
 

 

 

ANALIZA PROJEKTET 2017 
 

Drejtoria e Hartimit dhe Implementimit të Projekteve dhe Turizmit gjatë vitit 2017 ka realizuar projektet të 

cilat për nga natyra e tyre mund të grupohen si më poshtë : 

1. Projekte Turistike 

2. Projektet Sociale 

3. Projektet Rinore 

4. Projekte të tjera.   

 

1. Projektet turistike:  

Festa e Birrës 2017 

www.festaebirres.com 

www.korcabeerfest.com 

Përshkrim shkurtimisht: 

Projekti “Festa e Birrës”, aktiviteti më i madh veror në të gjithë Shqipërinë, i  implementuar për të 

njëmbëdhjetin vit rradhazi kishte si qëllim stimulimin, mbështetjen, promovimin e bizneseve lokale, dhe 

stimulimin e turizmit si drejtim i rëndësishëm zhvillimi për qytetin. Edhe këtë vit Festa e Birrës u zhvillua në 

dy pole të rëndësishme të qytetit: Pazari i Vjetër dhe Sheshi i Stadiumit Skëndërbeu. Tek të dy vendet u 

sigurua infrastruktura e nevojshme për realizimin e një feste madhështore gjatë të pesta netëve , e shoqëruar me 

shoë muzikor ( nga këngëtarët më të mirë në Shqipëri), dekor të bukur, festiv dhe unik tek të dyja vendet si dhe 

me produktet vendase në pije dhe gastronimi.  

Qyteti i Korçës gjatë të pesta netëve  ka pasur një atmosferë të gjallë duke ofruar argëtim dhe kënaqësi për të 

gjithë pjesëmarrësit deri në orët e vona të mbrëmjes.  

Nuk ka munguar tek të dy zonat dhe ambjenti dedikuar femijeve. U krijua një kënd veçanërisht për ta me lodra 

dhe animacione.  

Gjatë pesë netëve të organizimit të festës 9-13 Gusht 2017, kishte  një audience masive, rreth 15000 vetë cdo 

natë, jo vetëm nga qyteti i Korçës, por edhe nga turistët vendas dhe të huaj, të ardhur posaçërisht për të qenë 

pjesë e këtij eventi të rëndësishëm, duke e shndërruar Korçën në destinacionin më të frekuentuar turistik.   

 

Vlera totale e këtij projekti nga Bashkia: 1.995.000 Lek                                                             

Vlera e realizuar e projektit: 1.780.800 Lek 

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


                                                                                                                    
Festa e birrës  tek stadiumi “Skënderbeu”                                                                                                                      

Festa e Birrës tek Pazari i Vjetër, Korçë 

                                                                                                                                                             

Festa e Lakrorit  

Përshkrim shkurtimisht: 

Bashkia Korçë, në kuadër të programit “Shpirti i Traditës”, zhvilloi në datën 29 Korrik 2017  aktivitetin “Festa 

e Lakrorit 2017”.   Kjo festë u realizua edhe këtë vit në fshatin Polenë me qëllim gjallërimin e jetës turistike si 

edhe ruajtjen e traditës së gatimit tradicional, lakrorit në saç edhe në fshatrat të tjerë turistike të Korçës. Gjatë 

festës 10 amvisa nga fshati Polenë demonstruan përgatitjen e lakrorit si edhe pjekjen në saç, duke plotësuar të 

gjitha kërkesat e pjesëmarrësve në festë.  

Pjesëmarrësit në këtë festë ishin të shumtë, rreth 1000 persona, pasi festa  u frekuentua jo vetëm nga banorët e 

zonës përreth Polenës por edhe nga qytetarë të Korçës, si edhe turiste nga qytete të Shqipërise  të cilët kishin 

erdhur enkas për të shijuar lakrorin në saç.  

Gjatë aktivitetit, nuk munguan edhe vallet tradicionale karakteristikë të zonës, si dhe serenatat korcare apo dhe 

lojra për femijë duke  gjallëruar akoma më shumë atmosferën festive.  

Kjo festë u organizua në një fushë të hapur , me infrastrukturë të posacme për këtë festë duke ju dhënë 

mundesinë të gjithëve të shijonin lakrorin në ajrin e pastër larg zhurmave dhe ndotjes. 

Vlera totale e këtij projekti e planifikuar nga Bashkia: 290. 000 Lek 

Vlera e realizuar e projektit: 261.000 Lek 

    

                                                                                                                                                        Foto nga 

aktiviteti festa e lakrorit 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Festa e Mollës 

 

 
Përshkrim shkurtimisht: 

Festa e Mollës, tashmë një festë qe përkon më sezonin e vjeshtës  organizohet gjatë kohës së vjeljes së mollëve 

në fshatin Dvoran në fillim të muajit tetor. Kjo festë  kishte si qëllim jo vetëm promovimin e mollës , një nga 

produktet bujqësore më të njohura të zonës së Korçës si dhe nënprodukteve të saj, por edhe zhvillimin e 

agroturizmit të zonës.  Grumbullimin e të gjithe aktorëve që operojnë në këte fushë për të krijuar mënyra 

bashkëpunimi si dhe një rrjet komunikimi mes tyre për të diskutuar problematikat si dhe mënyrat e zgjidhjes së 

tyre, si edhe për të mundësuar një takim më organet e qeveërisjes vendore për përmirësim të infrastrukturës 

dhe bashkëpunim në të ardhmen.  

