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Të dashur miq, 
Për të katërtin vit radhazi Shqipëria bëhet vendtakimi i kineastëve të përkushtuar ndaj mjedisit. Artistë nga vendi dhe bota 
sjellin në Festivalin e Filmit Mjedisor,  fokusin e tyre ndaj mjedisit duke shkrirë kufijtë politikë dhe socialë, ashtu si edhe vetë 
mjedisi është. Me krijimet e tyre, ata jo vetëm që sjellin një realizim të bukur artistik, por edhe  këndvështrimet dhe problema-
tikat mbi realitete të ndryshme mjedisore. Me ndjeshmërinë e tyre këta artistë synojnë që të ndikojnë në ndërgjegjësimin e 

publikut, institucioneve dhe organizatave që punojnë në fushën e mbrojtjes së mjedisit.  
Konstatoj me kënaqësi se këtë vit Festivali i Filmit Mjedisor ka zgjeruar spektrin e akvititeteve përtej projeksioneve të filmave. 
Edicion pas edicioni janë shtuar forumet mjedisore me ekspertë shqiptarë dhe të huaj si edhe sesione të ndryshme infor-

muese për publikun e të gjitha moshave.
Forumet e këtij viti, ndër të tjera, sjellin në vëmendje rolin e grave në mjedis, raportin e mjedisit me shëndetin e njerëzve, 
biodiversitetin dhe ndryshimet klimatike. Ato janë një mundësi e cmuar për të bashkuar zërin e eksperetëve më të mirë dhe 

të shoqërisë civile në misionin e përbashkët ndaj mjedisit.
Jam i gëzuar që pas dekadash harrese mjedisi është vënë ndër prioriretet kryesore të politikës shqiptare, duke sjellë për-
parime të dukshme drejt zhvillimit të qëndrueshëm të tij si dhe sfidave globale mjedisore me të cilat Shqipëria përballet. 
Njëherësh është rritur ndjeshëm ndërgjegjësimi i shoqërisë shqiptare, ashtu sikurse edhe vëmendja mediatike ndaj çdo re-

aliteti mjedisor në vendin tonë. 
Këtë ndjeshmëri që Festivali i Filmit Mjedisor e thekson në çdo aktivitet të tij, ju ftoj që ta bëni pjesë të jetës suaj të përditshme 
duke ju  kujtuar se mjedisi nuk është  një element i jetës, por është vetë burimi i saj. Si i tillë duhet ruajtur me përkushtim dhe 

përgjegjësinë maksimale për ta trashëguar tek brezat e ardhshëm!

Lefter Koka
Ministër i Mjedisit



Të dashur qytetarë,
Jam e lumtur t’ju paraqes Festivalin e katërt të Filmit Mjedisor në Shqipëri që zhvillohet nga 22 maji deri më 5 qershor 2016.
Cilësia e jetës dhe e të ardhmes tonë varet nga mundësia jonë për të ruajtur mjedisin, ajrin, ujin dhe pyjet. Kjo është një 
sfidë botërore. Mbrojtja dhe promovimi i mjedisit dhe zvogëlimi i ndryshimeve të klimës nuk është më një zgjedhje. Ajo që 
është në rrezik është mbijetesa jonë midis shumë gjallesave të tjera. Bashkimi Evropian mban botërisht rolin udhëheqës 
në trajtimin e mbrojtjes së mjedisit, veprimeve mbi ndryshimet e klimës, efikasitetin e energjisë, rritjen e ndërgjegjësimit 
si dhe promovimin e konsultimeve publike. Këtu në Shqipëri, në Ballkanin Perëndimor dhe në të gjithë botën, një mjedis i 
sigurt mund të përmirësojë cilësinë e jetës, shëndetit, prodhueshmërinë dhe ekonominë tonë. Festivali Mjedisor ofron një 
mundësi të shkëlqyer për të dëshmuar problemet botërore dhe ato vendore të mjedisit dhe për të parë e për të menduar se 
si gjenden zgjidhjet dhe se si trajtohen sfidat. Që prej Festivalit të parë në vitin 2013 ndërgjegjësimi mbi mjedisin në Shqipëri 
është përmirësuar dhe nxitur në masë të madhe.Ashtu si dhe në vitet e mëparshme, Festivali ofron kohë dhe hapësirë për 
prodhuesit e filmave nga i gjithë Ballkani e më gjerë për të treguar punën e tyre. Më shumë se 70 filma janë përzgjedhur nga 
rreth 40 vende.Jam veçanërisht krenare që ka shumë të rinj shqiptarë të përfshirë në krijimin e filmave dhe filmave vizati-
morë.Në këtë program do të gjeni të gjitha aktivitetet që do zhvillohen këtë vit. Ashtu si dhe në festivalet e mëparshme, ato 
janë të hapura e falas për të gjithë.Festivali do të organizohet në 8 qytete: Shkodër, Tiranë, Vlorë, Skrapar, Përmet, Ersekë, 
Gjirokastër dhe Bajram Curri. Në të përfshihen shfaqje përgjatë paraditeve për shkollat, si dhe shfaqje në zona të hapura 
përgjatë mbrëmjeve. Pesë konferenca do të prezantojnë praktikat më të mira të Bashimit Evropian dhe ato të vetë shqiptarëve 
në drejtim të ndërgjegjësimit për mjedisin.Unë besoj se ky Festival i radhës do të ndihmojë që të ofrojë ide se si secili prej 
nesh mund të kontribuojë për një mjedis më të mirë, si këtu në Shqipëri ashtu dhe nëpër botë, dhe në këtë mënyrë të marrim 

pjesë në ndërtimin e një të ardhmeje të qëndrueshme për të gjithë ne dhe për brezat që vijnë.

Ju uroj shikim të këndshëm!
Znj. Romana Vlahutin 

Kreu i Delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri



  Nesër (Demain), Francë, 2015
Realizues: Cyril Dion, Mélanie Laurent

118 min
Duke u përballur me të ardhmen e cila shqetëson shkencëtarët, ky film ka predispozita për të mos përqasur katastrofizmin. 
Me optimizëm, identifikohen nismat që janë testuar në dhjetë vende të botës: shembuj konkretë të zgjidhjeve të sfidave mje-

disore dhe sociale të shekullit të 21, në bujqësi, energji, ekonomi, arsimim dhe qeverisje.

Tiranë :
2 Qershor, 17 :30, Kinema Imperial Agimi
Në kuadër të klubit frankofonik Ciné

Official Selection



  Mbretërimi i heshtjes, Austri/Gjermani, 2013
Realizues: Lukas Marxt

7 min
Referenca konceptuale tek “Arti i Tokës” është e vetëkuptueshme, ashtu si edhe tek ikona e Robert Smithson, Spiral Jetty“, 
i cili mund të lexohet në mënyrë ironike. Por Reign of Silence (Mbretërimi i Qetësisë) përfaqëson dicka më shumë se një 
kujtesë filmike të momenteve të shkuara. Filmi jo vetëm që dokumenton diçka, por ai në fakt shtrin imazhin filmik mbi këtë 
peizazh si diçka transparente, si një mjet i dytë artistik, duke nxjerrë në pah diçka përtej tij dhe duke zgjeruar perspektivën.

Tiranë :
31 Maj, 20 :00, Rruga Pedonale



  E konfiskuar, Austri, 2007
Realizues: Joerg Burger

40 min
“E konfiskuar” tregon historinë e Marijan Ahel, një inxhinier i cili mban peng për shtatë vjet e gjysmë një anije në portin e 
Napolit. Anija në fakt nuk është më e lundrueshme. Inxhinieri po e përdor anijen Current Valetta si mjet negocimi për një 
betejë ligjore: Pronari i anijes i detyrohet inxhinierit pagesën e një viti e gjysëm punë në det. Ahel duhet të kujdeset, që anija 
të mos fundoset, sepse ky është shansi i tij i vetëm për të marrë paratë e tij, pra duke ja shitur anijen e mallrave dikujt tjetër. 

Por edhe në këtë rast ai fillimisht duhet të kënaqë pretendimet e detarëve të mbetur në bord.

Tiranë :
4 Qershor, 20:00, Rruga Pedonale



  Market Sentiment, Austri/Estoni, 2007
Realizues: Barbara Musil

4 min
Market sentiment është një term ekonomik i cili i referohet atmosferës në të cilën investitorët vendosin të investojnë në një 
fushë të caktuar. Në Estoni, e cila më parë ka qenë pjesë e Bashkimit Sovietik dhe fitoi pavarësinë në vitin 1991, “ndjenja e 
tregut” të tanishëm është “euforike” falë ligjeve liberale ekonomike. Linjat janë marrë nga regjistrat e pasurive të patundshme 

të Estonisë, të cilat janë shitur apo janë në shitje. 

