
 responses

Summary  See complete responses

A. Informacioni i përgjithshëm

Në këtë seksion të pyetësorit parashikohen disa pyetje në lidhje me të dhënat e përgjithshme për organizatën tuaj

1. Emri i organizatës dhe (nëse ka) emërtimi i shkur tuar
Forumi i zhvillimit te zonave malore Diber F.ZH.Z.M Forumi Shqiptar Social Ekonomik - ASET Protection and Preservation of natural Environment

in Albania Shoqata e Hortikultures organike-Bioplant Albania Instituti per Ruajtjen e Natyres ne Shqiperi - INCA Qendra e Informacionit Aarhus

Shkoder (AIC Shkoder) Instituti i Kerkimeve Urbane - IKU Shoqata Burimet Natyrore te Komunes "Gjinar" (SHBN-GJINAR) ECAT Tirana

(Environmental Center for Administration and Technology) Shoqata AGROPUKA AP Klubi Ekologjik Shqiptare - Kruje Miqte Nderkombetare te

natyres Qendra Mjedisore per Mbrojtje, Edukim dhe Rehabil ...

Viti i formimit të organizatës suaj
2004 1999 1991 2006 2004 2009 1999 1996 1997 2001 1992 2009 2009 2004 10/11/2005 1999 1997

Adresa e organizatës
PESHKOPI Rr."Ismail Qemali", Pall.27/1 Shk.2, Apt.13, P.O. Box 1506, Tirana, ALBANIA Rr. "Vangjush Furxhi" p.16 / sh.1 / a.10 , Tirana,

Albania Rr,Ate Stath Melani nr 67/2,nj6 Tirane;1027 Rr. Islam All ...

Tel
355682729146 355 (4) 2258 171  +355 4 2256 257  +3550692716175 +355 4 2231437 +355 673217522 00355 4

256840 +355685290533 +355 4 2223930 02122 2412 682554422 +355(0)42230252 42256528 04 223

9619 ++355683576089 355 ...

Fax
355 (4) 2258 171 - +355 4 2231437 00355 4 245546 - +355 4 2223930 jo +355(0)42230252 42256528 00355 4 223

9619

Adresa e email të organizatës
jonuzp@yahoo.com info@aset-al.com contact@ppnea.org bioplantalbania@yahoo.com info@inca-

al.org aicshkodra@gmail.com uri@uri.org.al Pika turistike Gjinar/Komuna Gjinar/Elbasan/burimetgjinar@hotmail.com ecat@ ...

Adresa e faqes së internetit
www.peshkopia .com www.set-al.com www.ppnea.org - www.inca-al.org www.aic.org.al www.uri.org.al http://www.facebook.com/pages

/ShoqataBurimet-Natyrore-te-Komunes-Gjinar/111148405607407 www.ecat-tirana.org / ...

2. Tipologjia e organizatës suaj
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Organizatë informale

Organizatë formale që punon vetëm për çështjet që kanë të bëjnë me mjedisin

Organizatë formale që punon në sektorë të ndryshëm, ku midis të tjerave edhe me çësht

Organizatë Ndërkombëtare jo fitim prurëse

Shoqëri Ndërmarrjesh

Platformë OJF-sh

Organizata Think Tank

Institut kërkimor

Lëvizje Mjedisore

3. Emri i personit të kontaktit në organizatën tuaj
jonus paci Fatmir Memaj Silva Huda Ali Coka Zamir Dedej Alminda Mema Zana Vokopola Shpetim CULLHAJ Marieta

Mima Sabah Djaloshi Muharrem Goci Elvis ÇELA Valbona Mazreku Ermelinda Mahmutaj Ndricim Çela Agim Blloshmi ...

E-mail i personit të kontaktit në organizatën tuaj
jonuzp@yahoo.com fmema@yahoo.com s.huda@ppnea.org ali_coka@yahoo.com zamirdedej@yahoo.com aicshkodra@gmail.com zvokopola@uri.org.al

tirana.org sdjaloshi@yahoo.com muharrem.g ...

