UDHËRRËFYESI PËR JETESË TË GJELBËRT NË KOSOVË

Ky udhërrëfyes është përpiluar nga vullnetarë të Programit për Vullnetarë të OKB-së (UNV) dhe të OJQ-së The Ideas Partnership. Ne poashtu iu kemi kërkuar informata OJQ-ve të tjera të cilat punojnë në fushën
e mjedisit në Kosovë dhe kemi kontaktuar listën e adresave elektronike
të “Prishtinë Green Drinks” për ide dhe informata shtesë. Përqëndrimi
ynë ka qenë mbledhja e informatave mbi shërbime të cilat mund t’ju
ndihmojnë njerëzve në Kosovë të jetojnë në mënyrë të qëndrueshme
dhe që përkrah zgjidhjet me përgjegjësi mjedisore dhe sociale. Meqë
ky udhërrëfyes ka të bëjë enkas me Kosovën, ne nuk kemi përfshirë
detaje mbi jetesën e gjelbërt në përgjithësi (p.sh. ndalni dritat kur të
dilni nga dhoma, mos e lëni ujin lëshuar kur lani dhëmbët) të cilat
mund të gjendën nëpër udhërrëfyes të tjerë mbi jetesën e gjelbërt.
Ne shpresojmë që ky udhërrëfyes do t’ju ndihmoj të jetoni në Kosovë
në një mënyrë që mbron mjedisin edhe ashtu të brishtë këtu. Dëshirojmë që ky udhërrëfyes të jetë burim i qëndrueshëm dhe shpresojmë
se do të rifreskohet nga persona të tjerë duke shtuar informata të reja
në verzionin online, i cili gjendet në uebfaqen e The Ideas Partnership www.theideaspartnership.org. Ne jemi përpjekur ta kontrollojmë
detajisht tekstin, por nëse gjeni ndonjë pasaktësi apo diçka që kemi
harruar, ju lutem dërgoni email në theideaspartnership@gmail.com ose
postoni një koment online.

Redukto, ripërdor dhe riciklo
Në Kosovë nuk ka objekte publike për riciklim. Në vend të kësaj, qindra
punëtorë nga sektori joformal në Kosovë gërmojnë nëpër mbeturina
për të grumbulluar plastikë, metale dhe xhama të cilat i shesin. Kështu
që, nëse sëpari i ndani mbeturinat tuaja në shtëpi, në një mënyrë ju
do të kontribuoni në ndarjen dhe riciklimin efikas të mbeturinave në
Kosovë. Më poshtë mund të gjeni një listë të disa nismave të riciklimit
të cilat po i hapin rrugën një Kosove më ekologjike.
Projekti i riciklimit të The Ideas Partnership
Një projekt fitimprurës i lansuar në maj 2012 nga OJQ-ja The Ideas Partnership
me përkrahje financiare nga KFOS-i. 10 burra rom, ashkali dhe egjiptian nga
një lagje në Fushë Kosovë do të grumbullojnë shishe plastike, letër të bardhë
të printerëve dhe metale të cilat mund të riciklohen, duke përdorur një biçikletë
dhe karrocë dhe do t’ia shesin një kompanie të riciklimit. Kontaktojeni nëse jeni
në rajonin e Prishtinës apo Fushë Kosovës dhe dëshironi që mbeturinat tuaja
të grumbullohen në mënyrë ad-hoc apo të rregullt.
Kontakt - Tel: 044 584 215 Email: theideaspartnership@gmail.com

SRI Kosova
Një kompani simotër e SRI AG në Lucern, Zvicër, grumbullon mbeturina
ricikluese si letër, karton, shishe plastike, filma, kutia alumini dhe i proceson
dhe i përgatit për riciklim. Kompania gjendet në zonën industriale në drejtim të
Fushë Kosovës.
Kontakt: Tel: 044 148 608 Email: valdet.azemi@sri.ag

Plastika SHPK
Një fabrikë në Podujevë që riciklon shumë lloje të plastikave dhe i grumbullon
ato nga zyret/organizatat kur mblidhet një sasi e mjaftueshme.
Kontakt – Tel: 038 534549

EnvriCon Shërbime konsullore mbi mjedisin
Është e specializuar në trajtimin/heqjen e mbeturinave të rrezikshme nga tokat
e ndotura. Poashtu grumbullon shishe të plastikës, karton, letër dhe bateri
(përfshirë bateritë për vetura).
Kontakt – Ruzhdi Thaqi Tel: 044 194 666 Email: envricon@gmail.com

