BASHKË QEVERISIM
PËR DRENASIN
Zotimet për
mandatin 4 vjeçar.

PRIORITETET
KRYESORE:
1. Uji i pijshëm (rrjeti i ujësjellësit, rezervuarët e ujit, hapja e puseve atje ku
nuk mund të sigurojmë qasje në rrjet të ujësjellësit);
2. Trajtimi i ujërave të zeza (rrjeti i kanalizimit, kolektorët dhe impianti);
3. Proces transparent dhe meritor në udhëheqjen e konkurseve publike;
4. Plani i mobilitetit dhe infrastruktura rrugore (trotuare, ndriçim publik,
sinjalizim, kamera të sigurisë);
5. Shëndetësia primare (QKMF, QMF, AMF);
6. Përkrahje për fermerë dhe veprimtari biznesore.

PIKA TJERA ME RËNDËSI:
1. Meritokraci në prokurim;
2. Rregullimi i shtratit të lumit “Drenica”;
3. Përkrahje klubeve dhe sportistëve të Drenasit;
4.Përkrahje për bizneset, me fokus të veçantë bizneset e reja, në pronësi të grave apo të rinjve;
5. Kompletimi i shkollave me laboratorë dhe kabinete;
6. Ndërtimi i fushave sintetike në bashkësi lokale;
7. Krijimi i parqeve dhe vendeve rekreative në fshatra;
8. Themelimi i kompanisë publike komunale për menaxhimin embeturinave;
9. Ndërtimi i objektit të shoqatës Handikos;
10. Mbulimi i pagesës mujore të çerdhës për fëmijë, të grave vetushqyese;
11. Standardizimi i tregut të qytetit;
12. Ndërtimi i çerdheve për fëmijë në Drenas dhe Komoran;
13. Ndërtimi i “Shtëpisë së pleqve”;
14. Bursa për studentë;
15. Ndërtimi i “Parkut të Biznesit 2”;
16. Pishinë gjysmë olimpike.

ARSIMI
Komuna e Drenasit numëron tridhjetë shkolla të ciklit ﬁllor, një institucion parashkollor dhe ka vetëm dy shkolla të mesme.
Lëvizja VETËVENDOSJE! e konsideron arsimin si një nga hapat më të
rëndësishëm për realizimin e një shoqëri të drejtë dhe të zhvilluar. Pa
një arsim cilësor nuk mund të përgatiten kuadrot e nevojshme për
zhvillimin ekonomik e shoqëror të vendit.
Që arsimi në Komunën e Drenasit të merr një kthesë të duhur, do të
angazhohemi në këto pika:
- Arsim i depolitizuar;
- Përkrahje për nxënësit e talentuar dhe përkushtim i veçantë
për nxënësit me rezultate jo të mira;
- Përmirësimi i infrastrukturës së shkollave dhe krijimi i kushteve
për mësimdhënie dhe mësimnxënie;
- Trajnime të vazhdueshme për mësimdhënësit, në mënyrë që
të jenë në hap me kohën, sidomos në fushën e metodikës dhe
teknikave të reja të mësimdhënies, vlerësimit, bashkëpunimit,
përdorimit të teknologjisë bashkëkohore etj;
- Rritja e bashkëpunimit shkollë – komunitet;
- Kujdes i veçantë për shkollat e mesme;
- Krijimi i aktiveve profesionale në kuadër të kurrikulave mësi
more në nivel komune;
- Nxjerrja e rregullores së re mbi detyrimet dhe përgjegjësitë e të
gjithë akterëve që kanë qasje direkte ose indirekte në insti
tucionin arsimor.
Për të realizuar pikat e mësipërme, Lëvizja VETËVENDOSJE! do të
ndërmerr këto veprime:
Trajtim institucional ndaj nxënësve të talentuar dhe punë intensive
mësimore ndaj nxënësve me performancë të ulët.

Infrastrukturë dhe kushte optimale të punës për mësimdhënie dhe
mësimnxënie. Zotohemi të ofrojmë siguri në mjediset shkollore,
ngrohje të mjaftueshme dhe pajisje të domosdoshme për realizmin e
procesit mësimor. Sigurimi i ujit të pijshëm, zhvillimi i hapësirave për
bibliotekë, leximi dhe sallat e sportit do të jenë prioritet.
Digjitalizimi i shkollave do të jetë synim i yni. Këtë do ta bëjmë me
ndihmën e ekspertëve të fushës, në mënyrë që t’i zëvendësojmë praktikat dhe format e vjetra të punës, me ato të reja dhe me mjete moderne.
Në bashkëpunim me drejtorët e shkollave do të bëjmë identiﬁkimin e
mësimdhënësve të cilët kanë nevojë për trajnime në sfera të
ndryshme, në mënyrë që ata të ndihmohen, të këshillohen dhe të
informohen për metodiken dhe teknikat e reja të mësimdhënies, vlerësimit, përdorimit të teknologjisë në favor të edukimit etj.
Do ta zhvillojmë trekëndëshin pedagogjik “prindër – mësues – nxënës”,
ose binomin “shkollë – komunitet”, në mënyrë që rezultatet të cilat i
synojmë tek nxënësit të jenë të arritshme e të realizueshme. Për të
pasur një kontakt më të mirë me prindërit, do të shfrytëzojmë platformat elektronike, në mënyrë që prindërit të jenë të njoftuar rreth performancës së fëmijëve të tyre në kohë reale, derisa ata janë në proces
mësimor.
Dy shkollat e mesme të komunës sonë, Gjimnazi, “Skënderbeu” dhe
ShMP, “Fehmi Lladrovci” do të kenë prioritet të veçantë gjatë qeverisjes
së Lëvizjes VETËVENDOSJE!. Së pari do të angazhohemi që në drejtimet e këtyre shkollave, pranimi i nxënësve të bëhet në bazë të parimit
të meritokracisë, duke respektuar kriteret e konkursit dhe pranimit.
Lëvizja VETËVENDOSJE! zotohet të zhvilloj bashkëpunimin ndërmjet
shkollës profesionale me partnerët publikë dhe privatë rreth integrimit
të njohurive të reja nga tregu i punës në përgatitjen e nxënësve.

