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1. HYRJE 

1.1 Koncepti i pёrgjithshёm i pranuar i “kompensimit” i referohet njё sёrё masave qё 

kanё si qёllim rikuperimin e ndikimeve sociale tё pakthyeshme, tё gjeneruara nga 

njё veprim apo grup nё njё vend specifik, duke krijuar rrethana tё ngjashme me ato 

qё ndikohen, nё tё njёjtin vend apo vend tё ndryshёm.  

1.2 Dokumenti aktual ёshtё njё dokument kuadёr pёr njё “Plan tё Kompensimit Social” 

(PKS) qё pёrqёndrohet nё kontekstin kryesor, masat dhe procesin qё do tё ndiqet, 

pёr tё paraprirё ndikimet e projektit ANTEA nё komunitetin vendor dhe vecanёrisht 

nё Njerёzit e Ndikuar nga Projekti (NjNP) tё cilёt mendohet tё lidhin tё ardhurat e 

tyre aktuale me veprimtaritё qё zhvillohen nё rajonin mё tё gjerё tё projektit 

ANTEA.  

1.3 Forma pёrfundimtare e Planit tё Kompensimit Social do tё hartohet nё mёnyrё tё 

tillё qё tё sigurojё se cdo pёrdorues i tokёs, qё tani i pёrket projektit Antea, qё 

pёrjeton zhvendosje ekonomike nёpёrmjet kufizimit tё hyrjes nё zonat e bimёve, 

burimeve tё gёlqeres dhe kullotave do tё pёrfitojnё shumё tё madhe kompensimi 

pёr cdo lloj nderhyrje nё mjetet e tyre tё jetesёs. Kёta pёrdorues pёrfshijnё 

mbledhёs bimёsh, rritёs bagёtish dhe djegёs gёlqereje.   

1.4 Zhvillimi i kёtij plani, pёrvec studimit tё VNMS (dhjetor 2007) dhe studimeve tё tjera 

pёrkatёse pёr kushtet nё Shqipёri, mori nё shqyrtim edhe shembuj tё praktikave 

mё tё mira nga nisma pёrkatёse sektorale apo evropiane.  

1.5 Pjesa tjetёr e ketij dokumenti kuadёr paraqet objektivat e PKS sё ardhshme, 

mёnyrat e zbatimit dhe monitorimit tё tij dhe ndikimeve tё tjera sociale, kriteret pёr 

pёrzgjedhjen e masave tё mundshme kompensuese, dhe vecoritё kryesore, tё cilat 

do tё pёrfshihen nё hartimin e PKS.  
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1.6 PKS, i cili pёrmban njё analizё tё plotё tё buxhetit, afatin kohor, pёrmbajtjen e 

trajnimit dhe veprimet shtesё qё do tё ndёrmerren, do tё dorёzohet gjatё “Fazёs sё 

Komunikimit dhe Pёrgatitjes”, e cila parashikohet tё zgjasё 3 muaj e tё pёrfundojё 

deri nё prill 2008.   

1.7 Mbi tё gjitha, pёr zhvillimin e kuadrit tё propozuar tё Planit tё Kompensimit Social, 

ёshtё shfrytёzuar si dokument referimi edhe njё studim i fundit, botuar nga Banka 

Botёrore, lidhur me “kushtet e edukimit dhe trajnimit” nё Shqipёri 

(ëëë.ëordlbank.org).  

1.8 Sё fundi, por jo mё pak e rёndёsishme, ёshtё fakti se dokumenti pasqyron trajtimin 

e cёshtjes nga kendvёshtimi i TITAN, pasi ANTEA i pёrket TITAN Group dhe 

pajtohet me vlerat dhe angazhimet e Grupit.  

1.9 Objektivat dhe paketat e kompensimit, tё cilat pranohen nё Planin e Kompensimit 

Social, do tё jenё nё pajtueshmёri me politikat dhe procedurat e KFN-sё dhe 

BERZH-it. Standardi i Performancёs 5 sё KFN-sё trajton pervetesimin / marrjen e 

tokёs dhe rivendosjen e pavullnetshme. Ai shpreh se rivendosja e pavullnetshme 

pёrfshin edhe zhvendosjen ekonomike, ku toka apo pasuritё e tjera prodhimtare 

shpronёsohen nё mёnyrё tё ligjshme dhe ku mjetet dhe standardet e jetesёs sё 

njerёzve tё zhvendosur duhet tё pёrmirёsohen ose tё paktёn tё rikuperohen. 

Kompensimi pёr pasuritё e humbura duhet tё ofrohet nё mёnyrё tё menjёhershme 

dhe nё koston e zёvendёsimit, e cila, nё mёnyrё tipike pёrfshin koston e blerjes sё 

pasurive lokale plus kostot e shitblerjes. Planet e kompensimit duhet tё pёrfshijnё 

mekanizmin e ankimimit. Njerёzit e zhvendosur pёrfshijnё ato persona me tё drejta 

ligjore ndaj tokёs, dhe ato pa keto tё drejta, por qё pretendimi i tyre mund tё 

bazohet nё ligjin e zakonshёm apo tradicional. Edhe personat pa pretendime 

ligjore ndaj tokёs mund tё kompensohen pёr pasuri tё humbura.   
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2. HISTORIK 

 

Vёshtrim i Pёrgjithshёm i Njerёzve tё Ndikuar nga Projekti (NjNP) 

2.1 Hulumtimet dhe konsultimet me grupet e interesit zbuluan se ka 4 kategori tё 

familjeve qё mund te ndikohen nga projekti, qё pёrfshijnё rastet e meposhtme:  

• Humbja e tё drejtёs sё pёrdorimit dhe / ose shitjes sё tokave private   

• Humbja apo kalim i kufizuar nё pronёn shtetёrore, qё pёrdorej mё parё pёr 

veprimtari rurale, e si rezultat vuajnё njё efekt domethёnёs tё tё ardhurave (dmth 

mё shumё se 10% tё tё ardhurave nga veprimtaritё e prekura). Kjo mund t’i 

aplikohet familjeve qё merren me:  

(i) Veprimtari gjithёvjetore tё mbledhjes sё bimёve nё zona komunale, tashme 

tё zёna nga projekti  

(ii) Kullotje e dhenve apo dhive nё zona komunale qё tashmё janё zёnё nga 

projekti; 

(iii) Prodhuesit e gёlqeres, toka e sё cilёve mund tё zihet nga projekti.   

 

Nё secilin rast, tё ardhurat e familjeve nga veprimtaritё e prekura nga zhvillimi mund tё 
ulen ndjeshёm.  

 

Pёrshkrim i Projektit ANTEA  

2.2 Antea ka propozuar zhvillimin e fabrikёs sё re tё prodhimit tё cimentos dhe 

karierave tё gurit gёlqeror dhe argjilor si dhe ka siguruar lejet e posacme nga 

autoritetet pёrgjegjёse shqiptare.  
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2.3 Projekti ndodhet nё bashkinё Krujё, nё verilindje tё Tiranёs. Ajo shtrihet nё njё 

zonё rurale me fshatra tё vegjёl tё shpёrndarё si fshati Brett, Burizanё dhe 

Picrragё. Njё rrugё e rindёrtuar dhe e zgjeruar kalon nёpёr komunёn e qytetin e 

Thumanёs, nё komunёn e Thumanёs.  

2.4 Projekti pёrmban njё sёrё komponёntёsh, ndёr tё cilёt pёrmenden:  

• Njё kariere e flishit 1 km nga fshati Brett  

• Njё kariere me gur gёlqeror dhe njё linjё e integruar e prodhimi tё klinkerit e 

pёrpunimit tё cimentos nё nivelin 3 300 ton / ditё, vendosur 2.5 km nga Breti, 2.5 

km nga Picrraga dhe 5 km nga Burizana.   