Projekti i Kapakëve në Kosovë
Grumbulloni kapakët e shisheve tuaja të plastikës dhe dhurojani Projektit
të Kapakëve në Kosovë. Qëllimi i këtij projekti është që të grumbullohen
kapakët e shisheve të plastikës, t’i dërgohen një kompanie riciklimi shkëmbim
me karroca invalidësh për njerëz me nevoja të veçanta. Karrocat blihen me
përfitimet nga plastika e ricikluar. 250kg kapakë plastike duhet të grumbullohen
për një karrocë.
Për më shumë informata, vizitoni faqen e këtij projekti në
Facebook: Kosova Cap Project

Dhuroni libra, veshmbathje, mobile që nuk ju nevojiten
Dhuroni libra të përdorura në librarinë dhe qendrën kulturore 7arte, Rr Sheshi
“Mehe Uka” kati: VI, Biblioteka e qytetit, 40000, Mitrovicë (kati 6, objekti i ishOSBE-së).
Kontakt – Tel: 049 211 771 Email – shatearte@yahoo.com
Webfaqe: www.7-arte.org
Ju poashtu mund t’i dhuroni rrobat dhe mobilet që nuk ju duhen Kryqit të Kuq
të Kosovës në degën në Prishtinë, afër librarisë Dit’ e Nat’, Rr Fazli
Grajçevci 5.
Kontakt – Tel: 038 229 218
The Ideas Partnership poashtu grumbullon rroba të përdorura dhe varëse
rrobash për një dyqan social si dhe rroba për t’ua dhuruar familjeve nevojtare
të komunitetit Romë, Ashkali dhe Egjiptian në Fushë Kosovë.
Kontakt – Tel: 044 584 215 Email: theideaspartnership@gmail.com

Riparimi i rrobave të vjetra
Në mënyrë që të reduktohet sasia e mbeturinave nga rrobat e vjetra që hidhen
kur nuk ju bien më apo kanë defekte të vogla, ju mund t’i riparoni ato para
se t’i zëvendësoni me rroba të reja. Rrobaqepësit kosovarë i kanë çmimet
shumë të arsyeshme dhe ka mjaft rrobaqepës nepër qytetet kryesore. The
Ideas Partnership poashtu e ka përkrahur një projekt në fshatin e të kthyerve
në Sërbobran, afër Istogut, përmes dhurimit të makinave të qepjes dhe
trajnimeve. Nëse jetoni apo punoni në afërsi, atëherë mund t’i lëni rrobat tuaja
për riparim dhe kthim në Prishtinë (por kthimi i rrobave nga fshati varet nga
vizitat javore që i bëjmë në fshat).
Kontakt – Tel: 044 661 797 Email: theideaspartnership@gmail.com

Bleni gjëra të përdorura për një ndikim ekologjik – zero. Ka gjithnjë
e më shumë dyqane me gjëra të përdorura në Kosovë. Të gjitha
vendet e poshtëpërmendura mund të gjenden në google maps (shiko
uebfaqën tonë për linqet).
BRECA Dyqan me Gjëra të Përdorura
Rr Vëllezërit Fazliu
Gjendet pak më lartë se ProCredit Bank dhe ka një shenjë të madhe me të
gjelbër dhe të verdhë në të cilën shkruan *VINTAGE*RETRO*. Kryesisht shiten
veshmbathje, ka edhe çarçafë, perde dhe mbulesa për shtëpi. Sipas ekspertit
tonë për gjëra të përdorura, BRECA është dyqani më i mirë “second hand” në
Prishtinë me një varg veshmbathjesh të stilit retro nga vitet e 1960’ deri 1990’.
Rroba banjo të 1960’, Fustane të viteve 1970, Pantollona të shkurtë për vrapim
të viteve 1980’, Rroba deti të viteve 1960’, Shalla të viteve 1970’ dhe veshje
(ose trenerka) sportive të viteve 1980’ për meshkuj, femra dhe fëmijë! Ky është
lloj i dyqanit që do të mund të gjenit në Camden të Londrës apo në Kreuzberg
të Berlinit. Me çmime të arsyeshme (€3 bluzat, €2 fundat).

Dyqan me Rroba të Përdorura
Rr Luan Haradinaj nr. 32
Një dyqan i vogël por elegant për veshmbathje të përdorur. Pak më i shtrenjtë
se të tjerët (fustanet 8-10€), por ka një ndër koleksionet më të mira të viteve 70’
-80’ të gjërave unike në Prishtinë.