Tiranë :
25 Maj, 20:00, Rruga Pedonale



  Doñana, katër stinët, Spanjë, 2013
Prodhuar nga Savitel

91 min
“Donana, katër stinët”, është një dokumentar që pasqyron jetën e përditshme të kësaj parajse, duke kombinuar natyrën dhe 
traditën, bukurinë dhe qëndrueshmërinë, pasionin dhe dijen. Më shumë se një vit ekipi Savitel ka marrë pulsin e jetës së kësaj 
rezerve natyrore, duke kontrolluar rrahjet e jetës së saj dhe të ardhmen e Parkut Natyror. Savitel ka qenë ai i cili është rikthyer. 

Tiranë :
23 Maj, 20:00, Rruga Pedonale



  Shijo mbetjet, Gjermani, 2010 
Realizues: Valentin Thurn, 

92 min
Shtresat shoqërore të pasura jetojnë në kamje: Rreth gjysma e të gjitha produkteve ushqimore përfundojnë në plehra, në 
shumicën e rasteve madje para se të shkojnë te konsumatori. “Shijo Mbetjet (Taste the Waste) hulumton shkaqet e këtij 

shpërdorimi dhe pasojat për ushqimin e 7 miliarda njerëzve, si dhe ndikimet që kjo sjell në ndryshimet klimatike. 

Tiranë :
26 Maj, 19 :00, Marubi
Në kuadër të E Enjtja e Filmit Gjerman 



Gjithçka në Larzac (Tous au Larzac), Francë, 2011
Realizues : Christian Rouaud

118 min
Ne kemi zgjedhur Larzac, sepse ėshtė një rajon i braktisur." - Michel Debré.

Marizette, Christiane, Pierre, Léon, dhe José ... janė disa nga njerëzit, qesharak dhe të lëvizshëm, të bashkuar nė një luftë të pamëshirshme 
për të shpëtuar vendin e tyre. Një luftë e vendosur dhe ekënaqshme, por që gjithashtu është shumë e rrezikshme. Gjithëka filloi nė 
vitin 1971, kur qeveria franceze, me Michel Debré, Shef i Departamentit tė Mbrojtjes, vendosi për të zgjeruar kampin ushtarak Larzac.

Tiranë :
1 Qershor, 19 :00, Marubi
Në kuadër të E Mërkura e Filmit Francez



Biçikletat vs Makinat, Suedi, 2015
Realizues : Fredrik Gertten

91 min
Biçikletat vs Makinat përshkruan një krizë globale që ne të gjithë e dimë shumë mirë qė duhet të flasim për: klimën, burimet 
e tokës, qytetet ku e gjithë sipërfaqja është e konsumuar nga makina. Gjithnjë në rritje, ndotje, kaos, trafiku i zhurmshėm. 
Biçikleta është një mjet i madh për ndryshim, por kompani të fuqishme private që fitojnë nga makina investojnë miliarda 
ëdo vit për lobim dhe reklama për të mbrojtur biznesin e tyre. Në film ne takojmë aktivistë dhe mendimtarë të cilët janë duke 

luftuar fort për qytete më tė pastra, të cilët refuzuan të mos udhëtonin me biçikletë, pavarësisht rritjes së trafikut.

Tiranë :
2 Qershor, 20 :00, Rruga Pedonale



Konkurrim

Filma me metrazh të Gjatë
 Filma me metrazh të gjatë mbi 20 min, 

të ardhur nga e gjithe bota!

Filma me metrazh të Shkurtër! 
Filma me metrazh të Shkurtër nën 20 min, të ardhur nga e gjithe bota!

EFFA Lab 
EFFA Lab synon të mbeshtesë producentë që të realizojnë filma 

me subjekt Mjedisin në të gjithë zonen e Ballkanit, duke ju mundësuar 
projektimin e tyre për të parën here në këtë festival filmi!

EFFA Talentet e Rinj
Filma të shkurtër në avant premiere nga realizimet e rinj të Ballkanit!



Juria
Presidenti i Jurisë:  

Iris Elezi ( Realizues – Skenarist )

Anëtarët e Jurisë: 

Cristina Alvarez ( Gazetare – Fotografe )

Ema Andrea ( Aktore ) 

Bas Berends ( UN në Shqipëri ) 

Taulant Bino ( Shoqëria Orintologjike Shqiptare )

Besar Likmeta ( Gazetar i BIRN )

Irma Tako ( Slow Food Përmet )



  Tragjedia e mbetjeve elektronike, Francë/Spanjë/UK, 2014
Realizues: Cosima Dannoritzer

86 min
Çdo vit, deri në 50 milion ton të mbeturinave elektronike - kompjuterëve, televizorët, telefonat celularë, pajisje shtëpiake - janë 
fshirë në botën e zhvilluar. 75% e këtyre mbetjeve zhduket nga proçesi i riciklimit ligjor, ku pjesa më e madhe e tyre hidhen 
në mënyrë të paligjshme në Botën e Tretë, ku aty ajo shkatërron peizazhe dhe dëmton jetë. Ky film i merr shikuesit në një 
udhëtim të hetimit në Evropë, Kinë, Afrikë dhe SHBA dhe tregon një tregti toksike globale nxitur nga lakmia dhe korrupsioni.

Ndërkombëtar > 20 min

Tiranë : 
30 Maj, 20:00, Rruga Pedonale



  Baobabs : Midis Tokës dhe Detit, Madagaskar, 2015
Realizues: Cyrille Cornu 

55 min
Baobabs mes Tokës dhe Detit është një film dokumentar në lidhje me një ekspeditë unike për të studiuar baobabs-et e Mada-
gaskarit dhe takimi me Vezo, një nga fiset e fundit nomade të detit. Tregimi është i bazuar në një mesazh të fortë ekologjik dhe 
shkencor në lidhje me shpyllëzimin dhe zhdukjen e baobabs për të ndërgjegjësuar audiencën në urgjencën për të shpëtuar 

gjigandët e tokës.

Tiranë : 
22 Maj, 20:00, Rruga Pedonale



  Liqeni i vetmuar, Iran, 2015
Realizues: Mohammad Ehsani

46 min
Ky është një dokumentar rreth Statusit Kritik të Liqenit Urmia në Iranin Veriperëndimor, i cili kërcënohet nga rreziku i tharjes. 

Liqeni ka qenë i dyti në botë për nga kripësia pas Detit të vdekur. 

Tiranë :
2 Qershor, 20:00, Rruga Pedonale



  Historia e Vjosës, Slloveni, 2015
Realizues: Leeway Collective

30 min
Një dokumentar rreth lumenjve të rrjedhshëm në Evropë. Egërsia, lumë më rrjedhje të lirë, diversiteti i specieve, njerëzit e 
dashur dhe të thjeshtë, duke eksploruar luginën e lumit, duke fjetur nën yje, sporti i kayak-ut dhe një mesazh i qartë se pse 

ne duhet të luftojmë për lumenjtë...

Tiranë : 
23 Maj, 20:00, Rruga Pedonale

Shkodër :
24 Maj, 20:00, Rruga Pedonale

Gjirokastër :
26 Maj, 20:00, 
Shtëpia e Babametos

Përmet :
27  Maj, 20:00

Skrapar :
30 Maj, 18 :00, Kinema



  Antropologu, USA, 2015
Realizues: Seth Kramer, Daniel A. Miller & Jeremy Newberger

80 min
Në thelbin e një antropologu janë historitë paralele të dy grave: Margaret Mead, e cila popullorizoi antropologjinë kulturore 
nëpër botë; dhe Susie Crate, një antropologe mjedisore aktualisht duke studiuar ndikimin e ndryshimeve klimatike. Zbulu-
ar në mënyrë unike nga perspektiva e të bijave të tyre, Mead dhe Crate demonstrojnë një magjepsje se si shoqëritë janë të 
detyruar për të negociuar përçarje të mënyrave të tyre tradicionale të jetës, qoftë përmes takimeve me botën e jashtme ose 

ndryshimit të shkaktuar nga shkrirja e shtresës sipërfaqësore të tokës, shkrirja e akullnajave, dhe rritje e baticave.

