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Prezantimi i Sistemit të Garancisë me Pjesëmarrje
është i disponueshëm në EN, FR, ES, GR, CZ, Hu, IT këtu: 

https://www.youtube.com/watch?v=vb1hfRswKMg

Dokumentacioni i plotë është i disponueshëm në EN, FR, ES, PT, KO këtu: 
https://www.youtube.com/watch?v=GbwiCwhlAEs  



1. Çfarë është një sistem garancie
për bujqësinë organike?

Llojet e ndryshme të garancive
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“Bujqësia organike është një sistem prodhimi që ruan
shëndetin e tokës, ekosistemeve dhe njerëzve. Ajo

mbështetet në proceset ekologjike, biodiversitetin dhe
ciklet e përshtatura me kushtet lokale, në vend të

përdorimit të inputeve me efekte negative. Bujqësia
organike kombinon traditën, inovacionin dhe

shkencën për të përfituar nga mjedisi i përbashkët dhe
për të promovuar marrëdhënie të drejta dhe një cilësi

të mirë jetese për të gjithë të përfshirët..

– Përkufizimi zyrtar nga IFOAM –
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● Konsumatorët paguajnë një çmim premium, ose bëjnë një
përpjekje shtesë për të kërkuar produkte organike, sepse ata
besojnë se produkte të tilla korrespondojnë me përpjekjet e 
veçanta në nivelin e prodhimit. 

● Prodhuesit duhet të prodhojnë sipas pritshmërive. Ata 
angazhohen të ndjekin një sërë praktikash organike.

● Praktikat organike shpesh përcaktohen në një standard organik, i
cili u jep prodhuesve që ndjekin një standard të tillë akses në një
etiketë organike.

● Etiketë = njohje dhe besim nga konsumatori.
● Kush garanton që prodhuesit të ndjekin vërtet

standardin?   sistemi i garancisë organike

Përse nevojitet një sistem garancie?
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Baza e një Sistemi Garancie Organike

- një standard organik, i cili përmban kërkesat e 
prodhimit që fermerët organikë, përpunuesit (dhe
tregtarët) duhet të përmbushin;

- një sistem verifikimi organik (i quajtur ndonjëherë
edhe sistem i vlerësimit të konformitetit, ose "sistem
kontrolli" në rastin e certifikimit nga palët e tretë), i cili
mund të jetë ose certifikim nga palët e treta ose PGS 
dhe shërben për të verifikuar përputhshmërinë me 
standardin (në një mënyrë të qëndrueshme)

- një etiketë organike treguese për konsumatorin e cila
është një logo e vendosur mbi produktet që janë
garantuar me sukses përmes sistemit të garancisë
organike.
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● Pala e parë është vetë prodhuesi. Pala e dytë
është prodhuesi tjetër, blerësi, konsumatori (etj.). 
Një palë e tretë është një person ose organizatë
që është e pavarur nga prodhuesi dhe blerësi
dhe nuk ka asnjë lidhje me zinxhirin e vlerës

● Garancia e palës së parë: Vetë pretendim

● Garancia e palës së dytë: p.sh. PGS.

● Certifikimi nga palët e treta: Organizmi i pavarur
certifikues

Kush jep garancinë organike?
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“Sistemet e Garancisë me Pjesëmarrje
(PGS) janë sisteme sigurie të cilësisë me 

fokus lokal.
Ata certifikojnë prodhuesit bazuar në

pjesëmarrjen aktive të palëve dhe janë
ndërtuar mbi bazën e besimit, rrjeteve

sociale dhe shkëmbimit të dijeve.

– Përkufizimi zyrtar nga IFOAM –
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• Një Sistem i Kontrollit të Brendshëm (SKB) është
pjesa e një sistemi të dokumentuar të sigurimit të
cilësisë që lejon një organ të jashtëm certifikues
të delegojë inspektimin periodik të anëtarëve të
grupit tek një organ ose njësi e identifikuar
brenda operatorit të certifikuar. Kjo do të thotë
se organeve të certifikimit të palëve të treta ju
duhet vetëm të inspektojnë mirëfunksionimin e 
sistemit, si dhe të kryejnë disa ri-inspektime dhe
kontrolle në vend, të pronarëve të vegjël
individualë.

Mos ngatërroni PGS me Certifikimin në Grup

Certifikimi në Grup dhe Sistemi i Kontrollit të
Brendshëm: 
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Si trajtohen Palët e Treta dhe PGS

• PGS dhe Palët e Treta konsiderohen nga
IFOAM - Organics International si një qasje
plotësuese për Garancitë Organike dhe
Certifikimin

• Ideja është që prodhues të ndryshëm
në situata të ndryshme kanë nevojë
për zgjidhje të ndryshme



2. Zhvillimi i PGS në mbarë botën
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Statusi aktual i PGS në mbarë botën

pgs@ifoam.bio

• Rreth 567’142 pronarë të vegjël përfitojnë nga sistemi dhe
496’104 janë tashmë të certifikuar.