Festa nisi  me vjeljen e mollëve në një prej pemëtoreve të fshatit , ku nxënës, qytetarë të erdhur enkas nga 

Korça ndihmuan në vjeljen e mollës. Më pas vazhdoi me organizimin e një panairi ku  morën pjesë 10 biznese 

të grumbullimit dhe ruajtjes së mollëve, si edhe shoqata fermerësh si AGRINET dhe  ADAD (Shoqata e 

Bujqësisë e Zhvillimit të Rretheve Malore),  fermerë të Dvoranit,  të cilët reklamuan varietetet e ndryshme të 

mollëve si dhe nënproduktet e saj, të cilat i kultivojnë prej vitesh, duke ruajtur një traditë të veçantë.  

Aktivitetit ju bashkuan qytetarë të shumtë të Korçës. Gjatë aktivitetit, nuk munguan këngëtarët korcare dhe 

grupi i famshëm i muzikës popullore apo dhe  grupi i valleve tradicionale, duke  gjallëruar akoma më shumë 

atmosferën festive deri në orët e mbasditës.  

Vlera totale e projektit: 145.000 Lek  

Vlera e realizuar e projektit: 116.400 Lek  

   

Foto nga “Festa e Mollës” 

 

Pjesëmarrje në Panaire Kombëtare dhe Ndërkombëtare  

Përshkrim shkurtimisht: 

- Në datat 24 dhe 25 Mars 2017, u zhvillua në Tiranë Panairi Ndërkombëtar i Turizmit “Tirana 2017”, i 

iniciuar nga Albexpo Group në bashkëpunim më  Shoqatat Turistike Shqiptare e të Rajonit si edhe 

Shoqatat e Artizanëve ,te Hotelierëve dhe te Artit Kulinar të vendeve pjesëmarrëse. Qëllimi i zhvillimit 

të këtij panairi ishte Prezantimi i  Potencialeve, Guidave dhe Paketave Turistike për Shqiperinë, Vendet 

e Rajonit e më gjerë. 



Në këtë panair, Bashkia Korçë u përfaqësua në stendën e saj, në të cilën të  gjithë vizitorët vendas dhe të huaj 

në panairi u informuan rreth potencialeve turistike të Korçës si dhe ju ofrua një  shumllojshmeri materialesh 

promocionale si Guida turistike e  Korçës, Guida e Biçikletave,  Kalendari i Eventeve 2017, CD me serenata 

korçare, harta informuese, etj.   

Përveç Institucioneve Publike si Bashkia Tiranë, Vlorë, Elbasan, Përmet, etj, në këtë aktivitet morën pjesë  

operatore turistike, agjensi udhetimi, hotele, restorante, artizanë, si edhe  pjesëmarrës e operatorë të 

rëndësishëm të turizmit nga Shqipëria, Kosova, Greqia, Mali i Zi, Serbi, Maqedoni.  
 

- Bashkia Korçe mori pjesë tek  Panairi “ Shqipëria punon tokën”, Konsumo Shqip i cili u organizua në 
datat 29-30 nëntor në Tiranë nga Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural. Bashkia Korçë u  

perfaqësua në këtë panair duke reklamuar të gjithë potecinalin agro-bujqësor që përfshin në territorin e 
saj. Ky ishte i pari panair në fushën e agroturizmit ku bashkia merr pjesë së bashku më të gjithë 
produktet dhe nën produktet bujqësore.  Një vend të rëndësishëm tëk prezantimi i bashkisë zunë edhe 

promovimi i festave që zhvillohen në periudha të ndryshme në Korcë si Festa e Birrës, Festa e Lakrorit, 
Festa e Molles , Karnavalet etj. Promovimi i festave treguan impaktin dhe ndikim e tyre në zhvillimin 

rural të këtyre zonave. Në këtë panair bujqësie bashkia i risolli këto festa në miniature për të treguar 
potencialin e tyre në zhvillimin e zonës. Stenda e Bashkisë Korcë kishte një vend të dedikuar për Festën 
e mollës dhe Festës së Lakrorit. Grupi i valleve i përbërë prej 15 personash performuan duke shpalosur 

traditat dhe kostumografine e vendit, pjesë e rëndësishme në zhvillimin ekonomik dhe rural të zonës.   
Pjesë e rëndësishmë e Panairit ishte dhe  prezantimi i Festës së Birrës, festës më të madhe në Shqipëri e cila 

bazën e ka në prodhimet bujqësorë dhe ushqimore. Bashkia do të sjellë në këtë panair një festë birrë në 
miniaturë. Një kënd në stendën prej 400m 2 iu dedikua vetëm Festës së Birrës ku përformoi dhe një këngëtar 
gjatë kohës së organizmit të panairit. I gjithe organizimi i panairit; disenjimi i stendave, vendosja e tyre, 

dekorimi i stendës 400m2 etj u kryhen nga një kuratori për të pasur një stendë të denjë për Bashkinë si dhe për 
të reklamuar punën e bashkisë në këtë fushë.  

