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1 Paraqitje e përgjitshme
Ky dokument është përgatitur në kuadër të Projektit të Zhvillimit të Burimeve Natyrore, të menaxhuar
nga Ministria e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave, si komponente e rëndësishme në
adresimin e sjelljeve të reja mbi burimet natyrore me fokus të veçantë tek menaxhimi i pyjeve
komunalë.
Kjo strategji i drejtohet disa niveleve, por veçanërisht ajo i drejtohet edukimit dhe ndërgjegjësimit të
përdoruesve të burimeve natyrore. Veçanërisht ajo merr në konsideratë sjelljen e re të fokusuar tek
njeriu e nëpërmjet tij tek natyra, e cila synon në një menaxhim të qëndrueshëm dhe përfitues të
burimeve natyrore.
Strategjia është e lidhur ngushtë me komponentët e tjerë të zbatuara nga PZHBN dhe nuk mund të
shikohet dhe zbatohet si e veçuar prej tyre. Për më tepër kombinimi i punës ndërmjet këtyre
komponentëve do të mundësojë zbatimin në kohë dhe efektiv të kësaj strategjie. Komponentët më të
rëndësishëm të konsideruar si bashkëveprues janë ai i kalimit të pyjeve dhe kullotave në përdorim të
pushtetit vendor, shërbimi i këshillimit në pyje dhe komponentja e sekuestrimit të karbonit.
Dokumenti është i ndarë në tetë kapituj bazë, të cilët i mundësojnë lexuesit një kuptim të detajuar të
gjendjes, synimeve të kësaj strategjie, kujt i drejtohet, mjetet e komunikimit, veprimet e duhura për
zbatim, ku të gjejë fonde dhe si t’i zbatojë me lehtësi veprimtaritë.
Dokumenti pritet t’i shërbejë autoriteteve qendrore dhe vendore, të cilët kanë një rol për të luajtur në
këtë sektor. Harmonizimi i përpjekjeve të secilit aktor në zbatimin e këtij dokumenti është i një
rëndësie jetësore për vënien në funksionim të saj.
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2 Hyrje
2.1 Vështrim i përgjithshëm mbi pyjet dhe pylltarinë
Pyjet mbulojnë më shumë se 50% të sipërfaqes së vendit. Bujqësia, duke përfshirë pyjet dhe kullotat,
është një nga prioritetet e qeverisë, siç deklarohet edhe në programin e Qeverisë Shqiptare për
periudhën 2005-2009. Politika e pyjeve, sipas Planit Kombëtar për Zbatimin e Marrëveshjes së
Stabilizim Asocimit (2007-2012), synon zhvillimin e qëndrueshëm e shumë funksional të pyjeve e
kullotave. Sipas këtij plani, do të ruhet dhe mbrohet biodiversiteti, prodhimtaria, aftësia rigjeneruese
dhe potenciali për të përmbushur funksionet ekologjike, ekonomike dhe shoqërore në nivel lokal,
kombëtar dhe global, pa shkaktuar dëmtime në ekosistemet e tjera. Kjo politikë mbështet zgjerimin e
zonave të reja pyjore, rehabilitimin e sipërfaqeve të djegura apo të degraduara, ndërtimin dhe
mirëmbajtjen e sistemeve për sigurimin e ujit të pijshëm në kullota, kontrollin e erozionit nëpërmjet
ndërtimit të pritave malore, dhe përmirësimin e menaxhimit të produkteve drusore e jo-drusore të
pyllit, çka do të rezultojë në gjenerimin e të ardhurave 1..
Bujqësia dhe pylltaria janë dy komponentët më të rëndësishëm në përdorimin e territorit në zonat
rurale dhe kanë qenë të lidhura ngushtë me njëra tjetrën përgjatë historisë. Në Shqipëri, fshatarët
menaxhojnë njëkohësisht tokën bujqësore dhe pyjet, sipas disa sistemeve tipike agro-pyjore. Brenda
këtyre sistemeve agro-pyjore, kulturat bujqësore, drurët dhe bagëtitë menaxhohen në të njëjtën copë
toke. Brenda një pellgu ujëmbledhës, fshatarët zakonisht përdorin pjesën e sipërme për pylltari
(prodhime drusore dhe mbrojtje nga erozioni) dhe kullotë, dhe pjesën e poshtme për kultura
bujqësore.
Bujqësia dhe pyjet kanë qenë degë të rëndësishme të ekonomisë kombëtare. Në vitin 1992 ky sektor
kontribuonte me 42.5% të prodhimit të brendshëm Bruto (PPB). Zhvillimet e kohëve të fundit e kanë
ndryshuar strukturën e PPB, ku bujqësia siguron vetëm 20.7% të PPB (2005). Zvogëlimi i kontributit
të bujqësisë në PPB nuk do të thotë që është zvogëluar edhe prodhimi bujqësor, përkundrazi, ku
prodhim është rritur me 4% çdo vit. Prodhimet pyjore nuk pasqyrohen si zë më vete, por është më se
e ditur që bujqësia dhe pyjet mbajnë gati gjysmën e popullatës, kryesisht në ferma të vogla familjare.
Në zonat malore pyjet shërbejnë si burim për drutë e zjarrit (që grumbullohen nga fshatarësia), por
edhe në zonat urbane drutë përdoren për ngrohje e gatim. Kullotja dhe prodhimi i gjethit për bagëtinë
janë gjithashtu të rëndësishme.
Në disa zona, pylltaria është e vetmja mundësi punësimi duke u kthyer në një faktor kryesor në
zbutjen e varfërisë dhe migracionit. Përveç druve të zjarrit dhe lëndës drusore, zonat pyjore përdoren
për kullotjen e bagëtive dhe sigurimin e gjethit. Kjo kontribuon ndjeshëm në të ardhurat e familjes

1

Plani Kombëtar për Zbatimin e Marrëveshjes së Stabilizim Asocimit 2007-2012, fq. 194
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rurale 2. Megjithëse përbën një mundësi të mirë për sigurimin e të ardhurave për popullsinë lokale,
mbikullotja ka pasur një efekt negative mbi qëndrueshmërinë e burimeve natyrore në disa zona, dhe
nëse ajo vazhdon, mund të pritet një rënie e mëtejshme e të ardhurave për popullsinë e këtyre
zonave.
Në disa zona, punësimi ne sektorin pyjor është e vetmja mundësi për zënien ne pune te banoreve
vendas dhe një nga faktorët kryesore për reduktimin e varfërisë dhe te emigracionit. Përveç druve te
zjarrit e lendes drusore, sipërfaqet pyjore e kullosore shërbejnë për kullotjen

e blegtorisë dhe

sigurimin e bazës ushqimore për të, gjë qe ndikon ne te ardhurat e familjeve rurale. Megjithëse ky
është një potencial i rëndësishëm për sigurimin e te ardhurave te popullsisë rurale, mbikullotja ka
pasur një ndikim mjaft te dëmshëm mbi vazhdimësinë e pasurive natyrore ne disa zona, dhe po te
vazhdoje me tej ne këtë rruge, do te kemi edhe pakësimin e te ardhurave për popullsinë e këtyre
zonave.
Pyjet dhe kullotat janë te përhapura pothuajse ne te gjithë territorin e vendit, por kryesisht ne zonën
malore e kodrinore. Relievi i vendit është kryesisht kodrinor-malor, me shkalle te larte te copëtimit
horizontal e vertikal, kryesisht me formacione magmatike e sedimentare; me pjerrësi te madhe te
shpateve, pjesërisht i paqëndrueshëm, me lartësi mesatare 708 m mbi nivelin e detit (mbi 2 here me e
larte se mesatarja e Evropës). Si vend Mesdhetar, Shqipëria përfshihet ne zonën klimatike
mesdhetare, me dimer relativisht te shkurtër, te bute e shume te lagësht, dhe me vere te gjate, te
nxehte e shume te thate.
Shqipëria është një vend i pasur me pyje. Te gjithë pyjet (publike dhe private), te cilat përbejnë fondin
pyjor te vendit, janë ndare ne 36 njësi administrative. Fondi Pyjor i Shqipërisë zë një sipërfaqe prej
1,498,957 ha (pyje, shkurre dhe toka me bimësi pyjore 3), të ndarë si vijon:
Pyjet 4

1,498,957 ha

Pyje të lartë

294,957 ha (19.68%)

Nga kjo:

-Halorë

84,461 ha

-Fletorë

210,496 ha

Pyje të ulët

405,016 ha (27.02%)

Shkurre

241,724 ha (16.13%)

Toka pyjore 5

557,260 ha (37.17%)

2

Efektet e projektit të Pyjeve në Zbutjen e Varfërisë, 2002

3

Inventari Kombëtar i Pyjeve, 2004

4

Pylli përkufizohet si një sipërfaqe më e madhe se 0.1 ha e mbuluar jo më pak se 30% me drurë [Ligji nr. 9385

“Për pyjet dhe Shërbimin Pyjor]
5

Toka me bimësi pyjore përkufizohet si një sipërfaqe e mbuluar në 5-30% me vegjetacion pyjor, e paregjistruar

në kadastra të tjera. [Ligji nr. 9385 “Për pyjet dhe Shërbimin Pyjor]
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Pyjet dhe kullotat u shpallen prone shtetërore me ligjin e reformës agrare date 29.8.1945.
Administrimi i pyjeve dhe kullotave ne afërsi te fshatrave fillimisht behej nga këshillat popullore te
lokaliteteve. Këshillat hartonin projekt-planet e nevojave te popullsisë te çdo fshati, sipas kërkesave
për dru zjarri dhe lende punimi, por qe mbeteshin si gjithmonë plane, sepse faktikisht fshatarësia
priste sa te donte e ku te donte. Kooperativat bujqësore shfrytëzonin mesatarisht çdo vit rreth 65,000
m3 lende ndërtimi dhe rreth 1 milionë m3 dru zjarri. Ne ato periudha pranohej nga vete qeveria dhe
administrata se për sasinë e druve te zjarrit te prera nga fshatarësia apo prodhime te tjera, dhe kjo
situate vazhdon ende sot.
Qeveria Shqiptare, qe ne vitet e para te tranzicionit filloi disa reforma për decentralizimin dhe
privatizimin e ekonomisë. Ligji Nr. 7223, date 23.10.1992 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor”, përcaktoi
ndarjen e pyjeve në komunalë, shtetërore e private dhe hapi rrugën për decentralizimin e qeverisjes
se pyjeve.

2.2 Pylltaria komunale në Shqipëri
Pylltaria komunale fillimisht është përkufizuar nga FAO, si “çfarëdo situate që i përfshin banorët lokalë
në aktivitetet pyjore. Ajo përmbledh një spektër të gjerë situatash duke filluar nga korijet në zonat me
mungesa të lëndës drusore dhe produkteve të tjera pyjore për nevojat lokale, nëpërmjet rritjes së
drurëve në ferma për të krijuar të ardhura dhe për të përpunuar produktet pyjore me anë të artizanatit
shtëpiak apo të biznesit të vogël për të gjeneruar të ardhura nga aktivitetet pyjore të komuniteteve
vendase” (FAO 1978) 6. Kështu pylltaria komunale është perceptuar si një tërësi aktivitetesh nga
ekonomitë individuale bujqësore, fermerë gra e burra e njerëz të tjerë, si dhe nga ato aktivitete që
përfshijnë komunitetin si një të tërë.
Pylltaria komunale sikurse shihet përmbledh tre elementë kryesorë, që janë:
1. sigurimi i “lëndës djegëse dhe të mirave të tjera domosdoshme për plotësimin e nevojave
bazë në nivel ekonomie bujqësore e komuniteti,
2. sigurimi i “ushqimit dhe i stabilitetit të mjedisit i nevojshëm për të vazhduar prodhimin e
ushqimit” dhe
3. gjenerimi “i të ardhurave dhe punësimit në komunitetet rurale” (FAO 1978).
Theksohet se pylltaria komunale duhet të jetë pjesë integrale e zhvillimit rural sepse “synimi qendror i
zhvillimit rural është të ndihmojë të varfrit që të bëhen të pavarur ... Pylltaria për zhvillimin e
komunitetit duhet të bëhet atëherë një pylltari për njerëzit dhe që përfshin njerëzit. Duhet të jetë
pylltari që fillon “nga njerëzit e zakonshëm” (FAO 1978). Nga fillimi i saj pylltaria komunale është parë
si një veprimtari me pjesëmarrje dhe e orientuar drejt nevojave rurale – në veçanti ndaj nevojave të
banorëve të varfër të zonave rurale, qofshin burra apo gra.

6

FAO. 1978. Forestry for local community development. Forestry Paper 7, FAO, Rome.
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Ne kuadrin e politikave për decentralizimin e qeverisjes se pasurive natyrore dhe legalizimin e
informalitetit te hershem ne posedimin e pyjeve dhe kullotave pranë fshatrave, si dhe për integrimin
ne BE, procesi i kalimit te pyjeve dhe kullotave ne pronësi ose përdorim te komunave e bashkive
është bere tashme një problem qe preokupon qeverinë qendrore dhe njësite e qeverisjes vendore,
përdoruesit (fshatrat, familjet bujqësore) dhe shoqatat e tyre ne mbare vendin. Aktet ligjore e
nënligjore te nxjerre pas viteve ’90, si ligji për pyjet, ligji për kullotat e livadhet, Rregullorja Nr. 308,
date 26.01.1996 “Për kalimin e pyjeve dhe kullotave komunale për përdorim dhe administrim”, ligji për
qeverisjen vendore (2000), ligji për pronat publike dhe ligji për transferimin e tyre (2001), etj., kanë
mundësuar kalimin e pyjeve dhe kullotave ne përdorim komunal. Në bashkëpunim me DPPK, me
njësite e qeverisjes vendore dhe shërbimin pyjor ne rrethe, procesi i kalimit filloi ne vitin 1996, me
mbështetjen teknike e financiare te Projektit te Pyjeve te BB, te Programit për Zhvillimin e Pylltarisë
Private në Shqipëri (APFDP) i financuar nga USAID, dhe vazhdojnë te mbështesin këtë proces
PZHBN, Organizata Holandeze për Zhvillimin (SNV) dhe organizma te tjerë ndërkombëtare. Ne
Drejtorinë për Pyjet e Kullotat pranë Ministrisë se Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit te Ujërave
(MMPAU) tashme funksionon Sektori i Pyjeve dhe Kullotave Komunale.
Gjate procesit te kalimit është fituar një përvojë e mirë, pasi mjaft familje bujqësore janë të njohura me
procesin, megjithëse jo plotësisht; përdoruesit janë angazhuar për mbrojtjen dhe qeverisjen e pyjeve
dhe kullotave të tyre dhe kudo sheh pyje te përmirësuar nga familjet që i zotërojnë; planet e
mbarështrimit kanë filluar të zbatohen nga shoqatat, të financuara nga PP i BB, PZHBN dhe SNV; ka
filluar te ndryshoje qëndrimi i njësive te qeverisjes vendore dhe i pylltarëve për pyjet e kullotat
komunale. Ne linjën e shërbimit pyjor, MMPAU është ngarkuar si autoriteti përgjegjës për monitorimin
e kalimit dhe mbarështrimit te pyjeve dhe kullotave komunale; ne rrethe janë DSHP-të. Në linjën e
qeverisjes vendore, në një numër komunash janë caktuar pylltarët komunalë. Pylltarë komunalë janë
caktuar dhe në disa SHPPKK.
Transferimi i pyjeve në përdorim të Njësive të Qeverisjes Vendore-NjQV (komuna/fshatra) ishte një
nga reformat më të rëndësishme në sektorin e pyjeve. Filozofia pas procesit të transferimit të pyjeve
shtetërorë komunave është pikërisht njohja e nevojave të popullatave lokale për produkte pyjore dhe
shërbime, dhe e të drejtës së tyre për ti përdorur ato. Transferimi bëhet në komunë e cila më pas
harton marrëveshje me fshatrat apo përdoruesit individualë (familjarë). Procesi i transferimit filloi në
vitin 1996, kur Qeveria Shqiptare dhe Banka Botërore nënshkruan marrëveshjen për zbatimin e
Projektit të Pyjeve. Menaxhimi i pyjeve komunalë (MPK) nga komunitetet rurale ishte një nga
komponentët kryesorë të këtij projekti.
Parimet kryesore që u zbatuan për menaxhimin e qëndrueshëm të pyjeve komunalë, ishin si më
poshtë:
•

Përqendrohu në radhë të parë tek njerëzit, pastaj tek drurët;

•

Menaxhimi pyjeve bëhet nga vendasit jo nga njerëz jashtë komunitetit;
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•

Pjesëmarrje aktive e anëtarëve të komunitetit gjatë procesit të përgatitjes dhe zbatimit të
planit të menaxhimit.

•

Transfero kompetencat dhe përgjegjësitë te komuniteti;

•

Trajno dhe ngri kapacitetet e komunitetit mbi menaxhimin e qëndrueshëm të pyjeve, etj.

Zbatimi i MPK u bazua menaxhimin me pjesëmarrje të pyjeve komunalë nga komunitetet rurale të
organizuar në Shoqatat e Përdoruesve të Pyllit dhe Komisionet e Pyjeve në bazë fshati dhe komune,
si dhe nëpërmjet hartimit të një metodologjie për sigurimin e pjesëmarrjes së fshatarëve dhe zgjidhjen
e konflikteve në nivel lokal.
Përvoja tregon se qeverisja e pyjeve nga komunitetet lokale është e suksesshme për disa arsye:
1. Arsye ekonomike – shpenzimet për qeverisjen e pyjeve nga vete fshati janë më të vogla se
kur qeverisja bëhet nga shteti dhe mundësitë për mbrojtje janë më të mëdha, pasi të gjithë
fshatarët janë të interesuar për mbrojtjen e tyre;
2. Arsye shoqërore – fshatarët tradicionalisht kanë qenë zotërues të pyjeve në afërsi të
fshatrave të tyre që tani janë transferuar zyrtarisht në pronësi/përdorim, ndërkohë që gjatë
sistemit të ekonomisë së centralizuar shpesh këta pyje janë shfrytëzuar për shtylla miniere
apo për dru zjarri për furnizimin e furrave të bukës të kooperativave bujqësore, pa i pyetur
vetë fshatarët;
3. Arsye mjedisore – kur fshatarët janë të bindur se pyjet u përkasin atyre dhe kjo konfirmohet
edhe me dokumente ligjorë, ata bëhen më të ndjeshëm për mbrojtjen e pyjeve dhe burimeve
të tjera natyrore, për të pasur edhe përfitime direkte.
Zhvillime të reja kanë ndodhur që nga shtatori 2007. Qeveria Shqiptare vendosi të shpejtojë procesin
e transferimit të pronave publike tek Njësitë e Qeverisjes Vendore (NjQV), veçanërisht për pyjet
shtetërorë. Ky proces është pothuajse i përfunduar formalisht në 315 NJQV (komuna e bashki) me
transferimin në pronësi të tyre të mbi 900,000 ha pyje e kullota shtetërore, pa pjesëmarrjen e
komuniteteve lokale.

2.3 Qëllimi i strategjisë
Kjo strategji është përgatitur si një bazë dhe një mjet operacional për planifikimin dhe zbatimin e
aktiviteteve që do të përmirësojnë gjendjen e ndërgjegjësimit dhe çojnë në një perceptim më të mirë
të popullsisë ndaj burimeve natyrore.
Ndërgjegjësimi dhe pjesëmarrja e publikut në vendimmarrje, edukimi mjedisor dhe komunikimi janë të
gjitha elemente të rëndësishme në përpjekje për të mbështetur një menaxhim efektiv dhe efiçient të
burimeve natyrore në Shqipëri nën dritën e zhvillimeve të reja në sektorin e pylltarisë.
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Ky dokument ndihmon gjithashtu të gjithë aktorët, në procesin e përcaktimit/përmbushjes së
komunikimit, objektivave të ndërgjegjësimit e pjesëmarrjes publike dhe aktivitetet e lidhura duke
përmbledhur rekomandimet kryesore të strategjive të duhura që do të përdoren, duke propozuar një
kuadër paraprak zbatimi që do të diskutohet me Ministrinë e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të
Ujërave (MMPAU) dhe aktorë të tjerë kyç të sektorit.

2.4 Përqasja
Përqasja e përdorur në përgatitjen e kësaj SNPPV është për të shqyrtuar aktivitetet e ndryshme
qeveritare dhe jo qeveritare në lidhje me ndërgjegjësimin e publikut dhe për të identifikuar:


Boshllëqet kritike në Ndërgjegjësimin Publik (NP), Informimin Publik dhe Pjesëmarrjen
Publike të cilat projekti mund t’i adresojë;



Përpjekjet pozitive të NP që projekti mund të konsiderojë për t’i miratuar, përforcuar,
mbështetur apo zgjeruar;



Partnerët e mundshëm dhe aktorët që do të përfshihen në aktivitetet e NP të projektit.

Përveç kësaj, përqasja kërkon gjithashtu të propozojë hapa të rëndësishëm, veprime, projekte,
programe që duhet të merren në konsideratë për zbatimin e projektit dhe të zhvilluara së bashku me
partnerët e projektit, veçanërisht bashkitë dhe komunat, duke u lejuar atyre të miratojnë masa të tilla
në përputhje me planifikimin e nevojshëm përkatës buxhetor.
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3 Objektivat e strategjisë
Aktivitetet e informimit dhe ndërgjegjësimit të strategjisë do të kenë si qëllim kryesor rritjen e
ndërgjegjësimit dhe edukimin për Burimet Natyrore në Shqipëri dhe Pyjet e Kullotat Komunale.

3.1 Objektivat e përgjithshme
Objektivat e përgjithshme të Strategjisë dhe Planit të Veprimit janë:
1. Të sigurojë mbështetjen e opinionit publik mbi nevojën për një menaxhim më të mirë të
burimeve të mjedisit;
2. Të rrisë ndërgjegjësimin për Burimet Natyrore dhe pronësinë/përdorimin e komuniteteve
rurale;
3. Të rrisë ndërgjegjësimin për subjektet specifikë të rëndësisë së Pyjeve dhe Kullotave
Komunale;
4. Të informojë dhe përfshijë aktorë të veçantë në praktikat më të mira për menaxhimin e
qëndrueshëm të burimeve natyrore.

