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Humanrightivism, projekti SideStep
PËRMBLEDHJE
Projekti i të drejtave të njeriut HumanRightivism mbështetet nga Agjencia Suedeze e
Bashkëpunimit Ndërkombëtar për Zhvillim (Sida). Qëllimi i përgjithshëm është krijimi dhe
mbështetja e masës kritike dhe qasjes arsimore të propozuar për secilin nga audiencat e
synuara me interes thelbësor për programin ‘HumanRightivism’.
Programi synon të sjellë së bashku partnerë të rëndësishëm të Organizatave të Shoqërisë
Civile - OSHC-ve, për të evoluar më tej fushat e të Drejtave të Njeriut në mungesë të
kapacitete të mjaftueshme ose duke u lënë pas dore nga palët e interesuara përkatëse,
faktorë që bazohen në interesat natyrorë, të mirëfilltë dhe në synime të përbashkëta të
komuniteteve të afektuara.
Nën ombrellën e projektit HumanRightivism, përmes projektit Sidestep, PACT synon rritjen e
aftësive të OSHC-ve në adresimin e çështjeve mjedisore përmes rritjes së kapaciteteve për
menaxhimin e projektit, avokimit, lobimit, monitorimit dhe pjesëmarrjes në proceset
vendimmarrëse, me fokus në zhvillimin e qëndrueshëm.
Projekti synon forcimin e përfshirjes së shoqërisë civile në mbrojtjen e mjedisit, me rritjen e
veprimeve bashkëpunuese përmes ndërtimit të koalicioneve tematike dhe rrjetëzimit, në
iniciativa të bazuara në komunitet përmes veprimeve të orientuara drejt ndikimit në mjedis.
Ndërtimi i vazhdueshëm i kapaciteteve do të pasojë përmes trajnimeve mbi ciklin e projektit
dhe sistemin e menaxhimit të projektit, me përfshirjen e Kornizës Logjike, përmes Matricës
së Kornizës Logjike, shkrimit të plotë të propozimit të projektit dhe raportimit.

FORUMI NACIONAL, RAJONAL DHE LOKAL I SHOQËRISË
CIVILE NË KOSOVË
Zhvillimi i Platformës për Mbrojtjen e Mjedisit dhe Zhvillimin
e Qëndrueshëm në Kosovë 2021
Përmes projektit SideStep të zhvilluar nën ombrellën e Humanrighjtivism, PACT synon të
forcojë bashkëpunimin midis OSHC-ve në mënyrë që të rrisë ndikimin e tyre në proceset e
vendimmarrjes në çështjet mjedisore dhe të zhvillimit të qëndrueshëm, në lidhje me
shqetësimet, legjislacionin, politikat dhe rregulloret mjedisore me përparësi.
Forumet Nacionale, Rajonale dhe Lokale do të shërbejnë si një platformë për dialog midis të
gjithë aktorëve për shqetësimet prioritare mjedisore në nivelin lokal, rajonal dhe kombëtar.
Këto platforma do të shërbejnë si një proces lehtësimi për zhvillimin e platformave
kombëtare dhe rajonale që do të shërbejnë si një themel për iniciativa dhe bashkëpunim,
duke synuar adresimin me sukses të shqetësimeve mjedisore në nivel kombëtar, lokal dhe
rajonal.
Në kuadër të këtij projekti, në fazën e pare të projektit PACT ka organizuar Forumin
Nacional, Rajonal dhe Lokal në bashkëveprim me OSHC-të aktive për çështjet mjedisore dhe
zhvillimin e qëndrueshëm. 11 përfaqësues të OSHC-ve morën pjesë në Forumin Kombëtar.
Gjatë këtyre aktiviteteve, pjesëmarrësit morrën pjesë në diskutime duke I identifikuar dhe
analizuar faktorët mjedisorë me të cilat po ballafaqohen qytetarët e Kosovës.
Këto çështje problematike të identifikuara mund të futen më tej në zhvillimet e mundshme
të projektit të cilat do të ofronin zgjidhje përkatëse për fushat specifike të përfshirjes. OShCtë gjithashtu mund ta përdorin atë si një bazë për bashkëpunimin e mëtejshëm dhe
ndërtimin e koalicionit i cili mund të jetë më efektiv në trajtimin e çështjeve mjedisore në
përgjithësi.