 

Vlera totale e projektit : 215. 000 Lek. 

Vlera e realizuar e projektit: 87.733 Lek 

      

                                                                                                        Foto stenda e Bashkisë Korçë 

 



   
 

 

2. Projektet Sociale 

 

Dita e Autizmit  

Përshkrim shkurtimisht: 

Me rastin e ”Ditës së Autizmit”, Bashkia Korçë organizoi një aktivitet sensibilizues për më shumë 

ndërgjegjësim, më shumë mbështetje për fëmijët dhe familjet e tyre. Aktiviteti u zhvillua në ambientet e Grand 

Hotel, ku morën pjesë 40 persona dhe pjesëmarrës nga të gjitha institucionet që kanë në fokus aftësinë ndryshe 

dhe prindër të fëmijëve autikë. Aktiviteti u shoqërua me broshura dhe materiale të tjera informuese. Për të 

gjithë të pranishmit në aktivitet, u shërbye një koktej. 

Në këtë aktivitet u diskutua gjithashtu  në lidhje me nevojat dhe kërkesat e kësaj shtrese në nevojë si dhe 

mënyrat qe do të çonin në zgjidhjen e menjëhershme të tyre. 

Vlera totale e projektit: 153. 000 Lek 

Vlera e realizuar: 54.528 Lek 

 

  

 

Dita e të Drejtave të Fëmijëve  

 

Përshkrim shkurtimisht: 

Me rastin e 20 Nëntorit Ditës Ndërkombëtare të të Drejtave të Fëmijëve, u realizuan një sërë aktivitetesh, në 

datën 20 Nëntor. Në qytet u vendosën 3 banera gjatësore në shenje informimi të qytetarëve për këtë ditë, si 

edhe në  vendet e paracaktuara u realizua dekor enkas për këtë ditë, për t’i dhënë atmosfërë festive qytetit.  

Ne ambjentet e Hotel Grand,  u realizua me sukses takimi midis Zv.Kryetares së Bashkisë si edhe 

përfaqësuesve të institucioneve publike  dhe Organizatave Joqeveritare, të cilat punojnë në qytet dhe kanë si 



fokus kryesor fëmijët, si edhe 150 nxënës të shkollave 9-vjeçare të qytetit. Në fund të takimit u shërbye një 

koktej për pjesëmarrësit.  

Aktivitetet në orët në vazhdim,  vazhduan përgjatë Zonës pedonale. Përfaqësues të shkollave realizuan lojëra 

sportive, ekspozita picture ne lidhje me kete dite , si edhe një koncert artistik i femijeve te shkollave  9-vjeçare. 

Gjithashtu u realizua nje parakalim nga nxenesit e shkollave ku seicili prej tyre perfaqesonte nje te drejte. 

    

Vlera totale e e projektit: 110. 900 Lek 

Vlera e realizuar e projektit: 106.860 Lek  

   

 

 

Dita Ndërkombëtare e PAK 

Përshkrim shkurtimisht:                

Me rastin e  Ditës Ndërkombëtare të Personave me Aftësi të Kufizuar, Bashkia Korçë organizoi  ne datën 1 
Dhjetor 2017,  një aktivitet  kulturor –artistik ku morën pjesë të gjitha institucionet shtetërore si edhe OJF që 

kanë si fokus  të punes së tyre reahabilitimin e PAK. Në ambjentet  ku u realizua aktiviteti u zhvillua edhe një 
ekspozitë  me punime nga PAK. Femijet e shkollave 9-vjecare kishin organizuar një koncert të bukur artistik. 

Të gjithë PAK festuan së bashku në këtë ditë.  Aktiviteti u mbyll me një koktej. 

Vlera totale e e projektit: 63.670 Lek 

Vlera e realizuar e projektit:  41 900 Lek  

          

 

Dita e Shkopit të Bardhë  

Përshkrim shkurtimisht:                

Me rastin e  15 Tetorit “Ditës së shkopit të bardhe”, Bashkia realizoi një sërë aktivitetesh. Në ambjentet e 

Grand Hotel, u organizuar në datën 15 Tetor 2017,  një koktej, ku morën pjesë kokteil 100 persona, anëtarë të 

shoqatës me aftesi të kufizuar shikimi. Në këtë takim,  u diskutua me përfaqësuesit e Bashkisë për nevojat e 



shoqatës dhe projektet e zbatuara nga Bashkia, të cilat do të ndihmonin në gjithëpërfshirjen e personave me 

aftësi  të kufizuar shikimi në jetën social-kulturore. Aktiviteti  u mbyll me një koncert artistik të organizuar nga 

Qendra Kulturore e Fëmijëve. 