Restor
Rr Rexhep Mala no. 1
Një dyqan i sapohapur që gjendet në rrugë për në Bregun e Diellit. Shumë
produkte janë të importuara, përfshirë edhe bluza për futboll dhe kapela të
vjetra. Çmimet janë të larta (15€ për këpucë dhe sandale).

Mozaik
Rr Hamzë Jashari, përballë Parkut të Qytetit
Një dyqan i rregulluar mirë për gjëra të përdorura me një përzgjedhje të gjërë
të veshmbathjeve (të importuara) me çmime të arsyeshme. Ka poashtu një
përzgjedhje të vogël të gjërave shtëpiake. Dyqani është hapur nga kisha
protestante Bashkësia e Popullit të Zotit dhe me të ardhurat përkrah ndërtimin
e shtëpive dhe dhuron gjëra ushqimore familjeve që kanë nevojë (që i përkasin
kishës, por edhe përtej). Kontakt – Tel: 038 225 330

Dyqan me Gjëra të Përdorura B
Rrugica prapa rrugës Ilir Konushevci
Dyqani gjendet mbrapa butikut Mona Lisa dhe AS Photo. Është dyqan i ri, i
pastër për gjëra të përdorura i cili kryesisht ofron veshmbathje. Shumica e
gjërave shiten në bazë të peshës (gjërat më të bukura/speciale kanë çmim të
veçantë).

Dyqan me Rroba dhe Këpucë të Përdorura
Rrugica prapa rrugës Ilir Konushevci
Pak më lartë se “Secondhand shop B”. Dyqan me numër të vogël
veshmbathjesh, që janë kryesisht grumbuj që duhet kërkuar në to. Me çmime
të arsyeshme (shumica e gjërave 1EUR-3EUR). Dyqani nuk ka shenjë e as në
vitrinë nuk shkruan asgjë.

Dyqan me Rroba dhe Këpucë të Përdorura
Rr Vushtrria ndërmjet RR Lidhja e Prizrenit dhe Rr Ilir Konushevci
Ne objektin e njejtë sikurse Sallon Ondulimi Xhani Cosmetik. Gjithçka 1-5€!

“Vëllezërit Jashari” Dyqan me Rroba të Përdorura
Rr Vëllezërit Fazliu/ Rr Hamzë Jashari, Ngjitur me Play4win.
Dyqan i vogël me gjëra të përdorura që shet rroba dhe kryesisht këpucë.

Dyqan me Rroba dhe Këpucë të Përdorura
Rr Ismet Krasniqi
Dyqan i vogël me veshmbathje të përdorur. Kryesisht gjëra të viteve 1980’
dhe 1990’. Koleksion i madh i bluzave “për krishtlindje” dhe rrobave fetare të
punuara me dorë!

Dyqan me Rroba dhe Këpucë të Përdorura
Rr Vëllezërit Fazliu
Ngjitur me një shenjë me ngjyrë të kuqe dhe të bardhë ku shkruan “English
Centre”. Dyqan i vogël me veshmbathje të përdorur. “Mall nga Gjermania”.

Dyqan me Rroba dhe Këpucë të Përdorura
E-65
Dyqan i madh me veshmbathje të përdorur, i cili gjendet jashtë stacionit të
autobusave.

Dyqan me Rroba dhe Këpucë të Përdorura
Oborri prapa Rr Ilaz Kodra te Bill Clinton
Dyqani gjendet mbrapa kafeneve dhe dyqaneve. Ka një përzgjedhje të
arsyeshme të veshmbathjes në grumbuj.

Libra të Përdorur
Dyqan i librave dhe qendër kulturore – 7arte
Rr Sheshi “Mehë Uka” kati VI, Biblioteka e qytetit, 40000, Mitrovicë
(kati 6, objekti i vjetër i OSBE-së)
Kontakt – Tel: 049 211 771 Email: shtatearte@yahoo.com
Webfaqe: www.7-arte.org

Trolli me Biçikleta të Përdorura
M2/E-65 ndërmjet fshatit Llugaxhi dhe Babush
Kjo pikë shitëse për bicikleta të përdorura ka bicikleta të importuara dhe të
rregulluara me çmime duke filluar prej afërsisht 50€.