Tiranë :
25 Maj, 20:00, Rruga Pedonale



  Ecim drejt jetës!, Itali, 2015
Realizues: Marco Tessaro

30 min
Një korridor i ngushtë natyror. Një urë që bashkon dy botë - Alpet dhe fushat “Po” – të vendosura në Veriun e Italisë mes 
vargut malor Campo dei Fiori, Liqeni Maggiore, dhe lugina e lumit Ticino. Për fat të keq, ajo rrezikon të ndërpritet përgjith-
monë nga aktivitetet njerëzore. A mund të bëhet një peizazh i fragmentuar nga e para? Jeta Trans Insubria Bionet targeton 

korridorin ekologjik Insubria për të trajtuar këtë sfidë.

Tiranë :
22 Maj, 20:00, 
Rruga Pedonale



  Mbetjet Mandala, Nepal, 2015
Realizues: A. Bernard and P. Ceretto

53 min
Nga viti 2011, një grup vullnetarësh filluan të mbledhin mbeturinat nga maja e Himalajeve dhe vendet e shenjta në Nepal. Ata 
janë Ushtarët e Gjelbër, ushtri speciale e kryesuar nga Acut Gurung, si në një version Bollywood të Don Kishotit, për ti dalë 
mbanë një lufte kundër mullinjve të erës bërë prej plastike; indiference, dhe humbje të identitetit kulturor. Frymëzuar nga ky 
vizion, Ushtarët e Gjelbër duan të lënë një shenjë të pashlyeshme, për të rifituar një simbol të lashtë duke filluar pikërisht nga 

ajo që konsiderohet si skrap: një Mandala e madhe.

Tiranë :
27 Maj, 20:00, 
Rruga Pedonale

Përmet :
28 Maj, 20:00



  Miremengjes Taranto, Itali, 2014
Realizues: Paolo Pisanelli

85 min
“Mirëmëngjes Taranto” është një udhëtim tensioni dhe plot pasion rreth një zonë të rrethuar nga retë e smogut. Një qytet 
i toksikuar në një nivel të paqëndrueshëm. Ajri, toka dhe uji, të gjitha të helmuara nga furrat e prishura të Ilva-s ku qymyri 
është djegur për të prodhuar çelik. Ilva është uzina më e madhe e çelikut në Evropë, dhe është ndërtuar ngjitur me periferinë 
e Tarantos gati pesëdhjetë vjet më parë. Endrrat dhe zemërimi i banorëve të saj janë të shoqëruar nga një radio e përhershme 

nomade, një sy dixhital që shënon ritmin e filmit dhe ndjek ngjarjet që ndodhin në prag realiteti.

Tiranë:
28 Maj, 20:00, Rruga Pedonale



  EOHA, Mal i Zi, 2015
Realizues: Vladimir Perovic

22 min
Në një peizazh të përjetshëm që duket e njëjtë si në fillim të krijimit, një bari që komunikon me dhitë dhe delet e tij, mënyrën se 
si ai do të vepronte me njerëzit. Njëzet apo më shumë klithma të ndryshme, britma, cicërima, flluska, murmuritje, pëshpëritje, 
fërshëllime dhe mënyra të tjera të komunikimit, në veshin e njeriut mund të tingëllojë si një kakofoni e pakuptueshme, por për 
këto dhi dhe dele kjo është një shenjë e marrëveshjes, një sistem, një gjuhë, një predikim ritmik dhe një melodi që të shohin 

përpara, të kuptojnë dhe të binden ... një harmoni e përsosur midis njeriut, kafshëve dhe natyrës…

Tiranë:
3 Qershor, 20:30, 
Sheshi Nënë Tereza



  Rojtar shpendësh, Hollandë, 2015
Realizues: Hans den Hartog

68 min
Puna e rojtarit të shpendëve në Rezervën Natyrore Europiane “De Boschplaat” në Terschelling nuk konsiston vetëm në rua-
jtjen e rezervës. Mikpritja e tyre, siguron informacion, monitorim dhe bërje inventarësh të cilët janë njësoj të rëndësishëm. 
Rojtari i fundit profesional i shpendëve nga Staatsbosbeheer, Oene de Jong, na merr në një udhëtim në këtë botë të jashtëza-

konshme, me pamje të bukur e dinamike.

Tiranë :
24 Maj, 20:00, Rruga Pedonale



  DERT, Itali / Bosnje Herzegovina, 2015
Realizues: Mario Martone & Stefano Martone

62 min
DERT ka të bëjë me bashkëpunimin me Insieme dhe miqësisë midis Rada, Skënder dhe Mario që e bënë të mundur së bashku 
me rrjetin mbështetës të miqësisë të ngritur, nëpërmjet kufijve, ndarjen e vlerave të përbashkëta. Njëzet vjet pas ngjarjeve 
tragjike që ndodhën në Bosnje, DERT lëviz në vendet e kujtesës të një vendi të shënjuar nga lufta, por ky nuk është një film 
mbi viktimat dhe dhimbjen. Kjo është dëshmia e një përvojë të jashtëzakonshme kolektive e themeluar në dinjitet dhe punë. 

Kjo është një shembull i bashkëjetesës, në dritën e të gjitha nacionalizmave.

Tiranë :
4 Qershor, 20:00, 
Rruga Pedonale



  Ari Blu, Itali, 2015
Realizues: Andrea Ferrante & Marco Gernone

39 min
Në tetor të vitit 2014 ata arritën në komunat e Salento-s, eksploruesit e naftës kërkojnë naftë nga kompanitë e huaja. 

Komunat Salento kundërshtuan rishikimin e kërkesave me dokumentacionin e nënshkruar nga të gjithë kryetarët e komunave 
me subjektin për VNM (Vlerësimi i Ndikimit në Mjedis). Përkundër kësaj, Ministria ka dhënë lejet e eksplorimit të naftës në det 
të Salento në 3 qershor 2015. Tiziana Colluto, gazetare e Salento, heton rastin e kërkimit të naftës në vendin e saj të lindjes. 
Deti i Salentos është i përbërë nga populli i saj dhe gjigandët e huaj të arit të zi.  I njëjti det që i ka dhënë gjithmonë punë 
Angelico-s, peshkatari Tricase tani më është në pension. Ari Blu është një film që ka të bëjë me bukurinë dhe dashurinë për 

tokën e tyre që kërkon të bëjë pyetje në një çështje të errët.

Shkodra :
24 Maj 20:00, Rruga Pedonale

Tiranë :
28 Maj, 20:00, Rruga Pedonale



  Të Zbulosh LINDAN, Spanjë 2016
Realizues: Arturo Hortas

33 min
Midis viteve 1974 dhe 1992 Inquinosa prodhoj 140.000 ton mbetje toksike HCH, të groposura në vendgrumbullime të pa-
kontrolluara në Sabinánigo. Inquinosa prodhon LINDAN, një pesticid të ndaluar në BE që prej vitit 2000 dhe në mbarë botën, 

nga Konferenca e Palëve të Konventës së Stokholmit në vitin 2009.

Tiranë :
29 Maj, 20:00, Rruga Pedonale



  Jeta nën flakë, Spanjë, 2015
Realizues: Manuel H. Martín

79 min 
Andaluzia, Spanjë. Një nga vendet më të këqija/vështira në botë për të luftuar zjarrin, ku temperaturat deri në 45°c takohen/
gjejnë/hasin/përballen me një bimësi të larmishme, duke krijuar flakë zjarri deri në 50 metra, të cilat janë një kërcënim për 

gjithë rajonin. “Jeta nën flakë” ndjek nga afër një ekip elite zjarrfikësish gjatë një rrugëtimi vere. Gustavo udhëheq ekipin. 
Ai është 41 vjeç, në kulmin e karrierës së tij, dhe i shtyrë nga një ide fikse- të mbaj gjallë njerëzit e tij. Një gabim, një zgjedhje 

e gabuar dhe dikush mund të vdes.

Tiranë:
31 Maj, 20:00, Rruga Pedonale



  Sekretet e Oqeaneve: Kontrolli i Klimës, Francë, 2016
Realizues: Christophe Cousin, Michael Pitiot

51 min
Kur është fjala për rregullimin e temperaturave globale, harroni pyjet me lagështirë të Amazonës. Janë oqeanet që vërtet 
meritojnë titullin e “mushkëritë e planetit”. Planktoni i tyre na mundëson ne oksigjenin. Rrymat e tyre transportojnë/zhven-
dosin/bartin ngrohjen nga rajonet tropikale drejt poleve, duke vepruar si një kondicioner. Ata thithin pothuajse një të katërtën 
e dioksidit të karbonit të emetuar në vit. Por, më së shumti atë që oqeanet bëjnë dhe se si saktësisht e bëjnë, është ende e 
panjohur. Për të kuptuar më thellë për rëndësinë e oqeaneve në rregullimin e klimës tonë, ne ju sjellim katër histori nga katër 
qoshe të ndryshme të botës. Duke u nisur nga lindja e jetës në det e Bajaus të Azisë, drejt ekuipazhit shkencor “Tara” në 

Grenlandë; Nga stacioni meteorologjik në Siberi drejt peshkatarve pranë derdhjes së lumit.