 

   
 

Vlera totale e projektit: 35 000 Lek 

Vlera e realizuar:   34.500 Lek     

             

 

Dita Ndërkombëtare e Gruas 

Përshkrim shkurtimisht: 

Në kuadër të 8 Marsit “Ditës së Gruas”, Bashkia Korçë zhvilloi një sërë aktivitetesh, me qëllim sensibilizim 

qytetar.  Në këtë ditë,  Bashkia Korçë shpërndau lule për të gjithë gratë në qytet, duke përfshirë edhe gratë e 

institucioneve shëndetësore. Kjo ditë shërben jo vetëm për bashkimin e grave pa dallim feje, race, kulture, 

gjuhe dhe prejardhjeje, por edhe për të kujtuar përpjekjet për barazi, paqe, drejtësi dhe ndërtim në gati 9 

dekada. Në shtete të ndryshme kjo ditë festohet si festë kombëtare. 

 

Vlera totale e projektit:  65 000 Lek 

Vlera e realizuar e projektit: 53 000  Lek (Vlera u përdor për blerjen e 1000 copë karafila) 

  

 

 

3. Projekte për të rinjtë 

 

 

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” Korçë, Drejtorinë Rajonale të Shërbimit Kombëtar të Punësimit, Qendrën e Formimit Profesional Publik, 

Ëorld Vision dhe Qendrën Rinore, Korçë organizoi në datën 31 Maj 2017, ora 10:00 në ambientet e Qendrës 

Rinore në Korçë, Panairin e Punës 2017. 

Në panair morën pjesë 35 subjekte të ndryshme si institucione bankare, institucione publike si edhe biznese 

lokale, të cilët ofronin mundësi punësimi për të rinjtë që kanë përfunduar arsimin e lartë dhe të mesëm si edhe 

për punëkërkuesit e tjerë të cilët ishin të interesuar rreth pozicioneve të punës që kishin të bënin me profesione  

të caktuara si kuzhinier, elektriçist, inxhinier ndërtimi, etj. Në panair u regjistruran 183 aplikantë të interesuar 

për të kryer intervistat e punës.  Disa prej institucioneve bankare prezantuan në panair programe punësimi, që 

kishin për qëllim nxitjen e punësimit të studentëve. Përzgjedhja e kandidatëve për vendet e lira të punës, u 

realizua përmes intervistimit të të rinjve nga ana e institucioneve që morën pjesë. Ky panair u shërben 

punëdhënësve me mundësi konkrete për plotësimin e vendeve të lira të p unës, duke e bërë këtë proçes 

konkurrues, transparent dhe më të frytshëm.   

Vlera totale e projektit: 155.000 Lek 

Vlera e realizuar e projektit: 125.400 Lek (18.600 lekë shpenzime pritje përcjellje (100 persona) +106.800 

materiale promocionale) 

    
                                                                                                                                           Foto nga Panairi  i 

Punës 2017 

                          

 

Bursa për gjimnazistët  

Përshkrim shkurtimisht: 

Bashkia Korçë, në kuadër të programit “Qyteti për të Rinjtë”, organizoi ditën e premte Datë 20 Nëntor 2017, 

ora 18:00 tek ambientet e Qendrës Rinore në Korçë Ceremoninë e Shpërndarjes së çertifikatave të vlerësimit 

për nxënësit e shkëlqyer të cilët përfitojnë bursë mujore nga projekti “Bursa për gjimnazistët”.Vlera e bursës 

mujore për çdo nxënës të shkëlqyer është 2000 lekë për çdo muaj dhe projekti zbatohet për 9 muaj (Tetor 

2017- Qershor 2018). Në aktivitet morën pjesë 68 nxënësit e shkëlqyer nga shtatë shkollat e mesme publike 

dhe jopubike të Bashkisë Korçë, të shoqëruar nga prindërit,  Kryetari i Bashkisë Korçë Z. Sotiraq Filo, 

përfaqësues të tjerë të Bashkisë Korçë, përfaqësues nga Drejtoria Arsimore Rajonale, Korçë dhe drejtorët e 7 

shkollave të mesme publike dhe jopublike të Korçës. 

Nxënësit e shkëlqyer u vlerësuan nga kryetari i Bashkisë me çertifikata vlerësimi dhe për të gjithë të pranishmit 

në fund të aktivitetit  u shërbye një koktej. Projekti “Bursa për gjimnazistët”, do të vazhdojë të zbatohet edhe 

në vitet në vazhdim, me qëllim vlerësimin e punës së nxënësve për arritjen e rezultateve të shkëlqyera.  

