëndrueshmërisë 
Energjetike 4-8 Qershor 2018, 
zhvilloi një fushatë informuese 
dhe ndërgjegjësuese nën moton 
#IAmOnEnergySavingMode . 
Fushata u zhvillua me një larmi 
oranizimesh: me takime, me 
diksutime në grup, me vizita 
studimore dhe me ndërtimin e 
maketeve të qytetit dhe shtëpisë 
së dëshiruar eficente për energ-
jinë.  Për të sjellë më afër rolin 
e rëndësishëm që ka secili prej 
nesh, nxënësit e vendosën veten 
e tyre në rolin e një kryetari 
bashkie, e një ministri, në ven-
din e kryefamiljarit etj.  
 
Të rinjtë pasi prezantoheshin 
me raportin “Vlerësimi i perfor-
mancës së energjisë në ndërtesa 
përmes konceptit të varfërisë 
energjetike”  
http://www.eden-al.org/images/
Publikime/W_Raport_Vler-
simi_i_performancs_s_energ-
jis_n_ndrtesa_prmes_koncep-
tit_t_varfris_energjetike.pdf  
zhvillonin mesazhet nën mo-
ton e fushtatës. Mesazhet në 
formë të shkruar, apo me video 
u paraqitën nga nxënësit e 13 
shkollave të mesme, 2 shkolla 
9 vjeçare, 1 universitet, nga 2 
forume rinore të partive politike; 
duke bashkuar bashkë më shumë 
se 500 persona. Të rinjtë ishin 
të njohur me terma si eficenca 
e energjisë, zhvillim i qëndrue-
shëm, burime alternative, mbro-
jtjen e mjedisit etj. Megjithatë 
nevojiten më shumë nisma të 
këtij niveli që i drejtohen qytet-
arëve për të rritur dhe më tëj 
rëndësinë e kësaj teme si dhe 
për të ndikuar në ndryshimin e 
sjelljeve të banorëve në përdorim 
më eficent të energjisë.  

Efiçenca e energjisë #IAmOnEnergySavingMode

Disa nga mesazhet e përcjella 
gjatë javës: 
- Përdorni panele fotovoltaike  
për tu ngrohur në vend të rezis-
tencës elektrike 
- Kush nuk kursen  energji duhet 
të gjobitet (Si Ministër i Energ-
jisë) 
- Kush kursen energji duhet të 
shpërblehet (Si Ministër i Energ-
jisë) 
- Duhet të investohet në fasadën 
e ndërtesës për të rritur izolimin 
- Një mënyrë alternative për 
ngrohjen e mjediseve të shkollës 
është nga biomasa 
- Donacion për panelet foto-
voltaike për familjet vulnerabël 
(Roli i kryetarit të Bashkisë) 
- Mendoni për një zhvillim të 
qëndrueshëm në në ambientet 
ku jetoni dhe punoni e studioni 
- Jini aktiv në proceset vendim-
marrëse që përmirësojnë eficen-
cen e energjisë të ndërtesave 
- Mbroje ambjentin duke kursyer 

Nga: Lira Hakani, Qendra EDEN - Duhet fushat ndërgjegjë-
suese për banorët në lidhje me 
eficëncën e energjisë 
- Reduktim prej 20% i çmimit të 
energjisë për familjet e pambro-
jtura 
- Investimi në energji të pastër, 
është një investim për të ardh-
men 
 
Rrjeti i Vigjilencës mjedisore fal-
enderon shkollat të cilat ishin të 
gatshme të bashkëpunonin dhe 
në veçanti falenderon nxënësit 
dhe të rinjtë të cilët pasuruan me 
ide efiçente çdo aktivitet. 
 
Fotot dhe videot e kësaj fushate 
mund të shihen përmes faqes 
facebook të rrjetit: 
 
Fotografitë: #IAmOnEnergySav-
ingMode  
https://www.facebook.
com/pg/Nje-sy-per-mje-
disin-653239758088964/
photos/?tab=album&album_
id=1903787333034194 
 
Videot: #IAmOnEnergySaving-
Mode  

https://www.facebook.
com/pg/Nje-sy-per-mjedi-
sin-653239758088964/vid-
eos/?ref=page_internal 
 
Rrjeti i vigjilencës mjedisore: 
Qendra Mjedisore për Zhvil-
lim, Edukim dhe Rrjetëzim 
(EDEN)-Organizata drejtuese; 
Klubi Ekologjik Elbasan (KEE); 
Për Mirëqënie Sociale dhe Mje-
disore (PMSM); Qendra e Infor-
macionit Aarhus Shkodër (AIC); 
Qendra për Kërkim, Bash-
këpunim dhe Zhvillim (CRCD); 
Qendra për Mbrojtjen e Eko-
sistemeve Natyrore në Shqipëri 
(EcoAlbania). 
 
Fushata informuese ndërgjegjë-
suese është zhvilluar në kuadër 
të projektit “Së bashku një sy 
për mjedisin”, financuar nga 
Ambasada Suedeze në Shqipëri, 
në kuadër të Programit për 
Mbështetje të Organizatave të 
Shoqërisë Civile në Shqipëri 
(SENIOR II) zbatuar nga Qendra 
Rajonale e Mjedisir (REC) në 
Shqipëri.

Tapiza e ndotur


