
“KODI I GJELBER”, Berat, Prill 2020 
 



Ofrimi i modeleve të reja që promovojnë zhvillimin e qendrueshëm ekonomik, “ekonominë e gjelbër” në turizmin e Beratit.  
OS1: Nxitja e lobimi për teknika innovative pranë biznesit familjar në fushën mjedisore, për të ofruar një kulturë të re menaxhimi 
mbetjesh e eficense me moton” Për Beratin si pasuri botërore e UNESCO-s.” 
OS2: Koordinim institucional midis bizneseve dhe pushtetit local, për rritjen e kapaciteteve dhe sensibilizimit nëpërmjet “Guidave 
të Gjelbra”, dhe koncepteve relevante të “Ekonomisë së Gjelbër”.  

 

 Objektivi i përgjithshëm e specific i “GREEN CODE”: 
 
 



Target grup: 

• Bizneset turistike (bujtinat);  

• Shkolla 9-vjeçare; Institucione vendore 

lokale. (AdZM, Gjelbërimi); Info-Point 

(operatorë turistik) 



• Pëfituesit e projektit: 

• Përfitues direkt në këtë projekt janë: banorët e Beratit, të cilët do të 
kenë më shumë vizitorë për t iu ofruar turistëve vendas (në kushtet e 
pandemisë), për të ringritur biznesin familjar.  

• Guidat turistike do të përmirësojnë njohuritë në fushën e mjedisit, 
nepërmjet buletinit që organizata do të botojë dhe shembujve 
positive, inovacionet e individëve që do të lobojë (fushata e 
promocionit). 

• Nga zbatimi i këtij projekti përfitojnë institucionet lokale, të cilat do të 
kenë si produkt “Kodin e Gjelbër”, që do riciklojë e kompostojë 
mbetjet e shtëpisë.  

 



Activities of 
 “GREEN CODE”: 

GREEN CODE  
2017/394-354/ AL-20   

Activities Dead line- Months Responsibilities 

A.3.2 Layout, duplication of material designed for 
floristic values in Berat (Tomorri BC)- 

The first week of May. "Publishing House,  
NGO 

A.3.3 Distribution of Promotions in Hostels, Info-
Point, Institutions. - Awareness campaign on 
initiatives taken in guest houses. 

Immediately after making the materials, comes its 
distribution - the second week of May 

voluntary 
A.4.1 Organizing cleaning action in the selected 
museum quarters.- Cleaning action in one of the 
museum quartiers, in collaboration with local actors 
and the community. 

Mangalem neighborhood to become the second week of 
May 

Green code 



Activities of 
 “GREEN CODE”: 

A.4.2 Involving individuals from groups of interest in 
practical sessions (composting and reuse process).- 
Two practical sessions (composting - how food waste 
can be treated in a guesthouse, reducing the amount 
of waste dumped  into collecting stands; reuse of 
waste - sewing different materials, turning waste 
management  into a  tourism attraction. 

One session was theoretical + practical on 10.02.2020 
(reuse). The next session will be on composting a member 
of GREEN CODE, the first week of June. Here you can 
create the possibility of distributing information via online 
connection, because we can have more than 10 people 

Green code 
A.5.2. Tourists’ involvement  
(two cases) in composting and reusing process 
#recyclingtogether. 

July 
OJF + Green Code 

A.5.3 Campaign promotion ( two success stories - 
Recycle, Efficiency). 
- Promotion of videos on TV and fb 
 

April- May 

OJF + voluntary 
A 6 Fair of products located in one of the museum 
quarters  
(flowers blooming from the composted soil and craft 
products - project results: traditional culinary - local 
inns). 

July 
OJF + biznes local 
(tour operator) 



 
REZULTATE 

 
1. Riciklimi i mbetjeve  

2. Kompostimi i mbetjeve organike dhe shndërrimi në pleh 
organik, duke minimizuar mbetjet; 

 

 

 

 

3. Ulja e  sasisë së gazeve të dëmshme në atmosferë, duke 
përdorur plehun organik, e gjelbëruar ambjentin; 

 

 



REZULTATE 

4. Ripërdorimi i mbetjeve tekstile duke i kthyer ato në objekte të 
përdorshme (çanta, varëse rrobash etj.);  

 

 

 

5. Ndërgjegjësimi për përdorimin e energjisë së pastër 



 

 

 

Projekti mbështetet nga Qendra EDEN- Qendra për Zhvillim, Edukim 
dhe Rrjetëzim 

 

Berat Prill 2020 