Pozicioni i personit të kontaktit
Përfaqësuesi ligjor 12 71%

Përgjegjës/ personi kryesor i aktiviteteve mjedisore 3 18%

Other 2 12%

B. Aktivitetet kryesore që zhvillon organizata juaj  në fushën e mjedisit

Në këtë seksion, kërkojmë të njihemi më shumë me organizatën tuaj, në mënyrë të tillë që të kemi mundësinë të identifikojmë raste të mundshme
bashkëpunimi me projektin tonë

4. A mund të shpjegoni shkurtimisht misionin dhe që llimin kryesor të organizatës suaj?
lobim dhe atvokaci mbi zhvillimin e zones ne pushtetin qendror dhe vendor per nje mjedis te zhvilluar dhe nje ulje te varferise se zones,

nepermjet hartimit dhe zbatimit te projekteve qe kane te bejne me punesimin dhe zhvillimin e zones. Misioni ASET përfaqëson një alternative

duke ofruar ekspertizën e nevojshme për çështjet që lidhen me nxitjen e përmirësimit të mekanizmit social-ekonomik, për të sensibilizuar nivele të

ndryshme të shoqërisë në këtë proçes. Objektivat Fokusi i ASET u drejtohet problemeve më të mprehta që hasen në rrugën e zhvillimit gjatë

tranzicionit, duke u fokusuar në p ...

5. A është organizata juaj e përfshirë (ose planifik on të përfshihet gjatë vitit 2013) në aktivitete që  kanë të bëjnë me një
ose më shumë nga temat e mëposhtme mjedisore (EU en vironment acquis)?
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Aksesi i publikut ndaj informacionit për mjedisin 14 82%

Vlerësimi i Ndikimit në Mjedis (VNM) 8 47%

Vlerësimi Strategjik Mjedisor (VSM) 9 53%

Cilësia e ajrit 4 24%

Manaxhimi i mbetjeve 8 47%

Cilësia e ujit 4 24%

Mbrojtja e natyrës 14 82%

Kontrolli i ndotjes industriale 5 29%

Kimikatet dhe OMGJ-të 4 24%

Ndryshimet klimaterike 5 29%

Zhurmat 2 12%

Mbrojtja civile 5 29%

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

A mund të na shpjegoni se çfarë është duke bërë org anizata juaj (ose ka bërë në të shkuarën) në lidhje me temat e mësipërme?
ka mare pjes ne hartimet e planeve te zhvillimit te komunave te rrethit diber, ka zbatuar ne bashkepunim me mada projektin malet drejt

tregut per nje krijim sa me te mire te kushteve te fermereve qe meren me prodhimin e frutave, perimeve dhe aroreve ka mare pjes ne

lobimin per mbetjet urbane dhe ne ndertimin e nje landefili ka ngritur zerin dhe ka ndimuar ne mbrotjen civile te grupeve te

margjinalizuara Ka punuar per Basline survey per kaskaden e hidrocentraleve te Devollit, dhe Kalivacit per planin e menaxhimit te Butrinit

dhe Kune vain dhe per nje projekt CDM Protection and Preservation of ...

6. Në lidhje me temat e përmendura më lart (EU envi ronmental acquis), organizata juaj a është pjesë/ po  ndjek procesin në nivel
kombëtar për arritjen e standardeve mjedisore të BE -së (i ashtu quajturi procesi i përafrimit të legji slacionit me EU
environmental Acquis)? Nëse po, ju lutem a mund të na jepni disa detaje në lidhje me këtë proces
indirekt kemi dhene pjesmarjen tone ne progres reportin e be Jo PPNEA has been active in coining the first Environmental law and

continuously have assisted the MoE in achieving better environmental legislation. -Kontribon ne implementimin e Direktives98 te BE ne

fushen e Menaxhimit te integruar te Mbetjeve -Implementon praktika alternative teparandalimit telendeve ozon holluese'propogandon

popullata vendi te qendrueshme,ka ngritur zerin ne futjen e hibrideve me skema te dyshimta Po, ne punojme kryesisht ne standartet e

planeve te menaxhimit te zonave te mbrojtura, zbatimin e rrejtit NATURA 2 ...

