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WWF Adria
WWF është një nga organizatat jo–qeveritare dhe jofitimprurëse udhëheqëse në botë, për
mbrojtjen e natyrës. WWF është themeluar në vitin 1961 dhe ka zyra përfaqësuese në mbi
100 vende në të gjithë globin si edhe rreth 6200 të punësuar. Organizata është krenare edhe
për mbështetësit e saj që janë mbi pesë milionë njerëz.
WWF kujdeset për gjallesat e planetit dhe qëllimi kryesor i organizatës është të ndalojë
degradimin e mjedisit natyror në botë e të ndërtojë një të ardhme, ku njerëzit mund të
jetojnë në harmoni me natyrën nëpërmjet:
• Ruajtjes së diversitetit biologjik në botë
• Sigurimit që përdorimi i burimeve të rinovueshme natyrore të jetë i qëndrueshëm
• Promovimit të uljes së nivelit të ndotjes dhe konsumit të mbetjeve

Në rajonin e Harkut Dinarik, i cili është një pjesë e Mesdheut dhe e eko–rajoneve të zones
së Danub–Karpateve, WWF është i pranishëm që nga fillimi i këtij shekulli. Nëpërmjet
katërmbëdhjetë projekteve ne kemi kontribuar me sukses në ruajtjen e biodiversitetit.
Duke njohur mirë rrethanat lokale dhe nevojat e vërteta, kemi sjellë përvoja të larta
ndërkombëtare dhe njohuri në mbrojtjen e natyrës.
Në fillim të vitit 2015, WWF Adria u themelua me qendër në Kroaci dhe në mënyrë aktive
punon në Shqipëri, Bosnje dhe Hercegovinë, Kroaci, Kosovë *, Maqedoni, në Malin e Zi,
Serbi dhe në Slloveni. Në kuptimin operativ, ne jemi pjesë e programit mesdhetar të WWF,
misioni i të cilit është ruajtja dhe menaxhimi i qëndrueshëm i pyjeve, ekosistemeve detare
dhe ujërave të ëmbla, si dhe zonat e mbrojtura në rajonin e Mesdheut.
Qëllimi kryesor i WWF Adria është mbrojtja e mjedisit natyror, biodiversitetit dhe
proceseve ekologjike në zonën e Harkut Dinarik.
*Emërimi është pa paragjykim ndaj pozitës apo statusit dhe në përputhje me Rezolutën 1244/99 dhe Opinionin ICJ të Deklarates së
Pavarësisë së Kosovës.

WWF ADRIA

ZONAT E MBROJTURA Ne nxisim vendosjen e duhur të

menaxhimit të zonave të mbrojtura, si dhe krijimin e rrjeteve
për bashkëpunimin e ngushtë me popullatën lokale dhe
aktorët e interesuar, duke theksuar përfitimet e ekosistemit
për njerëzit që jetojnë në afërsi të tyre. Ne gjithashtu
inkurajojmë themelimin e shoqatës “Parqet Dinarike – një
rrjet i zonave të mbrojtura Dinarike “, anëtarët e të cilit
përfshijnë 50 parqe (zona të mbrojtura) të rajonit.

UJËRAT E ËMBLA Ne punojmë për rivitalizimin dhe mbrojtjen e

ekosistemeve të lumenjëve dhe ligatinave në rajonin e Harkut
Dinarik, duke rritur ndërgjegjësimin mbi rreziqet e ndërtimit
të hidrocentralit për biodiversitetin dhe komunitetet lokale.
Ne mbështesim njohjen e Rezervës së Biosferës Ndërkufitare
Mura–Drava–Danubi përmes Austrisë, Kroacisë, Hungarisë,
Serbisë dhe Sllovenisë nga UNESCO.
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PYJET Ne jemi duke punuar në avancimin e proçeseve për

shpalljen e pyjeve me vlerë të lartë të ruajtjes në Bosnjë
dhe Hercegovinë, si dhe të mbështesim proçesin e tyre të
çertifikimit. Ne inkurajojmë zhvillimin e Standardeve unike
të FSC–së për menaxhimin e burimeve pyjore, zhvillojmë
seminare edukative dhe mbështesim proçesin e zhvillimit te
Ligjit të Pylltarisë së Federatës së B&H.

DETET Ne bashkëpunojmë me zonat e mbrojtura detare
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përmes zhvillimit të aktiviteteve të qëndrueshme
ekonomike dhe promovimit të turizmit të qëndrueshëm
bazuar në burimet natyrore. Ne promovojmë peshkimin e
qëndrueshëm, duke mbështetur si peshkatarët ashtu edhe
fondin për rimëkëmbjen e sasisë së peshqëve në vendet në
zhvillim.

RRITJA E NDËRGJEGJËSIMIT Ne organizojmë fushata edukative
dhe jemi duke punuar në mënyrë aktive me shkolla,
për të rritur ndërgjegjësimin te fëmijët dhe të rriturit
rreth problemeve mjedisore. Në mënyrë që të sigurojmë
vazhdimësinë e jetës sonë, ne të gjithë së bashku duhet të
punojmë për të reduktuar gjurmët tona ekologjike.
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NGRITJA E KAPACITETEVE Ne organizojmë trajnime dhe takime
të shkëmbimit të eksperiencave për punonjësit e zonave
të mbrojtura dhe institucioneve përkatëse, si dhe për
përfaqësues nga organizatat joqeveritare, për të siguruar
mbrojtjen e natyrës në të gjithë rajonin në mënyrë sa më
efektive.

BIZNES I QËNDRUESHËM Ne bashkëpunojmë me bizneset

për të rritur ndërgjegjësimin mbi parimet e zhvillimit të
qëndrueshëm dhe përgjegjësinë e tyre sociale.
Ne inkurajojmë kompanitë që në mënyrë aktive të marrin
pjesë në zgjidhjen e problemeve mjedisore.

WWF ADRIA VEPRON NË TËRË RAJONIN, NDËRSA SELIA ËSHTË NE
ZAGREB, KROACI

Drejtor: Martin Šolar ︱ msolar@wwf.panda.org
Komunikimet: Petra Boić Petrač ︱ ppetrac@wwf.panda.org
Partneritet me korporatat: Martina Šubašić
msubasic@wwf.panda.org
© 1986, simboli Panda dhe ® “WWF” është marka e regjistruar mbrojtëse e WWF-World Wide Fund For
Nature (më herët World Wildlife Fund); WWF Adria, Budmanijeva 5, 10 000 Zagreb, Kroaci
Tel. + 385 1 5509 623 adria.panda.org

ADRIA.PANDA.ORG

WWF Adria:

