
 

ANALIZA PROJEKTET 2016 
 

Festa e Birrës 2016 

www.festaebirres.com 

www.korcabeerfest.com 

 

Përshkrim shkurtimisht: 

Projekti “Festa e Birrës”, i implementuar për të dhjetin vit radhazi duke pasur gjithmonë si qëllim  

stimulimin, mbështetjen dhe promovimin e bizneseve lokale, duke influencuar fort në zhvillimin e 

turizmit në qytet duke e kthyer në një pol të rëndësishëm turistik. 

Risi e këtij viti ishte së festa  u zgjerua edhe në Pazarin e Vjetër të Korçës duke ofruar serenata korcare 

dhe gatime tradicionale gjatë gjithë ditës, për të kaluar me pas tek sheshi ne krah  të Stadiumit 

“Skënderbeu”.    Gjatë pesë netëve të festës 10-14 gusht 2016, u vu re një audience masive, jo vetëm nga 

qyteti i Korçës dhe rrethinat e tij, por edhe nga turistët vendas dhe të huaj, të ardhur posaçërisht për të 

qenë pjesë e këtij eventi të rëndësishëm.  

Një vënd të rëndësishëm tek Festa e Birrës gjatë të pesta netëve zuri dhe shoë i festës, ku performuan 

kengëtare të fashmën shqiptare, si Alban Skënderaj, Flori Mumajesi, Juliana Pasha, Ashtu si çdo vit, 

festa përveçse dëshmoi 10 vjet histori suksesi pati një rekord pjesëmarrësish dhe për pesë netë me rradhë 

qyteti u shndërrua në destinacionin më të frekuentuar turistik. Për një dekadë rradhazi, kjo festë, e cila 

tashmë identifikohet me Korçën dhe birrën e saj, kulmon sezonin turistik duke marrë vulën e organizimit 

më të madh veror në vend.    

 

Vlera totale e këtij projekti nga Bashkia: 1 000 000 Lek                                                             

Vlera e realizuar e projektit: 954 000  Lek 

 

   

                                                                                                                                 Foto nga Festa e Birrës 2016 

 

                   

http://www.festaebirres.com/
http://www.korcabeerfest.com/


Festa e Lakrorit  

Përshkrim shkurtimisht: 

Projekti “Festa e Lakrorit 2016” u implementua edhe këtë vit në formën e një eventi që tërhoqi 

vëmendjen dhe pjesëmarrjen e shumë vizitorëve, duke konsoliduar profilin festiv të kësaj tradite. Festa e 

Lakrorit këtë vit, u zhvillua në fshatin Polenë, ditën e shtunë në datë 23 Korrik 2016,  me qëllim 

gjallërimin e jetës socila kulturore si dhe nxitjen dhe zhvillimin ekonomik të zonës.  

Në këtë festë një ditore morën pjesë amvisa nga fshati Polenë ( qëllim rruajtjen e traditës kulinare të 

zonës) si dhe për herë të parë pjesëmarrëse në këtë aktivititet ishte dhe firma e miellit Atlas e cila 

përgatiste produkte brumi të gatuara në cast. Më tepër se 300 lakrorë u gatuan në cast  dhe u poqën për të 

gjithë ata që kishin vendosur të shijonin një prej gatimeve më të veçanta korçare. Lëngje frutash apo dhe 

ëmbëlsira shoqëronin gatimet e përgatitura në cast .  

Gjatë gjithë aktivitetit, nuk munguan edhe vallet tradicionale të zonës së Korçës si dhe karnavalet e 

famshme të Polenës apo dhe serenatat Korcare duke festuar deri në orët e vona të mbrëmjes. 

Pjesëmarrësit në këtë festë ishin të shumtë, rreth 1000 persona, nga të cilët shumica ishin qytetarë të 

Korçës që kishin erdhur në Polenë enkas për festë.  Kjo festë është shndërruar tashmë në një traditë të 

përvitshme, që nuk sjell vetëm shije, por edhe argëtim për të gjithë qytetarët, si edhe vizitorët vendas dhe të 

huaj.  

Bashkia e Korçës ishte organizatorja kryesore e festës duke pasur bashkëpunime të ngushta dhe me 

pleqësinë e fshatit, me amvisat si dhe me bisneset e tjera që u bënë pjesë e festës. Infrastruktura dhe 

mjetet e tjera të nevojshmë për tu realizuar si festë u mundësuan nga buxheti i planifikuar.  

Vlera totale e këtij projekti e planifikuar nga Bashkia: 150 000 Lek  

Vlera e realizuar e projektit: 110 000 Lek 

    

     
 

                                                                                                                                                Foto nga aktiviteti festa e lakrorit 

 

 

 

 

             



                                 

Respekt për mësuesit 

Përshkrim shkurtimisht: 

Me rastin e 7-Marsit, festës së mësuesve, Bashkia Korçë zhvilloi ditën e hënë datë 7 Mars 2016, në 

ambientet e Grand Hotel një pritje koktej me mësues pensionistë korçarë, për të shprehur mirënjohjen 

dhe vlerësimin për kontributin e tyre të jashtëzakonshëm në edukimin e brezave. Mësuesve të pranishëm 

në aktivitet, iu dhuruan lule në shenjë mirënjohjeje. 

Në pritjen e nderit, Kryetari i Bashkisë përcolli urimet dhe falenderimet në emër të të gjithë brezave që 

këta mësues kanë edukuar për vite me rradhë për punën e tyre ndër vite, të cilët kanë punuar gjithë jetën 

në këtë profesion kaq të dashur duke edukuar me profesionalizëm, përkushtim dhe fisnikëri disa 

gjenerata. Në aktivitet ishin të ftuar edhe përfaqësues nga intitucionet publike në qytet, të cilët përmes 

fjalës së tyre përshëndetëse uruan dhe përshëndetën mësuesit e pranishëm në aktivitet.  

Ky projekt u realizua me 1/12 e buxhetit të vitit 2015 për arsye se buxheti I vitit 2016 u  miratua në 

datën 17 mars 2016. Bashkia e Korçës mundësoi pritjen koktei ftesat që u shpërndanë për këtë aktivitet 

si dhe lulet.  

Vlera totale e këtij projekti e planifikuar nga Bashkia: 200 000 Lek. 

Vlera e realizuar e projektit: 157 800 Lek   

  
Foto nga projekti ”Respekt për mësuesit” 

Panairi i Punës dhe Punësimi Sezonal  

 

Përshkrim shkurtimisht: 

Bashkia Korçë në kuadrin e programit ”Qyteti mbështet të Rinjtë”, në bashkëpunim me Universitetin 

“Fan S. Noli”, Drejtorinë Rajonale të Formimit Profesional Publik Korçë, Drejtorinë Rajonale të 

Shërbimit Kombëtar të Punësimit (DRSHKP), Korçë dhe Inspektoriati i Punës organizuan në datën 6 

Qershor 2016, tek Pallati i Sportit “Tamara Nikolla”, Korçë Panairin e Punës 2016. Ky projekt synon të 

ofrojë mundësi punësimi për të gjithë të rinjtë që kanë përfunduar arsimin e lartë dhe të mesëm, në 

biznese lokale, banka dhe institucione të tjera, të cilat ofrojnë vende të lira pune me kohë të plotë ose të 

pjesshme, duke shërbyer si një urë lidhëse dhe mundësi e njohjes së të rinjve me ofertat dhe kërkesat e 

tregut të punës. Ndryshe nga vitet e kaluara, këtë vit panairi ishte një panair rajonal, ku përveç 

institucioneve dhe bizneseve të Korçës, morën pjesë edhe punëdhënës nga Maliqi,  Bilishti dhe 



Pogradeci, etj.  Në të morën pjesë rreth 47 subjekte, të cilët kanë ofruar vende të lira pune, si dhe qindra 

aplikantë dhe të interesuar. Përzgjedhja e kandidatëve për vendet e lira të punës, u realizua përmes 

intervistimit të të rinjve nga institucionet, që morën pjesë në këtë projekt. Ky panair nga viti në vit sjell 

edhe më shumë rezultate duke identifikuar dhe ofruar mundësi orientimi dhe punësimi të reja. Gjithashtu 

u shërben punëdhënësve me mundësi konkrete për plotësimin e vendeve të lira të punës, duke e bërë 

këtë proçes konkurrues, transparent dhe më të frytshëm.  

Bashkia e Korçës duke qënë pjesë e bashkëpunimit me Ministrinë e Punëve Sociale dhe rinisë u paraqit 

në këtë  panair prezantoi praktikën profesionale që do të zhvillohej në bashki. Gjithashtu bashkia 

mundësoi printimin e roll-up –eve indentifikuese për cdo bisnes pjesëmarës.  

Vlera totale e projektit: 100 000 Lek 

Vlera e realizuar e projektit: 43 200 Lek 

    
                                                                                                                                           Foto nga Panairi  i Punës 2016 

 

 
                              

 

 

 

                                                                                                           

Festa e Mollës 

 

Përshkrim shkurtimisht: 

Bashkia Korçë, në kuadër të programit “Korça, Shpirti i Traditës”  me qëllim promovimin e produktit 

vendas (mollës) dhe gjallërimin e  jetës kulturore dhe artistike të njësive administrative të  Korçës 

organizoi në datën 2 Tetor 2016, në fshatin Dvoran të Korçës projektin  ʺFesta e Mollësʺ. 

 Festa e mollës u zhvillua në dy faza. Faza e parë konsistonte në vjeljen e mollëve në ferma të fshatit 

Dvoran, me qëllim jo vetëm  argëtimin por edhe njohjen me kulturën e mbjelljes të mollëve si dhe 

kujdesin për to.   

Faza e dytë konsistonte në organizimin e një panairi mollësh në qëndër të fshatit ( të llojeve të 

ndryshme) të prodhurara nga fermerët e zonës të Dvoranit të Korçës, si edhe nënproduktet e mollës si 

lëng mollë, liko, uthull molle etj.  

Këtu morën pjesë Shoqata e Prodhuesve të Mollës, Zvirinë, fermerë të Dvoranit si edhe disa prej 

fermerëve të Maqedonisë të cilët prezantuan mollët edhe nënproduktet e saj, me qëllim forcimin e 

bashkëpunimit me fermerët e Korçës. Atmosfera e festës u gjallërua edhe me muzikën dhe këngët 

tradicionale të zonës, të cilat u realizuan nga dy këngëtare të mirënjohura korçare Laxarela Deti dhe 

Androniki Petriti.   



Një vend i veçantë ju kushtua edhe fëmijëve nëpërmjet lojrave të organizuara nga QKF si dhe  këndin e 

vizatimit të organizuar me pikturat e nxënësve të shkollës 9 vjeçare Dvoran. Aktiviteti vazhdoi deri në 

orët e pasdites duke ju dhënë mundësi të gjithë qytetarëve, por edhe vizitorëve vendas dhe të huaj  të 

shijonin  një fundjavë ndryshe në Korçë. 

Bashkia e Korçës e realizoi këtë projekt me mbështëtje të donatorëve si Agrinet si dhe mbuloi 

financiarisht pjesën artistike të aktivitetit.  

Vlera totale e projektit: 70 000 Lek 

Vlera e realizuar e projektit:   60 752 Lek  

   
                                                                                                                                         Foto nga “Festa e Mollës” 

  

 

Korça Kult  

 

Bashkia Korçë, me qëllim promovimin dhe ruajtjen  e vlerave të trashëgimisë kulturore të qytetit të 

Korçës zhvilloi një sërë aktivitetesh kulturore në kuadër  të projektit « Korca Kult »,  të cilat u zhvilluan 

në një hark kohor prej  datës 29 Shtator 2016 deri në datën 3 Tetor 2016. Gjatë kësaj periudhe u 

realizuan : 1. Koncerti i Korit “Lyra”, 2. Ekspozita fotgrafike « Sotir », 3.Mbrëmje poetike, dhe 4. 

Aktivitete sportive si më poshtë vijon:  

1- Koncerti i  Korit me regji të z. Naum Tërova,  u zhvillua në datën 2 Tetor 2016 në ambientet e 

Muzeut Oriental Bratko. Zhvillimi i këtij koncerti  kishte si qëllim ruajtjen e vlerave të trashëgimisë 

kulturore të qytetit të Korçës dhe kryesisht muzikës përmes koncertit të zhvilluar nga kori Lyra, i 

cili përmban në vetvete thesarin e këngëve të qytetit të Korçës, duke u bërë simbol i këngës qytetare 

dhe krenarisë korçare Promovimi dhe ruajtja e vlerave te trashegimise kulturore te qytetit te Korçës.  