3.2 Objektivat specifike
a. Të rrisë vizibilitetin e Projektit të Zhvillimit të Burimeve Natyrore;
b. Të krijojë dhe ruajë një marrëdhënie të ngushtë me mas median në interes të Projektit të
Zhvillimit të Burimeve Natyrore;
c.

Të zhvillojë partneritetin midis Njësive të Qeverisjes Vendore dhe Shërbimit Pyjor, i cili do të
lejojë NjQV-të të gjenerojnë më tej një ndërgjegjësim pozitiv rreth Burimeve Natyrore për
komunitetet e tyre;

d. Të nxisë një partneritet efiçient ndërmjet aktorëve në të gjitha nivelet;
e. Të mundësojë gjithë informacionin e duhur në lidhje me praktikat më të mira për të gjithë
aktorët qoftë në zhvillimin rural, menaxhimin e burimeve natyrore si dhe në administrimin e
pyjeve;
f.

Të rrisë ndërgjegjësimin për çështjet e ndryshimeve klimatike dhe kontributin e pyjeve në
zvogëlimin e ndikimeve të tyre;

g. Të sigurojë vizibilitet të vendimeve dhe veprimeve të marra nga institucionet e përfshira në
menaxhimin e Pyjeve dhe Kullotave Komunale;
h. Të sigurojë vizibilitet të rezultateve dhe gjetjeve të marra nga PZHBN-ja;
i.

Të promovojë ndikimin social dhe ekonomik të menaxhimit më të mirë të burimeve mjedisore.
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4 Mjetet e Komunikimit
4.1 Logoja dhe slogani
Logoja e strategjisë u krijua me qëllim promovimin e vlerave të Burimeve Natyrore dhe përbëhet nga
kombinimi i tre elementëve të natyrës, kullotave, bujqësisë dhe pyjeve në zemër të saj.
Logoja u përzgjodh mes katër të tjerave të propozuara si ajo më tërheqëse dhe kumptimplotë. Logot
do të shoqërojnë strategjinë dhe aktivitetet që do të zbatohen brenda kuadrit të tyre të zbatimit.

Slogani/vizioni i strategjisë është:

“Puno për Pyjet tona – Puno për të Ardhmen tonë””

4.2 Mënyrat e komunikimit
Disa mjetet e sugjeruara janë:
•

Media (Televizion, radio)

•

Gazeta (kombëtare dhe kryesisht ato lokale)

•

Broshura dhe fletushka tematike (të përgatitura me kujdes për t’u përdorur në mënyrë
miqësore dhe lehtësisht të kuptueshme)

•

Faqe kombëtare dhe rajonale (jo vetëm të bazuara në projekt, por mund të integrohen
faqe të tjera nga mbështetësit dhe përfituesit

•

Takime direkte (gjatë festimit të ditëve mjedisore, ngjarjeve vendore si festivalet, ditët e
rëndësishme, etj.)

4.3 Grupet e synuara
Grupet kryesore të synuara të strategjisë së komunikimit janë:


Aktorët: organet qeveritare, institucionet e arsimit dhe kërkimeve, Federatat Rajonale të
Pyjeve dhe Kullotave Komunale, këshilltarët privat të pyjeve dhe profesionistë të tjerë të
fushës, OJQ të tjera, mas media.



Publiku i gjerë, veçanërisht komunitetet rurale: të gjithë banorët që përfitojnë nga transferimi i
pyjeve dhe kullotave komunale në shoqatat e përdoruesve të pyjeve



Brezat e rinj: fëmijët e shkollave dhe studentët.
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5 Analizat e aktorëve, roli dhe përgjegjësitë e tyre mbi
ZHBN dhe MPKK
5.1 Niveli kombëtar
a. Ministria e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave
Ministria e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave (MMPAU) është institucioni qendror
përgjegjës për mbrojtjen, menaxhimin, qeverisjen dhe kontrollin e zonave të pyjeve dhe kullotave
kombëtare, zonave të mbrojtura dhe parqeve kombëtare, mjedisit natyror, florës dhe faunës natyrore,
bimëve mjekësore dhe produkteve të tjera jo drusore të pyjeve, etj., sipas Ligjit nr. 9385 “Mbi Pyjet
dhe Shërbimin Pyjor. Objektivi i MMPAU është menaxhimi i qëndrueshëm i burimeve të pyjeve dhe
kullotave përmes zhvillimit të politikave të duhura dhe mjeteve për zbatimin e tyre. Ministri i MMPAU
miraton programin për zhvillimin e sektorit të pyjeve dhe kullotave, të hartuar nga Shërbimi Pyjor,
miraton rregullat dhe procedurat për pjesëmarrjen publike në vendimmarrjen e strukturave të
menaxhimit. Midis të tjerave strukturat e MMPAU kryejnë menaxhimin e pyjeve dhe ushtrojnë
funksionet e kontrollit në pyjet publike dhe private.
Drejtoria e Politikave të Pyjeve dhe Kullotave (DPPK) është struktura kryesore brenda MMPAU
përgjegjëse për zhvillimin e pylltarisë komunale dhe ka një rol drejtues në zbatimin e strategjisë së
ndërgjegjësimit dhe planit të veprimit.
b. Ministria e brendshme
Ministria e brendshme është aktori kryesor në procesin e transferimit të pronave të patundshme
shtetërore në njësitë e qeverisjes vendore (komuna dhe bashki). Për shkak të vetëqeverisjes së
NJQV, Ministria e brendshme, pas përfundimit të transferimit, i mbështet ato me grante përmes
procesit të konkurrimit të projekteve.
c.

Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe mbrojtjes së konsumatorit

Misioni i Ministrisë së Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit (MBUMK) përfshin mes të
tjerash informimin/komunikimin dhe shërbimin këshillimor në pyje për fermerët shqiptarë si dhe
menaxhimin e qëndrueshëm të tokës së lërueshme. MBUMK mund të luajë një rol të rëndësishëm
përmes aktiviteteve të informimit/komunikimit dhe shërbimin këshillimor në zonat rurale të mbuluara
nga PZHBN dhe nëpërmjet zbatimit të strategjisë së zhvillimit rural.
d. Universiteti Bujqësor i Tiranës / Fakulteti i Shkencave Pyjore
Universiteti Bujqësor i Tiranës (UBT) është qendra e vetme për studime universitare dhe
pasuniversitare, kërkime shkencore, trajnimin dhe zgjerimin e njohurive në fushën e bujqësisë dhe
ushqimit (Agronomi, Kopshtari dhe Mbrojtje e Bimëve, Ekonomi dhe Politikë Agrare, Agromjedis dhe
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Ekologji, Teknologji e Agroushqimit), Ekonomisë e Tregtisë së Kafshëve, Akuakulturë dhe Menaxhimit
të Peshkimit, Inxhinierisë së Pyjeve, Veterinarisë etj. UBT mund të luajë një rol të rëndësishëm si një
qendër kryesore për arsimin dhe kërkimin shkencor në fushën e pylltarisë dhe shërbimin këshillimor.
e. Agjencia e Mjedisit dhe Pyjeve
Agjencia e Mjedisit dhe Pyjeve shërben si ent kombëtar për monitorimin e mjedisit në përgjithësi (ajri,
uji, ndotja, shëndeti i pyjeve, etj.) në përputhje me legjislacionin mjedisor dhe në një mënyrë të
veçantë merret me pyjet, kullotat dhe produktet jo drusore të pyjeve. Kjo agjenci mund të luajë një rol
të rëndësishëm për organizimin e shërbimit këshillimor të pyjeve në të ardhmen dhe përgatitjen e
shënimeve teknike për menaxhimin shumëdrejtimësh të pyjeve, etj.
f.

Shoqata Kombëtare e Pyjeve dhe Kullotave Komunale

Shoqata Kombëtare e Pyjeve dhe Kullotave Komunale (SHKPKK) është krijuar përmes nismës së
drejtuar nga poshtë lart të federatave rajonale që kërkonin të nxisnin përfaqësimin e interesave të
anëtarëve të tyre në nivel kombëtar. SHKPKK përfaqëson një rrjet të gjerë të Shoqatave të
Përdoruesve të Pyjeve dhe Kullotave Komunale dhe Federatave Rajonale të tyre dhe strukturat e saj
ofrojnë një mundësi për të institucionalizuar pyjet komunale në Shqipëri si dhe i japin fuqi
kundërvepruese strukturave të qeverisë.
SHKPKK ka për qëllim ngritjen e kapaciteteve të SHPPK dhe Komunave për menaxhimin e
qëndrueshëm të burimeve të tyre, si dhe të ofrojë transparencë dhe të përfaqësojë interesat e
komuniteteve në nivelin më të lartë lidhur me pylltarinë komunale. Aktivitetet e SHKPKK janë të
lidhura drejtpërdrejtë me menaxhimin e qëndrueshëm të pyjeve dhe kullotave. Qëllimi i SHKPKK
është të përmirësojë administrimin komunal të pyjeve dhe të mbështesë, përmes mbrojtjes, edukimin
dhe informimin, menaxhimin përgjegjës të federatës rajonale dhe Shoqatave të Përdoruesve të
Pyjeve të pronave komunale.
SHKPKK synon të marrë përsipër burimet e Shoqatës drejt avancimit të restaurimit, nxitjes dhe
mirëmbajtjes së pyjeve të shëndetshme komunale, duke kontribuar në shëndetin ekonomik dhe
ekologjik në pyjet dhe komunitetet e Shqipërisë. Ndër të tjera, ky angazhim përfshin elementet e
mëposhtëm:
•

koordinimin dhe bashkëveprimin me aktorë të tjerë për të siguruar shërbimet ndaj anëtarëve
të tij

•

SHKPKK do të përkrahë përmirësimin e politikave të pyjeve, decentralizimin dhe menaxhimin
e pyjeve komunale në mbështetje të interesave të anëtarëve të tij.

•

sigurimin e informacionit dhe edukimin e kujdesshëm në lidhje me përdorimin e pyjeve dhe
çështjeve të pylltarisë për anëtarët e SHKPKK, publikun dhe median, etj.
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Federata në nivel
Kombëtar

Përfaqësim, lobim dhe përkrahje

Ministritë dhe DPPK

Forcim kapaciteti,
sigurim informacioni

Federatat
Rajonale

Forcë kundërvepruese

Drejtoritë e Shërbimit
Pyjor

Forcim kapaciteti,
Sigurim informacioni

Fshatrat e SHPPK
Komunale

Komunikim/Informacion,
Trajnim, Menaxhim pyjesh, etj.

Përdorues i Pyjeve
dhe Kullotave

Figura 1. Roli i SHKPKK, Federatave Rajonale dhe Shoqatës së Përdoruesve të Pyjeve në nivele të ndryshme

g. Shoqata e Komunave të Shqipërisë
Shoqata e Komunave të Shqipërisë (SHKSH) është themeluar në vitin 1997, me iniciativën e një grupi
kryetarësh nga bashki dhe komuna të ndryshme të vendit. Misioni i SHKSH është të mbrojë interesat
e përbashkëta dhe t’u shërbejë bashkive dhe komunave të Shqipërisë, për të arritur dhe zhvilluar
demokratizimin dhe decentralizimin e qeverisjes për përmbushjen e standardeve evropiane të
Vetëqeverisjes Vendore, sipas parimeve të Kartës Evropiane të Autonomisë Vendore.
SHKSH, ndër të tjera, ka për qëllim të sigurojë një platformë për përhapjen e informacionit në
qeverisjet vendore duke mundësuar shkëmbimin e përvojave më të mira dhe duke luajtur rolin e një
katalizatori në propagandimin dhe zbatimin e këtyre përvojave në njësitë e tjera vendore.
h. Forumi i Zonave Malore
Forumi i Zonave Malore synon të angazhojë komunitetet vendore të lidhura dhe aktorët si dhe të
mobilizojë burimet në drejtim të menaxhimit të qëndrueshëm të zonave malore në nivel vendor dhe
rajonal. Krijimi dhe procesi i forcimit të Forumit të Zonave Malore asistohet nga Agjencia e Zhvillimit të
Zonave Malore (AZHZM), si rezultat i një procesi të drejtuar nga poshtë lart i forcimit të Forumeve të
Zonave Malore të rretheve Përmet, Kukës, Korçë, Mirditë, Dibër, Berat, Librazhd e Mat. Anëtarësia e
Forumeve të Zonave Malore është e larmishme, me pjesëmarrje të përfaqësuesve të Njësive të
Qeverisjes Vendore, Komuniteteve të Biznesit, Organizatave të Shoqërisë Civile (OSHC), ekspertë të
pavarur, etj
Forumi i Zonave Malore është një partner i mundshëm për zbatimin e kësaj strategjie të
ndërgjegjësimit, sepse mund të luajë një rol të rëndësishëm në mobilizimin e komuniteteve dhe
aktorëve vendorë në identifikimin e mundësive për zhvillimin e zonave malore, orientimin e
komuniteteve vendore drejt vetëqeverisjes dhe zhvillimin e qëndrueshëm të zonave malore, etj.
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i.

Organizatat Ndërkombëtare

I gjithë procesi i krijimit të pylltarisë komunale i zhvilluar deri tani, ka ndodhur kryesisht në sajë të
mbështetjes së projekteve të ndryshme dhe programeve të financuara nga organizata ndërkombëtare
të tilla si Banka Botërore, USAID (Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillimin Ndërkombëtar),
SNV, SIDA, WFP (Programi Botëror i Ushqimit) etj. Banka Botërore ka mbështetur Menaxhimin e
Pyjeve Komunale (MPK) përmes komponentit të projektit të pylltarisë të pyjeve komunale.
Si rrjedhim, disa organizata ndërkombëtare si USAID, SNV dhe SIDA i kanë dhënë mbështetje
teknike SHPPK-ve të krijuara përmes programeve të ndryshme të ndryshme trajnimi, seminareve,
stërvitjeve, shkëmbimit të vizitave, udhëtimeve për studim etj. Si rezultat shumica e SHPPK-ve kanë
përmirësuar organizimin dhe funksionimin e tyre, duke u bërë më të aftë dhe aktivë në procesin e
menaxhimit të pyjeve komunale.

5.2 Niveli Rajonal
a. Këshilli Rajonal
Kushtetuta e Shqipërisë përcakton dy nivele të qeverisjes vendore. Vetëqeverisja konsiston në
bashki, komuna dhe rajone. Bashkitë/Komunat janë njësi bazë të qeverisjes vendore, ndërsa rajoni
është niveli i dytë dhe përbëhet nga disa njësi bazë të qeverisjes vendore me lidhje tradicionale,
ekonomike dhe sociale dhe interesa të përbashkëta.
Dy nivelet e vetëqeverisjes vendore janë të ndryshme. Kushtetuta ka për qëllim të shmangë një
qeverisje vendore tradicionale të nivelit të dytë në favor të një niveli bazë shumë të fortë të qeverisjes
vendore, më afër me komunitetin vendor dhe më të përgjegjshëm ndaj tyre, duke siguruar në të
njëjtën kohë një dimension koordinimi dhe harmonizimi. Diferencimi kushtetues pasqyrohet qartë në
funksionet e tyre thelbësore, dhe në zgjedhjen dhe përbërjen e përfaqësuesve dhe organeve
ekzekutive të dy niveleve të njësive të qeverisjes vendore. Duhet të theksohet gjithashtu se nuk ka
asnjë epërsi apo inferioritet midis dy niveleve të qeverisjes vendore, sepse çdo nivel i qeverisjes
vendore (apo njësi) ka funksionet e veta, të cilat nuk mund të pengohen nga nivelet ose njësitë e
tjera. Organet përfaqësuese (këshilli) dhe ekzekutive (kryetari i bashkisë) të bashkisë dhe komunave
zgjidhen çdo katër vjet nga zgjedhjet e përgjithshme të drejtpërdrejta dhe me votim të fshehtë.
Organi përfaqësues i rajonit (këshilli rajonal) nuk zgjidhet në mënyrë të drejtpërdrejtë; ai përbëhet nga
anëtarë të deleguar nga këshillat e zgjedhura të bashkive dhe komunave në raport me popullsinë e
tyre, por gjithnjë më pak se një anëtar, si përcaktohet nga ligji nr. 8652 “Mbi organizimin dhe
funksionimin e Qeverisjeve Vendore”

19

Këshilli Rajonal ka kompetencat dhe detyrat e mëposhtme:
a. miraton strukturën organizative dhe rregullat kryesore të administrimit rajonal, të njësive të
varura buxhetore, si dhe numrin e stafit;
b. miraton ndryshimin e pronësisë apo të transfertës nën përdorimin e palëve të treta;
c.

vendos vlerat e të gjitha taksave dhe tarifave të rëndësishme, etj.

b. Prefektura
Institucioni i Prefekturës ka një rol mbikëqyrës në zhvillimin e pylltarisë komunale. Sipas udhëzimit të
MMPAU Nr. 3 datë 22.6.2007 “Mbi procedurën e miratimit të planeve të menaxhimit të pyjeve dhe
kullotave rajonale” plani i menaxhimit të pyjeve komunale , i miratuar nga Këshilli i NJQV duhet të
konfirmohet nga Prefekti, në përputhje me ligjin. Institucioni i Prefekturës mund të luajë një rol të
rëndësishëm në fushatën e ndërgjegjësimit në nivel rajonal.
c.

Drejtoria e Shërbimit Pyjor në nivel Rajoni ose/dhe Rrethi

Shërbimi Pyjor i Rrethit (SHPRR) është niveli më i ulët i Strukturës së Shërbimit Pyjor dhe një njësi e
specializuar për funksionet teknike të kontrollit, në MMPAU. Ndër të tjera, Shërbimi Pyjor i Rrethit
kontrollon zbatimin e dispozitave ligjore dhe nënligjore në fuqi për pyjet, kullotat, zonat e mbrojtura,
florën dhe faunën natyrore, aktivitetet e gjuetisë dhe aktivitete të tjera që ndodhin në përgjithësi në
pyje. SHPRR, në bashkëpunim të ngushtë me NJQV, luan një rol të rëndësishëm në procesin e
transferimit të pyjeve dhe në të ardhmen e afërt mund të shërbejë si një organ këshillimor pyjor për
pyjet komunale dhe private.
Struktura e menaxhimit pyjor e SHPRR në bazë të ligjit 7 ka për detyrë të organizojë trajnime dhe
shërbime këshillimore për pronarët privatë dhe strukturat e specializuara në qeverisjet vendore.
d. Federata Rajonale e Pyjeve dhe Kullotave Komunale
Strukturat e Federatës ofrojnë një mundësi për të institucionalizuar pylltarinë komunale në Shqipëri
dhe i japin forcë kundërvepruese strukturave të qeverisë. Krijimi i Federatave dhe i statuteve të tyre
bazohen në Ligjin Shqiptar për “Organizatat Joqeveritare (OJQ-të) (më vonë ndryshuar në organizata
jofitimprurëse) Federatat mund të ngrejnë kapacitete të SHPPKve dhe Komunave për menaxhimin e
qëndrueshëm të burimeve të tyre. Federatat mund të ofrojnë transparencë dhe përfaqësojnë interesat
e komuniteteve në nivelin më të lartë lidhur me pylltarinë komunale.
Tashmë, federatat ekzistuese rajonale e luajnë këtë rol në përpjekje të aktiviteteve lobuese për
përmirësimin e kuadrit ligjor të pylltarisë dhe veçanërish të ligjit të ri të miratuar të pylltarisë, duke
kërkuar të merret në konsideratë përvoja, interesat dhe kërkesat e komuniteteve vendore dhe
SHPPK-ve. Qeveria dhe institucionet e tjera shtetërore kanë pranuar kërkesën e tyre për të shqyrtuar
dhe përmirësuar ligjin e pylltarisë. Si rezultat i aktiviteteve të lobimit, përfaqësuesit e federatave
7
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rajonale kanë patur disa takime me qeverinë qendrore dhe aktorë të tjerë përfshirë këtu dhe Bankën
Botërore në Shqipëri.

5.3 Niveli Vendor
a. Njësia e Qeverisjes Vendore
Organet përfaqësuese (këshilli) dhe ekzekutive (kryetari i bashkisë) të bashkive dhe komunave
zgjidhen çdo katër vjet nga zgjedhjet e përgjithshme të drejtpërdrejta me votim të fshehtë. Ligji për
Qeverisjen Vendore 8, përcakton tre lloje funksionesh për njësitë e qeverisjes vendore:
1. ekskluzive/të vetat,
2. të përbashkëta dhe
3. të deleguara (të detyrueshme së bashku me ato jo të detyrueshme).
Ai përcakton gjithashtu disa lloje të autoriteteve, të tilla si: rregulluese, administrative, të investimit dhe
shërbimit. Çdo komunë, bashki dhe rajon ka të drejtat e mëposhtme:
a. të drejtat e pronësisë
•

Qeverisja vendore mund të ushtrojnë të drejtat e pronësisë, duke përfshirë të drejtën për
të blerë, shitur ose dhënë me qera pronat e luajtshme dhe të paluajtshme apo të
përdorimit të tyre, si dhe të ushtrojnë të drejta të tjera në mënyrën e përcaktuar në ligj.

•

E drejta e qeverive vendore për të marrë pronësinë nëpërmjet shpronësimit për shkak të
interesave publike, përcaktohet nga një ligj i veçantë.

•

Të drejtat e pronësisë ushtrohen nga këshilli përkatës dhe ato nuk mund t’i delegohen
askujt tjetër.

b. E drejta për të gjeneruar të ardhura dhe për të bërë shpenzime
•

Qeveritë vendore mund të sigurojnë të ardhura dhe të bëjnë shpenzime që lidhen me
zbatimin e funksioneve të tyre.

•

Njësitë e qeverisjes vendore kanë të drejtë për të vënë taksa dhe tarifa për shërbimet dhe
nivelin e tyre, në pajtim me legjislacionin në fuqi dhe interesat e komunitetit.

c.