Ndër detyrat kryesore të DKA-së në qeverisjen tonë do të jetë edhe
krijimi i aktiveve profesionale në nivel komunal. Këto aktive do të
propozohen që të jenë në kuadër të fushave kurrikulare ose të lëndëve
mësimore (mbetet në diskrecion të mësimdhënësve). Me aktivizimin e
këtyre aktiveve profesionale, do të rritej produktiviteti edhe i aktiveve
në nivel shkolle, të cilat aktualisht ekzistojnë vetëm formalisht.
Lëvizja VETËVENDOSJE! do të interesohet që të drejtat e nxënësve në
asnjë mënyrë mos të shkelen as nëpërkëmben. I të njëjtës rëndësi do të
jete edhe dinjiteti i mësimdhënësit, si një person i respektuar. DKA-ja
do të përpilojë dhe propozojë në Kuvend Komunal, një dokument-rregullore mbi detyrat, përgjegjësitë dhe disiplinën në shkolla.

SHËNDETËSI PRIMARE
Shërbimi shëndetësor duhet të jetë cilësor dhe i qasshëm nga të gjithë
qytetarët. Në Drenas ka pasur një menaxhim të dobët të udhëheqjes
komunale me këtë sektor.
Funksionalizimi i Qendrës së Reanimacionit do të jetë prej prioriteteve
tona kryesore. Në QKMF nuk mund të bëhet rentgeni i dhëmbëve, dhe
si pasojë pacientët detyrohen të shkojnë tek ndonjë radiolog privat për
të kryer shërbimin.
Ka mungesë të vazhdueshme të materialit shpenzues. Nuk ka shërbime cilësore dhe higjiena është në gjendje të rëndë. Pajisjet të cilat
duhet të jenë plotësisht sterile dhe të ruajtura mirë, nuk e kanë tretmanin e duhur. Ato më shumë mund të bëjnë dëme se sa shërimin e
pacientëve.
Materniteti në Drenas ka ofruar shërbime që nga viti 1992, ndërsa tani
në vitin 2021 është i pashfrytëzueshëm.
Politikat e Lëvizjes VETËVENDOSJE! sa i përket shëndetësisë janë konkrete. Hapat që ne do të ndërmarrim janë këto:

- Funksionalizimi i Qendrës së Reanimacionit;
- Ristrukturim të stafit menaxhues në qendrat e mjekësisë primare dhe ambulante, në
funksion të rritjes së efikasitetit;
- Furnizim i plotë i qendrave mjekësore me barna dhe elemente të domosdoshme
sanitare;
- Funksionalizim i emergjencës mobile në tre ndërrime, gjatë gjithë 24 orëshit;
- Investime në zgjerimin e hapësirave për emergjencë pasi ajo hapësirë që është tani
është e pamjaftueshme dhe ato më parë ishin shfrytëzuar si garazhë për automjetet e
QKMF-së;
- Investim në përmirësimin e infrastrukturës së brendshme dhe teknologjisë në
qendrat shëndetësore;
- Rritje e kualitetit të shërbimeve dhe të profesionalizmit, në bashkëpunim me ministrinë dhe partnerë ndërkombëtarë;
- Funksionalizim efikas i qendrave shëndetësore që ndodhen në fshatra. Investim në
objektet ekzistuese për t&#39;i plotësuar standardet higjienike, por edhe ndërtim i
objekteve të reja aty ku ka nevojë;
- Zhvillimi i shërbimeve shtesë në Qendrën e Shëndetit në Komoran, po ashtu duhet të
funksionalizohen QMF-të dhe ambulancat;
- Rritjen e kapaciteteve për shtretër (mjekimi në regjim shtrati) si dhe zgjerimin e
gamës së shërbimit ambulant;
- Realizim të vizitave të rregullta sistematike të nxënësve të shkollave fillore dhe të
mesme, si dhe të atyre parashkollorë;
- Sigurimi i aparaturave që do të ndikojnë në diagnostikimin e hershëm të rasteve me
sëmundje kancerogjene;
- Shërbime në sektorin e analizave mjekësore pranë laboratorit publik dhe sigurimi i
pajisjeve shtesë.

EKONOMI
HEQJA E TAKSËS KOMUNALE PËR TË GJITHA BIZNESET NË
KOMUNËN E DRENASIT PËRGJATË KOHËS SË PANDEMISË
Bizneset edhe ashtu të rënduara nga situata me pandeminë, nuk
mund të ngarkohen me taksa komunale. Deri në pandemi, disa
biznese kanë paguar nga 250-500 euro në vit taksë komunale.
Duke i njohur sﬁdat e bizneseve në nivel komune dhe për t’i lehtësuar
ato sado pak në operimin e tyre, ne sugjerojmë që kjo taksë të hiqet të
paktën përgjatë kohës pandemike.

INKUBATORËT E BIZNESIT - NDIHMË PRODHIMIT VENDOR
Vendosja e bizneseve tregtare në Parkun e Biznesit në Drenas, është
dëshmia më e mirë e cila tregon rëndësinë e inkubatorëve të biznesit.
Komuna duhet të ketë fokusin në radhë të parë tek bizneset prodhuese
në zona ekonomike, ndërsa inkubatorët e biznesit e ndihmojnë këtë
strategji zhvillimore.
Inkubatorët e biznesit do të jenë zyra këshilluese për bizneset, të cilat
do të kenë për detyrë, që në bashkëpunim me strukturat tjera të
komunës, t’i analizojnë burimet e përgjithshme në komunë, mundësitë
për investime, konceptualizimin e projekteve konkrete për investime,
kërkimin e burimeve për investime, ndërmjetësimin mes palëve të
interesuara varësisht nga projektet, ofrimin e garancive të nevojshme
dhe vëzhgimin e implementimit të tyre për një periudhë të caktuar.
Kjo krijon kushte dhe mundësi që kapitali privat të mos shfrytëzohet
vetëm për beton dhe banim, por edhe si kapital që gjenerohet kapital
të ri dhe krijon mundësi për krijimin e vendeve të reja të punës.

Komuna e Drenasit përmes një fondi të posaçëm dhe ideve inovative
do të krijojë kushte dhe do t’i aﬁrmojë prodhimet komunale në Drenas,
në Kosovë dhe në rajon. Komuna do të angazhohet që përmes
aﬁrmimit të këtyre produkteve në panaire, ekspozita etj., të rrisë
prodhimin e tyre, por edhe t’i motivojë qendrat tregtare që të bashkëpunojnë ngushtë me prodhuesit e tillë.
Në Parkun e Biznesit planiﬁkojmë të ndajmë një lokacion ku do të
organizohen panaire dhe ekspozita të produkteve vendore, me fokus të
veçantë prodhuesve komunalë.
PROKURIM TRANSPARENT DHE TË BESUESHËM PËR TË GJITHË
Do të punohet që departamenti i prokurimit në kuadër të komunës të
jetë transparent dhe me trajtim të barabartë për të gjithë ofertuesit.
Parim bazë në prokurim do të jetë meritokracia.

