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Oh sa 
 bukur

, të 

kesh n
atyrë 

pa 

mbetur
ina ! "Ka disa mënyra, me të cilat ne 

të gjithë mund të ndihmojmë, në 
krijimin e një bote më të mirë 
për fëmijët tanë, fëmijët e 
fëmijëve, fëmijët e fëmijëve të 
fëmijëve tanë ....."  

Financuar nga Agjencioni Japonez për Bashkëpunim Ndërkombëtar  JICA Alumni Asociacioni i Kosovës 

Ta mbajmë Kosovën, të pastër 
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Shoqata joqeveritare JICA Alumni Asociacioni i Kos-
ovës (JAAK) u themelua me iniciativën e pjesëmar-
rësve, në trajnimet e mbajtura në Japoni, nën 
mbështetjen e Agjencisë Japoneze për Bashkëpunim 
Ndërkombëtar (JICA), më 13 Prill të vitit 2009 

Qëllimi i JAAK është arritja e objektivave, duke stimuluar zbatimin e 
programeve zhvillimore të JICA në Kosovë , bashkëpunimin në mes të 
anëtarëve të JAAK, të trajnuar në Japoni dhe anëtarëve të vendeve 
tjera, mbështetjen e zhvillimit të programeve të përbashkëta, shkëm-
bimin kulturor, etj. 
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Ruajtja dhe forcimi i marrëdhënieve, miqësisë dhe 

mirëkuptimit të ndërsjellt, midis anëtarëve të Aso-
ciacionit. 

 Mbështetja e zhvillimint ekonomik, shoqëror dhe 
kulturor të vendit, përmes studimeve të vazhdue-
shme në teknologji dhe në fusha të tjera, të ud-
hëhequra nga anëtarët e Asociacionit. 

Vendosja e kontakteve me shoqatat e ngjajshme në 
botë, duke mbështetetur  bashkëpunimin dhe 
shkëmbimin e përvojës, me këto shoqata. 

Bashkëpunimi me instruktorët e institucioneve ja-
poneze, roli i të cilëve është të jap këshilla tek-
nike, që janë të mirëpritura nga Asociacioni, për të 
mbeshtetur zhvillimin e  programeve, në Repub-
likën e Kosovës. 

JAAK me aktivitetet e veta,  po hap rrugë të reja 
për zhvillim të projekteve, realizimi i të cilëve do 
të jetë në  funksion të zhvillimit të qëndrueshëm 
dhe afat-gjatë të Republikës së Kosovës.  

OBJEKTIVAT 

! 
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Qeveria Japoneze dhe JICA kanë mundësuar që një 
numër i madhë i zyrtarëve qeveritar dhe të institucion-
eve tjera të Kosovës, të trajnohen në fusha të ndryshme 
në Japoni, por gjithashtu kanë mbështet  Kosovën me 
shumë projekte, për zhvillimin e  sajë, duke ndihmuar në 
përmirësimin e cilësisë së jetës, së popullatës në Kosovë.  

Përvojat e fituara nga këto trajnime, kanë shtuar bagaz-
hin e njohurive tona, të cilën ekspertizë, pas këthimit nga 
Japonia po mundohemi ta zbatojmë në vendin tonë.   

* Projekti 

  Përmirësimi i Menaxhimit të Mbeturinave të Ngurta. 
Synimi i këtij projekti është përmirësimi i sistemit  të 
depozitimit të mbeturinave komunale në Prishtinë, 
Prizren dhe disa komuna përreth Prizrenit, duke i pa-
jisur kompanitë relevante komunale me 43 kamionë 
kompaktor. 

* Ndihma Grant 
Objektivi i projektit: Menaxhimi i mbeturinave ko-
munale  
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Menaxhimi i mbeturinave është bërë brengë 
e të gjitha vendeve të botës. Resurset 
natyrore, çdo ditë e më tepër po 
zvogëlohen, duke i shfrytëzuar ato  për të 
prodhuar mallra për konsumin tonë të 
përditshëm.  
 
Disa nga prodhimet janë të destinuara për 
përdorim afat-gjatë, mirëpo shumica prej 
tyre janë për përdorim afatshkurtë.  
 