• Dy rrugё: e para lidh karierёn e flishit me autostradёn kryesore Tiranё – Shkodёr, 

duke kaluar pranё Thumanёs; e dyta lidh me karierёn e flishit me fabrikёn e 

cimentos. Volumet e materialeve do tё transportohen duke pёrdorur mjete tё 

tonazhit tё rёndё. Transporti do tё kryhet pёrmes kёtyre itinerareve dhe 

infrastrukturёs sё zgjeruar pёr transport.  

• Linja e energjisё pёr fabrikёn e cimentos  

• Kantieri i ndёrtimit: Kontraktori kryesor pёr zhvillimin ёshtё CBMI, njё kompani 

kineze me pёrvojё tё konsiderueshme nё zhvillime tё ngjashme ndёrtimore. 

Kapaciteti maksimal i punёtorёve nё kushte pune nё tё njёjtёn kohё ёshtё 700.  

Ato do tё jetojnё nё njё kamp tё ndёrtuar pranё zonёs sё ndёrtimit, nё lindje tё 

Burizanёs. Kampi do tё ketё tё gjitha kushtet e nevojshme (pёrfshirё ambjentet 

argёtuese) duke e bёrё atё vetёfunksionues.  

 

Ndikimet e Projektit   

2.5 Ndikimet kryesore sociale tё projektit ndahen nё tre faza: faza e planifikimit dhe 

marrjes sё tokёs, faza e ndёrtimit dhe ajo e zbatimit.  

2.6 Toka qё do tё merret / pёrvetёsohet nga projekti pёrcaktohet nё Tabelёn 2.2. 

Ndikimet e marrjes sё tokёs nё NjNP paraqiten nё mёnyrё tё pёrmbledhur nё 

Tabelёn 2.1.  
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Tabela 2.1 Kategoritё e njerëzve të ndikuar nga projekti (NjNP) për shkak të zënies 
së tokës  

 
 

Categoría 
Numri i 
familjeve  

Ndikimet kryesore  Komuna 
Pronësia e 

tokës  

Pronarë toke 3 Humbje e tokës bujqësore. Thumanë Private 

Të 
rivendosur 

1 
Humbje e banesa dhe pasurive të 

tjera.  
Thumanë Private 

Prodhues 
gëlqereje 

4 
Humbje e aktivitetit fitimprurës 

për shkak të humbjes së tokës.  

Tokë në 

Picrragë 

Tokë 

shtetërore 

Mbledhës 
binësh 

Do tё 

finalizohet nё 
PKS  

 

Humbje e aktivitetit fitimprurës 

për shkak të reduktimit të akesit 
tek burimet e aktivitetit  

Picrragë 

Brret 

Burizanë 

Toke 

shtetërore  

Tokë 

shtetërore 

Blegtorë 

 

4 

3 

Ulje e standardit të jetesës për 

shkak të reduktimit të kullotave, 
ulje e prodhimit dhe të të 

ardhurave  

Picrragë 

Brret 

Tokë 

shtetërore 

Tokë 

shtetërore  

0 

Humbje e standardit të jetesës 

për shkak të humbjes së tokës 
bujqësore  

- - 

Fermerë 

0 

Humbje e aktivitetit fitimprurës 

për shkak të humbjes së tokës 

bujqësore.  
- - 
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Table 2.2 Përmbledhje e rasteve tё pёrvetёsimit tё tokës lidhur me projektin 

 Lloji i tokës 
Toka në 
hektarë  

Viti kur 
është 
blerë 
apo 

marrë 
me qira  

Personi apo enti nga i cili 
është blerë/dhënë me qira  

Pronësia e 
tokës përpara 
blerjes/qirasë  

Lloji i marrëveshjes  

Zona 1 
Terreni i 
fabrikës 

65.75 ha 

Zona 1 
Kariera e gurit  
gëlqeror 

99.76 ha 

Zona 1 
Kampi i 
punëtorëve  

Do të ndërtohet 
në karierën e 
gurit gëlqeror  

Zona 2 Kariera e flishit 58.95 ha 

2007 

Këshilli i Ministrave ka miratuar një 
marrrëveshje ndërmjet Ministrisë 
së Ekonomisë Tregtisë dhe 
Energjitikës (METE) dhe ANTEA 
Cement, me një vendim të datës 
25/07/07 

Ligji Nr. 9793 datë 23.7.2007 “Për 
heqjen nga fondi pyjor kombëtar të 
parcelave në ekonominë pyjore 
Krastë-Krujë dhe Shënmri-Brret, 
që do të përdoren për ndërtimin e 
fabrikës së çimentos e për kariera 
nga “Antea Cement” sh.a.) 

 

Ligji nr. 9813, datë 1.10.2007 “Për 
miratimin e marrëveshjes minerare 
të shfrytëzimit, ndërmjet Ministrisë 
së Ekonomisë, Tregtisë dhe 
Energjetikës dhe Shoqërisë “Antea 
Cement” sh.a.”. 

Tokë shtetërore 
nën Ministrinë e 
Mjedisit  dhe 
Pyjeve dhe 
Bashkisë së Krujës 
përpara METE-s  

Marrëveshje qiraje e cila lejon 
përdorimin e 224.6ha tokë pronë e 
shtetit për guroret dhe fabrikën e 
cimentos për një periudhë për 99 vjetë.  

Zona 3 

Rruga lidhëse 
nga Thumana 
deri në 
fabriken e 
çimentos 

6,804 ha 2007 

0.48 ha nga persona privatë  

 

 

4.394 ha është tokë që i përket 
komunës   

Pronë private  

 

 

Pronë e komunës   

Blerja me çmimin e tregut i cili do të 
identifikohet nga një agjenci vlerësuese 
dhe do të bihet dakord nga të gjitha 
palët.   

 

Antea ka një marrëveshje me komunën 
e Thumanës për rikonstruksionin dhe 
zgjerimin e rrugës ekzistuese. Në 
marrëveshje përcaktohet: "Komuna e 
Thumanës ka detyrimin të vërë në 
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dispozicion tokën, e cila është pronë e 
komunës, e cila është e nevojshme për 
përmirësimin, zgjerimin dhe zgjatimin e 
rrugës dhe të lëshojë autorizimin për 
zbatimin e punimeve në përputhje me 
nenin 26 të Kodit Rrugor të Republikës 
së Shqipërisë”.  

Zona 4 

Rruga lidhëse 
nga kariera e 
flishit në 
fabrikë 

Duhet 4,248 ha 

  
2007 

3% e zonës është pronë private  

 

97% kontrollohet nga bashkia 
Krujë  

 

Toka dhe asetet private do të blihen me 
vlerën e tregut të identifikuar nga 
agjencia vlerësuese dhe të rënë dakord 
nga të gjitha palët.  

Për tokën që është pronë e bashkisë, 
do të bëhet marrëveshje me autoritetet 
përkatëse.  

Zona 5 

Toka që ka 
lidhje me linjën 
e energjisë 
elektrike  

Gjatësia 3km 2007/8   

Toka private do të blihen me vlerën e 
tregut të identifikuar nga agjencia 
vlerësuese dhe të rënë dakord nga të 
gjitha palët. 

 

Për tokën që është pronë e komunave, 
do të bëhet marrëveshje me autoritetet 
përkatëse 
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2.7 Prezantimi i njё force tё madhe punёtore (deri nё 700 njerёz) nё periudhёn e 

ndёrtimit ka potencial pёr ndikim tё konsiderueshёm nё komunitetet dhe 

ekonominё vendore. Gjatё fazёs ndёrtimore, ndikimet potenciale tё indentifikuara 

janё:   

• Infrastruktura e kampit dhe kёrkesat pёr shёrbime (furnizimi me ujё, largimi i 

mbetjeve te ngurta tё familjeve, kanalizimet, etj) mund tё krijojnё presion nё ofrimin 

e shёrbimeve vendore, tashmё me hapёsira mё tё mёdha mbulimi dhe me fonde tё 

kufizuara.  

• Kёrkesa nё rritje pёr shёrbime (bare, kafe dhe veprimtari argёtuese), nga punёtorёt 

e ndёrtimit, nё fshatrat mё tё afёrta. Komunitetet mё tё afёrta lokale qё ofrojnё 

shёrbime tregtare do tё jenё Burizana dhe Thumana.  