POLITIKAT EKONOMIKE ME FOKUS GRATË
MBËSHTETJA E START UP-ve, ME FOKUS TË VEÇANTË, ATO QË
DREJTOHEN NGA GRATË DHE TË RINJTË
Duke njohur potencialin e madh me rini e gra që ka komuna jonë, ne
jemi të fokusuar të ofrojmë kushtet e duhura për zhvillim të biznesit
dhe mbështetjen ﬁllestare që kanë nevojë këto biznese për të ﬁlluar
operimin.
Komuna do të bëjë hapjen e një zyre për këshillim rreth hartimit të
projekteve për aplikim në Start Up ose përﬁtim të fondeve/subvencioneve.

OFRIMI I TOKËS DHE PRONËS NË SHFRYTËZIM APO ME QIRA,
ME PRIORITET PËR GRA
Sipas Ligjit Nr. 04/L-144 mbi “Ndarjen për Shfrytëzim dhe
Shkëmbimin e Pronës së Paluajtshme të komunës”, komunat
mund të japin tokën për shfrytëzim në periudhë afatshkurtër
dhe afatgjatë bazuar në kritere të caktuara. Këto kritere përcaktohen më pas me një akt nënligjor.

STIMULIM FINANCIAR PËR BIZNESET E KUSHTËZUARA NË
PUNËSIMIN E GRAVE
Përveç ofrimit të mbështetjes ﬁnanciare për bizneset e themeluara
dhe të menaxhuara nga gratë, komuna do të ofrojë stimulim ﬁnanciar
për bizneset (pavarësisht nga pronësia) për punësimin e grave. Në këtë
rast do të nënkuptonte se për të njëjtën punë, një gruaje do t’i jepnin
përparësi nëse ajo ka të njëjtat kredenciale si homologu i saj burrë.
Edhe në këtë rast, komunat mund të themelojnë një fond që do të
ofronte ndihmë ﬁnanciare (grante ose subvencione) bizneseve për
secilën grua të punësuar. Stimulimi ﬁnanciar mund të marrë formën e
pagesës së njëhershme për secilën (ose një numër të caktuar) të punësuar apo subvencionimin e pagës për një periudhë të caktuar kohore
kushtëzuar me punësimin e një numri të caktuar të grave.

MBËSHTETJE NËNAVE KRYEFAMILJARE ( TË VEJA DHE TË
NDARA)
Gratë kryefamiljare e kanë shumë më të vështirë qasjen në
tregun e punës, për to ﬁllimisht është e vështirë të gjejnë punë si
gra, e vështirësia dyﬁshohet kur ato janë edhe përgjegjëset kryesore për kujdesin ndaj fëmijëve të tyre. Me qëllim që këto gra të
inkuadrohen në tregun e punës dhe të njëjtën kohë të kenë
kujdesin e merituar për fëmijët e tyre ne si komunë do të subvencionojmë pagesën e çerdheve për fëmijët e tyre, përveç kësaj
ndihme, gratë do të kenë përkrahje në konkurset publike.

OFRIMI I TRANSPORTIT PUBLIK DERI NË MESNATË
Ofrimi i transportit publik edhe në oraret e vona të mbrëmjes, do të
lehtësojë jetën e vajzave dhe grave të cilat studiojnë dhe punojnë
jashtë Drenasit. Duke qenë se linja e fundit e autobusit nga Prishtina,
është në ora 20:15, për vajzat dhe gratë të cilat nuk kanë veturë personale ose banim në kryeqytet, është tejet e vështirë të ndjekin me rregull
studimet ose të punojnë në orarin e pasdites.
Një linjë e rregullt e transportit publik deri në orët e vona, do të ofronte
siguri që vajzat dhe gratë që të kenë zgjidhje për t’u kthyer në shtëpi
edhe në qoftë se zgjedhin ose iu imponohet të punojnë në ndërrimet e
pasdites, ose në rast se ligjëratat e tyre zgjasin më shumë se koha e
rregullt e planiﬁkuar. Duke qenë se jo të gjitha gratë dhe vajzat që
udhëtojnë mund të kenë destinacion të fundit qytetin e Drenasit, është
e nevojshme që me këto linja udhëtimi të sinkronizohen edhe linjat
lokale.

ZYRA PËR PROJEKTE
Do të hapim një zyre e cila detyrë kryesore do të ketë përgatitjen e
projekteve për komunën tonë. Do të ndërtojmë një ekip profesional, i
cili do të jetë i gatshëm që të aplikoj dhe përﬁtoj projekte nga organizata apo institucione të ndryshme vendore e ndërkombëtare (IPA, BE
etj.).

Administrata dhe shërbimet për qytetarë
Administrata ka rëndësi të madhe për qytetarët, sepse është lidhja më
e shpeshtë dhe më direket e qytetarit me komunën. Aktualisht në
administratën e komunës punojnë 141 punonjës, 39% të gjinisë
femërore. Sipas standardeve evropiane, një punonjës i administratës
duhet t’iu shërbej 620 banorëve.
Administrata duhet të jetë në shërbim të qytetarëve, gjithmonë transparente. Sepse ne e shohim transparencën si të pashkëputshme nga
synimi ynë për një qeverisje të drejtë. Një pushtet që punon drejt, nuk
ka pse të fsheh të dhënat e punës së vet.