7. Në sajë të eksperiencës suaj, cilat mendoni se j anë vështirësitë, pengesat apo problemet më të mëdh a për sektorin e
mjedisit në vendin tuaj?
decentralizimi i prones Nje niveli i ulet kujdesi ndaj problemeve mjedisore dhe formalitet i madh ne aktivitetin e organizatave te fokusuara

vetem ne mjedis In terms of legislation the law enforcement especially for the protected areas and illegal hunting remains the most critical

aspect. -Mosfunsionimi i impantit te kapjes se biogazit ne Landfillin e tiranes ,dhe impjantit te Fitodepurimit -Mosngritja e pavioneve te

riciklimit te mbetjeve qe ne origjine -mbajtja nen kontroll e parandalimit tte perdorimit te stimulanteve bimore dhe shtazore Mos zbatimi i

ligjit, niveli i ulet i administrates ...

8. A po ndjek aktualisht organizata juaj progresin n ë nivel kombëtar për përafrimin e legjislacionit mj edisor
sipas standardeve të BE-së (acquis)?

Po 14 82%

Jo 3 18%
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9. Sipas perspektivës suaj, cili është statusi aktu al i aplikimit të standardeve të BE-së në fushën e mjedisit
(acquis) në vendin tuaj? - Legjislacioni kombëtar n ë fuqi

I pakënaqshëm 2 12%

I kënaqshëm 7 41%

Mirë 8 47%

Nuk e di 0 0%

9. Sipas perspektivës suaj, cili është statusi aktu al i aplikimit të standardeve të BE-së në fushën e mjedisit
(acquis) në vendin tuaj? - Zbatimi i legjislacionit  kombëtar

I pakënaqshëm 14 82%

I kënaqshëm 2 12%

Mirë 0 0%

Nuk e di 1 6%

9. Sipas perspektivës suaj, cili është statusi aktu al i aplikimit të standardeve të BE-së në fushën e mjedisit
(acquis) në vendin tuaj? - Përfshirja e aspekteve m jedisore në agjendën politike

I pakënaqshëm 10 59%

I kënaqshëm 5 29%

Mirë 1 6%

Nuk e di 1 6%

9. Sipas perspektivës suaj, cili është statusi aktu al i aplikimit të standardeve të BE-së në fushën e mjedisit
(acquis) në vendin tuaj? - Veprimet politike për mb rojtjen e natyrës dhe zhvillimin e qëndrueshëm

I pakënaqshëm 14 82%

I kënaqshëm 3 18%

Mirë 0 0%

Nuk e di 0 0%

A mund të jepni më shumë shpjegime në lidhje me për gjigjen e mësipërme?
-Ekzistojne volume aktesh ligjore mjedisore -Ka zbatime te pjeseshme te tyre qe te cojne deri ne krime mjedisore eshte koha

per nje gjykate mjedisore Mjedisi ne pergjithesi dhe mbrojtja e natyres ne vecanti, kane zhvilluar nje legjislacion te mire ne lidhje me

Direktivat Europiane. Nga ana te gjitha aspektet e tjera calojne. Zbatimi i ligjit eshte pika me e dobet dhe ku korrupsioni si ne nivel

lokal ashtu edhe ate nivel qendror ka arritur kulmet. Axhenda mjedisore perpos deklarimeve politike nuk ka asnje shans te jete

prioritet ose ne axhenden politike dhe deshmi me e mire eshte buxheti i Min ...

