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The network and further extension in the region
Rrjeti dhe zgjerimi i mëtejshëm në rajon



ENV.net is a network created for the implementation of a joint action titled: “Development of  ENV.
net in West Balkan and Turkey: giving citizens a voice to influence the environmental process 
reforms for closer EU integration”. ENV.net is composed by 7 organizations: Fondazione punto.
sud (Italy), EEB (Belgium), Co-PLAN (Albania), ATRC (Kosovo), EASD (Serbia), TEMA (Turkey), 
4x4x4 Balkan Bridges (Macedonia).

The project is built on the experience of a EU-funded project, namely the Environmental Forum, 
implemented in the period 2009-2012, aiming at developing capacities of environmental NGOs 
to establish a constructive dialogue with national authorities. 

The project purpose is to achieve a greater commitment and capacity of  ENV.net partners to 
give citizens a voice and influence public sector reform processes in the environment sector 
through analysis, monitoring and advocacy and in welcoming the standards of the environment 
acquis, monitoring and advocacy and in welcoming the standards of the environment acquis. 

[EN]  About ENV.net

ENV.net është një rrjet i krijuar për zbatimin e projektit me titull: Zhvillimi i Platformës (ENV.net) në 
Ballkanin Perëndimor dhe në Turqi: t’u japim qytetarëve zë për të ndikuar në procesin e reformave 
mjedisore për integrimin në BE.

ENV.net përbëhet nga 7 organizata: Fondazione punto.sud (Itali), EEB (Belgjikë), Co-PLAN 
(Shqipëri), ATRC (Kosovë), EASD (Serbi), TEMA (Turqi), Ballkan Bridges 4x4x4 (Maqedoni).

Projekti është ndërtuar mbi përvojën e një projekti të mëparshëm të financuar nga BE, i njohur si 
Forumi Mjedisit, zbatuar në periudhën 2009-2012, duke synuar zhvillimin e kapaciteteve të OJQ-
ve mjedisore për të vendosur një dialog konstruktiv me autoritetet kombëtare. Qëllimi i projektit 
është që të rritet angazhimi dhe kapaciteti i partnerëve ENV.net për t’u dhënë qytetarëve një zë 
dhe për të ndikuar në proceset e reformës në sektorin e mjedisit nëpërmjet analizave, monitorimit 
dhe advokimit, duke përmbushur standardet e acquis.

[AL]  Rreth ENV.net

The network and further extension in the region
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[EN] 1st Phase Strategy

Rrethi i 1rë - Forcimi i kapaciteteve të organizatave të partnerëve të ENV.net në analizimin, monitorimin, 
advokimin e çështjeve mjedisore.

Rrethi i 2të – Shkëmbimi i eksperiencave dhe përvojës të partnerëve të ENV.net me Organizatat e Sho-
qërisë Civile (OSHC) Mjedisore të tjera në vendet e tyre respektive. Projekti ofroi sesione trajnimi dhe 
zhvillimin e faqes interaktive me funksione të ndryshme në mbështetje të kërkesave të OSHC-ve.

Rrethi i 3të – Vendet partnere organizuan fushata ndërgjegjësimi në lidhje me çështje të ndryshme në 
rrethin e shoqërisë civile për të përmirësuar dialogun dhe për të influencuar politikë-bërjen, Institucionet 
e BE-së dhe të gjithë aktorët në adoptimin e politikave specifike për të lehtësuar procesin e përafrimit të 
legjislacionit më atë të acquis, përmirësimin e mjedisit dhe fuqizimin e (OSHC-ve).

[AL]  Strategjia e Fazës së 1rë

1st circle ENV.net - Strengthening the capacity of the ENV.net partners organizations in analyzing, mon-
itoring, advocating environmental issues.

2nd circle – Sharing of ENV.net partners experiences and knowledge with other Environment CSOs 
of their countries. The project supported them with training sessions and with the development of an 
interactive website and a helpdesk.

3rd circle - Partner countries of each country were ready to promote the awareness about sensitive 
issues among the civil society to improve the dialogue and to influence national governments, the EU 
Institutions and other possible relevant stakeholders in adopting specific policies to facilitate the pro-
cess of the approximation to the Environment acquis and improve the environment and the influence 
of the CSOs.
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[EN] 2nd Phase Strategy
ENV.net partners will concentrate their efforts to make the monitoring exercise more sys-
tematic, through  the collection of information regarding specific pieces of environmental 
legislation and the use of a more structured and common monitoring system. A common 
and straightforward communication system will be put in place with identified stakeholders 
(media, national/local authorities, other CSOs) to stimulate a reaction, on a regular basis, 
concerning gaps, success or good practices on the approximation towards the acquis. 

The monitoring and communication systems will allow ENV.net organizations to strengthen 
their network and their ability to collect and analyze information from different sources and 
cooperate with other CSOs in the preparation of reports and position papers. This informa-
tion will also continue to be distributed through the ENV.net website, social networks and the 
monthly newsletter for a more informed civil society.

Partnerët ENV.net do të përqëndrojnë përpjekjet e tyre për të zhvilluar struktura për monitorm-
in sistematik, përmes mbledhjes së informacionit lidhur me pjesët specifike të legjislacionit 
mjedisor dhe përdorimin e një sistemi më të strukturuar dhe të përbashkët të monitorimit. Një 
sistem i përbashkët dhe i hapur komunikimi do të krijohet me aktorët e identifikuar (media, 
autoritetet kombëtare / lokale, OSHC-të) për të stimuluar një reagim, në mënyrë të rregullt, në 
lidhje me mangësitë, sukses apo praktikat e mira mbi përafrimin drejt acquis.

Sistemet e monitorimit dhe komunikimit do të lejojnë organizatat e rrjetit ENV.net për të 
forcuar lidhjet, aftësitë e tyre për të mbledhur dhe analizuar informacione nga burime të 
ndryshme dhe të bashkëpunojnë me OSHC-të e tjera në përgatitjen e raporteve dhe pozi-
cioneve. Ky informacion do të vazhdojë të shpërndahet përmes faqes së internetit të ENV.net, 
rrjeteve sociale dhe gazetës mujore për një shoqëri civile më të informuar.

[AL] Strategjia e Fazës së 2të
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ENV.net HIGHLIGHTS



AKTIVITETET ENV.net





ENV.net SUBGRANT PROJECTS
GRANT-PROJEKTET ENV.net



ENV.net CONTACTS

Fondazione punto.sud, ITALY:
Simona Pogliani: s.pogliani@puntosud.org 

Co-PLAN, Institute for Habitat Development, ALBANIA
Teida Shehi: teida_shehi@co-plan.org 

ATRC, KOSOVO
Kushtrim Kaloshi:  kushtrimk@advocacy-center.org 

EASD, SERBIA
Natasa Zugic Drakulic: natasa@educons.edu.rs

TEMA, TURKEY
Duygu Kutluay: duygu.kutluay@tema.org.tr

EEB, BELGIUM
Mara Silina: mara.silina@eeb.org  

4x4x4 Balkan Bridges
Dusko Hristov: 4x4x4bb@gmail.com  