• Kёrkesё nё rritje pёr transport tё punёtorёve tё ndёrtimit nё qyteza mё tё mёdha 

gjatё fundjavёs dhe kohёs sё lirё.  

• Antea dhe CBMI parashikojnё tё prokurojnё lokalisht, shёrbime dhe vende tё 

kufizuara  pune. Kёto shёrbime parashikohet tё pёrfshijnё:  

- Blerjen e perimeve tё freskёta, mishin/pulёn/peshkun e freskёt dhe 
ushqime tё tjera (oriz, miell, etj.) nё tregjet vendase  
- Punёsim i stafit te kuzhines, nё pozicione ndihmёse  

-  Marrja me qera e mjeteve tё tranportit vendor  

- Kёrkesa e mundshme dhe lidhje kontrate pёr shёrbime shёndetёsore nё 
Tiranё e nё zonёn pёrreth   

• Ndryshimet nё popullsi si pasojё e procesit tё ndёrtimit, mund tё rezultojnё nё 

rritjen potenciale tё sёmundjeve seksualisht tё transmetueshme (SST).  

 

2.8 Pas pёrfundimit tё ndёrtimit, ndikimet afatgjata tё identifikuara e qё lidhen me 

komponentё tё ndryshme tё projektit pritet tё pёrfshijnё:  

• Karriera e Flishit dhe Terreni i Fabrikёs   

- Ndryshimet në punësim dhe mundësitë e punësimit  

- Mundësi të mëtejshme për furnizim me energji dhe infrastrukturë të natyrave të 
tjera  

- Njerëzit e ndikuar nga Projekti (NjNP) dhe humbja e të ardhurave nga 
veprimtari që lidhen me rritjen e gjësë së gjallë, mbledhjen e bimëve dhe 
prodhimin e gёlqeres 
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• Karriera e Flishit   

- Ndryshimet në punësim dhe mundësitë e punësimit 

- Mundësi të mëtejshme për furnizim me energji dhe infrastrukturë të natyrave të 
tjera  

- Njerëzit e ndikuar nga Projekti (NjNP) dhe humbja e të ardhurave nga 
veprimtari që lidhen me rritjen e gjësë së gjallë dhe mbledhjen e bimëve 

• Projekti i rrugës së re në Thumanë dhe rruga nacionale  

- Humbja e tokёs,  

- Humbja e shtёpisё dhe rivendosja,  

- Mbetja pa punë - ndarja e tokave bujqesore nga rruga e re  

- Potential safety issues to the public in relation to increased traffic and the speed of 
the traffic for road users (motorised and non motorised and pedestrians) 

- Mundësi për ata që ndodhen në afërsi të rrugës ku përfshihet rritja e vlerës së 
tokës; mundësi tregtare për tokën në buzë të rrugës;  

- Mundёsi mё tё mira tregtare pёr komunitetin si rezultat i infrastrukturёs mё tё mirё 
e mё tё shpejtё pёr transport;  

- Përfitime më të mëdha që lidhen me ndryshimin e të ardhurave bashkiake.  

 

2.9 Seksioni 4 mbi tё dhёnat bazё social-ekonomike pёrmbajnё njё pёrshkrim mё tё 

detajuar tё kёtyre ndikimeve lidhur me NjNP. 

 

Masat Zbutёse  

2.10 Projekti do të ndikojë në të ardhurat dhe ekonominë e familjeve të Brettit dhe 

Piccragës. Ndikimet kumulative në të ardhurat familjare, sipas informacionit nga 

familjet e trajtuara si raste studimore, dёshmojnё se ndikimet variojnë nga 7% deri 

në 50% tё tё ardhurave në Piccragë dhe nga 14% në 33% në Brett.  

2.11 Ndikimet kumulative për familjet që merren me djegien e gëlqeres ishin midis 33% 

dhe 50%.  Për familjet që merreshin me rritjen e tufave të mëdha, ndikimet për 

familjet ishin 14% deri 33% në Brett dhe 7% deri 18% në Piccragë. Për mbledhësit 

e bimëve, ndikimet kumulative për familjet ishin 14% deri në 33% si në Brett ashtu 

edhe në Picrragë.  
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2.12 Kompensimi apo masat zbutëse duhet të jenë të mjaftueshme për të garantuar se 

për familjet që merren tërësisht me mbledhjen e bimëve, ato të mund të 

zëvendoësojnë në nivele të barabarta apo me të mira, cdo fitim të humbur. Për 

mbledhësit e bimëve, masat zbutëse të cfarëdo lloj forme duhet të jenë të 

mjafueshme për të kompensuar humbjen e produktivitetit dhe fitimet nga bagëtia. 

Do të kërkohet monitorim për rishikimin e suksesit të masave dhe paketave të 

zhvilluara.  

2.13 Ka tri alternativa për zbutjen e efekteve mbi standardin e jetesës. Këto janë:  

(i) Pagesë e njё shume tё pёrgjithshme, të cilën familjet mund ta përdorin për 

një investim tjetër, mundësisht në një investim që gjeneron të ardhura, apo 

të paguhen kostot e rritura brenda një periudhe të caktuar kohore; 

(ii) Pagesë vjetore e cila merr parasysh kostot në rritje të veprimtarisë/jetesës;    

(iii) Ofrim trajnimesh, pёrmirёsim i aftёsive dhe asistencё nё gjetjen e punёve 

apo tё krijimit tё njё qendre pёr pёrmirёsimin e jetesёs aktuale; 

(iv) Punësim në një veprimtari alternative e cila gjeneron po aq ose edhe më 

shumë të ardhura se sa veprimtaria e humbur  

 

Alternativa e Preferuar  

2.14 Këto mundësi dhe alternativa u diskutuan më përfaqësuesit e fshatit dhe me 

personat e ndikuar si dhe me anëtarë të tjerë të familjes.  Personat e prekur thanë 

se ata do të preferonin të kishin një punë të përhershme me punimet e reja. Të 

intervistuarit thanë se punët u duhen ofruar të rinjve dhe meshkujve të familjeve, 

megjithëse ishin të ardhurat nga punët e grave që prekeshin. Arsyet për këtë janë 

të bazuara në rolet tradicionale dhe pikëpamjet e shprehura nga meshkujt e grupit 

të cilët ishin të shqetësuar për sigurinë e grave gjatë rrugës dhe hyrjes sё tyre në 

ambjentet e reja.  

2.15 Familjet ku ka vetëm gra që sigurojnë jetesën nuk do jenë në gjendje të caktojnë 

një burrë për një pozicion të tillë. Familje të tilla kanë probleme për shkak të 

ngarkesës së madhe të punës mbi gratë – sigurimi i të ardhurave si dhe kryerja e 

detyrimeve familjare dhe punëve të shtëpisë. Vajzat e reja të cilat mund ta 

mirëpresin mundësinë e punësimit mund të martohen dhe kështu të bëhen pjesë e 

familjes së bashkëshortit.   
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2.16 Në diskutimet më të detajuara, gratë thanë që në disa raste ato do të jenë të afta 

punësohen, megjithatë u përmend se mund të ketë vështirësi për gra të tjera përsa 

u përket transportit, kujdesit për fëmijët, detyrave të tjera familjare apo lejes nga 

bashkëshorti. Nëse Antea Cement do të ofrojë punë të konsiderueshme personave 

të ndikuar, sidomos grave që mbledhin bimë, duhet të sigurojë mjete të sigurta 

transporti, të marrë parasysh sigurimin e një çerdheje apo kujdesin për fëmijët por 

më e rëndësishmja është të shohë mundësinë e punësimit me kohë të pjesshme 

apo me orar fleksibël apo skema të ndarjes së punës, gjë e cila do të lehtësonte 

punën e femrave/ apo të lejonte ndarjen e një vendi pune ndërmjet dy anëtarëve të 

një familjeje. Gratë dhe burrat menduan gjithashtu se dyshimi për gratë që punojnë 

jashtë fshatit do të binte pasi një numër i caktuar grash të tregohen të gatshme për 

këto mundësi.  

