
 responses

Summary  See complete responses

1. 1. Emri i organizatës dhe (nëse është e mundur) i nicialet
"Shoqata e Intelektualëve Pavarur"-Deçan Bethany Christian Services - BCS Youth Association for Human Rights YAHR EKOVIZIONI -

EV OJQ Pellumbat e Paqes "PEP" Qendra Rajonale e Mjedisit (REC), Zyra ne Kosove Iniciativa Rinore Perparimtare Shoqata Ekologjike

Sharri Inicialet SHESH Iniciativa e Femres Kosovare (IFK)&Shoqata e Gruas (WA) Shoqata e Gruas Zana SHGZ Gëzimi Ynë Rinor -

GYR Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) OJQ Iniciativa 6 I6 OJQ Institute for Democratization and Integration Organizata Rinore Akti -

ORA Organizata Mjedisore Endemika O.M.E MAR Mbrojtja e Ambientit dhe Rehabilitim ...

A. Informata të përgjithshme

Në këtë pjesë të pyetësorit, kërkohen vetëm disa përgjigje të përgjithshme rreth organizatës tuaj.

Viti i themelimit të organizatës
2000 7/5

/2000 2002 2004 2000 2000 2005 2002 2001 18.02.2002 2000 2011 2003 2012 2002 2008 2001 2002 2000 20.03.2008

04. 2009 24. 04. 2009 24. 04. 2009 09.01.2001 09.01.2001 09.01.2001 09.01.2001 09.01.2001 09.01.2001 20 ...

Adresa e organizates
pallati i kultures ne decan Qendra e Komuniteteve - Lagjia Brekoc - Gjakove "Robert Gajdiku 14000 Lipjan Rr "Zahir Pajaziti" pa nr. Podujeve,

kodi postal 11000 Stadiumi "Fatime Xhaka" Enver Maloku, Nr 2 ...

Numri i telefonit të organizatës
390361272 ++377 44 135 471 044 786 414 +377 (0) 44 469 686 044/407-041 +381 38 22 51 23 045/ 049 216201 044 219 327 ++

377 44 122 590 ,044 120 064 +381 (0) 39 470 249 44.591773 +381 38 224 886 044/26 57 41 044 ...

Numri i fax-it të organizatës
ska Nuk ka +381 38 22 51 23 Nuk kemi 390320028 +381 (0) 39 470 249 //////////// ska N/A Nuk

ka 390324238 /// / 280381263 280381263 280381263 280381263 280381263 280381263 N

/A 38226530 NA 0280 329 425  /

Adresa e e-mailit te organizates
ademlushaj@hotmail.com, a_ship2002@yahoo.co.uk berat71@yahoo.com

info.yahr@gmail.com ekovizioni@hotmail.com fahrijashari@yahoo.com info@kos.rec.org gashi.ks@hotmail.com eko.sharri@gmail.com kosovaifk@gmail

Webfaqja e organizatës
ska www.bethany.org www.ngoyahr.webbly.com www.ekovizioni.com Nuk ka www.kos.rec.org Nuk kemi - http://www.ngo-

zana.org ////////////////  www.indep.info ska N/A Nuk ka www.mar-ks.org //// / www.elita-viti.org www.e ...

2. Fusha e veprimit te organizatës
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Organizim joformal

Organizate Joqeveritare OJQ e cila merret vetëm me çështje të mjedisit

Organizate Joqeveritaere e cila punon në sektorë të ndryshëm, duke përfshirë edhe mje

Organizatë Joqeveritare ndërkombëtare

Shoqate e ndërrmarrësisë

Platforme e Organizatave Joqeveritare

Think Tank Organizate

Institut hulumtues

Lëvizje mjedisore

3. 2. Emri dhe mbiemri i personit kryesor kontaktue s në organizatë
Adem Lushaj Berat Thaqi Bekim Krasniqi Shpend Sopa Fahri Jashari Agron Bektashi Kenan Gashi Avni Limani Eranda

Baci Tahire Gashi Osman Emini Rinora Gojani Osman Osmani Xhemajl Berisha Rexhep Gojnovci Afrim Beris ...