Në programin tonë qeverisës për administratën ne angazhohemi që:
- Të krijohen mekanizmat për matjen e performancës së punës;
- Të ketë kontroll të shërbimeve dhe matje të cilësisë së shërbimeve;
- Të ketë transparencë në të gjitha punët që bën administrata;
- Të ofrohet shërbim i shpejtë dhe efikas për qytetarët;
- Të bëhet përshkrimi i detajuar i vendeve të punës dhe kritereve profesionale
që duhet të plotësohen për vendin e punës në fjalë (Gjeodezi, Kadastër,
Prokurim);
- Të bëhet thjeshtëzimi i procedurave për lëshimin e dokumenteve;
- Të caktohet një punonjës në administratë i cili është përgjegjës ligjor për
pranimin e ankesave brenda dhe jashtë administratës;
- Punonjësve aktualë, varësisht nga arsimimi që kanë, t’u jepet mundësi e
zgjerimit të njohurive;
- Në administratë të zëvendësohen punonjësit pa kualifikime me punonjës të
kualifikuar;
- Për punonjësit e mbetur pa punë të gjenden vende të reja pune, të rikualifi
kohen ose të bëhen pjesë e programeve sociale të cilat do të mundësonin
vazhdimin e punës në sektorë të tjerë;
- Reforma në administratë. Numri i të punësuarve do të jetë në proporcion me
numrin e banorëve dhe në harmoni me rregulloret në fuqi;
- Administratë profesionale, ku zyrtarët do të zgjedhën në bazë të kritereve të
përcaktuara me ligj dhe jo në baza partiake e familjare;
- Administratë transparente, hapur për të gjithë, qoftë për konkurse, qoftë për
dokumente. Të gjitha informacionet do të jepen brenda afatit të caktuar me
ligj;
- Administratë efikase, me të gjitha shërbimet që kryhen në kohë dhe në
përputhje me ligjin. Të gjithë qytetarët do të trajtohen si të barabartë;
- Brenda një viti, në vendet ku ndodhen objektet, do të funksionalizohen të
gjitha zyrat në mënyrë që qytetarët t’i marrin shërbimet e nevojshme më
shpejt dhe më lehtë;
- Brenda një mandati 4 vjeçar do të ndërtojmë disa objekte të tjera për zyra
vendi;

- Do të shtohet buxheti për informim;
- Qytetarët do të informohen me kohë për mbledhjet dhe punimet e kuven
dit;
- Do të publikohen shpejt dhe me kohë të gjitha materialet e kuvendit,
vendimet e ekzekutivit, Raportet e Auditorit të Brendshëm, procesverbalet e
kuvendit;
- Do të publikohen të dhëna themelore për numrin e të punësuarve, numrin
e të papunëve, numrin e rasteve sociale në komunën tonë;
- Do të përshkruhen dhe publikohen procedurat dhe lista e dokumenteve që
duhet të dorëzohen për të përfituar shërbime të ndryshme prej komunës;
- Faqja e internetit të komunës, karshi instrumenteve të tjera, është një instru
ment i mirë për informimin e shpejtë të qytetarëve. Ky instrument duhet të
përdoret dhe jo keqpërdoret për t’i publikuar vetëm përgjigjet e zyrtarëve
karshi vërejtjeve të opozitës.

BUJQËSI
Gjendja aktuale
Edhe pse bujqësia është faktori kryesor drejt zhvillimit ekonomik dhe
drejt përmirësimit të standardit jetësor për banorët e zonave rurale apo
urbane, pavarësisht të gjitha mundësive dhe potencialeve me të cilat
disponon Komuna e Drenasit për adresimin e bujqësisë si bartës të
zhvillimit ekonomik rural, ajo ende vazhdon të mbetet sektori me
gjendjen më të rëndë dhe me nivelin më të ulët të kujdesjes institucionale. Drenasi ka një lartësi mbidetare prej 575 metra pika më e ulët, dhe
1072 metra pika më e lartë, me toka kualitative, me bonitet mesatarisht
të mirë dhe me klimë të favorshme për prodhimtarinë e kulturave të
ndryshme, sipërfaqja e shfrytëzuar është tepër e vogël në raport me
mundësitë që disponon komuna jonë për prodhimtari lavërtare, perimore, pemëtare apo prodhime tjera bimore. Duke u mbështetur në
sipërfaqen e madhe të arave, livadheve dhe kullotave, traditën në mbajtjen e kafshëve shtëpiake (për qëllime të prodhimit dhe të punës),
klimës së favorshme, përshtatshmërisë së llojeve dhe racave të
ndryshme me këto kushte, sektori i blegtorisë mund të konsiderohet si
kurrizi i bujqësisë në Komunën e Drenasit.

Problemet
Duke iu referuar hulumtimeve të ndryshme, por edhe punës së vazhdueshme në terren së bashku me fermerë, është lehtë e
evidentueshme që niveli i arsimit dhe përgatitjes profesionale të
fermerëve në bujqësi është shumë i ulët. Si rezultat i kësaj, fermerët
nuk janë të përgatitur që në mënyrë të duhur të kultivojnë “kulturat e
reja” (mjedra, boronica, aronia etj.), të cilat janë shumë ﬁtimprurëse dhe
koha e kthimit të investimeve është shumë më e shpejtë se nga kulturat që tradicionalisht janë kultivuar në vendin tonë.

Problem tjetër që rrjedh si rezultat i përgatitjes jo në nivel të fermerëve,
është pamundësia e tyre për të përgatitur propozim projektet në
mënyrën e duhur, ku pjesa dërmuese e tyre shpenzojnë vlera të mëdha
të parave për t’i përgatitur ato në kompani apo organizata të ndryshme.
Për përgatitjen e një propozim projekti, fermerët shpenzojnë rreth 250
€, shto këtu edhe 3 % të vlerës së grantit nëse fermeri është një nga
ﬁtuesit. Kjo d.m.th. se fermeri në njërën apo formën tjetër po paguan
për të pasur qasje në fondet publike, madje paguan dy herë për të
njëjtin shërbim.
Gllabrimi i tregut me produkte të importuara, madje edhe në fazën kur
prodhimtaria vendore është në kulminacion.
Gjendja e mjerueshme e tregut të kafshëve në Komoran. Në këtë treg,
përveç se bëhet shitja e kafshëve (kur fermerët paguajnë provizion),
bëhet edhe therja e tyre në kushte higjienike - sanitare të mjerueshme
(normalisht edhe për therje është një taksë tjetër shtesë, e parat nuk
dihet se në çfarë destinacioni shkojnë), prej nga është e mundshme
përhapja e sëmundjeve të kafshëve dhe seriozisht rrezikohet shëndeti i
qytetarëve të Drenasit, përveç tjerash këtu abuzohet edhe me mirëqenien e kafshëve.
Fragmentimi i tokave bujqësore, ku një pjesë e konsiderueshme e
sipërfaqes humbet në kuﬁj ndarës të parcelave.
Mungesa e emërtimit të parcelave (vendosja e numrave të parcelave),
jo rrallë herë ka krijuar probleme në mes fermerëve për pozitën ku
gjendet parcela e secilit. Këto probleme në disa raste kanë përfunduar
edhe në instanca tjera për zgjidhjen e kontesteve.
Informimi jo i mirë fermerëve për mundësitë që ofron komuna. Shumë
fermerë janë ankuar për informim jo të mirë dhe jo në kohë në lidhje
me mundësitë për të aplikuar.
Uzurpimi i tokave bujqësore me vendbanime, pompa të derivateve,
pllace (varreza të automjeteve) etj. Ky është një problem tjetër që
kërkon trajtim të menjëhershëm.