2- Ekpozita fotografike, u zhvillua në datën 1 Tetor 2016 dhe u realizua nga znj. Kristina Pecani, e 

cila trashëgon Fototekën Sotiri ( mbesa e fotografit te njohur Sotir) dhe ndjek traditën familjarë të 

dashurisë dhe përkujdesjes së vlerave kulturore në qytetin e Korçës. Në ekspozitë u ekspozuan foto 

të realizuara në vite të fotografit të mirënjohur Kristaq Sotiri dhe ekspozita qëndroi e hapur 2 ditë 

për të gjithë vizitorët.  

3- Mbremje poetike e cila u zhvillua në ambjentet e shtëpisë se Seferit ku u recituan pjese të 

ndryshme dhe poezi jo vetëm nga aktorë të njohur Korcare por edhe nga Tirana si dhe nxënës të 

shkollave të mesme të qytetit 



4- Aktiviteti sportiv që përfshinte lojëra të ndryshme sportive si street basket, ping- pong, tenis, 

çiklizëm, të zhvilluara përgjatë gjithë parkut Rinia me qëllim stimulimin tek të rinjtë jo vetëm të 

ndjenjes kulturore por edhe sportit si një aktivitet i rëndësishëm fizik.  

Në aktivitetet morën pjesë qytetarë, por edhe vizitorë të huaj, të cilat i vlerësuan tepër interesante 

aktivitetet artistike e kulturore të zhvilluara.  

Vlera totale e projektit: 152 500 Lek 

Vlera e realizuar e projektit: 90 000 Lek 

   
            . 

                                                                   

Pjesëmarrje në Panaire Kombëtare dhe Ndërkombëtare  

Përshkrim shkurtimisht: 

Bashkia Korçë mori pjesë në “Panairin Ndërkombëtar të Tiranës 2016”, organizuar  nga Klik Expo 

Group në Tiranë prej datës 24- 28 Nëntor 2016, në ambientet e Pallatit të Kongreseve Tiranë. 

Qëllimi  i përfaqësimit së Bashkisë së Korçës në Panairin Ndërkombëtar të Tiranës është promovimi i vlerave 

turistike të Korçës, të cilat ndikojnë në zhvillimin rajonal. Në këtë panair, përveç prezantimit të projekteve të 

realizuara përgjatë vitit 2016 nga Bashkia Korcë, u promovuan  edhe bizneset që do të ushtronin aktivitetin e tyre 

pranë Pazarit të Vjetër Korcë. Kryesisht këto biznese janë biznese që do të ushtrojnë aktivitetin e tyre në fushën e 

turizmit si agjensi turistike, bare, restorante tradicionale, dyqan suveniresh, etj. 

Ajo që vihej re në këtë panair ishte prania e shtuar e ekspozuesve të huaj (mbi 280 të regjistruar), 

Institucioneve shtetërore të huaja e pjesëmarrjeve nacionale, që me përzgjedhjen e sektorëve të 

përfaqësuar dhe prezantimin e denjë publicitar, përkthejnë mënyrën e tyre të të garantuarit bashkëpunim 

afatgjatë me vendin tone.   

Çelja Zyrtare e panairit u bë ditën e enjte, datë 24 Nëntor në Pallatin e Kongreseve,  në orën 17.30 dhe 

vijoi në orën 19.00 në Pallatin e Brigadave me Darkë Gala për nder të ekspozuesve, delegacioneve 

zyrtare dhe të ftuarve të përzgjedhur 

Panairi u vizitua nga vizitorë të shumtë vendas dhe të huaj, të cilët u informuan rreth produkteve që u 

promovuan përgjatë 5 ditëve të zhvillimit të panairit. Pjesëmarrja në këtë panair është një mundësi e 

vlefshme për të promovuar politikat dhe strategjitë e ndërmarra nga pushteti lokal, të cilat ndikojnë në zhvillimin 

rajonal. 

Bashkia Korçë mbuloi konston financiare për pjesë marrjen në panair sipas planifikimit në buxhetin 2016. 

Vlera totale e projektit : 250 000 Lek. 



Vlera e realizuar e projektit: 234 736 Lek 

          
                                                                                                                                                    Foto stenda e Bashkisë Korçë 

 

Libri i Serenatave 

Në kuadër të projektit “Libri i Serenatave” e planifikuar në buxhetin e Bashkisë Korçë për vitin 2016 me 

qëllim promovimin e traditës muzikore të qytetit nëpërmjet regjistrimeve origjinale të seranatës korçare 

ndër vite. Serenata nisi rrugën e vet të zhvillimit si gjini e veçantë e muzikës së lehtë që në shekullin e 

XVIII. Serentat e para janë luajtur me një nga veglat më të lashta muzikore të përdorura nga njeriu, me 

fyell; këtij ju shtua më vonë edhe llahuta dhe me pas mandolina dhe kitara. Kjo gjini e muzikës së lehtë 

shpreh ngjyrime të shpirtit njerëzor dhe të mjedisit ku ajo këndohet. Në atë ndihet, mbi të gjitha, brenga 

dhe malli bashkë me sinqeritetin e çiltër dhe ndjenjën e adhurimit të dashurisë.  Serenta është një formë 

e shprehjes së lirë të frymëzimit. Origjinaliteti i serenatës korçare është i padiskutueshëm dhe ka të bëjë 

me rolin që ajo luajti në botën shpirtërore korçare. Serenata korçare, gjatë ekzistencës së saj afro 150-

vjeçare, numëron shtatë breza serenatistësh.Serenata Korçare e ka merituar me kohë pavdekësinë e vet 

dhe këtë përkushtim modest. Janë vlerë e trashëguar e qytetit të Korçës dhe nëpërmjet këtij projekti 

kemi për qëllim promovimin cilësor të kësaj tradite kulturore. 

Si rezultat u dizenjuan dhe printuan 500 (pesëqind) copë broshura dhe u prodhuan 500 (pesëqind) copë 

CD me këngë.  