Vlera totale e këtij projekti e planifikuar nga Bashkia: 1.325.000  Lek. 

Vlera e realizuar e projektit: 467.868 Lek 



(Shënim: Projekti përfundon në muajin Qershor 2018, pasi fondi për 6 muajt e tjerë të vitit shkollor 

2016- 2017 kalon në vitin 2018. Deri tani është likuiduar fondi prej 2000 lekë/ muaj për 68 nxënës i 

planifikuar për 3 muaj Tetor, Nëntor, Dhjetor 2017.)       

                                                                                                                                             

                                                                                       Foto nga Ceremonia e shpërndarjes së bursave për 

gjimnazistët 

 

Festa e 1 Qershorit 

Përshkrim shkurtimisht: 

Me rastin e 1 Qershorit Ditës Ndërkombëtare të Fëmijëve u realizuan një sërë aktivitetesh kulturore sportive si 

tek Parku “Rinia” ashtu edhe në qendër të fshatit Drenovë. Tek Parku aktivitetet filluan në orën 10.00 dhe 

vazhduan gjatë gjithë ditës. 

500 fëmijë të shkollave  9-vjeçare të qytetit u mblodhën tek sheshi para teatrit dhe të gjithë me tullumbace 

vazhduan rrugën nga Zona Këmbësore tek Bulevard Republika për t’u takuar me pjesën tjetër të fëmijëve tek 

sheshi para Vanesës. 

Po kështu fëmijë nga shkollat 9-vjeçare të qytetit organizuan një kros vrapimi, kush do të arrinte i pari tek 

fillimi i Parkut për t’u bashkuar të gjithë tek sheshi para Vanesës. 

Pas mbërritjes së të gjithë fëmijëve tek sheshi, filloi koncerti i Qendrës Kulturore të fëmijëve. 

Fëmijët e kopsheve të qytetit nën drejtimin e  edukatoreve kishin organizuar disa ekspozita me pikturat me të 

mira të femijeve të kopshteve, si edhe disa kënde vizatimi ku fëmijet pikturonin të lirë së bashku. 

Po kështu Fondacioni Kenedi mori pjesë me lojëra të ndryshme me Kështjellat e bukura. 

Ekipi i karateristëve të qytetit kishin këndin e tyre ku demostronin ushtrime të ndryshme . 

Ekipi i babinktonit demostronte edhe ai në një kënd të veçantë. 

Festa vazhdoi edhe në orët e mbasdites në qendër të njësisë administrative Drenovë ku morën pjesë të gjithë 

fëmijët e shkollave dhe kopsheve të Nj.A Drenovë. 

Qendra Kulturore e Fëmijëve në bashkëpunim me nxënësit e shkollave të Nj.A dhanë një koncert shumë të 

bukur.  

Po kështu lojërat sportive nga shkollat e ndryshme vazhduan deri vonë. 

Fondacioni Kenedi ishte i pranishëm me lojërat e tij.  

Karateristet ishin të pranishëm me ushtrimet e bukura. 

Shkolla 9-Vjeçare Drenovë kishte paraqitur ushqime tradicionale të zonës. 

Këndi i vizatimit ishte i pranishëm.  

Ekspozita me pikturat me të bukura të kopshteve etj. 

 

Vlera totale e projektit: 172.200 Lek 



Vlera e realizuar e projektit: 169 200 Lek 

     
 

 

Kinemaja pranë fëmijëve  

 

Përshkrim shkurtimisht:         

Me qëllim rritjen e frekuentimit të kinemasë nga të gjithë fëmijët e qytetit dhe edukimin e fëmijëve përmes 

transmetimit të filmave të përshtatshëm për ta, Bashkia Korçë zbatoi projektin “Kinemaja pranë Fëmijëve”,  

Projekti kishte për qëllim rritjen e frekuentimit të kinemasë përmes reduktimit të çmimit të biletës së kinemasë 

për nxënësit e shkollave 9 vjeçare të Korçës.  Nxënësit e shkollave të organizuar gjatë ditëve të javës, por edhe 

në fundjavë ndoqën filmat e transmetuar në kinema enkas për ta. Kjo nismë e Bashkisë është një stimul jo 

vetëm për të rritur frekuentimin e kinemasë së qytetit, por edhe krijimi i mundësive financiare  për nxënësit. 

Projekti u zbatua nga Bashkia Korçë në bashkëpunim me shkollat në qytet,  prej muajit Janar 2017 deri në 

muajin Gusht 2017.  

 

Vlera totale e projektit: 720. 000 Lek 

Vlera e realizuar: 480. 000 Lek                   

                            

    

Dita pa makina  

Përshkrim shkurtimisht:         

Bashkia Korçë, me qëllim sensibilizimin e çdo qytetari, institucioni publik apo privat për të ndërmarrë veprime 

në mbrojtje të mjedisit, organizoi me të rinj të Qendrës Rinore dhe nxënës nga shkollat e qytetit,  në datë 22 

Shtator  një aktivitet sensibilizues, me qëllimin e përbashkët për të reduktuar numrin e automjeteve në qytet, 

duke përdorur më shumë biçikletat.  

