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OutdOOr AmbAssAdOrs      2010

If a traditional assessment of a year focuses on the banner 
events that marked the preceding 12 months, then the 

highlights of the Outdoor Ambassadors project (OA), 
closing its second year in Albania in 2010, should seem 
obvious.  First, a campaign for Earth Day in which many of 
the local branches of OA stirred the community to protect 
their towns and villages through clean-up activities.  Second, 
an international excursion in which 9 OA participants from 
4 regions of Albania studied and explored the environment 
in the wilderness of Minnesota, USA.  Third, a leadership 
training for outstanding club members to develop and build 
their work through idea exchange and project sharing.   

But for those who have lived here from at least 2009, in 
what way should the review or evaluation of all this year’s 
work be conducted?  Take a furgon or bus from the northern 
border of Albania to its southern tip.  Travel the coasts and 
cross the country.  How different does Albania seem today?  
Have any of its environmental problems, from roadside trash 
to industrial pollution disappeared, let alone changed?  Have 
they begun to change?  

Recognize the change of thought that has been produced 
in Outdoor Ambassadors, for this is what is changing 
Albania.  This is not because the local club members have 
removed the polluted elements of the Durres beach or 
the Gjanica river.  Nor is this because OA’s youth leaders 
have extinguished any trash fires or started recycling all of 
the strewn plastic bags.  Rather, it is the changing thought, 
and the attitudes they themselves, their friends, and their 
fellow Albanians possess.  Changing thought changes the 
environment, and the work of the participants in Outdoor 
Ambassadors in 2010 has pushed further this very significant 
transformation.

Albanian youth painted new pictures for their communities 
in the Green Up 
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fokusohet mbi ngjarjet për flamurin që  u shënuan 
në 12 muajt e kaluar, atëherë nxjerr në pah se projektet 
e Ambasadorëve të Natyrës (AN), në mbyllje të vitit të 
dytë të tij në Shqipëri në vitin 2010, duhet të duket e 
qartë. Së pari, një fushatë për Ditën e Tokës, në të cilin 
shumë nga degët lokale të AN nxiti komunitetin për të 
mbrojtur qytetet dhe fshatrat e tyre përmes e aktiviteteve 
pastruese. Së dyti, një ekskursion ndërkombëtare në 
të cilat 9 pjesëmarrës AN nga 4 rajone të Shqipërisë 
kanë studiuar dhe hulumtuar mjedisin në shkretëtirën 
e Minesota, SHBA. E treta, një trajnim lidershipi për 
anëtarët më të shquar të klubit për të zhvilluar dhe për 
të ndërtuar punën e tyre nëpërmjet shkëmbimit të ideve 
dhe projekteve.

Por për ata që kanë jetuar këtu të paktën që nga viti 
2009, në çfarë mënyre    ///  continued page 4  ///    ///  SHiKoni FaQe 4  ///

Students hiking in Valbona, April, 2010
Above: a GreenUp Albania poster from Earth Day, 2010
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How many girls and boys in Albania 
have ever planted a tree?  How 

many have gone hiking in the mountains 
in their local communities?  How many 
understand the environmental challenges 
facing the nation, and are actively seeking 
to work to change their world for the 
better?  There are at least 130 youth 
who do just that every week.   There 
are currently 130 students from around 
Albania who are involved in Outdoor 
Ambassadors (OA or AN) who meet 
weekly to learn about the environment 
and work to conserve Albania’s natural 
beauty.    

AN is an organization of clubs 
designed and led by American Peace 
Corps volunteers and their Albanian 
counterparts, all of which engage youth 
in environmental preservation activities 
in cities and towns around Albania.  
Outdoor Ambassadors is educating 
the new generation of Albanian youth 
about the environment and developing 
community leaders in conservation.  
Through these AN clubs, youth are 
gaining an appreciation for nature and 
building the confidence and leadership 
skills necessary to advocate for its 
protection. 

In Albania there is an urgent need 
for passionate, educated youth who 
are willing to work for environmental 
conservation.  Albania has rich biological 
and geographical diversity, including rare 
wildlife, unique natural habitats, and 
a plethora of breathtakingly beautiful 
natural areas.  However, the nation’s 
environment is under serious threat 
as rapid economic development often 
takes precedence over environmental 
protection and preservation.  Air, land, 
and water pollution from households 
and industry is widespread, and 
urban waste is an issue in most cities 
and towns.  Illegal logging occurs 
throughout the country and in national 
parks causing rampant deforestation 
and loss of forest habitats.  Species 
populations are declining along the 
coastline and in mountainous zones 
due to the loss of natural ecosystems.  
Lack of awareness of the environment 

WhAt Is OutdOOr AmbAssAdOrs?
katie mastin and silvana doda///çfArë është AN?

OA Leadership Training | November, 2010
Photo courtesy of Lauren Burke



www.outdoorambassadors.org

2010 NEWSLETTER  |  3

hastens its destruction, which will 
have long-term impacts for Albania.  
Environmental degradation causes 
diminished prospects for eco-tourism, 
contaminated food and water, health 
problems, and reduced economic 
opportunities.  

AN believes that youth will play 
an integral role in the solution to 
these problems.  There are currently 
many active Outdoor Ambassador 
clubs in cities around the country, 
and the project is adding new clubs 
each month.  These clubs involve 
students from nine-year schools and 
high schools.  Clubs meet regularly 
and educate members about the 
environment.  Club members are 
engaged in classroom activities and in-
the-field observation and exploration.  
Youth are challenged to identify the 
most pressing ecological concerns in 
their communities and plan, develop, 
and implement conservation projects 
that address these issues.  AN 
clubs in various cities have already 
implemented trash pick-ups, publicity 
campaigns, and tree planting and 
hope to extend their activities in the 
next several months.  It is the hope 
of the program that through their 
involvement in AN, youth will gain the 
skills and passion they need to become 
environmental conservation leaders 
in their communities today and in the 
future.  

A e dini ju sa vajza dhe djem kanë 
mbjellë ndonjëherë pemë në 

Shqipëri? Sa prej tyre kanë ngjitur 
malet e vendit ku jetojnë? Sa prej tyre 
i kuptojnë sfidat e mjedisit që hasen në 
vend, dhe sa janë aktivë në ndryshimin 
e botës së tyre? 

Janë rreth 130 të rinj, të cilët çdo 
javë bëjnë ate çka ne përmendëm më 
lart. 130 nxënës janë të përfshirë në 
një grup të quajtur “Ambasadorët e 
Natyrës” të cilët takohen çdo jave 
për të mësuar rreth mjedisit dhe për 
të punuar për ruajtjen e bukurive 
natyrore.

 Projekti “Ambasadorët e Natyrës” 
është hartuar dhe po zbatohet nga 
Vullnetarët Amerikanë të Korpusit 
të Paqes dhe nga bashkëpunëtorët 
shqiptarë. Ata  përpiqen të promovojnë 
dhe angazhojnë të rinjtë në aktivitete 

që kanë të bëjnë me ruajtjen e mjedisit 
në të gjitha qytetet e Shqipërisë. 
Ambasadorët e Natyrës po informojnë  
brezin e ri mbi mjedisin dhe do 
të promovojnë ata të rinj të cilët 
do të marrin në dorë mbrojtjen e 
komunitetit. Përmes Ambasadorëve 
të Natyres, rinia po vlerëson më 
tepër natyrën dhe po rrit besimin dhe 
aftësitë e nevojshme të lidershipit për 
mbrojtjen e saj. 

Shqipëria ka nevojë për të rinj që 
kanë dëshirë të punojnë në mbrojtje 
të natyrës.  Duke qenë se Shqipëria 
është e larmishme biologjikisht dhe 
gjeografikisht, ka një botë shtazore 
dhe mjedis të rrallë, me shume zona te 
bukura natyrore, ka nevojë për të rinj 
që ta duan natyrën  dhe të punojnë pa 
u lodhur në mbrojtjen të saj. Mjedisi në 
Shqipëri kërcenohet seriozisht, kështu 
që zhvillimi i shpejtë ekonomik i jep 
përparësi ruajtjes dhe mbrojtjes së 
mjedisit. Ndotja e ajrit, tokës dhe ujit 
nga banorët dhe industritë lokale, është 
shumë e përhapur. Mbeturinat urbane 
janë një tjetër problem në shumë 
qytete.

Prerja e pemëve në parqet 
kombëtare shkakton shpyllzim të 
pashfrenuar dhe deme të mëdha në 
bimë e kafshë. Numri i specieve në 
zonat malore dhe bregdetare po ulet 
si pasojë e zhdukjes së ekosistemit 
natyror. Mungesa e informacionit 
mbi mjedisin dhe neglizhenca po e 
shkatërron atë. Ky shkatërrim do të 
ketë ndikim të madh në Shqipëri.

Degradimi i mjedisit shkakton uljen e 
perspektivave të eko-turizmit, ndotjen 
e produkteve ushqimore dhe të ujit, 
probleme shendetësore dhe zvogëlon 
mundësitë ekonomike. 

 Ambasadorët e Natyrës besojnë se 
të rinjtë mund të luajnë një rol integral 
në zgjidhjen e këtyre problemeve. 
Ekzistojnë shumë klubë rreth të gjithë 
Shqipërisë. Këto klube drejtohen nga 
Vullnetarët e Korpusit të Paqes dhe 
vullnetarë të komunitetit. Në këto 
klube janë të përfshirë nxënës të 
shkollave 9-vjeçare dhe të shkollave 
të mesme të përgjithshme. Këto 
klube organizojnë takime shpesh dhe 
japin gjithashtu mësime mbi mjedisin. 
Anëtarët e klubit janë të angazhuar në 
aktivitetet në klasë dhe në terren. Të 
rinjtë nxiten në zbulimin e problemeve 

urgjente ekologjike në komunitetin 
e tyre dhe në planifikimin, zhvillimin 
dhe zbatimin e projekteve që kanë të 
bëjnë me këto çeshtje. Në qytete të 
ndryshme Ambasadorët e Natyrës 
kanë organizuar aktivitete si: mbledhje 
mbeturinash, fushata reklamuese, 
mbjellje pemësh dhe shpresojnë të 
zgjerojnë aktivitetet e tyre në muajt e 
ardhshëm. Ky program beson se me 
anë të përfshirjes në aktivitetet e klubit 
“Ambasadorët e Natyrës”, të rinjtë 
do të fitojnë aftësitë dhe pasionin që 
duhet për t’u bërë lider në mbrojtjen e 
natyrës në komunitetin e tyre në ditët 
e sotme dhe në të ardhmen.