Vlera totale e projektit: 230 000 Lek 

Vlera e realizuar e projektit: 210 000 Lek 



       

 

Bursa për gjimnazistët  

Përshkrim shkurtimisht: 

Bashkia e Korçës vazhdon të zbatojë çdo vit projektin “Bursa për gjimnazistët”, i cili synon stimulimin e 

nxënësve dhe nxitjen e tyre për të arritur rezultate të shkëlqyera. Duke qënë një program social-arsimor, 

përfitues janë nxënësit  me të gjitha notat 10  për vitet e njëmbëdhjeta, të dymbëdhjeta në të gjitha 

shkollat e mesme publike dhe jopublike të qytetit të Korçës. 

Projekti “Bursa për gjimnazistët” ka si synim jo vetëm vlerësimin moral, por edhe material të 

gjimnazistëve me të gjitha notat dhjeta, në formën e një burse mujore, e cila shërben si një formë e re 

nxitjeje për nxënesit me qëllim arritjen e rezultateve me të larta, duke e kthyer arsimimin në një prioritet 

të tyre. 

Bashkia Korçë në datën 16 Dhjetor 2016, ora 18:00 në ambientet e Hotel Grand organizoi Ceremoninë e 

shpërndarjes së çertifikatave për nxënësit me të gjitha notat dhjeta nga shtatë gjimnazet publike dhe 

jopublike të qytetit.  Nxënësit e shkëlqyer u vlerësuan nga kryetari i Bashkisë me çertifikata  dhe për të 

gjithë të pranishmit në fund të aktivitetit  u shërbye një koktej. 

Vlera totale e këtij projekti e planifikuar nga Bashkia: 1 385 000  Lek. 

Vlera e realizuar e projektit: Projekti përfundon në muajin Qershor 2017 

           

                                                                                                                           

                                                                                                                          Foto nga Ceremonia e shpërndarjes së bursave për gjimnazistët 

                                                                     

 

Festa e 1 Qershorit 



Përshkrim shkurtimisht: 

Bashkia Korçë, me rastin festës së fëmijëve organizoi edhe këtë vit një sërë aktivitetesh social-kulturore. 

1- Festa e 1 Qershorit u realizua në ambientet e parkut “Rinia”prej orës 10:00 e në vazhdim, ku u 

zhvilluan një sërë aktivitetesh si: 

- Koncert festiv, organizuar nga Qendra Kulturore e Fëmijëve “Mihal Grameno”, 

 -Serenatistët e vegjël 

- Kërcime nga grupet e aerobisë 

-  Fëmijet e ndryshëm të veshur si personazhe përallash 

- Këndi i vizatimit 

- Ekspozitë vizatimesh nga fëmijët e  kopsheve dhe klasave fillore të qytetit 

- Lojra të ndryshme të organizuara nga Fusion dhe  Kenedi   

- Lojra të ndryshme nga ekipi i të rinjve të  karatesë  

- Lojra të ndryshme nga ekipi i badminktonit  

Të gjithë fëmijët e qytetit të shoqëruar nga prindërit festuan Festën e 1 Qershorit në atmosferën festive të 

krijuar enkas për ta. 

 

2- Në orën 12:30 festa u zhvillua edhe tek sheshi para shkolles Bulgarec, ku morën pjesë të gjithë 

fëmijët e shkollave 9-vjeçare të njësisë administrative Bulgarec. 

U realizuan nje sërë aktivitetesh si: 

 Koncert festiv, organizuar nga Qendra Kulturore e Fëmijëve “Mihal Grameno”, 

 -Serenatistët e vegjël 

- Kërcime nga grupet e aerobisë 

-  Fëmijet e ndryshëm të veshur si personazhe përallash 

- Këndi i vizatimit 

- Ekspozitë vizatimesh nga fëmijët e  kopsheve dhe klasave fillore të të njësisë administrative.Bulgarec 

- Lojra të ndryshme të organizuara nga Fusion  Kenedi   

- Lojra të ndryshme nga ekipi i të rinjve të  karatesë  

 

3- Festa vazhdoi gjatë orëve të pasdites në Zonën Këmbësore të qytetit, ku u zhvilluan: 

- Lojëra të ndryshme për fëmijët nga Fondacioni Kenedi dhe grupe animatorësh, të shoqëruara me 

muzikë. 

- Aktivitete të ndryshme të kopshtit privat 

- Ekspozita me piktura 

- Nxënësit e shkollës së pikturës “Pikturojmë së bashku me fëmijët” 

 

Vlera totale e projektit: 313 400 Lek 

Vlera e realizuar e projektit: 275 560 Lek 

 



    
 

 

Dita e Jetimëve 

 

Përshkrim shkurtimisht: 

Në kuadër të projektit të 20 Majit “Ditës Ndërkombëtare të Jetimeve”,  gjatë paradites të kesaj dite, 

Kryetari i Bashkisë i shoqëruar nga një pjesë e stafit të Bashkisë bëri një vizitë në Shtëpinë e foshnjës 

“Lulet e vogla”, ku  bashkë me fëmijët e qendrës u kaluan disa orë duke u argëtuar së bashku . 

Me rastin e kësaj dite, u inagurua edhe shkalla e emergjencës në godinen e Shtëpisë së Foshnjës, e 

ndërtuar nga Bashkia si një kërkesë e domosdoshme për të plotësuar një nga standartet e kërkuara. 

 

Vlera totale e projektit: 312 000 Lek 

Vlera e realizuar: 200.000 Lek 

Mbeten të parealizuara pergatitja e 7 banerave (për arsye të ndryshimit të procedures për prokurimin e 

tyre) 

 

         
 

Dita e Autizmit  

Me rastin e ”Ditës së Autizmit”, në datë 2 Prill, Bashkia Korçë organizoi një marshim sensibilizues që 

filloi nga Kulla Panoramike, duke vazhduar më tej  në Zonën Këmbësore,  përgjatë bulevard Republikës 



dhe përfundoi  tek “Lëndina e Lotëve”, me qëllim sensibilizimin e shoqërisë për të mirëpritur në gjirin e 

saj këtë shtresë të fëmijëve  ndryshe. 

 

Vlera totale e projektit: 139 000 Lek 

Vlera e realizuar: 0 Lek (kjo për arsye të ndryshimit të mënyrës së prokurimit) 

 

 

Dita e të Drejtave të Fëmijëve 

 

Përshkrim shkurtimisht: 

Nëpërmjet projektit të 20 Nëntorit “Ditës së të Drejtave të Fëmijëve”, të gjithë fëmijët e shkollave 9-

vjeçare të qytetit u njohën më  mirë, me të drejtat dhe detyrat që ata kanë. Në qendër të qytetit u 

vendosën dy banera për Ditën e të Drejtave të Fëmijëve. 