Në aktivitet morën pjesë rreth 50 persona  të grupmoshave të ndryshme, të shoqëruar edhe nga 2 çiklistë 

profesionistë, të cilët ishin të njohur më së miri me intenerarin që do të ndiqte aktiviteti.   



Në aktivitet u bashkuan të rinj të tjerë si  edhe qytetarë, të cilët inkurajuan projektin dhe shprehën dëshirën për 

të marrë pjesë në pedalimin sensibilizues, duke përcjellë mesazhin për të mbrojtur natyrën dhe shëndetin nga 

përdorimi masiv i automjeteve.  

Në kuadër Bashkia Korçë u angazhua në  një sërë aktivitetesh, me qëllim sensibilizim qytetar: 

- Pedalim sensibilizues përgjatë Bulevardit "Republika" deri tek Parku Rinia, ku u përfshinë grupmosha të 

ndryshme të qytetrëve 

-  Paradë sensibilizuese me nxënesh shkollash 

-  Materiale senbizuese të vendosura në qytet të cilat nxitin qytetarë dhe i informojnë ata për ditën 

ndërkombëtaren "Ditën pa makina" 

- Tur ciklistik  në një nga fshatrat turistike te Korces 

 

Vlera totale e projektit: 98. 000 Lek 

Vlera e realizuar: 67. 000 Lek     

 

    

 

Projektimi i banesave familjare në Korçë  

Përshkrim shkurtimisht:                

Ndërtesat karakteristike të Korçës, të sjella përmes ideve mjaft interesante dhe kreative të të rinjve, të cilët e 

zbuluan Korçën në një këndvështrim mjaft frymëzues. "Rrugicat me kalldrëm", një ekspozitë me punime të 

realizuara nga studentët e Universitetit Politeknik të Tiranës në bashkëpunim me Bashkinë Korçë.   

Vlera totale e projektit: 300.000 Lek  

Vlera e realizuar: 298.320  Lek  (Udhëtim i brendshëm 218.400 lekë + shpenzime transporti 79.920 lekë)                  



 
 

Respekt për mësuesit 

 

Përshkrim shkurtimisht: 

Bashkia Korçë, me rastin e 7 Marsit, festës së mësuesve, si edhe në kuadër të 130 –vjetorit të Shkollës së Parë 

Shqipe në Korçë realizoi projektin “Respekt për mësuesin”.  Për të gjithë mësuesit që ushtorjnë profesionin e 

tyre në të gjitha shkollat pubike dhe jopublike të Bashkisë Korçë u përgatitën 1000 copë kartolina urimi të 

personalizuara. 

Në mirënjohje dhe respekt të mësuesve korçarë në pension, të cilët kanë dhënë një kontribut të 

jashtëzakonshëm në edukimin e brezave, u organizua në ambientet e  Hotel Grand një pritje nga Kryetari i 

Bashkisë. Kryetari i Bashkisë Korçë, përcolli urimet dhe falenderimet për kontributin e jashtëzakonshëm të 

mësuesve korçarë në vite, të cilët kanë edukuar me profesionalizëm, përkushtim dhe fisnikëri disa gjenerata. 

Në pritjen koktej morën pjesë rreth 300 mësues pensionistë të ftuar nga Bashkia Korçë, për të cilët u 

shpërndanë lule në shenjë falenderimi për punën e tyre të palodhur. Të pranishëm në aktivitet ishin edhe 

përfaqësues nga institucionet publike në qytet, si kryetarja e Këshillit të Qarkut Korçë, Prefekti i Qarkut Korçë, 

të cilët përcollën urimet për mësuesit e pranishëm në aktivitet. 

Vlera totale e këtij projekti e planifikuar nga Bashkia: 500.000 Lek. 

Vlera e realizuar e projektit: 446.880 Lek  (Vlera u përdor për realizimin e 1000 copë  kartolinave të 

personalizuara, 300 copë ftesa për mësuesit pensionistë, 400 copë lule, dhe koktej për 300 persona.)  

 

    
                                                                                                          Foto nga projekti ”Respekt për mësuesit” 

 



 

 

 

4. Projekte të tjera 

100 Vjetori i Liceut Kombëtar të Korçës  

Përshkrim shkurtimisht:                

Bashkia Korçë, në kuadër të 100 Vjetorit të Liceut Kombëtar të Korçës, me qëllim nxitjen e ndjenjës së 

atdhedashurisë tek qytetarët korçarë si dhe edukimin e brezave të rinj me rëndësinë e historisë dhe  gjallërimin 

e jetës kulturore të qytetit, organizoi ekspozitën historike « Shekulli i Liceut Kombëtar të Korçës ».  Ekspozita 

u zhvillua në datën 25 Tetor 2017,  në ambientet e ish Liceut francez të Koçës.  Në ekspozitë u ekspozuan 

materiale (dorëshkrime, fakte, foto, etj), me elementë nga ngjarje të rëndësishme historike rreth Liceut 

Kombëtar të Korçës.  