///çfArë është AN?

GOALS OF 
OUTDOOR AMBASSADORS

QëLLIMET E PROJEKTIT:
AMBASADORëT E NATYRëS

GOAL 1
To create a safe and positive experi-
ence for Albanian youth and instill in 
them an appreciation of nature and 
a sense of responsibility for protect-
ing it.

Të krijojë një atmosferë positive dhe 
të sigurtë për të rinjtë shqiptarë dhe 
t’i motivojë ata për vlerat e natyrës 
dhe të rrisë ndjenjën e përgjegjësisë 
për mbrojtjen e saj.

GOAL 2
To develop youth leadership skills 
in areas of environmental steward-
ship, community service, and team 
building.

Të zhvillojë aftësitë drejtuese tek të 
rinjtë për të organizuar dhe drejtuar 
aktivitete në fushën e mbrojtjes së 
mjedisit, shërbimit komunitar dhe 
punës në grup.  

GOAL 3
To educate youth about Albania’s 
environment, ecology, biodiversity, 
waterways, and wildlife and give them 
the tools to educate their local com-
munities.  

T’i edukojë të rinjtë për nevojën e 
kujdesit për natyrën e bukur shq-
iptare, ekologjinë, biodiversitetin, pa-
suritë ujore, florën dhe faunën, si dhe 
t’i pajisë ata me dijet e nevojshme 
për të dhënë ndihmesën e nevojshme 
në punen me komunitetin ku ata 
jetojnë. 
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Albania project.  In collaboration 
with Molly Golden, a Peace Corps 
Volunteer and architect of Green 
Up Albania, Outdoor Ambassador 
students submitted dozens of posters 
stimulating concern about the kind of 
environment Albanians have and the 
kind these energetic students want to 
see more of.  When Earth Day arrived 
on April 22nd, they showed an example 
to multiple communities not of what 
that space looks like, but of what the 
people who live in it do to keep it that 
way.  Rather than making streets with 
no trash, they made it clear that giving 
a hand and assuming responsibility for 
keeping the earth clean must be the 
first step.

The most ambitious and adventurous 
of the OA project did not predict the 
alterations their perspectives would 
take in Minnesota this summer.  More 
crucial than a well-maintained landscape 
or spotless roadside beholden, the 
American community activists and 
nature lovers demonstrated an attitude 
and passion for which the 9 Albanian 
youth had not before encountered.  
What former OA President Amy 
Fladeboe boldly initiated in 2009 has 
begun to take hold in the minds and 
projects of the participants who seized 
that opportunity: realize your dreams 
yourselves.  Build, protect, and educate 
your country about the environment 
with your means and energy, the same 
way American environmentalists try 

to.  
In the closing months of the year, 

emerging role models and experienced 
leaders shared a weekend in Elbasan 
to shape the images and details of the 
concrete action in 2011.  Though a 
project did not begin the Sunday all 27 
participants left that conference room, 
the constructive manner in which they 
challenged each other and imparted 
their various experiences from different 
corners of Albania left a mark not easily 
removed.  It is the same kind of mark 
that each of the participants has been 
impressing upon family members, school 
mates, and community contributors 
all year.  Build, protect, and educate 
your environment with the means and 
energy you possess.

duhet të bëhet shqyrtimi ose vlerësimi 
I këtij viti pune? Merrni një furgon apo 
autobus nga kufiri verior i Shqipërisë 
deri në  skajin jugor. Udhëto midis 
brigjeve ndër të gjithë vendin. Sa 
ndryshe duket Shqipëria sot? A kanë 
ndonjë ndrsyhim problemet e saj 
mjedisore, nga zhdukja e plehrave në 
rrugë deri tek ndota industrial? A kanë 
filluar të ndryshojnë?

Njihni ndryshimin e mendimit që ka 
ardhur nga Ambasadorët  e Natyrës, kjo 
është ajo që po ndryshon Shqipërinë. 
Kjo nuk është për shkak se anëtarëte 
e klubit te saj kanë hequr elementet e 
ndotur të plazhit  në Durrës ose në 
lumin Gjanica. As nuk është kjo për 
shkak se udhëheqësit e të rinjve  të AN 
kanë shuar ndonjë zjarr, apo kanë filluar 
të riciklojnë plehrat, duke mbledhur të 
gjitha qeset plastike. Përkundrazi, është 
ndryshimi I mendimit dhe qëndrimet 
që ata vetë, miqtë e tyre, dhe shokët e 
tyre shqiptarë zotërojnë. Ndryshimi I 
mendimit sjell ndryshimin e mjedisit, dhe 
puna e pjesëmarrësve në Ambasadorët  
e Natyrës në vitin 2010 e ka shtyrë më 
tej këtë transformim të rëndësishme.

Rinia shqiptare  ka pikturuar piktura 
të reja për komunitet e tyre në 

Shqipëri me anë të projektit “Green 
Up”. Në bashkëpunim me Molly 
Golden, një vullnetarë e  Korpusit 
të Paqes dhe arkitekt i “Green Up 
Albania”,  studentët e Ambasadorëve 
të Natyrës kanë paraqitur  dhjetëra 
postera duke motivuar shqetësim në 
lidhje me mjedisin që kanë shqiptarët 
dhe cfarë duan të shohin këta studentë 
energjike. Në Ditën e Tokës, më datë 
22 prill, ata treguan një shembull për 
shumë  komunitete, jo të asaj që duket 
si hapësirë, por të asaj që njerëzit duan 
të jetojnë duke e mbajtur ata në një 
mënyrë më të mirë. që jetojnë në të 
bëni për të mbajtur atë në këtë mënyrë. 
Me tepër se sa duke pastruar rrugën 
nga plehrat, ata kën bërë të qartë se 
hapi I parë duhet të jetë duke i dhënë 
një dorë dhe duke marrë përgjegjësinë 
për mbajtjen pastër të tokës.

Projektet më ambiciozë dhe 
aventureskë të AN nuk parashikojnë 
ndryshime në perspektiva që do 
të marrë Minesota këtë verë. Më I 
rëndësishëm se një peizazh i ruajtur 
mirë ose një rrugë e mirmbajtur, 
aktivistët e komunitetit amerikan 
dhe dashamirësit e natyrës kanë 
demonstruar një qëndrim dhe pasion 
për të cilat 9 të rinjtë shqiptare nuk 

kishin hasur më parë. Çfarë ish-
presidenti i AN Amy Fladeboe mori 
guximin për të filluar në vitin  2009 
ka filluar të mbajë në mendjet dhe 
projektet e pjesëmarrësve të cilët kapin 
këto mundësi: të kuptojnë vetë endrat 
e tyre. Ndërto, mbro dhe eduko vendin 
tënd në lidhje me mjedisin me mjetet 
energjinë tuaj, në të njëjtën mënyrë 
sic përpiqen të bëjnë ambientalistët 
amerikanë.

Në muajt e mbylljes së këtij viti, rritja 
e modeleve të reja të udhëheqësve 
me përvojë të  përbashkët u takuan 
në një fundjavë në Elbasan për të 
krijuar imazhe dhe detaje të veprimit 
konkret për vitin 2011. Edhe pse një 
projekt nuk ka filluar të dielën dhe 
të 27 pjesëmarrësit u larguan nga kjo 
konferencë, mënyra konstruktive në 
të cilën ata sfiduan njëri-tjetrin dhe 
se si sollën përvojat e tyre nga qoshet 
e ndryshme të Shqipërisë lanë një 
shenjë e cila nuk mund të hiqet me 
lehtësi. është e njëjta shenjë që secili  
prej pjesëmarrësve ka ndikuar mbi 
anëtarët e familjes, shokët në shkollë, 
dhe kontribuesit e komunitetit në të 
gjithë vitin. Ndërto, mbro dhe eduku 
mjedisin tënd me mjetet dhe energjitë 
që ju zotëroni. 

///VItIt Në shqYrtIm

   ///  FRoM page 1  ///

   ///  nga FaQe 1  ///
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studENt sPOtLIGhts
gramsh and çorovode

eRinda BiRaKu 
Mosha: 16 vjec
Qyteti: Çorovodë (Skrapar.)
disa fakte rreth vetes: Lexoj 
për të  larguar trishtimin, kur jam e 
mërzitur.
ngjarja me e mirë me 
ambasadorët e natyrës: AN 
është një përvojë shumë interesante 
dhe më pëlqen shumë. Ne kemi 
bërë disa projekte të ndryshme, por 
më ka pëlqyer dita kur ne testuam 
ujin dhe diskutimet tona në lidhje 
me lidershipin. Kur mora pjesë në 
eksperimentin e testimin të ujit, unë 
mbusha ujin dhe e hodha tabletën 
e oksigjenit në tubin eksperimental, 
ndërsa nxënësit e tjerë, matën 
rezultatet. Më pëlqeu puna në grup, 
sepse kam mësuar se ky lumë dikur 
kishte shumë peshq, dhe tani ska 
pothuajse fare. Ne ngritëm hipotezën 
se ndoshta një rritje të temperaturës, 
ka shkaktuar peshqit të vdesin. Mund 
të kenë qënë ndotës të të tjerë 
gjithashtu. Dite me preferuar me 
shumë ishte ditë ne kemi testuar ujin 
dhe diskutimin tonë në udhëheqjen 
më të. Kur kam marrë pjesë në 
eksperiment testimin e ujit, i mbledhur 

