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Konteksti
Vitet e fundit, si pasojë e kushteve të favorshme te terrenit dhe klimës dhe 
nivelit të lartë të papunësisë në zonat rurale, Bashkia e Përmetit, në qarkun e 
Gjirokastrës, ka konstatuar një rritje të kultivimit të kanabisit, që është kthyer 
në burim kryesor të ardhurash për familjet fermere në këto zona. Sipas Planit 
Kombëtar të Veprimit kundër Kultivimit dhe Trafikimit të Kanabisit, pushtetet 
qendrore dhe vendore duhet të marrin masa për të luftuar kultivimin e 
kanabisit në zonat e prekura nga ky fenomen. Masat e parashikuara në këtë 
dokument përfshijnë ndërgjegjësimin e qytetarëve mbi pasojat ligjore të 
përfshirjes në veprimtari kriminale, nxitjen e vetëpunësimit dhe krijimin e 
alternativave legjitime të punësimit për grupet më vulnerabël, promovimin e 
programeve të trajnimit me qëllim rritjen e mundësive të punësimit për të 
rinjtë dhe gratë dhe zhvillimin e programeve për të motivuar, promovuar dhe 
mbështetur kultivimin e bimëve medicinale dhe aromatike (BMA). 

Objektivat e Projektit
Objektivat specifikë të projektit janë:
i)   Mbështetja e familjeve fermerë në kultivimin e trëndafilit dhe bimëve të 
     tjera medicinale dhe aromatike në Përmet, si një alternativë ekonomikisht 
     e qëndrueshme kundrejt kultivimit të kanabisit; 
ii)  Mbështetja e të rinjve me arsim fillor dhe/ose të mesëm dhe grave të 
     papunësuara përmes rritjes së kapaciteteve dhe njohurive të tyre në 
     prodhimin e produkteve kozmetike artizanale si mundësi punësimi. 
iii) Rritja e ndërgjegjësimit të publikut, sidomos në fshatrat e prekura nga 
     kultivimi i kanabisit, kundër kultivimit dhe trafikimit të kanabisit. 

Produktet
• 5 hektarë tokë publike e kultivuar me trëndafil dhe BMA të tjera; 
• Blerja e një makine tharëse për BMA-të dhe ngritja e një laboratori për  
  prodhimin e produkteve kozmetike artizanale;
• Trajnime me zyrtarë bashkiakë për të rritur ndërgjegjësimin mbi çështje të 
  lidhura me kultivimin e kanabisit; 
• Vizitë studimore në vendet fqinje për të rritur kapacitetet e familjeve 
  fermere dhe stafit të bashkive dhe për të shkëmbyer eksperienca mbi 
  kultivimin e BMA-ve;
• Trajnime me familjet fermere mbi teknikat më të mira të kultivimit të 
   BMA-ve;
• Trajnime me të rinjtë dhe gratë e papunësuara për rritjen e kapaciteteve në 
  prodhimin dhe promovimin e produkteve kozmetike artizanale. 
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Që nga viti 1999, Instituti i Kërkimeve Urbane (URI) ka dhënë rezultate të mëdha për 

projektet e zhvillimit të realizuara në të gjithë Shqipërinë. Puna jonë fokusohet në 

zhvillimin e komunitetit, forcimin e qeverisjes vendore, mbrojtjen e mjedisit, 

decentralizimin dhe shërbimet publike. Ne kryejmë studime, lobojmë në qeveri, 

trajnojmë njësitë e qeverisjes vendore, rrisim qasjen e publikut në informacion dhe 

lidhim partnerët e zhvillimit. URI ka punuar me donatorë si USAID, Swiss Cooperation, 

Ambasada Hollandeze, UNDP, Banka Botërore, BE, SIDA, Fondacioni Shoqëria e Hapur, etj.
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