
MJUMITA ni chombo madhubuti kwa ajili ya kupaza 
sauti za jamii zinazoishi kando kando ya misitu Tanzania 
kwa vyombo husika kuhusu masuala ya usimamizi 
endelevu wa misitu. MJUMITA tayari imefanikiwa 
kujadili hoja mbalimbali kuhusiana na kuboreshwa kwa 
utawala bora katika sekta ya misitu.

Jukumu kuu la MJUMITA ni kukuza ushirikiano 
na mahusiano yanayolenga kuboresha uwezo wa 
wanachama wake wa kujihusisha kwa ukamilifu na 
usimamizi na uhifadhi wa misitu, kutetea kuongezeka 
kwa umiliki na matumizi bora ya ardhi na misitu kwa 
ajili ya kuboresha maisha ya jamii.

MJUMITA ina Bodi inayojumuisha 
wawakilishi  wa wanajamii kutoka 
katika hizo kanda sita. Bodi hii 
inachaguliwa na wanachama wa 
MJUMITA kila baada ya miaka 
3 kwenye mkutano mkuu wa 
wanachama wote.

•	 	Kutambua,	 kuboresha	 na	 kuendeleza	 jamii	
inayoishi kandokando ya misitu katika vijiji, 
kata, tarafa, wilaya na  Taifa kupitia programu 
mbalimbali.

•	 	Kuhamasisha	maendeleo	 endelevu	 katika	misitu	
Iliyopo Tanzania Bara kwa njia ya utafiti, 
mafunzo, ushawishi,  kutandaa, na kujenga uwezo 
miongoni wa wanachama  wa MJUMITA na 
washirika wake.

•	 	Kutoa	 fursa	 kwa	 makundi	 mbalimbali	 katika	
jamii (wake kwa waume, vijana, wazee, walemavu, 
na watoto) ili kuweza kushiriki kikamilifu katika 
kusimamia rasilimali zinazowazunguka.

•	 	Kuwawezesha	 wanachama	 wa	 MJUMITA	
kufanya na  kutekeleza maamuzi yenye nguvu juu 
ya programu  za usimamizi shirikishi wa misitu ili 
kuweza kuongeza uwezo wa watanzania wanaoishi 
kandokando ya misitu kusimamia rasilimali zao.

•	 	Kutafuta	 fedha	 kwa	 ajili	 ya	 MJUMITA	 kwa	
malengo yale yatakayo kuwa ya manufaa kwa 
chombo hiki na yanayochangia katika dira na 
mtazamo wake.

•	 	Kuijengea	uwezo	jamii	ili	ishiriki	katika	mchakato	
wa kufanya maamuzi mbalimbali kuhusu 
maendeleo endelevu katika misitu ya hifadhi na 
isiyo hifadhiwa.

Dira na Dhima ya MJUMITA
Dira ya MJUMITA ni kuona jamii ya watanzania 
inayojali,	 Kulinda	 na	 kutumia	 misitu	 na	 rasilimali	
zitokanazo na misitu kiuendelevu.
Dhima ya MJUMITA ni kuhamasisha, kuwajengea 
uwezo, kuwaunganisha, kuwaimarisha wadau wote na 
mitandao ya usimamizi wa misitu ili jamii ijiamini, 
ishiriki, ishawishi, itoe maamuzi na kumiliki na 
kutumia kwa njia endelevumisitu.

Sisi ni nani
Mtandao wa Jamii wa Usimamizi wa Misitu 
Tanzania(MJUMITA) ni mtandao wa jamii zinazoishi 
kandokando ya misitu na zinazo shiriki katika Usimamizi 
Shirikishi wa Misitu Tanzania. Mtandao huu ni jukwaa 
la kujenga uwezo wa jamii, kubadilishana ujuzi, uzoefu 
kufanya uraghibishi na mawasiliano kwa ajili ya jamii 
hizi. MJUMITA ilianzishwa mwaka 2000 na ilipata 
usajili	 mwaka	 2007	 kama	 shirika	 lisilo	 la	 Kiserikali	
lenye namba ya usajili OOONGO/119. MJUMITA 
ilianzishwa kutokana na matakwa ya jamii ya kuwa na 
jukwaa la wanajamii kwa ajili ya kubadilishana uzoefu 
kuhusiana na Usimamizi Shirikishi wa Misitu na pia 
kujihusisha katika majadiliano na Idara ya Misitu Nyuki 
juu ya njia za kushughulikia masuala ya sera, sheria na 
utekelezaji wa Usimamizi wa Misitu nchini. 