Mundësitë
Edhe pse komuna e Drenasit ka 58,531 banorë (89.5 % popullsi rurale
dhe 10.5 % popullsi urbane) dhe shumica e tyre në një mënyrë apo
tjetrën janë të lidhura me bujqësinë, ende në Drenas nuk ka shkollë
bujqësore dhe nuk është bërë ndonjë hulumtim në lidhje me
rëndësinë e hapjes së një shkolle të tillë.
Ekziston objekti i ish-Shkollës së Mesme Profesionale “Fehmi Lladrovci”,
i cili mund të shfrytëzohet si shkollë bujqësore. Ka kuadro të përgatitura profesionalisht, dhe ka sipërfaqe të konsiderueshme si dhe ferma të
mjaftueshme në shërbim të nxënësve për të kryer praktikën në terren.
Hapja e shkollës bujqësore përveç që do t’i përgatiste nxënësit për
punësim dhe vetëpunësim, do të ishte një mundësi e mirë edhe për
fermerët që të konsultoheshin me profesorë dhe njerëz që janë të
përgatitur profesionalisht në lidhje me metodat më moderne për
prodhim bujqësor. Pra, shkolla bujqësore ka një rëndësi të madhe në
shumë aspekte, edukative-arsimore (teorike dhe praktike-profesionale), ekonomike, për vetëdijesimin dhe informimin e fermerëve në
lidhje me teknikat më bashkëkohore të prodhimit dhe vetëdijesimin e
shoqërisë për rolin e bujqësisë në ngritjen e standardit jetësor.
Krijimi i grupeve mobile, të cilat do t’u dalin në ndihmë fermerëve për
t’u ballafaquar me problemet të cilat i hasin në terren. Ky grup do të
shërbente si ndihmë në raste të veçanta, kur fermerët përballen me
situata të papërballueshme, qoftë në aspektin profesional dhe në
çështje tjera teknike. Po ashtu, ky grup, një muaj para hapjes së afatit
për grante në MBPZHR, do t’i dilte në ndihmë fermerëve në përgatitjen
e propozim projekteve. Kjo do të ndikonte që fermerët të kursenin nga
250€ në përgatitjen e propozim-projekteve dhe mbajtjen e 3
përqindëshit në rast se ﬁtojnë grantin.
Një herë e përgjithmonë do të zgjidhet problemi i therjes së pakontrolluar të kafshëve në “Tregun e kafshëve” në Komoran, dhe parat që i
derdhin fermerët për të pasur qasje në atë treg, do të investohen në
përmirësimin e infrastrukturës së tregut. Njëherit, do të ndahet multifunksionaliteti i këtij tregu, në thertore dhe treg, secili në vendin dhe
kushtet e caktuara.

Transparenca dhe informimi i mirë, i plotë dhe në kohë i qytetarëve, do
të jenë faktorët kryesorë që do e karakterizojnë qeverisjen e Lëvizjes
VETËVENDOSJE!. Pra, të gjithë qytetarët (në këtë rast fermerët) do të
jenë mirë të informuar me të gjitha mundësitë që ofron Drejtoria e
Bujqësisë, ndërsa do të shërbehen të gjithë fermerët pa dallime, duke
u mbështetur në kritere të cilat nuk do të jenë preferenciale, por të
njëjta për të gjithë.
Mënyra e ndryshimit të destinimit të tokës bujqësore është e përcaktuar me ligj, ndryshim ky i cili kryesisht i dedikohet tokave bujqësore me
shkallë të bonitetit 8, e në disa raste edhe 7. Mirëpo, për tokat tjera, të
cilat karakterizohen me nivel më të mirë të bonitetit (1-6 ), nuk do të
lejohen ndryshime. Po ashtu do të ndalohet degradimi nga ndërtime
të ndryshme apo forma tjera që cenojnë shfrytëzimin e pjesshëm apo
të plotë të tokës.
Përkrahje fermerëve në modernizimin e mekanizmit bujqësor, i cili
paraqet njërin prej elementeve kryesore agroteknike për një performancë të mirë prodhuese dhe ﬁnanciare.
Do të investojmë në zgjerimin e rrjetit të ujësjellësit, në bashkëpunim
me Ibër Lepencin dhe me MBPZhR-në. Aktualisht sipërfaqja e tokës
bujqësore që mbulohet nga sistemi i ujësjellësit të Ibër Lepencit është
shumë e vogël, rreth 6000 ha, apo vetëm rreth 30% e tokës bujqësore të
Drenasit. Do t’i subvencionojmë pagesat për qasje në ujësjellës dhe do
e shqyrtojmë minimumin e sipërfaqes së tokës që mund të ujitet.
Do të investojmë në përmirësimin e racave qumështore të gjedheve
(Frizis, Hosltein, Simental etj). Mesatarja e prodhimtarisë së qumështit
është shumë e ulët 7 l/ditë, kjo është shumë e ulët, meqë mesatarja e
prodhimit të qumështit të racave të lopëve të destinuar për prodhimtari të qumështit është 3 herë më e madhe.

Investime në zgjerimin dhe forcimin e zingjirit të produkteve me origjinë bimore dhe shtazore. Kjo bëhet duke përkrahur diversiﬁkimin e
aktiviteteve ekonomike në zona rurale. Diversiﬁkimi i aktiviteteve
ekonomike në zona rurale (përveç bujqësisë, përfshinë edhe aktivitete
tjera si: turizmi, hoteleria, ndërmarrjet jo bujqësore, ndërmarrjet e
përpunimit të produkteve bujqësore, aktivitetet kulturore e sportive,
institucionet bankare e mikroﬁnanciare) paraqet “gurin e themelit”
drejt përmirësimit të kushteve të jetës, krijimit të vendeve të reja të
punës dhe uljes së varfërisë. Kjo drejtpërsëdrejti ndikon në rritjen e të
ardhurave dhe në përmirësimin e standardit jetësor.
Në kuadër të DAEZR-it, rëndësi e veçantë do t’i kushtohet industrisë
përpunuese. Sepse, roli saj përveç në sigurimin e tregut dhe ofrimit të
produkteve të garantuara në aspektin e sigurisë dhe cilësisë, për konsumatorët, ka ndikim të drejtpërdrejtë edhe në uljen e papunësisë, pasi
që në të gjitha hallkat e përpunimit të prodhimeve bujqësore do të
punësoheshin numër i caktuar i njerëzve, dhe njëherit edhe eksperienca e përpunimit do të bartej në nivel vendor.
Në zona rurale, mundësia për angazhim në ndonjë sektor tjetër përveç
atij bujqësor është shumë e vogël. Mungesa e tregut për prodhimet
bujqësore vije si rezultat i mungesës së ndërmarrjeve të përpunimit të
prodhimeve bujqësore dhe i mungesës së pikave grumbulluese.
Do të përkrahim themelimin e pikave grumbulluese. PG-të paraqesin
formën më të sigurt të tregut për fermerët, të cilat paralelisht me funksionin kryesor të tyre, treg të sigurt për fermerët, sigurojnë sasi të
mëdha të lëndës së parë për industrinë përpunuese dhe furnizim
masiv të tregut. Roli dhe rëndësia e tyre nuk mund të kuﬁzohet vetëm
në këto dy funksione, pasi që PG-të tashmë janë bërë një hallkë mjaft e
rëndësishme në zingjirin e marketingut të produkteve agroindustriale.