Adresa e e-mailit të personit kryesor kontaktues te  organizatës
ademlushaj@hotmail.com berat71@yahoo.com

bekimi75@yahoo.com sh.sopa@gmail.com fahrijashari@yahoo.com abektashi@rec.org kenan.gashi@gmail,com avni.limani@gmail.com eranda74@gmail.com

zana.or ...

Pozita e personit kontaktues
Perfaqesues Ligjor 22 55%

Pergjegjes / person kontakt per ceshtje/aktivitete mjedisore 13 33%

Other 5 13%

B. Aktivitetet e rëndësishme të organizatës tuaj në  fushën e mjedisit

Në këtë pjesë, dëshirojmë të dimë më shumë rreth organizatës tuaj, në mënyrë që të identifikojmë mundësitë e bashkëpunimit mes jush dhe
projektit.

4. Ju lutem, shpjegoni shkurtimisht se cili është m isioni dhe qëllimi i organizatës suaj?
Të nxisë Shoqërinë Civile që të kërkon përgjegjësi dhe transparencë nga vendimmarrësit për proceset demokratike dhe ruajtjen e mjedisit, duke

promovuar bashkëpunim në mes të shoqërisë civile dhe vendimmarrësve me shkëmbim të informatave dhe realizimin e aktiviteteve të

përbashkëta. Mbeshtetja edukative dhe psiko-sociale e e njerezve ne nevoje me fokus femijet,te rinjet dhe pjesetaret e komuniteteve

pakice Krijimi i nje shoqerie demokratike ku do te repektohen te drejtat e njeriut. Vizioni : Kosova me mjedis të pastër dhe me vetëdije të

qytetarëve për ruajtje të mjedisit, në përputhje me st ...

5. A është organizata juaj e përfshirë (apo planifik on të përfshihet në vitin 2013) në aktivitetet që k anë të bëjnë me një
apo më shumë fusha të mjedisit sikur mëposhtëm (sip as standardeve të BE-së për mjedisin)?*
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Qasje publike në informatat mjedisore 29 73%

Vlerësimi i ndikimit në Mjedis (VNM) 19 48%

Vlerësimi Strategjik Mjedisor (VSM) 17 43%

Kualiteti i ajrit 5 13%

Menaxhimi i mbetjeve 19 48%

Kualiteti i ujit 8 20%

Mbrojtja e natyrës 21 53%

Kontrolli i ndotjeve industriale 4 10%

Kemikalet dhe GMO 1 3%

Ndryshimet klimatike 5 13%

Zhurma 4 10%

Mbrojtja qytetare 28 70%

People may select more than one checkbox, so
percentages may add up to more than 100%.

Would you like to explain what your organisation is  doing (or have done) in the framework of these top ics?
Aktivitetet tona te cilat jane ndederlidhur me kete aktivitet ne te kaluaren kane pasur te bejen kryesisht me angazhimin vullnetare ne

mbrojtje te mjedisit edhe pse jo ne mase shume te madhe. Mirepo duke pare nevojen per nje ambient sa me te paster dhe me te

pershtatshem per jeten e te gjithe njerezve atehere mendojme se angazhim i yne ne kete drejtim do ti ndihmonte ngritjes se kualitetet te

jeteses per te gjithe qytetaret kosovare. Po i japim vetem per vitin 2013 - Kemi shenuar diten nderkombetare te ujit, - Kemi marr pjese

ne hartimin e Vleresimit Strategjik Mjedisor te Planit Zhvillimor K ...