Në aktivitet morën pjesë familjarë e të afërm të 35 prej figurave më të shquara që shpalosin vlerat e liceistëve 

në vite,  përfaqësues të Ambasadës Franceze, përfaqësues të Bashkisë si edhe të ftuar nga institucione të tjera 

publike. Ekspozita qëndroi e hapur përgjatë gjithë ditës, me qëllim që të vizitohej nga nxënës shkollash dhe 

qytetarë që nuk patën mundësi të ishin në ceremoninë e hapjes së saj, si edhe vizitorë vendas dhe të huaj që 

vizitojnë Korçën. Me qëllim gjallërimin e atmosferës festive në qytet,  u realizua një dekor i veçantë përgjatë 

Zonës Këmbësore me 35 foto të figurave të rëndësishme që kanë dhënë një kontribut të rëndësishëm në 

Liceun Kombëtar të Korçës. 

 

  

Vlera totale e projektit: 240.000 Lek 

Vlera e realizuar: 240. 000  Lek    (60 000 Lekë ekspozita + 180.000 dekori për realizimin e 35 fotove) 

VKB Nr. 95 datë 09.10.2017 

 

 

100 Vjetori i themelimit të Shkollës së Parë në gjuhën shqipe në Dardhë  

Përshkrim shkurtimisht:                

Bashkia Korçë organizoi në datat 15 dhe 16 Gusht 2017 në Dardhë një aktivitet,  me rastin e 100 vjetorit të 

themelimit të shkollës së parë në gjuhën shqipe në fshatin Dardhë. Organizimi i këtij aktiviteti kishte si qëllim 

të  vlerësonte  kontributin e dardharëve në drejtim të forcimit të identitetit kombëtar, por edhe të vlerave të 

tjera të gjithanëshme  të fshatit jo vetëm me karakter rajonal, por edhe me gjerë.  Në kuadër të kësaj dite u 

zhvillua edhe një konferencë përkujtimore- shkencore "1917-2017- 100 Vjetori i Themelimit të Shkollës së 

Parë në gjuhën shqipe në Dardhë- Korçë", në të cilën morën pjesë të ftuar e personalitete të mirënjohur jo 

vetëm nga Korça, por edhe personalitete e lektorë të mirënjohur nga Tirana. 

Gjatë dy ditëve të zhvillimit të evenimentit, të ftuarit, pjesëmarrësit, vizitorët vendas dhe të huaj kishin 

mundësinë të ishin pjesë përbërese e aktiviteteve të ndryshme me karakter historik, kulturor, artistik dhe 



turistik. Ky aktivitet gjithashtu do të nxitë  përmiresimin e bashkëpunimit të palëve të interesuara   për 

zhvillimin perspektiv të zonës, promovimin e aktiviteteve, potencialit dhe profilit të bizneseve dhe  

institucioneve si dhe krijimin e nje kohezioni efektiv për përmirësimin e zhvillimit ekonomik të zonës dhe 

fshatit Dardhë nëpëmjet përdorimit të vlerave historike, kulturore, turistike etj. 

      

Vlera totale e projektit: 50.000 Lek 

Vlera e realizuar: 50.000  Lek    (Vlera u përdor për realizimin e transportit të pjesëmarrësve) 

VKB Nr. 83 datë 28.07.2017 

 

Konkluzione  

Të gjitha projektet e sipër mëndura u realizuan me sukses duke përmbushur të gjitha objektivat e parashikuara 

në  planifikim. Falë punës dhe bashkëpunimit mes aktorëve të ndryshëm që operojnë në fusha të caktuar sipas 

cdo projekti u bë e mundur minimizimi i risqeve si dhe harmonizimi i të gjithë faktorëve për të pasur rezultate 

pozitive.  

 

Impakt shumë pozitiv kanë pasur aktivitet turistike të organizuara gjatë gjithë vitit në të gjithë Bashkinë e 

Korcës, duke influencuar pozitivisht në rritjen e numrit të turistëve në qytet. Për rrjedhojë lind nevoja e  shtimit 

te numrit të këtyre aktiviteteve në vitin 2018, me qëllim mbajtjen e turistëve në zonë duke ndikuar pozitivisht 

tek ekonomia lokale dhe stili i jetës.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Drejtoria e Kujdesit Social gjatë vitit 2017 ka zbatuar gjithsej 8 projekte përkatësisht të titulluar:  

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

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

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

8.”8 Prilli, Dita ndërkombëtare e rromëve” (Koordinatorja e qendrës ndërkulturore komunitare) 

Të gjitha projektet janë zbatuar gjatë vitit 2017, përveç projektit .”8 Prilli, Dita ndërkombëtare e rromëve” 

.Koordinatorja e qendrës ndërkulturore komunitare nuk e ka zbatuar projektin për arsye jo objektive.  