të ujit dhe ra tabletë oksigjenit në 
epruvetë, ndërsa nxënësit e tjerë, 
matur rezultatet. I liked duke punuar 
në një grup, sepse kam mësuar se 
ky lumi dikur kishte një shumë të 
peshkut, dhe tani ka pothuajse fare. Ne 
hypothesized se ndoshta një rritje të 
temperaturës, ka shkaktuar peshk të 
vdesin. Nuk mund të ndotësve të tjera.
Vendi më i preferuar në natyrë 
dhe pse: Vendi im I preferuar 
në natyrë është të eci në “urën e 
Kasabashit”. Mund të ndjesh frymën 
e  natyrës në ajër të pastër. Unë kam 
shkuar atje  me miqtë e mi dhe kemi 
bërë  shumë fotografi, dhe kemi kaluar 
shumë mirë. 
Mesazhi mjedisor që do të 
donin të ndanit me shqiptarët 
e tjerë: Natyra është një dhuratë, një 
vend i përkryer për të jetuar, ne duhet 
të kujdesemi dhe ta respektojnë atë! 
E ardhmja e mjedisit tonë është në 
duart tona! Le të veprojnë tani për të 
mbrojtur atë!
age: 16
town: Çorovodë (Skrapar.)
Random facts about yourself: I 
read to escape when I am feeling sad.
Best outdoor ambassador 
memory: OA is a very interesting 

experience and I like it a lot. We have 
done some different projects, but I 
liked the day we tested the water 
and our discussion on leadership 
the most. When I participated in the 
water testing experiment, I collected 
the water and dropped the oxygen 
tablet into the test tube, while other 
students, measured the results. I liked 
working in a group, because I learned 
that this river once had a lot of fish, 
and now there is hardly any. We 
hypothesized that maybe an increase 
in temperature, has caused fish to die 
out.  There could be other pollutants 
as well. 
Favorite outdoor location and 
why: My favorite outdoor location is 
the walk to Kasabashi Bridge. I can feel 
the spirit of nature, breathing in the 
clean air.  I have also gone here with 
my friends and taken pictures, which 
has been a lot of fun.
environmental Message you 
would like to share with other 
albanians: Nature is a gift, a perfect 
place to live, we should take care of 
it and respect it! The future of our 
environment is in our hands! Let us act 
now to protect it! 
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euRiLda XHaKa
Mosha: 18 vjec
Qyteti: Gramsh
Fakt ne rast rreth vetes: Jam 
bere pjese e kesaj organizate me 
qellimin e dhenies se kontributit tim ne 
mbajtjen pastar te ambjentit ku jetoj
Kujtim te mire nga 
ambasadoret e natyres: Trajnimi 
qe morem ne Elbasan 
Vend te preferuar ne natyre 
dhe pse: Liqenet e Lures. sepse jane 
nje mrekulli e natyres
Mesazhin qe ju donin te 
ndajne me shqiptaret e tjere: 
Mbani paster mjedis sepse ne kete 
menyre ju do te jepni kontibutin 
tuaj per zhvillimin e nje jete sa me 
te shendtshme dhe do tu tregoni te 
tjereve se patrimin i ambjentit duhet te 
behet nga vete ne dhe jo te presim qe 
dikush tjeter ta bej ate.
 
age: 18 years
city: Gramsh
Random fact about yourself: I 
became part of this organization with 
the purpose of giving my contribution 
to keeping the environment I live clean.
Favorite oa moment: The 
training we received in Elbasan
Favorite place in nature and 
why: The lakes of lures. they are a 
marvel of nature
environmental message you 
want to share with other 
albanians: Keep the environment 
clean because in this way you will give 
your contribution for the development 
of life as healthy and to tell others 
that cleaning the environment must 
be done by ourselves and not expect 
someone else to do it.

oRKida ZaiMi 
Mosha: 17 vjec
Qyteti: Çorovodë (Skrapar)
disa fakte rreth vetes: Unë mbaj 
një monedhë të veçantë në kuletën 
time, në shkollë, për fat të mirë. është 
një monedhë “Një Lekë”, që përkujton 
mposhtjen e fashizmit nga Shqipëria 
në vitin 1944. Në njërën anë ka një 
shqiponjë dhe në anën tjetër janë 
luftëtarët, të cilat përfaqësojnë 75 
vjetorin e “Çlirimit.” Unë ha një copë 
çokollatë para çdo provimi.
ngjarja me e mirë me 
ambasadorët e natyrës: Të 
gjitha përvojat qq kam pasur me 

Ambasadorët e Natyrës kanë qenë 
të mëdha dhe unë kam mësuar 
shumë gjëra të reja prej tyre. Një nga 
përvojat që më ka pëlqyer më shumë 
ishte kur grupi jonë I AN zbriti në 
qytetin e lumit Osum. Atje, ne bëmë 
një seri eksperimentesh, të cilat 
testuan cilësinë e ujit. Gjatë testimit, 
kam ndihmuar duke fotografuar dhe 
dokumentuar rezultatet tona. Kjo ishte 
dicka e re për mua dhe jashtëzakonisht 
interesante! Kam mësuar për 
rëndësinë e cilësisë së ujit dhe si 
të përdor me efektivitet një aparat 
fotografik. Unë kam mësuar vërtet 
shumë nga të gjitha takimet tona. Së 
fundi, duke punuar me nxënësit e tjerë 
më ka ndihmuar  të zhvilloj aftësitë e 
mia komunikuese, si dhe kam bërë miq 
të rinj!
Vendi më i preferuar në natyrë 
dhe pse:  vendi im I preferuar është 
kanionet e lumit Osum, në Çorovodë. 
Çdo vijë dhe çdo hije dhe cdo ngjyrë 
krijojnë një formë interesante. Duket 
sikur dikush  ka pikturuar shkëmbinjtë, 
ata janë kaq të bukur. Ky vend është si 
një copë e qiellit.
Mesazhi mjedisor që do të 
donin të ndanit me shqiptarët 
e tjerë: “Ne jetojmë në një vend të 
bukur që na ofron një jetë të bukur, 
pse të mos punojmë së bashku për 
ta mbrojtur atë për brezat që vijnë! 
Tregohuni I  mire me natyrën dhe 
natyra do të tregohet e mirë me ju! 

age: 17
town: Çorovodë (Skrapar)
Random facts about yourself: I keep a 
special coin in my wallet, at school, for 
good luck. It is a one lek piece, that 
commemorates Albania’s defeat against 
fascism in 1944. On one side there is 
an eagle and on the other side, there 
are warriors, which represent the 75th 
Anniversary of “Çlirimi.” I also eat a 
piece of chocolate before every test. 
Best outdoor ambassador 
Memory: All the experiences I 
have had in Outdoor Ambassadors 
have been great and I have learned 
a lot of new things from them. One 
of the experiences I liked the most 
was when our OA group went down 
to the Osumi River. There, we did a 
series of experiments, which tested 
the quality of the water. During the 
testing, I helped by photographing or 
documenting our results. This role 

was something new and extremely 
interesting! I learned about the 
importance of water quality and how 
to use a camera. I have learned so 
much from all our meetings. Lastly, 
working with other students can help 
me develop my communication skills, 
as well as make new friends!
Favorite outdoor Location and 
why: My favorite place is the Osumi 
Canyons in Çorovodë. Every line 
and every shade of color shapes an 
interesting form. It looks like someone 
painted the rocks, they are so beautiful. 
This place is like a piece of heaven.  
environmental Message you 
would like to share with other 
albanians:  We live in a beautiful 
country that offers us a beautiful 
life- why don’t we work together to 
protect this for generations to come! 
Be good to nature and nature will be 
good to you! 

eRMeLa 
deRMYSHi 
Moshe: 18 
Qyteti: Gramsh 
Fakt te rastit rreth vetes: Jam 
ne vit te katert te shkolles se mesme 
“Shefqet Guzi”
Kujtime te mira nga 
ambasador ne natyr: Ka shume 
kujtime te bukura nga projektet qe 
kemi bere ne lidhje me mjedisin ketu 
mund te permend diten qe kaluam 
ne plazh po gjithashtu dhe kur 
kemi shkuar ne lume per te matur 
parametrat e ujit 
Vende te preferuara te natyres 
dhe pse: Preferoj pyllin sepse ajri 
eshte teper i paster gjithashtu eshte 
nje vend qe te qeteson. 
Mesazh enivironmental 
ju do te donit te ndajne 
me shqiptaret e tjere: Ta 
mbajme mjedisin tone te paster e 
te shendetshem duke ruajtur dhe 
respektuar natyren.

age: 18
city: Gramsh
Random fact about yourself: I 
am a fourth year at “Shefqet Guzi” high 
school 
Favorite oa moment:  I have 
many beautiful memories of the 
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projects we have done in relation 
to the environment. In particular I 
enjoyed the  day we spent on the 
beach and when we went in the river 
to measure water parameters.
Favorite place in nature and 
why:  I prefer the forest because the 
air is very clean. Also it is a great place 
to be quiet. 
environmental message you 
would like to share with 
other albanians:  To keep our 
environment clean and healthy by 
maintaining and observing nature.