6. Nderlidhur me temat e lartepermndura, Na tregoni  se a po e ndjek (apo e ka ndjekur) organizata juaj përafrimin e
standardeve mjedisore te BE-se në lidhje me këto te ma? (te ashtuquajturat "perafrimi me standarderdet/  acquis me BE-ne").
Nese Po, a mund te sqarosh si?
po Jo nuk kemi pasur rast te jemi pjese e ketyre organizimeve pasiqe nje qeshtje e tille nuk ka qene ne fokus primar te organizates tone

deri me sot. jo Po mundohemi mi ndjek po ende nuk kemi njohur te mjaftura per keto standarte Jo REC kurdo qe eshte e

nevojshme dhe e duhur aktivitetet e saja i zbaton ne perthpueshmeri me Acquis communautaire. Zbatimi i disa nga projekteve te cekura me

lart deshmon zbatueshmerine ne perputhje me perafrimin e standardeve mjedisore te BE OJQ IRP, eshte me shume afersi percjelle

raportet nderkombetare dhe poashtu rekomandimet ndaj vendit per permisionin e gjendjes. ...

7. A mund t’i identifikoni problemet më të mëdha në  lidhje me çështjet e mjedisit në vendin tuaj?
mos zbatimi i ligjeve dhe rregulloreve, nivlei i ultw institucional dhe qytetar, mos interesimi i politikes shterore per mjedisin Keqmenagjimi

i mbeturinave , vetedije e ulet qytetare ne mbrojtje te mjedisit ku ata jetojne, keqmenagjim i deponise se mbeturinave, shkaterrim i pyjeve,

mungese e edukates qytetare qe nga familja, shkolla dhe vet shoqeria ne teresi, mungese e fondeve per trajtimin e qeshtjeve

mjedisore,etj Ndotja e ambientit jetesor nga personat te ndryshim: Si p.sh: ndjegja e gomave dhe vajrave motorik nga gomisteret dhe

automekniket. E krmi pasur edhe nje reagim neper mes shtypit ...

8. A percjelle aktualisht Organizata e juaj progresi n nacional drejte aplikimit te standardeve mjedisor e te BE-se
(acquis) ne vendin tuaj?

yes 29 73%

no 11 28%
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9. Sipas jush, cili eshte statusi aktual i zbatimit te legjislacionit mjedisor te BE-se (acquis) ne ven din e juaj?
- Aprovimi i legjislacionit ne nivel nacional

i pakenaur 6 15%

i kenaqur 9 23%

i mire 20 50%

nuk e di 5 13%

9. Sipas jush, cili eshte statusi aktual i zbatimit te legjislacionit mjedisor te BE-se (acquis) ne ven din e juaj?
- Implementimi i legjislacionit ne nivel nacional

i pakenaur 23 57%

i kenaqur 2 5%

i mire 9 23%

nuk e di 6 15%

9. Sipas jush, cili eshte statusi aktual i zbatimit te legjislacionit mjedisor te BE-se (acquis) ne ven din e juaj?
- perfshirja e aspekteve mjedisore ne agjendat poli tike

i pakenaur 23 57%

i kenaqur 3 8%

i mire 4 10%

nuk e di 10 25%

9. Sipas jush, cili eshte statusi aktual i zbatimit te legjislacionit mjedisor te BE-se (acquis) ne ven din e juaj?
- Veprime politike per mbrojtje te mjedist zhvillim ekonomik

i pakenaur 24 60%

i kenaqur 1 3%

i mire 2 5%

nuk e di 13 33%

A mund te sqaroni me shume rreth pergjigjeve tuaja te mehershme?
kemi ligje, kemi baze ligjore te kenaqshme, por mungon intesrimi i njerzve te politikes per tu marre me kete ceshtje, perkrahja

mjedisore. Nuk mendoj se qeverite e deritanishme kane pasur me prioritet ruajtjen dhe mbrojtjen e ambientit keshtuqe pergjigjet e

dhena si me siper jane ne perputhje me njohurine time lidhur me aq sa di une personalisht se sa institucionet tona i kane kushtuar

rendesi kesaj qeshtje. Mjesdisi nuk hyne ne 10 e prioriteteve as te qeverise qendrore as qeverive lokale Opinioni i REC

lidhur me ceshtjet e pyetjes 9 bazohet ne rekomandimet e dala nga projektet te cilat REC ...