Me ngritjen e standardit, ne gjithnjë e më 
tepër po përdorim prodhime të 
ambalazhuara dhe në të njëjtën kohë, ne po 
e rrisim prodhimin e mbeturinave, të cilat po 
shkojnë në deponi, duke na zënë sipërfaqe 
të mëdha të tokës.  
 

Ne duhet të ndryshojmë qasjen tonë;  
 Të blejmë prodhime me sa më pak 
ambalazh,  
 Të i shmangemi depozitimit të tyre  në 
deponi,  
 Të shfrytëzojmë prodhime afatgjate,  
 T’i ripërdorim (të ia  japim dikujt që ka 

nevojë për atë prodhim),  
 T’i ndajmë mbeturinat që riciklohen     
Të gjithë këta hapa, na ndihmojnë që të 
zvogëlojmë sasinë e mbeturinave, po 
gjithsesi me këto hapa ne edhe zvogëlojmë 
shfrytëzimin e energjisë dhe ujit. 

* E kemi të njohur se menaxhimi i mbeturinave të ngurta është njëra  nga çështjet më kritike në fushën e mjedisit në     

Kosovë. Sidomos-  grumbullimi i mbeturinave, ato nuk po mbërrin të mbë lidhen në  të gjitha pjesët e Kosovës.   

* Klasifikimi dhe trajtimi i tyre bëhet në shkallë shumë të ulët.  

 

 

Si të i minimizojmë 

mbeturinat? 
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Printo dhe bënë kopjen në të dyja 

anët e letrës. Kjo zvogëlon 

shpenzimet për shtypje dhe 

përdorim të letrës, në të njëjtën 

kohë kursejmë hapësirën e 

depozitimit dhe zvogë lojmë 

shfrytëzimin e energjisë dhe fibrave 

të nevojshëm për prodhimin e letrës.  
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Me klasifikim dhe riciklim mundësohet;  

Rikuperimi i lëndëve të para, të cilat mund të përdoren 

më vonë për prodhimin e produkteve të reja. 

Mbeturinat mund të i klasifikojmë; 

- Mbeturina shtëpiake: të paketimit (qelq, plastika, 

alumini, çeliku dhe kartoni), si dhe gazetat dhe 

revistat ... 

- Mbeturina komerciale dhe industriale: kartoni, 

letra, druri, metalet, plastika, mbeturinat nga 

ndërtimi ...... 

Klasifikimi i mbeturinave jo vetëm që 

kontribuon në ruajtjen e burimeve 

natyrore, por gjithashtu hapësirave 

(të cilat nuk i kemi të mjaftueshme)  

po gjithashtu edhe  në  përfitime 

ekonomike, duke i rishfrytëzuar ato. 



 

Shmangia 

Shmanguni nga produktet që duhet 

të shkojnë në deponi. Mbani në 

mend se asgjë nuk është,  

vërtetë që duhet hedhur - në 

shumicën e rasteve ajo nuk shkon 

larg, ajo merr vetëm hapësirë në 

deponi 

Zvogëloni 

Zvogëlo sasinë e mbeturinave që i 

ke krijuar. 

Blej vetëm atë që të duhet me të 

vërtetë. Para se të blesh diçka, 

pyete veten, nëse ke me të 

vërtetë nevojë për këtë artikull. 

 Kur të blesh ushqim ose produkte 

të tjera, që konsumohen në sasi, 

blej sasi më të madhe, që ti 

lehtë mund të i ruan dhe të i 

përdorësh, (zvogëlo sasinë e 

paketimeve). Mos harro, kjo 

është ajo që është brenda 

paketës, që ti e dëshiron!  

Ripërdorni 

Ripërdor artikuj, kur është e 

mundur. Shumë prej artikujve 

ripërdorohen, si; kavanozat qelqi 

dhe enët plastike—mund të 

përdoren për ruajtje të artikujve 

tjerë. 

Blejë artikuj të përdorur. Kjo vlen 

për pajisjet si CD, mjete sportive, 

makina, material ndërtimi, mobilje, 

veshje, e tj. 