Përmes aktiviteteve të ndryshme sensibilizuese,  u përcoll mesazhi për t’i thënë  stop punës së të 

miturve. Gjithashtu në këtë ditë u realizua edhe një ekspozitë nga shkollat 9-vjeçare të qytetit të Korçës, 

me te gjitha nenet e konventës për të drejtat e fëmijëve. 

Fëmijët u argëtuan nëpërmjet aktiviteteve sportive, si edhe lojrave argëtuese të zhvilluara enkas për ta  

nga Fondacioni “Kenedi”. Me rastin e kësaj dite u zhvillua një koncert i madh artistik me këngëtare të 

ndryshem, grupe vallesh dhe grupe animatoresh për fëmijë. 

 

Vlera totale e e projektit: 183 400 Lek 

Vlera e realizuar e projektit: 152 520 Lek  

   
 

 

Dita Ndërkombëtare e PAK 

Përshkrim shkurtimisht:                

Me rastin e 3 Dhjetorit “Ditës Ndërkombëtare të Personave me aftësi të kufizuar”, u realizua projekti  

“Dita Nderkombetare e PAK”, me tematikë “Festojmë së bashku”. Aktiviteti u zhvillua në ambientet e 

hotel “Grand” dhe salla ku u zhvillua aktiviteti u zbukurua me tullumbace shumëngjyrëshe,  duke e bërë 

më të ngrohtë dhe tepër festiv ambientin. Përmes koncertit të organizuar nga Qendra Kulturore e 

Fëmijëve “Mihal Grameno”,  u krijua nje ambient tepër festiv, ku të gjithë personat me aftësi të kufizuar 



festuan së bashku. Në aktivitet morën pjesë rreth 130 persona nga institucione  dhe OJF që kanë në 

fokus të punës së tyre  aftësinë e kufizuar. Në fund të gjithë aktiviteteve të organizuara me sukses,  u 

ofrua  një koktej për personat e pranishëm.  

 

Vlera totale e e projektit: 157 110 Lek 

Vlera e realizuar e projektit:  42 900 Lek  

     
 

 

 

 

 

 

Dita e Shkopit të Bardhë 

Përshkrim shkurtimisht:                

Me rastin e ”Ditës së Shkopit të Bardhë” më 15 Tetor 2016 Bashkia Korçë në bashkëpunim me 

Shoqatën e Personave me Aftesi të Kufizuar shikimi, organizoi projektin ‘Dita e shkopit të bardhë”. Në 

këtë projekt morën pjesë 100 persona të shoqates me aftësi të kufizuar shikimi. Per realizimin e këtij 

projekti nevojiteshin dy banera gjatësore të permasave 8m x 80cm të shkruar në të dy anët.  

Vlera totale e projektit: 67 000 Lek 

Vlera e realizuar:  47256 Lek 

             

 



 

Panairi i Librit   

Përshkrim shkurtimisht: 
  

Bashkia Korçë organizoi edhe këtë vit  Panairin e Librit, i cili konsiderohet si një nga eventet më të 

rëndësishme kulturore në Korçë. Panairi u organizua në Zonën Këmbësore të qytetit dhe qëndroi i hapur 

prej datës 21 deri në datën 26 Dhjetor 2016. Në panair morën pjesë shtëpitë botuese më të njohura, të 

cilat ofruan për të gjithë qytetarët, por edhe për vizitorët e shumtë një numër të konsiderueshëm tituj 

librash. Panairi i librit i bashkangjitet aktiviteteve të tjera të fundvitit, të cilat organizohen nga Bashkia 

Korçë. 

Bashkia Korce mbuloi zërin shpenzime akomodimi për pjesëmarrësit në këtë aktivitet. 

 

Vlera totale e projektit: 60 000 Lek 

Vlera e realizuar: 47 988 Lek 

    
 

 

 

Guida turistike e Korçës  

Përshkrim shkurtimisht: 

Bashkia Korçë me qëllim promovimin e qytetit të Korçës dhe atraksioneve turistike përreth si Voskopojë, Dardhë, 

Vithkuq, Boboshticë, etj realizoi guidën turistike të Korçës në shqip dhe në anglisht.  Realizimi  i një guide të tillë 

ka qëllim të informojë vizitorët vendas dhe të huaj në lidhje me atraksionet turistike që mund të vizitosh në Korçë. 

Një sasi e guidave përdoret nga Bashkia Korçës edhe për përfaqësimin e Korçës si një destinacion i zhvilluar 

turistik  në panaire kombëtare dhe ndërkombëtare.  

 

Vlera totale e projektit: 520 000 Lek 

Vlera e realizuar: 168 000 Lek 

 



       
 

 

Kalendari i Aktiviteteve 2016   

Përshkrim shkurtimisht: 

Ky projekt këtë vit u realizua me mbështetjen e donatorëve, të cilët mbuluan koston e dizenjimit dhe 

printimit, duke e parë këtë një mundësi shumë të mirë promovimi. 

  

Vlera totale e projektit: 50 000 Lek 

Vlera e realizuar: 0 Lek 

 

                            

 

 

 

Kinemaja pranë fëmijëve  

Bashkia e Korçës në kuadrin e programit ‘ Qyteti për fëmijët”, me qëllim përmirësimin e jetës së fëmijëve 

duke i angazhuar ata në aktivitete kulturore , implementoIi me sukses  projektin “Kinemaja pranë fëmijëve”. 

Një inisiative kjo e nisur nga një grup fëmijësh për rihapjen e kinemasë së qytetit si dhe e mbështetur nga 

Bashkia Korçë për të afruar fëmijët me kinemanë e qytetit.  

Ky projekt u realizua në muajin nëntor dhe dhjetor 2016. Nëpërmjet këtij projekti Bashkia mundësoi ofrimin 

e biletave me çmim të reduktuar për 600 nxënësit e shkollave 9 vjeçare të qytetit, për një periudhë prej dy 

muaj (nëntor – dhjetor 2016) duke i nxitur ata të frekuentojnë më shumë kinemanë e qytetit si dhe një 

mundësi për të kaluar kohën e lirë në mënyrë efektive.  