Stendat me Mall të Përdorur
Tregu i gjelbërt “Lidhja e Prizrenit” dhe “Gaspër Gjini”
Në fund të tregut të gjelbër (kthehuni majtas pas dyqanit për gjëra të
përdorura, pastaj kthehuni djathtas pasi ta kaloni vendin e djathrave dhe
perimeve) mund të gjeni një vend të vogël ku shiten gjëra të vjetra. Ka një varg
gjërash, prej pjesëve të thyera të aparaturave, “roller skates” të përdorura e
deri të veglat e vjetra dhe enëve të vjetra për çaj. Ka poashtu një pjesë me
veshmbathje të përdorur në tregun e gjelbër, ku rrobat gjenden në grumbuj të
mëdhenj.

Kosova ka një sistem jo të përshtatshëm të menaxhimit të mbeturinave,
që do të thotë se qeset e plastikës të cilat hyjnë në sistemin ekologjik
ka shumë gjasa që përfundojnë të varura nëpër pemë, në fusha apo
edhe nëpër ujëra. A e dini se plastikës i duhet 400 vjet për degradim
biologjik? Pra, dëshironi të jetoni pa qese plastike? Provoni qeset e
pëlhurës, që mund të ripërdoren apo qeset e letrës.
Çantat e pëlhurës
The Ideas Partnership realizon një projekt mikrofinanciar, përmes të cilit
banorët e fshatit romë Serbobran prodhojnë çanta të pëlhurës, të cilat mund të
ripërdoren dhe janë të mira për mjedisin. Kjo do të thotë më shumë punësim
për një fshat dhe më pak plastikë për një shtet. Porositë për çanta mund të
bëhen edhe me foto apo logo.
Kontakt – Tel: 044 584 215 Email: theideaspartnership@gmail.com

Çantat e letrës
Remzije Januzi prodhon çanta (qese) për blerje nga letra e gazetës. Porositë
mund të mirren në Mitrovicë apo Prishtinë.
Kontakt- Email: remzijejanuzi@hotmail.com FB: Punime Dore Remzije Januzi
Libraritë Dit’ e Nat’ (Rr Fazli Grajçevci 5; Email: info:@ditenat.com; Webfaqe:
www.ditenat.com) dhe Dukagjini (Rr Nënë Tereza 20; Tel: 038 248 143/244
031; Webfaqe: www.dukagjinibooks.com) u ofrojnë klientëve të tyre qese të
qëndrueshme të prodhuara prej letre.

Fushata ‘Thuaj jo qeseve të plastikës’
Dëshironi të refuzoni qeset e platikës nëpër dyqane? The Ideas Partnership
mund të ju ofrojë një kartelë me sloganin “Thuaj JO qeseve të plastikës. Qeset
e plastikës bëhen mbeturina nëpër fushat, pemët dhe lumenjtë e Kosovës”.
Grupi në Facebook mban të njejtin slogan: “Thuaj JO qeseve të plastikës/ Say
NO to plastic bags.” Bashkohuni grupit nëse jeni të interesuar ose lajmërohuni
nëse dëshironi një kartelë.
Kontakt – Tel: 044 584 215 Email: theideaspartnership@gmail.com

Një mënyrë tjetër për të ruajtur ambientin dhe njëkohësisht ndihmuar
ekonominë vendore është furnizimi i zyreve nga dyqanet vendore.
Europrinty
Ne vende të shumta në Prishtinë
Ky zingjir i dyqaneve merret me shitjen e pajisjeve të përgjithshme të zyreve
përfshirë edhe letër ricikluese. Nëse nuk gjeni atë që kërkoni, atëhere stafi do t’ju
ndihmojë.
Kontakt – Tel: 038 245 263 ose 038 725 168

Ink station
Bulevardi Bill Clinton
Rimbushni patronat e printerit tuaj në Ink Station. Patronat e printerëve
zakonisht mund të rimbushen prej 5 deri 7 herë.
Kontakt – Email: info@inkstation-kos.com

Night Design printers
Shërbime printimi që ofron printimin në letër të ricikluar dhe duke përdorur
ngjyrë të ricikluar. Ky udhërrëfyes është printuar nga Night Design!
Kontakt – Email: krenar.basha@gmail.com

Zdrukthtaria Hashani
Poshtë Dragodanit
Familja Hashani bën mobilie të ndryshme me porosi. Ata nuk kanë ndonjë
dhomë ku i ekspozojnë punimet, por ju thjeshtë duhet të shkoni tek punëtoria e
tyre, të tregoni se çka po doni, dhe ata do të ju sugjerojnë drurin të cilin duhet
përdorur si dhe çka mund të bëhet e çka jo.
Kontakt – Tel: 044 247 579 ose 049 247 579