• Ekzistojnë 223 iniciativa PGS në mbarë botën, nga të cilat
57 janë në zhvillim e sipër dhe 166 janë plotësisht
funksionale.

• Azia Juglindore dhe Amerika Latine janë rajonet me 
nivelin më të lartë të zhvillimit të PGS

Source: IFOAM – Organics International
PGS anketa 2019

Fermerët e përfshirë në PGS 
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PGS në Evropë: Prodhuesit e përfshirë
Fermerët e përfshirë në PGS 

Source: IFOAM – Organics International
PGS survey 2019
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Rritja e PGS në mbarë botën

Burimi: IFOAM – Organics International
PGS anketa 2019
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Rritja e PGS në mbarë botën

Burimi: IFOAM – Organics International
PGS anketa2019
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Harta globale e iniciativave PGS
https://pgs.ifoam.bio/



3. Arsyetimi politik për
mbështetjen e PGS
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Pse të mbështetet PGS?
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• PGS ofron përfitime të shumta, duke përfshirë:

 akses i përmirësuar në tregjet organike përmes një sistemi
garancie për prodhuesit në shkallë të vogël (më i
përballueshëm se certifikimi nga palët e treta),

 rritja e edukimit dhe ndërgjegjësimit të konsumatorëve
(duke i përfshirë ata në procesin e garancisë),

 promovimi i zinxhirëve të shkurtër të furnizimit dhe zhvillimi i
tregut lokal,

 ngritja dhe fuqizimi i kapaciteteve të fermerëve.

 Krijon mjete për zbatimin e demokracisë lokale

• Mbështetja publike në fazën fillestare të zhvillimit të PGS është e 
nevojshme për të siguruar burime për investime në ngritjen e 
kapaciteteve dhe zhvillimin organizativ. 
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Burimet: Paketa e Politikave Globale për
Mbështetjen Publike të Bujqësisë Organike

http://www.ifoam.bio/en/global-policy-toolkit-public-support-organic-agriculture

http://www.ifoam.bio/en/global-policy-toolkit-public-support-organic-agriculture
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Burimet: Pse të investoni në PGS?

E disponueshme në: 
http://www.fao.org/3/ca6641en/c
a6641en.pdf

http://www.fao.org/3/ca6641en/ca6641en.pdf
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Burimet: Përmbledhje e politikave

I botuar për herë të parë në 2011, 
kjo Përmbledhje e Politikave mbi
PGS është një pikë referimi në
punën e avokimit të IFOAM. 
Dokumenti synon politikëbërësit
dhe avokatët që dëshirojnë të
mbështesin PGS jo vetëm
nëpërmjet njohjes së sistemeve të
tyre rregullatore organike
kombëtare, por edhe nëpërmjet
formave të ndryshme të
mbështetjes që synojnë
promovimin në vend të rregullimit
https://www.ifoam.bio/sites/default/file
s/pb_en_web_eatingcraft.pdf

https://www.ifoam.bio/sites/default/files/pb_en_web_eatingcraft.pdf
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Organizata të tjera ndërkombëtare që
mbështesin zhvillimin e PGS

FAO (Që nga viti 2006, kur ata ndihmuan zhvillimin
e PGS në Indi)

"PGS sjell një shembull origjinal se si t'u
mundësohet prodhuesve të vegjël të kenë akses
dhe të sigurojnë tregje përmes një mekanizmi
certifikimi pjesëmarrës dhe kolektiv."
-Denis Herbel, oficer i FAO
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Format e mbështetjes për PGS

• Kuadri i duhur rregullator është shumë i rëndësishëm: 
akomodoni PGS në rregulloren organike (Shihni përmbledhjen
e politikave të IFOAM-OI "Si mund të mbështesin qeveritë
PGS").

• Financoni projektet që krijojnë iniciativa PGS (duhet të jenë të
paktën 3-vjeçare).

• Mbështetje e vazhdueshme: financim i pjesshëm i iniciativave
ekzistuese PGS për shpenzime të tilla si trajnimi i fermerëve, 
mbledhjet e komiteteve, zhvillimi i standardeve dhe
manualeve të funksionimit, komunikimi dhe rrjeti. 
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Shembuj të tjerë
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• Në Indi, qeveria ka mbështetur gjithnjë e më shumë PGS për tregun e saj
kombëtar, duke zhvilluar një shembull unik të një programi PGS të lehtësuar
nga qeveria në shkallë të gjerë, të koordinuar nga Qendra e saj Kombëtare
për Bujqësinë Organike, nën Ministrinë e Bujqësisë. Qeveria ka ndarë një
shumë të konsiderueshme parash për të promovuar konvertimin në bujqësi
organike dhe adoptimin e PGS përmes programeve të ndryshme. 