E drejta për t’u angazhuar në aktivitete ekonomike
•

Qeveritë vendore kanë të drejtë të angazhohen në aktivitete ekonomike për ekzekutimin
e funksioneve të tyre në interes të komunitetit që ato përfaqësojnë, duke mundësuar që
këto aktivitete të mos bien në kundërshtim me drejtimin kryesor të politikave ekonomike të
shtetit.

•

Pjesa më e madhe e të ardhurave nga aktivitetet ekonomike do të përdoret për
mbështetjen dhe zbatimin e funksioneve publike.

8
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NJQV-të janë përgjegjëse për menaxhimin dhe zhvillimin e pyjeve komunale sipas planit të
menaxhimit pyjor dhe dispozitës së Ligjit nr. 9385 “Mbi Pyjet dhe Shërbimin Pyjor” dhe
amendamenteve të tij. Gjithashtu NjQV-të kënë të drejtën (sipas VKM Nr. 22, më 09.01.2008) e
menaxhimit dhe qeverisjes së pyjeve komunale në pronësi të tyre, duke përfshirë:
•

Punët për restaurimin e pyjeve;

•

Prerjen e trungjeve për dru zjarri, grumbullimin e produkteve jo drusore të pyjeve (PJDP) dhe
kullotjen e kafshëve për nevojat e familjeve që jetojnë në zona rurale;

•

Korrjen e drurëve për përfitime ekonomike (të drurit, PJDP, etj.);

•

Dhënien me koncesion të pyjeve komunale në pajtim me kudrin ligjor në fuqi.

b. Këshilli i fshatit
Në ndarjen administrative të Shqipërisë, fshati është njësia më e ulët administrative e njohur dhe
është pjesë përbërëse e komunës. Fshati ka kufijtë e vet tradicional dhe territorin që njihet dhe
respektohet nga fqinjët e tyre. Çdo fshat ka një këshill të zgjedhur dhe drejtuesin e këshillit (prijësi i
fshatit) dhe luan një rol të rëndësishëm në procesin e transferimit nëpërmjet krijimit të komisioneve të
pyjeve dhe kullotave të fshatit. Komisionet e fshatrave kanë luajtur rolin e qelizave bazë për krijimin e
shoqatave të përdoruesve të pyjeve dhe kullotave në nivel fshati dhe komune. Që prej organizimit të
popullatës vendore në nivel fshati, menaxhimi i pyjeve në nivelin e përdoruesve është më i lehtë për
t’u zbatuar. Komisionet e fshatit marrin vendime përsa i përket caktimit të kufijve, duke emëruar
përdoruesit dhe përcaktuar përdorimin, si dhe duke zbatuar planet e mbrojtjes dhe përmirësimit të
pyjeve komunale. Ata gjithashtu luajnë një rol të rëndësishëm në administrimin dhe zgjidhjen e
konflikteve.
c.

Shoqata e Përdoruesve të Pyjeve

Shoqatat e Përdoruesve të Pyjeve dhe Kullotave janë OJF dhe luajnë një rol parësor në procesin e
transferimit. Për të qenë të aftë të kryejnë menaxhimin e pyjeve dhe kullotave komunale, të gjithë
përdoruesit e tyre në komunitete janë të organizuar si anëtarë të SHPPK-ve. Procesi i pyjeve dhe
kullotave komunale mbështet rritjen e menaxhimit nga njerëzit të pyjeve e kullotave të tyre. Baza dhe
grupi iniciator për krijimin e SHPPK janë komisionet e fshatrave.
Krijimi i SHPPK-ve dhe statuti i tyre bazohet në Ligjin Shqiptar për “Organizatat Jofitimprurëse (OJFtë)” (më vonë ndryshuar në organizata jo fitimprurëse). Për të ndihmuar procesin e krijimit të SHPPKve, Ministria e Bujqësisë dhe Ushqimit (në atë kohë përgjegjëse për sektorin e pylltarisë) hartoi një
statut model dhe të gjitha SHPPK-të u krijuan dhe regjistruan në gjykatë si organizata komunale jo
fitimprurëse. Krijimi i SHPPK-ve garanton pjesëmarrjen e komunitetit në menaxhimin e pyjeve dhe
kullotave komunale. Shoqatat luajnë një rol shumë të rëndësishëm në zbatimin e planeve të
menaxhimit në nivel komune dhe fshati, duke shprehur mendime dhe ide në lidhje me investimet e
nevojshme. Shërbimet kryesore që ofrojnë SHPPK-të përcaktohen në statutin e tyre. Si organizata
jofitimprurëse ato ofrojnë kryesisht trajnime për anëtarët e tyre. Në komunat ku janë themeluar
SHPPK-të, përdoruesit/pronarët e pyjeve dhe kullotave janë të organizuar dhe përfitojnë mbështetje
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teknike. Kjo mbështetje jepet kryesisht nga teknikët e SHPPK-ve. Një tjetër shërbim që SHPPK-të u
ofrojnë anëtarëve tyre është lobimi veçanërisht në amendamentet e ligjit të pylltarisë. Nëpërmjet
federatave rajonale ata nxisin ndryshimet mbi një pjesë të rëndësishme të ligjit të pylltarisë. Përmes
lobimit, SHPPK i japin shtysë aktorëve politikë për të arritur qëllimet e tyre.
Anëtarët e SHPPK-ve janë të gjithë përdorues të pyjeve dhe kullotave komunale. Shoqatat e pyjeve
dhe kullotave komunale mbështesin rritjen e pjesëmarrjes së fermerëve në menaxhimin e pyjeve dhe
kullotave të tyre, veçanërisht në zonat malore. Përdoruesit e pyjeve administrojnë pyjet e familjes ose
të fshatit në përdorim të tyre në një mënyrë empirike, e cila shpesh herë është e ngjashme me
parimin e menaxhimit shumëdrejtimësh të pyjeve. Ata i përdorin pyjet për të siguruar të mira të
ndryshme si dru zjarri, foragjere, produkte jo drusore të pyjeve dhe për kullotje, etj., bazuar në
njohuritë e tyre empirike të transmetuara përmes brezave.
d. OJF-të vendore
Shoqëria civile luan një rol të rëndësishëm. Synimi i saj kryesor është nxitja e zhvillimit të
qëndrueshëm dhe rritja e ndërgjegjësimit publik. Ka disa projekte të zbatuara nga OJF-të, të cilat
mund të krijojnë sinergji me nisma të tjera të bazuara shtetërore për të rritur nivelin e ndikimit të
objektivave. OJF-të kanë zhvilluar mjete gjithëpërfshirëse dhe mënyra komunikimi me aktorë të tjerë
të cilat mund të lehtësojnë zbatimin e strategjive kombëtare dhe rajonale, duke rritur nivelin e dialogut
dhe pjesëmarrjes së autoriteteve vendore dhe grupeve të tjera të interesit. Si organizma asnjanës, ato
kanë më shumë avantazhe në vendosjen e një komunikimi të vërtetë dhe aktiv me qytetarët në
menaxhimin e vlerave natyrore. Numri i OJF-ve në vend është shumë domethënës dhe gatishmëria e
tyre për të krijuar rrjete dhe specializuar në aspekte të ndryshme mjedisore, është një vlerë kyçe.
e. Shkollat
Shkollat mund të luajnë një rol shumë të rëndësishëm për edukimin mjedisor të nxënësve dhe
studentëve të tyre në lidhje me menaxhimin e pyjeve dhe kullotave komunale. Vizioni i Qeverisë 9 për
arsimin bazohet në modelin e edukimit të vazhdueshëm duke filluar që nga mosha parashkollore dhe
duke vazhduar përmes gjithë kursit të jetës dhe të kuptuarit e çështjeve mjedisore është një pjesë e
thelbësore e këtij procesi. Objektivi i sistemit arsimor është formimi i kapaciteteve dhe aftësive
individuale për të fituar njohuri dhe për t’i përdorur ato.
Strategjia e përfshirjes së konsideratave mjedisore në sistemin e arsimit do të japë rezultate vetëm në
afat më të gjatë, ndërsa fëmijë me një nivel më të lartë të ndërgjegjësimit mjedisor sesa prindërit e
tyre hyjnë në tregun e punës. Sa më shpejt të futet në kurrikul një dimension mjedisor sistematik, aq
më shpejt mund të arrihet ky rezultat. Qeveria e pranon këtë dhe Strategjia Kombëtare e Arsimit për
vitet 2004-2015 e Ministrisë së Arsimit konstaton: “Mjedisi në formën e studimeve kushtuar mjedisit do

të jetë një lëndë e re në kurrikulën parauniversitare, por duke qenë se ai ndikon në mënyrë të
9
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drejtëpërdrejtë në shumë aspekte të jetës njerëzore dhe në suksesin e mundshëm të Planit Kombëtar
të Zhvillimit të Shqipërisë, duhet të merret në konsideratë edhe në një gamë të gjerë lëndësh tashmë
të përfshira në kurrikul.” Janë ndërmarrë hapa pozitivë. Një kuadër tërësisht i ri kurrikule është hartuar
(në vitin 2004). Në këtë kurrikul të re janë bërë përpjekje për të paraqitur çështje mjedisore.
Megjithatë, për shkak të kufizimeve të burimeve është vendosur të mos futen Studime Mjedisore si
lëndë më vete, por të bëhen përqasje ndër-kurrikulare dhe të ndërfuten aspekte mjedisore në pesë
lëndët e mëposhtme: a) Biologji, b) Sociologji; c) Kimi; d) Fizikë; e) Gjeografi.
Ekziston edhe një ekstra kurrikul për Studime Mjedisore në dispozicion të të rinjve 15-18 vjeç. Për t’i
dhënë ndikim këtij ndryshimi, trajnimi i mësuesve duhet të përfshijë çështje mjedisore, duhet të
zhvillohen module mësimore të përshtatshme dhe të vihen në dispozicion materiale edukative, duke
përfshirë të drejtën për informacion që është e rëndësishme për grupmoshat përkatëse. Ndërsa
mësuesit dhe trajnuesit mund ta bëjnë vetë këtë gjë, ekziston një pasuri e përvojës ndërkombëtare që
do të zgjerojë përpjekjen kombëtare në këto fusha e cila, si pasojë është e rëndësishme të përfshihet.
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6 Mangësitë dhe mundësitë
6.1 Analiza “SWOT”
Pikat e forta


Vullneti i komuniteteve rurale për







emër të institucioneve qendrore për

avantazh/përfitim të familjeve të tyre dhe

përmirësimin e politikave dhe mjeteve për

gatishmëria e tyre për të marrë pjesë

transferimin e pyjeve dhe kullotave

aktivisht në veprimtaritë që mbështesin

shtetërore në pronësi të

menaxhimin e qëndrueshëm të pyjeve dhe

komunave/bashkive;


Mungesa e informacionit dhe trajnimeve

Që prej fillimit të periudhës së tranzicionit

përgatitore të Këshillave të NJQV-ve të

komunitetet rurale kujdesen për mbrojtjen

komunave dhe bashkive dhe SHPPK-ve

dhe restaurimin e pyjeve dhe kullotave

lidhur me kuadrin ligjor dhe rregullat që

brenda dhe/ose afër kufijve të zonave të tyre

mundësojnë kryerjen normale të procesit

rurale;

dhe qëndrueshmërinë e tij;

Përvoja e fituar nga pjesëmarrja në procesin



Mungesa e vizionit dhe njohurive në lidhje

e menaxhimit të pyjeve dhe kullotave

me institucionet përkatëse të arsimit dhe

komunale.

kërkimit (Fakulteti i Shkencave Pyjore dhe
Agjencia e Mjedisit dhe Pyjeve) të pyjeve

Prania e një numri të konsiderueshëm

komunale dhe atyre të fermerëve;

ekspertësh me përvojë të pyjeve dhe
kullotave të cilët janë të gatshëm për t’u



Mungesa e gatishmërisë dhe garancisë në

menaxhimin e pyjeve komunale në

tokave për kullota;


Dobësitë



Emërimi politik i specialistëve pa përvojë në

përfshirë në procesin e menaxhimit të pyjeve

poste kryesore të institucioneve qendrore,

dhe kullotave, për të ofruar kontributin e tyre

rajonale dhe vendore në lidhje me zbatimin e

dhe zbatuar bashkë me komunitetet rurale

strategjisë së menaxhimit të burimeve

përvojat më të mira të menaxhimit të pyjeve;

natyrore;

Mirëkuptimi dhe mbështetja e vazhdueshme



Mungesa e një kuadri të përshtatshëm ligjor

(teknike, financiare, etj.) nga organizatat

për transferimin e pyjeve dhe kullotave

ndërkombëtare për një zhvillim të programuar

shtetërore, si një garanci për menaxhimin e

dhe të qëndrueshëm të burimeve natyrore në

qëndrueshëm të pylltarisë komunale;

Shqipëri;


Pranimi i Shqipërisë në familjen e BE-së.
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Mundësitë




Ekzistojnë përvoja paraprake të dobishme
SHPPK, që mund të zbatohen me sukses në

(ËB, GEF, SNV, SIDA, etj.) dhe mund të

rajone të ndryshme të vendit;

ndërpritet nëse s’ka mbështetje financiare
nga jashtë;

Krijimi i SHPPK-ve në komunat me pyje të


Gjatë zbatimit të procesit të transferimit

kryesore të vendit (aktualisht janë regjistuar

aktorët e përfshirë mund të humbasin kohë

ligjërisht 250 SHPPK) dhe së bashku me

dhe energji sepse atyre u duhet të bëjnë

federatat pyjore rajonale ato kanë kapacitet

shumë përpjekje për korrigjimin e procesit

për t’u marrë më mirë me pyjet komunale dhe

dhe realizimin e çështjeve që mungojnë;


Institucionet qendrore nuk janë të ndjeshme

Krijimi i modeleve tëfermave agro-pyjore në

ndaj kërkesës ligjore të komuniteteve rurale

gjithë rajonet e vendit mund të shërbejë si

për transferimin e pyjeve dhe kullotave në

shkollë në fushën e trajnimit të komuniteteve

nivel fshati dhe përdoruesi dhe për

rurale për menaxhimin qëndrueshëm të tokës

përgatitjen e kuadrit ligjor për pyjet

dhe burimeve natyrore nga fermerët në

komunale;

përdorim ose në pronësi të tyre;



Mungesa e një strategjie afatmesme për

Prania e SNV-së në Shqipëri me disa zyra

zhvillimin e sektorit të pyjeve dhe kullotave

rajonale ndihmon dhe lehtëson procesin e

komunale në Shqipëri;

transferimit të pyjeve dhe kullotave shtetërore
dhe menaxhimin e qëndrueshëm të tyre
përmes ngritjes së kapaciteteve dhe
trajnimeve për SHPPK-të dhe NJQV-të;


Procesi nuk është i qëndrueshëm dhe
mbështetet nga organizatat ndërkombëtare

përdoruesit e tyre;





mbi menaxhimin e pyjeve të fermerit në disa

transferuara ka përfunduar në pjesën



Kërcënimet



Procesi i ngadaltë i zhvillimit të sektorit të
pyjeve dhe kullotave komunale është i lidhur
me indiferencën e institucioneve qendrore
në drejtim të këtij procesi.

Disa komuna dhe bashki kanë filluar të
caktojnë specialistë pyjesh në stafin e tyre.
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7 Plani i Veprimit
Kjo strategji i drejtohet tre grupeve të veçanta, të cilët janë:
1. Aktorët kryesorë – duke u fokusuar më shumë mbi nevojën për rritjen e komunikimit;
2. Publiku i gjerë, veçanërisht ai i zonave rurale – me qëllim specifik rritjen e ndërgjegjësimit
në menaxhimin e qëndrueshëm të pyjeve dhe kullotave;
3. Nxënësit e shkollave dhe studentët – duke krijuar baza të mira edukative në të ardhmen
për t’u bërë Përdorues apo Aktorë kryesorë në menaxhimin e pyjeve dhe kullotave.
Veprimet në favor të secilit janë përshkruar më poshtë në paketa, veçmas sipas grupeve të synuara.
Përveç kësaj, ka veprime të cilat mbulojnë më shumë se një grup dhe shtrihen drejt përshirjes së më
shumë aktorëve.

7.1 Aktivitetet e Planifikimit
Ky plan është hartuar si një komunikim bazë dhe gjithëpërfshirës dhe një strategji e marrëdhënieve
publike për komunikim publik të MMPAU mbi Burimet Natyrore në Shqipëri me fokus të veçantë për
Pyjet dhe Kullotat, përgatitur sipas PZHBN-së. Ai përfshin përkufizimin e formulimit të misionit, stilet e
komunikimit dhe të udhëzimeve për fushatën e ndërgjegjësimit mbi menaxhimin e qëndrueshëm të
pyjeve komunale nga përdoruesit e tyre. Të gjitha çështjet strategjike të trajtuara në këtë dokument
janë menduar të jenë shtresë bazë ose baza e të gjitha aktiviteteve të ndërgjegjësimit dhe promovimit
të MMPAU gjatë vitit aktual dhe në të ardhmen e afërt, për këtë sektor. Një përditësim i vazhdueshëm
i kësaj strategjie sipas monitorimit dhe ecurisë së zbatimit, do të jetë i nevojshëm. Kjo strategji u
konkretizua vizualisht përmes zhvillimit të një identiteti të ri vizual gjithëpërfshirës të PZHBN-së me
një logo të re dhe një slogan të ri.
Plani i Veprimit i strategjisë është hartuar bazuar në konkluzionin se mjedisi dhe veçanërisht pyjet dhe
kullotat komunale nuk janë në prioritetin e dëshiruar për autoritetet dhe veçanërisht mas mediat.
SNPV-ja thekson nevojën për rritjen e vizibilitetit dhe të kuptuarit e përfitimeve dhe rreziqeve që lidhen
me këtë sektor. Aktivitetet e SNPV-së përpiqen të tërheqin vëmendjen e publikut dhe veçanërisht atë
të mediave mbi pyjet dhe kullotat në Shqipëri.
Qëllimi përfundimtar i PV-së është që të rrisë ndërgjegjësimin e aktorëve dhe përfituesve të pyjeve
dhe kullotave komunale si dhe prioritetin e këtij sektori në axhendën e autoriteteve.
Duke marrë parasysh prioritetin e madh global të ndryshimeve klimatike, SNPV-ja konsideron si
prioritet të lartë futjen e parimeve të ekonomisë që përfitojnë nga pylli. PV-ja, përfshin disa materiale
paraprake kryesore që duhet t’u sigurohen komuniteteve në një proces hap pas hapi, duke filluar nga
komunitetet më të përparuara në menaxhimin e pyjeve.
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Të gjitha fushatat - Komunikimi, Edukimi dhe Ndërgjegjësimi Publik - do të fillojnë me një konferencë
për shtyp drejtuar mediave. Në konferencën e shtypit, vizioni për fushatën gjatë kohëzgjatjes së saj
(2010-2012?(periudha për t’u përcaktuar nga PZHBN)) do t'i komunikohet personelit të mbledhur për
shtyp. Këshillohet që konferenca për shtyp të mbahet në një hotel të madh në Tiranë dhe/ose në
rajone apo rrethe të përfshira në PZHBN. Konferenca e shtypit duhet të jetë mjaft e shkurtër dhe
duhet të shoqërohet nga pushimi për kafe dhe ëmbëlsira ose pije dhe kanaçe në varësi të kohës së
ditës së zgjedhur për ta organizuar atë.

