
 
Vlorë, më 10.10.2018 

Njoftim për Shtyp 

 

AULEDA - Agjencia e Zhvillimit Ekonomik Lokal, Vlorë organizoi sot ne ambientet e Hotel Regina 

City, konferencën përmbyllëse të projektit: Monitorimi dhe përmirësimi i ofrimit të shërbimeve mjedisore 

nëpërmjet ‘Teknikave me Vëzhgues të Trajnuar’, pjesë e programit “SENiOR II – Mbështetje për 

Organizatat Mjedisore të Shoqërisë Civile në Shqipëri”, i cili zbatohet nga Qendra Rajonale e Mjedisit 

(REC) Shqipëri dhe financohet nga Qeveria Suedeze.  

 

Qëllimi i projektit është të ndihmojë në përmirësimin e situatës aktuale mjedisore si dhe të përmirësimit të 

ofrimit të shërbimeve mjedisore, duke siguruar një mjedis me të pastër dhe me të sigurt. 

  

Në këtë projekt është kryer monitorimi dhe vlerësimi i dy shërbimeve publike të përzgjedhura, në 

bashkinë Vlorë, duke zbatuar teknikën inovative të Vëzhguesve të Trajnuar, ku bëjnë pjesë:  

 

1.Mbledhja, largimi dhe trajtimi i mbetjeve të ngurta shtëpiake: vlerësimi i pikave të grumbullimit të 

mbetjeve dhe kontejnerëve;  

 

2.Mirëmbajtja e parqeve, lulishteve dhe hapësirave të gjelbra publike.  

 

Vlerësimi i menaxhimit të mbetjeve në Bashkinë Vlorë, u realizua pas të dhënave të grumbulluara nga 6 

grupe vullnetarësh që monitoruan 81 pika të vendqëndrimit të kontejnerëve dhe bënë vlerësimin e rreth 

234 kontejnerëve e 4 parqeve të qytetit në zonën e përcaktuar për monitorim. 

Në takim moren pjese përfaqësues nga Prefektura, administrata e Bashkise, Keshilli i Qarkut 

Vlore, Keshilli Bashkiak, shoqëria civile, universiteti, aktore lokal dhe komuniteti. 

 

Konferenca u hap me fjalen pershendetese te perfaqesues se Agjencise Auleda-s   

duke vazhduar me tej me Znj.Besmira Hoxha koordinatore e projektit e cila, prezantoi gjetjet dhe 

disa nga rekomandimet e dala nga monitorimi 

1. Të merren në konsideratë gjatë hartimit të buxhetit afatmesëm të Bashkisë Vlorë, 

mendimet, sugjerimet, idetë dhe propozimet e grupeve të ndryshme të interesit për të 

përmirësuar gjendjen aktuale të menaxhimit të mbetjeve urbane; 

 

2. Nevojitet një shtesë në buxhetin e Bashkisë Vlorë për zëvendësimin e kontenierëve dhe 

ndërtimin e vendqëndrimit të tyre, gjë që mund të kryhet në bashkëpunim me firmën e 

pastrimit të mbetjeve urbane në Bashkinë Vlorë; 

 



 
3. Të rritet roli i Rajoneve të Bashkisë në ndërgjegjësimin e banorëve për të mbajtur pastër 

ambientin dhe për të diskutuar mbi shpërndarjen e pikave të kontenierëve në mënyrë sa 

më efikase brenda lagjeve e blloqeve të pallateve; 

 

4. Të rikonstruktohet atje ku është e mundur, dhe/ose të ndërtohen objekte të reja sanitare,  

brenda hapësirës së parqeve dhe lulishteve; 

 

5. Të rritet numri i këndeve të lodrave në parqe e lulishte, me qëllim orientimin e fëmijve 

dhe të rinjve, drejt aktiviteteve sportive e argëtuese e minimizimin e përdorimit të 

teknollogjisë; 

 

6. Të nxitet në forma e mënyra të ndryshme, riciklimi dhe ripërdorimi i mbetjeve, duke 

forcuar bashkëpunimin me aktorë local, si shoqëria civile, kompani të riciklimit, qytetar 

aktive etj; 

 

7. Të hartohet një plan ndërgjegjësimi dhe sensibilizimi për banorët në lidhje me oraret e 

përshtatshme të hedhjes së mbetjeve në kontenierë; 

 

8. Të hartohet një raport vjetor nga ana e Bashkisë për situatën aktuale të menaxhimit të 

mbetjeve urbane, e të bëhet publik për të gjithë grupet e interesit. 

  

Keshilli i qarkut Vlore dhe bashkia prezantuan gjithashtu gjate konferences projektet respektive  

ne sinergji me projektin e manaxhimit te mbetjeve dhe sherbimeve mjedisore.  

Ne mbyllje te konferences u shperndane dhe certifikatat per Grupin e Vezhguesve te Trajnuar te cilet 

tashme do te jene pjese e grupit te vullnetareve prane Zyres se Sherbimeve ne Bashkine Vlore.  

 

 