Tiranë :
2 Qershor, 20:00, 
Rruga Pedonale



  Të lundrosh mbi lëvoren e Bananes, Itali/Francë, 2013, 
Realizues: Salvo Manzone

27min
Në Stromboli, Aimée, Francezë të lindur në Siçili, kanë luftuar ndër vite për një menaxhim të duhur të mbeturinave ndaj 
pushtetit lokal. Në këtë ishull të vogël në afërsi të Siçilisë, është i qartë ashtu si dëshira e mirë e qytetarëve për të lejuar real-

izimin e ndarjes së mbeturinave dhe kompostimit në mënyrë të duhur.

Tiranë :
25 Maj, 20:00, Rruga Pedonale

Shkodër :
25 Maj, 20:00, Rruga Pedonale



  Pylli im, Francë, 2013
Realizues: Sebastien Pins

7 min
Nga pikëpamja e një fëmije: të udhëtosh përmes një pylli për të zbuluar magjinë, misteret dhe takimet e tij. 

Ndërkomëtarë < 20 min

Tiranë :
27 Maj, 20:00, 
Rruga Pedonale



  Fragmente, Francë, 2015
Realizues: Sylvain Diserens

11 min
Për kafshët e egra, të jetosh do të thotë të lëvizësh. 

Por njeriu, me ndërtimet e tij, fragmenton shumë e më shumë habitatin e vet. 

Tiranë :
23 Maj, 20:00, 
Rruga Pedonale

Skrapar :
30 Maj, 18:00, Cinema



  Tú no eres el más fuerte (Ti nuk je më i fuqishmi), Spanjë, 2016
Realizues: Emilio Yebra

1 min
Një gjuetar është duke kërkuar për një trofe për koleksionin e tij. 

Pjesë e programeve të mëngjesit 
të EFFAs për fëmijë.

Tiranë :
23 Maj, 20:00, Rruga Pedonale



  Catatumbarí, Venezuelë, 2015
Realizues: Oriana Contreras

7 min
Catatumbarí, është një ditë në Roque dhe jetën e Braulio’s. Kur Roque, një peshkatar që jeton në Liqenin e Maracaibo’s dëgjon 
në një radio të vjetër që ndriçimi Catatumbo është gati të zhduket, vendos të lërë mënjanë punën e tij dhe të nisë me djalin 
një udhëtim me varkë, përmes peizazheve natyrore dhe të jenë dëshmitarë kur drita e paraardhësve të tyre të shkëlqejë për 

herë të fundit, e njëjta dritë që lidh origjinën e tyre dhe të botës ku ata jetojnë.

Tiranë :
22 Maj, 20:00, Rruga Pedona



  Apara, Portugali, 2014
Realizues: Ricardo Reis 

7 min
Një enë e madhe, fillon të mbushet me ujin që pikon ngadalë. “Apara djali që vjen dhe shkon”, tregon historinë e një djali 
në një fshat afrikan të vogël. Emri i djalit është Apara. Në anën tjetër të botës jeton Gideoni, një djalë në të njëjtën moshë në 
një qytet ku ai ka gjithçka. Çdo gjë është afër ku Gideon jeton. Nuk ka kurrë mungesë të ujit. Uji rrjedh lirisht nga çezmat. Ky 
rubinet që është lënë gjithmonë për rrjedhje uji. A mundet që pikat e ujit që dalin nga ky rubinet, të mbushin një enë të madhe 

me ujë për Apara-n?

Tiranë :
4 Qershor, 20:00, Rruga Pedonale



  Ecje përgjatë lumit 2015, Austri, 2015
Prodhuar nga Riverwalk

5 min
21 të rinjë (15-30 vjeç) nga Austria, Italia dhe Sllovenia filluan udhëtimin e tyre në 26 gusht në Liqenin Cavazzo, duke ndjekur 
Mbretin e Alpeve – lumin madhështor Tagliamento. Ngjitja, pedalimi dhe çiklizmi, brenda 2 javësh grupi i kaloi malet dhe 
kufijtë, si ai midis Italisë dhe Sllovenisë, i shoqëruar edhe nga lumi Učja dhe Soča deri në arritjen e Tolmin. Qëllimi i projektit 
ishte rritja e ndërgjegjësimit për rëndësinë e mbrojtjes së lumenjve të rrjedhshëm, shyrtimin e temave të tilla si balancimi i 
zhvillimit të ripërtëritjes së energjisë dhe mbrojtjen e natyrës dhe të jetuarit qëndrueshëm, duke kursyer energji në mënyrën 

e jetesës.

Përmet :
27 Maj, 20.00

Tiranë :
29 Maj, 20:00, 
Rruga Pedonale



  Dhelpra e Shichigorosawa, Japoni, 2015
Realizues: Yuki Koji & Sugihara Tune

14 min
Higashiyama, shtëpia e dhelprave, është bërë një terren i paligjshëm i hedhjes së mbetjeve, ku kjo ka çuar në uljen e numrit 
të kafshëve të vogla. Dhelpra zbret nga malet në kërkim të ushqimit për të ushqyer fëmijët e saj, dhe vjen në një fshat ku jeton 

njeriu. Kjo histori është e thënë në gjuhën Ainu, i cili është gjykuar nga UNESCO si një gjuhë rrezikuar.

Pjesë e programeve 
të mëngjesit 
të EFFAs për fëmijë.

Tiranë :
29 Maj, 20:00, 
Rruga Pedonale



  Parajsa, Filipine, 2015
Realizues: Nash Ang

15 min
Parajsa është një “kinema e drejtpërdrejtë” film dokumentar që ndjek jetën e fëmijëve të mbijetuar një muaj pas tragjedisë së 
tajfunit më të fortë të regjistruar ndonjëherë në tokë, Super Typhoon Haiyan në Filipine. Ne do të shohim mundimet e tyre që 
ata të jetojnë dhe të rindërtojnë jetën e tyre në atë që dikur ishte Parajsa e tyre, e cila është vetëm një kujtim i tragjedisë dhe 

humbjes së madhe.

Tiranë :
31 Maj, 20:00, Rruga Pedonale



  Kufijte e Glyphosate, Ekuador, 2016
Realizues: Arturo Hortas

14 min
Plani i Kolumbisë ndikon edhe Ekuadorin. Mass media ka shkruar herë pas here artikuj që pasqyrojnë problemin e tymit të 
krijuar nga glyphosate dhe komponime të tjera për të eliminuar bimën e kokainës së paligjshme, por ne sigurojmë vetëm pak 

informacion mbi efektet në zonën kufitare nga ana e Ekuadorit. Glyphosate nuk ka kufij.

Tiranë :
30 Maj, 20:00, Rruga Pedonale



  Kur çafkat fluturojnë, Francë/Korea e Jugut, 2015
Realizues: Lionel Laget

18 min
Në zonën e çmilitarizuar (DMZ), një ushtar i Koresë së Veriut dhe një ornitologe femër e Koresë së Jugut kanë humbur gjatë 

admirimit të fluturimit të çafkave.

Tiranë :
28 Maj, 20:00, Rruga Pedonale



  Shelgu i Madh, USA, 2014
Realizues: Jared Katsiane

11 min
Mundet që një artist i ri kreativ të mund të shpëtoj pemën e tij të preferuar të shelgut nga ndërtimet?

Tiranë :
22 Maj, 20:00, Rruga Pedonale

Shkodër :
24 Maj, 20:00, Rruga Pedonale



  Rilindje, Brazil, 2015
Realizues: Leandro Cordeiro

8 min
Një grup fermerësh të rinj në Brazil krijuan një projekt për mbrojtjen e pranverës, duke hartuar një nismë të thjeshtë me 

shpresë në ruajtjen e mjedisit dhe ndërgjegjësimit në të ardhmen.