10. A është organizata juaj e përfshirë në njërën ng a këto aktivitete?
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Implementimin e projekteve që kanë të bëjnë me çështje të mjedisit të financuara nga 

Implementimin e projekteve që kanë të bëjnë me çështje të mjedisit të financuara nga 

Organizimin e ngjarjeve sociale ku përfshihen qytetarët

Fushata të avokimit për të përmirësuar agjendën e politikave të qeverisë lokale rreth

Organizimin e tryezave të rrumbullakëta/punëtorive me organizata tjera të shoqërisë c

Publikimin e manualeve apo hulumtimeve

None

People may select more than one checkbox, so percentages may add up to more than 100%

Ju lutem, na tregoni më shumë rreth përvojës suaj n ë lidhje me implementimin e aktiviteteve të lartpër mendura?
kemi realizuar projekte te shumta mjedisore, si ne aspektin ligjor, duke pergatitur rregullore dhe strategji, ashtu edhe ne

grumbullimin dhe trajtimin e mbeturinave, duke mos anashkaluar edhe punen ne ngritjen e nivelt te vetdijes

qytetare. Projektet e zbatuara nga ana e jone deri me sot ne kuader te objektivave te tyre kane pasur gjithashtu edhe punen

e vazhdueshme me komunitet dhe institucione relevante te cilat jane marre me qeshtjet e ngritura dhe trajtura nga ana e jone.

Kjo ka bere qe pergjate 14 viteve te jemi pjese e vazhdueshme e takimeve,punetorive dhe seminareve te

ndryshme. Sensibi ...

11. A ka organizata juaj ndonjë bashkëpunim/dialog a ktual me institucionet qeveritare rreth
implementimit të aktiviteteve tuaja?*

PO 26 65%

JO 14 35%

Ju lutem, me fjalë të shkurta, na tregoni përvojën tuaj (psh. përvojat më të mira, vështirësitë) rreth  marrëdhënieve në
të kaluarën/aktuale me autoritetet lokale dhe insti tucionet qeveritare.
kemi raporte te mira Bashkepunimi i yne ka qene i fokusuar kryesisht me Zyren Komunale per Komunitete deh Kthim-ZKK,

Drejtorine e Arsimit dhe Drejtorine per Kulture Rini dhe Sport - prane KK te Gjakoves. Gjithashtu kemi bashkepunuar edhe me

MKRS dhe MPMS ne te kaluaren. Ky bashkepunim ka qene ne mase konsiderueshem i kenaqshem. - Jemi te kyqur te

Vlersimin Strategjik Mjedisor per Podujeven, - Veshtersit jane ne financimin e projketeve tona mjedisore - Veshtersi tjera jane

ndryshimi i politikave apo avokimi Fatmiresisht, REC ka pervoje shume te mire ne bashkepunimin me autoritetet lokale

dh ...

12. Sipas mendimit tuaj, cilat iniciativa (ngjarje,  projekte, aktivitete) te implementuara nga Ju kane  pasur ndikim
pozitiv ne starndat mjedisore te BE-se (EU acquis)?
hartimi i strategjive dhe rreguloreve Ne kete drejtim mund te permenden projektet e edukimit me femije ku ne kuader te

edukates qytetare jane zhvilluar kampanja te ndryshme me qellim te ngritjes se vetedijes ne komunitet per ruajtjen dhe

mbrojtjen e ambietit. http://kk.rks-gov.net/podujeve/getattachment/Home/VLERESIM-STRATEGJIK-MJEDISOR-I-PLANIT-

ZHVILLIMOR-KOMUNAL-(6).pdf.aspx Implementimin e projekteve që kanë të bëjnë me çështje të mjedisit të financuara nga

BE-ja dhe donatore te ndryshme eventuale. Vetedijesimin e qytetareve per ceshtje mjedisore - Vetedijesimi lidhur me

konventen e Aarhusit ...