Do të orientojmë prodhimtarinë bimore nga ajo tradicionale në atë
bashkëkohore. Kryesisht në Drenas kultivohen kultura tradicionale
(grurë, misër) dhe rendimentet që japin janë jashtëzakonisht të ulëta.
Prandaj, ne do të fokusohemi në prodhimtarinë e kulturave që japin
rendimente më të mira dhe ku proﬁtabiliteti është më i mirë. Duke
pasur parasysh llojin dhe cilësinë e tokës, si dhe karakteristikat e klimës,
prodhimtarinë bimore duhet ta orientojmë nga pemëtaria, me theks të
veçantë pemët e imëta, pa përjashtuar edhe lavërtarinë e perimtarinë.
Shërbime këshillimore pa pagesë për fermerë. Numër më i madh i
trajnimeve për fermerë; rritje e cilësisë së trajnimeve, përmes ekipeve
profesionale.
Në bashkëpunim me MBPZhR-në do të subvencionojmë blerjen e
inputeve bujqësore dhe plehrave artiﬁciale, sepse rezultatet jo të mira
në prodhimtari bujqësore janë edhe si rezultat i farërave dhe ﬁdaneve
jocilësore. Prandaj, ne, përmes ekipeve këshilluese profesionale dhe
mjeteve ﬁnanciare që do të ndajmë, do të sigurojmë inpute cilësore.

PLANI AMBIENTAL

Në kuadër të planit ambiental do të fokusohemi në këto pika kryesore:
1. Ndërtimi i parqeve dhe hapësirave të gjelbra(Liqeni i Vasilevës,
Pishat në Gllobar, Pishat nëKomoran);
2. Menaxhimi më i mirë i mbeturinave dhe largimi i deponive
ilegale nëpër lagje e fshatra;
3. Riciklimi i mbeturinave dhe ndarja e tyrë në mbeturina organi
ke dhe inorganike;
4. Vendosja e kontinierëve adekuatë për të lehtësuar procesin e
riciklimit të mbeturinave nëpër qytet, institucione shëndetësore
dhe shkolla;
5. Fushatë vetëdijesuese për mos përdorimin e qeseve plastike;
6. Përkrahja në shfrytëzimin e energjisë diellore me panele
solare;
7. Pastrimin e lumit Drenica nga mbeturinat dhe kemikatet e
rrezikshme dhe helmuese të Feronikelit, dhe ruajtja e biodiversi
tetit të lumit;
8. Gjelbrimi i zonës përreth fabrikës ’Feronikeli’;
9. Menaxhimi i varrezave të automjeteve;
10. Mbrojtja e ujërave nëntokësore nga ndotja.

PLANI ZHVILLIMOR URBAN
DHE INFRASTRUKTUROR
PLANI I MOBILITETIT TË KOMUNËS
Plani i mobilitetit urban do përfshijë analizën e çështjes së udhëtimeve
në qytet për të mbështetur strategjinë e mobilitetit urban i cili në
Drenas do të hartohet për herë të parë. Përmes këtij hulumtimi do të
identiﬁkohen një numër sﬁdash kyçe që kanë të bëjnë me mobilitetin
urban në të gjithë qytetin si:
1. Demograﬁa e qytetit - Me përgatitjen e hartave zonale komu
nale Drenasi pritet të ketë një rritje të shpejtë të popullsisë, të
ketë ﬂuks të madh të migrimit nga zonat rurale në ato urbane.
2. Mbështetja e rritjes ekonomike dhe punësimit- Rëndësia e
rritjes së rolit të mobilitetit urban në mbështetje të zhvillimit
ekonomik.
3. Nivelet e larta të mbingarkesës në traﬁk dhe vonesat- Rrugët
kryesore që lidhen me fshatrat e Drenasit janë shumë të
ngarkuara. Shumë udhëkryqe dhe segmente të rrjetit rrugor në
Drenas janë të ngarkuara mbi kapacitetin e tyre. Ka nivel të lartë
të aktivitetit të parkimit afatgjatë në qendër të qytetit.
4. Çështjet e integrimit të mobilitetit urban- Hapësira të
kuﬁzuara për këmbësorë dhe çiklistë në qytet:
a) Mungesë e hapësirave për kalim të rrugëve nga këmbësorët
(nënkalime dhe mbikalime).
b) Mungesë e shtigjeve të çiklizmit në Drenas. Kërkohet
përmirësim i infrastrukturës për këmbësorë/çiklistë – unaza e
gjelbër e qytetit.

ZHBLLOKIMI INFRASTRUKTUROR
I QYTETIT
Ndërtimi i rrugëve alternative:
Qasja në pjesën lindore të qytetit - do të mundësohet me tre
alternativa:
a) Krijimi i rrugës së re hyrëse para hekurudhës si rrugë

alternative për qytetarët të cilët vijnë nga rruga Komoran
– Drenas.
b) Përfundimi i punimeve në rrugën Korroticë e epërme –

Drenas, e cila ka stagnuar tash e disa vite, që do të shërbe
jë si rrugë të cilën do e zgjedhin qytetaret që vijnë direkt
nga Prishtina.
c) Rikonstruktimi dhe përmirësimi i gjendjes së rrugës

hyrëse nga Skënderaji, që të shpie tek rruga e komunës.
Qasja në pjesën perëndimore të qytetit - do të lehtësohet
përmes këtyre alternativave:
a) Rikonstruktimi i rreth-rrotullimit në formë ovale, ku në
rreth-rrotullim do të përfshihen edhe udhëkryqi ndërmjet
rrugëve Qikatovë e re – Skënderaj;
b) Zgjerimi i urës në rrugën për Shtrubullovë;
c) Krijimi i hyrjes së re në stacionin e autobusëve, direkt
nga rruga kryesore, me ç’rast do të zhbllokohet rreth-rrot ullimi
i ri nga mjetet e rënda.