Mobileria Blini
fshati Dardani, Ferizaj
10km nga Ferizaj, rrugës për në Gjilan, 2km pas kampit Bond-Steel
Ky dyqan ka një hapësirë për ekspozimin e punimeve dhe bëjnë porosi të
mëdha të mobileve. Të parapëlqyerat janë mobiliet e bukura për kopsht
Kontakt – Tel: 044 281 321 Email: mobileria_blini@hotmail.com

Ka shumë arsye për të blerë produkte vendore në Kosovë. Më pak
import do të thotë më pak ndotje për shkak të transportit, lëshim më i
vogël i karbonit si dhe pavarësi dhe investim më i madh në ekonominë
vendore. Dhe, a e përmendëm se sa të shijshme janë produktet
vendore?
Pini ujin vendor
Ka shumë lloje të ujërave minerale që burojnë dhe prodhohen në Kosovë
dhe nuk është vështirë të merren kartelat tek The Ideas Partnership në të cilat
shkruan “Dua të pi ujë kosovar: Dea, Bonita, Ujë Kllokoti, Ujë Rugove, Akull,...
janë të mira për mua dhe për ekonominë kosovare.” Kafenetë ‘Filikaqa’ dhe
zingjiri i kafeneve ‘Amelie’ ofrojnë ujë kosovar nëse kërkoni.

Hani dhe pini produktet e shkëlqyeshme vendore
...si p.sh. verërat Stone Castle dhe Eko, rakinë vendore, qumështin Vita, lëngun
100% Frutomania dhe lëngun Dona ose pse mos të provoni ajvarin, që bëhet
prej specave të prodhuar në Kosovë. Mjalti kosovar është i shkëlqyeshëm
dhe zakonisht është mjaltë i përzier shumëlulesh. Ka poashtu mjaltë të errët
(gështenjë) dhe mjaltë të shkëlqyer bagremi. Është poashtu e mundur të
gjendet mjaltë e shijshme nga lavanda nga disa bletëtarë.
Kërkoni nëtregjet në Ulpianë apo prapa Xhamisë së Madhe në Prishtinë
prodhime të freskëta. Tregu kryesor i gjelbër dhe tregu me shumicë i perimeve
dhe ushqimit është rrugës për në Fushë Kosovë prapa UNMIK-ut.
Ose mund t’i kultivoni edhe vet...

Bizhuteri dhe Artikuj Argjendarie
Remzije Januzi
Remzije Januzi prodhon stoli dekorative dhe bizhuteri të ndryshme të
punuara me dorë, fotografitë e të cilave tani mund të gjenden në faqën e saj
të Facebook-ut “Punime Dore Remzije Januzi”. Për të bërë porosi, ju lutem
i shkruani mesazh në Facebook apo një email me numrin e fotografisë apo
dërgojani web-linkun e produktit. Porositë mund të merren në Mitrovicë dhe në
Prishtinë.
Kontakt – Email: remzijejanuzi@hotmail.com

Peki Pek
Peki Pek bën bizhuteri të bukur të punuar me dorë. Shikoni të dhënat mbi
dyqanin e saj në faqën e saj të Facebook-ut “Kësulkuqja” dhe fotografitë e
punimeve të saja në “Peki Pune Dore”.

Delvina antikvitetet
Në Prishtinë dhe Prizren ka degë të dyqanit të vogël “Delvina” të cilat ofrojnë
dhurata unike dhe suvenire.

Filigran
Kosova është e famshme për bizhuterinë e punuar me dorë në filigran. Ato
bëhën duke ngjitur fije të argjendit apo toptha të vogël argjendi në një formë
rrjeti të dizajnuar në mënyrë delikate. Prizreni është vendi më i mirë për filigran.
Mund të shkoni te Filigran SHPK, një kooperativë që do t’ju demonstrojë këtë
zanat dhe që ju lë të provoni edhe vet. Por ata marrin edhe porosi dhe shesin
gjërat që i kanë në sortiment.
Kontakt për Filigran SHPK – Email: filigranpz@gmail.com