13. A jeni në dijeni rreth iniciativave, projekteve , ngjarjeve aktuale/ të ardhshme për mbështetjen e përafrimit të
standardeve të mjedisit në vendin tuaj?
jo Jo edhe aq pasiqe siq e theksuam me larte fokusi i yne eshte ne mbeshtetje te femijeve ne nevoje per ngritje cilesore

edukative dhe parandalim te braktisjes se shkollimit, programe keto te cilat zhvillohen permes aktiviteteve te ndryshme.
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jo Jo nuk jemi Jo Ju lutemi referojuni linkut te bashkengjitur http://kos.rec.org/albanian/pdf/ReportAlb.pdf

po Jemi pak, por jo në të gjitha ngjarjet. E mail: fbekteshi@rec.org Web: http://kos.rec.org JO. Iniciativa

me teper ka nga shoqria civile po, Lets do it 2013 http://www.envforum.eu/doku.php Jo në mas të duhur! Po,

por jo mjaftueshem. jo Jo po po po Fare pa ...

C. Rritja e efektivitetit te Organizates tuaj

Në këtë sektor ne dëshirojmë t’i marrim sugjerimet tuaja rreth krijimit të një programi enkas për trajnime dhe në përgjithësi
për strategjinë e ngritjes së kapaciteteve të projektit, në mënyrë që organizatat e shoqërisë civile në rajon të përfitojnë sa
më shumë.

14. A kanë ndjekur trajnime stafi kyç i organizatës suaj në fushat e mëposhtme?*
Avokim për OJQ-të që punojnë në sektorin e mjedisit 25 63%

Informacione të përgjithshme rreth standardit të mjedisit 11 28%

Ngritje të fondeve 16 40%

Marrja e fondeve nga Komisioni Evropian 14 35%

Implementimi i projekteve të financuara nga BE-ja 5 13%

Menaxhimi i ciklit të projektit 16 40%

Shkrimi i projekt propozimeve 33 83%

Shkrimi i buxhetit të projektit 29 73%

Raportimi rreth aktiviteteve të projektit 27 68%

Organizmi i fushatave publike 24 60%

Përdorimi i rrjeteve sociale për fushata të avokimit 11 28%

Ne asnjëherë nuk kemi ndjekur trajnime të tilla 4 10%

People may select more than one checkbox, so percentages may
add up to more than 100%.

A mund të na tregoni a kane pasur ndikikim te drejt eperdrejte trajnimet ne ngritjen e kapaciteteve te stafit tuaj?
po Po ne pergjithesi mund te konkludojme se kane qene efektive dhe mjafte pozitive keto trajnime ne perditshmerine e

punes tone si organizate edhe pse ka nevoje per tu punuar ende ne kete drejtim ne te ardhmen. Po Po kemi mesuar

Organizata jone eshte themelaur ne maj te Vitit 2000 qe nga themelimi dhe deri me tani ka pasur te arritura solide siq

janë: • Gjatë periudhes 2000-2004 ne kemi ngritur kapacietet e organizates dhe kemi kryer disa projekte te vogla ku

fillimishte kemi ber ndertimin e kapaciteve vepruese te OJQ-se duke e regjistruar OJQ-ne duke ber statutin e saj, dmth

bazen legale te v ...