Mpaka sasa MJUMITA ina mitandao wanachama 116 
ambayo imeundwa na kamati za maliasili za vijiji na 
vikundi vya kijamii vinavyojihusisha na uhifadhi wa 
misitu.

Wanachama wa MJUMITA wanapatikana wapi?

MJUMITA ina wanachama katika mikoa 13, Wilaya 30 
na	vijiji	452	Tanzania	Bara.	Katika	maeneo	haya	yote,	
MJUMITA ina zaidi ya vikundi 500 vinavyojihusisha 
na Usimamizi Shirikishi wa Misitu na takribani 
wanachama mmoja mmoja 15000. MJUMITA inafanya 
kazi katika kanda sita ambazo ni kanda ya Mashariki, 
Kanda	ya	Kati,	Kanda	ya	Nyanda	za	juu	Kusini,	Kanda	
ya	Kaskazini,	Kanda	ya	Kusini	na	Kanda	ya	Magharibi.

Malengo ya MJUMITA ni yepi
Ramani ya Tanzania Kuonyesha

Mitandao ya MJUMITA kwa Sasa.



UANACHAMA WA MJUMITA

Aina tatu za uanachama wa MJUMITA.

Uanachama wa kawaida
Mwanachama wa kawaida ni mwanachama yeyote 
anayeishi kandokando mwa hifadhi za misitu na aliyefuata 
taratibu za kujiandikisha kama ilivyoainishwa kwenye 
katiba ya MJUMITA. Uanachama huu utajumuisha mtu 
yeyote mwenye nia  ya kujitolea na ambaye amejiunga na 
mtandao ulioko kwenye eneo lake ambao ni mwanachama 
wa MJUMITA. 

Uanachama shiriki
Uanachama Shiriki unahusu mtu yeyote asiye mwanachama 
wa kawaida au wa kutunukiwa. Uanachama wa aina 
hii utapatikana pale ambapo mshiriki atapendekezwa 
na Taasisi mwanachama wa MJUMITA na kupitishwa 
kwenye mkutano mkuu wa wanachama wa MJUMITA. 

Uanachama wa kutunukiwa
Uanachama wa kutunukiwa unahusu mtu yeyote 
mwenye hadhi na nafasi katika ngazi za kijamii, kisiasa, 
kiuongozi kama itakavyo kuwa imependekezwa na Bodi 
ya MJUMITA na kupitishwa na mkutano mkuu wa 
wanachama.

Ushirikiano na wadau wengine

Tangu ilipoanzishwa, MJUMITA imekuwa ikifanya kazi 
kwa kushirikiana Serikali kuu, halmashauri za wilaya, 
serikali za vijiji na asasi zingine zisizokuwa za serikali katika 
kuhifadhi na kuwajengea uwezo wananchi wanaoishi 
kando kando mwa misitu kusimamia na kunufaika na 
rasilimali za misitu.  MJUMITA pia ni mwanachama wa 
Kikundi	Kazi	cha	Misitu	Tanzania.	

MJUMITA pia inashirikiana na wadau mbalimbali wa 
kimataifa katika mchakato wa masuala ya mabadiliko ya 
tabia nchi ambayo ni changamoto sana kwa maisha ya 
wanajamii hususan waishio vijijini pamoja na rasilimali 
zinazowazunguka.