 

RICIKLIM 

Shishe PLASTIKE dhe kanaçe alumini. 

Diku 400-500 vite nevojiten që ato të 

zbërthehen, në deponi. 

 

ALUMINI është material i vlefshëm 

riciklues.  Pasi që kanaçet e  aluminit 

mund të  remodelohen, ato mund të 

përdoren për çdo produkt të bërë nga 

alumini. 

 

Një milion vjet merr zbërthimi i një 

shishe QELQI, e hudhur në deponi! 

 

KONPOSTIMI 

Kosovarët prodhojnë afërsisht 42,7% 

mbeturina shtëpiake, çdo vit, 2/3 e 

mbeturinave tona shtëpiake mund të 

kompostohen. Ky  material mund të 

përdoret për plehërim dhe kështu ne  

krijojmë parqe dhe kopshte të bukura. 

MË E PREFERUAR 

ZVOGËLIM 

RICIKLIM 

RIPËRDORIM 

RIPARIM 

DEPONIMI 

MË PAK E PREFERUAR 

TRAJTIM 

SHMANGIE 
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         A e dini se në shtëpi mbajmë mesatarisht 60 produkte 

shtëpiake, të rrezikshme, që mund të iu dëmtojnë juve, familjen 

tuaj, kafshët shtëpiake dhe mjedisin, nëqoftë se ato nuk ruhen 

ose përdoren siç duhet? 

         Materialet e rrezikshme janë të përfshira në shumë 

produkte shtëpiake, si që janë; mjetet për pastrim, ngjyrat, 

produktet për automobila dhe pesticidet. Këto produkte po ashtu 

mund të dëmtojnë personelin që mbledhin mbeturinat poashtu, 

ngrisi nrreziqet nga zjarri, ndotin prronet, lumenjtë, liqenet dhe 

vendet tona rekreative. Këto burime ujore janë të rëndësishme 

për furnizimin tonë, botës shtazore dhe bimore, me  ujë.  

Mos i hudhë paketimet e këtyre produkteve pa i harxhuar; 

Informohu se a ka vend ku mbëlidhen këto produkte. 

Mundohu që këto produkte t’i shfrytëzosh në sasi sa më të 

vogël 

KUJDES 
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A duhet t
a lejojm

ë këtë? 

Ne do t’i 
klasifiko

jmë  

mbeturina
t!  

8 

Duhet të ndalojmë rreptësisht hyrjen e 

njerëzve në deponi, të cilët shkojnë aty për të 

mbledh  mbeturina, të cilat i shesin! 

Kontakti me mbeturina të ndryshme mund 

të shkaktojë sëmundje të ndryshme, 

shërimi i të cilave i kushton shoqërisë . 

Parandalimi i mbledhjes së mbeturinave 

në deponi, parandalon sëmundjet. 

JICA Alumni Asociacioni i Kosovës 
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Të i ftojmë fëmijët e lagjes 

dhe të formojmë një grup. 

Detyra jonë do të jet që të 

kujdesemi për lagjen tonë, ta 

mbajmë atë të pastër dhe të 

bukur! 

Hudhni mbeturinat në 

kontejnerët e vendosur 

në lagjen e juaj. 

 

 
E kamë një ide! 

Te organizojme programe 

vullnetare, duke krijuar 

partneritet mes 

komuniteteve. 

Te punojme se bashku, per te 

ndihmuar komunitetet lokale  

me nje qellim te perbashket, 

Ta mbajmë Kosovën të 

pastër. 
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 * Le të organizojmë një ekspozitë- 

materialin që do përdorim do jenë 

mbeturinat që ne vetë i krijojmë! 

* Do të zvogëlojmë vëllimin e 

mbeturinave dhe do të krijojmë vepra 

artistike. 

Të inkurajojmë fqinjët  

që edhe ata të  

angazhohen ! 
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2012 
           www.JAAK-kosova.org 

JICA Alumni Asociacioni i Kosovës 

Qyteti që rrezaton  miqësi 

Lagjja jonë e bukur 

Agjencionicioni Japonez per Bashkepunim Nderkombetar  