Rinkonstruktimi i rreth-rrotullimit në hyrje të qytetit
Rikonstruktimi i rreth-rrotullimit, përkatësisht ndryshimi i formës së tij
nga forma rrethore në formë ovale. Kjo do të ju mundësojë qasje direkte në rreth-rrotullim edhe daljeve nga rruga e Skënderajit dhe nga
rruga e Çikatovës së re. Ky ndryshim mundëson që të respektohet rregulla e rreth-rrotullimit edhe gjatë daljes nga rrugët e lartpërmendura,
përkatësisht do të zgjidhet nyja (udhëkryqi) ndërmjet rrugëve të
lartpërmendura.

Zgjerimi i urës që dërgon në Shtrubullovë
Gjendja e kësaj ure është e mjerueshme që një kohë të gjatë. Kjo urë
paraqet një ‘fyt të ngushtë‘ për infrastrukturën e qytetit. Zgjerimi i kësaj
ure do të shmangë kolonat e gjata të cilat arrijnë deri tek rreth-rrotullimi.

Zgjerimi i rrugës magjistrale Komoran – Drenas
Zgjerimi i kësaj rruge përveç që është i nevojshëm, është edhe i domosdoshëm. Zgjerimit të kësaj rruge duhet t’i paraprijë edhe rregullimi i
planiﬁkuar i rreth-rrotullimit në mënyrë që të ketë kapacitet të mjaftueshëm për pranimin e komunikimit që vjen drejt tij.

NDËRTIMI I QENDRËS SË RE TREGTARE NË HYRJE TË
QYTETIT, NË PARTNERITET PUBLIKO-PRIVAT
Me destinim afarizëm, banim, parkim nëntokësor dhe hapësire të
gjelbër. Në këtë projekt përfshihet ndërtimi ose restaurimi i stacionit të
autobusëve dhe krijimi i rrugës që mundëson qasje direkte në stacion
nga rruga kryesore pa ndërhyrje në qytet.

NDËRTIMI I UNAZËS SË GJELBËR
Unaza e gjelbër e qytetit është projekt i rëndësisë së veçantë për qytetin, ngase përmes nismës së tillë qyteti do bëhet kompetitiv në raport
me komunat tjera.

Unaza do të përshkojë një shteg prej 4 (katër) kilometrash që nis nga
zona qendrore e qytetit – sheshi, duke vazhduar përskaj Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare (QKMF), pastaj duke gjarpëruar në tokat e
zonës së qytetit të njohur si “Ashanajka”. Gjarpërimi vazhdon tutje në
lagjen Drenas III duke përfshirë zonën pranë shkollës “Ali Gashi” prej ku
depërton në zonën pranë lumit të qytetit ku përgjatë gjithë gjatësisë së
lumit do krijohet shëtitore e përcjellur me gjelbërim të ndryshëm.
Shëtitorja do të vazhdojë të ndjekë rrjedhën e lumit deri tek varrezat e
qytetit, ku edhe varrezat do përfshihen në kuadër të unazës së gjelbër
duke u shndërruar në atraksion për qytetin, prej nga unaza do të penetrojë në drejtim të sheshit të qytetit duke kaluar kryqëzimin e qytetit.

Në kuadër të unazës së gjelbër do të përfshihen:
- Lëvizja e veturave me shpejtësi të ulët – 30km/h;
- Lëvizja e çiklistëve në shtegun e përcaktuar;
- Lëvizja e këmbësorëve;
- Shtegu i gjelbër.

NDËRTIMI I IMPIANTIT PËR
TRAJTIMIN E UJËRAVE TË ZEZA
Impianti i pastrimit të ujërave do të përfshijë rregullimin e sistemit të
kanalizimit të ujërave të zeza në zonën urbane, si dhe zonave që gravitojnë në këtë zonë duke i kanalizuar në drejtim të rrjedhës së lumit
“Verbica” dhe “Drenica” deri në grykën e fshatit Dritan.
Deri më tani ujërat e zeza, ujërat sanitarë të ngarkuara nga zonat
urbane dhe zonat përreth shkarkohen direkt në rrjedhën e lumit “Drenica”, duke rrezikuar dhe dëmtuar ﬂorën dhe faunën e lumit në tërësi.
Për të përmirësuar këtë situatë, masat e parashikuara të investimeve në
kuadër të projektit përfshijnë mbylljen e shkarkimeve aktuale të
ujërave të zeza të papërpunuara në lumin “Verbica” dhe “Drenica”, si
dhe lidhjen e rrjeteve ekzistuese të kanalizimeve në rrjetet e reja të
kanalizimeve, për t’i drejtuar drejt impiantit për pastrimin e ujërave të
zeza, prej nga uji të derdhet përsëri në rrjedhën e lumit si ujë i pastër.

RREGULLIMI I VENDPARKIMIT PËR TAKSI
Parashihet shtrimi i tokës dhe mbulimi me strehë i vendit ku
ndalen taksitë.

RREGULLIMI I RRJETIT TË UJËSJELLËSIT,
REZERVUARËVE DHE POMPAVE
Uji i pijes është nevoja primare jetësore për qytetarët. Aty ku nuk ka ujë,
nuk mund të zhvillohet normalisht jeta. Komuna e Drenasit vuan nga
mungesa e theksuar e ujit dhe reduktimeve të mëdha, sidomos në
muajt e thatë të verës.
Drenasi nuk ka problem me burimin apo distribuimin e ujit deri në
territorin tonë. Por, keqmenaxhimi në administrim, mungesa e investimeve në rritje të kapacitetit prodhues, mungesa e shtrirjes së rrjetit,
dëmtimi i rrjetit nga operatorët e angazhuar nga komuna dhe nga
qeveritë e mëparshme që kanë bërë punime të ndryshme, janë
faktorët pse ne nuk kemi ujë në rubinetet e shtëpive tona.
Komuna e Drenasit furnizohet me ujë nga Liqeni i Ujmanit, i cili bartet
përmes kanalit të Ibër Lepencit deri në Bivolak, prej nga shtyhet me
pompa në Qyqavicë, pastaj me rënie të lirë shkon në dy rezervuarë tek
Feronikeli.
Problemet ﬁllojnë nga rezervuarët në Feronikel, ku bëhet përpunimi i
plotë i ujit nga gjashtë ﬁltra të mbyllur. Këta ﬁltra janë të pamjaftueshëm për të furnizuar gjithë territorin e komunës. Ne do të investojmë
në blerjen dhe instalimin e 3 ﬁltrave që kanë vlerë rreth 200 mijë euro,
për të mundësuar shërbim të mjaftueshëm me ujë të përpunuar.
Do të funksionalizojmë rezervuarin e ujit në Kamenicë, duke investuar
në izolimin e tij, vendosjen e gypave dalës 200 metra kub, vendosjen e
valvuleve dhe klorinatorit. Përveç këtyre, duhet rishikim e testim i rrjetit
në drejtim të 22 fshatrave dhe investim aty ku ka dëmtime e mungesë
të tij.