10. A është organizata juaj e përfshirë në një ose m ë shumë nga aktivitet më poshtë?
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Zbatimi i projekteve të financuara nga BE-ja që trajtojnë çështjet mjedisore

Zbatimi i projekteve për mjedisin të financuar nga donator të tjerë

Organizimi i eventeve sociale me përfshirjen e komunitetit

Fushata advokimi për të ndikuar në përfshirjen e çështjeve mjedisore në agjendat poli

Organizimi i tryezave të rrumbullkta/ workshop me organizata të tjera në fushën e mje

Publikimi i kërkimeve dhe manualeve të ndryshme

Asnjë

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

A mund të na thoni më shumë në lidhje me eksperienc at tuaja në zbatimin e aktiviteteve të përmendura më  lart (nëse
ka)?

For more please visit http://ppnea.org/projects.html Kemi bashkepunim me KASH( keshillin e Agrobiznesit Shqiptar)

_Bashkepunim me EDEN,Avalon' EPERCENTER- -Me REC_Maqedonine ne Menaxhimin e integruar te ujerave ,pjesmarrje ne

tranjime ,Me REC Kosoven ne nivele ekspertesh INCA që prej momentit të krijimit ka realizuar një sërë aktivitetesh dhe

projektesh (deri tani më shumë se 45 kontrata), disa prej tyre më bashkpunim edhe me organizata të tjera. Klientët e

organizatës janë: Delegacioni i BE-së, GEF, UNDP, UNICEF, UNEP/MAP, Këshilli i Europës, Ministria e Mjedisit, Pyjeve dhe

Administrimit të ...

11. A ka filluar organizata juaj një proces bashkëpu nimi/ dialogu me institucionet qeverisëse për
zbatimin e këtyre aktiviteteve?

Po 15 88%

Jo 2 12%

A mund të përshkruani shkurtimisht eksperiencat tua ja (p.sh. praktikat më të mira, vështirësitë) në li dhje me
marrëdhëniet në të shkuarën dhe të ardhmen me insti tucionet shtetërore në nivel lokal dhe kombëtar?

Kemi dhene ekspertize ne impjantet e riciklimit kemi implementuar praktika te parandalimit ne Shqiperi te Bromurit te

Metilit kemi gjetur vendburime te popullatave te rralla dhe te rrezikuara -kemi alternativa per mobilimin e tokave

teabandonuara Ne mundohemi te forcojme partneritetin me institutucionet shteterore (kryesisht Ministrine e Mjedisit) duke e

pare si domosdoshmeri te realizimit te detyrave tona. Duhet te themi se deri me tash kemi bashkepunim pozitiv me pjesen

teknike te ministrise dhe sidomos me strukturat lokale. Ka vend per permiresime Ne pergjithesi me te gjitha insitucionet

n ...

12. Në opinionin tuaj, cila nga iniciativat (evente t, projektet, aktivitetet) e zbatuara nga organizata juaj ka patur një
ndikim pozitiv në adoptimin e suksesshëm të standard eve mjedisore të BE-së (EU acquis)?

Projekti lidhur me studimet per kaskaden e hidrocentraleve te Devollit, dhe Kalivacit per planin e menaxhimit te Butrinit dhe

te lagunes Kune Vain dhe per nje projekt CDM Perdorimi i paisjeve te monitorimit te ajrit ,sondes se biogazit ,dhe pompes

se transpirimit(pervoje e Drejtuesit te organizates ne Venddepozitimin e Sharres shih Facebuk Ali Coka Projekti per Natura

2000, zhvillimi i zonave te rezervave te biosferes ne Liqenin e Shkodres, etj. www.inca-al.org Nuk mendoj te kemi ndikuar me

aktivitetet tona per me shume gjeni ne faqen tone te internetit www.uri.org.al ??????? Te gjitha kane ...