15. A eshte organizata e juaj e interesuar te marre pjese ne trajnimet e planifikuara nga ENV.net ?
Po, nese tema eshte e rendesishme 39 98%

JO 0 0%

Ndoshta 1 3%

16. Sipas mendimit tuaj, cilat nga temat e trajnime ve te ENVnet duhet te ndiqen?
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Avokimi për OJQ-te që punojnë në sektorin e mjedisit 20 50%

Standardi i mjedisit 25 63%

Ngritja e fondeve 26 65%

Marrja e fondeve nga Komisioni Evropian 33 83%

Implementimi i projekteve të financuara nga BE-ja 30 75%

Menaxhimi i ciklit të projektit 8 20%

Shkrimi i projekt propozimeve 12 30%

Shkrimi i buxhetit të projektit 12 30%

Raportimi rreth aktiviteteve të projektit 11 28%

Organizmi i fushatave publike 9 23%

Përdorimi i rrjeteve sociale për fushata të avokimit 21 53%

Nuk jemi të interesuar për kësi lloj trajnimesh 1 3%

Other 2 5%

People may select more than one checkbox, so percentages may
add up to more than 100%.

17. Perveq trajnimeve, Çfarë mbështetje shtese ju d uhet, për të përmirësuar aktivitetet e organizatës s uaj?*
Mbështetje rreth punëve ditore (përmes e-mailit) në lidhje me menaxhimin e projektit

Një faqe e internetit me informacione kyçe rreth iniciativave, projekteve, fondeve të

Kurse përmes internetit që mund të ndiqen përmes zyrës

Një shërbim alarmi rreth thirrjeve për projekt propozime për vendin tuaj në sektorin 

Manuale praktike rreth menaxhimit të ciklit të projektit

Other

People may select more than one checkbox, so percentages may add up to more than 100%

D. Organizata e juaj dhe shoqëria civile

Në këtë sektor ne dëshirojmë të dimë rreth rrjeteve dhe iniciativave të përbashkëta me organizatat tjera. Ky seksion
eshte i rendesishem per te pare mundesine e bashkëpunim tuaj me projektin tone.

18. A është organizata juaj pjesë e një apo më shumë  rrjeteve të organizatave
ndërkombëtare?*

Po 16 40%

Jo 24 60%

Nëse po, atëherë na tregoni më shumë për rrjetin dh e rolin tuaj si anëtarë të rrjetit
rrjeti nderkuftar mjedisor, shqiperi, kosove, maqedoni Keshilli i Veprimit Rinore Lokal Rrjeti Rinor i

Kosoves Asociacioni i OJQ-se N/A OJQ IRP eshte rrjete i OJQ-ve AVONET ne komunen e Ferizajt, rrjet i
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themeluar nga viti 2003 Konsorciumi Kosovar i Shoqërisë Civile për Zhvillim të Qëndrueshëm

(KOSID) - është një koncorsium i organizatave liderë të shoqërisë civile në Kosove, prej think-tankve dhe

organizata të medieve të pavarura, deri tek organizatat të cilat punojnë me komunitete lokale. Te gjithë

organizatat anëtare punojnë drejte zhvillimi të qëndrueshëm të Kosovës. Ideja ka qene të bashko ...

19 Sipas mendimit tuaj, deri në çmasë mundet OJQ-te  të ndikojë në procesin
vendimmarrës për të shpejtuar përafrimin e standard eve Evropiane të mjedisit?*

Nuk kane ndikim Ndikim Pozitiv

1 -Nuk kane ndikim 0 0%

2 4 10%

3 15 38%

4 13 33%

5 -Ndikim Pozitiv 8 20%

A mund te sqaroni me shume pergjigjet ne pyetjen e meparshme?
Bazuar ne pervojat e deritanishme dhe rezultatet e arritura ne kuader te zbatimit te projekteve te Komisionit

Evropian ne mendojme se jemi mjaft efikas ne permbushjen e qellimit dhe objektivave te cilat i parashtojme ne

projekt tona per qeshtje te caktuara Po nese OJQ-ja ka kapacitete dhe e njef punen, gjene mbeshtetje te

qytetaret arrin çdo gje. Ekspertiza e REC sidomos ajo nga zyrat ombrelle te REC mundesojne ndikimin

poziti ne procesin vendim-marres per te shpejtuar perafrimin e standardeve Evropiane te mjedisit OJQ-te

kane mundesi te bejen presione dhe te ndikojne tek pushteti qe te permisi ...