Projekti u quajt i suksesshem pasi pati një bashkëpunim shumë të mirë mes NSHMAC dhe kinemasë së 

qytetit të Korcës duke ju zbatuar me përpikmëri të gjitha kushtet e marreveshjes dypalëshe. Reagim shumë 



pozitiv kishtë dhe nga nxënësit e shkollave 9-vjecare pasi ata panë filmat e fundit për fëmijë të moshës së 

tyre dhe kaluan momente të bukura në kinemanë e qytetit të Korçës.  

Ky projekt do të vazhdojë edhe në vitin 2017 për të edukuar brezat e rinj si dhe për të krijuar mundësinë 

e frekuentimit të kinemasë të fëmijëve që vijnë nga familje në nevoje.  

 

Vlera totale e projektit: 180,000 Lek 

Vlera e realizuar: 180,000 Lek 

 

Projekt  Masteri i Restaurimit    

 

 Masteri Profesional në Restaurimin e Monumenteve të Kulturës (MPRMK) synon të krijojë një 

program trajnimi të bazuar në një qasje metodologjike shumëdisiplinore në të cilin bashkëjetojnë dhe 

bashkëveprojnë njohuri historike dhe tekniko-shkencore, që në fund të formojë pjesëmarrësit në fushën e 

konservimit, në kantieret e restaurimit arkitekturor dhe artistik në kompleksitet të lartë. 

 Masteri përveçse t'i siguroje pjesëmarrësve ekspertiza të larta në teknikat tradicionale dhe të reja 

të përfshira në ruajtjen e monumenteve historike dhe arkitekturore ne qytetin e Korces, ka për qëllim që 

të nise një përgatitje teknike-operative që do te shoqërojë të gjithë rrugëtimin e formimit, fillimisht 

nëpërmjet seminareve dhe workshop-ve në lidhje me disiplinat e ndryshme dhe pastaj falë një periudhe 

të trajnimit në të cilën studenti do të jetë në gjendje të merret me punë reale, duke zhvilluar më se miri 

potencialin e tij dhe aftësitë përmes përvojës direkte. 

 Kursi Master i drejtohet palëve të interesuara për të zhvilluar një ekspertizë të vërtetë në fushën e 

restaurimit arkitektonik dhe artistik në kompleksitet të lartë. 

Masteri i siguron pjesëmarrësve ekspertiza të larta në teknikat tradicionale dhe të reja të përfshira në 

ruajtjen e monumenteve historike dhe arkitekturore dhe përgatitje teknike-operative te studenteve.   

Masteri ka qëllim që të formojë arkitekt ekspert në fushën e rikuperimit dhe restaurimit të arkitekturës 

dhe ndërtesave historike, të aftë për të projektuar në sintoni me kontekstet urbane dhe ambientale, për 

t'i rijetezuar qendrat historike dhe të kontribuojë në vlerësimin e trashëgimisë arkitekturore dhe të 

peizazhit shqiptar. 

Mbajtësi i diplomës kombinon aftësitë teknike, profesionale dhe komunikuese me kontekstin kulturor te 

restaurimit, konservimit, menaxhimit te monumenteve te kulturës, gjë që i jep atij mundësinë të punojë 

në funksione me profil të lartë në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar.  

Masteri u çel në datën 7 nëntor 2016 dhe u rregjistruan 47 studentë të cilët po ndjekin studimet në këtë 

drejtim.  

Bashkia e Korçës mbuloi zërin shpenzime operative si kancelari, materiale zyrash, mirëmbajtje, energji 

ujë etj .  

Vlera totale e projektit: 2,540,000 Lek 

Vlera e realizuar: 1,222,530  Lek 



  

 

Projektimi i banesave Një familjare 

Bashkia e Korçës në kuadrin e Programit “Qyteti mbështet të rinjtë”, ka realizuar një sërë projektesh të 

suksesshme ku mund të përmendim dhe çeljen e masterit të restaurimit për herë të parë në Shqipëri. Në këtë 

kuadër për të promovuar dhe inkurajuar të rinjtë u realizohet edhe faza e parë projektit “Projektimi i banesave 

njëfamiljare në Korçë”. Një projekt i ri i cili kishte si objektiv konceptimin dhe projektimin e banesave 

njëfamiljare në qytetin e Korçës duke u mbështetur në tiparet arkitektonike të traditës ndërtimore lokale, njohjen 

dhe interpretimin e tyre në kontekstin bashkëkohor si dhe ofrimin e mudësisë të të rinjve student për të kryer 

praktikat mësimorë në qytetin e Korçës.  

Projekti u zhvillua me studentë  të cilët vazhdojnë studimet e arkitekturës. Ky projekt do të zhvillohet në dy faza. 

Faza e parë u zhvillua në datat 5-9 dhjetor 2016 në dhjetor  ku morrën pjesë 200 studentë dhe 14 petagogë të 

fakultetit të Arkitekturës në Tiranë. Gjatë vizitës së tyre në qytetin e korçës kryen  një vizitë njohëse dhe 

studimore jo vetëm të historisë së qytetit por edhe te vlerave të tij arkitekturore dhe zhvillimet ndrër vite. 

Studentët kryen një vizite edhe ne Voskopojë për të njohur më nga afër me vlerat e këtij fshati turistik.  

Faza e parë e projektit u realizua me sukses dhe zerat që ofronte projekti ( akomodim dhe udhëtim) ishin shumë të 

kënaqshem dhe plotësonin parametrat e kërkuara.  

Faza e dytë do të zhvillohet në prill të vitit 2017 dhe shpenzimet për këtë aktivitet janë  parashikuar ne 

buxhetin e vitit 2017 të bashkisë Korçë. Në këtë fazë do të kemi seleksionimin e 40 punimeve më të mira si dhe 

nje eskspozitë me punime të studentëve në qytetin e Korçës.  

