PYETËSOR
për
alternativën mjedisore për Hec-et e vegjël
Pyetësori për alternativën mjedisore për Hec-et e vegjël ka për qëllim idetifikimin e ndikimeve
mjedisore të HEC-ve të vegjel në rajonet e Shqipërisë, e parë kjo nga puna dhe roli i shoqatave
mjedisore në rajonet e tyre lokale.
Përgjigjet tuaja do të ndihmojnë Milieukontakt Shqipëri, Qendrën EPER dhe institucionet e tjera
qe punojnë në fuqizimin e kontributit të shoqërisë civile në adresimin e problematikës së HECeve të vegjël në Shqipëri. Informacioni i mbledhur gjatë këtij anketimi do të mbetjet konfidencial
e do të përdoret vetëm për efekt studimi.
Ky pyetësor realizohet nga Milieukontakt Shqipëri dhe Qendra EPER në kuadër të projektit
“Alternativa mjedisore për Hec-et e vegjël”. Ky projekt është bërë i mundur nga një grant i REC
në kuadër të programit SENiOR-A “Mbështetje për Organizatat Mjedisore të Shoqërisë Civile në
Shqipëri”. Ky program është financuar nga Qeveria Suedeze.
Të dhëna të përgjithshme mbi shoqatën
Emri i shoqatës:
Niveli i aktivitetit të shoqatës:
(lokale, kombetare,..etj)
Adresa:
Tel/Fax
Email:
Person i kontaktit:

A. Identifikimi i situatës së HEC
1. A janë ndërtuar HEC-e në rajonin ku operon shoqata juaj?
(nëse jo apo nuk e di, ju lutem koloni tek pyetja 12)

Po

Jo

Nuk e di

2. Nëse po, ju lutem përshkruani zonën ku janë ndërtuar, përfshirë edhe burimet ujore që
këta HEC-e janë vendosur: (jo më shumë se 300 fjalë)

3. Cilat janë mjetet që keni përdorur në identifikimin e ndikimeve të HEC në rajonin tuaj?
(mundet të zgjidhni më shumë se një alternativë)

a) Bëj takime me komunitetin
b) Bëj kërkime në internet mbi të dhënat e tyre
c) Marr informacione nga media
d) Marr informacione nga institucionet publike
e) Marr kontakte të drejpërdrejta me ndërtuesit
B. Përfshirja në procesin e vendimarrjes mjedisore për HEC-et
4. A jeni në dijëni të realizimit të konsultimeve me publikun nga ana e subjekte të ndërtimit
të HEC-ve në rajonin ku ju operoni?
(nëse jo apo nuk e di, ju lutem koloni tek pyetja 7)

Po

Jo

Nuk e di

5. A keni marrë pjesë ndonjëherë në procesin e konsultimit me publikun që subjekti
ndërtues i HEC –ve ka realizuar në rajonin tuaj?
(nëse jo, ju lutem koloni tek pyetja 7)

Po

Jo

Nëse Po, ju lutem tregoni emrin e subjektit/subjekteve që ju keni qenë pjesmarrës në
konsultimin me publikun:

6. Mendimet tuaja të shprehura gjatë procesit të kosultimit me publikun, janë marrë në
konsideratë nga ana e subjektit ndërtues?
Po

Jo

Nuk e di

7. Jeni në dijeni në rekomanidimeve të dhëna nga Agjensia Kombëtare e Mjedisit (AKM)
mbi VNM apo Lejen Mjedisore të subjektit ndërtues të HEC-ve? (nëse jo, ju lutem koloni
tek pyetja 9)

Po

Jo

8. E keni monitoruar procesin e zbatimit të rekomandimeve të dhëna nga AKM për
subjektin ndërtues? (nëse jo, ju lutem koloni tek sesioni C)
Po

Jo

9. A jeni përfshirë ndonjëherë në ndonjë grup pune që ka monitoruar apo studiuar situatën
mjedisore të HEC në rajonin tuaj?
Po

Jo

Nëse Po, ju lutem specifikoni emrin e grupit të punës:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

C. Rekomandimet e shoqatës në lidhje me HEC e vegjel në rajonin tuaj
10. Si do ta klasifikoni ndikimin e HEC-ve në rajonin tuaj?
(zgjidh vetëm një alternative)

a. Të dobishëm
b. Të dëmshëm
c. Pa ndikim
11. Cili është mendimi juaj mbi ndikimet mjedisore të HEC në rajonin ku ju operoni?
(jo më shumë se 200 fjalë)

12. Cilët janë rekomandimet që do ti sygjeronit aktorëve në lidhje me përmirësimin e situatës
mjedisore nga ndërtimi i HEC-ve në Shqipëri?
a) Qeverisë: ______________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
b) Pushtetit vendor: ________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
c) Subjetit ndërtues: ________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
d) OJF lokale dhe komunitetit: ________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

