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Berat, më 21/06/2016 

Deklaratë publike 

Drejtuar publikut të gjerë e institucioneve shtetërore! 

Sot më datë 21 Qershor 2016, kemi kënaqësinë të njoftojmë publikisht se organizata “Për Mirëqënie 

Sociale dhe Mjedisore” Berat, ka nisur zbatimin e projektit të saj më të fundit: “Ulja e krimit 

mjedisor nepermjet rritjes se kapaciteteve te agjensive ligjzbatuese, ne Parkun Kombetar te 

Tomorrit”. 

Ky projekt është grant i mbështetur nga programi Achieve qe zbatohet nga REC Shqiperi e 

mbeshtetet financiarisht nga Bashkimi Europian. 

Nëpërmjet këtij projekti kjo organizatë ka si synim të bashkërendojë punën e saj me institucionet 

përkatëse që mbështesim e monitorojnë punën për mbrojtjen e mjedisit, për t „i ardhur në ndihmë 

forcimit të legjislacionit shqiptar. 

Nëpërmjet tij ne do të synojmë:  

 Rritjen e kapaciteteve të forcimit të ligjit në Parkun Kombëtar të Tomorrit, në mënyrë që të 

ulet sadopak shpeshtësia e krimit mjedisor në të; 

 

 Forcimin e rrjetit rajonal të inspektorëve të mjedisit, leje-lëshuesve, gjykatësve,  prokurorëve 

duke krijuar një rrjet rajonal për të luftuar krimin mjedisor. 

 

 Të mbështesë në mënyrë efikase dhe efektive sensibilizimin e populates së zones së prekur 

nga fenomeni i krimit mjedisor me anë të një fushate të gjerë sensibilizuese e 

gjithëpërfshirëse. 

 

 Te inkurajojë dialogun dhe bashkëpunimin, shkëmbimin e rezultateve dhe zgjidhjeve, 

zbatimin e përbashkët të aktiviteteve me organizatata të ndryshme të shoqërisë civile, në 

mbështetje të përvojave më të mira të Bashkimit Europian; 

 Ky projekt do të ofrojë ndihmë në zhvillimin e legjislacionit mjedisor, forcimin dhe zbatimin 

e legjislacionit kombëtar dhe ndërkombëtar, përafrimindhezbatimin e acquis mjedisore të BE 
në luftën ndaj krimit mjedisor. 
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  Berat, on 21/06/2016 

PUBLIC STATEMENT 

 

To a wide public and governmental institutions! 

Today, on June 21
st
 , 2016 we have the pleasure to widely announce, that the organization “For Social 

and Environmental Welfare” Berat , has started the implementation of its most recent project: 

“Reduction of  the environmental crimes by increasing the capacity of law enforcement agencies, in 

Tomorri National Park”. 

This project is a grant implemented by Achieve programme : REC Albania and supported financially 

by the European Union. 

Through this project the organization aims to coordinate its work with relevant institutions, to support 

the monitoring work, to protect the environment and to assist the strengthening of Albanian 

Legislation. 

Through this project the organization aims: 

 To increase the capacity of law enforcement in Tomorri National Park, in order to influence 

in the reduction of the frequency of environmental crime. 

 To strengthen the regional network of environmental inspectors, permit issuers, judges, 

prosecutors, creating a regional network to fight environmental crime.  

 To efficiently support the population sensibility of the area affected from the environment 

crime phenomena through a wide awareness and comprehensive campaign.  

 To encourage the  dialogue and cooperation, exchange of results and solutions, the 

implementation of joint activities with different organizations of civil society, in support of 

best practices of the European Union; 

 This project will provide assistance in the development of environmental legislation, 

strengthening and implementation of national and international legislation, approximation and 

implementation environmental acquis of BE, in the effort against  
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