   

 

 

Vlera totale e projektit: 888,000 Lek 



Vlera e realizuar: 887,640 Lek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizë mbi  zbatueshmërinë e projekteve të drejtorisë së kujdesit social  për vitin 2016 

 

Drejtoria e Kujdesit Social gjatë vitit 2016 ka zbatuar gjithsej 7 projekte përkatësisht të titulluar:  

1. “Kampi Veror”, ( Përgjegjës Njësia e Mbrojtjes së Fëmijëve) 

2. “Kite shkollore”,(Përgjegjës Njësia e Mbrojtjes së Fëmijëve) 

 3. “Karta e Pensionistit”, (Përgjegjës Zyra e Komuniteteve ne Nevojë) 

4.“Strehëza emergjente për rastet e dhunës në familje”, ( Përgjegjëse Zyra Kundër Dhunës në 

Familje/Barazise Gjinore) 

5. “Ndërgjegjësimi i komunitetit të zonave rurale nëpërmjet aktiviteteve sensibilizuese në luftën kundër 

dhunës në familje", ( Përgjegjëse Zyra Kundër Dhunës në Familje) 

6. Qendrat ditore për fëmijë -Fuqizimi i fëmijëve Romë dhe Egjiptianë, (Përgjegjës Zyra e Komuniteteve 

ne Nevojë) 

7. “Qendrat ditorë për moshën e trete”. (Përgjegjës Zyra e Komuniteteve ne Nevojë) 

 



Të gjitha projektet janë zbatuar gjatë vitit 2016, përveç  projektit të Strehëzës Emergjente, i cili nuk ka 

pasur kosto financiare. Më poshtë shpjegohet arsyeja:  

 Zyra kundër dhunës në familje është përgjegjëse për zbatimin e projektit “Strehëza emergjente 

për rastet e dhunës në familje” . Ky është një projekt i ri i futur për herë të parë me fondet 

100% nga buxheti i Bashkisë Korçë për vitin 2016.  

Në zbatimin e këtij projekti janë hasur disa vështirësi të pa parashikuara: 

Së pari, Fondacioni Kenedi, i cili do të ishte partner në zbatimin e tij u tërhoq për shkak të angazhimeve 

të tjera, për këtë arsye pas shumë bisedimesh u ra dakort me një partner të ri, Fondacioni “Jezus Krishti 

për Ballkanin”. Ai mori përsipër që të mundësojë shërbimet psiko-sociale dhe shërbimet e tjera, si 

sigurimi i ushqimit dhe veshmbathjet për viktimat e dhunës në familje që do të akomodohen në strehëz. 

Bashkia Korçë dhe Fondacioni “Jezus Krishti për Ballkanin” kanë lidhur një marrëveshje bashkëpunimi 

që mban datën 13/05/2016. 

Së dyti, pasi u bë shpallja për marrjen me qera të një apartamenti për nevoja të Bashkisë Korcë asnjë 

person fizik nuk iu përgjigj kërkesës.  Pasi lajmërimi u përsërit, grupi i vlerësimit vendosi që të dilte vetë 

në terren për të gjetur një apartament të përshtatshëm. Pasi dhe kjo tentativë dështoi, u bisedua me Entin 

Kombëtar të Banesave, për një mundësi marrje me qera të një  apartamenti. U arrit një marreveshje 

bashkëpunimi me Entin Kombëtar të Banesave dhe Bashkisë Korçë në 03/08/2016.   

Detyrimi i Bashkisë Korçë është i karakterit operativ, ç’ka nënkupton shlyerjen e pagesës së qerasë, ujit 

dhe energjisë elektrike. Zbatimi i marrëveshjes do të fillojë me nënshkrimin e një kontrate dy palëshe 

me Entin Kombëtar të Banesave, Dega Korçë, e cila do të nënshkruhet në fillim të vitit 2017, deri sa të 

lidhet kontrata Bashkia Korçë nuk ka asnjë detyrim financiar.  

Për këto arsye ky projekt nuk ka efekte financiare për 2016, por në komponentët e tjerë të tij ai është 

realizuar. Është një projekt që ofron një shërbim shumë të rëndësishëm për asistimin e viktimave të 

dhunës në familje, ndaj është parashikuar edhe për vitin 2017. 

Projekti ”Kampi Veror”  

 

 Kampi Veror është zbatuar gjatë muajit Korrik 2016 në territorin e Parkut Rinia. Zyra përgjegjëse është 

Njësia e Mbrojtjes së Fëmijëve, me mbështetjen e Drejtorisë Mbështetëse të Arsimit.  Ky projekt është 

në bashkëpunim me donatorë të ndryshëm. Këtë vit partner parësor kanë qënë OSBE, World Vision, 

Terre des Hommes dhe Dorkas/ Misioni Emanuel.  

Gjatë 4 javëve të kampit veror, që sivjet për herë të parë u kthye në një Shkollë Verore, morën pjesë 

gjithësej 200 fëmijë. Kurrikulat ishin miratuar nga Bashkia Korçë, OSBE dhe World Vision. Gjatë 

zbatimit të projektit fëmijët u argëtuan dhe mësuan nëpërmjet lojërave argëtuese dhe edukative.  Në 

zbatim të këtij projekti u përzgjodhën në bazë të CV dhe eksperiencës 10 mësuese. Miratimi për 

kontraktimin e tyre u bë nga OSBE dhe Drejtoria e Kujdesit Social.   

Zëri i parashikuar për pagesën e mësueseve u tjetërsua me Vendim Këshilli Bashkiak, sepse këtë zë e 

mbuloi OSBE. Shuma e destinuar për pagesën e mësueseve prej 160.000 lekësh u tjetërsua në zërat 

“dekor” (+60.000) dhe “pajisje kompjuterike”(+100.000). Me vendim nr. 60 VKB i dates 28/07/2016 u 

vendos që 100.000 lekë të përdoreshin për blerjen e pajisjeve kompjuterike të nevojshme për realizimin 

e projektit.  

Këto pajisje ndihmojnë që ditët në kamp të jenë më të këndshme për fëmijët.   



Personi që kreu detyrën e Rojes së kampit mori pagesën e parashikuar 17.000 lekë (qytetar i thjeshtë, pa 

NIPT). 

Transporti i fëmijëve nga pikat e përcaktuara në qytet deri tek Parku Rinia dhe anasjelltas u realizua 

nëpërmjet një autobuzi, të vënë në dispozicion nga një firmë e kontraktuar për transport qytetarësh, e 

cila fitoi tenderin për këtë shërbim. Në dy javët e para të kampit u realizua edhe një ekskursion jashtë 

qytetit, në Cangonj.  