Tel: 044 139 539

Në Prishtinë ka poashtu disa dyqane të mira në rrugën UÇK, disa te barnatoret
afër Gjykatës së Qarkut, si dhe dyqani Krenare Rakovica (Kontakt – Tel: 044
833 118 Email: krenare.rakovica@gmail.com) e cila e bën bizhuterinë e saj në
filigran dhe që ka një dyqan përballë hotelit Grand në rrugën Garibaldi.
Në Pejë punimet në filigran kanë stil të veçantë të dizajnit dhe janë të bëra
përreth topthave të vogël të argjendit. Ato mund të gjenden në punëtorinë
Çivlaku te tregu.
Kontakt – Tel: 049 684 496

Punime të tjera dore
Emina është një grup i grave boshnjake në Mitrovicë e cila prodhon një
varg të punimeve tradicionale me dorë. Kontakt – Tel: 049 838 423 Email:
emina011@hotmail.com
Një grup tjetër nga Mitrovica që bën punime dore është OJQ-ja e grave të
minatorëve.
Kontakt – Tel: 044 565 768/ 049 673 816.
Qilime tradicionale mund të blihen përgjatë rrugës (majtas duke hyrë në qytet
nga Prishtina) pak përpara se të hyni në Pejë.
Poçari i fundit që ka mbetur në Kosovë është Luan Qukani, i cili bën tava dhe
vazo tradicionale. Ai gjendet në Gjakovë. Kontakt – Tel – 044 245 989

Kozmetika
Sa Punë
The Ideas Partnership po realizon një projekt mikro-financiar për prodhimin
e sapunëve me gra të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Fushë
Kosovë. Emri i markës së sapunit krejtësisht natyral dhe të parfymuar me
esencë të vajit është “Sa-punë”, që ka dy kuptime “sapun” dhe “ sa punë”.
Një shportëe rregulluar mirë e cila përmban një sapun të madh apo tre të
vegjël kushton 2€. Ka mundësi të blihen sapunë ndamas por edhe të bëhën
porosi me shumicë.
Kontakt – Tel 044 584 215 Email: theideaspartnership@gmail.com

Krem fytyre
Strehimorja për gra në Gjakovë prodhon krem fytyre me mjaltë.
Kontakt - Tel: 044 161 857 Email: linjajuaj@yahoo.com

Produkte organike
Sacro
Rr Garibaldi p.n. (mbrapa Kafenesë Metro)
Ky dyqan mbanë një varg produktesh si: çajra, mjaltë, drithëra, erëza, arra,
fruta të terura, lëngje frutash, verëra dhe kozmetikë.
Kontakt – Tel: 044 234 499 Email: info@sacrobio.com

Bio Natural Shop
Rr UÇK, prapa City Hipermarket, përballë Kosova Petrol
Ky dyqan shet esencë të vajrave dhe sapunë. Shikoni faqen në Facebook
BioNatural Shop.
Kontakt – Tel: 045/049 227 220

Prishtina gjithnjë e më shumë e ka problem shtimin e trafikut, që e
përkeqëson ajrin edhe ashtu të ndotur. Ekzistojnë shumë alternativa
për të udhëtuar përveç me veturë apo taksi.
Autobusët
Në Kosovë, udhëtimi me autobusë është i lirë, ka autobusë shpesh dhe linjat
mbulojnë shumicën e teritorit të vendit. Stacioni i Autobusëve në Prishtinë (Rr
Lidhja e Pejës Tel: 038 55 00 11) është në shërbim të të gjithë destinacioneve vendore dhe ndërkombëtare. Oraret e autobusëve për të gjithë qytetet
kryesore në Kosovë shihen mbi dritaret brenda stacionit dhe zakonisht janë të
saktë. Shikoni poashtu udhërrëfyesin Inyourpocket për oraret – www.inyourpocket.com/kosovo/pristina. Shumica e biletave kushtojnë rreth 3 apo 4€.
Në Prishtinë autobusët kushtojnë 40cent dhe janë të shpeshtë dhe efikas. Për
të shikuar linjat e ndryshme në hartën online vizitoni faqën www.prishtinabuses.
info

Trenat
Trenat janë sekreti më mirë i mbajtur i Kosovës. Ulëset janë si kolltukë dhe ju
mund të rehatoheni dhe shikoni pejsazhin e bukur nga dritarja.
Stacioni i trenit në Prishtinë është në përendim të qendrës, afër fundit të rrugës
Garibaldi. Trenat udhëtojnë për në Pejë dhe Shkup përmes Fushë Kosovës,
Sheshi i Lirisë, 7km në përendim të qendrës së qytetit.
Informata më të fundit mbi oraret dhe çmimet për të gjitha linjat mund të
gjenden në internet. Klikoni te ‘transporti i pasagjerëve’ dhe ‘orari i trenit’.
Kontakt – Webfaqe: www.kosovorailway.com Email: info@kosovorailway.com
Tel: 038 536 619 / 038 550 550 242 / 038 550 550 500.