eRanda iBRuSHi
Qyteti: Gramsh 
Fakt te rastit rreth vetes: Jam 
fut ne ket grup per shum arsye te 
ndryshe dhe arsyeja me kryesore 
eshte qe te mbaj paster qytetin ku 
une banoj dhe tju mesoj njerezve te 
qytetit tim qe mbeturinat duhen hedh 
ne vendin e caktuar dhe se duhet te 
mbajm paster gjithcka.Te mbjedhim sa 
me shum peme lule qe qyteti im te ket 
sa me shum gjelberim dhe sa me shum 
ajer te paster.
Kujtime te mira nga 
ambasador ne natyr: Grupi im 
ka ber shum gjera te mira per natyren 
dhe ato jan :1-Pastrimi i lumit Devoll i 
qytetit dot ku kemi ber nje vizatim per 
lumin.Ku ai te jet sa me i paster dhe ta 
mbajn pastervet njerezit.2-Pastrimi i 
nje lagjeje ketu ne qytetin ton ku kemi 
lyer pemet,kemi pastruar mbeturinat, 
kemi vendos postera neper shtylla 
dhe me von ndam flet palosje neper 
qytet.3-pastrimi i detit te Diviakes ku 
pastruam mbaturinat etj
Vende te preferuara te natyres 
dhe pse: Vendi me i preferuar tek 
qyteti im eshte “Ujvara e Sotiresh” 
eshte nje vend jasht zakonisht shum 
i bukur dhe shum i paster .Eshte nje 
nder mrekullit me te bukura te qytetit 
ton. Me pelqen te shkoj shpesh atje 
sepse eshte nje ajer shum i pater.Uji i 
tij shum i paster dhe pikat e vogla te uji 
qe bien qe lar me ben te dukem sikur 
po me bien diamant nga qielli.E vizitoj 
shpesh ket vend me shoqerin time 
sepse eshte nje vend shum i rehatshem 
dhe i bukur.
Mesazh enivironmental ju 
do te donit te ndajne me 
shqiptaret e tjere: Ju them te 
gjith shqiptare qe te mbajne qytetin e 

tyre paster dhe ti hedhin mbeturinat 
ne vendet e caktuar.Kur te shohin 
ndonje mbeturin te hedhur perdhe 
mos te turperohen dhe ta len aty por 
ta marin dhe ta hedhin ne vendin e 
caktuar.Duhet qe ti bindim te tjeret 
qe mos te hedhin mbeturina kudo.Te 
ndergjergjegjesojme nje menaxhim me 
te mir qe mjedisit i qytetit ku ju banoni 
te mos jet i ndotur.

city: Gramsh
Random fact about yourself: 
I joined this group for many different 
reasons, The main reason is to keep 
clean the city where I live and teach 
my city that people should throw 
garbage in the designated place and 
that everything must be kept clean. I 
wish to plant lots of fruit flowers and 
make my town a place with lots of 
greenery and as much fresh air.
Favorite oa moment: My group 
has done many good things for nature 
and they are : 1-Cleaning Devoll River 
city where we could make a drawing 
for one of the rivers. 2 Clearance of a 
neighborhood here in town where we 
have tons of painted trees, we clean up 
debris, we put posters around the bar 
and shared von qytet.3 leaflets through 
the sea-cleaning Diviakes where 
mbaturinat cleaned etc.
Favorite place in nature and 
why: The most favorite in my city is 
“the Sotir waterfall” is a place outside 
the usually very nice and very clean. It 
is one of the most beautiful wonders 
of the city. I love to go there often 
because it has very clean air and 
water and there are small droplets of 
water falling that makes it look as if a 
diamond is falling out sky. I often visit 
this place with my friends because it is 
very comfortable and beautiful.
environmental message you 
would like to share with other 
albanians: I would like to tell all 
Albanians to keep their city clean and 
to throw waste in designated places. 
When you see any waste on the 
ground, don’t be ashamed and leave it 
there but pick it up and throw it away. 
We need to convince others not to 
throw waste where they wish.

aMaRiLdo eLeZi
Mosha: 17 vjeç
Qyteti: Gramsh
disa fakte rreth vetes: Më 

pëlqen muzika rock .... dhe basketbolli
ngjarja me e mirë me 
ambasadorët e natyrës: Kur 
shkuam tek ujëvarë e Sotirës
Vendi më i preferuar në natyrë 
dhe pse: Vendi im ... sepse është 
shumë i mirë, i gjelbër dhe ajri është i 
pastër .... më pëlqen atju ku nuk ka TV 
dhe gjëra të tjera tecnologjike : d
age: 17 years old
city: Gramsh
Random fact about yourself: I 
like rock music....and basketball 
Favorite oa moment: when we 
go to the waterfall of Sotira 
Favorite place in nature and 
why: my country ...because is cool 
full of green and the air is clean....dont 
have tv and other tecnologic things....i 
like there :d

eRLind doLLani
Mosha: 17
Qyteti: Gramsh
Fakt të rastit rreth vetes: Hard 
working,Patient,punctual,Reliable.
Kujtim të mirë nga ambasador 
në natyrë: The trip to DIVJAKA.
Vend të preferuar në natyrë 
dhe pse: Ujvara e sotires per shkak 
te bukuris natyrore te pakrahasueshme 
, ajrit mjaft te paster dhe gjelberimit te 
madh.
Mesazh enivironmental ju 
do të donin të ndajnë me 
shqiptarët e tjerë: MBANI 
PASTER MJEDISIN .NESE E 
SHKATERROJME NJE MJEDIS ATEHER 
PASOJAT E KETIJ SHKATERRIMI DO 
TE BIEN MBI VETE NJERIUN.

age: 17
city: Gramsh
Random fact about yourself: I 
am hard working, patient, punctual and 
reliable.
Favorite oa moment: The trip to 
Divjaka.
Favorite place in nature and 
why: The Sotires falls due to the 
unparalleled natural beauty, clean air 
and large green space.
environmental message you 
would like to share with other 
albanians: PLEASE CLEAN THE 
ENVIRONMENT. IF WE DESTROY 
THE ENVIRONMENT, THEN THE 
EFFECTS OF THIS DESTRUCTION 
WILL COME UPON MAN HIMSELF.
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KUKës PEsHKOPI

LEZHësHKODër
Avg. membership: 11. 
In 2010 the group started 
work on an informational 
video about the Lezhe 
Castle and participated in 
many excursions and beach 
cleanups as well as in the 
Erseke summer camp.

Avg. membership: 23. 
This club taught lessons 
in 9-year schools in Kukes 
on environmental topics. 
Members participated in the 
American Excursion and 
the leadership training in 
Elbasan.

Avg. membership: 5-8. 
This new club had a par-
ticipant in the fall leadership 
training and, despite flooding 
in Shkoder, has had sev-
eral meetings and activities 
including making recycled 
paper!

Avg. membership: 15. 
In 2010 they cleaned up a 
park, went on hikes and held 
a fundraiser to help send a 
student to the US with the 
American Excursion.
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The 15 active OA clubs in 2010 
included those in the cities of 
LEZHë, BURREL, SHKODëR, 

PESHKOPI, KUKëS, FUSHE 
KRUJE, LIBRAZHD, ELBASAN, 

GRAMSH, FIER, FERMA, 
DIVJAKë*, ÇOROVODE, VLORë 

and KSAMIL.

*Divjakë’s club, nr. 10 on the map, 
is not listed with an update.
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ELBAsAN

FUsHE KrUJë

LIBrAZHD

BUrrEL

VLOrE - 
BIsHAN

GrAMsH

FErMA

FIEr

KsAMILçOrOVODE

Avg. membership: 4. 
In April the FK and Kukes 
groups participated in a 
trail-marking and camping 
trip in Valbona. 

Avg. membership: 10. 
In 2010 the club partici-
pated in water testing in the 
Librazhd area and went on 
several excursions. 

Avg. membership: 11. The 
Ksamil group made posters 
and held beach cleanups in 
the spring and helped main-
tain the Butrint National 
Park trails in the summer. 

Avg. membership: 4. 
Following a very active spring 
focused on leading education-
al events with kids, the club 
membership changed quite 
a bit and they participated in 
hikes and the leadership train-
ing in the fall.

Avg. membership: 21. 
In 2010 the club conducted 
water testing, went on 
several excursions and par-
ticipated in the leadership 
training in Elbasan. 

Avg. membership: 8.
In 2010 they held an art 
exhibition attended by 
over 200 people and had 
members participate in the 
American Excursion. 

In 2010 the Vlore area had 
three clubs, the largest of 
which was in the village 
of Bishan, They completed 
environemental awareness 
plays and clean up projects. 

Avg. membership: 25. 
This new club formed late 
in 2010 but participated in 
the leadership training in 
Elbasan and has big plans for 
2011!

Avg. membership: 6. 
This club has held several 
events and recently focused 
on recycling and team-
building themed activities to 
spread positive environmen-
tal messages.

Avg. membership: 10. 
In 2010 this club partici-
pated in hikes and events 
around Burrel. They also 
sent a few members to 
the leadership training in 
Elbasan.

5

9

6

7 8

12 13

11

14 15



OUTDOOR AMBASSADORS / AMBASADORET E NATYRES

www.outdoorambassadors.org

 10

stArtING A suCCEssfuL CLub
1. The Students
The members themselves are obviously 
the most important components of a 
club.  A club is a valuable contribution 
to a community whether it has five 
members or fifty.  Club leaders should 
determine their group size based on 
the interest generated in their site as 
well as an analysis of their own personal 
resources.  Ideally each club should have 
between 15 and 30 members between 
the ages of 13-18, but this is open 
to interpretation depending on the 
volunteer’s specific set of circumstances. 
Also we are trying to expand to 
University level students, so older 
students are welcome members!

2. Counterpart 
For Peace Corps volunteers seeking to 
start an AN club, an important first step 
is finding a counterpart.  In many ways, a 
volunteer’s counterpart will determine 
the success or failure of an AN club 
because they facilitate the sessions in 
Albanian and provide necessary insight 
to cross-cultural challenges. Examples 
of counterparts: a student who has 
leadership qualities or a teacher 
interesting in supporting you.      

3. Meeting Space
Your club’s meeting space should be 
consistently available for your use. 
Most clubs meet at schools, local non-
governmental organizations, libraries, 
children’s centers or Palaces of Culture. 
If students from several different 
schools attend your club, you may 
want to meet somewhere other than 
one of the schools to foster an equal 
and cooperative working relationship 
between members.

4. Materials
The working curriculum will be 
developed as the clubs progress.  The 
AN Ecology Handbook, Conservation 
Manual, is available in English and 
Shqip on the OA website or you can 
contact the committee members at 
committee@outdoorambassadors.
org for a digital copy via email. This 
manual has an outline on how to start 

a new club, and in addition activity and 
environmentally related discussion 
topic examples are also provided in the 
document. 