20. Ne lidhje me te arriturat ne starndardet Mjedis ore te Be-se (acquis), sipas mendimit
tuaj, deri ne cmase NGO-te mund te ushtrojne ndikim it e tyre? - Duke monitoruar politikat
e qeverisë dhe marrja e përgjegjësive që shteti ka ndaj qytetarëve

1 0 0%

2 2 5%

3 9 23%

4 20 50%

5 9 23%

20. Ne lidhje me te arriturat ne starndardet Mjedis ore te Be-se (acquis), sipas mendimit
tuaj, deri ne cmase NGO-te mund te ushtrojne ndikim it e tyre? - Duke bashkëpunuar me
autoritetet publike për implementimin e planeve të veçanta të veprimit

1 1 3%

2 0 0%

3 7 18%

4 25 63%

5 7 18%

20. Ne lidhje me te arriturat ne starndardet Mjedis ore te Be-se (acquis), sipas mendimit
tuaj, deri ne cmase NGO-te mund te ushtrojne ndikim it e tyre? - Duke lobuar tek
autoritetet publike/institucionet qeverisëse për të  kaluar ligje të cilat janë me rëndësi dhe
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në interes të qytetarëve
1 0 0%

2 2 5%

3 13 33%

4 18 45%

5 7 18%

20. Ne lidhje me te arriturat ne starndardet Mjedis ore te Be-se (acquis), sipas
mendimit tuaj, deri ne cmase NGO-te mund te ushtroj ne ndikimit e tyre? - Duke
përdorur fushata mediale dhe teknologjitë e reja so ciale (p.sh. rrjetet sociale) për t’i
informuar / edukuar qytetarët dhe lobimi për siguri min e shërbimeve publike

1 0 0%

2 2 5%

3 8 20%

4 19 48%

5 11 28%

20. Ne lidhje me te arriturat ne starndardet Mjedis ore te Be-se (acquis), sipas
mendimit tuaj, deri ne cmase NGO-te mund te ushtroj ne ndikimit e tyre? - Duke
bashkëpunuar me medie për të fituar aftësitë rreth përgatitjes dhe implementimit të
fushatave publike

1 0 0%

2 2 5%

3 8 20%

4 21 53%

5 9 23%

A mund te japesh me shume detaje rreth pergjigje me  siper?
Fushatat dhe kampanjat e ndermarrura deri me sot pa mbeshtetje te drejperdrejte nga ana e

institucioneve relevante dhe politika dhe plane te veprimit(pa masa,politika dhe mekanizma) konkret per

arritjen e qellimeve te caktuara nuk kane rezultuar te jene te sukseshme, Prandaj edhe kur behet fjale

per kampanje ne jo qe nuk i japim rendesi mediumeve publike apo edhe vet zerit te qytetarit ne forma

tjera por mendojme se zbatimi i qeshtjeve relevante te mjedisit me nje qendrueshmeri afatgjate mund te

vjen vetem me angazhim serioz te vet institucioneve relevante dhe me angazhim te drejperdrejte te ...

21. Sipas jush, cilat janë aktivitetet më me ndikim , të cilat OJQ-te mund t’i përdorë  për të influencuar politikat e ligjeve në sektorin  e mjedisit në
vendin tuaj?*
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Fushata mediale (psh. TV, radio)

Aktivizim përmes internetit (psh. përdorimi i rrjeteve sociale)

Monitorimi i politikave të qeverisë

Promovimi i ngjarjeve sociale të bëhet i hapur për qytetarët (psh. dita e Mjedisit)

Aktivitete me qëllim ndërgjegjësimi nëpër shkolla

Aktivitete/lëvizje te dhunshme

Promovimi i marshimeve nëpër rrugë

Te tjera

People may select more than one checkbox, so percentages may add up to more than 100%

Nëse dëshironi, këtu mund të shtoni komentet tuaja rreth aktiviteteve të përzgjedhura më
lartë.?

