
 

KRITERET PER SELEKSIONIMIN E GRUPIT TE PUNES GP 

 

 

Ne kuader te perpjekjeve qe behen per zgjerimin dhe forcimin e zonave te mbrojtura , krijimi i 

Grupit te Punes per Reserven e Biosferes ne Qytetin e Shkodres , do te beje te mundur ngritjen e 

kapaciteteve te aktoreve mjedisore pjesemarres ne kete grup per te mundesuar dhe siguruar 

debatin dhe mbeshtetjen e tyre ne nivel rajonal dhe kombetar lidhur me procesin e shpalljes si 

reszerve biosfere te zones se liqenit nderkufitar te Liqenit te Shkodres.   

 

GP-RB  do te jete struktura qe do te zbatoje aktivitetin dhe do te strukturohet ne menyren me te 

thjeshte te mundshme dhe mirefunksionale. INCA do te luaj rolin e koordinatorit me qellimin qe 

te lehtesoje/mbeshtese te gjitha aktivitetet e grupit te punes. 

 

Perzgjedhja e anetareve te GP-RB eshte thelbesore per te arritur me sukses ate qe synon aktiviteti 

dhe per rrejdhoje do te bazohet mbi disa kritere selektuese si me poshte vijon: 

 

1. Te kene kapicitete profesionale & eksperince baze pune mbi ceshtjet qe lidhen me 

menaxhimin &monitorimin e indikatoreve mjedisore; 

2. Te kene interes mbi dhe njohuri baze te politikave kombetare dhe ato te BE lidhur me 

ruajtjen e natyres. 

3.  Te kene kryer me pare aktivitete lidhur me ruajtjen e biodiversitetit, eksperince ne 

aktivitete edukuese si edhe ne punen me komunitetet; 

4. Te kene kapacitete per grumbullimin e te dhenave shkencore;  

5. Te kene eksperince ne shoqerine civile dhe advokimin e NGO-ve;  

6. Te kene structure organizative solide; 

7. Te perfaqesojne interesa te fushave te ndryshme te NGO-ve ;  

8. Pjesemarresit e perzgjedhur supozohet te plotesojne te pakten  dy nga kriterert e siper 

permendura , por njeri prej tyre duhet te jete patjeter i lidhur me eksperincen e tyre ne 

fushen dhe/ose te kene pasur aktitvitete te meparshme ne fushen e  menaxhimin & 

monitorimin e indikatoreve mjedisore.   

 

Duhet theksuar se ky aktivitet nuk nenkupton te shkoje ndesh me vendim-beresit, por komplet e 

kunderta, GP-RB do te sherbej si nje mjet/grupim me se i rendesishme, i dobishem  si dhe afat 

gjate per ta. Ne kete kendveshtrim aktiviteti do te ndertoje dhe konsolidoje nje dialog konstruktiv 

me vendim/beresit kryesore te tille si Ministria e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit te Ujerave, 

te cilet jane edhe Autoriteti kryesore pergjegjes per mbrojtjen e mjedisit si dhe te gjitha strukturat 

perkatese rajonale (Administrata e Zonave te Mbrojtura, REA, Agjencite e Baseneve Ujore, Etc.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