2.17 Ndonёse alternativa e preferuar nga kёndvёshtrimi i NjNP ёshtё mundёsia e 

punёsimit nё projektin Antea, realisht mundёsitё e punёsimit do tё jenё tё kufizuara 

e pёr njё kategori mё tё profesionalizuar punёtorёsh.  

2.18 Kthimi i standardit tё jetesёs do tё arrihet nёpёrmjet kombinimit tё kompensimit 

monetar, trajnimeve, ngritjes sё kapaciteteve dhe mundёsive tё reja tё punёsimit.  
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3. OBJEKTIVAT E PLANIT TЁ KOMPENSIMIT SOCIAL  

3.1 Objektivat e PKS janё si mё poshtё:  

• Të sigurojë një proces të efektshëm e të qëndrueshëm për të minimizuar ndikimet 

e atyre familjeve që konsiderohen si NjNP që kanë përfituar në të kaluarën nga 

veprimtaritë brenda zonës së projektit Antea dhe do të humbasin mundësinë për të 

vazhduar këto veprimtari në të ardhmen pas fillimit të projektit Antea;  

• Të përmirësojë apo të paktën të kthejë mjetet dhe standardet e jetesës të të gjithë 

personave që përjetojnë zhvendosjen ekonomike si rezultat i ndërtimit dhe vënies 

në funksionim të projektit Antea;  

• Të garantojë se veprimtaritë e rivendosjes zbatohen në përputhje me praktika të 

përhapjes së informacionit, konsultimit dhe pjesëmarrjes së informuar të atyre që 

preken.  

3.2 Ky plan kompensimi:  

• Pajtohet me rregulloret shqiptare dhe politikat e udhёzimet e KFN / BERZH;  

• Identifikon dhe pёrshkruan karakteristikat e kategorive tё ndryshme tё NjNP dhe 

numrin e tyre; 

• Paraqet vecoritё e masave tё kompensimit tё cilat do tё drejtojnё marrёveshjet 

pёrfundimtare, sё bashku me personat e ndikuar, gjatё procesit tё konsultimit;  

• Pёrshkruan proceset e konsultimit dhe organizatat pёrgjegjёse pёr zbatim; 

• Identifikon njё plan zbatimi, me veprime tё qarta qё do tё ndёrmerren, afatin, 

pёrgjegjёsitё, treguesit e monitorimit dhe rezultatet.  

• Ruan njё marrёdhёnie tё besimit dhe komunikimit reciprok me banorёt e prekur nё 

zonёn e ndikimit;  
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• Zbaton njё procedurё ankimimi pёr pёrfituesit e planit.  
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4. TЁ DHЁNAT BAZЁ SOCIAL–EKONOMIKE TЁ NJNP  

 

4.1 Informacioni i mёposhtёm pёrmbledh tё dhёna bazё pёr NjNP lidhur me djegёsit e 

gёlqeres, rritёsit e bagёtive dhe mbledhёsit e bimёve.  

 

Djegia e Gёlqeres  

 

4.2 Veprimtaritё e djegies sё gёlqeres nё zonёn e projektit kanë qenë të kufizuara në 4 

familje kryesore dhe djemtë e tyre; 3 nga këto familje tani jetojnë në Burizanë. Këta 

e kanë filluar veprimtarinё e prodhimit të gëlqeres në vitin 2006. Të katërta familjet 

u intervistuan. Të intervistuarit kishin ndërmarrë veprimtarinë e nxjerrjes së 

gëlqeres, mbledhjes së drurit dhe djegien në vitin 2006. Nga vizitat e kryera në 

nëntor të vitit 2007, u kuptua që zona e këtij aktiviteti do të ishte pjesë e terrenit të 

projektit apo të rrugëve që lidhen me zhvillimin e projektit.  

4.3 Një pjesë e madhe e terrenit të projektit është përdorur historikisht nga këto familje 

për prodhimin e gëlqeres. Për shkak të tendencave ekonomike dhe kostove e 

përpjekjeve në rritje për sigurimin e drurit dhe tregut, prodhimi ka lëvizur nga kjo 

zonë drejt rrugëve të ndërtuara. Prodhimi aktual i gëlqeres nga këto familje është 

pranë rrugës rurale.  

4.4 Nga familjet nuk raportohet të ketë patur veprimtari për prodhimin e gëlqeres gjatë 

vitit 2007. Për këtë mund të kenë ndikuar një sërë faktorësh ku përfshihet edhe 

punësimi vendas nga Antea dhe emigrimi i djemve për punë në Greqi duke 

reduktuar kështu fuqinë punëtore dhe duke përmirësuar të ardhurat e familjes. 

4.5 Prodhimi i gëlqeres ka qenë një pjesë e rëndësishme e të ardhurave në para të 

këtyre familjeve (për tri familje ishte më tepër se 82% dhe për familjen e katërt 

përbënte 40 % të të ardhurave).     

4.6 Përvec këtyre familjeve, një numër familjesh të tjera në Brett merren me prerjen e 

pemëve të vogla dhe shkurreve për t’ua shitur prodhuesve të gëlqeres në zona të 
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tjera. Në Piccragë disa familje merren me veprimtari tradicionale për nxjerrjen dhe 

djegien e gëlqeres. Këto veprimtari përbëjnë rreth 50% ose më shumë të të 

ardhurave familjare. Këto veprimtari kryhen në zonat e prodhimit të gëlqeres pranë 

Krujës dhe ndodhen në zona që nuk do të preken nga projekti.  

4.7 Veprimtaria e djegies së gëlqeres nuk mbështetet nga shteti për arsye mjedisore.  

Mbledhja e Bimёve  

4.8 Mbledhja e bimёve është një veprimtari që kryhet nga afërsisht 75% e familjeve në 

Picrragë. Ka një grup më tё vogël grash të cilat mbledhin sasi të mëdha dhe që për 

këtë mbështeten një një zonë dytësore mbledhëse (shih hartat nё Shtojcёn 1).  Në 

bazë të bisedave me gratë dhe pikat lokale të referencës si dhe në bazë të hartave 

të vizatuara, mendohet se 12 % (1/8th) e zonës primare të mbledhjes së sherbelës 

dhe 50% e zonës sekondare të mbledhjes, shtrihet brenda terrenit të projektit. Këto 

gra i kushtojnë mjaft kohë këtij aktiviteti dhe për to ky është aktiviteti kryesor në të 

cilin ato mbledhin sasi të konsiderueshme të barazvlerëshme me 100,000 lekë apo 

më shumë për familje.   Ata që mbledhin më pak se kjo sasi, e bëjnë mbledhjen 

gjatë një periudhe më të kufizuar kohore (maj dhe qershor, kur ka me shumë bimë 

dhe çmimi është më i lartë) si dhe për periudha edhe më të shkurtra (p.sh. një orë 

në mëngjes dhe një orë pasdite) duke iu përmbajtur zonës kryesore të mbledhjes 

dhe duke ndenjur më afër fshatit (pra jo afër terrenit të projektit). Vetëm ata që 

mbledhin sasi të mëdha kanë nevojë për zonat më të zgjeruara për të vazhduar 

veprimtarinë e tyre, ndaj do të ndikohen nga projekti.  

4.9 Projekti mund të pakësojë të ardhurat e mbledhësve të mëdhenj me 25%. Duhet 

përmendur që nuk ka kufizime për mbledhje bimёsh në zonat ngjitur me terrenin e 

projektit.  