Mënyrat e komunikimit
Për sa i përket veprimeve të komunikimit "universi" përcaktohet si shumë totale e grupit të synuar, për
të cilin është drejtuar veprimi i komunikimit. Madhësia e universit do të diktojë metodat për përhapjen
e mesazhit të fushatës. Kur universi është i madh, metodat më efektive për shpërndarjen e
informacionit janë të ashtuquajturat metoda "mbi një linjë të caktuar" (të quajtura edhe ATL), ndërsa
metodat "nën një linjë të caktuar" (BTL) preferohen për një univers të vogël. Dallimi në drejtim të
hartimit dhe përgatitjes së mediave (në krahasim me shpërndarjen e tyre) reflekton madhësinë e
universit të cilit i drejtohet dhe çështjet e kostos që rezultojnë prej saj. Fushatat ATL priren t’i
drejtohen një numri të madh njerëzish me mesazhe të vogla dhe të thjeshta të cilat nuk diferencohen
nga objektivi, ndërsa fushata BTL priren t’i drejtohen një numri më të vogël njerëzish me mesazhe më
të hollësishme të specializuara për audiencë të synuar. Strategjia e Ndërgjegjësimit dhe Plani i
Veprimit orientohet drejt përdoruesve të pyjeve të organizuar në Shoqata të Përdoruesve të Pyjeve
dhe objekt i fushatës janë komunat, ku procesi i transferimit ka përfunduar dhe plani i menaxhimit të
pyjeve komunale, është zhvilluar dhe miratuar. Si e tillë, Strategjia e Ndërgjegjësimit dhe Plani i
Veprimit përqendrohet kryesisht në komunikimin BTL për të gjitha grupet e synuara me përjashtim të
Publikut të Përgjithshëm i cili paraqet një univers të madh mjaftueshëm për një fushatë ATL efektive.
Në lidhje me burimet kryesore të informacionit të përdorura dhe të besuara nga grupet e synuara për
të qenë të informuar, kërkimi ynë i ka identifikuar ato si:
•

Takime të drejtpërdrejta me përdoruesit e pyjeve

•

Televizionet kombëtare dhe lokale dhe në një masë më të vogël shtypi i shkruar

•

Autoritetet vendore apo figura të tjera kompetente (që ofrojnë këshilla për menaxhimin e
pyjeve komunale)

•

Puna e OJQ-ve që krijojnë materiale informative të shtypura

Për secilin prej audiencave të synuara veprimet e propozuara janë një ndërthurje e veprimtarive të
mëposhtme, në varësi të grupit të caktuar të synuar:
•

Botime (A.1)

•

Ngjarje (A.2)

•

Aktivitetet edukative (A.3)

•

Markimi dhe Interneti (A.4)
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Elementet më të rëndësishme që duhet të merren në konsideratë gjatë zbatimit të veprimeve të
propozuara janë:
•

Përdorimi i kanaleve të ndryshme të komunikimit, proporcional me ndikimin tyre për secilin
grup të synuar

•

Përdorimi i mesazheve kryesore/temave të komunikimit për secilin grup të synuar

•

Shprehja e mesazheve në një mënyrë që tërheq vëmendjen që të mbahet mend nga
audienca e synuar

•

Përsëritja e vazhdueshme e mesazheve për një periudhë kohe të qëndrueshme

•

Përdorimi i gjuhës jo teknike

•

Zhvillimi i mesazheve me qëllim jo vetëm informimin, por edhe motivimin e njerëzve për të
ndërmarrë veprim. Çdo fushatë është një thirrje për veprim, pa ndryshim të shfaqur të sjelljes,
fushata do të ruhet vetëm si një ushtrim i padobishëm në shpërndarjen e informacionit

•

Monitorimi i përhershëm e sistematik dhe vlerësimi i informacionit dhe reklamave

7.2 Përshkrimi i veprimeve
A.1. Botimet
Botimet përfshijnë: Fletëpalosjet, Dosjet dhe Broshurat. Në përgjithësi, botimet janë një mjet i
përshtatshëm për shpërndarjen e informacionit, edukimin dhe rritjen e ndërgjegjësimit.
Fletëpalosjet dhe dosjet (A.1.1 and A.1.2)
Fletëpalosjet janë të përshtatshme për sasi të pakët informacioni për t’u shpërndarë një audience
specifike të synuar, me çmim të ulët dhe në një mënyrë të lehtë, duke u postuar në mënyrë
elektronike, dorazi ose duke i shpërndarë në vendet e frekuentuara nga grupet e synuara. Ato janë të
përshtatshme në mënyrë ideale për të mbushur dosjet. Fletëpalosjet mund të prodhohen në masë,
lehësisht dhe me çmim të ulët që shkon në mijëra copë. Pesha e zakonshme e letrës që përdoret për
to është 80 gr në rastin kur fletëpalosja bazohet më tepër në tekst se sa foto dhe 110 gr për ato të
cilat përdorin shumë fotografi për të shmangur rrjedhjen e bojës mbi anën e pasme të letrës.
Fletëpalosjet që do të prodhohen mund të jenë të madhësive të ndryshme në varësi nga sasia e
informacionit që konsiderohet e rëndësishme për të paraqitur.
Një panel apo një paragraf i madh teksti do të jetë i përbashkët për të gjitha fletëpalosjet që synojnë
aktorët kryesorë duke nënvizuar rëndësinë e Pyjeve Komunale për interesat e tyre. Teksti mbetur do
të ndryshojë sipas grupit të synuar të cilit i drejtohet dhe do të përmbajë mesazhe të veçanta për këtë
grup.
Dosjet janë plotësues ideal për fletëpalosjet. Ato mund të printohen në karton me shkëlqim nga jashtë
duke patur logon dhe sloganin e fushatës dhe detajet e kontaktit në anën e pasme. Brenda, një xhep
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lejon vendosjen e një ose më shumë fletëpalosjeve, sipas marrësit përkatës. Dosja lejon që
fletëpalosjet të shpërndahen në një mënyrë që i drejtohet marrësit më efektivisht se sa do të ishte e
mundur ndryshe - (për shembull), duke i dërguar të gjitha fletëpalosjet të gjithë aktorëve.
Fletëpalosjet specifike të propozuara janë:
Veprime

Audienca e
synuar

Subjekte të mundshme (për t’u
përfunduar nga PZHBN sipas prioritetit

Specifikime

të kërkesave të projektit)

A.1.1.1a–

Përdoruesit e

Praktikat më të mira – Menaxhimi

A4 e palosur një herë,

Fletëpalosje

Pyjeve

shumëdrejtimësh i pyjeve komunale –

faqe të bardha dhe të

Rritja e ndërgjegjësimit për

zeza, 80 gr letër,

menaxhimin e qëndrueshëm të pyjeve

10,000 copë

A.1.1.1b –

Përdoruesit e

Praktikat më të mira – Menaxhimi i

A4 e palosur një herë,

Fletëpalosje

Pyjeve

integruar i mikro baseneve – Rritja e

faqe të bardha dhe të

ndërgjegjësimit për menaxhimin e

zeza, 80 gr letër,

qëndrueshëm të tokës

2,000 copë

A.1.1.1c –

Përdoruesit e

Praktikat më të mira – Kapja e karbonit

A4 e palosur një herë,

Fletëpalosje

Pyjeve

përmes rigjenerimit natyror të

faqe të bardha dhe të

ndihmuar - Rritja e ndërgjegjësimit për

zeza, 80 gr letër,

Ndryshimet Klimatike

2,000 copë

A.1.1.1d –

Përdoruesit e

Legjislacioni në lidhje me përdorimin e

A4 e palosur një herë,

Fletëpalosje

Pyjeve

burimeve pyjore – praktikat më të mira

faqe të bardha dhe të

të prerjeve dhe mbledhjes së PJDP -

zeza, 80 gr letër,

Rritja e ndërgjegjësimit për

10,000 copë

menaxhimin e qëndrueshëm të pyjeve
A.1.1.2 –

Punonjësit e

Rritja e ndërgjegjësimit për

A4 e palosur një herë,

Fletëpalosje

Shërbimit Pyjor

decentralizimin e menaxhimit të pyjeve

faqe me ngjyra, 120

- Rritja e ndërgjegjësimit për

gr letër, 200 copë

menaxhimin me pjesëmarrje të pyjeve
A.1.1.3 –

Stafi i Bashkive

Legjislacioni në lidhje me transferimin

A4 e palosur një herë,

Fletëpalosje

dhe Komunave

e burimeve pyjore në pronësi të NJQV-

faqe me ngjyra,120 gr

dhe këshilli i

ve - Rritja e ndërgjegjësimit për

letër, 500 copë

fshatit

menaxhimin e qëndrueshëm të pyjeve

A.1.1.4 –

Gazetarë dhe

(Të gjitha materialet e printuara duhet

A4 e palosur një herë,

Fletëpalosje

media

të vihen në dispozicion të grupit

faqe me ngjyra, 120

specifik të synuar)

gr letër, 500 copë
5000 copë

A.1.2 –

Të gjithë aktorët

Reklamë e përgjithshme e Pylltarisë

Dosje

e grupeve të

Komunale -

synuara
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Broshurat (A.1.3)
Termi "Broshurat" përshkruan publikime që kanë një numër më të madh faqesh se ajo e lejuar duke
palosur një letër të vetme. Ato mund të variojnë nga 4 faqe e lart dhe zakonisht kanë një kapak
para/mbrapa me letër më të trashë sesa brenda. Kostoja për të prodhuar broshura të tilla është ende
ekonomike dhe varet nga cilësia e letrave të përdorura si dhe numri i fotografive me ngjyrave që
përfshihen në to. Për të zvogëluar shpenzimet është e mundur të kufizohet informacioni që do të
shpërndahet, në një ose më shumë publikime në në formë fletëpalosjeje të praktikave më të mira apo
të temave të ngjashme të cilat do të shpërndahen përmes Dosjeve.
Formati i broshurës është i përshtatshëm veçanërisht për manuale të praktikave më të mira ose
ngjarjeve të suksesshme, ku, nga shembujt e punës së mirë të mëparshme është përfituar menaxhim
i qëndrueshëm i pyjeve komunale. Historitë e suksesit do të përgatiten dhe përshkruhen në terma të
thjeshtë dhe do t’u shpërndahen aktorëve kryesorë që janë të përfshirë në mbrojtjen e mjedisit fizik
dhe njerëzor të zonave rurale dhe do të bëjnë të mundur përsëritjen e sukseseve të përshkruara në
broshurë.
Broshura do të hartohet në mënyrë të tillë që të përmbajë mesazhe të thjeshta, mjaft vizuale, duke
përfshirë foto nga veprimet që tregojnë (dhe flasin nëpërmjet imazheve) se çfarë është duke u bërë
për menaxhimin me pjesëmarrje të pyjeve komunale. Gjatë hartimit të broshurës duhen mbajtur mend
karakteristikat e mëposhtme:
Ngjarjet e përfshira duhet të përfaqësojnë një sërë aktorësh nëse është e mundur. Suksesi i
broshurës do të varet nga njohja, nga ana e lexuesve, e zbatueshmërisë së problemit që diskutohet
për vetë situatën e tyre dhe si pasojë e njohjes së përfitimeve që vijnë nga zbatimi i të njëjtës praktikë
apo zgjidhjeve të ngjashme. Për këtë arsye historitë e përshkruara në broshurë duhet të theksojnë
universalitetin e problemit apo zgjidhjes dhe jo domosdoshmërisht të ndalen në problemet individuale
karakteristike vetëm për aktorë të veçantë.
Teksti i broshurës duhet ta udhëzojë lexuesin në mënyrë që ta lejojë atë ta zgjidhë problemin e vet në
të njëjtën mënyrë si historia e suksesit. Problemet universale dhe zgjidhjet e ilustruara do të jetë në
gjendje t’i japin shpresë dhe udhëzime aktorëve të tjerë, nëse ato paraqiten shumë qartë dhe në
mënyrë të thjeshtë. Çdo lexues që përjeton të njëjtën situatë si ajo e historisë së suksesit duhet të jetë
në gjendje të ndjekë tekstin e ngjarjes dhe ta gjejë vetë zgjidhjen e njëjtë si subjekt të tregimit.
Propozohet që bashkë me tekstin kryesor të historisë së suksesit të paraqitet lista e veprimeve të
kryera që çuan në zgjidhjen e problemit. Kjo do të ndihmojë logjikën e një udhëzuesi të tillë hap pas
hapi, nëse autori i broshurës do të mbajë parasysh parimet e "përqasjes së kuadrit logjik" ose "
qëllimin e orientuar nga planifikimi i projektit", ku çdo hap në zgjidhjen e problemit është qartësisht
dhe logjikisht i lidhur me hapin paraardhës dhe atë pasardhës. Qëllimi duhet të jetë i qartë dhe
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kontributi i çdo hapi për zgjidhjen e qëllimit duhet të jetë i qartë për autorin dhe lexuesit. Përshkrimi
hap pas hapi i projektit nuk duhet të përfshijë detaje të tilla, por do të jetë e dobishme që ky përshkrim
të jetë në tekstin kryesor të historisë së suksesit nga e cili udhëzuesi hap pas hapi do të bazohet në
informacionin e tij.
Teksti duhet të jetë në një gjuhë të thjeshtë të arritshme për një audiencë të synuar me nivel të
ndryshëm njohurish dhe arsimimi. Kjo broshurë i drejtohet komuniteteve vendore, autoritetet vendore,
banorëve të zonave rurale që praktikojnë menaxhimin e pyjeve, bujqësinë, blegtorinë, prerjen e
drurëve, etj. Detyrimi kryesor për autorin e broshurës është ruajtja e një ekuilibri mes thjeshtësisë së
kërkuar për të siguruar të kuptuarin e shpejtë dhe të lehtë të mesazhit nga personat më pak të
arsimuar mes audiencës së synuar, por gjithashtu kjo broshurë do të përmbajë informacione të cilat
do të jenë të dobishme për lexuesit më të përparuar.
Broshura duhet të përfshijë fotografi të mëdha dhe të jetë tërheqëse për lexuesit. Krahas përdorimit të
gjuhës së thjeshtë dhe të kuptueshme për pjesët e përmbledhjes së çdo historie suksesi, broshura
duhet të përmbajë fotografi me ngjyra me cilësi të lartë për të ilustruar historitë e suksesit. Përdorimi i
fotografive para dhe pas ngjarjes është një mjet efektiv për të sjellë në fokus shumë të shpejtë
subjektin e çdo historie suksesi - veçanërisht në qoftë se fotografia para ngjarjes ilustron një problem
shumë të zakonshëm dhe të përbashkët. Përveç kësaj, përfshirja në fotografi e ndonjë prej aktorëve
të intervistuar (i cili duhet portretizuar sa më i lumtur dhe i shëndëtshëm i mundshëm) do të shërbejë
për të zbatuar vetidentifikimin e lexuesit me këtë subjekt, gjë e cila do të jetë një nxitje e mëtejshme
për të ndjekur këshillën e historisë.
Broshurat specifike të propozuara janë:
Veprime

Audienca e
synuar

Subjekte të mundshme (për t’u
përfunduar nga PZHBN sipas prioritetit

Specifikime

të kërkesave të projektit)

A.1.3.1a –

Përdoruesit e

A5, 8 faqe, me

Broshura

Pyjeve

ngjyra, 120 gr letër,
1000 copë

A.1.3.1b –

Përdoruesit e

Broshura

Pyjeve

A.1.3.1c –

Përdoruesit e

Broshura

Pyjeve

A5, 8 faqe, me
Ngjarje të suksesshme / informacion i

ngjyra, 120 gr letër,

detajuar rreth çështjeve të përshkruara

200 copë

shkurtimisht në fletëpalosje

A5, 8 faqe, me
ngjyra, 120 gr letër,
200 copë

A.1.3.1d –

Përdoruesit e

A5, 8 faqe, me

Broshura

Pyjeve

ngjyra 120 gr letër,
500 copë
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A.1.3.2 –

Punonjësit e

A5, 8 faqe, me

Broshura

Shërbimit Pyjor

ngjyra, 120 gr letër,
500 copë

A.1.3.3 -

Stafi i Bashkive

A5, 8 faqe, me

Broshura

dhe Komunave

ngjyra, 120 gr letër,

dhe këshilli i

500 copë

fshatit

Gazetat (A1.4)
Mbështetja e hartimit dhe botimit të "Kurora e Gjelbër" një gazetë periodike e SHKPKK, sugjerohet të
merret në konsideratë nga ana e Aktorëve me interes. Ky produkt është mjet i mirë krijuar komunikimi
në mes të të gjithë aktorëve në sektorin e pyjeve dhe kullotave. Ajo synon mbledhjen dhe përhapjen e
ngjarjeve të rëndësishme dhe mendimeve mbi sektorin, në audienca të veçanta. Ajo shpërndahet
falas dhe postohet në mënyrë elektronike në faqen e internetit dhe i jepet aktorëve me interes.
A.2 Ngjarjet
Ngjarjet janë një mjet efektiv komunikimi përmes të cilave bëhet edukimi dhe rritja e ndërgjegjësimit të
audiencës së synuar. Llojet e ngjarjeve të cilat mund të organizohen nga grupet e interesit përfshijnë:
Takime pune informuese, Seminare dhe diskutime të përgjithshme publike.

Takime pune informuese dhe komunikimi (A.2.1)
Takime pune informuese dhe komunikimi propozohen të organizohen për shpërndarjen e
informacionit në një atmosferë njohurish të nivelit të ulët, për çështjet që ndikojnë në menaxhimin
pjesëmarrës dhe multifunksional të pyjeve komunale. Sesionet informative janë ngjarje të rralla, të
shkëputura, për secilën çështje, të hapura për një grup sa më të madh të mundshëm dhe me qëllim
kapjen e interesit të pjesëmarrësve në mënyrë që t’i sjellin ata në seminaret e komunikimit, që do të
paraqesin informacion më të detajuar.
Një komunikim dhe bashkëpunim më i mirë mes Aktorëve kryesorë dhe me aktorë të tjerë do të krijojë
sinergji dhe do t’i japë forcë përpjekjeve të përbashkëta për një menaxhim më të mirë të PKK-ve,
duke rritur ndërgjegjësimin e përdoruesve dhe veçanërisht brezave të rinj. Një mirëkuptim i
përbashkët midis Aktorëve do t’i sjellë një shpresë të re dhe mesazhe realiste komunitetit, i cili do të
reagojë në një përqasje më të prekshme.
Takimet e punës dhe seminaret duhet të mirë paraqiten edhe në media dhe mundësisht të rezultojnë
në përhapjen ndaj një numri të madh aktorësh dhe publiku me interes. Faqet ekzistuese të tilla si ato
të MMPAU, SHKPKK, REC (Mjedisi Sot), etj., ofrojnë shkëmbim falas të informacionit mjedisor me një
numër të madh aktorësh dhe publiku me interes (më shumë se 10,000).
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Takime pune informuese specifike të propozuara janë:
Veprime

Audienca e
synuar

Subjekte të mundshme (për t’u
përfunduar nga PZHBN sipas prioritetit

Specifikime

të kërkesave të projektit)

A.2.1.1a–

Përdoruesit e

Subjekte specifike të menaxhimit me

Dy tipe takimesh

Takime

Pyjeve

pjesëmarrje dhe shumëdrejtimësh të

pune në çdo rreth,

pyjeve komunale

dy herë në vit, për të

pune

paktën 100
pjesëmarrës në çdo
ngjarje
A.2.1.1b –

Përdoruesit e

Subjekte specifike të menaxhimit të

Dy tipe takimesh

Takime

Pyjeve

integruar të tokës në mikro basenet e

pune në rrethet e

zgjedhura

projektit për MB, dy

pune

herë në vit, për të
paktën 50
pjesëmarrës në çdo
ngjarje
A.2.1.1c –

Përdoruesit e

Subjekte specifike të projektit të Kapjes

Dy tipe takimesh

Takime

Pyjeve

së Karbonit (KK) përmes rigjenerimit

pune në rrethet e

natyror të ndihmuar

projektit për KK, dy

pune

herë në vit, për të
paktën 50
pjesëmarrës në çdo
ngjarje
A.2.1.1d –

Përdoruesit e

Subjekte specifike të legjislacionit në

Dy tipe takimesh

Takime

Pyjeve

lidhje me përdorimin e qëndrueshëm të

pune në çdo rreth,

burimeve pyjore si prerja e pyllit dhe

dy herë në vit, për të

mbledhja e PJDP

paktën 100

pune

pjesëmarrës në çdo
ngjarje
A.2.1.2 –

Punonjësit e

Subjekte specifike të decentralizimit dhe

Dy tipe takimesh

Takime

Shërbimit Pyjor

menaxhimit me pjesëmarrje të pyjeve

pune në çdo rreth,

pune

dy herë në vit, për të
paktën 30
pjesëmarrës në çdo
ngjarje

A.2.1.3 –

Stafi i Bashkive

Subjekte specifike të legjislacionit në

Dy tipe takimesh

Takime

dhe Komunave

lidhje me transferimin e burimeve pyjore

pune në çdo rreth,
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pune

dhe këshilli i

në pronësi të NJQV-ve dhe menaxhimi i

dy herë në vit, për të

fshatit

qëndrueshëm i tyre

paktën 50
pjesëmarrës në çdo
ngjarje

A.2.1.4 Takime

Aktorët kryesorë

Takime të veçanta gjatë javës së

Takim një ditor midis

pylltarisë mbi menaxhimin e pyjeve dhe

të gjithë Aktorëve.

kullotave, tendencat dhe sfidat

Rreth 50
përfaqësues
kryesorë.
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Promovimi i ditëve të veçanta të rëndësishme
Data e Aktivitetit

Titulli i veprimtarisë

Përshkrimi i aktivitetit të propozuar

Organi zbatues i
propozuar

27Janar

Dita e Shërbimit Pyjor

27 Janari është shpallur si Dita e Shërbimit Pyjor në vitin 1998 në lidhje me miratimin

MMPAU,

të Shqipërisë

nga Parlamenti Shqiptar në 1923 e ligjit të parë për mbrojtjen e pyjeve dhe kullotave

PZHBN,

që quajtur “Ligji për Pyjet dhe Kullotat”. Aktivitetet kryesore të propozuara mund të

Shërbimi Pyjor,

jenë:

Fakulteti i Shkencave

•

Konferenca Kombëtare për festimin e Ditës së Shërbimit Pyjor;

Pyjore, UBT

•

Promovimi i Ditës së Shërbimit Pyjor me studentët e Fakultetit të Shkencave

Shkolla e Mesme

Pyjore dhe të Shkollës së Mesme Teknike të Pylltarisë përmes ekspozitave

Teknike e Pylltarisë,

fotografike, leksioneve, ditëve të informacionit, etj.

Mas media, etj

•

Veprimtari në media si diskutime në formën e tryezave të rrumbullakta,
debate televizive, etj.

22 Prill

Dita e Tokës

Dita e Tokës është një ditë e projektuar për të frymëzuar ndërgjegjësimin dhe

MMPAU,

vlerësimin e mjedisit të Tokës. Ajo është themeluar si një ditë e mësimit mjedisor në

SHKPKK,

vitin 1970 dhe festohet në shumë vende çdo vit. Dita e parë e Tokës është organizuar

PZHBN

në 1970. Aktivitetet kryesore të propozuara mund të jenë:

Universiteti Bujqësor i

•
•

•

Veprimtari kombëtare (simpoziume dhe/ose konferenca mbi qëndrueshmërinë

Tiranës (UBT)

e tokës dhe menaxhimin e qëndrueshëm të saj)

Shërbimi Pyjor dhe

Veprimtari në nivel vendor mbi menaxhimin e qëndrueshëm të tokës, me

Shërbimi Këshillimor

fokus të veçantë menaxhimin e mikro baseneve (MB) dhe pyjeve e kullotave

Pyjor në nivel rajoni

komunale

dhe rrethi;

Udhëtime për qëllime studimi për shkëmbimin e përvojës së planifikimit për

Qendrat për
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22 Maj

mikro basenet

Transferimin e

•

Takime trajnimesh rajonale mbi planifikimin për mikro basenet

Teknologjive

•

Takime pune, vizita në terren gjatë punës

Bujqësore,

•

Takime diskutimi në media.

Agjencia e Mjedisit

•

Ekskursione shkollore, etj.

dhe Pyjeve,

•

Printime të broshurave, posterave, gazetave, etj.

Mas media, etj.