N/A Ne si OJQ kemi bere aktivitet ne edukim, duke kontaktuar me qytetare dore ne

dore dhe duke i informuar per demete dhe pasojate e demtimit te mjedisit, poashtu kemi pas raste

qe te protestojme duke inicuar rregullore. Nuk kemi komente Jo nuk kam ndonje

koment. Nese organizatat e shoqerise civile do te ishin aktive ne aktiviteteve te

larpermendura do te kishim rezultate shume pozitive lidhur me zbatimin e ligjit nga institucionet tona

si dhe vetdisim te qytetareve lidhur me mrojtjen e mjedisit. Nuk kam koment Ne jemi per

forma joviolente te ndikimit ne mbrojtjen e mjedisit nga institucionet...po ...

E. Përmbledhje

Jemi ne fund te pyetesorit. Vetem edhe nje ceshtje e cila na ndihmon te mbledhim informata te
rendesishme

22. A dëshironi t’i ndani disa nga informacionet që  i keni dhënë në këtë pyetësor në një web-faqen e Internetit te faqe interneti te ENV .net, perfshire Seksionin A d
Po, ju mund te publikoni informatat e dhena ne web-faqen e ENV.net dhe ne rrjetet soc

PO, ju mund t'i perdorni keto informata, por me mbaj te informuar ne lidhje me vendin

Jo, preferoj te mos publikohen askund

23. A është organizata juaj e interesuar për bashkëp unim (psh. organizimin e punëtorive, ngjarjeve socia le) me projektin
ENV.net gjatë dy viteve të ardhshme?

Organizimi i seminareve 36 90%

organizimi i fushatave publike 34 85%

organizimi i ngjarjeve sociale me perfshirje te qytetareve 28 70%

pergatitja e dokumenteve, hulumtime, pilot studime 29 73%

monitorimi i politikave 29 73%

zhvillimi i web-faqeve 14 35%

nuk jam i interesuar 0 0%

Other 0 0%

People may select more than one checkbox, so percentages may
add up to more than 100%.
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24. A dëshiron organizata juaj të marrë pjesë në thi rrje për projekt propozime, në mënyrë që të fitoje f onde nga projekti ENV.net për
implementimin e disa aktiviteteve të përbashkëta? *

Po 20 50%

Po, por ju lutem na dërgoni më shumë informata rreth projektit 20 50%

Jo, nuk jemi të interesuar 0 0%

Ju faleminderit për kohën e dedikuar. Rezultatet e k ëtij studimi do t'i ndajmë me ju!
Tani, ju lutem mos hezitoni të ndani komente, pyetje  dhe sugjerime në pyetësor, për
projektin ENV.net, etj. Kemi kënaqësinë të bashkëpu nojmë me ju !

Ne ju urojme sukses ne kete iniciative dhe shpresojme ne bashkepunim ne te

ardhmen. N/A Kisha deshiruar te komunikoje drejtperdrejti dhe te jap me shume

informata Nuk kemi komente  gjithë ashtu dhe ne ju falenderojm dhe presim që te

kemi bashkëpunim të mirëfillët. Faleminderit edhe juve, dhe ne shprehim gatishmerine

per bashkepunim me juve lidhur me kete projekt. Shpresojem qw do te jete nje prjekt i

fuqishem, implementuar mir dhe te kete efekt pozitive ne jeten sociale. Eshte nje hulumtim

interesant dhe i dobishem. Besoj se do te jete shume i vlefshem nese ne te perfshihen

organizata mjedisore te ...

Number of daily responses
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