5. Advertising
Students, counterparts and volunteers 
should advertise their AN club to the 
entire community. With a counterpart’s 
help, this process can be easy.  Flier 
examples are also available on the OA 
website and by emailing committee 
members.  Those seeking to establish 
a club can visit schools and Non-
Governmental Organizations in their 
communities, meet with their respective 
directors, and hand out and post these 
fliers. 

6. The First Meeting
The first meeting of an AN Club 
should provide new members with a 
clear understanding and orientation 
to the AN Project. After explaining 
the AN Project, club leaders should 
discuss the types of activities, roles and 
responsibilities of the club. Because club 
members may not know each other, 
icebreaker activities will help members 
get to know each other.  It is important 
to be prepared to answer questions 
that may arise during the meeting. 
After answering these questions, club 
leaders should pass out the AN Club 
Member Registration Forms* (appendix 
B) and fill them out.  Club leaders 
should not be discouraged if only a 
few students attend the first meeting.  
Word of mouth is often more effective 
than formal advertising methods, 
and five dedicated members is often 

more valuable than 30 half-hearted 
participants.  Conversely, club leaders 
should not be overwhelmed if more 
than 50 students come to the first few 
meetings.  After a month, attendance is 
likely to dwindle to 20-30 committed 
members.

7. Setting Club Goals and Looking 
to the Future 
Your club may wish to copy the AN 
Project’s goals:

1.) To educate the new generation 
of Albanian youth about the 
environment.
2.) To develop youth into 
community leaders who build 
collaborative projects. 
3.) To create experiences 
in nature that raise their 
appreciation of the out of doors.  

Through AN, students around Albania 
value their country’s environment and 
build the confidence and leadership 
skills necessary to advocate for its 
protection.  The club may want to 
make personal club goals in addition 
to the stated goals.  When writing 
goals, consider the following questions: 
How many projects does your group 
want to complete within a year? How 
many new members would your club 
like to recruit? How interested are 
your members in hiking and actively 
participating in outdoor activities?  What 
kinds of educational sessions would they 
like to have? Answering these types of 
questions will hopefully help prioritize 
and direct your club and its members 
throughout the year

alex moskaluk

The Burrel club on a hike
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fILLImI Një CLub suKsEsshëm
alex moskaluk

1. Studentët
Vetë anëtarët janë padyshim kompo-
nentët më  të rëndësishme të një klubi. 
Një klub është një kontribut i vlefshëm 
për një komunitet, pavarësisht nëse ai 
ka pesë anëtarë ose pesëdhjetë. Ud-
hëheqësit e Klubit duhet të përcaktojnë 
vetë madhësinë e grupit të tyre në bazë 
të interesit të krijuar nga ata vetë, si dhe 
në bazë të një analizë të tyre personale 
për  burimet që kanë. Në mënyrë ideale 
çdo klub duhet të ketë nga  15 deri ne 
30 anëtarë,  midis moshës 13-18 vjec, 
por kjo është e hapur për interpretim në 
varësi të rrethanave të caktuara specifike 
të vullnetarit. Ne jemi duke u përpjekur 
gjithashtu. të zgjerojme grupin  për 
studentët në nivel  Universitar, në këtë 
mënyrë edhe studentët më të rritur janë 
të mirëpritur! 

2. Homologu
Për vullnetarët e Korpusit të Paqës të 
kërkosh për të filluar një klub të AN, 
hapi i parë  i rëndësishëm është gjetja 
e një homologu. Vullnetari homolog do 
të përcaktojë në shumë mënyra, suk-
sesin ose dështimin e një klubi të AN, 
sepse ata lehtësojnë seancat në gjuhën 
shqipe dhe të sigurojnë një informacion 
të nevojshme për sfidat ndër-kulturore. 
Shembuj të homologëve: një student që 
ka cilësitë e lidershipit, ose një mësues i 
interesuar për t’ju përkrahur. 

3. Vendi i takimit
Vendet e takimet të klubit tuaj duhet të 
jetë vazhdimisht në dispozicion për për-
dorimin tuaj. Shumica e klubeve takohet 
në shkolla, në organizatave joqeveritare 
lokale, biblioteka, qendrat për fëmijë apo 
pallatet e Kulturës. Në rast se nxënës 
nga shkolla te ndryshme marrin pjesë 
në klubin tuaj, ju mund të dëshironi të 
takoheni diku jashtë shkollës për të 
nxitur një marrëdhënie të barabartë 
bashkëpunuese midis anëtarëve. 

4. Materialet
Kurrikulumi i punës do të zhvillohet në 
bazë të përparimit të Klubit.  Manuali 
Ekologj I AN, Manual i Ruajtjes, është 
në dispozicion në gjuhën angleze dhe 
Shqipe në faqen e internetit të AN 

ose ju mund të kontaktoni anëtarët e 
komisionit në committee@outdooram-
bassadors.org për një kopje dixhitale 
nëpërmjet postës elektronike. Ky manual 
ka një plan se si mund të fillohet një 
klub I ri, si edhe diskutime në lidhje me 
aktivitetet dhe mjedisin do të gjenden në 
këtë dokument. 

5. Reklamimi
Studentët, kolegët dhe vullnetarët duhet 
të reklamojnë klubin e tyre te AN në  të 
gjithë komunitetin. Me ndihmën e një 
homologun, ky proces mund të jetë më 
i lehtë. shembuj të fresket janë gjithashtu 
në dispozicion në faqen e internetit 
të AN dhe nga posta elektronike e 
anëtarëve të komisionit. Ata që kërkojnë 
për të krijuar një klub mund të vizitojnë 
shkollat dhe organizatat joqeveritare në 
komunitetet e tyre, të takohen me drej-
tuesit e tyre përkatëse, si dhe te ndajne 
e të vendosin keto postera. 

6. Takimi i Parë
Takimi i parë i një Klubi të AN duhet t’u 
ofrojë anëtarëve të rinj një kuptim dhe 
orientim të qartë të projektit te AN. Pas 
shpjegimit te projektit të AN, drejtuesit e 
klubit duhet të diskutojnë për llojet e ak-
tiviteteve, rolet dhe përgjegjësitë e klubit. 
Për shkak se anëtarët e klubit nuk mund 
të njohin njëri-tjetrin, aktivitete të tipit  
“icebreaker” (thyerja e akullit) do të 
ndihmojë anëtarët të njihen më shumë. 
është e rëndësishme të jesh i përgatitur 
për t’iu përgjigjur pyetjeve që mund 
të lindin gjatë takimit. Pas pergjigjes së 
këtyre pyetjeve, udhëheqësit e klubit 
duhet të ndajnë Formatin e Regjistrimit 
te Anëtareve për Klubin e AN (aneksi B) 
dhe ti plotësojnë ato. Udhëheqësit e klu-
bit nuk duhet të dekurajohen në qoftë se 
vetëm një numër i vogël nxënësish merr 
pjesë në takimin e parë. Njoftimi me gojë 
është shpesh më efektiv se sa metoda 
formale e reklamimit, dhe shpesh është 
më e vlefshme të kesh pesë anëtarë të 
përkushtuar se sa 30-pjesëmarres me 
dyshime. Në anën tjetër, udhëheqësit e 
klubit nuk duhet të kënaqej në qoftë se 
më shumë se 50 nxënës do të vijnë në 
disa nga takimet e para. Pas një muaji, 
pjesëmarrja ka gjasa të zvogëlohet në 

20-30 anëtarë të përkushtuar. 

7. Vendosja e qëllimeve të Klubit 
dhe shikimi për të ardhmen
Klubi juaj mund të dëshironi të kopjojë 
qëllimet e Projektit të AN:

1.) të edukojë brezin e ri të të 
rinjve shqiptarë në lidhje me 
mjedisin.
2.) të zhvillojë tek  të rinjtë af-
tësitë  udhëheqëse në komuniteti, 
të cilët do të ndërtojnë projekte 
bashkëpunimi.
3.) të krijojë përvoja në natyrë që 
e rrisin vlerësimin e tyre jashtë 
dyerve. 

Nëpërmjet AN, studentët rreth Shq-
ipërisë e vlerësojnë mjedisit e vendin të 
tyre dhe ndërtojnë besimin dhe aftësitë 
e nevojshme të udhëheqjes për të 
advokuar për mbrojtjen e tij. Klubi mund 
të dëshirojë të vendosë qëllime person-
ale, përveç qëllimeve të deklaruara. Kur 
shkruani që;llimet, konsideroni pyetjet e 
mëposhtme: Sa projekte do të bëjë grupi 
juaj brenda një viti? Sa anëtarë të rin do 
të rekrutojë klubi juaj? Sa të interesuar 
janë anëtarët tuaj në marrjen pjesë në 
aktivitete në natyrë, si ngjitja në mal? 
Çfarë lloj sesionesh edukative do dëshi-
rojnë ata që të kenë? Duke iu përgjigjur 
këtyre lloj pyetjesh, shpresojmë se do t’ju 
ndihmojnë në vendosjen e prioriteteve 
për klubin tuaj si dhe të orientojnë 
anëtarët e klubit tuaj gjatë gjithë vitit.

Leadership training in Elbasan
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oa club member and 
student ingrit tota 
describes a successful 
club project in Kukës.

Name: Ingrit Tota
Age: 18
School: Havzi Nela, Kukës
AN participant since: 2009
Aspirations/Plans for future:  
I would like to expand Outdoor 
Ambassadors activities to universities 
because I will soon be a college 
student and there are many college-
aged students that are interested in 
environmental topics. Additionally, 
with older students there are more 
possibilities for larger and different 
types of projects. I would like to 
do this with Outdoor Ambassadors 
because the organization has helped 
to educate me about the importance 
of environmental issues and I want 
to share that with others. Despite 
my upcoming high school graduation 
I don’t know yet what I am going 
to become, however whether I am 
a doctor,  a computer specialist, 
or some other profession – I will 
always stay focused on developing 
environmental awareness. 