Dita Botërore e

Dita Ndërkombëtare e Diversitetit Biologjik (ose Dita Botërore e Biodiversitetit) është

MMPAU,

Biodiversitetit

një ditë feste ndërkombëtare e sanksionuar nga Kombet e Bashkuara për promovimin

Shërbimi Pyjor,

e çështjeve të biodiversitetit. Që prej krijimit nga Komiteti i Dytë i Asamblesë së

Fakulteti i Shkencave

Përgjithshme të KB në 1993 deri në vitin 2000, është mbajtur më 29 dhjetor për të

UT,

festuar ditën në të cilën hyri në fuqi Konventa e Diversitetit Biologjik. Në dhjetor të vitit

Agjencia e Mjedisit

2000, data u ndryshua për të përkujtuar miratimin e Konventës më 22 maj të vitit 1992

dhe Pyjeve,

në Samitin e Tokës në Rio. Aktivitetet e propozuara në kuadrin e DBB mund të jenë:

Fakulteti i Shkencave

•

5 Qershor

Veprimtari kombëtare – prezantimi i raportit vjetor mbi situatën e

Pyjore, UBT,

biodiversitetit;

Mas media, etj

•

Debate televizive për biodiversitetin

•

Promovimi në radio i Ditës Botërore të Biodiversitetit,

•

Aktivitete rinore dhe të bashkëveprimit me shkollat, etj

Dita Botërore e

Dita Botërore e Mjedisit (DBM) është një ditë që stimulon ndërgjegjësimin ndaj

MMPAU,

Mjedisit

mjedisit dhe rrit vemendjen politike dhe veprimin publik. Ajo është themeluar nga

PZHBN,

Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara në 1972. Dita e parë Botërore e

Shërbimi Pyjor,

Mjedisit ishte në 1973. Ajo organizohet çdo vit nga qytete të ndryshme dhe

Agjencia e Mjedisit

përkujtohet me një ekspozitë ndërkombëtare në javën ku bie data 5 Qershor.

dhe Pyjeve,

Aktivitetet e propozuara në kuadrin e DBM mund të jenë:

Fakulteti i Shkencave

•

Veprimtari kombëtare – prezantimi i Raportit Kombëtar të Situatës së Mjedisit

Pyjore, UBT, etj.
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•

Debate televizive të lidhura me çështje mjedisore (roli i pyjeve në luftën
kundër Ndryshimeve Klimatike, përmbytjeve, erozionit të tokës, etj.),

20-24 Tetor

•

Promovimi në radio i Ditës Botërore të Mjedisit,

•

Aktivitete rinore dhe të bashkëveprimit me shkollat, etj

Java Evropiane e

Java Evropiane e Pyjeve (JEP) u shpall nga ministrat përgjegjës për pyjet e 46

MMPAU,

Pyjeve

vendeve Evropiane. Ajo përgatitet bashkërisht nga Bashkimi Evropian dhe Organizata

Shërbimi Pyjor dhe

e Bujqësisë dhe Ushqimit e KB, Konferenca Ministrore për Ruajtjen e Pyjeve në

Shërbimi Këshillimor

Evropë dhe Komisioni Ekonomik i Kombeve të Bashkuara për Evropën. Një sërë

Pyjor në nivel rajoni

veprimtarish në vendet e gjithë Evropës do të theksojnë atë që duhet bërë për të

dhe rrethi;

shfrytëzuar plotësisht potencialin e Pyjeve të Evropës në lehtësimin e pasojave të

Fakulteti i Shkencave

ndryshimeve klimatike, duke siguruar lëndë drusore dhe energji të ripërtëritshme,

Pyjore, UBT

sigurimin me ujë të freskët dhe mbrojtjen e mjedisit tonë. Aktivitetet e propozuara në

Agjencia e Mjedisitt

kuadrin e JEP mund të jenë:

dhe Pyjeve,

•
•
•
•

Takime pune rajonale mbi temën “Pyjet Komunale në sytë e komuniteteve të

SHKPKK dhe

zonave pyjore dhe rurale”

Federatat Rajonale,

Takime pune kombëtare: “Plani i Veprimit për Zhvillimin e Pyjeve Komunale

Shkolla e Mesme

dhe Rurale”

Teknike e Pylltarisë,

Simpoziume shkencore “Sfidat në Pylltari dhe Teknologjinë e Drurit në

Komunitet i OJQ-ve

shekulli e 21-të”

Mjedisore,

Promovimi i Javës Evropiane të Pyjeve dhe leksione për studentët e Fakultetit

Mas media,

të Shkencave Pyjore dhe Shkollës së Mesme Teknike të Pylltarisë
•

Pomovimi në radio i Javës Evropiane të Pyjeve;

•

Pyjet në qytet – mësime edukative për nxënësit e shkollave

•

Mesazhe mediatike të përhapura në gjithë vendin mbi: përfitimet e lëndëve jo
drusore nga pyjet, ndryshimet klimatike, energjia dhe uji, etj.
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24 Tetor

Dita e Botërore e

Në vitin 1972, Asambleja e përgjithshme e Kombeve të Bashkuara vendosi të

MMPAU

Zhvillimit të

themelojë Ditën Botërore të Zhvillimit të Informacionit, që përkon me Ditën e Kombeve

Shërbimi Pyjor dhe

Informacionit

të Bashkuara më 24 tetor, me qëllim tërheqjen e vëmendjes së opinionit botëror publik

Shërbimi Këshillimor

çdo vit për problemet e zhvilluara dhe domosdoshmërinë e forcimit të bashkëpunimit

Pyjor

ndërkombëtar për t’i zgjidhur ato. Aktivitete të mundshme mund të jenë:

Fakulteti i Shkencave

•
•
•

Aktivitetet e Informimit/Komunikimit për sa i përket politikave kombëtare të

Pyjore, UBT

lidhura me sektorin e pyjeve dhe kullotave,

Agjencia e Mjedisit

Aktivitetet e Informimit/Komunikimit mbi politikat e BE-së në lidhje me pyjet,

dhe Pyjeve,

zhvillimin e zonave rurale si dhe drurin e produktet drusore

Mas media, etj.

Aktivitetet e Informimit/Komunikimit mbi Ndryshimet Klimatike në nivel global,
rajonal dhe vendor, etj.

Dhjetor

Muaji i Pyjeve

Fushata “Dhjetori – Muaji i Pyjeve” është fushata tradicionale e pyjeve në Shqipëri.

MMPAU

Disa nga mundësitë e sugjeruara për fushatat e ardhshme “Dhjetori – Muaji i Pyjeve”

Shërbimi Pyjor dhe

mund të jenë:

Shërbimi Këshillimor

•

Debate televizive mbi çështjen e pyllatrisë

Pyjor në nivel rajoni

•

Publikimi i gazetave akademike dhe të llojeve të tjera

dhe rrethi; Fakulteti i

•

Diskutime në tryeza të rrumbullakta me sektorin e biznesit, OJQ-ve dhe

Shkencave Pyjore,

grupeve studentore

UBT

•

Shpërndarja e posterave në vende publike

Agjencia e Mjedisit

•

Mbjellje bimësh për krijimin e zonave të reja të pyllëzuara dhe të hapësirave

dhe Pyjeve,

të gjelbra

SHKPKK dhe

Puna me komunat dhe Shoqatat e Përdoruesve të Pyjeve për përmirësimin e

Federatat Rajonale

pyjeve të shpërndarë sipas zërave, etj.

NJQV dhe Shoqatat

•

Aktivitete rinore dhe të bashkëveprimit me shkollat

e Përdoruesve të

•

Bashkëveprimi me mas median

Pyjeve

•
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•

Organizimi i ditëve të hapjes dhe pjesëmarrjes në ekspozita

Komunitet i OJQ-ve

•

Krijimi dhe ngritja e stendave për promovimin e aktiviteteve apo bizneseve

Mjedisore

•

Krijimi i shembujve të mirë të tillë si mbjellja e pemëve në zona publike

Mas media,

•

Thirrje për mbështetje nga ana e personaliteteve për fushatat e

Komunitet i

ndërgjegjësimit

Donatorëve, etj.

•
11 Dhjetor

Printimi i broshurave, posterave, gazetave etj.

Dita Ndërkombëtare e

Dita Ndërkombëtare e Maleve është festuar çdo vit më 11 dhjetor që prej shpalljes

MMPAU

Maleve

nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara, në janar të 2003, të një

Shërbimi Pyjor dhe

rezolute e cila deklaronte, pjesërisht, se KB “Ftonte komunitetin ndërkombëtar dhe

Shërbimi Këshillimor

partnerë të tjerë të rëndësishëm të merrnin në konsideratë bashkërisht Partneritetin

Pyjor në nivel rajoni

Ndërkombëtar vullnetar për Zhvillimin e Qëndrueshëm të Rajoneve Malore...” dhe “të

dhe rrethi; Fakulteti i

nxitej komuniteti ndërkombëtar për organizimin, në këtë ditë, të veprimtarive në të

Shkencave Pyjore,

gjitha nivelet për theksimin rëndësisë së zhvillimit të qëndrueshëm të maleve...”.

UBT

Aktivitetet e organizuara gjatë dhe në vazhdim të Ditës Ndërkombëtare të Maleve

Agjencia e Mjedisit

synojnë të rrisin ndërgjegjësimin dhe njohuritë në lidhje me rolin e maleve dhe

dhe Pyjeve,

rajoneve malore për popullsinë e përgjithshme dhe specialistët e fushës. Aktivitetet e

MADA

propozuara në këtë kuadër mund të jenë:

Forumi kombëtar i

•

Panaire librash;

Zonave Malore,

•

Simpoziume me pjesëmarrjen e aktorëve të ndryshëm kryesorë;

Mas media, etj.

•

Leksione motivuese për studentët;

•

Takime pune dhe veprimtari shtypi.
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A.3 Aktivitete mësimore dhe edukative
Aktivitetet edukative të veçanta janë:
Veprime

Audienca e

Subjekte të mundshme (për t’u

synuar

përfunduar nga PZHBN sipas

Specifikime

prioritetit të kërkesave të projektit)
A. 3.1

Fëmijë të të

Aktivitetet e jashtme do të

Mësuesit dhe fëmijët e

Aktivitete në

gjitha niveleve

organizohen nga shkollat në

shkollave do të vizitojnë një

mjedisin e

arsimore

rajone të ndryshme dhe mund të

zonë natyrore të rëndësishme

jenë të tilla si ekspozita,

apo monument natyre. Çdo

eksplorime të natyrës, herbariume

aktivitet: një ditë (3-4 orë

të florës, mësime në zonat e

veprimtari).

mbrojtura, ripyllëzim simbolik, etj.

Një specialist do të ftohet për

Shkollat do të mbështeten

të folur për vlerat e pyjeve

financiarisht për blerjen e artikujve

dhe kullotave dhe për çdo

të vegjël dhe/ose për transportin e

çështje tjetër specifike. Ai

nevojshëm për këtë ditë

mund të sigurohet nga

veprimtarie. Mbulimi mediatik do

Shërbimet Këshillimore

të ndihmojë për vizibilitetin e

Rajonale të MMPAU.

jashtëm

komunitetit.
A 3.2.

Studentët

“Paketa e Gjelbër” në Universitete

Prezantimi i pakëtës

Kurrikula e

mësimore Pakëta e Gjelbër

shkollës

në nivel universiteti.

A 3.3 Takime

Aktorë

Shkenca dhe natyra – përqasje

Për t’u organizuar të paktën

pune/seminar

kryesorë,

akademike ndaj vlerave natyrore

një herë në vit, dhe drejtuar

e tematike

Përdorues të

nga Fakulteti i Shkencave

kombëtare

Pyjeve,

Pyjore në bashkëpunim me

Komunitete,

Fakultetin e Shkencave të

studentë

Natyrës, me qëllim diskutimin
e përqasjes gjithëpërfshirëse
ndaj burimeve natyrore. Ditët
e propozuara për organizimin
e kësaj veprimtarie janë 27
janar, 5 qershor, 10 tetor.

A 3.4 Faqja e

E gjithë

Informacione dhe ngjarje – Verat

Zhvillimi i një faqeje të

Burimeve

audienca e

Natyrore në Shqipëri

veçantë mbi vlerat natyrore të

Natyrore

synuar

Shqipërisë, e cila mund të
shërbejë si mjet burimi për
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studentët, mësuesit,
specialistët, shoqatat,
individët përkatës, etj. Emri i
propozuar për këtë faqe është
www.anr.al (Albanian Natural
Resources). Kjo faqe mund të
mirëmbahet nga MMPAU ose
t’i jepet shoqërisë civile nën
mbikëqyrjen e ministrisë.
A 3.5

E gjithë

Rritja e ndërgjegjësimit për vlerat

Reklama dhe dokumentari

Reklamat dhe

audienca e

natyrore në Shqipëri

mund të prodhohen nga

dokumentarët

synuar

MMPAU në bashkëpunim me

televizivë

komunitetin e donatorëve. Ai
nuk duhet të trajtojë vetëm
sektorin e pylltarisë por të
gjitha Burimet Natyrore në
Shqipëri. Kohëzgjatja e
reklamës është 5 minuta dhe
mund të transmetohet në
televizionet kombëtare.

A 3.6 Vizitat

Studentët

Dita e Pyjeve

Drejtoritë Rajonale të
Shërbimit Pyjor dhe Drejtoritë
Rajonale të Arsimit mund të
bien dakort për të krijuar një
ditë të hapur për studentët për
të vizituar zyrat e njësive
pyjore. Vizitat mund të zgjasin
2 orë dhe gjatë kësaj kohe,
studentëve mund t’u ofrohen
postera dhe fletëpalosje
tematike tërheqëse. Për
fëmijët mund të paraqiten
filma dhe dokumentarë të
veçantë.

Veprimtari trajnuese/informuese për gazetarët
Duhet të mbahet një seminar për gazetarët, duke pasur si qëllim rritjen e ndërgjegjësimit për çështjet
që ndikojnë në menaxhimin me pjesëmarrje të pyjeve komunale mes gazetarëve që punojnë në
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mediat e shtypura dhe të fushave të tjera në rrethet ku shtrihet projekti. Çështjet që do të mbulohen,
do të vendosen nga përgjegjësit përkatës për ekzekutimin e kësaj Strategjie të Ndërgjegjësimit dhe
Planit të Veprimit, por temat kyçe që do të formojnë shtyllën kryesore të fushatës informuese dhe
terminologjia bazë mjedisore duhet të jenë të kuptueshme nga gazetarët e të gjitha mediave para se
të fillojë çdo fushatë e tillë. Dosjet me të gjitha fletëpalosjet dhe materialet e shtypura, tashmë të
krijuara për fushatën, duhet të vihen në dispozicion të gazetarëve.

Aktivitetet ndërgjegjësuese për gazetarët
Është e rëndësishme që të zhvillohet të kuptuarit në lidhje me çështjet e pylltarisë komunale do të
përballen mes gazetarëve që kanë lirinë në gazetat e tyre për të vendosur se çfarë lajmesh të
publikojnë dhe çfarë jo. Ata do të përfitojnë nga prezantimi i synimeve dhe qëllimeve të pylltarisë
komunale së bashku me një përmbledhje të çështjeve (çështjet e mjedisit, menaxhimi me
pjesëmarrje, menaxhimi i tokës, etj.) Ky seminar mund të pasohet nga një vizitë një ose dy ditore në
pyjet komunale të restauruara, në mënyrë që të mundësohet informimi i duhur në lidhje me të gjitha
aspektet e pylltarisë komunale. Familjarizimi i këtyre gazetarëve me këto çështje do t’i bëjë raportimet
e ardhshme më të sakta dhe më të mirë fokusuara se ç’mund të ishin nëse ata nuk do të ishin dhe aq
të informuar. Kjo mund të rezultojë në përgatitjen e çështjeve që përbëjnë lajm edhe pasi të kenë
kaluar disa muaj nga vizita dhe ndërsa lajmi mbetet ende i freskët në mendjet e tyre. Veprimet
pasuese do të jenë të nevojshme për ta mbajtur këtë përparësi për një periudhë më të gjatë kohore.

Materialet e shtypura për gazetarët
Gazetarët duhet të pajisen me një rrjedhë të rregullt informacioni në lidhje me menaxhimin me
pjesëmarrje të pyjeve komunale dhe të çdo ngjarje të zhvilluar atje që përbën lajm me vlerë. Rrjedha
e informacionit do të varet nga marrëdhëniet personale të nënpunësit për shtyp të PZHBN me
gazetarët që mbulojnë çështjet e mjedisit apo të tjera çështje me rëndësi në gazeta. " Paketat për
Shtyp " duhet të përmbajnë një dosje me të gjitha materialet e shtypura të krijuar nga PZHBN dhe
këto të jenë në dispozicion të gazetarëve. Ato duhet t’i dërgohen të gjithë gazetarëve dhe kontakteve
të mediave dy herë në vit. Përveç kësaj, deklarata për shtyp duhet t’i dërgohen gazetarëve sa herë që
ka një lajm me vlerë për të raportuar. Çështja kryesore këtu është vlera e lajmeve. Përdorimi i mas
mediave duhet të jetë një akt balancues midis lajmit që PZHBN dëshiron të shpërndajë dhe atij që
gazetarët apo mediat e tyre duan të shesin. Mas media, si pasojë, do të jetë më e dobishme si një
mjet presioni për të vënë nën presion aktorë të tillë kryesorë. Përveç materialeve të shtypura, mund të
rezultojë përfituese tërheqja e gazetarëve të veçantë në zonën e liqeneve për t’i "dhënë" atyre një
histori ekskluzive që do të jetë vetëm në dispozicion të tyre. Ky mjet i përdorur me mençuri do të
ndërtojë një marrëdhënie të tillë me gazetarët specifikë deri në pikën ku çdo njoftim për shtyp në të
ardhmen do të ketë më shumë gjasa të mos shtypet.
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A 4. Veprimet e markimit
Veprimet e markimit janë veprime të kryera me qëllim rritjen e njohjes, mes grupeve të synuara, të
aktorëve kryesorë të pylltarisë komunale. Rezultatet e studimeve dhe pyetësorëve tregojnë nivel të
ulët të njohjes së pyjeve komunale mes publikut të përgjithshëm, por edhe mes aktorëve kryesorë.
Rritja e procesit të njohjes arrihet nëpërmjet vendosjes së logos dhe sloganit të PZHBN në mënyrë të
tillë që pylltaria komunale të bëhet e ditur përmes përsëritjes së logos dhe sloganit. Objektet e
markuara do të krijohen dhe shpërndahen për të rritur ndërgjegjësimin përmes përsëritjes së logos
dhe sloganit. Këto do të përfshijnë:

Kalendarët e mureve dhe posterat
Kalendarët e mureve dhe posterat tregojnë një fotografi tërheqëse të disa pamjeve të menaxhimit me
pjesëmarrje të pyjeve komunale për çdo muaj, apo të fotografive të bëra veçanërisht për një çështje.
Çdo muaj do të ketë ditët e tij, së bashku me fotografinë, logon dhe sloganin dhe ndoshta një mesazh
të shkurtër nga PZHBN. Letra për kalendarët duhet të jetë e rëndë, me shkëlqim dhe me cilësi të mirë
për shtyp, në format A4 ose më të madh në varësi të fondeve në dispozicion. Madhësia e logos dhe
slloganit duhet të jetë e tillë që të shihet me lehtësi nga një distancë e caktuar (logoja dhe slogani
duhet të dalin më në pah, jo fotografia apo vetë kalendari). Mund të prodhohen gjithashtu postera që
tregojnë logon, sloganin dhe një fotografi të bukur të disa prej pamjeve të basenit të liqenit, me vlerë
për t’u shpërndarë, gjë që duhet të jetë në përputhje me fokusin e fushatës në kohën e shpërndarjes.
Posterat mund të ekspozohen në mënyrë ideale në zyrat e bashkive apo komunave dhe gjithashtu
mund të shpërndahen në shkolla dhe objekte të tjera publike në zonën e synuar.

Lapsat dhe stilolapsat
Sende të vogla si lapsat dhe stilolapsat mund të markohen lehtësisht në anë të ndryshme të tyre. Të
dyja mund të shpërndahen në tipet e “ngjarjeve” të aktiviteteve PV (seminare, takime pune, aktivitete
trajnuese) dhe më tej të merren me vete në shtëpi apo në hapësirat e punës nga ana e
pjesëmarrësve dhe do të vazhdojnë të ofrojnë në këtë mënyrë, një përsëritje të logos dhe sloganit për
rritjen e mundësisë së njohjes së PZHBN dhe pylltarisë komunale.
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8 Mundësi për gjetjen e fondeve
Në këtë pjesë analizohen të gjitha mundësitë aktuale dhe për të ardhmen në lidhje me çështjen e
gjetjeve të fondeve për zbatimin e kësaj strategjie. Mundësi të tilla financimi mund të gjenden si në
nivel kombëtar dhe në atë ndërkombëtar. Një fokus i veçantë në këtë proces i është dhënë procesit të
asocimimit në BE, i cili siguron mundësi të reja si dhe drejtime të reja zhvillimi.
Ndërsa kemi një grup që punon për zbatimin e stategjisë, atëherë do të kërkohen fonde financiare për
zhvillimin e veprimtarive, aktiviteteve konkrete të cilat do ta bëjnë funksionale këtë strategji
ndërgjegjësimi. Më poshtë janë analizuar një sërë mundësish të cilat mund të zbatohen si të vetme
apo dhe të kombinuara në vartësi të fondeve të siguruara. Disa prej sugjerimeve janë të varura në
mënyrë ekskluzive nga disa të tjera, por në përgjithësi ne presim që ekipi i komunikimit që do të
punojë me strategjinë të kërkojë të punësojë ekspertë në kombinim me mekanizmin e gjetjes së
fondeve nga burime të sektorit publik dhe atij privat.

8.1 Burimet finaciare nga sektori publik
Sigurimi i fondeve nga PZHBN
Në kuadër të projektit të zhvillimit të burimeve natyreore janë propozuar të përgatiten dhe realizohe
një numër produktesh ndërgjegjësuese si fletë-palosje, broshura, stilolapsa, kalendarë, postera, dosje
etj. Gjithashtu PZHBN ka fonde të paracaktuara, të cilat mund të mbulojnë kostot e nevojshme për
përgatitjen e materileve të tjera promocionale që do të duhen gjatë zbatimit të kësaj strategjie gjatë
aktiviteteve të vitit të parë të zbatimit të saj.