1.Projekti “Stehëza emergjente për viktimat e dhunës në familje” është zbatuar në të gjithë komponentët. 

Shërbimet operative janë mbuluar nga Bashkia Korce, ndërsa shërbimi psiko-social dhe mbulimi i nevojave të 

përfituesve me ushqime e veshmbathje është mundësuar nga Fondacioni “Kisha Jezus Krishti për Ballkanin” , 

bazuar në marrëveshjen e bashkëpunimit.  

Gjatë viti 2017 janë akomoduar në strehëz 7 përfitues,  3(tre)  gra, 1 (një) mashkull, djali i njërës prej 

përfitueseve dhe  3(tre) fëmijë të shoqëruar nga nënat e tyre.  

Strehëza emergjente është një shërbim i detyrueshëm për pushtetin vendor. Në këtë projekt nuk mund të 

parashikohet asnjëherë në mënyrë të saktë numrin e përfituesve, sepse kjo varet nga rastet e dhunës që 

denoncohen e kanë nevojë për shërbim. Panvarësisht diferencës në shumën e miratuar dhe në atë të shpenzuar, 

parashikimi mbi shpenzimet në këtë masë është i nevojshëm, sepse i paraprin emergjencave. 

2.Projekti ”Kampi Veror” është zbatuar gjatë muajit Korrik 2017 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. Partnerë kryesorë kanë qënë World Vision, Terre des 

Hommes. 

Gjatë 4 javëve të kampit veror 2017, morën pjesë gjithsej 200 fëmijë. Kurrikulat ishin miratuar nga Bashkia 

Korçë 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, pagesa për këtë shërbim ishte 160.000 lekë.  



Bazuar në vlerësimin e nevojave për mbulimin financ iar në lidhje me projektin e kampit veror për vitin 2017, u 

pa e nevojshme ndryshimi i disa prej zërave gjatë zbatimin të projektit. Zëri dekor në shumën 50.000 lekë dhe 

zëri “Bener në shumën 15.000 lekë u tjetërsuan në zërin “Materiale kancelarike” në total 65.000 lekë. 

Personi që kreu detyrën e Rojes së kampit mori pagesën e parashikuar 20.000 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. Shuma e zërit të transportit ishte 100.000 lekë. Në dy javët e para të kampit u realizua edhe 

dy ekskursione jashtë qytetit, në Voskopojë dhe Cangonj.  

 Projekti “Karta e pensionistit” u zbatua. Për këtë projekt u printuan 1423 copë karta, të cilat u 

shpërndanë në sportelet e informacionit të Bashkisë ku pensionistët bëjnë aplikimin dhe pajisen me 

kartë. 1423 pensionistë për vitin 2017 e në vazhdim do të  me marrin shërbimin e transportit publik 

falas.  

 

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

luftën kundër dhunës në familje", u realizua.  Për realizimin e këtyre aktiviteteve sensibilizuese u 

printuan 1500 fletëpalosje që u shpërndanë në shkolla në Njësitë Administrative, në qytet dhe në 

aktivitete të ndryshme gjatë 16 ditëve të aktivizimit kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave  dhe një 

abner gjatësor që u vendos në qytet me thenien “Denonco dhunën, Mbroni familjen”. Zëri ”tullumbace, 

fiongo, kartona etj” nuk u përdorën në fushatën sensibilizuese për shkak të mungesës së shumës 

monetare, e si rrjedhojë nuk mund të realizohej. 

 

  Projekti “Libra shkollore” u realizua. U shpërndanë 100 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.   

 

 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 2017 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. 

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 

2017 janë organizuar 250 ditëlindje, 4 aktivitete sociale, 86 orë sociale.  



Gjatë vitit 2017 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Titulli i projektit 

Bashkia,   

Total  

buxhet/lekë 

Shuma e realizaur 

/lekë  

“8 Prilli, Dita ndërkombëtare e romëve” 75.000 0 

“Kampi Veror” 345.000 339.204 

“Libra shkollore” 300.000 299.900 

 

“Karta e Pensionistit”, 250.000  64.889 

“Strehëza emergjente për rastet e dhunës në familje” 288.000    93.194. 

“Ndërgjegjësimi i komunitetit të zonave rurale 155.000  56.880 

“Qendra ditore të fëmijëve”  

 

                     dhe 

 

“Qendra ditore për moshën e tretë” 

1.656.000 Qera për të gjitha 

qendrat në total 

1.653.063 lekë 

 

Pagesë uje dhe drita 

për të gjitha qendrat në 

total 

883.537lekë 

       1.908.000 

 

 

 



 

 

 

 

 

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

dhunës në familje", 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Projekti”Kampi Veror” 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Qendra ditore per femije 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qëndra ditore për moshën e tretë  

 

 

 