• Peruja, disa qeveri lokale mbështesin PGS përmes njohjes zyrtare lokale dhe
mbështetjes së zbatimit të tyre.

• Komuna e Bella Vista në Argjentinë është një palë aktive e interesuar në
ngritjen e PGS-së së tyre lokale.

• Qeveria e Meksikës, në vitin 2010 i dha mbështetje rreth 82,000 euro rrjetit
kombëtar PGS për të formuar 20 iniciativa PGS. 

• Në Kosta Rika qeveria dha mbështetje teknike dhe financiare për ngritjen e 
iniciativave të PGS. 

• Brazil: Në vitin 2016, 91,000 euro për mbështetje për fermerët familjarë dhe
teknikët e përfshirë në iniciativat PGS. 

• Qeveria qendrore dhe lokale në Filipine mbështesin PGS përmes financimit të
operacionit fillestar, duke përfshirë trajnimin, mbledhjet e komiteteve dhe
zhvillimin e standardeve dhe manualit të operacioneve. 



4. Elementet dhe veçoritë
kryesore të PGS
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PGS dhe sistemet lokale të ushqimit të qëndrueshëm janë të disponueshëm në
EN, FR, CC, HU, GR këtu: https://youtu.be/VfRmaqWaB5A

https://youtu.be/VfRmaqWaB5A
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Burimet: Udhëzimet PGS

Këto udhëzime përbëjnë gurthemelin e 
paketës së veglave. Ato theksojnë se si, 
edhe pse të zhvilluara në mënyrë të
pavarur në vende dhe kontekste të
ndryshme kulturore, iniciativat PGS në
mbarë botën ndajnë një grup të
përbashkët elementësh dhe veçorish
kyçe. Ky botim i rishikuar i udhëzimeve
PGS gjithashtu propozon një qasje hap 
pas hapi për zbatimin e PGS dhe
prezanton koncepte të tjera të
rëndësishme si marketingu dhe
rregullimi organizativ.

Të disponueshëm në: 
https://www.ifoam.bio/sites/default/file
s/pgs_guidelines_en.pdf

https://www.ifoam.bio/sites/default/files/pgs_guidelines_en.pdf
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PGS synon të…

ofrojnë një garanci organike të besueshme për konsumatorët
që kërkojnë produkte organike…

• … krijimi i marrëdhënieve kuptimplote ndërmjet palëve të
interesuara, të bazuara në demokraci dhe përfshirje

• … me një kosto të arsyeshme për fermerin
• … ndërtimin e rrjeteve alternative të ushqimit
• … rivendosja e pronësisë së standardeve të prodhimit dhe

certifikimit
• … mbështetja e qasjes agroekologjike (shkencë-praktikë-

lëvizje)
• … nxitja e sovranitetit të ushqimit
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Motivimi pas fillimit të një PGS:

• Bëni pretendime organike (ose dalloni prodhimin organik
nga prodhimi konvencional, ose siguroni cilësinë organike të
produktit)

• Më pak barrë administrative për prodhuesit
• Klientët kanë nevojë për siguri
• Frustrimi me rregulloren e OA/certifikimin e palës së tretë
• Përmirësimi i ndarjes së njohurive dhe pjesëmarrjes
• Ndërtimi/fuqizimi i komunitetit
• Ndërtoni sisteme ushqimore lokale

Cila do të ishte 
e juaja? 
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Elementet kyç të PGS

PJESËMARRJA VIZIONI PËRBASHKËT TRANSPARENCA

BESIMI HORIZONTALITETI PROCESI MËSIMOR
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Karakteristikat kryesore të PGS

1. Normat e konceptuara nga palët e interesuara
2. Organizata bazë
3. I përshtatshëm për bujqësinë e vogël
4. Parimet dhe vlerat që rrisin jetesën dhe

promovojnë bujqësinë organike.
5. Sistemet dhe procedurat e dokumentuara të

menaxhimit
6. Mekanizmat për të verifikuar pajtueshmërinë e 

fermerit
7. Mekanizmat për mbështetjen e fermerëve
8. Zotimi i fermerit ose i ngjashëm (kontrata etj..)
9. Vula ose etiketa
10. Pasojat e qarta dhe të përcaktuara më parë
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Pjesëmarrja e palëve të interesuara është thelbi i
PGS

Ata marrin pjesë në :

• Formimi dhe përzgjedhja e 
standardeve

• Hartimi i procedurave

• Marrja e vendimeve

• Verifikimi I procedurave

 Rishikimi nga
pjesëmarrësit
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Rishikimi nga pjesëmarrësit
Procesi ku fermerët që i
përkasin PGS së bashku me 
konsumatorët dhe palët e 
tjera të interesuara vlerësojnë
praktikat e prodhimit të
kolegëve të tyre.