Sigurimi I fondeve nga organizmat kombëtarë
MMPAU dhe ministri të tjera mund të kenë programe grantesh të vogla të cilat mund të përdoren për
aktivitete konkrete në lidhje me zbatimin e kësaj strategjie. Specialisti që do të punojë në lidhje me
gjetjen, sugurimin e fondeve duhet të mbajë kontakte të vazhdueshme me ministritë përkatëse (si atë
të mjedisit, arsimit, bujqësisë etj). Nëse nuk është e mndur që të sigurohen fonde për një vit, atëherë
duhet të kontaktohet me stafin e ministrive dhe t’iu kujtojmë që është e nevojshme përfshirja e tyre në
zbatimin e kësaj strategjie ndërgjegjësimi dhe ndërmarrja e aktiviteteve të përcaktuar në lidhje me
pyjet dhe kullotat komunale. Nësë do të arrihet të mbahen kontakte të vazhdueshme si dhe realizohet
një shkëmbim i sukseshëm informacioni ministritë mund të përfshijnë në buxhetin e tyre të ardhshëm
një fond të vogël i cili mund të mbulojë kostot e realizmit të një ose disa aktiviteteve të kësaj strategjie.
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Autoritetet lokale dhe rajonale
Në fakt nuk priotet që autoritetet lokale apo rajonale të kenë fonde të caktuar në buxhetin e tyre për të
finacuar projekte të vogla në lidhje me rritjen e ndërgjegjësimitmbi çështjen e pyjeve komunale.
Megjithatë nëpërmjet ekipit të komunikimit, mund të aplikohet tek autoritetet lokale apo rajonale duke i
bindur ata që të ndërmarrin verprime konkrete me burimet e tyre në favor të pyjeve komunale. Për
shembull, një numër aktivitetesh që lidhen me pyjet komunale mund të zbatohen nga vetë
departamentet e caktuara të autoriteteve të qarkut apo bashkisë se sa ato të mund të zbatohen nga
palë të tretë të kontraktuara për realizmin e tyre. Megjithatë shkalla në të cilën autoritetet lokale apo
rajonale (qarku) mund të ndihmojnë në zbatimin e kësaj strategjie duhet të merret në shqyrtim nga
ekipi i komunikimit.
Një burim tjetër potencial i mbështetje mund të jenë OJF-të active që punojnë në këto zona.
Bashkëpunimi me këto organizma në promovmin e pyjeve komunale nëpërmjet punës që ata bëjnë
apo realizojnë në këto zona do të ndihmojë në ngritjen e ndërgjegjësimit publik.
Skemë finacimi nga grantet eBE së
Aktualisht ka shumë skema granesh që operojnë në vend të cilat finacohen nga një ose një tjetër fond
i Komisionit Evropian. Fondet më të përshtatshëm janë Life+, Leader+ dhe Interreg, të cilat janë të
lidhura ngushtësisht me çështjet mjedisore, çështjet rurale dhe ato ndërkufitare, përkatësisht për një
numër sektorësh.
Skema të tjera grantesh të mundëshme por që kanë më pak lidhje me strategjinë aktuale janë:
•

Skema e granteve të Eco Innovation grant i Drejtorisë së Përgjithshme përgjegjëse për
mjedisin (e cila fiancon projektet innovative apo ato miqësore me mjedisin që lidhen me fusha
të tilla si riciklimi i materialeve, ndërtimet e qëndrueshmë, përpunimi industrial i ushqimeve
dhe pijeve, zhvillimi i një biznesi të gjelbër dhe blerjet e zgjuara në mbrotje të mjedisit)

•

http://ec.europa.eu/environment/etap/ecoinnovation/index_en.htm

•

Një numër grantesh të Drejtorisë së Përgjithshme përgjegjëse për Edukimin dhe Kulturën
janë të lidhur me aktivitete ndërkulturore dhe aktivitete informuese për të rinj.

•

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/calls/grants_en.html

•

Program i Medias Programme i cili që mbështet prodhimin dhe shpërndarjen e medias audiovizuale (potencialisht edhe pse shumë të specializuara për nevojat aktuale kjo kërkon
përfshirjen e shumë transmetuesve për të mbështetur prodhimin e filmave të shkurtër apo
serialeve televizive, kjo gjë mund të ti bëjë ekspert e mbledhjes së fondeve të ndërgjegjshëm
për mbështetje me fonde të këtyre programeve).

•

e)http://ec.europa.eu/information_society/media/index_en.htm

Fonde nga organizata të tjera donatore
Ekziston mundësia që fonde për aktivitete të caktuara mund të sigurohen nga skema grantesh që
kanë donator të ndryshëm që punojnë në vend, që e cila mund të realizohet duke kontaktuar zyrat e
këtyre donatorëve në Shqipëri dhe duke iu prezantuar konktretisht aktivtetet që doni të realizoni për të
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cilat kërkoni fone nga ky donator. Prezantimi ballë për ballë i projekteve për të cilat po kërkoni fondet
ndoshta do të kërkojë që të keni dhe një informacion të shkruar në lidhje me projektin, të strukturuar
në mënyrën që e kërkon aplikimi i këtij granti, duke treguar që projekti ka një bazë të mirë të
projektuar.
Organizatat donatore që janë aktive në territorin e Shqipërisë janë listuar më poshtë:
•

USAID: Agjensia për zhvillimin ndërkombëtaar e SHBA e cila mund të kontaktohet nëpërmjet
ambasadës së SHBA në Shqipëri. Fondi I USAID –it ka një munër projektesh me grante në
fusha të tilla që përfshijnë mjedisin dhe mbështetjen e komunitetit. Mund të shtojmë këtu që
ambasada amerikane akordon grante të vogla herë për herë në lidhje me aktivitete specifike
që lidhen me tema të caktuara specifikisht.

•

Fondacioni Soros foundation OSI: Instituti për një shoqëri të hapur I fondacio nit Soros ofron
grante për aktivitete në facor të zhvillimit të qëndrueshëm. Këto fonde mund të jenë të
përshtatëshme për aktivitete që lidhen me komunikimin apo dhe me pyjet komunale.

•

Fondi I granteve të vogla të GEF - UNDP: Fondi I granteve të vogla të GEF - UNDP siguron
mbështetje finaciare dhe teknike në lidhje me projeltet që konservojnë dhe rehabilitojnë botën
natyrore ndërsa mbështesin mirëqënien dhe jetesën. Grantet ju jepen direct OJQ dhe
organizatave me bazë komunitare duke njohur reolin kyc që ato luajnë në shumë çështje që
lidhen me zhvillimin dhe mbrojtjen e mjedisit. Programi I granteve të vogla është pararendës
dhe komplemntar për fondet e mëdha të projekteve mjedisre të GEF.

•

GTZ: Si një ndërmarrje e bashkëpunimit ndërkombëtar për zhvillim të qëndrueshëm me
veprimtari të zhtrirë në mbarë botën, në pronësi federale të Gesellschaft für Technische
Zusammenarbeit Deutsche (GTZ) GmbH mbështet qeverinë gjermane në arritjen e
objektivave lidhur me politikat e zhvillimit të saj. GTZ-ja ofron grante për projekte në Shqipëri,
edhe pse aktualisht jo në fushat që lidhen ngushtësisht me pyjet komunitare.

8.2 Burime financimi nga sektori privat
Pavarësisht se sa të sukseshëm mund të kemi qenë në sigurimin e fondeve nga sektori shtetëror,
burimi kryesor afat të gjatë i financimit për për shumicën e aktiviteteve të përshkruara në strategji do
të duhet të sigurohen nga burime private. Kjo do të jetë detyrë kryesore e ekspertit që punon për
mbledhjen e fondeve për koordinimin e kërkesës për fonde nga burime private.
Çelësi për të shitur një marrëveshje sponsorizimi tek një kompani private është aftësia e ekspertit që
punon për të siguruar fondet, për t’i paraqitur kompanisë të mirat dhe përfitimet që vijnë nga
mbështetja e një aktiviteti të tillë të sponsorizuar prej tyre. Përfitimet kryesore që i vijnë një firmë të
madhe private nga sponsorizimi i një aktiviteti të tillë do të jenë të lidhura me imazhin e kompanisë si
një firmë e cila kujdeset për çështjet sociale dhe çështjet e mjedisit (në këtë rast menaxhimin e
qëndrueshëm të pyjeve dhe kullotave komunale).
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Një paketë e shkruar me kujdes e cila duhet të përfshijë edhe këto të dhëna duhet të jenë të
përgatitur e të jetë në bazë të diskutimeve në takimin që do të organizohet me përfaqësuess të
kompanisë gjatë procesit të negociatave. Zakonisht për takime të tilla përfaqësuesit duhet të jenë me
detyra të një rangu të lartë me qëllim që të kemi dhe sukses në takimet e realizuara.

8.3 Buxheti i strategjisë
Tabelat e mëposhtëme përshkruajnë shpenzimet që pritet të kenë aktivitetet e përshkruara në
strategji.
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Buxheti për veprimet e ndërgjegjësimit publik
Kodi i aktivitetit

Prioritet
(L / M / U)

Kostoja

Objektivat

Treguesit e matjes

Burimet e mundshme

së rezultatit

të fondeve

Rritja e ndërgjegjësimit të

A.1.1.1aFletëpalosje

M

Kosto për 10,000 copë
- 1.000 USD

përdoruesit të pyllit mbi MPK

Numri i fletëpalosjes

(Menaxhimi i Pyjeve Komunalë).

së prodhuar.Numri i

Rritja e ndërgjegjësimit në lidhje

çështjeve të

me menaxhimin e qëndrueshëm

ndryshme të

të pyjeve; informimi i aktorëve

mbuluara. Numri i

kryesorë, ne lidhje me praktikat

fletëpalosjes

më të mira

shpërndarë.

Financimi i PZHBN

Rritja e të ndërgjegjësimit
përdoruesit të pyllit mbi
manaxhimin e integruar të
territorit. Rritja e ndërgjegjësimit
A.1.1.1b Fletëpalosje

M

Kosto për 2.000 copë –

në lidhje me menaxhimin e

200 USD

qëndrueshëm të territorit;
informimi i aktorëve kryesorë,
ne lidhje me praktikat më te
mira

A.1.1.1c Fletëpalosje

U

Kosto për 2,000 copë –
200 USD

Numri i fletëpalosjes
së prodhuar.Numri i
çështjeve të
ndryshme të

Financimi i PZHBN

mbuluara. Numri i
fletëpalosjes
shpërndarë.

Rritja e ndërgjegjësimit të

Numri i fletëpalosjes

përdoruesit të pyllit, për kapjen

së prodhuar.Numri i

e Karbonit, nëpërmjet

çështjeve të

Financimi i PZHBN
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Prioritet
(L / M / U)

Kostoja

Objektivat

Treguesit e matjes

Burimet e mundshme

së rezultatit

të fondeve

rigjenerimit natyror, të ndihmuar.

ndryshme të

Rritja e ndërgjegjësimit në lidhje

mbuluara. Numri i

me Ndryshimet Klimatike;

fletëpalosjes

informimi i aktorëve në lidhje me

shpërndarë.

praktikat më të mira
Rritja e informacionit për
përdoruesin e pyllit, për

A.1.1.1d Fletëpalosje

U

Kosto për 10,000 copë
- 1.000 USD

legjislacionin në lidhje me

Numri i fletëpalosjes

Kontribut i MMPAU,

shfrytëzimin e burimeve pyjore.

së prodhuar.Numri i

sponsorizim nga

Rritja e ndërgjegjësimit në lidhje

çështjeve të

DSHP rajonale,

me menaxhimin e qëndrueshëm

ndryshme të

bashkitë / komunat

të pyjeve; informimi i aktorëve të

mbuluara. Numri i

ose organeve të tjera

interesuar në lidhje me praktikat

fletëpalosjes

mbështetëse, fondi i

më të mira për transportim

shpërndarë.

grantimit

Rritja e ndërgjegjësimit të

Numri i fletëpalosjes

Kontribut i MMPAU,

punonjësve të Shërbimit Pyjor

së prodhuar.Numri i

sponsorizim nga

"në lidhje me decentralizimin e

çështjeve të

DSHP rajonale,

menaxhimit të pyjeve. Rritja e

ndryshme të

bashkitë / komunat

ndërgjegjësimit në lidhje me

mbuluara. Numri i

ose organeve të tjera

menaxhimin e pyjeve me

fletëpalosjes

mbështetëse, fondi i

pjesëmarrje.

shpërndarë.

grantimit

trupash dhe grumbullimin e
produkteve jo drusore të pyllit.

A.1.1.2 Fletëpalosje

M

Kosto për 200 copë –
250 USD
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Prioritet
(L / M / U)

Kostoja

Objektivat
Rritja e ndërgjegjësimit të stafit
të NJQV rreth legjislacionit
lidhur me transferimin e

A.1.1.3 Fletëpalosje

M

Kosto për 500 copë -

burimeve pyjore në pronën e

500 USD

tyre. Rritja e ndërgjegjësimit në
lidhje me menaxhimin e
qëndrueshëm të burimeve
natyrore.
Rritja e ndërgjegjësimit të
gazetarëve dhe mediave në
përgjithësi, për pyjet komunale.

A.1.1.4 Fletëpalosje

U

Kosto për 500 copë –

Rritja e ndërgjegjësimit për

500 USD

çështjet SFM midis aktorëve të
interesuar për MPK. Informimi i
aktorëve të interesuar në lidhje
me praktikat më të mira

Treguesit e matjes

Burimet e mundshme

së rezultatit

të fondeve

Numri i fletëpalosjes

Kontribut i MMPAU,

së prodhuar.Numri i

sponsorizim nga

çështjeve të

DSHP rajonale,

ndryshme të

bashkitë / komunat

mbuluara. Numri i

ose organeve të tjera

fletëpalosjes

mbështetëse, fondi i

shpërndarë.

grantimit

Numri i fletëpalosjes

Kontribut i MMPAU,

së prodhuar.Numri i

sponsorizim nga

çështjeve të

DSHP rajonale,

ndryshme të

bashkitë / komunat

mbuluara. Numri i

ose organeve të tjera

fletëpalosjes

mbështetëse, fondi i

shpërndarë.

grantimit
Kontribut i MMPAU,

A.1.2 - Dosje

L

Kosto për 5.000 copë
është rreth 4000 USD

Rritja e ndërgjegjjes së
përgjithshme publike për pyjet
komunale.

Numri i dosjeve të
prodhuara. Numri i
dosjeve të
shperndara.

sponsorizim nga
DSHP rajonale,
bashkitë / komunat
ose organeve të tjera
mbështetëse, fondi i
grantimit
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A.1.3.1a Broshurë

A.1.3.1b Broshurë

A.1.3.1c Broshurë

A.1.3.1d Broshurë

Prioritet
(L / M / U)

L

M

U

U

Kostoja

Objektivat

Treguesit e matjes

Burimet e mundshme

së rezultatit

të fondeve
Kontribut i MMPAU,

Kosto për 1.000 copë

Rritja e ndërgjegjjes për çështjet

e broshurës prej 8 faqe

e menaxhimit të qëndrueshëm

Numri i Broshurës së

(me 4 ngjyra në letër

të pyjeve në mesin e aktorëve të

prodhuar, numri i

120 g) është 800 USD,

interesuar. Informimi i aktorëve

Broshurës së

12 faqe në letër të lehtë

të interesuar në lidhje me

shpërndarë

A4 është 550 USD

praktikat më të mira

Kosto për 200 copë e

Rritja e ndërgjegjjes për çështjet

broshurës prej 8 faqe

e menaxhimit të qëndrueshëm

Numri i Broshurës së

(me 4 ngjyra në letër

të pyjeve në mesin e aktorëve të

prodhuar, numri i

120 g) është 210 USD,

interesuar. informimi i aktorëve

Broshurës së

12 faqe në letër të lehtë

të interesuar në lidhje me

shpërndarë

A4 është 150 USD

praktikat më të mira

Kosto për 200 copë e

Rritja e ndërgjegjjes për çështjet

broshurës prej 8 faqe

e menaxhimit të qëndrueshëm

Numri i Broshurës

(me 4 ngjyra në letër

të pyjeve në mesin e aktorëve të

prodhuar, numri i

120 g) është 210 USD,

interesuar. informimi i aktorëve

Broshurës

12 faqe në letër të lehta

të interesuar në lidhje me

shpërndarë

A4 është 150 USD

praktikat më të mira

Kosto për 500 copë e

Rritja e ndërgjegjjes për çështjet

Numri i Broshurës së

Kontribut i MMPAU,

broshurës prej 8 faqe

e menaxhimit të qëndrueshëm

prodhuar, numri i

sponsorizim nga

sponsorizim nga
DSHP rajonale,
bashkitë / komunat
ose organeve të tjera
mbështetëse, fondi i
grantimit
Kontribut i MMPAU,
sponsorizim nga
DSHP rajonale,
bashkitë / komunat
ose organeve të tjera
mbështetëse, fondi i
grantimit
Kontribut i MMPAU,
sponsorizim nga
DSHP rajonale,
bashkitë / komunat
ose organeve të tjera
mbështetëse, fondi i
grantimit
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Prioritet
(L / M / U)

Kostoja

Objektivat

Treguesit e matjes

Burimet e mundshme

së rezultatit

të fondeve

(me 4 ngjyra në letër

të pyjeve, në mesin e aktorëve

Broshurës së

DSHP rajonale,

120 g) është 450 USD,

të interesuar. informimi i

shpërndarë

bashkitë / komunat

12 faqe në letër të lehtë

aktorëve të interesuar në lidhje

ose organeve të tjera

A4 është 300 USD

me praktikat më të mira

mbështetëse, fondi i
grantimit

A.1.3.2 Broshurë

A.1.3.3 Broshurë

A.2.1.1a-Takime
pune

M

M

M

Kontribut i MMPAU,

Kosto për 200 copë e

Rritja e ndërgjegjjes për çështjet

broshurës preje 8 faqe

e menaxhimit të qëndrueshëm

Numri i Broshurës së

(me 4 ngjyra në letër

të pyjeve në mesin e aktorëve të

prodhuar, numri i

120 g) është 210 USD,

interesuar. informimi i aktorëve

Broshurës së

12 faqe në letër të lehtë

të interesuar në lidhje me

shpërndarë

A4 është 150 USD

praktikat më të mira

Kosto për 500 copë e

Rritja e ndërgjegjjes për çështjet

broshurës prej 8 faqe

e menaxhimit të qëndrueshëm

Numri i Broshurës së

(me 4 ngjyra në letër

të pyjeve në mesin e aktorëve të

prodhuar, numri i

120 g) është 450 USD,

interesuar. informimi i aktorëve

Broshurës së

12 faqe në letër të lehtë

të interesuar në lidhje me

shpërndarë

A4 është 300 USD

praktikat më të mira

Kostoja e qerasë dhe /

Rritja e ndërgjegjjes së

Numri i aktiviteteve

Kontribut i MMPAU,

ose pushim kafeje

përgjithshme publike të

të organizuara, numri

sponsorizim nga

është vlerësuar në 100-

përdoruesit të pyllit. Rritja e

i pjesëmarrësve,

DSHP rajonale,

200 USD / takim

ndërgjegjjes për çështjet e

feedback nga nga

bashkitë / komunat

sponsorizim nga
DSHP rajonale,
bashkitë / komunat
ose organeve të tjera
mbështetëse, fondi i
grantimit
Kontribut i MMPAU,
sponsorizim nga
DSHP rajonale,
bashkitë / komunat
ose organeve të tjera
mbështetëse, fondi i
grantimit
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Prioritet
(L / M / U)

Kostoja

Objektivat

Treguesit e matjes

Burimet e mundshme

së rezultatit

të fondeve

menaxhimit të qëndrueshëm të

pjesëmarrësit, numri

ose organeve të tjera

pyjeve në mesin e aktorëve të

i materialeve të

mbështetëse, fondi i

interesuar. informimi i aktorëve

shtypura të

grantimit

të interesuar në lidhje me

shpërndara

praktikat më të mira
Rritja e ndërgjegjjes së
përgjithshme publike të
Kostoja e qerasë dhe /
A.2.1.1b –
Takime pune

M

ose pushim kafeje
është vlerësuar në 100200 USD / takim

përdoruesit të pyllit. Rritja e
ndërgjegjjes për çështjet e
menaxhimit të qëndrueshëm të
pyjeve në mesin e aktorëve të
interesuar. informimi i aktorëve
të interesuar në lidhje me
praktikat më të mira
Rritja e ndërgjegjjes e
përgjithshme publike të

Kostoja e qerasë dhe /
A.2.1.1c - Takime
pune

M

ose pushim kafeje
është vlerësuar në 100200 USD për takim

përdoruesve të pyjeve. Rritja e
ndërgjegjjes për çështjet e
menaxhimit të qëndrueshëm të
pyjeve në mesin e aktorëve të
interesuar. informimi i aktorëve
të interesuar në lidhje me
praktikat më të mira

Numri i aktiviteteve
të organizuara, numri
i pjesëmarrësve,
feedback nga nga
pjesëmarrësit, numri
i materialeve të
shtypura të
shpërndara
Numri i aktiviteteve
të organizuara, numri
i pjesëmarrësve,
feedback nga nga
pjesëmarrësit, numri
i materialeve të
shtypura të
shpërndara

Kontribut i MMPAU,
sponsorizim nga
DSHP rajonale,
bashkitë / komunat
ose organeve të tjera
mbështetëse, fondi i
grantimit

Kontribut i MMPAU,
sponsorizim nga
DSHP rajonale,
bashkitë / komunat
ose organeve të tjera
mbështetëse, fondi i
grantimit
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Prioritet
(L / M / U)

Kostoja

Objektivat
Rritja e ndërgjegjjes së
përgjithshme publike të

Kostoja e qerasë dhe /
A.2.1.1d - Takime
pune

M

ose pushim kafeje
është vlerësuar në 100200 USD për takim

përdoruesit të pyllit. Rritja e
ndërgjegjjes për çështjet e
menaxhimit të qëndrueshëm të
pyjeve në mesin e aktorëve të
interesuar. informimi i aktorëve
të interesuar në lidhje me
praktikat më të mira
Rritja e ndërgjegjjes e
përgjithshme publike të