Tiranë :
3 Qershor, 20:30, 
Sheshi Nënë Tereza



  Vlera e pyjeve, Mal i Zi, 2014
Prodhuar nga MFilm Montenegro

5 min
Pyjet janë një pjesë thelbësore e mjedisit, dhe funksionet dhe ndikimet e tyre ndikojnë dukshëm elementet individuale të atij 
mjedisi. Nëse ne mbrojmë pyjet, mbrojmë jetën tonë. Termi  ‘Menaxhimi i qëndrueshëm i pyjeve “është një term i zakonshëm 

në profesionet që lidhen me pyjet. 
Dhe nëse zbatohet mirë, financuar dhe kontrolluar, ajo paraqet një shtyllë të madhe për ruajtjen e vlerave ekologjike të pyjeve.

 

Tiranë :
24 Maj, 20:00, Rruga Pedonale

Shkodër :
25 Maj, 20:00, Rruga Pedonale

Përmet :
28 Maj, 20:00



EFFA Lab

  Shqipëria e egër, Gjermani/Shqipëri, 2015
Realizues: Cornelia Volk

44 min
Shqipëria - një vend plot sekrete dhe thesare të natyrës të pazbuluara: të egra, të pazbutshme, të paarritshme.

Në peizazhe të ndryshme kontinentale dhe mesdhetare takohen klima të ndryshme, për të krijuar një biodiversitet të veçantë. 
Vargu spektakolar malor Prokletije në veri të Shqipërisë me majat karstike deri në 2,700 metra lartësi dhe zonat akullnajore 

që janë shtëpia e zogjve heraldike të Shqipërisë - Shqiponjë - Shqiponja e Artë.
Filmi shoqëron shqiponjat e reja në fluturimin e parë mbi “Bjeshkët e Nemuna”. Pjesë të tjera të vendit janë zbuluar nga ajri, si 
psh për të hyrë në strofullën e shqiponjës: zonat e mbrojtura, ku kuajt e egër kullosin dhe arinjtë e murrmë kërkojnë ushqim; 
kanione të thella dhe lumenj të kaltër, si dhe bregdeti 362 kilometër i gjatë me plazhet e tij me rërë, ligatinat dhe lagunat. Këtu, 

çakejtë evropiane dhe pelikanët Dalmatian mbrojnë të vegjlit e tyre nga grabitqarët duke i strehuar në një ishull me baltë.

Pjesë e programeve 
të mëngjesit 
të EFFAs për fëmijë.

Tiranë :
24 Maj, 20:00, 
Rruga Pedonale

Shkodër:
25 Maj, 20:00, 
Rruga Pedonale

Gjirokastër :
26 Maj, 20:00, 
Shtëpia e Babamento-s 



  Zonat e Mbrojtura në Shqipëri, Shqipëri, 2016 
Prodhuar nga PPNEA

4 min
Një film i shkurtër mbi rëndësinë e zonave të mbrojtura dhe promovimin e natyrës dhe trashëgimisë kulturore të Shqipërisë. 

Qëllimi kryesor i këtij filmi është që të rrisë informimin dhe ndërgjegjësimin për rëndësinë e zonave të mbrojtura.

Pjesë e programeve 
të mëngjesit të EFFAs 
për fëmijë.

Tiranë:
23 Maj, 20:00, 
Rruga Pedonale 

Shkodër:
24 Maj, 20:00, 
Rruga Pedonale



  Ulliri, Mal i Zi, 2016
Realizues: Vuk Marković

16 min
‘’ Ulliri ‘’ (The Olive) është një dokumentar narrative rreth historisë së mbjelljes së ullirit, si arriti, si është kultivuar në Evropë, 
rritja e frutit, mënyra e vjetër e prodhimit të vajit të ullirit (ekstra i virgjër) dhe si bima e ullirit është trajtuar dhe kultivuar më 

parë dhe se si trajtohet tani, duke përcjellë një mesazh të fortë ekologjik.

Tiranë:
3 Qershor, 20:30, Sheshi Nënë 
Tereza



  Qyteti i degraduar i Pljevlja, Mal i Zi, 2014
Realizues: Vaso Knežević

21 min
Filmi tregon një njollë të zezë ekologjike në Malin e Zi - “vend ekologjik” .Kjo njollë e zezë ekologjike është qyteti Pljevlja në 
veri të Malit të Zi, i cili është shumë popullor me anë të veprave të tij të qymyrit dhe industrisë. Ky qytet është qytet i degrad-
uar, ku mjedisi social dhe fizik i tij është në rrezik dhe me një rritje të ulët të popullsisë në Malin e Zi si dhe me burime të 

mëdha natyrore që janë duke u përdorur me altruizëm.

Tiranë :
28 Maj, 20:00, 
Rruga Pedonale



  Rituali i qytetit, Shqipëri, 2016
Realizues: Bertrand Shijaku

5 min
Disa njerëz pastrojnë qytetin dhe disa të tjerë e mbajnë të papastër thjesht për të jetuar….

Tiranë :
27 Maj, 20:00, Rruga Pedonale



  Njeriu (plastik), Shqipëri, 2015
Realizues: Elton Baxhaku/ Eriona Çami

7 min
Një pasdite, një Rom rregulloi mbetjet plastike që kishte mbledhur. Ne ndjekim këtë proçes që tregon punën e vështirë 

dhe kohën e nevojshme që duhet, i cili i ka përcaktuar Romët si njerëz të mbeturinave

Shkodër :
25 Maj, 20:00, 
Rruga Pedonale

Tiranë :
30 Maj, 20:00, 
Rruga Pedonale



  Jehona e Drinit, Shqipëri/Mal i Zi/Kosovë/Maqedoni/Greqi, 2015
Prodhuar nga MIO-ECSDE

8 min
Filmat triplet të “Vepro për Drinin” (Act4Drin) lidhen me rritjen e ndërgjegjësimit publik mbi përfitimet 

etike që sigurojnë basenet ujore, si “Zgjerimi i Baseneve Ujore të Lumit Drin”.
Ata mbajnë ekosisteme të shëndetshme të ujërave të ëmbla, biodiversitet të pasur dhe shërbime të fuqishme ekosistemi. 
Qëllimi është për të nxitur individët për të bërë ndryshime duke ndërmarrë veprimet e nevojshme, në nivel individual apo në 

komunitet, për të mbrojtur dhe ruajtur trashëgiminë e tyre të përbashkët natyrore

Shkodër :
24 Maj, 20:00, 
Rruga Pedonale

Tiranë :
2 Qershor, 20:00, 
Rruga Pedonale



  Laguna e Ulqinit, Mal i Zi, 2016
Prodhuar nga Qendra për Mbrojtjen 

dhe Kërkimin e Shpendëve në Mal të Zi   
10min

Me sipërfaqjen e tij 1.500 ha, Laguna e Ulqinit nuk është vetëm një nga zonat  më të mëdha me përmbajtje kripe në Mesdhe. 
Eshtë vend pushimi më i rëndësishëm, çiftëzim dhe dimërim për shpendët migratore në bregdetin e Adriatikut lindor. 

Salina është pjesë e deltës së lumit Buna, e cila, së bashku me Liqenin e Shkodrës, formon një nga zonat më të pasura 
të biodiversitetit në Mesdhe dhe Evropë.

Tiranë :
22 Maj, 20:00, 
Rruga Pedonale

Shkodër :
25 Maj, 20:00, 
Rruga Pedonale



Për Ballkanin dhe njerëzit do të ju tregojmë tani, por nëpërmjet tregimeve do të gjeni nëse është e mundur të përfitosh në 
zonat e Natura 2000; për të ndihmuar natyrën dhe se si ajo është pranuar nga shoqëria. Mund të jetë llogaritur se sa shkon 
kostoja për ruajten e natyrës dhe kthimin e rracave të rralla bullgare dhe se si ambientalistët janë në rritje? Ne do të ecim në 
rrugën e ushqimit të pastër dhe të shijshëm në tryezat tona. Një film i kolektivit Mono dhe projekti "Për Ballkanin dhe njerëzit", 
filmuar në verën e vitit 2015 në pjesën Qendrore dhe Perëndimore të Ballkanit në disa fusha të Natura-s 2000, ferma të vogla 

si dhe biznese familjare.