Është thelbi i sistemit PGS.

Do të thotë që kontrolli i
cilësisë nuk kryhet nga një
inspektor i jashtëm por nga
anëtarët e të njëjtit grup.
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PGS: më shumë se një sistem garancie

• Sjell njerëzit së bashku

• Është një mjet për veprime kolektive duke sjellë
mundësi për bashkëpunim dhe procese të tjera

shoqërore

• Gjeneron mësim dhe përmirësim të praktikave për
fermerët dhe konsumatorët

• Ndërtoni sisteme alternative ushqimore

Këto përfitime madje mund të perceptohen si përfitime
më të mëdha të PGS sesa vetë certifikimi



5. Hapat e parë në
zbatimin e PGS
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1. Analiza e situatës

Për të kuptuar nëse PGS
është relevant/i rëndësishëm/i nevojshëm për një
grup të caktuar palësh të interesuara, ata duhet
të kuptojnë :
• kontekstin në të cilin do të zbatohej,
• nevojat e atyre që janë të përfshirë,
• sfidat dhe mundësitë
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2. Ndërtoni një vizion të përbashkët

• Zhvillimi i PGS është zbatimi i një Vizioni të Përbashkët

• Ndërtimi i një vizioni të përbashkët përmes një procesi pjesëmarrës
është një hap thelbësor në zhvillimin e PGS

• Njerëzit duhet të kuptojnë përfitimet që mund të marrin nga
bashkimi me një PGS

• Ata gjithashtu duhet të angazhohen drejt arritjes së këtij qëllimi të
përbashkët.

• Pavarësisht se sa kompleks apo i lehtë është ky vizion, gjëja e 
rëndësishme është të sigurohet që ai të pranohet dhe kuptohet nga
të gjithë anëtarët.
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3. Bini dakord dhe përcaktoni se si do të
funksionojë PGS

Një nismë PGS duhet të ketë: 
– Vizioni i përbashkët (Statut ose i ngjashëm)

– Standarde

– Rregullat/normat: duke përfshirë pasojat për mospërputhje

– Zotimi/kontrata ndërmjet anëtarëve të PGS

– Sistemet dhe procedurat e dokumentuara të menaxhimit

– Certifikata

– Databaza e prodhuesve

– Logo (opsionale)

– Regjistrimi ligjor (opsionale)
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Verifikimi i prodhuesve nëpërmjet
rishikimit nga pjesëmarrësit

Aprovimi

Anëtarët duke u 
bashkuar

PGS deklarojnë se 
ndajnë vizionin

Mekanizmat për të verifikuar pajtueshmërinë

Standardet dhe rregullat e konceptuara nga të gjithë anëtarët

Hapi1

Certifikimi

1

2
43

5

1. Standarde dhe
rregulla

2. Zotimi/Contract 
3. Pyetësori i vizitës në

fermë
4. Databaza e 

prodhuesve
5. Raporti i rishikimit të 

fermës
6. Certifikimi + (Logo) 

Hapi 2

Si funksionon normalisht PGS:  

6

Documentat

Vizioni i njëjtë
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Vendimi për standardin organik

● Standarde = rregulla prodhimi

● Ai përmban kërkesat e prodhimit që fermerët organikë, 
përpunuesit (dhe tregtarët) duhet të përmbushin.

● Një PGS mund të vendosë të zhvillojë një standard të ri organik
ose të përshtatë një ekzistues. 

● Zhvillimi ose përshtatja e standardit duhet të jetë një proces
pjesëmarrës.

● Përfshirja e ekspertëve në bujqësinë organike mund të jetë e 
dobishme.
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Vendimi për standardin organik

● Standardet mund të jenë dokumente të gjata. 
Një përmbledhje është e dobishme.

● Është e rëndësishme që prodhuesit të jenë :
• të vetëdijshëm për atë që standardet përfshijnë

• të kenë akses në parimet dhe mesazhet kryesore në
këto standarde

• të kenë akses në një kopje të standardit të plotë. 