Blegtorёt e Kopeve tё Mёdha   

4.10 Ka katër blegtorë më kope të mëdha dhensh dhe dhish të cilën kullosin në pjesën 

më të madhe të Picrragës siç tregohet në hartat e Shtojcёs 1. Bazuar në bisedimet 

duke përdorur pikat e referimit dhe harta të vizatuara, mendohet se 15 - 25% e 

kullotave mund të zihet nga terreni i projektit. Për të konfirmuar këtë përqindje të 

përllogaritur do të duhet që punonjësit e Antea-s që i njohin kufijtë e projektit, të 

ecin në pjesën veriore të kullotave kryesore dhe në pjesën perëndimore të 

kullotave dytësore.  

4.11 Reduktimi i kullotave ka pak të ngjarë që t’i ndalojë rritësit e kafshëve që të kullosin 

bagёtinё, por mund të ketë një sërë efektesh lidhur me ushqimin në varësi të 

ndryshimit të intensitetit dhe aftësisë së livadheve për tu rikuperuar, si dhe efektet 
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që kjo mund të ketë në produktivitetin e tufave dhe sidomos në cilësinë e qumështit 

të prodhuar dhe që përdoret për prodhimin e bulmetërave. Këto efekte përllogariten 

në Shtojcën 2. 

4.12 Në familjet me tufa të mëdha bagëtish, e gjithë familja merret me këtë aktivitet. 

Janë një ose dy djem që kullosin bagëtinë, bëjnë transportin dhe prodhimin ndërsa 

gratë mjelin bagëtinë, prodhojnë produktet e qumështit dhe i shesin ato në Krujë.   

4.13 Nga një intervistë me një rritës bagëtish i cili kishte një kope prej 80 dhish, u mësua 

së ai fitonte rreth 350,0001 deri në 500,000 lekë nga prodhimet e qumështit dhe 

shitjen e kecave për mish. Nga këto 30-50%2 ishte e ardhur nga shitja vjetore e 

produkteve të qumështit. Në këtë familje blegtoria zinte 80% të të ardhurave të 

identifikuara në të holla të familjes. Në bazë të llogaritjeve në shtojcën 2.8, llogaritet 

që efekti i reduktimit të 25% të zonës dhe ushqimit do të rezultonte në humbje 

midis 21-35% të të ardhurave nga produktet e qumështit, dhe reduktimi me 15% i 

zonës dhe ushqimit do të rezultonte në 12-21% të të ardhurave nga produktet e 

qumështit.  Një ulje tjetër prej 5-10% mund të shkaktohet nga humbjet e peshës së 

tregut të kecave.  Në terma monetarë, një vlerë prej 90,000-140,000 lekë / për një 

kope me 80 dhi.  

4.14 Gjithësesi, vihet në dukje se këto ndikime janë thjesht ilustruese. Sipas këtyre 

ilustrimeve supozohet se zona është e mbushur me livadhe/kullota dhe ushqimi i 

bagëtisë do të ndikohej nga humbja e kullotave. Për të qenë më të saktë, duhet 

bërë një përllogaritje më e saktë e tokës së humbur, cilësisë së tokës së humbur, 

dhe kushtet e përgjithshme të livadheve si dhe potenciali i krijimit të livadheve në 

zonë.  

4.15 Reduktimi i produktivitetit për shkak të ushqimit të varfër mund të kompensohet ose 

me anë të ushqimit koncentrat ose me hime nga mullinjtë e cila është një mënyrë 

më pak e shtrenjtë por me më pak vlera ushqyese.  

4.16 Me rënien e produktivitetit, rritësit e bagëtive mund të heqin dorë nga prodhimi për 

të ndihmuar në rivënien e balancës së ushqimit.   

                                                 
1
 Shifra më e vogël është e bazuar në llogaritjet me përafërsi të prodhimit të qumështit, çmimet e 

produkteve dhe shitjet e gjësë së gjallë. Shifra më e lartë është vlera totale e identifikuar nga 
prodhuesi.  
2
 Diferenca del nga të ardhurat e deklaruara nga kopeja dhe është 1.4 herë sa sasia e përllogaritur 

mbi sasinë e prodhuar të qumështit dhe kafshëve të shitura.  
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Pёrmbledhje e Ndikimeve ne Ekonominё Familjare  

4.17 Projekti do të ndikojë në të ardhurat dhe ekonominë e familjeve të Brettit dhe 

Piccragës. Ndikimet kumulative në të ardhurat familjare, sipas informacionit nga 

familjet e trajtuara si raste studimore, dёshmojnё se ndikimet variojnë nga 7% deri 

në 50% tё tё ardhurave në Piccragë dhe nga 14% në 33% në Brett.  

4.18 Ndikimet kumulative për familjet që merreshin më parë me djegien e gëlqeres ishin 

midis 33% dhe 50%.  Për familjet që merreshin me rritjen e tufave të mëdha, 

ndikimet për familjet ishin 14% deri 33% në Brett dhe 7% deri 18% në Piccragë. 

Për mbledhësit e bimëve, ndikimet kumulative për familjet kanë qenë 14% deri në 

33% si në Brett ashtu edhe në Picrragë.  



 19 

5. PЁRCAKTIMI I KRITEREVE TЁ NJNP 

5.1 Kriteret do tё pёrdoren pёr tё vlerёsuar tё drejtёn e individёve dhe familjeve tё 

prekur pёr tё qenё pjesё e planit tё kompensimit. Kёto kritere janё vendosur pasi 

ёshtё marrё nё konsideratё: informacioni bazё nё VNMS, dokumenti i cili 

parashtron cёshtjet kryesore; problemet si pjesё e procesit tё identifikimit; dhe 

justifikimin e nevojshёm tё pёrfituesve tё mundshёm tё PKS. E drejta pёr t’u 

pёrzgjedhur bazohet nё kriteret minimale tё mёposhtme:  

• Mosha: Pretenduesi duhet tё jetё nё moshёn e duhur pёr kryerjen e njё 

veprimtarie specifike, dmth midis 15 vjec dhe 75 vjec;  

• Vendi i banimit:  Pretenduesi duhet tё jetё banor i zonёs (i dokumentuar si i 

tillё nga regjistrimet bashkiake apo evidenca tё tjera pёrkatёse); 

• Vendodhja:  Pretenduesi duhet tё jetё anёtar i njё prej familjeve nё Brett apo 

Picrragё, apo t’i pёrkasё njёrёs prej familjeve qё pёrmendet nё dokumentin VNMS 

lidhur me shitjen e tokave nё Thumanё;  

• Kritere tё tjera: NjNP duhet tё konsiderohen të tillë edhe nga anёtarё tё tjerё 

tё komunitetit (qarkullimi i fjalëve); 

• Kohёzgjatja e veprimtarive:  Pretenduesi duhet tё ketё dёshmi qё vёrtetojnё se 

janё ndikuar nga veprimtaritё pёr 3 vite rresht deri nё tetor 2006;  

• Domethёnia e ndikimeve: Domёthёnia e ndikimeve nё tё ardhurat do tё llogarisё 

totalin e tё ardhurave pёr familje, shkallёn e ndikimit mbi tё ardhurat pёr secilen 

prej veprimtarive dhe ndikimin kumulativ pёr tё gjitha veprimtaritё.  

5.2 Cilido pretendues do tё duhet tё kryejё njё intervistё pёr tё pёrcaktuar tё ardhurat 

dhe ndikimet e veprimtarive, aftёsitё dhe paketёn pёrkatёse tё kompensimit. 

Forma e kompensimit do tё marrё parasysh ndikimin e gjeneruar, humbjen e mjetit 

tё jetesёs, rrethanat specifike tё individit, aftёsitё e tij dhe pёrvojёn e punёs.  

5.3 Paketat e kompensimit do t’i pёrshtaten individёve pёr tё minimizuar ndikimin e 

gjeneruar e pёr tё rikthyer mjetin e jetesёs.  
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5.4 Nё rastet kur paketa e kompensimit pёrfshin trajnime dhe ngritje kapacitetesh, ajo 

do tё pёrmbushё nevojat e individёve dhe nevojat e punёs, pranё Antea-s.  

