
Më shumë 
makina 
elektrike.

GREEN
TASK
FORCA
of Mitrovica

Të anulohet 
përdorimi i 
thëngjillit.

Shkolla e 
gjelbër 
“Nonda 
Bulka”

Mos 
shartimi
i pyjeve.

Pastrimi i
Lumenjëve1 Lis për

Parkun
Botanik

Rritja e 
hapësirave
gjelbëruese 
në qytet.

Mirëmbajtja
e lumenjëve
dhe parqeve

Ndërgjegjësimi
i Biznesëve 
për mbrojtje 
të ambientit.

Hapja e qëndrave
trajnuese, të cilat
vetëdijësojnë
banorët për 
mirëmbajtjen e
ambientit.

Plan programet
në shkolla për
mbrojtje të 
mjedisit.

Mbrojtja e liqeve
dhe pastrimi
i tyre rregullisht.

Të largohen
mbetjet 
papastertitë 
industriale

Të informohen 
nxënësit në shkolla
përmes sesioneve
rreth ndotjes së 
ambientit se çfarë 
pasojash ka.

Projekt mjedisor ku bëjnë 
pjesë shkollat e mesme, 
shkollat fillore komuniteti 
dhe komuna. Projekti 
përfshinë: sensibilizimi, 
vetëdijësimin, dhe
pastrimin.

Largimi i 
fabrikave nga 
zonat 
urbane.

Lëndë në
Shkollën
Fillore

Bartja e 
termocentraleve nga 
vendet me popullësi 
tek ato që nuk kanë 
popullësi. (Kaqandoll
dhe vendet tjera 
rurale)

Shtimi i 
kapaciteteve të 
stafit në 
kompanitë
pastruëse

Hapja e 
pikës
informuëse 
për turizëm

Promovimi 
i burimeve 
alternative të
energjisë elektrike
 tek bizneset.

Më shumë
kontinier.
Më shumë
fushata 
sensibilizuëse

Mbjellja e fidaneve
në oborret e 
shkollave.
Mbjellja e fidaneve
në rrugët e qytetit 

Ndërtimi i parqeve

Ndërtimi i kopshtit
zoologjik

Sjellja e më 
shumë peshqëve
në lumenjët e
Mitrovicës.

Zyra informuëse për 
turizëm

Shtigje Skijimi në Shalë të
Bajgorës

3-4 fusha me bari për 
sportin e tenisit.

Përdorimi i punës 
vullnetare në 
maksimum 
për pastrimin e 
ambientit të jashtëm.

Ndërgjegjësimi 
i biznesëve 
për mbrojtjen 
e ambientit.

Hapja e një qendre 
grumbulluese
(recikluese) të 
mbeturinave në
fshatra.

Largimi i 
makinave të 
vjetra
transportuese

Fonde shtesë nga organizatat
 e huaja. Ngritja e kapaciteteve
të stafit.
Hapje/thirrje të hapur për 
përpilim të projekt
propozimeve (mbështetje
komunale) në menyrë vullnetare, 
bashkimi i të rinjëve përmes 
aktiviteteve.
Pastrimi i ambientit të gjelbëruar
 në menyrë të organizuar 
(vullnetare) dhe të mbjellen 
fidane. Mjetet të kërkohen në ON
Fillimi i vetëdijesimit.

Hapësira të gjelbëruara
Energy Efficiency

Largimi i 
deponive
ilegale.

Ideja ime është që të gjithë
nxënësit e shkollave fillore
dhe të mesme të mbjellin
nga një pemë në kopshtet
e tyre të shkollave. 
Ku dhe në qendër të qytetit
duhet të ketë së paku një
qendër të reciklimit.

Njësia që do të merret
me perpilimin e projekt
propozimeve dhe për 
fonde të IPA-së
Njesia do të mbështetet 
nga vullnetaret eksperta 
të fushave të ndryshme.  

Të bëhet më shpesh 
pastrimi i shportave
të mbeturinave nga 
ana e kompanive 
përkatëse. p.sh 
(dy herë në javë)
  

Më shumë 
ulëse në 
afërsi të
lumenjëve.

Të merrën parasyshë
më shumë projektet 
që dergohen nga 
ana e qytetarëve tek 
institucionet 
përkatëse.Më shumë

ulëse në 
afërsi të
lumenjëve

Sisteme më të
avancuara të
menaxhimit të
mbeturinave.

Përkrahur nga: 
Implementuar nga: 

Mitrovica’s  Future 
Tree

Aktivitet në kuader të projektit: GREEN FEST