Standardet mund të vihen në dispozicion në website-in e iniciativës
PGS, p.sh. për CNG, ku ato janë të përmbledhura dhe në format të
përshtatshëm për printer. https://www.cngfarming.org/certifications
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Shembuj: Standardet e prodhimit të N&P

15 standard teknike prodhimi
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Procedurat PGS

• Përshkrimi i aspekteve operacionale të një PGS :

- kërkesat për aplikim dhe anëtarësim
- hapat që duhen ndjekur në procesin e verifikimit

organic
- kërkesat e dokumentacionit
- Procedurat e përmirësimit të praktikave
- sanksionet në lidhje me mospërputhjen.

I gjithë ky informacion mund të përmblidhet në një
manual ose udhëzime që duhet t'u shpërndahen të

gjithë anëtarëve të PGS
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Manuali i PGS

- Vizioni + objektivat e PGS
- Procesi i pranimit të një prodhuesi të ri (Formulari i

aplikimit + procedura + skema e tarifave nëse ka)
- Procesi i rinovimit të certifikatave (lista e kontrollit + 

procedura)
- Rishikimi nga palët dhe vendimi për certifikimin
- Rolet dhe përgjegjësitë në PGS (prodhuesit dhe

konsumatorët)
- Çfarë të dhënash duhen mbledhur dhe mbajtur?
- Çfarë ndodh në rast mospërputhjeje?
- Rregullat për përdorimin e etiketave PGS
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Lista e inputeve

● Përcaktoni qartë se cilat inpute lejohen për
prodhuesit dhe përpunuesit.

● Në rast dyshimesh për një të dhënë të
përdorur gjatë një rishikimi nga palët:

● Kërkoni faturë

– Shkruani përbërjen, bëni një foto të produktit

– Përcaktoni një grup njerëzish brenda nismës që janë
përgjegjës për hetimin e rasteve të tilla, duke përfshirë
vlerësimin e produkteve të reja që dalin në treg.

– Nëse është e mundur, konsultohuni me një specialist
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Mospërputhja

• Rishikimi nga palët është një mjet për përmirësimin e 
praktikave, gjithashtu një mjet për verifikimin e 
pajtueshmërisë. 

• Gjithmonë do të ketë rrethana kur prodhuesit nuk janë në
gjendje ose dështojnë të respektojnë standardet dhe rregullat
e PGS-së së tyre.

• Nisma PGS duhet të përcaktojë që në fillim pasoja të qarta të
paracaktuara për mospërputhje.

• Mospërputhja (sanksionet) duhet të vlerësohen për t'iu
përshtatur seriozitetit të mospërputhjes.

• Ato duhet të dakordësohen nga të gjitha palët e interesuara.

• Prodhuesit duhet të jenë në gjendje të bëjnë një apelim në
rast se nuk pajtohen me sanksionet.
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4. Ndërtoni ndërgjegjësimin për standardet
dhe bëni zotim

Është thelbësore që të gjithë aktorët e 
përfshirë të kuptojnë dhe bien dakord mbi
vlerat dhe dhe normat që përcaktojnë se si do 
të funksionojë PGS, trajnimi është një hap 
thelbësor.

Pasi të gjithë palët e interesuara bien dakord
për të qenë pjesë e PGS-së, është e 
rëndësishme që zyrtarisht të ratifikohet ky
vendim përmes një marrëveshjeje ose kontrate
me shkrim (nëse ka raste analfabetizmi, mund
të përdoret një premtim verbal i regjistruar)
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Pledge/Contract
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5. Harta e fermës dhe regjistrimi i
detajeve të fermës

•Emri i prodhuesit dhe kompanisë
•Adresa
•Grupi lokal të cilit i përkasin (nëse është një PGS me disa grupe)
•Llojet e produkteve
•Sipërfaqja e fermës (ha)
•Data në të cilën ai ose ajo iu bashkua grupit (= data e 
nënshkrimit të zotimit)
•Data e rishikimit të fundit nga kolegët
•Vendimi për certifikim
•Sanksionet/ rekomandimet
•Etj….
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Fletë në Excel Masipag
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Good Market PGS Databaza në"Cloud"
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Shembuj softuer PGS Vietnam 



56

Shembuj softuer N&P
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6. Monitorimi i brendshëm/rishikimi 
nga palët
Një nga mënyrat kryesore se si PGS siguron pajtueshmërinë
me standardet organike të miratuara nga anëtarët e saj
është rishikimi nga kolegët e fermës së një tjetri.

Rishikimi nga kolegët është një proces ku njerëzit në situata të
ngjashme vlerësojnë praktikat e prodhimit të kolegëve të
tyre.