‘Mundohuni ta lini planetin një vend më të mirë sesa kur
keni ardhur.’
SIDNEY SHELDON

• Shpyllëzimi
• Djegia e hamulloreve
dhe barishteve
• Betonizimi i tokave në
viset urbane dhe rurale
• Deponitë ilegale për
mbeturina të ngurta
• Mungesa e reagimit
nga autoritetet lokale
• Moskoordinimi
ndërmjet Ministrisë së
Mjedisit dhe Komunave

Intervenimet

Toka

Problemet e identifikuara

Fusha/Sektori

Identifikimi i problemeve brenda sektorëve të veçantë dhe propozimet për ndërhyrje nga
përfaqësuesit e OSHC-ve në nivel nacional.
• Aktivitete për ngritje të
vetëdijes
• Ripyllëzim
• Avokim dhe lobim në
nivel nacional
• Pilotim ideshë
• Fushatë informimi
(fotografime, location
tracking)
• Sensibilizimi i
qytetarëve
• Material multimedial të
qytetarëve të afektuar

• Gërryerja e zhavorit
• Ujërat e zeza urbane të
patrajtuara
• Mbeturinat e ngurta
• Larja e veturave
• Vajrat e veturave

Intervenimet

Problemet e identifikuara

Fusha/Sektori

Uji

• Kampanjë
vetëdijësuese
• Organizimi i debateve institucione, OJQ,
qytetarë
• Bashkëpunimi me
grupet që shëtisin nëpër
pyje/bjeshkataret/
grupet hiking
• Bashkëpunimi me OSHC
mjedisore aktive në
mjedis
• Koalicione me grupe
tjera të interesit
• Vetëdijësimi i
qytetarëve (gjeneratave
më të vjetra) për
problemet mjedisore
• Bashkëpunimi me
deputetë ambientalistë

• Veturat e vjetra
• Mos inspektimi i
duhur i gjendjes
teknike të veturave
(testi i gazrave)
• Mungesa e
vetëdijësimit për
ndotjen e ajrit si
pasojë e trafikut të
dendur nëpër qytete
• Infrastruktura rrugore
në hapësirat urbane

Intervenimet

Problemet e identifikuara

Fusha/Sektori

Ajri

• Avokim që të mos

lejohen për qarkullim në
qytet veturat e vjetra.
• Anketim me qytetarë
dhe inicim i kerkesës per
mos importimin e
veturave të vjetra mbi
10 vjet

• Fushatë informimi për
lirimet në akcizë etj.
• Ndërtimi i shtigjeve
për ciklizëm
• Vetëdijësim për
përdorim të trafikut
urban/autobusë
• Lobim për testimin e
cilësisë së gazrave të
automjeteve
• Lobim për marrjen e
masave ndaj
automjeteve që ndotin
ajrin në mjedis urban

• • Vërshimet
• Përdorimi i keseve të
p plastikës
e në sektorin e biznesit

Intervenimet

Ndryshimet
klimatike

Problemet e
identifikuara

Fusha/Sektori

• Lobim për hapësirat/
zonale urbane për mos
hyrjen e veturave që
ndotin ajrin

• Bashkëpunimit lokal,
rajonal dhe ndërministror
• Avokim për mos
përdorimin e plastikës

• Mungesa e shportave
si dhe specifikisht e
shportave klasifikuese
• Mungesa e hapësirave
për kontenierë

• Mos zbatimi i ligjit nga
ndërtuesit konform
standardeve të
hapësirës së gjelbërt
• Mos marrja e masave
nga autoritetet
përkatëse për
hapësirat e gjelbërta
• Niveli i lartë i ndotjes
nga mbetjet nga
ushqimet e hedhura
• Ndotja akustike
• Mungesa e 'policëve
të shtrirë' në rrugë
afër shkollave
• Izolimi i objekteve dhe
oborreve të shkollave
në qendra kundër
ndotjes akustike

Intervenimet

Problemet e identifikuara

Fusha/Sektori

Mjedisi urban

• Rritja e numrit të
autobusave
• Plani dinamik i
realizimit të punëve të
shkurtohet
• Ngritja e zërit për
rregulloret për hapësira
të gjelbërta (arritja e
përqindjes e përcaktuar
me territorit me ligj)
• Hulumtim/anketim me
qytetarë (ndërtimet
konform standardeve të
hapësirës)
• Vetëdijesimi i
qytetarëve për hapësirë
të gjelbërt tek
vendbanimet e tyre
• Material multimedial
për qytetarët e afektuar
• Avokimi/lobimi për
percaktimin dhe
zbatimin e standardeve
adekuate për mbrojtjen
akustike në hapesirat
urbane
• Hulumtim/anketim me
qytetarë per nivelin e
zhurmës dhe efekteve
• Lobimin nëpër
Komuna për planifikimin
dhe zbatimin e masave
për ndotjen akustike

• Mungesa e planeve të
autoriteteve lokale për
ndotjen akustike

• Vetëdijësimi i
qytetarëve për efektin e
ndotjes akustike dhe
ligjet përkatese

• Mungesa e kurrikulës
për ndotjen akustike

• Mbjellja e pemëve për
izolim ndaj zhurmës

Shpyllezimi ne malet e
Bjeshkeve te Nemura

Kontaminimi i ujerave
per ujitje dhe per
konsum gjate shirave
nga lumi Nerodime,
nga rajoni i Ferizajit ne
rajonin e Kacanikut.