13. A jeni të informuar për aktivitete të tjera/ pr ojektet aktuale/ ose që do të ndodhin në të ardhmen  të organizuara/
ose do të organizohen nga organizata të tjera në vend in tuaj?
po  Jam informuar per projektet te REC-ALBANIA Do te krijojme rrjetin e OJF-ve per ruajtjen e natyres,

albania.rec.org Po jemi informuar dhe konkretisht: http://www.senior-a.al/ http://www.gradjanske.org/page/news
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/en.html?view=story&id=6184&sectionId=11 Nuk kemi shume informacion Per mbrojtjen e pyjeve. Pjesmarrje ne

trajnime kombetare dhe nderkombetare Pergjithesisht organizatat lokale ne Shqiperi nuk publikojne nje kalendar te

sakte te aktiviteteve te tyre, perpara se ato te realizohen. Publikimet e tyre ne shumicene erasteve kane karakter

promovues. Perjashtim mundet te bejne ditet mjedisore, ...

C. Rritja e efektivitet të organizatës

Në këtë seksion ne do të kërkonim të mblidhnim sugjerimet tuaja për të ndërtuar një program trajnimi për rritjen e
kapaciteteve të organizatave të shoqërisë civile të rajonit

14. A ka marrë pjesë stafi juaj kryesor (dhe/ ose v ullnetarë) në sesione trajnimi sipas temave të mëpo shtme?
Advokim për stafin e OSHC që punojnë në sektorin mjedisor 12 71%

Informacion i përgjithshëm për EU environment acquis 9 53%

Thithja e fondeve 8 47%

Marrja e fondeve nga BE-ja 8 47%

Zbatimi i projekteve të financuara nga BE 8 47%

Cikël manaxhim projekti 7 41%

Shkrimi i projekt propozimeve 10 59%

Formulimi i buxheteve të projekteve 7 41%

Raportimi në aktivitetet e projekteve 6 35%

Organizimi i fushatave publike 9 53%

Përdorimi i rrjeteve sociale për fushata advokimi 4 24%

Ne nuk kemi marrë pjesë në fushata të tilla trajnimi 3 18%

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

A kanë patur një ndikim pozitiv në organizatën tuaj k ëto trajnime që keni ndjekur?
po Po Yes but more structured training is needed. Ka marre pjese ne Tranjime te TACSO Ne takimin Gjirokaster

per Qendrueshmerine e Shoqerive civile ,Tranjime te REC Po, www.inca-al.org Po, sigurisht kane patur ndikim

pozitiv. Ska faqe interneti te ketyre trajnime por kane qene trajnime shume efektive Nuk kemi marre pjese ne

trajnime specifike per mjedisin por ne anen tjeter ne kemi marre pjese ne trainime dhe kemi kapacitete permenaxhim dhe

shkrim projektesh ne pergjithesi, etj. Po Po pergjithesisht ndikimi i tyre ka qene minimal. Shpesh sesionet e trajnimit

duhet te shoqerohen edhe me mbeshtetje p ...

15. A është e interesuar organizata juaj të marrë pj esë në trajnimet e planifikuara nga projekti ENV.ne t?
Po, nëse çështjet janë të përshtatshme 15 88%

Jo 1 6%

Ndoshta 1 6%

16. Në opinionin tuaj, cilat nga temat për trajnim duhet të parashikojë projketi ENV.net në seancat e trajnimit?

Edit form - [ Pyetësori në kuadër të projektit ENV.net (Rrjeti Mjedisor):... https://docs.google.com/a/puntosud.org/spreadsheet/gform?key=0AiJ...