5.5 Procesi i intervistimit pёrshkruhet nё seksionin 6.  



 21 

  

6. VECORI KRYESORE TЁ PKS-SW TЁ PROPOZUAR  

6.1 Vizioni ynё ёshtё t’u ofrojmё tё prekurve nga projekti Antea aftёsi dhe kompetenca 

qё do tё ndikojnё nё jetёgjatёsinё e punёsimit dhe zhvillimit tё tyre. Pёr ata individё 

qё nuk janё nё gjendje tё shfrytёzojnё punёsimin afatgjatё, do tё shfrytёzohet 

kompensimi monetar.  

6.2 Pёrgjegjёsia sociale e korporatёs, pёr TITAN Group, pёrbёn njё pjesё integrale tё 

strategjisё sё biznesit. Grupi ka njё pёrvojё tё gjatё e frytdhёnёse pёr mё se 100 

vjet tё pranisё dhe zhvillimit tё pёrgjegjshёm nё Greqi. Kuadri i propozuar i PKS nё 

Shqipёri i bashkangjitet pёrvojёs sё mёparshme tё TITAN si dhe praktikave mё tё 

mira, aplikuar nё nivel sektorial e evropian.  

6.3 Vecoritё kryesore tё PKS tё propozuar specifikohen si mё poshtё:  

(i) Komunikimi (60 ditё) – do tё fillojё me hapjen e procesit tё konsultimit me 

publikun, sic parashikohet nё PKKP, dhe konsultime me NjNP mbi Planin 

Kuadёr tё Kompensimit Social. Nё kёtё fazё, pёrfituesit e mundshёm do tё 

ftohen tё regjistrohen dhe tё prezantojnё dokumentet qё lidhen me kriteret 

e pёrzgjegjura pёr PKS.   

Me porosi tё Antea-s, njё ekip ekspertёsh (sociologё, psikologё dhe 

moderues trajnimesh) do tё ndёrmarrё njё sёrё intervistash personale pёr 

tё analizuar plotёsisht profilin social, aftёsitё pёr punёsim si dhe motivet 

lidhur me mundёsitё e punёsimit.   

 REZULTATI: Dorёzim brenda kёsaj faze tё informacionit mbi verifkimin e tё 

gjithё NjNP nё pёrputhje me kriteret e pёrcaktuara. Nё kёtё fazё, gjithashtu, 

do tё plotёsohet njё listё me personat e prekur nga projekti.  

 

(ii) Faza Pёrgatitore (rreth 3 muaj) – do tё fillojё nё pёrfundim tё fazёs sё 

komunikimit. Ajo ka si qёllim pёrfundimin e PKS nё pёrputhje me NjNP tё 
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regjistruar si pёrfitues, analizёn e pёrgjithshme dhe specifikimin e profilit tё 

tyre social. Pas kёsaj faze do tё dorёzohet njё analizё e plotё e buxhetit, 

afatet kohore, pёrmbajtja e trajnimeve dhe veprimet qё do te ndёrmerren.   

Do tё krijohen paketa tё ndryshme pёr tё pёrmbushur nevojat e tё gjithё 

pёrfituesve. Individёt nё moshё pune do tё perfitojnё paketa tё orientura 

nga puna, trajnimi dhe ngritja e kapaciteteve. Ata qё nuk kanё mundёsi tё 

punojnё pёr shkak tё moshёs apo arsyeve tё tjera tё verifikuara gjatё 

procesit tё intervistave, pёrfitojnё paketa kompensimi me bazё monetare. 

Detajet mbi paketat do tё pёrcaktohen gjatё fazёs sё pёrgatitjes.    

REZULTATI: Dorёzim brenda kёsaj faze i Planit tё detajuar tё Kompensimit 

Social. 

 

(iii) Kompensimi Monetar: Paketat e kompensimit gjithashtu mund tё 

pёrfshijnё kompensim monetar nё varёsi tё karakteristikave tё NjNP dhe 

tipit e shkallёs sё ndikimit tё gjeneruar. Pёrvec dhe gjatё gjithё periudhёs 

sё zbatimit tё PKS, NjNP do tё kompensohen pёr tё marrё pjesё nё 

trajnime dhe ngritje kapaciteti pёr punёsim. Deri nё pёrfundim tё PKS, tё 

gjithё pёrfituesit qё kanё tё drejtёn pёr t’u zgjedhur do tё pajisen me njё 

‘fond’ qё do t’u japё atyre mundёsinё tё kenё tё njёtёn mёnyrё jetese si mё 

parё, ndёrkohё qё llogaritjet pёrfundimtare tё kёtij ‘fondi’ do tё shqyrtohen 

nё ‘Fazёn Pёrgatitore’ tё kёtij plani.  

(iv) Zhvillimi i skemave tё trajnimit tё orientuar nga synimet” Ngritje 

kapacitetesh pёr punёsim. Njё program trajnimi pёr tё pёrmbushur nevojat 

pёr punёsim dhe / ose pёr shёrbime do tё hartohet pёr trajnim tё grupeve tё 

vecanta, nё varёsi tё preferencёs sё tyre pёr punё dhe kapacitetit pёr 

punёsim.  

Grupi i pёrfituesve do tё ndahet nё nёngrupe, secili me 7 – 15 kursantё. 

Grupet do tё prezantohen me modulet e trajnimit, tё cilat pritet tё mbulojnё 

tё gjitha aspektet dhe temat e nevojshme pёr tё siguruar se njerёzit 

pёrmbushin aftёsitё e nevojshme tё kёrkuara.  

Gjatё periudhёs sё trajnimit tё gjitha grupet do tё mbёshteten nga njё ekip 

ekspertёsh qё do tё ofrojnё kёshillim dhe orientim pёr punёsim dhe 

mundёsi tё vete-punёsimit.  

Theksohet se ky trajnim ёshtё pёr ngritje kapacitetesh pёr punёsim por nuk 

ёshtё i lidhur drejtpёrsёdrejti me garantimin e punёs. Ekspertёt do tё 

ofrojnё orientime pёrkatёse, sic u pёrshkrua mё lart.  
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(v) Zhvillimi i “vetё-punёsimit” – Mbёshtetja e krijimit tё ndёrmarrjeve tё vogla e 

tё mёdha  

Mundёsia pёr mikrokredi pёr mbёshtjetje tё zhvillimit tё biznesit tё vogёl 

nga pёrfituesit do tё ofrohet nё bashkёpunim me bankat vendore dhe 

organizatat financuese. Nё pёrmbushje tё kёtij qёllimi, TITAN do tё kёrkojё 

bashkёpunim me autoritetet e Bankёs Botёrore dhe Basjhkimit Evropian.  
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7. ORGANIZIMI DHE MANAXHIMI I PKS  

7.1 ANTEA do tё ketё autoriteti pёrgjegjёs pёr organizimin dhe manaxhimin e PKS. 

Pёr t’u paraprirё kёrkesave tё projektit, Antea do tё bashkёpunojnё me 

Departamentin e Pёrgjegjshmёrisё Sociale tё Korporatёs sё Titan Grup, ndёrkohё 

qё do tё caktojё njё manaxher projekti, person i kualifikuar e i perkushtuar ndaj 

punёs, pёr tё ndёrmarrё koordinimin dhe pёrkrahjen e zbatimit tё PKS. Ky 

manaxher duhet tё ketё kualifikimin e duhur pёr tё siguruar nje zbatim eficent tё 

PKS.  

7.2 Plani i komunikimit do tё pёrfshijё informacion pёr grupet e interesit rreth procesit 

qё do tё ndiqet pёr hartimin e detajeve tё PKS.  

(i) Pёrfshirja e komenteve dhe shqetёsimeve nga konsultimet e kryera pёr 

VNMS dhe PKS nё PKS e detajuar dhe organizimin e zbatimin e saj.  

(ii) Kur, si dhe ku duhet tё regjistrohen pёrfituesit  

(iii) Si do tё organizohen intervistat dhe nё se do tё nevojitet ndonjё 

informacion specifik 

(iv) Cdo lloj ndryshimi nё mekanizmat ekzistues tё ankimimit, pёrfshirё nё 

dokumentin VNMS.  