Sensitivizimi i qeshtjes
se shpyllezimit permes
nje fushate
vetedijeseuese me
qytetaret banues te
qyteteve dhe fshatrave
perreth maleve te
Bjeshkeve te Nemura.
Avokimi tek komunat e
Dragashit dhe Junikut
per marrjen e masave
te duhura ndaj
personave te cilet
zhvillojne aktivitete
ilegale te shpyllezimit.

Intervenimet

Problemet e identifikuara

Fusha / sektori

Rajoni i
Dukagjinit

Rajoni i Kacanikut

Intervenimet

Problemet e
identifikuara

Fusha / sektori

Identifikimi i problemeve brenda sektorëve të veçantë dhe propozimet për ndërhyrje
nga përfaqësuesit e OSHC-ve në nivel rajonal.

Zhvillimi i nje projekti
per analizen e gjendjes
aktuale te rrjedhes se
lumit dhe pasojave tek
banoret e Kacanikut me
rrethine.
Lobimi ne Komunat e
Kacanikut dhe Ferizajit
per planifikim
emergjent si dhe
afatgjate.
Pjesemarrje aktive nga
shoqeria civile per
ndergjegjesimin e
autoriteteve rajonale
dhe lokale.

Intervenimet

Problemet e identifikuara

Fusha / sektori
Rajoni i Llapit

Liqeni i Batllaves
(mungesa e ndriqimit,
infrastruktures
percjellese dhe
papastertia si pasoje e
shportave per hedhjen
e mbeturinave)

Bashkepunim me
televizionet si dhe
rrjete sociale per
adresimin e
problemeve adresu
problemin (Emisione
televizive, kronika
ndergjegjesuese ne
media).
Kontakte me kryetaret
e komunave dhe kerkim
sqarim per problemet
te cilat ndodhin ne
rajonin perreth liqenit
te Batllaves.

Ndotja e lumit Sitnica
(ndotja me fenolë nga
termocentralet e
Obiliqit dhe pasojat tek
fshatrat në rajonin e
Lipjanit)

Intervenimet

Rajoni i Lipjanit

Problemet e identifikuara

Fusha / sektori

Avokim dhe lobim per
ndarje buxhetore nga
Komuna e Podujeves
dhe Prishtines dhe
marrje te masave per
investime dhe
menaxhim me te mire
permes mirembajtjeve
te vazhdueshme te
hapesirave publike.

Analizimi i detajuar i
ujërave
Reagim për veprim nga
MMPH (departamenti i
ujërave), Agjencionit
për Mbrojtjen e
Mjedisit dhe
Inspektoratit Qendror
Ngritje e koalicionit
ndërmjet OSHC-ve në
rajonin e Lipjanit dhe
më gjerë për avokim
dhe lobim
Avokim për ndërtimin e
një kolektori të ujit

Intervenimet

Fusha / sektori

Problemet e identifikuara

Mbetjet urbane nga
deponite ekzistuese
ne zonen e Maleve te
Sharrit

Te behet nje
hulumtim me kerkesa
te qytetareve per te
pasur transport urban
brenda qytetit me
qellim qe te evitohet
ngarkesa nga veturat
ne qender.
Me keto kerkesa te
lobohet nga shoqeria
civile ne Komune, qe
te fillojne te punojne
ne kete drejtim.

Mungesa e
transportit urban ne
qytetin e Pejes

Mjedisi urban

Mjedisi urban

Intervenimet

Problemet e
identifikuara

Fusha / sektori

Identifikimi i problemeve brenda sektorëve të veçantë dhe propozimet për ndërhyrje
nga përfaqësuesit e OSHC-ve në nivel lokal.

Ndërgjegjësimi i
qytetarëve për
problemet e mbetjeve
urbane (sepse nuk e
dijnë që zëri i tyre ka
fuqi si taksapagues).
Presion tek
Kompanite dhe
komunat qe te jene
me te përgjegjëshem
sa i perket
menaxhimit më të
mirë të mbetjeve
urbane.
Të vetëdijsësohen
qytetarët për
inicativë, por dhe për
të qenë të
kujdesshëm me
mbetjet urbane.

Intervenimet

Problemet e identifikuara

Fusha / sektori
Mjedisi urban

Mungesa e zonave te
gjelberta tek lagjet e
urbanizuara ne
Komunen e Prishtines

Avokimi dhe lobimi
tek komuna e
Prishtines per
perfshirjen e zonave
te gjelberta tek
planifikimet urbane.
Fushate informuese
me qytetaret e
Prishtines per nevojen
e gjelberimit per
shendetin publik.
Rrjetezimi apo ngritja
e koalicioneve te
shoqerise civile dhe
aktereve tjere ne
funksion te perfshirjes
se zonave te gjelberta
ne zonat urbane me
banim te sheshte ne
qendren e Prishtines.
Zhvillimi i aktiviteteve
ndergjegjesuese
(mbjellja e pemeve,
luleve, barit ne
hapesirat urbane)