What is the most successful 
project that the Kukës AN Club 
has completed?
There are many projects we as a 
club have completed but according 
to me the project that has made the 
largest impact and I have enjoyed the 
most is the project we organized two 
times now in the secondary schools. 
In this activity the idea was that high 
school students would decide on the 
most pressing environmental topics, 
these included: water, air, and acoustic 
pollution; climate change, its causes 
and what can we do to prevent it; and 
the harmful effects of plastic bag use. 
Once we decided on topics we gave 
presentations to younger students 
in order to spread environmental 
awareness. We went into 4 schools 

the first year and 5 schools the 
second year. This year 15 high 
school student attended while last 
year there were 25 high school 
students. There were fewer students 
this year because we learned from 
the first year that the project 
could be completed effectively 
with less student. Also the criteria 
for participation was more strict 
this year including: participation 
points, oratory skills, knowledge of 
environmental topics, and leadership 
abilities. The participants were 
selected in a meeting with their peers 
by a vote on all criteria. 
Our aim in completing this project 
was that we could help the younger 
students to start to change their 
behaviors and mentalities. Though 
our first aim was simply to raise 
awareness of the younger students 
we eventually came to see that 
there was the possibility to grow the 
project from just being theoretical 
to being something that can go into 
practice, by changing the mentalities 
of the students and giving them 
concrete ideas of things they could 
do to make a difference in protecting 
the environment. 

What made the project a 
success, in your opinion?
That we moved from a theoretical 
project to one that can be used 
in everyday life by teaching the 
students not only about the topics 
but about what about what they 
could do to make a positive change 
for the environment. Also to show 
them that all our efforts up until this 
point were not because someone 
told us or made us do these things 
but that we wanted to help and 
make these changes ourselves. That 
the high school students were able 
to use their training from Outdoor 
Ambassadors and the knowledge they 
had gained from the organization 
and then go out and do a project 
that they had developed and were 

interested in led to a more successful 
project. 

Any words of advice for other 
clubs about completing a 
successful event? 
First,  I would start with participation 
points or students involvement in 
the group. OA group leaders need to 
evaluate their fellow participants and 
see how involved they are because 
all students should be participating 
in all events – not only excursions. 
So it is important that student 
leaders determine which students 
are dedicated and most involved all 
of the time. Second, based on the 
community you live in people should 
work to change the mentality of your 
community permanently. In Albania 
the idea is that the environment 
starts at the front door of your 
house and extends from there only 
inside of the houses, but really 
the full environment is all of the 
outdoors. Students need to develop 
different projects not just for specific 
topics but projects that have a big 
intention of changing the mentality of 
people so that the future of Albania 
can improve. Lastly, it is important 
that the OA group runs smoothly 
internally for things like who will 
take care of participation points but 
they also need to take care about 
what types of projects they do in 
their sites. For example, in Fier the 
biggest problem may be river water 
pollution, but in Kukës our largest 
problem may be a lot of littering, 
so each site needs to evaluate what  
problems they have and make events 
from these ideas because they draw 
the most people. For example, if we 
started working on polluted drinking 
water here in Kukës people will not 
attend our events and support us 
because they don’t see it as much of 
a problem but if we do a project on 
litter people will be interested and 
attend and we will be able to educate 
more people and gain their support.

AWArENEss rAIsING IN KuKësingrit tota & jennifer mayton
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hIstOrIA E Një PrOjEKtI të 
suKsEshëm Në KuKësingrit tota & 

jennifer mayton
një student dhe an 
pjesmarrje përshkruan 
një histori suksesi në 
punën e tyre si klub lokal 
në Kukës. 

Emri: Ingrit Tota
Mosha: 18 vjec
Shkolla: Havzi Nela
Qyteti: Kukës
Pjesëmarrës i AN që nga: viti 
2009

Aspiratat / Planet për të 
ardhmen: 
“Unë do të doja të zgjeroja 

aktivitetet e Ambasadorëve të 
Natyrës në universitete, sepse unë 
së shpejti do të jem një student në 
universitet dhe ka shumë studentë që 
janë të interesuar në temat e mjedisit. 
Përveç kësaj, me studentët më të 
rritur ka më shumë mundësi për 
shumë projekte të mëdha. Unë do të 
doja ta bëja këtë me Ambasadorët e 
Natyrës, sepse kjo organizata më ka 
ndihmuar dhe edkuar mua në lidhje 
me rëndësinë e çështjeve mjedisore 
dhe unë dua të ndaj këtë me të tjerët. 
Pavarësisht se cfarë fushe do të 
vazhdoj në universitet, unë gjithmonë 
do të jem I fokusuar në zhvillimin e 
ndërgjegjësimit mjedisor. 

Cili është projekti më i 
suksesshëm që klubi AN Kukës 
ka përfunduar?
Ka shumë projekte që ne si klub 

kemi përfunduar, por sipas meje 
projekti që ka patur ndikimin më 
të madh është projekti që kemi 
organizuar dy herë në shkollat e 
mesme. Në këtë aktivitet nxënësit e 
shkollës së mesme do të vendosnin 
për temat më të ngutshme mjedisore, 
këto përfshinin: ujin, ajrin, ndotjen 
akustike dhe, ndryshimin i klimës, 
shkaqet e saj dhe se çfarë mund të 
bëjmë për të parandaluar atë, dhe 
efektet e dëmshme të qeseve plastike 

që ne përdorim. Pasi vendosëm temat 
e zgjedhura ne përgatitëm prezantime 
për studentët e rinj në mënyrë që të 
përhapnim ndërgjegjësimin mjedisor. 
Ne shkuam në 4 shkolla të vitit të 
parë dhe 5 shkolla në vitin e dytë. 
Këtë vit  15 studentë të shkollave të 
mesme morën pjesë, ndërsa vitin e 
kaluar ka pasur 25 nxënës. Kriteret 
për pjesëmarrje këtë vit ishin më 
të rrepta, duke përfshirë: pikat e 

pjesëmarrjes, aftësitë oratorike, 
njohuri të temave mjedisore, dhe 
aftësitë udhëheqëse. Pjesëmarrësit 
janë përzgjedhur në një takim me 
kolegët e tyre nga një votim për 
të gjitha kriteret. Qëllimi ynë në 
plotësimin e këtij projekti ishte që 
ne të mund të ndihmojnë studentëve 
të rinj për të filluar për të ndryshuar 
sjelljet dhe mentalitetet e tyre. 
 
Sipas mendimit tuaj, cfarë e 
bëri të sukseshëm këtë projekt?
Ne lëvizëm nga një projekt teorik 

në një që mund të përdoret në jetën 
e përditshme duke i mësuar nxënësit 
jo vetëm në lidhje me temat, por për 
atë që ata mund të bëjnë për të bërë 
një ndryshim pozitiv për mjedisin. 
Studentët e shkollës së mesme ishin 

në gjëndje  të përdorin trajnimin 
e tyre nga Ambasadorët e Natyrës 
dhe njohuritë që kishin fituar nga 
organizata dhe më pas zhvilluan një 
projekt për të cilin ata ishin të të 
interesuar, kjo bëri që projekti të 
ishte  shumë i suksesshëm. 

Një këshillë për klubet e tjera 
në lidhje me përfundimin e një 
ngjarje të suksesshme?
Së pari, unë do të fillojë me 

pikë pjesëmarrje ose ‘përfshirjen 
e nxënësve në grup. është e 
rëndësishme që drejtuesit e 
studentëve të përcaktojnë se cilët 
nxënës janë të përkushtuar dhe më 
të përfshirë gjatë gjithë kohës. Së dyti, 
bazuar në komunitetin ku jetojnë 
njerëzit duhet të punojnë për të 
ndryshuar mentalitetin e komunitetit 
të tyre. Në Shqipëri është ideja që 
mjedisi fillon në derën e përparme 
të shtëpisë tuaj dhe shtrihet nga 
atje vetëm brenda në shtëpi, por 
në të vërtetë e mjedisi përfshin 
gjithcka, shtëpinë dhe përtej saj. 
Nxënësit kanë nevojë për zhvillimin 
e projekteve të ndryshme, jo vetëm 
për tema të veçanta, por projektet që 
kanë një qëllim të madh e ndryshimin 
e mentalitetit të njerëzve në mënyrë 
që e ardhmja e Shqipërisë të jetë 
më e mirë. Gjëja e fundit është që ju 
të punoni brenda grupit tuaj: është 
e rëndësishme që grupi të rritet pa 
problem. Por ata gjithashtu duhet të 
kujdesen për projektet që ata bëjnë 
në vendin e tyre. Për shembull, në 
Fier problemi më i madh mund të 
jetë ndotja e  ujit të lumit, por në 
Kukës problemi më I madh mund të 
jenë mbetyrinat, në këtë mënyrë çdo 
vend ka nevojë për të vlerësuar se 
çfarë problemesh ata kanë. Ne duhet 
të bëjmë projekte në mënyrë që të 
tërheqim vëmendjen e njërëzve dhe 
t’i edukojmë ata duke fituar besimin 
e tyre. 

ingRit tota
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1)  Can you tell us a little about 
your background and experience with 
environmental issues in and outside of 
the United States, whether personal or 
professional?

My formal training includes an 
undergraduate degree in natural 
resources, a science based program 
which you might think of as “applied 
ecology,” and which included lots 
of study in biology, ecology, geology, 
soils, meteorology, and so on. I then 
expanded my interests to include 
the relationship of people to the 
environment by getting a Master’s 
degree in environmental health. After 
working for a few years, I returned to 
school to study for a PhD in natu-
ral resources management, where I 
added such fields as environmental 
economics, law, and government, so 
that I felt more comfortable crossing 
traditional disciplinary boundaries as 

I tried to understand problems and 
seek ways to solve them. Many times, 
the solutions to environmental prob-
lems involve fields which most people 
don’t think of as “environmental,” like 
sociology. 