Në PGS, një rishikim nga kolegët bëhet kur prodhuesit, shpesh
të shoqëruar nga konsumatorët dhe palët e tjera të
interesuara, vizitojnë një fermë të një prodhuesi tjetër në
grupin ose rajonin e tyre lokal, për të kryer një rishikim të
fermës. Rishikimi nga kolegët qëndron në thelbin e PGS.
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Rishikimi i kolegëve të Natyrës dhe Progresit
është i disponueshëm në EN, FR, GR, CZ, HU, IT këtu:

https://youtu.be/lv6hUtPSwG0

https://youtu.be/lv6hUtPSwG0
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7. Aprovimi i certifikimit

• Rezultatet e rishikimit nga palët janë përmbledhur në
një raport

• Rezultati i paraqitet komitetit të  certifikimi

• Vendimi bazohet në rezultatet e rishikimit të raportuar
dhe të përmbledhur në një raport të rishikimit kolegjial
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6. Operacionet ditore



62

Operacionet ditore

Një iniciativë PGS duhet të ketë :

• Një koordinues/ekip coordinator që mbikëqyr
menaxhimin e përditshëm, zakonisht një anëtar
me aftësi teknike dhe disponueshmëri kohore
(pozicion vullnetar ose me pagesë).
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Rolet tipike të koordinimit të PGS

1. Pika e kontaktit për iniciativën PGS.
2. Programoni takime, trajnime etj.
3. Përpunoni aplikacionet PGS
4. Mban dhe menaxhon të dhënat për

anëtarët e PGS (baza e të dhënave)
5. Koordinoni orarin e vizitave vjetore në fermë.
6. Dokumentacioni vijues i paplotë.
7. Mbështetje lokale për anëtarët.
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Dhjetor-Janar

Kontrollon rinovimin e angazhimit të prodhuesve të
certifikuar N&P.
Kontrollon bazën e të dhënave të anëtarëve të
prodhuesve (statusi i anëtarësimit, tarifa e vizitës në
fermë, etj.)

Shkurt

Faturat e reja përgatiten dhe u dërgohen të gjithë
profesionistëve brenda një jave.

Vizita përgatitore që duhen bërë për çdo COMAC me
një përmbledhje të buxhetit të financuar nga zyra
federale, me dokumente shtesë (fletë përmbledhëse,
etj.)
Organizimi i një dite takimi-trajnimi me anëtarët
pjesëmarrës në vizitat e fermave në zonat pa COMAC
lokale.

Mars deri në
Nëntor

Përpunoni raportin e vizitës në fermë, konsultohuni,
nëse është e nevojshme, me COMAC federal.

Dhjetor Vlerësimi i vizitave në fermë: si një reflektim i
përgjithshëm mbi cilësinë e vizitave në fermë gjatë vitit

Kalendari i ekipit të koordinimit
të N&P
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Qëndrueshmëria financiare
• PGS mbështetet në shumë punë të brendshme

vullnetare, veçanërisht në vitet e para të zbatimit.

• Konsumatorët mund të ndajnë ngarkesën e punës duke 
marrë përsipër detyra të ndryshme.

• Duhen të paktën 3 vjet për të ngritur një iniciativë
PGS

• Qëndrueshmëria financiare vjen nga qasja në treg
dhe çmimi premium që kompenson përpjekjet e 
tyre për t'u angazhuar në PGS

• Tarifat e anëtarësimit mbështesin gjithashtu
administrimin e skemës dhe shpenzimet e 
vullnetarëve për të paguar.



7. Marketingu
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Marketingu

• Është e rëndësishme të ruhet integriteti i produkteve
organike të certifikuara PGS pasi ato largohen nga
ferma.

• Ndërtoni lidhje me tregun përfshini shitës me 
pakicë/bashkëpunim ushqimor lokal

• Krijoni një logo (opsionale)

• Pikat e shitjes në disa raste PGS krijon tregun e vet të
fermerëve ose pikat e shitjes

• Nëse PGS nuk ka pikë shitjeje, është e rëndësishme të
verifikoni keqpërdorimin e mundshëm të logos dhe të
kontrolloni integritetin e produkteve në vendin ku shiten
këto produkte. 
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Etiketa
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Marketingu Shembulli CNG

• Promovimi i shitësve me pakicë që
mbështesin CNG

• Mbështetni fermerët në zhvillimin e 
mjeteve të marketingut (logoja, faqe
interneti, kartëvizita, video, etj.)

https://certified.naturallygrown.org/

• Lisa e prodhuesve
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Përdorimi i termit “Organik” në BE

• Në BE përdorimi i termit organik është i rregulluar me rregulloren
2092/91

• Kjo rregullore zbatohet për produktet e mëposhtme :
• (a) prodhime bujqësore të papërpunuara
• (b) produkte të përpunuara bujqësore dhe blegtorale
• (c) ushqimet e kafshëve

• Etiketimi dhe reklamimi i një produkti mund t'i referohet
metodave të prodhimit organik vetëm nëse ai është i
certifikuar nga një autoritet kompetent (organ certifikues i
palës së tretë)..

