PROMOVIMI I PARANDALIMIT TË MBETJEVE DHE RICIKLIMI NË ZONËN
NDERKUFITARE – LESS WASTE II
Konteksti i projektit
Menaxhimi i duhur i Mbeturinave
mbetet një çështje në zonën CB-GR-AL.
Janë bërë shumë hapa drejt një
Menaxhimi të Integruar të Mbetjeve,
por ende ka shumë nevojë për të bërë.
Sipas raportit të Agjencisë Evropiane të
Mjedisit me emrin "Menaxhimi i
Mbeturinave Komunale", në Shqipëri
kërkohet urgjentisht ngritja e një sistemi
të veçantë të grumbullimit për
mbeturinat e ngurta komunale (MSW)
dhe aktualisht është nisur zhvillimi i
deponive të reja rajonale të cilat janë në
pajtueshmërinë me standardet mjedisore
dhe sanitare të BE.

Përfituesit e projektit
Përfituesit kryesorë të projektit janë
komunat brenda zonave të përzgjedhura
të menaxhimit të mbetjeve si:







Menaxhimi i mbeturinave të
Maqedonisë perëndimore S.A.
Qendra për Kërkim dhe
Teknologji Hellas.
Bashkia e Grevenës.
Bashkia e Kosturit.
Instituti i Kërkimeve Urbane.
Bashkia e Skraparit

Aktivitetet
Qëllimi dhe objektivi i projektit
Strategjia e projektit është të kombinojë
menaxhimin e centralizuar të biombeturinave, për të arritur objektivat e
2020 për më pak deponime. Projekti
synon a. për të përmirësuar kapacitetet e
rëndësishme
të
menaxhimit
të
mbeturinave në zonat e targetimit,
veçanërisht në sektorët e kompostimit
dhe riciklimit. b. Përmirësoni ndjeshëm
kapacitetet
e
kontejnerëve
për
kompostimin / riciklimin qoftë në nivel
lagjeje apo në shtëpi (Ndarja e
mbeturinave në burim) të përmirësojë
kapacitetin e përgjithshëm në 30%.
Objektivi i përgjithshëm i LESSWASTE-II
është
parandalimi
i
mbeturinave përmes promovimit të
praktikave të riciklimit / kompostimit
përmes zhvillimit të përbashkët dhe
zbatimit të veprimeve demonstruese në
zonat partnere të projektit.

Aktivitetet e mëposhtme janë pjesë e
projektit:
 Menaxhimi dhe koordinimi i
projekteve
 Komunikimi dhe shpërndarja e
informacionit
 Zhvillimi i skenarëve të
parandalimit të mbetjeve
 Zbatimi
i
veprimeve
të
parandalimit të mbetjeve
 Monitorimi dhe vlerësimi

Dimensioni mjedisor
Qëndrueshmëria dhe qëndrueshmëria e
rezultateve mjedisore, ndërtuese të
kapaciteteve dhe socio-ekonomike të
projektit sigurohet në të gjitha rezultatet e
projektit dhe përfshirjen e drejtpërdrejtë të
përfituesve përfundimtarë përmes:
• Përfshirja e përdoruesve të fundit dhe
mbledhja e të dhënave primare për nevojat

e • Formalizimi i rrjeteve dhe
aktiviteteve
brenda
planit
të
parandalimit të WM në zonën CBC. .
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Rreth IKU
Që prej vitit 1999 Instituti i Kërkimeve Urbane (IKU) realizon projekte dhe programe zhvillimi në të gjithë Shqipërinë, nëpërmjet të cilëve
analizon problemet socio-ekonomike të vendit dhe politikat qendrore e vendore që hartohen për zgjidhjen e tyre. Misioni i IKU-t në këtë
sipërmarrje është rritja e ndërgjegjësimit të shoqërisë dhe zhvillimi i të menduarit kritik mbi këto probleme dhe ndikimin e politikave
qeveritare, me qëllimin përfundimtar përmirësimin e cilësisë së vendim-marrjes dhe zbatimit në nivelin e qeverisjes qendrore e vendore.
IKU punon me donatorë e partner si USAID, Bashkëpunimi Zviceran, Ambasada Holandeze, UNDP, DLDP, Banka Botërore, BE, SIDA,
Fondacioni Shoqëri e Hapur etj.