 My experience includes developing 
pollution control and habitat protec-
tion programs in the US as well as 
lots of education- teaching at univer-
sities and in informal programs for 
adults, for example. Outside the US, 
I have worked in Bosnia and central 
Asia- regions with spectacular envi-
ronmental resources but also with 
serious problems, whether from over 
irrigation, industrial pollution, air pol-
lution from inefficient use of coal, or 
other causes.

2)  Your perspective on dealing with 
environmental problems includes both 
formal study and active involvement, and 
goes back to the early days of the mod-

ern “Environmental Movement” in the 
US. No one likes to think that everything 
they know can be summed up in a sen-
tence or two, but are there a few basic 
points you think we should think about 
as we deal with environmental issues 
here in Albania?

 
I have seen huge changes in the 

environment and how we deal with it 
since I was in high school during the 
first “Earth Day” celebration in 1970- 
an event which helped make me 
choose the environment as a career. 
So, I have lots of opinions, and I like 
to think they include some important 
concepts. It would take far too long 
to support each of the comments 
below with a story or rationale, but I 
hope they make sense on their own. 
As I have the opportunity to work 
more with you, I look forward to ex-
ploring each of these ideas with you.

1) Start small- you cannot “fix” 
everything all at once, and a small 
success will help you move on to 
tackle the next problem

2) Understand that things take 
time- Cleaning up the environ-
ment is a marathon, not a 100 
meter dash. Pace yourself, and 
remember that sometimes, there 
will be setbacks

3) Learn, learn, learn. Just 
about everything is useful in 
understanding the environment- 
biology and other sciences of 
course, but economics, political 
theory, sociology (why do people 
do that?), psychology, and just 
about anything you can think of. 

4) Related to 3, above- rec-
ognize that systems are compli-

cated- when you do something to 
part A, something will eventually 
happen to part Z. It’s true for 
ecosystems, and it is true for hu-
man systems too.

5)  Teach and educate- it’s the 
best way to get supporters and 
coworkers, so you don’t feel so 
alone. And, the best way to learn 
something well is to try to teach 
it.

6) Get others involved- there 
is strength in numbers- see above 
and below for points related to 
this one.

7) Listen. Usually, the com-
plaints of your opponent include 
information which really should 
be incorporated into decision 
making. By listening and work-

ing to understand, you will gain 
trust- and insights which will 
make your solutions better and 
more acceptable to more people. 
And nothing impresses people 
like having allies who were once 
enemies.

8) Celebrate success- small 
steps forward are still steps 
forward.

9) Learn from failure- no one 
gets it perfect every time, but if 
you learn something from your 
attempt, you have a better chance 
next time.

10) Once in a while, take time 
to look at “the big picture” – you 
will be amazed that what you 
think of as no progress is actually 
a lot of it.

10 Rules to Working on environmental issues

AN INtErVIEW WIth jOhN hErrINGdirector of programming and training, peace corps albania
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Një INtErVIstë mE jOhN hErrING
1) Mund të na thoni pak për 

kualifikimin dhe eksperiencën tuaj 
me çështjet e mjedisit brenda dhe 
jashtë Amerikës, qofte personale ose 
profesionale?

Trajnimi im formal përfshin një 
diplomë universitare në burimet 
natyrore, një program shkencor i 
cili mund të konsiderohet ‘ekologji e 
aplikuar,’ dhe i cili përfshiu studime të 
shumta  në biologji, ekologji, gjeologji, 
dhera, meteorologji, dhe etj.  Pastaj 
unë zgjerova interesat e mia, duke 
përfshirë marrëdhënien e njerëzve 
me mjedisin duke marrë një master 
në shëndetin mjedisor.  Pasi  punova  
për disa vite, u ktheva për të studiuar 
për një doktoratur në menaxhimin e 
burimeve natyrore, ku unë shtova fusha 
të tilla, si ekonomia mjedisore, juridike, 
dhe qeverisje, kështu që u ndjeva më 
mirë duke kaluar kufijtë e tradicionale 
të disiplinës meqenëse unë përpoqa 

të kuptoja problemet dhe t’i zgjidhja 
ato.  Në shumë rastet, zgjedhjet për 
problemet mjedisore përfshijnë fusha 
të cilat shumë njerëz nuk i mendojnë si 
‘mjedisore,’ si sociologjia.

Eksperienca ime përfshin zhvillimin 
e  kontrollit të  ndotjes dhe programet 
e mbrojtjes se habitateve  në Amerikë 
si  edhe shumë arsimime – duke dhënë 
mësim në universitet dhe në programet 
joformale  për të rriturit, për shembull.  
Jashtë Amerikës, kam punuar në 
Bosnjë  dhe në Azinë  Qendrore 
– rajone me burime mjedisore të 
mrekullueshme por gjithashtu me 
probleme serioze, qoftë gjatë vaditjeve, 
ndotjes  industriale, ndotjes së ajrit nga 
përdorimit joefektiv të qymyrgurit , ose 
për arsye të tjera.

2) Perspektiva  juaj në  përballimin e  
problemeve mjedisore përfshin  studimin  
formal dhe përfshirjen  aktive, dhe ka 
të bëj me ditët të hershme  të “Lëvizje 

Mjedisore”moderne  në Amerikë.  Asnjeri 
nuk do të pëlqente  të mendoje që 
gjithçka që ata dinë  mund të përmblidhet  
me një fjali  ose dy, por janë disa pika  
baze  që mendoni që ne duhet të marrim 
parasysh se si përballojmë problemet 
mjedisore në Shqipëri?

Unë kam parë ndryshime të mëdha 
në mjedis dhe si e merremi me të që 
kur  isha në shkollën e mesme gjatë 
festimit të  parë të  “Ditës  së Tokës” 
në 1970 – një rast i cili  ndihmoi të më 
bënte të  zgjidhja  mjedisin si profesion.  
Kështu që, kam shumë opinione, dhe 
unë  pëlqej të mendoj se ato përfshijnë  
disa ide të rëndësishme.  Do kërkonte 
tepër  kohë të mbështesja  secilin prej 
komenteve të më poshtme me një 
histori, por shpresoj që kuptohen vet.  
Meqenëse kam  mundësinë  të punoj 
më shumë me ju, jam i emocionuar të 
eksploroj secilën prej këtyre ideve me 
ju.

1) Filloni me pak – nuk mund të 
‘riparoni’  gjithçka  njëherësh, dhe 
një sukses i vogël do të ju ndihmoj 
të vazhdoni të përballoni problemin 
tjeter.

2) Kuptoni se gjerat  duan kohë – 
Të pastrosh mjedisin është njësoj si 
një maratonë, jo një garë 100 metër. 
Jepini ritëm vetes, dhe mbani mend 
që ndonjëherë, do te ketë pengesa.

3) Mësoni, mësoni, mësoni.  Pak a 
shume  gjithçka është e përdorshme 
për të mësuar për mjedisin – bi-
ologji dhe shkenca të tjera patjetër, 
por edhe ekonomia, teoria politike, 
sociologjia (pse bëjnë njerëzit këtë?), 
psikologji, dhe pak a shume çdo gjë  
tjeter që mund të imagjinoni.

4) Në lidhje me pikën e 3të, lartë 
– kuptoni që sistemet janë të ndër-

likuara – kur bëni diçka te pjesën A, 
diçka do të ndikoj pjesën Z.  është e 
vërtetë për ekosistemet , dhe është 
e vërtetë për sistemet njerëzore 
gjithashtu.

5) Mësoni dhe edukoni – eshte 
mënyra më e mirë të merrni 
mbështetësit dhe bashkëpunëtorët, 
kështu që s’do të ndiheni vetëm.  
Dhe, mënyra më e mirë për të 
mësuar diçka është të provoni t’ia  
mësoni dikujt atë.

6) Përfshini të tjerë – ekziston 
force në numra – shikoni lartë dhe 
poshtë për pikat e lidhura me këtë.

7) Dëgjoni.  Zakonisht, kritikat e 
armiku tuaj përfshijnë informacionin 
i cilin duhet të merret parasysh në 
marrjen e vendimeve.  Duke dëgjuar 
dhe punuar për të kuptuar, do të 

merrni besimin  – dhe brendësitë  
të cilat do t’i bëjnë  zgjedhjet më 
të mira  dhe më të pranueshme  
për më shumë njerëz.  Asgjë nuk i  
impresionon  njerëzit sikur ju do të 
keni miq ata  që ishit një herë armiq.

8) Festoni suksesin – hapa të 
vogla përpara mbeten  hapa  për-
para.

9) Mësoni nga dështimet – asnjeri 
nuk ka  një sukses të  përkryer çdo 
herë, por nëse mësoni diçka nga 
provoja juaj, do të keni  shans më e 
mirë për herën tjeter.

10) Herë pas here, merrni kohë 
të shikoni “pamjen e madhe” – do 
të mahniteni që çfarë mendoni si jo 
përparim është në fakt shumë i tillë.

10 Rregulla në punën me problemet Mjedisore      

drejtori i programimit dhe trajnimeve, korpusi i paqes, shqipëri
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Since its founding in 2008, Outdoor 
Ambassadors has helped shape the 

minds of Albanian youth, educating 
them about their surrounding 
environment and teaching them how 
to respect, protect, and enjoy it. Last 
year was no exception. Youth from 
all over the country participated in 
Green Up Albania, an environmental 
awareness campaign and national trash 
clean up day; nine students traveled 
to the United States to explore a 
new wilderness and new attitudes 
towards the environment; twenty seven 
Albanians participated in a leadership 
conference in Elbasan where they 
began developing projects and ideas to 
implement in their own communities. 
Through all of these projects we began 
to realize that a greener Albania is 
possible and that we, as individuals, 
are the way to get there. In the 
upcoming year we plan to revisit and 
expand upon many of our previously 
successful projects, as well as search 
for new, creative ways to promote 
the environment and environmental 
leadership in Albania. Discussions and 
planning have already begun regarding 
Earth Day and Green Up Albania, as 
well as for a week long summer camp.