6 di 11 16/04/2013 12.36



Advokim për OSHC që punojnë në sektorin e mjedisit 11 65%

Informacion i përgjithshëm për Environment acquis 12 71%

Thithja e fondeve 13 76%

Marrja e fondeve nga Bashkimi Europian 14 82%

Zbatimi i projekteve të financuara nga BE-ja 12 71%

Cikël manaxhimi projekti 9 53%

Shkrimi i projekt propozimeve 11 65%

Formulimi i buxheteve të projekteve 11 65%

Raportimi për aktivitetet e projekteve 8 47%

Organizimi i fushatave publike 12 71%

Përdorimi i rrjeteve sociale për fushata advokimi 11 65%

Other 1 6%

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

17. Përveç trajnimeve, cili nga shërbimet më poshtë  të parashikuara nga projekti ENV.net do të ishte m e interes për organizatën tuaj?
Mbështetje në rrjet (me anë të email-it) për të marrë informacione/ mbështetje në lid

Faqe interneti me informacionet bazë në lidhje me iniciativat, projektet, eventet, fo

Kurse mësimi në rrjet (e-learning), të cilat mund të ndiqen nga zyra juaj

Shërbimi për njoftime në lidhje me Thirrjet e hapura për projekt propozime në fushën 

Manual praktik për cikël manaxhim projekti

Other

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

D. Organizata juaj dhe shoqëria civile

Në këtë seksion ne do të donim të dinim nëse organizata juaj është pjesë e rrjeteve dhe/ ose në cilat iniciativa të
përbashkëta ju po punoni. Ky seksion shërben gjithashtu për të gjetur/ përcaktuar interesat tuaja për mundësi
bashkëpunimi me projektin tonë

18. A është organizata juaj pjesë e një ose më shumë  rrjeteve kombëtare ose ndërkombëtare?
Po 15 88%

Jo 2 12%

Nëse po, ju lutem a mund të na përshkruani aktivite tet kryesore të këtij/ këtyre rrjeteve dhe rolin tu aj si
anëtar

Please see more on: http://ppnea.org/documents/links.html  Me KASH -ne fushen e bujqesise organike Me

AVALONNe foshen e biodiversitetit (pjesmarje ne Bioakademine e REp.Ceke).pjesmarje ne konferencen e

Ndryshimeve klimaterike SOFJE Ruajtja dhe mbrojtja e natyres dhe biodiversiteti, menaxhimi i zonave te
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mbrojtura. INCA eshte drejtuese e rrjetit Rrjeti i qendrave Aarhus per zbatimine konventes se Aarhusit Rrjeti

me Ekolevizjen per edukim, informim mjedosr Rrjeti me Eden per vigjilence mbi legjislacionin mjedosr Rrjeti me

URI per menaxhimin e sherbimeve njedisore Anetar i rrejtit Central and Ea ...

19. Sipas opinionit tuaj, deri në çfarë niveli OSHC -të duhet të ndikojnë pozitivisht në
procesin e vendim – marrjes në vendin tuaj, ku si q ëllim do të kenë rezultatet e arritura
nga përafrimi dhe zbatimi i standardeve mjedisore të  BE-së (acquis)?

Asnjë impaktImpakt shumë pozitiv

1 -Asnjë impakt 0 0%

2 0 0%

3 2 12%

4 7 41%

5 -Impakt shumë pozitiv 8 47%

A mund të shpjegoni pak më gjatë qëndrimin tuaj për  pyetjen më lart?
OJF-te ne fusha te caktuara kane eksperte shume te mire qe drejtuesit politike duhet te ulen ti

degjojne ,ka ardhur koha qe shkenca te dominoje mbi politiken Per ato momentalisht ka atmosfere

mbytese Ndikimi i OSHCve mendoj se duhet te jete pozitiv per arsyen e thjeshte se intersat e tyre jane te

pakta per sa i perket pronesise ne burimet natyrore dhe menaxhimit te tyre te drejtperdrejte. OSHC

jane te pandikuara politikisht dhe duhet qe te kete impaktin maksimal ne ndikimin e saj OSHC-te mund te

ndikojne direkt ne: a) Sencibilizimin e opinionit publik b) Monitorimin e politikave qeverisese ...