Kostoja e qerasë dhe /
A.2.1.2 - Takime
pune

M

ose pushim kafeje
është vlerësuar 100200 USD / takim

përdoruesit të pyllit. Rritja e
ndërgjegjjes për çështjet e
menaxhimit të qëndrueshëm të
pyjeve në mesin e aktorëve të
interesuar. informimi i aktorëve
të interesuar në lidhje me
praktikat më të mira

Kostoja e qerasë dhe /
A.2.1.3 - Takime
pune

M

ose pushim kafeje
është vlerësuar 100200 USD / takim

Treguesit e matjes

Burimet e mundshme

së rezultatit

të fondeve

Numri i aktiviteteve
të organizuara, numri
i pjesëmarrësve,
feedback nga nga
pjesëmarrësit, numri
i materialeve të
shtypura të
shpërndara
Numri i aktiviteteve
të organizuara, numri
i pjesëmarrësve,
feedback nga nga
pjesëmarrësit, numri
i materialeve të
shtypura të
shpërndara

Kontribut i MMPAU,
sponsorizim nga
DSHP rajonale,
bashkitë / komunat
ose organeve të tjera
mbështetëse, fondi i
grantimit

Kontribut i MMPAU,
sponsorizim nga
DSHP rajonale,
bashkitë / komunat
ose organeve të tjera
mbështetëse, fondi i
grantimit

Rritja e ndërgjegjjes së

Numri i aktiviteteve

Kontribut i MMPAU,

përgjithshme publike të

të organizuara, numri

sponsorizim nga

përdoruesve të pyllit. Rritja e

i pjesëmarrësve,

DSHP rajonale,

ndërgjegjjes për çështjet e

feedback nga nga

bashkitë / komunat

menaxhimit të qëndrueshëm të

pjesëmarrësit, numri

ose organeve të tjera
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Prioritet
(L / M / U)

Kostoja

Objektivat

Treguesit e matjes

Burimet e mundshme

së rezultatit

të fondeve

pyjeve në mesin e aktorëve të

i materialeve të

mbështetëse, fondi i

interesuar. informimi i aktorëve

shtypura të

grantimit

të interesuar në lidhje me

shpërndara

praktikat më të mira

Kostoja e qerasë dhe /
A.2.1.4 - Takime

M

ose pushim kafeje
është vlerësuar në 200250 USD për takim

Rritja e ndërgjegjjes për çështjet
e pyjeve komunalë në mesin e
aktorëve të interesuar. Afrimi i
aktorëve të interesuar për
bashkëpunim në këtë çështje

Numri i takimeve të
organizuara,
feedback nga
pjesëmarrësit,
premtimet për
bashkëpunim

Kontribut i MMPAU,
sponsorizim nga
DSHP rajonale,
bashkitë / komunat
ose organeve të tjera
mbështetëse, fondi i
grantimit

Shkollat do të
mbështeten
financiarisht për blerjen
A. 3.1 - Aktivitete
në natyrë

M

e materialeve
ndihmëse dhe / apo
transportin e
nevojshëm për këtë

Rritja e ndërgjegjësimit të
përgjithshëm të fëmijëve të të
gjitha niveleve arsimore në
lidhje me pyjet dhe
biodiversitetin

Numri i aktiviteteve

Kontribut i DSHP

të organizuara, numri

rajonale, sponsorizim

i pjesëmarrësve,

nga, bashkitë /

numri i materialeve

komunat ose organeve

të shtypura të

të tjera mbështetëse,

shpërndara

fondi i grantimit

aktivitet.

A 3.2. - Kurrikulë

M

Mbështetje financiare

Rritja e ndërgjegjjes e

Numri i

Kontribut i DSHP

për futjen e Paketës së

përgjithshme të studentëve mbi

universiteteve , në të

rajonale, sponsorizim

Gjelbër në nivel

çështjet e mjedisit në

cilat është futur

nga, bashkitë /

universitar.

përgjithësi, biodiversitetit dhe

Paketa e Gjelbër të

komunat ose organeve
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Prioritet
(L / M / U)

Kostoja

Objektivat
MPK, dhe pyjet komunalë

Treguesit e matjes

Burimet e mundshme

së rezultatit

të fondeve

mësuarit feedback

të tjera mbështetëse,

nga studentët, numri

fondi i grantimit

i materialeve të
shtypura të
shpërndara
Numri i aktiviteteve

Kostoja e seminarit

A 3.3 - Tematika
e seminarit /

M

takimit kombëtar

është llogaritur në
2,000-4,000 USD /
seminar, takim

Vënia në dukje e rezultateve më

të organizuara, numri

të mira të FKM-ve në pyjet

i ftesave të dërguara,

komunalë rritja e e ndërgjegjjes

numri i

për menaxhimin e qëndrueshëm

pjesëmarrësve në

të burimeve natyrore dhe

çdo seminar, takim,

menaxhimin e integruar të

numri i artikujve të

tokës, informimi i aktorëve të

shkruar, numri i

interesuar në lidhje me praktikat

materialeve të

më të mira.

shtypura të

Kontribut i DSHP
rajonale, sponsorizim
nga, bashkitë /
komunat ose organeve
të tjera mbështetëse,
fondi i grantimit

shpërndara
Rritja në përgjithësi e
A 3.4 - Një spot
dhe dokumentar
televizive

M

3 - 10.000 USD për

ndërgjegjësimit publik mbi pyjet

përgatitjen e spotit

komunale dhe disa çështje të

televiziv dhe / ose

lidhura me menaxhimin e

dokumentare dhe kosto

qëndrueshëm të pyjeve dhe

shtesë për transmetim

rritja e mbështetjes në mesin e
publikut të gjerë për aktivitete

Krijimi i spoteve
televizive dhe
dokumentarëve,
transmetimi në kohë,
numri i
shikueshmërisë

Kontribut i MMPAU,
sponsorizim nga
DSHP rajonale,
bashkitë / komunat
ose organeve të tjera
mbështetëse, fondi i
grantimit
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Prioritet

Kostoja

(L / M / U)

Objektivat

Treguesit e matjes

Burimet e mundshme

së rezultatit

të fondeve

mjedisore
Studentët do të
mbështeten
financiarisht për
A 3.5 - Vizita

M

transportin e
nevojshëm dhe / apo
blerjen e materialeve të
nevojshme për Ditën e

Rritja e ndërgjegjjes së
përgjithshme të studentëve mbi
çështjet e mjedisit në
përgjithësi, biodiversitetit dhe
FKM-të, dhe pyjeve komunale

Numri i aktiviteteve

Kontribut i DSHP

të organizuara, numri

rajonale, sponsorizim

i pjesëmarrësve,

nga, bashkitë /

numrii i materialeve

komunat ose organeve

të shtypura të

të tjera mbështetëse,

shpërndara

fondi i grantimit

Pyjeve.
Numri i aktiviteteve /

Aktivitete
ndërgjegjësuese

H

500 USD / aktivitet

për gazetarët

konferencat për

Kontribut i MMPAU,

Rritja e ndërgjegjjes së

shtyp, numri i ftesave

sponsorizim nga

përgjithshme publike për pyjet

të dërguara, numri i

DSHP rajonale,

komunalë. Rritja e ndërgjegjjes

pjesëmarrësve në

bashkitë / komunat

për çështjet FKM në mesin e

çdo aktivitet, numri i

ose organeve të tjera

aktorëve të interesuar

artikujve të shkruar si

mbështetëse, fondi i

rezultat i konferencës

grantimit

për shtyp
Kostoja për çdo
kalendar do të jetë rreth
Kalendarët

M

2 USD / cope, në rast
se printohen më shumë
se 1.000 copë

Kontribut i MMPAU,
Rritja e ndërgjegjjes së aktorëve
të interesuar për pyjet komunale

Numri i kalendarëve /

sponsorizim nga

posterave të shtypur,

DSHP rajonale,

numri i shpërndarjes

bashkitë / komunat
ose organeve të tjera
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Kodi i aktivitetit

Prioritet

Kostoja

(L / M / U)

Objektivat

Treguesit e matjes

Burimet e mundshme

së rezultatit

të fondeve
mbështetëse, fondi i
grantimit

Kostoja për çdo seri

Kontribut i MMPAU,

prej 10 stilolapsa do të
Lapsa dhe
stilolapsa

jetë 9 USD, në rast se
M

prinothen më shumë se
në qoftë se printohen

Rritja e ndërgjegjjes së aktorëve
të interesuar për pyjet komunale

më shumë se 1.000

Numri i lapsa /

sponsorizim nga

stilolapsave të

DSHP rajonale,

stampuar, numri i

bashkitë / komunat

shpërndarjes (dhe

ose organeve të tjera

ku)

mbështetëse, fondi i

copë

grantimit

Kostoja për çdo bluzë

Kontribut i MMPAU,

do të jetë 6 USD në
qoftë se më shumë se
Bluza

M

500 janë bluza “Polo”,

Rritja e ndërgjegjjes së aktorëve

do të kushtojnë më

të interesuar për pyjet komunale

tepër (rreth 8 USD) dhe
kapelet më pak (rreth

Numri i kapeleve /

sponsorizim nga

bluza, etj të

DSHP rajonale,

stampuara, numri i

bashkitë / komunat

shpërndarjes (dhe

ose organeve të tjera

ku)

mbështetëse, fondi i
grantimit

3-4 USD)

Faqe interneti

H

1,000 USD blerje

Rritja e ndërgjegjjes e

Numri i faqeve të

Financim nga PZHBN

domeni për një vit dhe

përgjithshme publike për pyjet

botuara për çdo

për vitin e parë,

pagesat e hostimit;

komunalë dhe disa çështje të

tematikë, numri i

sponsorizimin,

disenjimi I faqes së

lidhura me FKM-të dhe rritja e

klikimeve, numri i

kontributi i MMPAU

internetit mund të bëhet

mbështetjes e publikut në

klikimeve për faqe /

apo organeve të tjera

pa kosto shtesë

përgjithësi

muaj dhe për vit,

mbështetëse, fondi i
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Kodi i aktivitetit

Prioritet
(L / M / U)

Kostoja

Objektivat

Treguesit e matjes

Burimet e mundshme

së rezultatit

të fondeve

numri i shkarkimeve

grantimit

të dokumentit, numri
i adresave në listën e
e-mail-it, sasia e
feedback-ut të marrë
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9 Anekset
9.1 Manuali për Fushatën e Ndërgjegjësimit
1. Çfarë është një fushatë ndërgjegjësimi?
Një fushatë ndërgjegjësimi është aktiviteti i cili synon të ndihmojë njerëzit në identifikimin dhe njohjen
e një problemi si dhe të rrugëve për zgjidhjen e tij. Fushatat përfaqësojnë një mënyrë për t’i bërë
njerëzit më të ndërgjegjshëm, pasi një numër i madh i tyre shpesh janë të painformuar mbi shkaqet
dhe pasojat e zhvillimeve që ndodhin përreth tyre. Fushatat shpesh mbulojnë një zonë të gjerë
gjeografike, e lidhur me shtrirjen e problemit, dhe synojnë të bazohen gjerësisht në mbështetjen e
masmedias, e cila zakonisht sigurohet përmes posterave, gazetave, programeve të radios dhe të
televizionit, me qëllim për të informuar publikun mbi problemet si dhe zgjidhjet e mundshme.
Reklamat, nëse duhet të jenë efektive, duhet të mbështeten përmes veprimeve lokale të tilla si
takime, diskutime dhe demostrime. Si rezultat, përdorimi i gjerë i mjeteve të komunikimit i fokusuar në
një çështje të vetme gjatë një fushate, hartohet dhe përshtatet në mënyrë të tillë që realizojë kalimin
eficient të informacionit, i cili në rastin tonë është i lidhur me mbrojtjen e mjedisit, shpyllëzimin dhe
kontrollin e erozionit.

Shënim: Komunitetet lokale janë gjithmonë shumë të ndërgjegjshëm për problemet që ndodhin në
mjedisin e tyre dhe si rezultat japin një kontribut të vlefshëm… Nëse një fushatë synon që
pjesëmarrësit të përfitojnë prej saj në situata të veçanta, atëhere ajo duhet të mbështetet shumë në
eksperiencat e komunitetit. Kjo nënkupton që fushatat duhet të jenë “bashkëvepruese” në kontrast me
“marrëse” ku komunitetet në mënyrë pasive marrin një program të përcaktuar paraprakisht dhe të
mkonturuar nga ekspertët. Një fushatë “bashkëvepruese” në të cilën njohuritë janë të ndërtuara në
mënyrë sociale ka më shumë gjasa të jetë më e përshtatshme dhe kësisoj e qëndrueshme.
Fushatat mund të organizohen në nivel kombëtar dhe rajonal dhe është shumë e rëndësishme
mbështetja e të gjitha institucioneve dhe personave që kanë lidhje me problemin. Në rastin e PZHBN
intitucionet apo personat mund të përfshijnë MMPAU, DSHP, përfaqësues të NJQVve, OJF, bisnese,
specialistë të mjedisit dhe të pyjeve, banorë lokalë, mësues dhe studentë.
Fushatat synojnë të rrisin ndërgjegjësimin, të këshillojnë, të instruktojnë, të nxisin dhe të edukojnë një
auditor të gjerë. Si rezultat, organizimi dhe zbatimi i një fushate është një proces i gjatë dhe i vështirë.
Kjo kërkon planifikimin që më parë të:
•

Kohëzgjatjes së fushatës;

•

Metodave më të përshtatshme të komunikimit që do të përdoren gjatë fushatës;

•

Rrugëve alternative për ta bërë atë më popullore përmes konkurseve, ekspozitave,
ngjarjeve sportive, etj;
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•

Mesazhit që fushata duhet të transmetojë;

•

Nivelit të dëshiruar të mbulimit (i cili mund të jetë lokal, kombëtar apo rajonal);

•

Mënyrës përmes të cilës ajo do të përshtatet me programet e aktiviteteve;

•

Auditorit të synuar (numri i pjesëmarrësve dhe kategoritë e tyre);

•

Mundësive të suksesshme;

•

Burimeve të mundshme njerëzore për të organizuar fushatën;

•

Detyrave të përcaktuara qartë dhe me kujdes për çdo pjesëmarrës të përfshirë në
organizimin dhe zbatimin e fushatës;

•

Mbështetjes së nevojshme financiare;

•

Listës së materialeve të nevojshme për zbatimin e saj;

•

Aktiviteteve monitoruese dhe në vazhdim.

Hapat e mësipërm janë të rëndësishëm për përgatitjen dhe zbatimin e një fushate ndërgjegjësimi, por
është po aq e rëndësishme vlerësimi dhe vazhdimësia e fushatës për të përcaktuar suksesin e saj.

Shënim: Historikisht, fushatat për ndërgjegjësimin mjedisor janë bazuar pothuajse tërësisht në rritjen
e ndërgjegjes dhe në transmetimin e informacionit, duke përdorur postera, broshura dhe fletushka që
synojnë të japin vetëm një “mesazh të gjerë”. Këto janë të mundura, por tendencat e fundit janë
drejtuar për tek materialet të afta për të nxitur:
•

Eksplorimin aktiv

•

Debatin për cështje të diskutueshme

•

Pjesëmarjen dhe angazhimin aktiv me çështjet.

Kësisoj, praktikuesit duhet të përpiqen të përdorin të gjitha materialet në mënyrë të tillë që të nxisin
dialogun, diskutimin dhe reflektimin. Fushatat ndërgjegjësuese mund të jenë afatshkurtra ose
afatgjata, dhe natyra e projekteve do të jetë e ndryshme në kontekste të ndryshme, por të gjitha
fushatat mundësisht do të përfshijnë një plan veprimi, si dhe një sërë aktivitetesh dhe materialesh
burimore. Elementi i fundit dhe më i rëndësishëm është konsultimi i vazhdueshëm me njerëz të tjerë, i
cili do të përcaktojë se si burime mund të shpërndarhen më mirë.
Suksesi i një fushate ndërgjegjësimi është rezultati i arritur përmes ndryshimeve që ka sjellë fushata.
Këtu mund të përfshihen ndryshimet intelektuale, ligjore apo në qëndrim. Është gjerësisht e pranuar
se fushatat e ndërgjegjësimit mund të ndjekin pesë strategji për të nxitur ndryshimin:
Strategjia e fuqisë ligjore: Përdorimi i instrumentave ligjorë është një nga strategjitë më të fuqishme.
Ligjet mund të kufizojnë shumë problemet mjedisore dhe sigurojnë gjobat për shkelësit.

Shënim: Shpesh është e vështirë të përforcosh legjislacionin i cili nuk ka mbështetje publike, ose kur
publiku nuk sheh asnjë arsye për të bërë këtë gjë. Si rrjedhojë, është shumë e rëndësishme që
fushatat ndërgjegjësuese, madje dhe ato me mbështetje ligjore, duhet të përpiqen të shpjegojnë
arsyet mbi të cilat bazohet legjislacioni dhe përfitimet e qënësishme në zbatim të tij.
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Strategjia e fuqisë financiare: Fuqia financaire është një instrument tjetër për të minimizuar problemet
e ndryshme mjedisore.

Shënim: Nëse përfitimi financiar do të ofrohet si incentivë, është thelbësore të sigurohet që një fond i
tillë është real dhe i qëndrueshëm, përndryshe projekti do të humbasë shumë shpejt besueshmërinë
e tij.
Strategjia e bindjes: Përqasja e bindjes është për të motivuar njerëzit të ndryshojnë disa sjellje ose
qëndrime pa përdorur përqasje të tjera ligjore ose financiare.

Shënim: Të fitosh zemrat dhe mendjet e njerëzve është mënyra më efektive për të sjellë ndryshime të
qëndrueshme. Kjo arrihet mësë miri përmes shpjegimit të kujdesshëm të arsyeve për ndryshimin.
Strategjia e riedukimit: Përqasja e riedukimit synon të riedukojë njerëzit të ndryshojnë sjelljen ose
qëndrimet e tyre në vetvete.

Shënim: Agjentët e ndryshimit mund të shmangin ndërmarjen e një përqasjeje “lart-poshtë” në
edukim. Veçanërisht, kur ke të bësh me të rritur është e rëndësishme që ata të shkëmbejnë ide në
këtë proces dhe që kontributi i tyre të merret seriozisht.
Strategjia e mbështetjes: Kjo strategji synon të ndihmojë njerëzit të bëjnë ndryshimin për të cilin ata
janë të ndërgjegjshëm dhe dëshirojnë ta bëjnë atë por nuk mund ta ndërmarin të vetëm.

Shënim: Megjithëse ata janë të ndërgjegjshëm për pasojat e veprimeve të tyre, njerëzit shpesh
detyrohen të sillen në mënyra që dëmtojnë mjedisin. Në të tilla raste, ndryshimi do të jetë i mundur
vetëm me mbështetje nga jashtë ose nëse është e mundshme një alternativë e zbatueshme.
Disa nga parimet e fushatës së ndërgjegjësimit:
•

Fushatat duhet të njoftohen në kohë

•

Fushatat duhet të planifikohen dhe të përgatiten me kujdes

•

Fushatat duhet të fokusohen vetëm në cështje të veçanta

•

Fushatat duhet të përfshijnë të gjithë aktorët dhe të koordinohen më së miri

2. Rëndësia e fushatave të ndërgjegjësimit
Roli i fushatave është i dyfishtë:
1. Fushatat synojnë të rrisin interesin e individëve ose grupeve, veçanërisht të atyre që janë të
lidhur me përmirësimet si kontrolli i erozionit, menaxhimi i qëndrueshëm i pyjeve, shpyllëzimi
apo mbrojtja e mjedisit. Përmes fushatave të ndërgjegjësimit, individët do të bëhen më të
ndërgjegjshëm për problemet dhe zgjidhjet e mundshme. Kësisoj, fushatat duhet të ndiqen
nga veprime praktike të lidhura me to.
2. Pasi zgjidhjet praktike janë hartuar nga grupet e punës dhe organizatat këshilluese, fushatat
duhet të jenë mjaftueshmërisht fleksibile që të ndërmarrin një funksion të dytë, të quajtur
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”mbështetje e procesit të zbatimit” që mund të përfshijë aspekte të tilla si trajnim për teknikat
e reja, sigurimi i aderencës për t’iu përgjigjur planifimit dhe mundësimit të demonstrimeve
praktike.

Qëllimi i fushatave komunikuese është, kësisoj, të ndikojnë sjelljen e njerëzve.
Për të përmbledhur rëndësinë e fushatave të ndërgjegjësimit, mund të themi se:
•

Fushatat i bëjnë reklamë të gjerë çështjeve të përzgjedhura

•

Shumë njerëz informohen brenda një kohe të shkurtër dhe marrin të njëjtin mesazh

•

Mesazhet e fushatave ndikojnë njerëzit të pranojnë ide të reja, të mësojnë dhe të përdorin teknika
të ndryshme, të blejnë dhe të përdorin disa produkte, të përdorin shërbime, të ndërtojnë imazhe
pozitive apo të rregullojnë imazhet e dëmtuara më parë

•

Fushatat janë veçanërisht të nevojshme kur stafi këshillues është i kufizuar në numër apo ka
mundësi të kufizuara për kontakte të vazhdueshme dhe individuale në fushë

3. Kush duhet ta marrë rolin drejtues
Individët dhe organizatat që janë të interesuara në promovimin e aktiviteteve ndërgjegjësuese
mjedisore, duhet të ndërmarrin rolin drejtues në fushatat e ndërgjegjësimit. Hapi i parë i rëndësishëm
është nxitja e krijimit të një grupi të strukturuar individësh apo institucionesh të interesuara për të
krijuar një lloj “Task Forcë për Ndërgjegjësimin Mjedisor”.
Roli i Task Forcës është:
a. Të informojë / edukojë / motivojë
b. Të përzgjedhë çështjet
c.

Të vëzhgojë dhe të vlerësojë një seri fushatash në zhvillim të fokusuara në ndryshimet
përfituese mjedisore.