7.3 Ky informacion do tё prezantohet nё ekspozitat dhe prezantimet e VNMS, 

planifikuar pёr mars 2008.  Fletёpalosjet, gjithashtu, do tё shpёrndahen nё 

ekspozita nёpёrmjet pёrfaqёsuesve tё fshatrave (nё Piccraga, Brret, Burizane dhe 

Thumane).  

7.4 Manaxheri i projektit, gjithashtu, do tё jetё i pёrgjegjshёm pёr hartimin e njё plani 

monitorimi qё identifikon rezultatet, treguesit e suksesit, mekanizmat e monitorimit, 

shpeshtёsisё sё kryerjes sё tij dhe burimet shtese qё do tё nevojiten. Ky dokument 

duhet tё pёrgatitet nё prill 2008.  
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8. MEKANIZMI I ANKIMIMIT 

8.1 Njё mekanizёm ankimimi do tё hartohet dhe do tё vihet nё punё pёr tё pritur tё 

gjitha shqetёsimet e NjNP. Qellimi parёsor ёshtё garancia se Projekti i pёrgjigjet 

shpejt cdo lloj ankese drejtuar kundёr Projektit, pёrfshirё palёt kontraktore dhe 

nёnkontraktore, pёr tё shmangur apo minimizuar cdo lloj mundёsie pёr konflikt apo 

procese gjyqёsore.   
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9. MONITORIMI DHE VLERЁSIMI I PKS   

9.1 Pёr tё ofruar njё zbatim eficent dhe tё suksesshёm tё PKS, do tё ndёrmerret njё 

proces monitorimi dhe vlerёsimi pёr tё monitoruar progresin dhe pёr tё rishikuar 

rezultatet nё secilёn fazё. Antea do tё garantojё pёrgatitjen e njё raporti mbi 

pёrmbledhjen e rezultateve tё secilёs fazё e cila do t’i komunikohet ekipit tё 

manaxhimit tё Antea-s si dhe palёve tё tjera tё interesuara (dmth Komitetit 

Koordinues dhe Komitetit tё ngritur enkas pёr Komunikimin e VNMS).  

9.2 Qёllimi i planit tё monitorimit ёshtё tё verifikojё se:  

− Veprimet dhe angazhimet pёrshkruar nё PKS zbatohen plotёsisht e 

nё afatet e caktuara  

− NjNP marrin kompensimin e plotё qё u  takon brenda afatave 

kohore tё pёrcaktuara 

− Veprimet dhe masat kompensuese tё PKS janё tё efektshme kur 

rekuperohen apo pёrmirёsohen mjetet e jetesёs dhe nivelet e tё 

ardhurave  

− Nё se ёshtё e nevojshme, nё PKS, do tё bёhen ndryshime me 

qёllim pёrmirёsimin e shpёrndarjes sё kёsteve 

− Ankesat dhe shqetёsimet tё depozituara nga NjNP ndiqen e aty ku 

ёshtё e nevojshme merren masa korrigjuese  

9.3 Njё komitet vendor koordinues do tё krijohet pёr tё rishikuar efektshmёrinё e 

zbatimit tё PKS. Anёtarёt e komitetit koordinues duhet tё caktohen nga kampi i 

punëtorëve, përfaqësuesit e NjNP, drejtues vendorë dhe / ose përfaqësues nga 

Thumana, Burizana, Brett dhe Picrraga, si dhe një përfaqësues nga Antea. 

Komiteti duhet të rishikojë progresin e PKS ne drejtim te permbushjes se qëllimeve 

dhe planeve te veprimit për komponentë të ndryshëm të projektit. Komiteti do të 

organizojë takime, të përcaktuara paraprakisht, për të diskutuar zbatimin e PKS. 

Këto takime duhet të sigurojnë pjesëmarrjen e përfaqësuesve të NjNP.  
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9.4 Plani i monitorimit pёr PKS pёrbёhet nga 3 elemente kyce:  

• Monitorim i brendshёm nga manaxheri i projektit Antea dhe komiteti 

koordinues; 

• Monitorim nga konsulentёt e pavarur socialё tё KFN / BERZH; 

• Auditi i Pёrfundimit tё PKS-sё nga njё konsulent i pavarur i fushёs sociale. 

 Qёllimi i secilit prej tipeve tё monitorimit do tё pёrshkruhet nё mё shumё 

detaje nё formёn pёrfundimtare tё PKS.  

9.5 Pёrvec elementёve tё mёsipёrm, raportimi periodik pёr qёllime monitoruese, do  tё 

pёrfshijё:  

• Monitorim dhe pёrcaktim sasior i pёrfitimeve tё NjNP (psh numri i NjNP tё 

punёsuar pranё Antea-s nё vit, numri i NjNP me mundёsi tё reja punёsimi; 

numri i NjNP tё vetё-punёsuar; numri i NjNP qё u ofrojnё shёrbime Antea-s, 

etj.); 

• Ankesat dhe veprimet qё rezultojnё prej tyre;   

• Monitorim i progresit tё planit tё veprimit tё kompensimit (per t’u hartuar). 

Kjo do tё pёrfshijё procesin e kompensimit pёr tё gjithё ato NjNP tё 

identifikuar nё parathёnie (dmth nё lidhje me rrugёn, karierat dhe fabrikёn);  

9.6 Antea do tё monitorojё vazhdimisht situatёn e NjNP-ve pas kompensimit. 

Pёrfituesve do t’u duhet tё bien dakord me intervistat periodike monitoruese. 

Informacioni i monitoruar do tё krahasohet me tё dhёnat paraprake tё intervistave 

pёr tё monitoruar efektshmёrinё e kushteve lehtёsuese tё projektit, masat 

kompensuese dhe ndryshimet nё punёsim dhe tё ardhura. Vёmendje e vecantё do 

t’i kushtohet situatёs sё personave dhe familjeve vulnerabёl. Monitorimi duhet tё 

rishikojё gamёn e ndikimit tё projektit dhe kompensimin nё varёsi tё pёrmirёsimit 

apo zvogёlimit tё standardit lokal tё jetesёs. Rezultatet e gjetjeve do t’i bёhen tё 

njohura komitetit koordinues. Njё plan i detajuar monitorimi dhe materiale tё tjera 

do tё dorёzohen si pjesё e fazёs sё komunikimit dhe pёrgatitjes.   

9.7 Mbi bazёn e informacionit tё monitorimit dhe raportit pёrmbledhёs, komiteti 

koordinues do tё rishikojё dhe vlerёsojё nevojёn pёr ofrim tё kushteve tё tjera 

lehtёsuese apo modifikime tё kompensimit apo masave tё planifikuara e duhet tё 

bie dakord pёr kёtё mё Antea-n.  
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9.8 Vendosja e treguesve tё duhur si pjesё e PKS ёshtё thelbёsore pёr ndjekjen e 

procesit tё rekuperimit tё mjetit tё jetesёs dhe efektshmёrisё sё veprimeve tё 

zbatuara. Nё pёrputhje nё politikat dhe udhёzimet e KFN / BERZH, treguesit bazё 

tё pёrfomancёs pёr cёshtje monitorimi priten tё ndahen nё tre kategori:  

 Procesi 

9.9 Treguesit qё pёrfaqёsojnё ndryshim nё cilёsinё dhe / ose sasinё e veprimtarive qё 

kanё pёr qёllim ruajtjen apo pёrmirёsimin e standardeve tё jetesёs. Disa shembuj 

pёrfshijnё: (i) krijimi i njё procedure pёr ankimim; (ii) krijimi i njё komiteti 

koordinues; (iii) nxitja e pjesёmarrjes sё njerёzve tё tjerё nё veprimtaritё e Projektit; 

apo (iv) zbatimi i projekteve investitore pёr komunitetin.  

Rezultati  

9.10  Treguesit parashikohet tё pёrfshijnё ofrimin e kompensimit dhe kushte tё tjera 

lehtёsuese pёr tё shmangur zhvendosjen ekonomike shkaktuar nga Projekti. 