Sa i përket territorit të Komoranit, ekziston një stacion i pompave të
Berilt, prej nga shtyhet uji deri në Qukë, ku pastaj uji shkon me rënie të
lirë në Komoranin I e II dhe fshatrat përreth. Arsyeja pse ka mungesë të
ujit dhe reduktime në zonën e Komoranit, është papërgjegjësia e
menaxhmentit. Aty nuk punohet me orar të plotë, e ndonjëherë nuk i
mirëmbajnë pompat.
Përveç investimeve, ne do të angazhohemi bashkë me institucionet
qendrore, që të merren masa për t’i hequr të gjitha defektet menaxheriale - nga mos disiplina në punë e deri tek humbjet e mëdha të ujit, si
dhe problemin e inkasimit të ulët.

KULTURË, RINI DHE SPORT
• Përkrahja dhe promovimi i aktiviteteve kulturore - Përseri në
Drenas do të organizohet festivali “Revista Folklorit Burimor Mbarëkombëtar”, ﬁllet e të cilit datojnë që ngaviti 1961. Do të përkrahim: “Ditët
e humorit”, “SofraPoetike, Imer Elshani”, festivali i fëmijëve “Tingujt e
vendlindjes” etj.
• Ndërtimi i Shtëpisë së Inovacionit, Kulturës dhe Rinisë - Arti, Kultura
janë shtylla të cilat përveç se i kontribuojnë rinisë, i kontribuojnë edhe
mirëqenies së përgjithshme të qytetarëve tanë. Komuna e Drenasit
nën qeverisjen tonë brenda këtij objekti do të ketë Muzeun, Teatrin,
Kinemanë, Galerinë dhe Biblotekën e qytetit. Një objekt i tillë do të
ofrojë kapacitete të larta për organizimin e koncerteve, trajnimeve dhe
aktiviteteve tjera edukative dhe rekreative për rininë e Drenasit. Modeli
i ndërtimit do të bazohet në hapësirat multifunksionale për të plotësuar nevojat e të gjitha grupeve shoqërore, ndërsa do të ketë një arkitekturë moderne dhe ekologjike.

- Themelimi i Trupave Artistike - Me qëllim të fuqizimit të artistëve por
edhe dizajnimit të politikave të qëndrueshme do të themelojmë
Trupën e Aktorëve, Trupën e Baletit, Trupën e Artistëve Bashkëkohorë.
Këto trupa do të ﬁnancohen nga Kuvendi Komunal, ndërsa do të funksionojnë si të pavarura nëpërmjet dizajnimit të dokumenteve juridike
që mundësojnë një funksionim të tillë (regjistrimi, statusi, rregullorja
etj.).
- Fondi për Krijimtari Artistike - Duke vënë në qendër krijimtarinë dhe
me mision që të identiﬁkojmë, zhvillojmë e promovojmë talentin në
Drenas do të krijojmë një fond të tillë, nëpërmjet të cilit do të përkrahen
artistët e Komunës, për të krijuar vepra artistike si: Botimi i Librave,
Prodhimi i Shfaqjeve Teatrale, Filmave, Baletit, Pikturë, Arti Bashkëkohor etj.
- Licensimi i Qendrës Rinore.
- Fuqizmi i organizatave rinore.
- Fuqizimi i KVRL-së.
- Bursa për të rinj.
- Nxitja e leximit përmes krijimit të klubeve tëleximit.
- Përkrahje dhe jo trysni ndaj klubeve sportive. Kemi parë se FC. Feronikeli, klubi jonë i zemrës, nga majat më të larta të futbollit të Kosovës, ka
rënë në një gjendje të rëndë, si rezultat i ndërhyrjes së politikës në klub.
Ne jemi të interesuar që Feronikelin dhe klubet tjera sportive të
komunës tonë t’i përkrahim dhe t’iu mundësojmë që me duar të lira
nga politika t’i ndërtojnë dhe realizojnë planet e tyre për t’i arritur majat
e sportit vendore ndërkombëtar.

• Krijimi i Kartës së Sportistit -Nëpëmjet kartës së sportistit, ne
do të përkrahim talentët e rinj në sport, në mënyrë që të mund
të zhvillojnë kapacitetet e tyre, të marrin pjesë në gara ndërkombëtare dhe të ndërlidhen me bizneset potenciale si sponsorë të
talentëve tanë komunalë. Karta e sportistit, përveç si motivim e
vlerësim i përkushtimit të talentëve tanë, do të përmbajë edhe
mbështetje ﬁnanciare si dhe përﬁtime të ndryshme, si: lirime
nga shërbimet e ndryshme komunale, përparësi në grante të
ndryshme komunale, shfrytëzim të resurseve të komunës etj.
• Përmes përkrahjes ﬁnanciare dhe infrastrukturore do të punohet në zbulimin dhe ngritjen e talentëve të rinj.
• Fusha sintetike të futbollit të vogël nëpër fshatra.
• Përkrahje në organizimin e turneve tradicionalë në komunentonë.
• Bursa për sportistë të dalluar.
• Organizim i garave sportive ndërmjet shkollave.

SIGURIA
• Në koordinim me MPB-në do të shterrojmë të gjitha mundësitë
për hapjen e stacionit policor në Komoran.
• Trajtimi i qenëve endacakë- sterilizimi dhe matrikulimi i tyre.
• Kamera të sigurisë për gjatë rrugëve kryesore të fshatrave, së
bashku edhe më rregullimin e ndriqimit publik, i cili do t’i kontribuonte shumë sigurisë së qytetarëve.