20. Në lidhje me rezultatet e arritura nga përafrimi  dhe zbatimi i standardeve mjedisore të
BE-së (acquis), sipas opinionit tuaj, deri në çfarë  mase OSHC-të mund të kenë një rol në
aktivitetet e mëposhtme? - Monitorimi i politikave qeveritare dhe mbajtja e një shteti të
përgjegjshëm për qytetarët

1 0 0%

2 2 12%

3 4 24%

4 5 29%

5 6 35%

20. Në lidhje me rezultatet e arritura nga përafrimi  dhe zbatimi i standardeve mjedisore të
BE-së (acquis), sipas opinionit tuaj, deri në çfarë  mase OSHC-të mund të kenë një rol në
aktivitetet e mëposhtme? - Bashkëpunimi me autorite t publike për të zbatuar plane
specifike veprimi

1 0 0%

2 0 0%

3 4 24%

4 8 47%

5 5 29%

20. Në lidhje me rezultatet e arritura nga përafrimi  dhe zbatimi i standardeve mjedisore të
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BE-së (acquis), sipas opinionit tuaj, deri në çfarë  mase OSHC-të mund të kenë një rol në
aktivitetet e mëposhtme? - Lobimi i autoriteteve pu blike/ institucioneve qeveritare për
aprovimin e ligjeve që janë shumë të rëndësishëm pë r interesat e shoqërisë civile

1 0 0%

2 1 6%

3 4 24%

4 5 29%

5 7 41%

20. Në lidhje me rezultatet e arritura nga përafrimi  dhe zbatimi i standardeve
mjedisore të BE-së (acquis), sipas opinionit tuaj, deri në çfarë mase OSHC-të mund të
kenë një rol në aktivitetet e mëposhtme? - Zhvillim i i fushatave mediatike dhe
teknologjive të reja sociale (p.sh. wikis dhe blogj et) për të informuar/ edukuar
qytetarët dhe lobimi për të ofruar shërbimet publik e

1 0 0%

2 1 6%

3 2 12%

4 6 35%

5 8 47%

20. Në lidhje me rezultatet e arritura nga përafrimi  dhe zbatimi i standardeve
mjedisore të BE-së (acquis), sipas opinionit tuaj, deri në çfarë mase OSHC-të mund të
kenë një rol në aktivitetet e mëposhtme? - Bashkëpu nimi me mediat për të
përvetësuar aftësitë, të cilat mund të aplikohen pë r të përgatitur dhe ndjekur fushata
publike

1 0 0%

2 2 12%

3 1 6%

4 5 29%

5 9 53%

A mund të shtoni disa komente në lidhje me përgjigj en e mësipërme?
Vigjilenca e OJF ne platformat elektorale C`fare thuhet dhe sa zbatohet ne fund te mandatit

-Partneritet per probleme te vecanta specifike -kontribute ne fushat qe i di me mire se autoritetet publike

-ate qe ben mire ta publikoje mediatikisht per poblikun Shoqeria civile me nivelin e sotem mund te jete

teper aktive ne fushatat e ndryshme ndergjegjesimi si edhe te jape raportet e monitorimit karshi punes se

autoriteteve. OJF-te mund te ndikojne shume ne cdo tematike te parashtruar nese kane mundesite

financiare dhe njerezore per te vepruar dhe nese u jepet hapesira e duhur nga autoritetet q ...

21. Sipas opinionit tuaj, cilat janë aktivitetet më  efektive që OSHC-të duhet të ndër marrin për të influencuar politik - bërësit në vend in tuaj (në
lidhje me mjedisin)?

Edit form - [ Pyetësori në kuadër të projektit ENV.net (Rrjeti Mjedisor):... https://docs.google.com/a/puntosud.org/spreadsheet/gform?key=0AiJ...