Çiklizmi
Ndërmjet fshatrave Llugaxhi dhe Babush në rrugën M2/E-65 është një troll ku
biçikletat e përdorura, mund të blihen për 50€.
Anadolli bicycle shop në Pejë, rr Mbretëresha Teuta 122, riparon, shet dhe jep
biçikleta me qira.
Bicikleta të reja mund të blihen në Sporting, Rr Rrustem Statovci, Prishtinë
Kontakt – Tel: 038 220 029 Email: info@sportingks.com Webfaqe: www.
sportingks.com

Mos harroni udhëtimin e përbashkët (Carpooling)
Më pak vetura në rrugë do të thotë më pak tym dhe gazëra dhe më pak trafik i
dendur në Prishtinë!
Shikoni se si mënyra të ndryshme të udhëtimit ndikojnë në mjedis në faqen
www.transportdirect.info.

Pse të mos konsideroni Kosovëna për pushimet tuaja të ardhshme?
Do të ishte më mirë për mjedisin dhe ekonominë e Kosovës. Kënaqeni
veten me ‘pushime kosovare’ dhe shpenzoni më pak kohë në udhëtim,
para dhe karburante dhe qëndroni për një kohë në njërin prej vendeve
të bukura të Kosovës dhe thithni ajër të pastër.
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Kulla Mazrekaj në Drenoc, afër Deçanit
Kulla është një shtëpi e fortifikuar prej guri, tipike për Kosovë dhe Shqipërinë
veriore. Njëherë ishin të shpeshta në shumicën e teritorit të Kosovës. Shumica
e tyre ishin shkatërruar gjatë dhe pas konfliktit. Kjo kullë është një nga të paktat
që ka shpëtuar dhe është restauruar nga Cultural Heritage Without Borders me
një banjo moderne dhe kuzhinë, ku mund të përgadisni ushqimin tuaj (edhe
pse ju mund të porosisni ushqim tradicional të përgatitur nga një kooperativë
e grave të fshatit). Kati i poshtëm është pajisur me mobile dhe një ekran për
prezantime PowerPoint për seminare. Gjithsej ka tre dhoma gjumi dhe është
oda në të cilën kaoriginal mbishkrime origjinale në dru dhe jastëk, komplet

me stufën për dimër dhe dritare me grila për t’i hapur në mbrëmjë të ngrohta
verore. Një shtrat kushton 15€ për natë/person për grupe deri në 3 persona,
çmimi është 10€ nata/person për grupe me 4-7 persona. Dhoma e seminareve
mund të merret me qira për 25€ për gjysmë dite. Kulla është afër Deçanit, në
mënyrë që vizita të mund të kombinohet edhe me Manastirin e Deçanit që
gjendet në afërsi, e që është nën mbrojtjen e UNESCO-s e.
Kontakt - Tel 044 253 412

Kulla hotel në Junik
Ju poashtu mund të qëndroni në hotelin Stone Kulla në Junik. Për më shumë
informata shikoni Qendrën e re për Turizëm Rajonal “n’Dukagjin” e cila
është inauguruar në Junik në Maj 2012. Qendra gjendet në një Kullë të sapo
restauruar –Kulla Isufaj.
Kontakt – Ramë Zymberi

Tel: 044 146 960

Vendosje në Shtëpi në Novobërdë
Familje serbe dhe shqiptare në Novobërdë ofrojnë vendosje të rehatshme
dhe mikpritëse (përmes një iniciative të një OJQ-je) nëpër shtëpi që janë
afër kalasë antike. Kalaja daton që nga shekulli i 13, kur Novobërda ishte
një qendër e madhe evropiane, e pasur me minierat e saj. Këto fortifikime
mbresëlënëse tani janë gërmadha dhe ofrojnë një vend shumë të mirë për të
ecur. Poashtu janë të mundshme aktivitete si “Paintball” dhe ciklizëm. Shiko
mundësitë e vendosjes dhe ushqimit në www.tourism-novobrdo.com.
Për më shumë informata, kontakto Qendrën për Informata Turistike në Novo
Bërdë, e cila është e hapur çdo ditë punë.
Kontakt – Tel: 044 465 471 Email: rural.tourism.nb@gmail.com