Mafanikio ya MJUMITA
•	 	Kupitia	mikutano	 	ya	MJUMITA	ya	kila	mwaka	na	

Mikutano ya mitandao wanachama, MJUMITA 
imeweza kuleta pamoja takribani wanachama 15000 

kutoka katika mikoa 13 Wilaya 30 na vijiji 452 kujadiliana 
kuhusu usimamizi shirikishi wa misitu. Mikutano hii 
imetoa fursa kubwa kwa jamii kutoa mawazo yao na 
mapendekezo yao kwa Wizara ya Maliasiri na Utalii.

•	 	MJUMITA	 imefanikiwa	 kuyaweka	 masuala	 ya	 haki	 za	
jamii na usimamizi shirikishi wa misitu katika ajenda ya 
kisiasa kwa kushirikiana kikamilifu na vyombo vya habari.

•	 	MJUMITA	 imefanikiwa	 kusaidia	 wanajamii	 kudai	
na kutetea haki zao za msitu pale ambapo haki hizi 
zinapovunjwa.

•	 	Baadhi	 ya	 	 wanamitandao	 wamefanikiwa	 kupunguza	
uvunaji haramu wa mazao ya misitu kwenye misitu yao.

•	 	Sasa	 hivi	 MJUMITA	 inatambulika	 kitaifa	 na	 kimataifa	
katika harakati zake za kuhifadhi misitu na kuwajengea 
uwezo wananchi kusimamia na kunufaika na misitu 
yao.  Na hii imepelekea kushinda tuzo tatu za kimataifa 
zinazotambua mchango wa MJUMITA katika uhifadhi wa 
misitu na kuwajengea uwezo wananchi katika kusimamia 
misitu yao ambazo ni:- Tuzo iliyotolewa na Wangari 
Mathai mwaka 2009, tuzo ya Jidhe ya Mwaka 2015 na 
tuzo ya Ikweta iliyotolewa na UNDP

•	 	MJUMITA	 	 imewezesha	 zaidi	 ya	 vijiji	 30	 kutengeneza	
mipango ya matumizi bora ya ardhi.

•	 	Wanachama	wa	MJUMITA	wanasimamia	takribani	hekta	
milioni 1.8 za misitu nchini

•	 	MJUMITA	 imefanikiwa	 kubuni	 mifumo	 mbalimbali	
ya usimamizi endelevu wa rasilimali za misitu kama vile 
Utaratibu wa uzalishaji wa mkaa endelevu kwenye hifadhi 
za misitu za vijiji na Utaratibu wa mgawanyo wa fedha 
zinazotokana na usimamizi wa misitu.

Unawezaje kuchangia MJUMITA
MJUMITA inategemea ruzuku na michango kutoka kwa 
Wadau wa Maendeleo, watu binafsi, sekta binafsi na taasisi 
mbalimbali ili kuwezesha MJUMITA kujenga uwezo wa 
wanachama wake wa kuhifadhi misitu na kuboresha maisha 
yao. Tafadhali changia MJUMITA (tazama www.mjumita.org 
kwa maelezo zaidi) ili tulete tofauti katika sekta ya misitu kwa 
ajili ya kizazi cha sasa na vizazi vijavyo

Jua zaidi kuhusu MJUMITA:
Anuani yetu ni:Plot No. 323, Simu: 022 2669007

Msasani Village, Old Bagamoyo Road
S.L.P 21522, Dar-es-Salaam - Tanzania

Tovuti: www.mjumita.org
Barua pepe: mjumitaorg@mjumita.org

Sisi ni nani

Mtandao wa Jamii wausimamizi wa 
Misitu Tanzania (MJUMITA)

Mtandao wa Jamii wa Usismamizi wa Misitu 
Tanzania (MJUMITA) ni mtandao wa jamii 
zinzoishi kandokando ya misitu na zinazoshiriki 
katika Usimamizi Shirikishi wa Misitu Tanzania. 
Mtandao huu ni jukwaa la kujenga uwezo wa jamii, 
kubadilishana ujuzi, uzoefu kufanya uraghibishi na 
mawasiliano kwa ajili ya jamii hizi.


