
 

Rreth IKU 

 Që nga viti 1999 Instituti i Kërkimeve Urbane (IKU) ka dhënë rezultate të mëdha për projektet dhe programet e zhvillimit të realizuara në të gjithë Shqipërinë. 
Puna jonë ynë kryesore përqendrohet në zhvillimin e komunitetit, forcimin e qeverisjes vendore, mbrojtjen e mjedisit, decentralizimin dhe shërbimet publike. 
Ne kryejmë  studime,  lobojmë qeverinë, trajnojmë njësitë e qeverisjes vendore, rrisim aksesin e publikut në informacion, dhe   lidhim partnerët në punën 
për zhvillim.. IKU ka punuar me donatorë si USAID, Bashkëpunimi Zviceran, Ambasada Holandeze, UNDP, Banka Botërore, BE, SIDA, Shoqëri të Hapur / 
Fondacioni Soros, etj. 

 

                        

  Fletë Informuese mbi Projektet 

        Instituti i Kërkimeve Urbane 
 

"Vlerësimi i Mangësive në Zbatimin e Strategjisë dhe Planit Kombëtare të 
Menaxhimit të Mbetjeve"  
 
 

Konteksti Kombëtar 
 

Shqipëria është angazhuar ne përmbushjen e 

kërkesave të Marrëveshjes për Asocjim dhe 

Stabilizimit. Në fushën e mjedisit, lidhur me 

menaxhimin e mbetjeve, Raporti i fundit Progresit 

nga KE vlerëson se ka mangësi në zbatimin e 

politikave kombëtare, gjithashtu ndarja në burim e 

mbetjeve akoma mbetet në nivele shume të ulëta 

gjithashtu dhe riciklimi i këtyre mbetjeve.   

Kapacitete të ulëta të autoriteteve përkatëse rreth 

menaxhimit të mbetjeve është një nga shkaqet 

kryesore të cilësuara në Raport. Situata financiare 

e autoriteteve vendore në tërësi është e dobët 

edhe si pasoje e ndarjes se fundit administrative si 

dhe reformës territoriale.  

Kështu të ndodhur përpara kësaj situate, ligji i 

menaxhimit të mbetjeve i përafruar me atë 

Evropian ka nevoje për tu riparë dhe përmirësuar. 

Për këtë arsye Strategjia Kombëtare, Plani 

Kombëtar dhe Ligji mbi menaxhimin e mbetjeve 

janë dokumentet kryesore të cilët kane nevoje për 

tu rishikuar në lidhje me mangësinë në zbatimin 

tyre deri me tani.  

Objektivat e Përgjithshme dhe Specifike 

Objektivi i Përgjithshëm: 

Të ndihmoje në nxitjen për, dhe pjesëmarrjen 

aktive të shoqërisë civile në procesin e politik-

bërjes dhe të përmbushë detyrimet e Shqipërisë 

në Marrëveshjen e Asocjim Stabilizimit.  

Objektivat Specifikë: 

1. Sigurimi i asistencës në nivel qendror 

dhe lokal për përmirësimin e procesit të 

zbatimit të strategjisë dhe planit 

kombëtar të menaxhimit të integruar të 

mbetjeve të ngurta urbane. 

2. Rritja e ndërgjegjësimin e banoreve 

rreth përfitimeve ekonomike dhe 

mjedisore qe rrjedhin si pasojë e 

riciklimit të mbetjeve. 

Rezultatet e pritshme 

1. Përgatitja e një analize të thelluar të 

situatës së menaxhimit të mbetjeve të 

ngurta urbane në Shqipëri, me 

rekomandimet përkatëse për 

përmirësimin e situatës. 

2. Letër pozicionimi lidhur me legjislacionin 

e përafruar të menaxhimit të mbetjeve.  

3. Promovimi i vlerave Evropiane midis 

bashkive të ndryshme në Shqipëri. 

4. Specializimi i OMSHC-ve lokale lidhur me 

analizimin e politikave dhe/ose zgjidhjen 

e problematikave në sektorin e 

menaxhimit të mbetjeve. 

5. Rritja e ndërgjegjësimit midis popullatës 

dhe nxënësve për riciklimin.  

Qëndrueshmëria  

Rezultati kryesor i projektit të përshkruar është 

analiza e thelluar e situatës aktuale të menaxhimit 

të integruar i menaxhimit të mbetjeve në Shqipëri, 

me rekomandimet dhe me letër pozicionimin në 

përafrimin e legjislacionit Evropian mbi 

menaxhimin e mbetjeve. Ky dokument mund të 

jete një instrument plotësues/alternativ për 

autoritetet qeverisëse Shqiptare mbi bazën e të 

cilës Strategjia Kombëtare dhe Objektivat e Planit 

Kombëtar mbi mbledhjen, ripërdorimin dhe 

riciklimin mund të rishikohet përmirësohet 

për një periudhe afat-mesëm. 

Për me tepër projekti synon me ane të një 

analize të thelluar në nivel kombëtar të 

menaxhimit të mbetjeve, të vlerësoje 

politikat dhe dokumenteve ligjore baze 

bashke me pjesëmarrjen e aktoreve lokal, 

rajonal dhe kombëtar, me qëllimin për të 

nxjerre rekomandime me vlere.   

               Të Dhëna 

 

DONATOR: 

 REC Shqipëri nëpërmjet fondeve 
të BE 

 

       Kohëzgjatja:  

12 Muaj 

 

Përfitues: 

 Bashkitë: 

Berat, Lezhë, Tiranë, Kukës 
dhe Elbasan 

 Ministria e Mjedisit 

 

Kontakte: 

Zana Vokopola 

Drejtoreshe Ekzekutive 

Instituti i Kërkimeve Urbane 

Rr. Asim Vokshi, Nd. 14 
Hyrja 11, Ap. 56 
Tiranë, Shqipëri 
Mobile: +355694333808 

E-mail: zvokopola@uri.org

 


