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FAKTE KRYESORE 

 

Festivalit të Filmit Mjedisor të Shqipërisë (EFFA)- edicioni i 5- të 
 
Konteksti                                                           

Cilësia e jetës, e ardhmja, varet nga 
aftësia jonë për të ruajtur habitatin, 
kulturën, ajrin dhe ujin dhe pyjet tona. 
Është një sfidë globale. Mbrojtja dhe 
promovimi i mjedisit dhe reduktimi i 
ndryshimeve klimatike nuk është një 
opsion. Ajo që është në rrezik është 
mbijetesa jonë, mes shumë llojeve të 
tjera. 

Bashkimi Evropian merr një rol 
udhëheqës globalisht në adresimin e 
mbrojtjes së mjedisit, veprimit mbi 
ndryshimet klimatike, efikasitetin e 
energjisë, ngritjen e vetëdijes dhe 
promovimin e konsultimeve publike. 

Festivali ka lindur në vitin 2013, nisur nga 
fakti që në Shqipëri opinioni publik nuk 
ishte mjaft i vetëdijshëm për çështjet 
mjedisore. Ideja ishte që EFFA të arrinte 
publikun në një mënyrë më inovative dhe 
t'i shtrinte këto aktivitete në të gjithë 
vendin. BE mbështeti plotësisht idenë 
dhe vazhdoi mbështetjen e saj me 
partnerët e shumtë gjatë viteve. 

BE-ja është duke bashkëfinancuar këtë 
aktivitet në kontekstin më të madh të 
mbështetjes për pranimin e Shqipërisë në 
BE dhe nevojën për të harmonizuar 
legjislacionin dhe praktikat e saj me 
standardet e BE-së. Festivali është një 
takim i rëndësishëm kulturor dhe social 
dhe thekson aktivitetet e BE-së në 
Shqipëri, veçanërisht në lidhje me 
mjedisin. 

Qëllimi dhe objektivi i projektit në 2017 

Ndërgjegjësimi mjedisor: Përgatitja dhe 
sjellja në vëmendjen e publikut ideve të 
ndryshme të filmave të shkurtër dhe të 
gjatë për të mbrojtur mjedisin dhe 
ndërgjegjësimin e komunitetit përmes 

 
festivalit të filmit. Gjithashtu Mbështetja  
e filmave ballkanikë në ofrimin e filmave / 
prodhuesve të mundësive për të 
prezantuar personalisht punën e tyre në 
Shqipëri dhe promovimin e tyre në të 
gjithë botën  

Përfituesit e projektit 

Shfaqja e filmave dhe dokumentarëve më 
të mirë mjedisorë, si ndërkombëtarë, 
ashtu edhe shqiptarë, për të përfshirë 
shumicën e shoqërisë shqiptare, nga 
moshat, pozitat dhe vendet e ndryshme, 
në ngritjen e vetëdijes mjedisore. 

Aktivitetet 

Në 2017, nga 24 deri më 28 tetor, u 
organizua edicioni i pestë i Festivalit të 
Filmit Mjedisor të Shqipërisë (EFFA), në 
18 vende të ndryshme të vendit, ku u 
realizua një përzgjedhje interesante e 
filmave mjedisorë të shkurtër dhe të gjatë 
nga e gjithë bota. 

Ky edicion i pestë u organizua në Tiranë 

(në 10 vendodhje të ndryshme) , Vlorë 

dhe Shkodër (me mbështetjen e rrjeteve 

të Informimit të BE), Përmet (me 

mbështetjen e CESVI), Peshkopi (me 

mbështetjen e ALCDF), Korçë, dhe në 

Qendrat e Vizitorëve të Agjencive 

Rajonale për Zonat e Mbrojtura (RAPA) të 

Parkut Kombëtar Shebenik (Librazhd), 

Llogarasë dhe Divjakës, me 

mbështetjen e rëndësishme nga 

REC, Natyra 2000 dhe IBECA si dhe 

autoriteteve lokale të përfshira. 

Sidoqoftë, EFFA duhet të 

perceptohet si diçka që i takon të 

gjithë shoqërisë civile, të gjitha 

institucioneve publike dhe private, 

të cilat kanë vullnetin për të 

kontribuar në mënyrë aktive për ta 

bërë Shqipërinë një vend më të 

mirë për të jetuar. 
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