Tiranë :
3 Qershor, 
20:30, Sheshi 
Nënë Tereza

  Ruajtja e rracave lokale, Bullgari, 2015
Prodhuar nga Mono Collective & Fondacioni për 

Biodiversitetin në Bulgari (Bulgarian Biodiversity Foundation)
10 min

  Mbështetje për fermerët dhe Bletarët, Bullgari, 2015
Prodhuar nga Mono Collective & Fondacioni për 

Biodiversitetin në Bulgari (Bulgarian Biodiversity Foundation)
10 min

Përmet :
27 Maj, 20:00

Tiranë :
3 Qershor, 
20:30, Sheshi 
Nënë Tereza

Tiranë:
23 Maj, 9.30, 
Muzeu Kombëtar

Skrapar :
30 Maj, 18:00, 
Kinema

  Natyra dhe Biznesi, Bullgari, 2015
  Prodhuar nga Mono Collective & Fondacioni për 
Biodiversitetin në Bulgari (Bulgarian Biodiversity Foundation)

13 min

  Rritja mjedisore, Bullgari, 2015
Prodhuar nga Mono Collective & Fondacioni për 

Biodiversitetin në Bulgari (Bulgarian Biodiversity Foundation)
11 min

Tiranë :
1 Qershor, 
20:00, 
Rruga Pedonale



  Parku Natyror Sutjeska – qendër e vdekur apo një laborator në 
natyrë, Bosnje-Herzegovin, 2015

Prodhuar nga Centar za životnu sredinu 
8 min

'' Beteja e Sutjeska '' është fushata e Qendrës Mjedisore që kundërshton me forcë ndërtimin e pesë hidrocentraleve 
të vogla në parkun kombëtar më të vjetër Sutjeska.Për katër vite me radhë që ne jemi duke punuar në këtë fushatë dhe në 
atë kohë arritëm të marrim dy vendime gjyqësore në favorin tonë (shkarko  vlerësimet e ndikimit në mjedis për Sutjeska dhe 

lumenjt Hrčavka).Një nga argumentet tona më të mëdha është se këto hidrocentrale nuk janë në interesin publik 
(siç u paraqitën nga autoritetet) dhe që parku në vetvete duhet të jetë me interes publik.

Tiranë:
23 Maj, 9.30, 
Muzeu Kombëtar
24 Maj, 20:00, 
Rruga Pedonale

Shkodër :
25 Maj, 20:00, 
Rruga Pedonale

Përmet :
27 Maj, 20:00

Skrapar :
30 Maj, 18:00, 
Kinema



  Frymëmarrja, Maqedoni/Kosovë, 2016
Realizues: Guxim Klinaku

2 min
Një djalë i ri që jeton në një nga qytetet më të ndotura në Evropë. Një film i shkurtër që tregon sfidën e tij të të jetuarit mes 
një bote të mbushur me komplekse fëminore të shkaktuara nga sëmundja e tij, dhe midis dëshirës së të luajturit me sportin 

e tij të preferuar.

EFFA Young Talents

Shkodër :
24 Maj, 20:00, Rruga Pedonale

Tiranë :
28 Maj, 20:00, Rruga Pedonale

Air Pollution of Pljevlja, Montenegro, 
2015

Tiranë :
31 Maj, 20:00, Rruga Pedonale



  Frymëmarrja, 2015
Realizues: Nisma Vullnetare

3 min
Ky projekt ka për qëllim të paraqesë ndikimin e ndotjes atmosferike nga gazrat e dëmshëm tek njerëzit në jetën e tyre të për-
ditshme. Gazrat e makinave renditen ndër shkaqet më të rëndësishme për ndotjen e ajrit në zonat urbane. Filmi me metrazh 
të shkurtër tregon jo vetëm aktivitetin e përditshëm të një vrapuesi, por edhe veprimtarinë e përditshme të njerëzve të tjerë. 
Në pamundësi për të vrapuar në një mjedis me ajër të pastër, ata janë të detyruar të vënë maska për të mbrojtur shëndetin e 
tyre. Këto maska shërbejnë si një simbol rebelues kundër ndotjes së ajrit, por gjithashtu informojnë njerëzit se ajri në zonat 

urbane nuk është i shëndetshëm.

Shkodër :
24 Maj, 20:00, Rruga Pedonale

Tiranë :
28 Maj, 20:00, Rruga Pedonale



  Ajri i ndotur i Pljevlja, Mal i Zi, 2015
Realizues: Tatjana Đurović

3 min
Një video e shkurtër që kap një nga qytetet më të mëdha të ndotura në Veri të Malit të Zi, 

Pljevlja: Ndotja e ajrit.

Tiranë :
31 Maj, 20:00, 
Rruga Pedonale



  Lumi Shkumbin, Shqipëri, 2015
Prodhuar nga Aktivistët e Rinj të Lumit Shkumbin, Librazhd

3 min
Ne shkatërruam disa zemra qytetarësh duke u kujtuar atyre kohën e shkuar, kur ata u rritën në këtë

Lum të vjetër dhe momente nostalgjike përmes tekstit dhe disa imazheve nga ajo kohë. Por ku jemi ne tani? Ne jemi në një 
moment kritik për këtë lumë që dëmtohet çdo ditë nga mbeturinat dhe ndonjëherë edhe nga mbetjet spitalore. Ne duhet të 

reagojmë sa më shpejt të jetë e mundur para se të jetë tepër vonë.

Tiranë :
27 Maj, 20:00, 
Rruga Pedonale

Skrapar :
30 Maj, 18:00, 
Kinema



  Ne jemi aty ku jetojmë, Shqipëri, 2016,
Realizues: Kledia Nishani

6 min
Ne krijuam “Ne jemi aty ku jetojmë” si një mënyrë e vetme për të treguar mendimet dhe ndjenjat tona të cilat janë thyer dita 

ditës nga njerëzit e pakujdesshëm. 

Shkodër:
24 Maj, 20:00, 
Rruga Pedonale

Gjirokastër:
26 Maj, 20:00, 
Shtëpia e Babamento-s

Përmet:
27 Maj, 20:00

Tiranë :
29 Maj, 20:00, 
Rruga Pedonale



  Mendo, Shqipëri, 2016
Prodhuar nga Nisma Vullnetare

5 min
Filmi "Mendo" tenton të përcjellë pjesët e shkëputura nga jeta e përditshme. Epiqendra e ngjarjeve është mjedisi, sidomos 

ndotja masive e shkaktuar nga përgjegjësitë tona dhe zhvlerësimin e detajeve të rëndësishme, si cilësia e jetës.

Shkodër:
25 Maj, 20:00, 
Rruga Pedonale

Skrapar :
30 Maj, 18:00, 
Kinema

Tiranë :
1 Qershor, 20:00, 
Rruga Pedonale



  Zona të rëndësishme për shpendët (IBA) në Veriperëndim, 
Shqipëri, 2016

Prodhuar nga ASPBM
11 min

Shqipëria  përfshin një rrjet të gjerë ligatinash me habitate dhe diversitet biologjik të madh. Këto sisteme natyrore mbajnë 
rreth 70% të faunës vertebrorë. Ligatinat me biodiversitetin më të rëndësishëm janë përfshirë dhe shpallur si zona të rëndë-
sishme për shpendët (IBA) duke strehuar rreth 70 lloje shpendësh; gjatë migrimit dimëror këto zona presin një popullsi totale 

prej 180.000 

Shkodër:
24 Maj, 20:00, Rruga Pedonale 

Tiranë:
27 Maj, 8.00, Rruga Pedonale



Seminaret & Konferencat
Gjatë këtij Edicioni të 4 të EFFAs, forume të ndryshme të hapura do të mbahen në Tiranë, si dhe në Shkodër e 

Vlorë. Forumet do të organizohen me ekspertë kombëtarë dhe ndërkombëtarë.

• Biodiversiti

Shkodër, Zyra e Shoqatës së Peshkimit dhe Liqenit të Shkodrës . 22 maj, ora 10:00 am

Me rastin e Ditës së Biodiversitetit, do të promovohet rëndësia e Rezervave Natyrore të Liqenit të Shkodrës 
dhe krijimi i ndërgjegjësimit për rëndësinë e Zonave të Mbrojtura në pajisjen me shërbimet e sistemit eko 
(sigurimin e burimeve ushqimore, sidomos peshku i shijshëm i Liqenit të Shkodrës).

Me këtë qëllim, administrata rajonale për Zonat e Mbrojtura në Shkodër në bashkëpunim me Shoqatën 
e Peshkimit Shkodër dhe Bashkinë Shkodër kanë organizuar një sërë eventesh. Ky aktivitet është përkrahur 
nga Projekti i IPA-13 N2000.

