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Të nderuar miq, kolegë, bashkëpuntorë, dashamirës!
 
Një Vit i Ri po afron duke lënë pas një vit si 2020 plot sfida, siç ishte përballja
me dëmet shkatërruese të tërmetit si dhe kriza shëndetësore globale që
shkaktoi pandemia Covid-19, sfida të cilat nxorrën në pah jo vetëm dobësitë e
shoqërisë njerëzore, por edhe krizën e vazhdueshme mjedisore. Ato nxorrën
në pah gjithashtu edhe nevojen për t’u mbeshtetur fort tek njëri-tjetri, për të
harmonizuar përpjekjet dhe energjitë tona për t’u bërë ballë sfidave të tilla.
 
Viti i Ri ofron mundësi të reja për të arritur objektiva edhe më të mëdha. Tek
INCA do të gjeni gjithmonë partnerin tuaj besnik në mbështetje të përpjekjeve
të përbashkta për të mbrojtur mjedisin, natyrën dhe bashkëjetesën në harmoni
me shoqërinë tonë.
 
INCA uron që ky udhëtim në 2021 të jetë i mbushur me mundësi të reja dhe
ditë plot shpresë.
 
Le të jetë 2021 një Vit më i bukur për të gjithë!
 
Gëzuar!

https://inca-al.us8.list-manage.com/track/click?u=47abfda43e9d3a038c6ef0473&id=44d9b05d48&e=79e42e9f14
https://inca-al.us8.list-manage.com/track/click?u=47abfda43e9d3a038c6ef0473&id=edb928bebd&e=79e42e9f14


Natyra nuk flet, nuk
proteston, por hakmerret!

 
Frymëzimi, talenti dhe dashuria e
fëmijëve për natyrën, u shpreh me
forcë në "Ekspozita ime për lagunën
e Orikumit". 

Për më tepër...

Organizatat e shoqërisë
civile dhe ligatinat

 
"Përfshirja e komunitetit lokal në
menaxhimin e ligatinave" ishte tema e
trajnimit organizuar nga WWF Afrika në
kuadër të projektit "Organizatat e
shoqërisë civile dhe Ligatinat".

Për më tepër...

 
GREEN 27 - koalicioni i
OJF-ve shqiptare bëhet
pjesë e nismës rajonale

 
Drejt një zëri të përbashkët në negociatat
e BE-së

Për më tepër...

 
Trajnim për anëtarët e

BioNET
 
U zhvillua trajnimi online “Marrëveshjet
ndërkombëtare / acquis dhe hidro-
energjitike në lidhje me biodiversitetin" me
anëtarët r rrjetit BioNET, i cili kishte si
synim të arrinte...

Për më tepër...

 
Ndikimi i politikave për ruajtjen e ligatinave

 
"Ndikimi i politikave për ruajtjen e ligatinave" ishte trajnimi i rradhës organizuar nga ORC e
Turqisë në kuadër të projektit "Ndërtimi i kapaciteteve dhe mbështetja e OShC-ve dhe
aktorëve publikë të Rajonit të Jugut dhe Lindjes së Mesdheut, për të mbrojtur, menaxhuar
dhe siguruar monitorimin e ligatinave...

Për më tepër...
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Një pemë, një jetë

Shpendët e rrallë popullojnë lagunën e Karavastasë
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Trashëgimia natyrore

Spektakli i flamingove në Svënec

Data të rëndësishme...

 
 
4 dhjetor 2014 krijohet në Podgoricë të Malit të Zi “Rrjeti

i Zonave të Mbrojtura të Dinarikëve – Parqet e

Dinarikëve

Për më tepër...

Pak Histori...

...25 vjet më parë...

...miratohet VKM Nr.102, dt.15.01.1996 “Për shpalljen Rezervat strikt natyror/Rezervatet
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shkencore Lumi i Gashit dhe Kardhiq, si dhe Parqet Kombëtare Lugina e Valbonës dhe
Qafë Shtamë”.
----------------------------
 

Për të lexuar Ditari i Natyrës në vite...Kliko këtu!!! 

----------------------------
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