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Konferencë finale 

"Së bashku për mjedis jetësor më të shëndetshëm" 

i Projektit "Aksion Lokal për Politika më të Mira për Mbrojtjen e Mjedisit Jetësor" 

21 janar (e premte) 2022, ora 11:00,  

Hotel Aleksandar Pallas, Shkup 

 

Rendi i ditës 

 

10.20 - 11.00 Regjistrimi i të ftuarve dhe vizitë e galerisë me fotografi nga iniciativat 

11.00 - 11.15 Fjalime hyrëse 

• dr. Zhaneta Trajkoska,  drejtoreshë e Institutit për Studime të Komunikimit (ISK) 

• z. Stephen Hudolin, shef për Bashkëpunim i Delegacionit të Bashkimit Evropian 

• znj. Robertina Brajanoska,  drejtoreshë e Shoqatës Ekologjike të Maqedonisë (SHEM) 

11.15 - 12.15 Debate paralele  

Tema 1: Roli i komuniteteve lokale në mbrojtjen e mjedisit jetësor 

Në këtë debat do të shqyrtohet nevoja e përfshirjes së drejtpërdrejtë të popullsisë lokale në 

studimin e mjedisit jetësor, si dhe mbështetja që duhet të marrin nga pushteti qendror dhe lokal. 

Njëkohësisht, kjo temë do të përfshijë edhe edukimin e qytetarëve për dëmin mbi mjedisin e tyre 

jetësor, që mund të shkaktojnë me disa nga aktivitetet e tyre “të përditshme”.  

Moderator: Kirill Arsovski Przo, redaktor i Doma 

Folës:  

• dr. Katerina Rusevska, Instituti i Biologjisë, UKM  

• dr. Daniela Jovanovska, Instituti i Biologjisë, UKM  

• Natalija Vojdanovska, nxënëse e shkollës së mesme "Car Samoil" nga Prespa në kuadër të 

projektit "Përfshirja e nxënësve të shkollave të mesme nga Prespa në eko-aktivizëm praktik" 

Tema 2: Partneriteti me mediat, si hallkë e rëndësishme në mbrojtjen e interesit publik 

Jemi të vetëdijshëm se mediat kanë një ndikim të madh në ndërgjegjësimin e publikut për situatën 

në mjedisin tonë. Në këtë sesion do të flitet se si mund të krijojmë një partneritet me median në 
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zgjidhjen e çështjeve me interes publik, se si me ndihmën e tyre të ushtrohet presion mbi 

institucionet, por edhe të informohet publiku për çështje të “padukshme”. 

Moderator: Ana Zafirova, gazetare 

Folës: 

• Aleksandra Temenugova, koordinator programor në ISK, ish gazetare 

• Maja Jovanovska, gazetar në Laboratorin e Raportimit Kërkimor  

• Jana Petrovska, nxënëse e shkollës së mesme komunale "dr. Jovan Kallauzi" nga Manastiri, 

në kuadër të projektit "Foto zë i gjelbër" 

Tema 3: Braktisja e apatisë tek të rinjtë për aktivizëm qytetar 

Apatia për angazhim politik apo qytetar është e pranishme në të gjitha grup moshat e shoqërisë. 

Ky debat do të fokusohet në shkaqet e apatisë dhe mënyrat për të inkurajuar rritjen e angazhimit 

qytetar të të rinjve dhe pjesëmarrjen e tyre në adresimin e sfidave shoqërore.  

Moderatore: Katerina Topallova, gazetare 

Folës:  

• Arianit Xhaferi, bashkëthemelues i Ekogerila, Tetovë  

• Gorjan Jovanovski, aktivist civil dhe këshilltar i pavarur në Kuvendin e Qytetit të Shkupit 

• Enis Doko, nxënës i shkollës së mesme "Niko Nestor" nga Struga në kuadër të projektit 

"Qytet më të pastër, së bashku me të rinjtë" 

Tema 4: Marrëveshja e Gjelbër Evropiane - "Biznes plan për planetin" 

Komisioni Evropian ka miratuar një sërë propozimesh për të harmonizuar politikat e BE-së për 

klimën, energjinë dhe transportin me objektivat e reduktimit të emetimeve të gazeve serrë për të 

paktën 55% deri në vitin 2030, krahasuar me nivelet e vitit 1990. Me miratimin e planit, presidentja 

e KE-së Ursula von der Leyen tha se Marrëveshja e Gjelbër Evropiane për Evropën është një lloj 

“momenti i dërgimit të njeriut në Hënë”. Çfarë paraqet Marrëveshja e Gjelbër? Si ndikon në 

Ballkanin Perëndimor dhe Maqedoninë e Veriut? 

Moderator: Milla Mlladenova, ambasadore e re evropiane 

Folës:  

• z. Stephen Hudolin, shef për Bashkëpunim i Delegacionit të Bashkimit Evropian 

• Gjorgi Ristov, ambasador i ri evropian 

• Magdalena Spasovska, TAKT 

• Mila Jovanovska, Go Green dhe Qytet i gjelbër human 
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• Andrej Naumovski, Volunteers Centre 
 

12.15 - 12.40 Pauzë për kafe 

12.40 - 14.00 Debat: Çfarë më pas? Së bashku për mjedis jetësor më të shëndetshëm! 

Cilat janë sfidat në mbrojtjen e të drejtës për mjedis të shëndetshëm? Cilat janë mënyrat në të cilat 

të rinjtë dhe aktorët e tjerë shoqërorë mund të bashkohen për të mbrojtur natyrën? Konkluzionet 

kryesore nga sesionet paralele dhe diskutim i hapur rreth hapave të ardhshëm. 

Moderatore: Katerina Topallova, gazetare 

Folës:  

• dr. Daniela Jovanovska, Instituti i Biologjisë, UKM 

• Ana Zafirova, gazetare 

• Marija-Magdalena Petkovska Mikarovska, profesoreshë në SHMMK "Dr. Jovan Kalauzi" nga 

Manastiri dhe eko-aktiviste 

• Milla Mlladenova, ambasadore e re evropiane 

• Enis Doko, nxënës i shkollës së mesme "Niko Nestor" nga Struga në kuadër të projektit 

"Qytet më të pastër, së bashku me të rinjtë"  

• Bllagoj Janev, nxënës i shkollës së mesme "Kirill dhe Metodi" nga Negotina, në kuadër të 

projektit "Mendojmë gjelbër, veprojmë me përgjegjësi" 

14.00 - 15.00 - Drekë 

 