Tiranë, Muzeu Kombëtar, salla UNESCO. 23 Maj, ora 09:30 am

Një forum mbi Biodiversitetin do të mbahet më 23 maj, në kuadër të ditës Ndërkombëtare të Biodiversitetit. 
Projekte në vazhdim të realizuara në Shqipëri dhe në rajon nga ana e donatorëve ndërkombëtarë dhe OJF do të 
prezantohen për publikun. Do të jetë gjithashtu një mundësi e madhe për të theksuar rëndësinë e komunikimit 
dhe filmit për të ruajtur biodiversitetin. Ky aktivitet është mbështetur nga projekti i IPA-13 IBECA.

Vlorë dhe Shkodër, Qendrat e Informacionit të BE-së. 24 maj, ora 09:00 am

Sesion informimi mbi Mjedisin dhe Biodiversitetin për shkollat dhe publikun.



• Gratë dhe Mjedisi

Tiranë, Universiteti Politeknik. 26 Maj, 09:30am

Në kuadër të sesionit të  EFFAs "Gratë dhe mjedisi", një forum organizohet në Universitetin Politeknik, me prezantimin 
e projekteve në vazhdim, si dhe diskutime rreth rolit të gruas në mjedis në Shqipëri. Ky aktivitet është mbështetur 
nga projekti i IPA-13 IBECA.

Vlorë dhe Shkodër, Qendrat e Informacionit të BE-së. 25 Maj, ora 09:00am

Sesion Informimi mbi Gratë dhe Mjedisin për shkollat dhe publikun.

• Shëndeti dhe Mjedisi

Tiranë, Universiteti Politeknik. 30 maj, ora 09:30am

Në kuadër të sesionit të EFFAs "Shëndeti dhe mjedisi", një forum organizohet nga Universiteti Politeknik, me prezantimin e 
projekteve në vazhdim, si dhe diskutim për çështjet kryesore që po përballet Shqipëria në anëtarësimin në BE. Ky aktivitet 
është mbështetur nga projekti i IPA-13 IBECA.

Vlorë dhe Shkodër, Qendrat e Informacionit të BE-së. 30 maj, ora 09:00am

Sesion Informimi mbi Mjedisin dhe Shëndetin për shkollat dhe publikun.

Tiranë 31 maj, Hotel Diplomati, ora 10.00am (vetëm me ftesë)

Grupi Ndërinstitucional kundër Krimit Mjedisor do të takohet për të diskutuar çështjet e mbetjeve të të rrezikshme/spitalore. 
Ky aktivitet është mbështetur nga OSBE-ja.



• Ndryshimet klimatike dhe rreziqet mjedisore

Vlorë, Internacionalja Shkolla e Lartë, 26 Maj, 10.30

Qendra e Informacionit Aarhus në Vlorë do të organizojë një stërvitje stimulimi në një nga shkollat e mesme mbi situatat 
emergjente/ fatkeqësitë etj për të parë përgatitjen, sfidat dhe reagimin e autoriteteve. Ky aktivitet është mbështetur nga OSBE-ja.

Tiranë, Universiteti Politeknik. 1 qershor, ora 09:30 am

Në kuadër të sesionit të  EFFAs "Ndryshimet klimatike dhe rreziqet mjedisore", një forum organizohet nga Universiteti Politeknik, 
me prezantimin e projekteve në vazhdim, si dhe diskutime rreth çështjeve kryesore që po përballet aktualisht Shqipëria. Ky aktivi-
tet është mbështetur nga projekti i IPA-13 IBECA.

Vlorë, Bashkia (Salla e Mbledhjeve), 9 Qeshor, 10.00

Qendra e Informacionit Aarhus në Vlorë po organizon një seancë konsultimi në Vlorë mbi mënyrat e duhura të përdorimit 
dhe të sigurisë mbi aksidentet industriale të tilla si shpërthimet e gazit. Ky aktivitet është mbështetur nga OSBE-ja.

• Bujqësia dhe Mjedisi

Tiranë, Universiteti Politeknik. 3 qershor, ora 09:00 am

Në bashkëpunim me Festivalin Terra Madre, dhe në kuadër të sesionit të EFFAs "Bujqësia dhe Mjedisi", një forum organizohet nga 
Universiteti Politeknik, me prezantimin e projekteve në vazhdim, si dhe diskutim në lidhje me pasurinë e Shqipërisë në termat 
afatgjatë të një qëndrueshmërie në bujqësi. Ky aktivitet është mbështetur nga projekti i IPA-13 IBECA.



  Aktivitetet Ad-hoc

• Panairi i OJF-ve

Më 22 maj në mëngjes, një panair i OJF-ve do të organizohet në zonën pedonale. Shoqëritë civile shqiptare do të 
kenë mundësinë të paraqesin aktivitetet e tyre në Shqipëri.

• Ekspozita – Dritare e hapur në brigjet shqiptare

Kjo ekspozitë është organizuar nga Konservatori i Brigjeve Detare (Conservatoire du littoral) në bashkëpunim 
me Ambasadën Franceze në Shqipëri, me mbështetjen e Delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri, si dhe 
në kuadër të programit të bashkëpunimit me Agjencinë Bregdetare Kombëtare Shqiptare. Që prej vitit 2006, 
fotografi Louis-Marie Préau shoqërojnë projektet e bashkëpunimit udhëhequr nga Konservatori në Mesdhe. 
Ai synon që, përmes fotografive të tij, të promovojë nevojën për të ruajtur brigjet dhe ishujt e Mesdheut duke 
theksuar diversitetin e faunës, florës dhe peizazheve të saj, si dhe rreziqet që ekzistojnë në këto territore të brish-
ta. Louis-Marie Préau preku brigjet shqiptare në vitin 2014 me kërkesë të Konservatorit të Brigjeve Detare, në 
kuadrin e një projekti rajonal të mbështetur nga GEF-Francë dhe Iniciativa e ishujve të Vegjël Mesdhetar (Iniciati-
va PIM). Ai kthehet me foto të paraqitura në këtë ekspozitë.

• Konkurs Arti “Mendo NaturAL – humor serioz për natyrën në Shqipëri”

“Mendo NaturAL” është një konkurs arti, i cili organizohet në datat 1- 25 Maj dhe fton të rinjtë të shprehin men-
dimet e tyre rreth mardhënies njeri - natyrë. Të gjithë pjesëmarrësit e interesuar duhet të jenë 14-19-vjec dhe të 
sjellin vizatimet satirike/humoristike në format A3 (mundësisht në teknikat: bojë, akuarel, laps dhe me qymyr). 
Punimet duhet të shprehin mbrojtjen e natyrës sipas pesë tematikave të përcaktuara nga Festivali i Filmit Mjedi-
sor në Shqipëri (EFFA). Vizatimet e përzgjedhura do të ekspozohen në mjediset e Qendrës Rinore Tiranë në datat 
30 maj – 3 qeshor, hyrja e lirë për publikun i cili do të vlerësojë punimet dhe fituesit do të shpallen gjatë cere-
monisë përmbyllëse të EFFAs.  Konkursi organizohet nga IPA-projekti Natura2000 në bashkëpunim me shoqatën 
“Greenline”, duke synuar rritjet e ndërgjegjësimit të publikut mbi rëndësinë e mbrojtjes së biodiversitetit dhe 
zonave të mbrojtura në Shqipëri. 
Për më shumë informacion rreth konkursit vizitoni: www.natura.al.  



• Vizitë në Dajt, 22 Maj

Aktivitet i mbështetur nga Ambasada Çeke dhe i zbatuar nga REC Shqipëri

Ambasada Çeke, në bashkëpunim me Dajtin Turistiko Alpin, ofron një ditë të bukur në zbulimin 
e Parkut Kombëtar të Dajtit.

•    Start: për grupi alpinisti - 
8:30 - Gurore Aktivitet në vazhdim për familjet me fëmijë - 
9:30 - në fund të teleferikut, Tirana 
1. për alpinisti - trail për Maja Tujani
2. për familjet me fëmijë - Dajti Ring trail. Dajti Turistiko Alpin do të tregojë se si shënjohen shtigjet, 
duke i ftuar të gjithë pjesëmarrësit të marrin pjesë.
13:00 – Piknik afër Dajti Express station.  
Shënim: Piknik të ofruar nga Ambasada Çeke 

 • Albanian Climbing Festival, 17-19 Maj , Përmet

Aktivitet i mbështetur nga Rock Tirana

Këtë vit, edicioni i dytë i Albanian Climbing Festival do të zhvillohet në qytetin piktoresk të Përmetit më datat 27-29 Maj 
2016! Qyteti me gurë në të s'kishte si të ishte jashtë fokusit të alpinistëve. Fundjavës së fundit të Majit do të shkojmë të 
provojmë shumë aktivitete si natyrisht climbing, po jo vetëm pasi do të ketë slacklining, waterlining, rafting, hiking, para-
gliding dhe dy mëngjese me yoga.Ejani në këtë festë ku aktivitetet në natyrë ndërthuren me muzikën dhe festën në darkë! 