Reka e Allagës në Grykën e Rugovës
Gryka e Rugovës ofron një serë mundësish për vendosje, përfshirë shtëpiza
druri idhe qëndrime nëpër shtëpi (afro 15€/nata për qëndrim në shtëpi, çmimet
për shtëpiza janë të ndryshme). Reka e Allagës është një vend idilik. Është
45 minuta larg me makinë nga Peja. Fshati është në malet mahnitëse me
pamje te majet që formojnë kufirin me Malin e Zi dhe është i rrethuar me erën
shëruese të borzilokut. Familjet në këtë fshat e përdorin këtë dhe erëza të tjera
për të bërë çaj..
Kontak – Tel 044 661 797

Dragash
Dragashi ka disa nga fshatrat më të bukura dhe të paprekura në Kosovë dhe
fshatrat gorane si Brodi apo Restelica janë vende të mrekullueshme për të
ecur.
Shikoni udhërrëfyesin e UNDP-së www.kosovo.undp.org/repository/docs/2011/
Dragash_hikin _Guide_Final-Approved.pdf

Hoçë e Madhe
Kjo qytezë e vogël në zemrën e rajonit të përpunuesve të verës në Rahovec ka
shumë manastire dhe kisha të bukura, nga të cilat disa datojnë që nga shekulli
i 12. Katër shtëpi të vjetra janë restauruar nga Cultural Heritage Without Borders për përdorim shtëpiak.
Kontakt – Familja Spasic 044 624 854 apo Familja Kostic 029 277 029

Parku i Gërmisë
Këtu janë mushkëritë e gjelbërta të Prishtinës. Gërmia ka disa linja për ecje
dhe për ciklizëm. Shikoni udhërrëfyesin Bradt për Kosovën për më shumë
informata. Atje poashtu mund të merrni bicikleta dhe kuaj me qira.
Për më shumë informata mbi eko turizmin në Kosovë, shikoni: www.see.consensusdev.com/country/kosovo/see285C6AA3477QFE3BC

OJQ-të e poshtëpërmendura mirëpresin përkrahjen tuaj!
The Ideas Partnership NGO
Punon në projekte arsimore, kulturore dhe mjedisore.
Kontakt – Tel: 044 584 215 Webfaqe: www.theideaspartnership.org
Facebook: Theideaspartner Ship
GAIA Kosovo
Pallati i Rinisë, Kulturës dhe Sportit, Salla 114, Rr Luan Haradinaj, Prishtinë

Kjo është një organizatë e cila punon në fushën e promovimit të paqës,
mirëkuptimit dhe solidarizimit ndërmjet njerzve, drejtësisë sociale, zhvillimit të
qëndrueshëm dhe respektit për mjedisin.
Kontakt – Tel: 049 216 164/049 802 597 Webfaqe: gaiakosovo.wordpress.com
REC Kosovo
(Regional Environment Centre – Qendra Mjedisore Rajonale)
Kodra e Diellit, Rr Enver Maloku 28, Kati V, prishtinë

Misioni i REC është të ketë një Kosovë të shëndoshë në fushën e mjedisit me
qytetarë të cilët marrrin pjesë në mënyrë aktive drejt zhvillimit të qëndrueshëm.
Kontakt – Tel: 038 225 123 Email: info@kos.rec.org
Webfaqe:: www.kos.rec.org
Finch
Një OJQ për vrojtimin e zogjve e cila punon në regjistrimin dhe ruajtjen e
zogjve në Kosovë. Kontakt – www.flickr.com/groups/qemdfinch/

Shiko edhe...
Guerrilla gardening
Kopshtarët “guerilla” marrin përsipër pjesë jo të bukura të qyteteve dhe mbjelllin lule në ato vende. Në këtë mënyrë ata sjellin një ambient më të bukur, më të
shëndetshëm dhe inspirues për të gjithë. Ata e bëjnë prej dashurisë, dëshirës
apo për të mirën e planetit – dhe atë e bëjnë në Prishtinë!
Kontakt – Tel: 044 170 703
Green Drinks – Pijet e Gjelbërta
Një mundësi joformale mujore për rrjetëzim për njerëz të cilët kujdesen për
çqështjet e “gjelbërta”. Kontaktoni The Ideas Partnership për t’u futur në listën
e emailave apo bashkohuni në grupin në Facebook Green Drinks Prishtina.