Zëri i dekorit u rrit nga 20.000 lekë (+60.000) në 80.000 lekë, sepse ishte i nevojshëm një rrethim për 

sigurinë e fëmijëve në territorin e Parkut “Rinia”. Ky rrethim ishte i dekoruar edhe me posterate 

personazhesh vizatimore.  

 
 

Vlera totale e projektit: 300.000 Lek 

Vlera e realizuar: 265.640 Lek 

 

Projekti “Karta e pensionistit”  

Ky projekt u zbatua. Për këtë projekt u printuan 1500 copë karta, të cilat u shpërndanë në sportelet e 

informacionit të Bashkisë ku pensionistët bëjnë aplikimin dhe pajisen me kartë. 1500 pensionistë për 

vitin 2016 e në vazhdim do të  me marrin shërbimin e transportit publik falas.  

Vlera totale e projektit:   250.000Lek 

Vlera e realizuar: 72.000 Lek 

 

 

Projekti “Ndërgjegjësimi i komunitetit të zonave rurale nëpërmjet aktiviteteve sensibilizuese në 

luftën kundër dhunës në familje" 

 Për realizimin e këtyre aktiviteteve sensibilizuese u printuan 2000 fletëpalosje që u shpërndanë në 3 

rajonet administrative të qytetit, në sportelet e informacionit, me qëllim informimin qytetar. Zyra kundër 

dhunës në familje përdori fletëpalosjet  në aktivitet sensibilizuese në zonat rurale, me komunitetin dhe 

nxënësit e shkollave. Zëri ” tullumbace, fiongo, kartona etj” u përdorën në fushatën sensibilizuese të 25 

Nëntorit që është Dita Ndërkombëtare Kundër Dhunës ndaj grave dhe vajzave. 

 

 Jo të gjitha zërat e këtij projekti janë zbatuar, sepse ky projekt nuk ishte përfshirë në tenderimin 

vjetor të publikimeve ku përshihen të gjitha projektet e Bashkisë. 

 



              
 

Projekti “Kite shkollore”  

 U shpërndanë 84 sete për nxënësit e shkollave 9-vjeçare. Këta fëmijë vijnë nga familjet në nevojë të 

qytetit dhe të zonave rurale. Këto familje janë përzgjedhur nga listat e familjeve më në nevojë nga 

Drejtoria e Kujdesit Social.   

 
 

Vlera totale e projektit:   300.000 Lek   

Vlera e realizuar: 288.888 Lek 

 

Projekti “Qendra ditore të fëmijëve”.  

 



Bashkia në bashkëpunim me Dorkas/Misionin Emanuel 3 qendra gjithsej . Bashkia Korçë mbulon kostot 

operative, pagesë qeraje, ujë , energji elektrike. Gjatë vitit 2016 janë organizuar 95 ditëlindje, 10 

aktivitete për festat kalendarike.  

 Qendrat Ditore frekuentohen nga rreth 91 fëmijë të shkollave 9-vjeçare ne qytetin e Korçës, përkatësisht 

rreth 30 fëmijë në çdo qendër. Shumica e tyre vijnë nga familje me problematika të ndryshme social-

ekonomike, gjë të cilën e pasqyrojnë edhe në sjelljen e tyre apo përgatitjen në mësime.  

Hapja e Qendrave Ditore ka qenë një ndihmesë shumë e madhe dhe "aleate" e shkollave. Ato kanë një 

ndikim pozitiv në ecurinë e fëmijëve që  frekuentojnë këto qendra, pasi për fëmijët Qendrat Ditore janë 

më tërheqëse. Përveç mbështetjes të mësueseve të qendrave  në detyrat e shtëpisë, fëmijët marrin një 

vakt ushqimor.  

Frekuentimi i Qendrave Ditore ka ndikuar pozitivisht edhe në ndryshimin e sjelljes së fëmijëve, 

socializimin e tyre dhe përshtatjen me fëmijët e tjerë. 

 

Vlera totale e projektit: 1.656.000Lek 

Vlera e realizuar: Qera për të gjitha qendrat në total 1.675.916 lekë 

 

Projekti “Qendra ditore për moshën e tretë”  

Në kuadër të projektit “Qyteti Social”, Bashkia Korçë në bashkëpunim me Fondacionin “Misioni 

Emanuel” kanë  partneritet në funksionimin e 4 Qendra Ditore për Moshën e Tretë . Bashkia Korçë 

mbulon kostot operative, pagesë qeraje, ujë , energji elektrike. Gjtatë vitit 2016 janë organizuar 250 

ditëlindje, 4 aktivitete sociale, 86 orë sociale.  

Gjatë vitit 2016 si çdo vit këto qendra kanë  ofruar: -Shërbimet ditore, që konsistojnë në shërbime bufe  

kafe, çaj, biskota, etj. Pranë këtyre qendrave të moshuarit kanë mundësinë të lexojnë dhe të njihen me 

shtypin e ditës, të luajnë me lojëra të ndryshme si domino, shah, letra etj. Ndërkohë, që ditën e shtunë 

atyre u lejohet që të menaxhojnë vetë qendrën, kjo në kuadër të të mirës së përbashkët publike.  



-Organizimi i festave të ditëlindjeve, ku të moshuarit ndihen të vlerësuar dhe të kënaqur të festojnë së 

bashku këtë ditë të veçantë, në një atmosferë të ngrohtë dhe të gëzuar. 

-Organizimi i orës sociale, e cila zhvillohet dy herë çdo muaj dhe ju jep mundësinë të moshuarve të 

dëgjojnë dhe të mësojnë për çështje të ndryshme sociale, si edhe të kenë mundësinë të shprehin 

mendimet dhe ndjenjat e tyre, apo të pyesin për çështje që u interesojnë. 

Këto qendra ditore janë mjaft të rëndësishme, sepse ndikojnë në jetën sociale të të moshuarve, per t’u 

mos u ndier të përjashtuar dhe të lënë pas dore. Pranë këtyre qendrave të moshuarve ju jepet mundësia 

për ta kaluar ditën në mënyrën më të mirë të mundshme dhe në shoqërinë e njëri-tjetrit.  

 

Vlera totale e projektit: 1.908.000 Lek 

Vlera e realizuar: Pagesë uje dhe drita për të gjitha qendrat në total 1.080.000 lekë 

 

   

   

   

   

   

   

   

 

   



 

 

 