• Tryezë e rrumbullakët me OJF Mjedisore, 24 maj, 10.00, Tiranë

Sfidat e procesit të integrimit në BE parë nga këndvështrimi mjedisor” me pjesëmarrjen e Znj. Dewi van de Weerd 
Ambasadore e Mbretërisë së Vendeve të Ulëta në Shqipëri.waterlining, rafting, hiking, paragliding dhe dy mëngjese 
me yoga. Ejani në këtë festë ku aktivitetet në natyrë ndërthuren me muzikën dhe festën në darkë! 



• Eco Alternative Arts, 4-5 Qershor, Tiranë

Eco Alternative Arts vjen përsëri me edicionin e 4-t të Eko Fashion Show, një aktivitet i cili transmeton angazhim edhe përcjell 
mesazhe për mbrojtjen e mjedisit, bën një gjithëpërfshirje sociale të shtresave të ndryshme te shoqërisë, sjell ndërgjegjësim 
edhe bën edukim nëpërmjet krijimtarisë edhe artit te riciklimit.Ky aktivitet është një iniciativë vullnetare, dhe ka si qëllim 
ndërgjegjësimin nëpërmjet krijimtarisë, duke sjellë një mbrëmje të Modës Eko në qyetitn e Tiranes, përmes një sfilate që 

paraqet stilimet e bera me mbeturinat e konsumit ditor, që ne mbledhim nga konsumi  ynë i përditshëm. 
Krahas Eco Fashion Show, do të sjellim edhe nje pazar ekologjik, me krijimet e shumë artistëve të cilët do të ekspozojnë 
krijimet e tyre gjithashtu në të njëjtën ditë. Ky aktivitet është një mundësi për të gjithë për të takuar krijuesit e eko, artistë të 
ndryshëm, për të shkëmbyer eksperienca inovative, per të zhvilluar dhe mbështetur më tej Tiranën si një qytet bashkëkohor, 

i cili stimulon eko kreativitietin edhe riciklimin nëpërmjet artit. 



TIRANE
Programi

MENGJES

MBREMJE

DIE 22              HEN 23            MAR 24              MER 25              ENJ 26

NGO Fair

PEDONALE

10.00

EFFA Morning for kids

MARUBI

9.00

EFFA Morning for kids

MARUBI

9.00

• National park Sutjeska 
- dead capital or a laboratory 

in nature 

• Nature and Business

Opening Ceremony

NATIONAL MUSEUM

9.30

Forum Biodiversity

NATIONAL MUSEUM

10.30

Forum Women 
and Environment 
POLYTECHNIC 

9.30

EFFA Morning for kids

MARUBI

9.00

Movie session

PEDONALE

20.00

Movie session

PEDONALE

20.00

Movie session

PEDONALE

20.00

Movie session

PEDONALE

20.00

• Catatumbarí

• Ulcinj Salina

• Baobabs : between Land 

and Sea

• Moving to live!

• Big Willow

• Tú no eres el más fuerte

• Protected Areas in Albania

• The Vjosa Story

• Fragment

• Donana, four seasons

• National park Sutjeska - dead 

capital or a laboratory in 

nature 

• Wild Albania

• The Value of Forests

• The Bird Ranger

• Market Sentiment

• Banana Peels Cruise

• The Antropologist

Movie session

MARUBI

19.00

• Taste the Waste

Biodiversiteti Gratë dhe Mjedisi



Shëndeti dhe MjedisiGratë dhe Mjedisi Ndryshimet klimatike dhe rreziqet mjedisore

TIRANE
Programi

MENGJES

MBREMJE

PRE 27                 SHT 28             DIE 29              HEN 30             MAR 31

EFFA Morning for kids

MARUBI

9.00

EFFA Morning for kids

MARUBI

9.00

Forum Health
POLYTECHNIC

9.30

Movie session

PEDONALE

20.00

Movie session

PEDONALE

20.00

Movie session

PEDONALE

20.00

Movie session

PEDONALE

20.00

• Breathing

• Pljevlja degradated-town 

• Good Morning Taranto

• When the heron flies

• The man (plastic)

• The e-waste Tragedy 

• The Borders 

of Glyphosate

• Air Pollution of Pljevlja 

Movie session

PEDONALE

20.00

EFFA Morning for kids

MARUBI

9.00



TIRANE
Programi

MBREMJE

MER 1                 ENJ 2                 PRE 3                 SHT 4               DIE 5

EFFA Morning for kids

MARUBI

9.00

Movie session

PEDONALE

20.00

Movie session

NENE TEREZA

20.30

• Echoes from the Drin

• Secrets of the Oceans: 

Climate Control

• Lonely Lake

• Support for farmers 

and beekeepers

• EOHA

• The Olive

• Preservation of local breeds 

• Reborn

• DERT

• Apara

• Seized

Forum Climate Change

POLYTECHNIC 

9.30

Forum Agriculture 
and Environment 

POLYTECHNIC 

9.00

Award

Ceremony

EFFA Morning for kids

MARUBI

9.00

EFFA Morning for kids

MARUBI

9.00

Movie session

MARUBI

19.00

• Tous au Larzac

Movie session

PEDONALE

20.00

TULLA

20.00

• Support for farmers 

and beekeepers

• EOHA

• The Olive

• Preservation of local breeds 

• Reborn

Ndryshimet klimatike dhe rreziqet mjedisore Agrikultura dhe Mjedisi

MENGJES



Gratë dhe Mjedisi Shëndeti dhe MjedisiBiodiversiteti Gratë dhe Mjedisi

SHKODER
Programi

EFFA Morning for kids

EUIC

9.00

EFFA Morning for kids

EUIC

9.00

MENGJES

MBREMJE

Movie session

PEDONALE

20.00

PERMET
Programi

MENGJES

MBREMJE

MAR 24              MER 25                                      PRE 27              SHT 28

EFFA Morning for kids

CINEMA

9.00

Movie session

OUTDOOR

20.00

Movie session

OUTDOOR

20.00

• Think

• The Vjosa Story

• Riverwalk

• Breath

• National park Sutjeska 

• Support for farmers and 

beekeepers

• The Value of Forests

• Waste Mandala

• IBA-s of Northwest

• Protected Areas in Albania 

• We are where we live

• Big Willow

• The Vjosa Story

• Breathing

• Echoes from the Drin

• Blue Gold

Movie session

PEDONALE

20.00

• Breath

• The Value of Forests

• The man (plastic)

• Think

• Banana Peels Cruise

• Ulcinj Salina

• National park Sutjeska

• Wild Albania



SKRAPAR
Programi

MENGJES

MBREMJE

HEN 30             MAR 31 

EFFA Morning for kids

CINEMA

9.00

Movie session

CINEMA

18.00

EFFA Morning for kids

CINEMA

9.00

• Think

• The Vjosa Story

• Fragment

• Breath

• National park Sutjeska

• Nature and Business

• Lumi Shkumbin

GJIROKASTER
Programi

MBREMJE

Movie session

BABAMETO

20.00

ENJ 26

• We are where we live

• Wild Albania

• The Vjosa Story

Gratë dhe Mjedisi

Shëndeti dhe Mjedisi Ndryshimet klimatike dhe rreziqet mjedisore



Biodiversiteti Gratë dhe Mjedisi

VLORA
Programi

MAR 24               MER 25

EFFA Morning for kids

EUIC

9.00

MENGJES
EFFA Morning for kids

EUIC

9.00



ERSEKE
Programi

VALBONA
Programi

MENGJES

HEN 30             MAR 31

EFFA Morning for kids

CINEMA

9.00

EFFA Morning for kids

CINEMA

9.00

ENJ 2 

EFFA Morning for kids

VALBONA’SCHOOL

9.00

MENGJES

Shëndeti dhe Mjedisi Ndryshimet klimatike dhe rreziqet mjedisore Ndryshimet klimatike dhe rreziqet mjedisore



Sponsor:

Organized by:

« Design funded by the IPA-Project Achieve and realised by Maniacard »