• Prodhuesit e PGS në Evropë nuk mund të bëjnë pretendime
organike për produktet e tyre, megjithatë ata mund t'u
shpjegojnë konsumatorëve të tyre se prodhojnë duke përdorur
standarde që bazohen në idealet e lëvizjes organike.. 



8. Përqendrohuni në procesin e 
rishikimit nga palët

pjesëmarrëse
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Rishikimi i palëve pjesëmarrëse
• Procesi ku fermerët që i përkasin PGS së bashku me 

konsumatorët dhe palët e tjera të interesuara vlerësojnë
praktikat e prodhimit të kolegëve të tyre.

• Është thelbi i sistemit PGS.

• Do të thotë që kontrolli i cilësisë nuk kryhet nga një inspektor i
jashtëm por nga anëtarët e të njëjtit grup.
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Pse

Qëllimi i rishikimit nga anëtarët duhet të jetë
gjithmonë i dyfishtë :
• për të verifikuar nëse standardet po 

respektohen, 
• për të krijuar mundësinë që prodhuesit të

rishikojnë praktikat e tyre me kolegët e tyre dhe
të reflektojnë se si të përmirësohen më tej.
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Çfarë
Rishikimi nga anëtarët është:

• Një vlerësim i një prodhuesi që ose po aplikon për herë të
parë për t'u bërë anëtar i një PGS ose ose që ka nevojë për
certifikimin e tij/saj për t'u rinovuar. 

• Një verifikim i praktikave të prodhimit, por ai mund/duhet të
përfshijë gjithashtu një vlerësim të qëllimeve më të gjera të
qëndrueshmërisë së një prodhuesi.

• Rezultati nga ky proces është një raport me shkrim i vizitës së
rishikimit kolegjial (datë dhe i nënshkruar) me detaje të asaj
që është parë dhe çdo aktiviteti të mospërputhjes.

Vlerësimi bazohet në :
- Vëzhgimet në terren
- Intervistë me prodhuesin/përpunuesin
- konsultimi i dokumenteve administrative dhe kontabël
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Kush

Në përgjithësi, gjatë rishikimit kolegjial, 
përfshihen palët e mëposhtme të interesit :

• Ekipi që kryen rishikimin kolegjial
• Prodhuesi
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Si të sillemi gjatë një rishikimi kolegjial?

• Të jesh pjesë e ekipit që rishikon një fermë kërkon marrjen e 
një sasie të caktuar njohurish dhe kompetencash për të kryer
një vizitë që mund të jetë vërtet konstruktive për të gjithë
pjesëmarrësit.

• Është gjithashtu një çështje se si personat që kryejnë rishikimin
pozicionohen gjatë vizitës.

• Është thelbësore që të ndërtohet një ndjenjë besimi dhe
transparence midis të gjithë aktorëve, sepse nëse vlerësuesit
nuk janë në gjendje të identifikojnë nevojat e profesionistit që
vlerësohet, PGS nuk do të jetë në gjendje të luajë rolin e saj
në përmirësimin e praktikave.
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Qëndrimi dhe sjellja etike e ekipit

• jini të vëmendshëm dhe vëzhgoni me kujdes,
• të jenë të gatshëm të përshtateni me njerëz dhe situata të

ndryshme,
• jini të qëndrueshëm në mbajtjen e kohës (mund të jetë e 

nevojshme të ndërpriten disa diskutime dhe të shtyhen për pas 
vizitës),

• të jetë në gjendje të riformulojë pyetjet nëse është e 
nevojshme, në mënyrë që të mos vërë në vështirësi prodhuesin
nëse ai/ai nuk e kuptont pyetjen,

• të jetë në gjendje të riformulojë përgjigjet duke siguruar
mirëkuptim të ndërsjellë midis të gjithë pjesëmarrësve,

• të jetë në gjendje të analizojë duke shmangur gjykimet
personale,

• të jetë në gjendje të bëjë përmbledhje,
• të jetë në gjendje të mbajë një nivel të caktuar shkëputjeje

nga situata.
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Kur

- Zakonisht një herë në vit

- Gjithmonë kur një prodhues aplikon për tu
bërë anëtar

- nëse prodhuesit kanë tashmë një certifikatë
organike të lëshuar nga një organ 
inspektues i palës së tretë, rishikimi nga
anëtarët mund të bëhet çdo të dytin vit. 
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Si

Përcaktimi se si PGS do të sigurojë 
pajtueshmërinë, pra se si duhet të organizohet 
dhe zbatohet rishikimi nga kolegët, duhet të 
diskutohet në mënyrë pjesëmarrëse në fazën 
fillestare të krijimit të një nisme PGS
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Mjetet për të mbledhur informacion

Objektivi: për të kryer rishikimet e anëtarët në një mënyrë
efikase, të drejtë dhe të krahasueshme

 çdo PGS zhvillon një sërë modelesh dhe procedurash
për të ndihmuar anëtarët e saj të arrijnë këtë objektiv. 

 iniciativa të ndryshme PGS kanë mjete të ndryshme, 
megjithatë mund të identifikohet një grup i përbashkët
dokumentesh mbështetëse. 