Rezultatet janё njё masё qё shpreh nё se projektet e kompensimit rezultojnё si njё 

burim i qёndrueshёm tё ardhurash. Shembuj tё treguesve tё rezultatit janё: (i) 

programe trajnimi tё sukseshme; (ii) programe tё suksesshme tё ngritjes sё 

kapaciteteve); (iii) rekuperimi i tё gjitha niveleve tё tё ardhurave; (iv) numri i NjNP 

punёsuar drejtpёrsёdrejti nga Antea; (v) numri i NjNP punёsuar nga palёt 

kontraktore qё punojnё nё projektin Antea; (vi) numri i NjNP tё vete-punёsuar; (vii) 

numri i NjNP qё i ofrojnё shёrbime Antea-s.  

Ndikimi  

9.11 Kёta tregues duhet tё vendosen te tilla qё tё pёrcaktojnё cdo lloj ndryshimi 

afatmesёm apo afatgjatё nё standardet e jetesёs, kushtet dhe sjelljet. Sё fundmi, 

kёta tregues duhet tё tregojnё nё se PKS i ka arritur qёllimet e saj tё ruajtjes apo 

rekuperimit tё karakteristikave fillestare social-ekonomike. Treguesit e ndikimit ka 

tё ngjarё tё pёrfshijnё rekuperimin e niveleve tё tё ardhurave dhe njё vlerёsim mbi 

ruajtjen e rezultateve pas fazёs ndёrtimore.    

9.12 Raportet mujore mbi arritjet themelore dhe treguesit do t’i ofrohen ekipit tё 

manaxhimit tё Antea-s, komitetit koordinues dhe NjNP.  
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10. AUDIT I PЁRFUNDIMIT TЁ PKS-SЁ   

10.1 Njё nga objektivat bazё ёshtё qe plani i kompensimit dhe masat zbutёse tё cojnё 

nё njё rekuperim tё qёndrueshёm apo pёrmirёsim, tё periudhёs para fillimit tё 

projektit, tё standardeve tё jetesёs e nivelet e tё ardhurave tё njerёzve tё ndikuar 

nga projekti.    

10.2 Vetёm atёherё kur tё tregohet se cilёsia e standardeve tё jetesёs dhe nivelet e tё 

ardhurave do tё jenё rikuperuar nё mёnyrё tё qёndrueshme, i gjithё procesi 

mendohet tё jetё i pёrfunduar e mund tё mbyllet.   

10.3 Antea do tё marrё parasysh se rekuperimi i mjeteve tё jetesёs do tё pёrfundojё 

pasi tё jenё siguruar burime alternative tё ardhurash. Kjo do tё jetё e lidhur deri 

diku me por e shoqёruar nismat e projekteve investitore per komunitetin, të cilat në 

këtë fazë të Projektit duhet të jenë të mirëmenduara e mirëpërcaktuara.  

10.4 Pritet qё auditi i pёrmbylljes tё ndodhё kur mjetet e jetesёs sё NjNP tё jenё rikthyer 

apo pёrmirёsuar.  
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SHTOJCA 1: Harta tё zonave tё kullotave/livadheve dhe 

mbledhjes sё bimёve nё Picrragё dhe Brett 
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SHTOJCA 1.1: KULLOTAT E FSHATIT BRETT 
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SHTOJCA 1.2: KULLOTAT E FSHATIT PICRRAGE AREAS 

 

 

 

 

 



 v 

 

Gurorja e gurit gelqeror 

Gurorja argjilore Fabrika e cimentos 

Alternativa e dyte e 
ngritjes se fabrikes 

Kullotat ne Picrrage 
qe shfrytezohen nga 
kafshet e vogla 
ripertypese 



 vi 

 

 

 

 

 

SHTOJCA 2.3: FSHATI BRETT: ZONAT E MBLEDHJES SE BIMEVE  
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SHTOJCA 2.4: PICRRAGЁ: ZONAT E MBLEDHJES SE BIMEVE  
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Shtojca 2: Ndikimet e parashikuara mbi prodhimtarinё e 

kopesё/tufёs sё bagёtisё 
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PRODHIMTARIA E KAFSHЁVE TЁ VOGLA RIPЁRTYPYSE  

Intervistat u kryen me dy familje, njёra me 80 krerё dhi (Picrragё) dhe tjetra me njё tufё mё 

tё vogёl dhensh prej 40 krerёsh (Brret). Familjet u kёrkuan tё tregonin terrenet, tё cilat ato 

i pёrdornin pёr kullotjen e bagetisё. Kёto terrene paraqiten nё harta, nё Shtojcёn 1.  

Informacioni pёr tufёn e dhive tregon se njё tufё me 80 krerё dhi pёrbёhet nga:   

Tabela1 – Shembull i strukturёs sё njё tufe dhish    

 <1 vjec 1-2 vjec E rritur 

Mashkull 17 0 1 

Femёr 18 8 40 

Totali 35 8 41 

    

Shitjet  (konsumi) 15 (8) 0 0 
Numri i lindjeve  
(numri i ciftimit) - - 75% (20%) 

Numri i vdekjeve 10% Na Na 

 Burimi: Intervistё pёr njё rast studimor   

Janё marrё nё shqyrtim dy raste qё ndikojnё nё prodhimtari, njёri prej tё cilёve supozon se 

ulja prej 25% e zonёs sё kullotёs do tё ulё marrjen e Energjisё Metabolitike (EM) tё tufёs 

ekzistuese sipas njё sasie ekuivalente. 

Rasti 1:  Supozojmё se nje femёr 40 kg prodhon gjysmё kg qumёsht nё ditё. Kёrkesat 

ditore tё marrjes sё EM duhet tё jenё nё nivelin 6.75 MJ nga mirёmbajtja dhe 3.74 MJ nga 

prodhimi i qumёshtit. Kёrkesat totale janё 10.48 MJ EM. Duke ulur sasinё e marrjes / 

konsumit tё EM me 25% = 7.88 MJ EM. Mirёmbajtja duhet tё mbetet e njёjtё (pasi ka mё 

tepёr prioritet se qumёshti). Ndaj, 7.86 - 6.74 = 1.12 MJ EM, e cila mjafton vetёm pёr 0.15 

kg qumёsht, e cila ёshtё ekuivalente me njё rёnie prej 70% tё prodhimit tё qumёshtit. 

Priten edhe efekte tё tjera tё uljes sё sasisё sё ushqimit nё numrin e lindjeve, rritjes, 

peshёs dhe shёndetit tё cilat nuk janё identifikuar.   

Rasti 2: Nё se supozojmё njё ulje me 15% tё zonёs sё kullotёs dhe tё ushqimit, do tё ketё 

EM tё mjaftueshme pёr prodhimin e qumёshtit nё sasitё e mёposhtme: 2.2 EM e cila 

rezulton nё prodhimin e 0.3 kg qumёsht / femёr dhe njё ulje prej 42% tё prodhimtarisё sё 

qumёshtit. Edhe kёtu, priten ndikime tё tjera nё numrin e lindjeve, rritjes, peshёs e 

shёndetit, por nuk janё tё identifikuara.  

Prodhimtaria dhe produktet blegtorale pёrbёjnё 30-50% tё tё ardhurave qё sigurohen nga 

tufa. Ndaj, ndikimi i uljes me 25% tё zonёs sё kullotёs dhe ushqimit do tё jetё rreth 21-
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35% tё tё ardhurave, dhe njё ulje prej 15% nё zonёn e kullotёs dhe ushqimit do tё jetё 

rreth 12-21% tё tё ardhurave.  

Duke u bazuar nё skenarё tё ngjashёm, mund tё parashikohet edhe efekti i rritjes sё tё 

vegjёlve (kecave).   

Kёto parashikime bazohen nё supozimin se terrenet aktuale tё kullotjes janё nё kushte 

optimale, dmth me kapacitet tё mjaftueshёm pёr kullotje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