In order for Outdoor Ambassadors 
to continue promoting the 
environment and sustainability 

throughout Albania, it is necessary 
to focus on the sustainability of our 
organization. Currently, Outdoor 
Ambassadors is administered by United 
States Peace Corps Volunteers. While 
we hope that Outdoor Ambassadors 
will always have a strong relationship 
with Peace Corps, it is also our hope 
that Outdoor Ambassadors can 
become its own thriving organization 
run by Albanians. We have begun to 
make progress in this direction with 
the addition of Albert Çepi, Jona 
Çepi, and Arjan Bilo to the Outdoor 
Ambassadors committee. We are 
grateful for their participation and look 
forward to collaborating with them 
over the coming year. Additionally, as 
we enter our fourth year of existence 
and some of our founding members 
begin to enter university, we hope to 
find new and challenging ways for them 
to take up leadership positions. Over 
the past three years they have grown 
as leaders and proven their dedication 
to this organization; now it is time to 
see what they can do in positions of 
responsibility. 

In addition to building our 
relationships with individuals in 
Albania, we must also begin to 
strengthen our relationship with 
other organizations, both inside and 
outside of Albania. We must recognize 

our common purpose with other 
environmental organizations and 
combine our resources to maximize 
our impact. During our leadership 
training in Elbasan, we were fortunate 
to have guest speaker Mihallaq Qirjo, 
Country Office Director of REC 
(Regional Environmental Council). This 
organization’s knowledge and expertise 
was an inspiration to all of us. We have 
also begun to develop our relationship 
with Green Up Vermont, an American 
organization focused on environmental 
issues in the state of Vermont. They are 
a wealth of information and we hope 
that we can use their experience as 
we move into the coming year. Lastly, 
we hope to continue to build our 
relationship with local schools and the 
Ministry of Education. Support from 
local educators is essential in continuing 
our steady growth and participation.

We are grateful for the students and 
Peace Corps Volunteers that dedicate 
their time to promoting the three 
main goals of Outdoor Ambassadors: 
to educate the new generation of 
Albanian youth about the environment, 
to develop these youth into community 
leaders who build collaborative 
projects, and to create experiences in 
nature that raise their appreciation of 
it.  We look forward to their continued 
support and to a successful 2011.

LOOKING fOrWArd
kyle sherwood

OA Leadership Training | November, 2010
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Në të ArdhmEN
Që nga themelimi i saj në 2008,  

Ambasadorët e Natyrës kanë 
ndihmuar në formësimin e mendjeve 
të të rinjve shqiptarë, edukimin e tyre 
në lidhje me mjedisin rrethues të tyre 
dhe i ka mësuar ata si të respektojnë, 
mbrojnë, dhe të gëzojë atë. Edhe 
viti I kaluar nuk ishte përjashtim. Të 
rinjtë nga e gjithë vendit morën pjesë 
në “Green Up Albania”, një fushatë 
sensibilizuese për mjedisin dhe ditën 
ndërkombëtare te mbledhjes së pleh-
rave; Nëntë nxënës udhëtuan për në 
Shtetet e Bashkuara për të eksploruar 
një vend të ri dhe qëndrime të reja ndaj 
mjedisit; 27 studentë shqiptarë morën 
pjesë në një konferencë për udhëheqje 
në Elbasan ku ata filluan zhvillimin e 
projekteve dhe ideve për të zbatuar në 
vet komunitetin e tyre. Nëpër të gjitha 
këto projekte kemi filluar të kuptojnë 
se është e mundur për të patur një 
Shqipëri më të gjelbër dhe se ne, si 
individë, jemi mënyra për të arritur 
atje. Në vitin e ardhshëm kemi në plan 
të rishqyrtojnë dhe të zgjeruar shumë 
nga projektet tona të sukseshme, si 
dhe do të kërkojmë për mënyra të reja, 
për të nxitur mjedisin dhe mjediset 
udhëheqëse në Shqipëri. Diskutimet 
dhe planifikimet e kanë filluar tashmë 
në lidhje me Ditën e Tokës dhe Green 
Up Albania, si dhe për një javë të plotë 
kampi veror. 

Në mënyrë që Ambasadorët e 
Natyrës të vazhdojnë promovimin dhe 
qëndrueshmërine e mjedisit në të gjithë 
Shqipërinë, është e nevojshme që të 
përqëndrohemi në qëndrueshmërinë 
e organizatës sonë. Aktualisht, grupi 
Ambasadorët e Natyrës administrohet 
prej vullnetarëve të Korpusit të Paqes 
të  Shteteve të  Bashkuara. Ndërkohë 
që ne shpresojmë se Ambasadorët 
e Natyrës gjithmonë do të ketë një 
marrëdhënie të ngushtë me Korpusin 
e Paqes, ne gjithsashtu shpresojmë që 
Ambasadorët e Natyrës, mund të bëhet 
një grup I organizuar dhe drejtuar 
nga vetë shqiptarët. Ne kemi filluar 
të bëjmë progres në këtë drejtim me 

shtimin e Albert Cepi, Jona Cepi, dhe 
Arjan Bilo  në komitetin e Ambasa-
dorëve të Natyrës. Ne jemi mirënjohës 
për pjesëmarrjen e tyre dhe jemi të 
gatshëm  për të bashkëpunuar me ta 
gjatë vitit të ardhshëm. Përveç kësaj, siç 
kemi hyrë katërt vitin tonë të theme-
limit të organizatës tonë dhe disa prej 
anëtarëve tanë të themelimit kanë hyrë 
në universitet, ne shpresojmë për të 
gjetur mënyra të reja dhe sfiduese që 
ata të marrin poste drejtuese. Gjatë tre 
viteve të fundit ata kanë rritur aftësitë 
e tyre drejtuese si dhe  e kanë provuar 
përkushtimin e tyre për këtë organi-
zatë, tani është koha për të parë se 
çfarë ata mund të bëjnë në pozita me 
përgjegjësi.

Përveç ndërtimit të marrëdhënieve 
tona me individë në Shqipëri, ne duhet 
të fillojnë për të forcuar marrëdhëniet 
tona me organizata të tjera, si brenda 
dhe jashtë Shqipërisë. Ne duhet të 
njohim qëllimin tonë të përbashkët 
me organizata të tjera mjedisore dhe 
kombinojnë burimet tona për të mak-
simizuar ndikimin tonë. Gjatë trajnimit 
tonë për “Drejtues” në Elbasan, ne 
ishim me fat që kishim si folës Mihallaq 
Qirjo, Drejtorit të REC (Këshilli Rajonal 

i Mjedisit). Njohuritë dhe ekpsertizat 
e kësaj organizate ishte një frymëzim 
për të gjithë ne. Ne kemi filluar edhe 
për të zhvilluar marrëdhëniet tona me 
“Green Up Vermont”, një organizatë 
amerikane u përqëndruar në çështjet 
e mjedisit në shtetin e Vermontit. Ata 
sigurojnë një larmitet informacioni  dhe 
ne shpresojmë se ne mund të përdorin 
përvojën e tyre gjatë vitit në vijim. Së 
fundi, ne shpresojmë që të vazhdojmë 
të ndërtojmë marrëdhëniet tona me 
shkollat lokale dhe Ministrinë e Arsimit. 
Mbështetja nga mësuesit lokale është 
esenciale për të vazhduar pjesmarrjen 
dhe rritjen tonë të qëndreshme.  

Ne jemi mirënjohës për studentët 
dhe vullnetarë të Korpusit të Paqes që 
përkushtuan kohën e tyre  për promo-
vimin e tre qëllimeve kryesore të Am-
basadorëve të Natyrës: për edukimin e 
gjeneratës së re të  të rinjve shqiptarë 
në lidhje me mjedisin, për të zhvilluar 
aftësitë e këtyre të rinjve në drejtimin e  
komunitetit, të cilët ndërtojnë projekte  
bashkëpunuese, dhe për të krijuar për-
voja në natyrë që i ngrenë vlerësimin 
e tyre për të. Ne shpresojmë për 
mbështetjen e tyre të vaëzhdueshme 
dhe për një vit të sukseshëm 2011.

kyle sherwood

GreenUp Day activities | Fier
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Do you care about the environment? Does it sadden you 
to see plastic bags decorating riverbeds? Do you want to 
get to know the youth in your community? Do you like 
the outdoors? Ambassadors?! Then OA is right for you! You 
may be wondering “how do I get involved in OA”?
There are many ways to participate. Resources, contact 

information and an events calendar are available on our website. 
All committee meetings are open to  interested participants. To 
keep up with OA or get ideas about how to start and run a 
club, make sure to tune in to our bi-monthly email updates. 

GEt INVOLVEd WIth OA!
/// të angazhohesh me AN!

ONLINE///Në INtErNEt IN PErsON/// PErsONALIsht

an invitation to take part in, observe and support outdoor ambassadors

një ftesë për të marrë pjesë në të, vëzhguar dhe mbështetur me AN

- visit www.outdoorambassadors.org
- email committee@outdoorambassadors.org

- Come to a committee 
meeting 

- Start a club in 
your town!

- Ejani në një takim të 
komitetit

- Fillo një klub në qytetin tuaj!

A kujdeseni për mjedisin? A ju trishton të shikoni qeset plastike 
duke dekoruar shtretërit e lumenjve? A doni të njihni të 
rinjtë në komunitetin tuaj? A ju pëlqen natyra? Ambasadorët?! 
Atëherë AN është  për ju! Ju mund të pyesin “si mund të 
përfshihem në AN”? 

Ka shumë mënyra për të marrë pjesë. Burimet, kontaktet e 
informacionit dhe një kalendar i ngjarjeve është në dispozicion 
në faqen tonë të internetit. Të gjitha takimet e komitetit janë 
të hapura për pjesëmarrësit e interesuar. Për të vazhduar me 
AN ose të marrë ide se si të fishosh dhe të drejtosh një klub, 
sigurohuni të regjistroheni në përditësimet mujore në adresën 
tonë. 

Trail maintenance in Valbona, April, 2010