Kujdesuni që ta mbani procesin të
lehtë për t'u ndjekur dhe kuptuar për

të gjithë anëtarët!
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Standardet Organike
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Lista kontrolluese e pyetjeve
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Raporti i rishikimit të anëtarëve
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Dokumente shtesë

Përveç këtyre dokumenteve bazë, 
disa iniciativa PGSpërdorin edhe :

- Plani i menaxhimit të
fermës/biznesit

- Të dhënat e praktikave
- Hartat
- Llojet e tjera të mbajtjes

së shënimeve
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Disa hapa : 
• Përpara vizitës Përgatitja

• Në terren: duke lëvizur fizikisht përreth
fermës dhe/ose punishtes së përpunimit

• Pjesa "administrative": për të kontrolluar
elementet e kontabilitetit (verifikimin e 
faturave, testet e gjurmueshmërisë ...)

Në praktikë:
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Koordinatori duhet: 

• Të kontaktojë me anëtarin prodhues që duhet të rishikohet
paraprakisht (të paktën një muaj) në mënyrë që ai të mund të
përgatisë dokumentet e nevojshme (faturat, hartëzimi i zonave
të vjeljes ose kërkimit të ushqimit ...)

• Të bëjë një kujtesë disa ditë më parë.

• Të parashikojë palnifikimin e vizitave edhe në parcela, bletore
etj. larg vetë fermës

Rishikuesit dhe prodhuesi duhet të përgatiten për rishikimin:

• Leximi paraprak i standardeve dhe udhëzuesit të tyre.

• Leximi paraprak i materialeve mbështetëse të vizitës dhe
raportit të mëparshëm.

• Vendosni pikat specifike për të kontrolluar/diskutuar gjatë
vizitës.

Përgatitja
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Shembull:

1 ) të bëni një inventar të llojit të prodhimeve që kryhen në fermë
dhe t'i raportoni ato në fletën përmbledhëse 1,5 orë

2) Lexoni dhe diskutoni me prodhuesit kërkesat për përmirësim të
bëra vitin e kaluar. Pyetni anëtarin se çfarë mund të bëhet, 
kontekstin, vështirësitë e hasura 1 orë

3) Vazhdoni me pjesë n e “terrenit”  0,5 orë

4) Mbaroni pjesën administrative  1 orë
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Konfidencialiteti

Përtej kuadrit ligjor që ka të bëjë me 
detyrimet e konfidencialitetit në
sektorin e biznesit, ekipi që kryen
rishikimin, si çdo anëtar i nismës
PGS, ka një detyrë "morale" të
diskrecionit dhe konfidencialitetit
(për të cilën mund të bihet dakord
duke nënshkruar një kontratë me 
shkrim) për të mos dëmtuar
prodhuesit e vizituar, të cilët hapin
fermën e tyre me besim të plotë.

Për shembull, anëtarët e Nature et 
Progrès nënshkruajnë një dokument
të quajtur 'Engagement 
déontologique et de confidentialité
à Nature et Progrès'.
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Të mësuarit nga homologët

Rishikimi nga homologët është një hapësirë për të
mësuar, ku mund të identifikohen boshllëqet dhe
nevojat shtesë të njohurive.

Procesi i të mësuarit për prodhuesin vlerësoi:

- Shpjegoni dhe sqaroni praktikat e veta
- Të mësuarit reciprok

Procesi i të mësuarit për konsumatorët

- kuptoni dhe njihuni se çfarë do të thotë bujqësi dhe sfidat pas 
kësaj pune
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Përmirësimi i vazhdueshëm i praktikave

Objektivi i një PGS nuk është kurrë certifikimi në vetvete.

Iniciativat PGS investojnë gjithmonë në mekanizma për
të mbështetur prodhuesit e tyre dhe për të punuar drejt
një bujqësie dhe shoqërie më të mirë : 

Si ta bëjmë këtë?   disa Shembuj

− Përdorimi i rrjetit si burim
− Organizimi i takimeve profesionale
− Krijimi i mentorimit
− Duke kërkuar burime jashtë



FALEMINDERIT!
www.eatingcraft.ifoam.bio

pgs@ifoam.bio
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