Fillimisht, Task Forca duhet të jetë e vogël dhe fushatat duhet të jenë jo shumë të gjera, ato duhet të
përfshijnë, gjithashtu, sa më shumë anëtare Task Force që të jetë e mundshme, me qëllim zhvillimin
e aftësive të tyre dhe të besimit në vetvete përpara se të ndërmarrin fushata më të mëdha dhe më
komplekse.
Me qëllim realizimin e roleve të mësipërme, Task Forca duhet të organizojë takime të rregullta.
Anëtarët e Task Forcës duhet të ndahen në disa grupe fushate, ku çdo grup të ketë një fushë të
veçantë përgjegjësie bazuar në interesa dhe ekspertizë. Prandaj, një hap i rëndësishëm është
identifikimi dhe mbledhja në grupe e personave të interesuar brenda task forcës, për të marrë
përgjegjësi për aktivitete të ndryshme të ndërgjegjësimit publik. Në rastin tonë, këto institucione apo
individë të interesuar mund të jenë përfaqësues të Shërbimit Pyjor dhe të NJQVve, shoqata të
përdorimit të pyjeve, shoqata mjedisore, përfaqësues të medias lokale, drejtues shkollash, mësues,

64

studentë, specialistë privatë pyjesh, drejtues komunash dhe fshatrash, përdorues pyjesh,
bisnesmenë, etj.
Duke iu referuar fushatave më të gjera dhe më ambicioze, është e nevojshme të pyesim nëse task
forca ka dëshirë, aftësi apo burimet e nevojshme njerëzore dhe financiare të ndërmarrë një fushatë të
tillë. Nëse përgjigja është pozitive, anëtarët e task forcës mund të fillojnë procesin e planifikimit.
Gjithësesi, përpara se ata të fillojnë planifikimin, planifikuesit duhet të kenë përcaktuar një strukturë
menaxhimi mund të merret me planifikimin, prodhimin, dorëzimin dhe vlerësimin e të gjithë fushatës.

Shënim: Është shumë e rëndësishme që fushatat të mbeten realiste dhe brenda burimeve të
organizatorëve. Një fushatë e dështuar shpesh mund të dëmtojë më shumë se sa të bëjë mirë!
Një fushatë përfshin njerëz dhe burime në të paktën katër grupe aktivitetesh:
1. planifikim dhe ekzekutim
2. menaxhim i buxhetit fiskal
3. punë operacionale
4. vlerësim
Është e rëndësishme që çdo anëtar i task forcës të caktohet për një qëllim dhe detyrë të veçantë. Kjo
i jep çdo anëtari një pamje të qartë të rolit të tij/saj dhe kohës së angazhimit. Ajo, gjithashtu, saktëson
linjën e autoritetit dhe rregullave menaxheriale. Suksesi apo dështimi i fushatës varet gjerësisht nga
performanca e task forcës dhe mënyra se si janë caktuar detyrat. Kësisoj, task forca duhet të krijohet
vetëm për një periudhë të caktuar dhe të ngarkohet me realizimin e një detyre të veçantë.
Për arsye se task forcë do të sigurojë nismën dhe do të veprojë si forca kryesore drejtuese në
zhvillimin e fushatës, është e nevojshme që anëtarët të kenë ekspertizën e mëposhtme:
I. Specializim në tematikën për të cilën zhvillohet fushata;
II. Ekspertizë në punën me audiencën e synuar;
III. Specializim në strategjinë e fushatës së komunikimit;
IV. Specializim në krijimin e mesazheve;
V. Ekspertizë në menaxhimin e prodhimit dhe shpërndarjen e materialeve; dhe
VI. Ekspertizë në fushat të veçanta mbështetëse si metoda studimi të shkencave sociale,
vlerësim fushatash, etj.

Përqasja e ekipit ka fitur vëmendje si një përgjigje organizative ndaj nevojave për të gjetur mënyra të
reja për të bërë gjërat. Një ekip i tillë përbëhet nga një numër i vogël njerësizh me aftësi plotësuese,
të angazhuar për të njëjtin qëllim.
Përqasja e ekipit ka një numër avantazhesh:
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1. Ekipi krijon aftësi plotësuese dhe ekspertizë që, nga përcaktimi, tejkalon ato të çdo individi
brenda ekipit.
2. Ekipi mundëson dimensione unike sociale që fuqizojnë aspektet ekonomike dhe
administrative dhe kursejnë ndjeshëm kohën në punë.
Një grup shndërrohet në një ekip të suksesshëm kur ai fillon të kapërcejë pengesat!
4. Hapat e rëndësishëm dhe aktivitetet
Hapi i parë për të gjithë të përfshirët është pjesëmarrja në diskutime dhe finalizimi i qëllimeve,
përmbajtjes dhe detyrave të individëve dhe grupeve, si dhe i çështjeve të tilla si vendndodhja dhe
afatet kohore. Informacioni mbi fushatat mund të shpërndahet në nivele të ndryshme dhe në një sërë
institucionesh dhe mediash. Sa më shumë mënyra të përdoren në gjetjen e informacionit përreth, aq
më të mëdha janë mundësitë e pjesëmarrjes në të. Shpërndarja e informacionit mbi fushatën në
vetvete është një hap i rëndësishëm dhe nuk duhet lënë asnjëherë për momentin e fundit. E gjithë kjo
kërkon një punë përgatitore të kujdesshme, e cila përfshin studimin e situatës përpara fushatës, që
më pas do të ndërthuret në strategjinë e detajuar të fushatës.
Hapat që ndiqen në ndërmarjen dhe drejtimin e një fushate ndërgjegjësimi (Figura 2) janë:
1. Studimi i situatës para fushatës
2. Analizat para planifikuese
3. Planifikimi i fushatës
4. Prodhimi i fushatës
5. Menaxhimi i fushatës
6. Monitorimi
7. Vlerësimi i fushatës
8. Përgatitja e raportit final
5. Situata para fushatës
Fushatat e zakonshme ndërgjegjësuese ngrihen si rezultat i nevojave. Njerëzit që kanë njohuri apo
shërbime për të zgjidhur një problem janë shpesh të parët që ndërmarin një proces fushate.
Përpara se të përdoret media për të komunikuar mesazhet për ndryshim, duhet të merren në
konsideratë dy çështje thelbësore. Së pari, ne duhet të mendojmë mbi audiencën e synuar, sjelljen e
të cilit duam të ndryshojmë. Së dyti, çfarë zgjidhjesh ofrojmë dhe çfarë lloj sjellje specifike duam të
promovojmë? Strategjia e fushatës fillon me një strategji sjelljeje – jo me komunikimin me median.

Shënim: Është e rëndësishme të pranojmë se përqasja e përshkruar më sipër ka një orientim KHSP
thelbësor “Kërkim-Hartim-Shpërndarje-Përshtatje”. Me fjalë të tjera, ajo përfshin një përqasje disi
teknike, të orientuar nga eksperti. Ndërkohë që përqasja KHSP është e përshtashme në shumë
aspekte, ajo zakonisht reflekton një prespektivë, në të cilën njohuritë mund dhe duhet të zhvillohen
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nga një grup i vogël ekspertësh, të cilët kanë mjetet për ta bërë një gjë të tillë. Në kuadrin e naturës
komplekse të çështjeve mjedisore dhe nevojës për gjetjen e zgjidhjeve të përbashkëta, zbatuesit
duhet të ndërmarrin çdo përpjekje për të përfshirë popullsinë lokale në hartimin si dhe zbatimin e
fushatave ndërgjegjësuese.
Një fushatë mund të fillojë vetëm kur organizatat, agjencitë apo individët nismëtarë besojnë se
ekziston një problem domethënës, që prek një numër të madh njerëzish.
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Figura 2 Procesi i fushatës së ndërgjegjësimit
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6. Analizat para planifikuese
Analizat para planifikuese na vendosin në kontakt të drejtpërdrejtë me dy elementë kyç të fushatës:
problemet dhe njerëzit.
Në sektorin privat, kjo fazë e analizës mund të qyhet “kërkim tregu” që siguron informacion thelbësor
mbi konsumatorin. Kompanitë mund të paguajnë sasi të mëdha parash për këtë informacion. Në
sektorin publik, gjithësesi, nuk është e zakonshme të financosh për kërkime formale në këtë fazë.
Zakonisht ne duhet të mbështetemi në metoda më pak formale (ose më pak të kushtueshme). Këto
metoda përfshijnë rishqyrtimin e kujdesshëm të vetë vëzhgimit tonë, studimin e të dhënave dhe të
raporteve bazuar në intervista dhe kërkime formale dhe në punësimin e konsulentëve ekspertë.

Disa metoda për identifikimin e problemeve:
Studimi: Vëzhgimi personal mund të jetë një nga metodat më të fuqishme për identifikimin e
problemeve. Vëzhguesit synojnë të shohin problemet reale shpesh jo të evidentuara nga statistikat
apo të dhënat e tjera të rregjistruara. Disa organizata dhe kompani përdorin studime të rregullta si një
mënyrë për të zgjidhur problemet për klientët e tyre. Një studim mund të jetë eksplorues, i hartuar për
të marrë informacion mbi situatën në përgjithësi, ose mund të jetë specifik, duke kërkuar informacion
mbi një çështje të përcaktuar dhe të limituar. Në të dyja rastet, është e rëndësishme të përfshihet
kontributi i sponsorave në përcaktimin e objektivave dhe qëllimit të studimit si dhe në vlerësimin
pasues.

Inervista: Intervistat mund të përdoren të paktën në dy mënyra për të identifikuar problemin. Ne
thjesht mund të dalim jashtë dhe të pyesim njerëzit që të na tregojnë për problemet e tyre apo gjërat
që i shqetësojnë ata. Ose mund të intervistojmë njerëzit për të zbuluar se si ndjehen ata për një
problem specifik, të cilin ne e kemi identifikuar. Intervistat mund të realizohen edhe nëpërmjet
bisedave informale me njerëzit ose përmes pyetësorëve më formalë.

Diskutimet ne grup: Në vend që të mbledhim idetë nga personat njëri pas tjetrit (si në rastin e
intervistave) ne flasim me një grup njerëzish. Duke iu bërë disa pyetje të paracaktuara, ne i bëjmë ata
të flasin mbi subjektin që duam të investigojmë. Ata mund të identifikojnë një numër problemesh dhe,
gjithashtu, të na japin pista të mira mbi zgjidhjet e mundshme.

Konsultimi me ekspertët: Konsultuesit ofrojnë burim të drejtpërdrejtë ekspertize që mund të na
ndihmojë në identifikimin e problemeve në fushën e tyre të eksperiencës.
Përparësitë midis problemeve të identifikuara
Kur planifikojmë fokusin e strategjisë së komunikimit, është e rëndësishme të zgjidhen një ose dy
probleme midis shumë prej tyre. Pyetjet e mëposhtme mund të ndihmojnë planifikuesit të përcaktojnë
përparësitë midis problemeve që ata kanë gjetur:
•

Sa urgjent është problemi?

•

Sa i menjëhershëm është efekti mbi audiencën e synuar?
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•

Cili do të jetë reagimi i mundshëm i audiencës?

•

Sa shumë lidhet problemi me nevojat kombëtare dhe politikat e organizatës?

•

Cila është eksperienca e kaluar në lidhje me këtë problem dhe audiencën?

•

Sa fonde janë në dispozicoion?

•

Cilat janë burimet dhe facilitetet e tjera në dispozicion?

7. Planifikimi i fushatës
Gjatë këtij hapi, pjesë të veçanta të informacionit mblidhen së bashku. Ato mund të grupohen në
kategoritë e mëposhtme:
1. Karakteristikat e audiencës së synuar
2. Informacioni mbi sjelljen e audiencës në lidhje me zgjidhjet tona të rekomanduara
3. Thirrjet që besojmë se do motivojnë audiencën për të vepruar
4. Mesazhet që mund të transmetojnë këto thirrje
5. Media që mund t’i përçojë mesazhet te audienca
Identifikimi i medias më të mundshme
Për të identifikuar median më të mundshme, duhet të merren në konsideratë elementët e dhënë në
Tabelën 1.
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Tabela 1: Matrica për zgjedhjen e mediumit të përshtatshëm të komunikimit
Treguesit e efikasitetit për zgjedhjen e medias dhe materialeve
1. Informacion

2.

3. Identifikimi i

4. Mobilizimi social dhe

5. Përmbajtjet

6. Vlerësimet e

dhe Njohuri

Ndërgjegjësim

problemeve dhe

përmes shoqatave

teknike

veprimeve në

Kërkimi i zgjidhjeve

proces dhe
rezultatet

Radio rajonale ose
lokale
Televizion lokal
Gazeta lokale
Video
Mjete tradicionale të
komunikimit
Intervista grupi
Broshura, Postera
Imazhe
Televizion kombëtar
Gazeta kombëtare
Shënime teknike
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8. Prodhimi i fushatës
Prodhimi i fushatës kërkon njohuri ekspertësh të temës në fjalë dhe se si ajo lidhet me audiencën e
synuar. Ajo gjithashtu kërkon njohuri prej eksperti në komunikimin e përdorur në media, për t’u ofruar
përmbajtjen e temës audiencës së synuar.
Kur procesi i planifikimit të fushatës ka zhvilluar një “meny” të materialeve të nevojshme për
komunikim, shkrimtarët dhe hartuesit e mesazheve pozicionohen në qendër të fazës, hartohen
strategjitë e komunikimit dhe prodhohen burime të materialeve.
Specialistët e komunikimit duhet të krijojnë mesazhet që do:
të transmetohen për audiencën për t’i informuar ata në lidhje me problemin;
të pranohen nga audienca, dhe
të kuptohen nga audienca.
Qëllimi është që të sigurohet se mesazhi vë në lëvizje marrësin për veprim.
Për të inkurajuar marrësin të pranojë mesazhin, ne duhet të theksojmë çështjet që janë me interes
dhe rëndësi për të. Për të siguruar të kuptuarit nga ana e marrësit, ne duhet të zgjedhim fjalët dhe
idetë e duhura dhe të ndjekim një logjikë që ka kuptim. Me fjalë të tjera, ne duhet të përshtatim
mesazhin me gjuhën, niveli arsimor, përvojat e jetës dhe interesat e objektivit të synuar.
Cili është objektivi i një mesazhi dhe si të shkruajmë një objektiv?

Elementet e nevojshme për të arritur një objektiv janë:
•

Përshkruaj rezultatin final, jo vetëm hapat që duhet të ndërmerren.

•

Ji specifik dhe i saktë.

•

Përshkruaj një ndryshim që është i dukshëm dhe i matshëm.

•

Vendos kushtet në të cilat rezultati do të arrihet.

•

Listo standardet për të gjykuar suksesin.

•

Specifiko një pikë të caktuar që do të tregojë nëse objektivi është arritur.

Hapat për shkruajtjen e një objektivi:
•

Identifiko nevojën apo problemin.

•

Analizo situatën në të cilën ndodh problemi dhe zgjidhjen e rekomanduar.

•

Specifiko sjelljen e duhur dhe kush mund ta vërë atë në zbatim.
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•

Vendos një objektiv që lidh audiencën me sjelljen e dëshiruar.

•

Studio objektivin me kujdes për të parë nëse ai mund të arrihet.

Pyetja është cila metodë (metoda) paraqet zgjidhjet më të mira në drejtim të arritjes dhe ndikimit të
tyre. Ne duhet të mbajmë mend se fushatat e suksesshme zakonisht përdorin një shumëllojshmëri
kanalesh mediatike të ndryshme për të përhapur mesazhet e tyre. Sekuenca e aktivitetit të fushatës
gjatë fazës së prodhimit mund të jetë si vijon:
•

ardhja e pjesëmarrësve, shpërndarja e programeve

•

drejtuesi i administratës vendore deklaron të hapur fushatën

•

fjalimi nga i ftuari i nderit

•

fjalimi nga përfaqësuesit e audiencës

•

fjalim dhe, nëse është e mundshme, demostrim nga ana e shërbimit këshillimor

Kur një folës mban një fjalim ai/ajo duhet:
•

të përdorë një gjuhë të kuptueshme për të gjithë;

•

të shmangë përdorimin e termave të ndërlikuar teknikë;

•

të fokusohet në subjektin e fushatës;

•

të përsërisë pikat thelbësore, kur është e nevojshme;

•

të përdorë shembuj nga praktika vendore;

•

ta gjallërojë të folurin e tij/saj me anektoda me humor, shembuj paralelë dhe aluzione;

•

të përpiqet për besueshmëri nëpërmjet:
o

integritetit dhe të qenit i/e hapur;

o

kompetencës teknike;

o

rrezatimit të besimit në vetvete;

o

zbatimit të mirësjelljes lokale.

9. Menaxhimi i fushatës
Detyrat e fushatës që kërkojnë menaxhim përfshijnë:
•

përvetësimi dhe menaxhimi i burimeve për zbatimin e fushatës

•

organizimi i stafit

•

planifikimi fushatës (audienca e synuar, zgjedhjet e sugjeruara, strategjitë e fushatës)

•

përshkrimi dhe integrimi i aktiviteteve të fushatës (audienca, media, dhe objektivat e
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sjelljes)
•

zhvillimi i mesazheve të fushatës dhe prodhimi i mesazheve të zhvilluar

•

trajnimi i stafit

•

monitorimi dhe vlerësimi i fushatës

Integrimi i aktiviteteve të fushatës
Thelbi i një fushate është zbatimi i një sërë aktivitetesh të rëndësishme. Ato duhet të integrohen në
mënyrë të tillë që të plotësojnë njëra-tjetrën. Shumica e këtyre aktiviteteve do të identifikohen dhe
zhvillohen si pjesë e procesit të planifikimit të fushatës. Një mjet i dobishëm menaxhimi është hartimi i
një liste me të gjitha aktivitetet që do të kryhen. Ndoshta hartimi i një matrice që mund të përdoret
edhe për të planifikuar dhe për të monitoruar progresin. Tabela e mëposhtme mund të jetë e
dobishme:
Aktiviteti

Burimet

Kohëzgjatja

Personi përgjegjës

1.
2.
3.
Ekipet e prodhimit të fushatës duhet të marrin përgjegjësinë e fundit për para-testimin dhe rishikimin e
mesazheve. Të tjerë, siç janë vlerësuesit e fushatës, mund të japin këshilla mbi zgjedhjen e
anëtarëve të publikut për para-testin dhe formulimin e pyetësorit.
10. Monitorimi i fushatës
Monitorimi është procesi i vëzhgimit të operacioneve, marrjes së të dhënave (formalisht dhe jo
formalisht) të cilat do të shërbejnë për të gjykuar efektshmërinë e operacioneve. Nga njëra anë,
drejtuesit merren me logjistikë. Ata kontrollojë që materialet të shkojnë në vendet e duhura, tek
njerëzit e duhur, dhe në kohën e duhur. Nga ana tjetër, menaxherët monitorojnë aspektet e
komunikimit. Sigurohen që mesazhet të arrihen nga audienca e synuar, vlerësojnë përgjigjet e tyre
dhe gjykojnë cilat kanale mediatike duken të jenë më efektive.
Verësimi i fushatës
Disa vlerësime ndodhin gjatë kohës që menaxherët monitorojnë fushatën në vazhdim. Megjithatë
vlerësimi kryesor bëhet zakonisht në fund të fushatës. Treguesi më i rëndësishëm është ndikimi në
audiencën e synuar, i matur përkundrejt objektivave specifike të fushatës.
Ndikimi i sjelljes mund të bazohet në një vlerësim NJ-Q-P, Njohuri – shkalla e njohurive në lidhje me
një problem, Qëndrimi – si kanë ndikuar njohuritë në qëndrim, Praktika – shkalla në të cilën njohuritë
dhe qëndrimet kanë ndryshuar sjelljen.

74

Raporti përfundimtar
Raporti përfundimtar ka një vlerë të konsiderueshme për organizatën, meqënëse bazohet në
rekomandimet e ofruara në raport, organizata do të vendosë për llojin e fushatave të ardhshme. Një
raport i tillë do të konsolidojë, përmbledhë dhe interpretojë gamën e gjerë të veprimeve të fushatës.
Dokumenti përfundimtar mund të shërbejë si një pikënisje për organizatorët dhe planifikuesit e çdo
fushate të ngjashme.
Shembuj të fushatave ndërgjegjësuese
Duke qenë një mjet i suksesshëm, fushatat tashmë përdoren gjerësisht në shumë fusha. Në vijim
jepen shembuj të fushatave të ndërgjegjësimit:
Parti apo individë të caktuar komunikojnë në mënyra të ndryshme për të bindur njerëzit të votojnë

•

për ta në periudhën e zgjedhjeve.
•

Fushata të ndërgjegjësimit të hartuara për të përmirësuar praktikat mjedisore.

•

Fushata për riciklimin e letrës, materialeve plastike, shisheve prej qelqi, etj.

Të gjithë shembujt e mësipërm kanë diçka të përbashkët: përdorimin e mediave të komunikimit për të
ndikuar në njerëz të caktuar të veprojnë në mënyra të caktuara.
RADIO
Numri i radiove
Vendndodhja

Fuqia e

Zona e mbuluar

transmetimit

Koha e
transmetimit

1.
2.
Numri i familjeve me radio

Zona urbane

Zona rurale

Fuqia e

Zona e mbuluar

Audienca
TELEVIZIONI
Numri i stacioneve televizive
Vendndodhja

transmetimit

Koha e
transmetimit

1.
2.
Numri i familjeve me televizorë

Zona urbane

Zona rurale

Audienca
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MEDIA E SHTYPUR
Lloji dhe vendndodhja

Frekuenca dhe tirazhi

Pronësi
Private

Qeveritare

Kapaciteti

Lehtësues

Gazeta
Revista
Të tjera
VENDET PËR NGJARJET MEDIATIKE
Vendndodhja

Pronari ose
menaxheri

1. Salla takimesh
2. Tregje
KANALET E TJERA TË KOMUNIKIMIT ME AUDIENCAT E SYNUARA
Sistemi administrativ

Sa

Numri i stafit

Stafi i zyrës rajonale
Stafi i zyrës së rrethit
Stafi i Sektorit Pyjor
SISTEMI I ARSIMIT OSE SHËRBIMIT
Institucioni

Vendndodhja

Numri i mësuesve

Numri i studentëve
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