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LOGO e PGS të IFOAM - ORGANICS INTERNATIONAL

IFOAM - Organics International ofron një logo për iniciativat PGS të njohura nga 
Komiteti PGS i IFOAM - Organics International. Logo përdoret me idenë për të 
ndihmuar në ndërtimin e një ndjenje përkatësie, si dhe një komuniteti praktikash 
të iniciativave PGS në mbarë botën, nën ombrellën e IFOAM - Organics 
International.

QËNDRONI TË INFORMUAR

Ju lutem referojuni faqes së PGS: www.ifoam.bio/pgs për të qëndruar të 
informuar mbi iniciativat PGS në mbarë botën. Këtu mund të rregjistroheni në 
Periodikun global PGS të IFOAM - Organics International për të lexuar dhe 
marrë artikuj të arkivuar. Përmbledhja e Politikave të IFOAM - Organics 
International, me titull “Mënyrat e mbështetjes së PGS nga qeveritë” është 
gjithashtu e disponueshme për tu shkarkuar pa pagesë.

IFOAM - Organics International njeh larmishmërinë e plotë të Bujqësisë 
Organike, përfshirë dhe sistemet e verifikimit. Sistemet e Garancisë me 
Pjesëmarrje (PGS) janë sisteme verifikimi alternative dhe plotësuese të 
çertifikimeve të pavarura nga palë të treta, të tipit ISO.
Mijëra prodhues organikë janë tashmë të verifikuar nga iniciativa PGS në 
mbarë botën. Duke u ngritur mbi të njëjtat ideale që udhëhiqnin pionierët e 
djeshëm të bujqësisë organike, PGS jo vetëm që garantojnë besueshmërinë e 
prodhimit organik, por janë gjithashtu të lidhura ngushtësisht me përqasjet 
lokale dhe alternative të marketingut. Pavarësisht nga metodologjia dhe 
përqasja, iniciativat e ndryshme PGS i bashkon i njëjti Vizion dhe Ideal në një 
platformë të përbashkët, në të cilën elementët kryesorë të PGS qëndrojnë 
konsistentë në të gjithë botën.
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PJESËMARRJE

TRANSPARENCË

PROCES MËSIMOR

HORIZONTALITET

BESIM

Siguria Ushqimore M i r ë q e n i a

Të

drejtat e fermerëv
e

Barazia Gjinore

PARIMET & VLERAT
që përmirësojnë jetesën

ZOTIMET
e fermerëve

NORMAT e konceptuara
nga të gjithë aktorët e sektorit

PASOJAT e qarta dhe të parapërcaktuara
ndaj pa-pajtueshmërive

proçedurat & sistemet e menaxhimit
të DOKUMENTUARA

e përshtatshme për
SIPËRMARRJE TË VOGLA BUJQËSORE

Mekanizma për të
MBËSHTETUR Fermerët

Mekanizmat për të
VERIFIKUAR pajtueshmërinë

Logo ose etiketa për të
treguar STATUSIN ORGANIK

VIZION i NJËJTË

MË SHUMË SE NJË SISTEM ÇERTIFIKIMI

Sistemet e Garancisë me Pjesëmarrje, njësoj si sistemet e çertifikimit nga palë të 
treta, kanë për qëllim të sigurojnë një garanci të besueshme për konsumatorët 
që kërkojnë të blejnë produkte të çertifikuara. Ndryshimi qëndron tek përqasja: 
pjesëmarrja direkte e fermerëve, konsumatorëve dhe aktorëve të tjerë të 
sektorit në proçesin e verifikimit jo vetëm që sugjerohet tek PGS, por mund të 
jetë dhe e detyrueshme. Një përfshirje e tillë është e realizueshme, duke 
konsideruar faktin që PGS i shërben fermave të vogla dhe tregjeve lokale e 
direkte. Kostot e pjesëmarrjes janë të ulta dhe kryesisht konsiderohen në formën 
e një dedikimi kohor vullnetar se sa shpenzimeve financiare. Për më tepër, 
kërkohet më pak dokumentacion, e cila e bën më të aksesueshme për 
operatorët e vegjël.

PROMOVIMI I FUQIZIMIT DHE INFORMIMIT TË KOMUNITETIT &                     
ZHVILLIMI I TREGUT LOKAL

Pjesëmarrja aktive e aktorëve të sektorit, siç rekomandohet në PGS, sjell fuqizim 
dhe përgjegjësi më të lartë të tyre. PGS vendosin prioritet të lartë në rritjen e 
njohurive jo vetëm për prodhuesit, por edhe për konsumatorët. Për shkak se ata 
bazohen në marrëdhëniet personale direkte dhe shpesh mbajnë vlera ‘të 
zhvillimit endogjen’, PGS ndihmojnë konsumatorët dhe prodhuesit në vendosjen 
dhe favorizimin e marrëdhënieve tregëtare direkte apo lokale.