9 di 11 16/04/2013 12.36



Fushata mediatike (p.sh. TV, radio) 17

Aktivizimi në faqet e internetit (p.sh. përdorimi i rrjeteve sociale) 14

Monitorimi i politikave të qeverisë 16

Promovimi i eventeve sociale të hapura për publikun (p.sh. Ditët Mjedisore) 14

Aktivitetet ndërgjegjësuese në shkolla 12

Grumbullime të ndryshme 9

Organizimi i marshimeve në rrugë 9

Tjetër 0

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

Ju lutem shtoni disa komente në lidhje me efektivit etin e aktiviteteve të përzgjedhura?
Te publikoje mediatikisht aktivitetet Te ndjeke mosrealizimet e premtuara ne programe

elektorale orientim profesional ne shkolla Shiko me siper Per te patur impakt, media dhe rrjetet

sociale jane instrumentat me te mire sepse depertojne ne çdo familje dhe shtepi te Shqiperise. Po

ashtu, nderhyrja ne politik-berje eshte kryesore qe politikat e vendosura te jene ne perputhje me

mbrojtjen e mjedisit. Duhet te merren te gjithe llojet e ndikimeve Jane si rezultat i

pervojave qe kemi Ndergjegjesimi i shoqates per aktivitetet mjedisore, bashkepunimi me

pushtetin vendore dhe qendrore Nderthurja e tyre e ...

E. Përfundime

Jemi në përfundim…pyetjet e fundit që do të na ndihmojnë në grumbullimin e informacioneve të
fundit të nevojshme...

22. A jeni dakort që ne të hedhim në faqen e intern etit të projektit ENV.net informacionin që përmbahe t në Seksionin A dhe në pyetjen 12?
Po, ju mund të publikoni informacionin e dhënë nga unë në faqen e internetit dhe rrje

Po, ju mund të përdorni këtë informacion, por më informoni për faqet se ku shfaqen të

Jo, Unë preferoj që informcioni i marrë nga ky pyetësor për organizatën time të mos p

24. A do të ishte me interes për organizatën tuaj të  merrte pjesë në thirrje për proj ekt propozime për të marrë fonde nga projekti ENV.ne t për
zbatimin e disa aktiviteteve të përbashkëta?

Po 8 47%

Po, por ju lutem na dërgoni më shumë informacion në lidhje me projektin 9 53%

Jo, nuk jemi të interesuar 0 0%

23. A është e gatshme organizata juaj të bashkëpunoj ë në një ose më shumë nga aktivitetet më poshtë të planifikuara nga projekti
ENV.net për dy vitet e ardhshme?
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Organizimi i seminareve 16 94%

Organizimi i fushatave publike 15 88%

Organizimi i eventeve sociale me përfshirjen e komunitetit 15 88%

Përgatitja e dokumentave politike, kërkuese dhe studimeve pilote 12 71%

Monitorimi i politikave 12 71%

Zhvillimi i faqes së internetit 6 35%

Jo të interesuar 0 0%

Other 0 0%

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

Faleminderit për kohën që na keni dedikuar. Ne do t ë ndajmë me ju rezultatetet e
pyetësorit tonë! Nëse keni ndonjë koment, pyetjeje dhe sugjerim në lidhje me
pyetësorin, apo për projektin ENV.net, do të vlerës onim shumë komentin tuaj.
Shpresojmë të bashkëpunojmë me ju!

Eshte koha per kooperim Ju faleminderit juve perr mundesite qe na jepni

per bashkepunim , ne do te jemi te hapur per cfaredo lloje bashkepunimi me interes nga te

dyja palet,per cfaredo shtese qe mund te doni nga organizata jone mo ngurroni te na

kontaktoni ju urojme gjithshtu pune te mbare Ju faleminderit Ju faleminderit qe na futet

ne kete bashkepunim. Jemi dakort te marrim pjese ne takimet e ardshme qe kane te bejne me

mbrojtjen dhe zhvillimin e mjedisit. Gjithashtu jemi dakort te marrim pjese ne veprimtarien

nderkombetare (ne kemi patur lidhje me REC ne hungari, MTO poloni etj) per mjedi ...

Number of daily responses
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