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ADMINISTRATA 
KOMUNALE

Digjitalizimi i shërbimeve administritative.

Funksionalizimi i Grupeve Punuese në fshatra.

Rritja e efikasitetit në planifikim, zbatim të investimeve dhe 
shërbimeve komunale.

Krijimi i mekanizmit për bashkëpunim ndër-komunal, 
ndër-kufitar dhe të decentralizuar.

Krijimi i platformës për bashkëpunim me diasporën dhe orga-
nizatat e ndryshme joqeveritare.

Fuqizimi i gjithëpërfshirjes gjinore në planifikim, zbatim dhe 
buxheti
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INFRASTRUKTURA 
DHE SHËRBIMET 
PUBLIKE

Sigurimi i furnizimit me ujë të pijes për të gjithë qytetarët.

- Rregullimi i rrjeteve ekzistuese të ujësjellësit nëpër fshatrat e komunës 
së Dragashit
- Rritje e sasisë së ujit të pijes për fshatrat në Komunën e Dragashit 
(Projekti për 15 fshatra).

Menaxhimi i ujërave të zeza.

- Funksionalizimi i impiantit në Kapre për trajtimin e ujërave të zeza.

Menaxhimi i mbeturinave

Vendosja e ndriqimit publik nëpër fshatra.

Realizimi i skemës për investime efiçiente dhe të gjelbra nga ekonomitë familjare, 
bizneset dhe institucionet.

Rregullimi i parkut komunal tek pishat në Zym (te pishat) (për ecje, lojë, çiklizëm, 
socializim).

Mirëmbajta dhe rregullimi i shesheve dhe hapësirave të gjelbërta në qytezën 
e Dragashit dhe në fshatëra
Ri-planifikimi i hapësirave aktuale për parking dhe krijimi i hapësirave.

- Shtrirja e shërbimit në pjesët ku mungon menaxhimi i mbeturinave.
- Mbledhja e mbeturinave në hapësirat publike (Gjerman të Zgatarit, 
Liqeni i Breznës, stacione të pritjes së autobusëve),
- Pastrimi i deponive ilegale.
- Sigurimi i organizimit dhe menaxhimit adekuat të deponisë komunale
- Caktimi i dëponisë për materiale të ngurta
- Pastrimi i lumenjëve.
- Zhvillimi i aktivieteve edukative/praktike në shkolla dhe komunitet për 
reciklim.

- Krijimi i grupit të gjelbër për zhvillimin e aktiviteteve mejdisore në 
bashkëpunim me institucionet, shkollat, bizneset dhe qytetarët 
(promovimi i punës vullnetare)
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Ri-shqyrtimi i modalitetit të shfrytëzimit të pronave publike.
8
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Afaltimi i rrugëve që e shkurtojnë distancën dhe kohën si dhe lidhin fshatrat 
më mirë
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Organizimi efektiv i shërbimit të mirëmbajtjes verore dhe dimërore të rrugëve.11



ARSIMI

Nxitja e veprimtarive të përbashkëta edukative ndërmjet të gjtiha komuniteteve.1

Funksionalizimi i objektit të dedikuar për shkollë të mesme/profesionale në 
qytetin e Dragashit.
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Trajnimi i vazhdueshëm profesional i mësimdhënësve.3

Nxitja e funksionimit të këshillave të prindërve dhe mësimdhënësve; organizimi i 
ditëve e punës për mjedisin, për ruajtjen e traditave/trashëgimisë kulturore, etj).

Shkëmbimi i përvojës dhe njohurive me shkolla të tjera në Kosovë dhe më 
gjerë (binjakëzim dhe programe shkëmbimi).

Sigurimi i kushteve për trajtim dhe integrim adekuat të fëmijëve me nevoja 
të veçanta në arsim.
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Përmirësimi i infrastrukturës nëpër shkolla (objektet, fushat sportive, laboratorët, 
teknologjia, materialet mësimore, etj).
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Subvencionimi i transportit për nxënësit e shkollave të mesme dhe fillore në 
komunën e Dragashit.
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Përkrahja financiare për studentet (stimulimi i vajzave për studime në shkencat 
natyrore dhe teknologji)
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SHËNDETËSI 
DHE MIRËQENIE 
SOCIALE

Organizimi i skemës për menaxhim të pandemisë sikur komunat tjera të 
Kosovës (Informim, testim dhe vaksinim gjithëpërfshirës).

1

ZHVILLIMI 
EKONOMIK

Themelimi i ekipit për ofrimin e shërbimeve mbështetëse për përgatitjen e 
dokumentacioneve për aplikime në skema të ndryshme, për fermerët, 
ndëramrrjet dhe bizneset, të rinjtë, gratë dhe shoqatat.

1

Sigurimi i shërbimit gjinekologjisë në QKMF-Dragash.2

Furnizimi i rregullt me barnat nga lista esenciale.3

Investime në përmirësimin e infrastrukturës në qendrat shëndetësore.4

Sigurimi i shërbimeve të rregullta dhe profesionale në të gjitha qendrat 
shëndetësore.

5

Mbështetja financiare e pacientëve me sëmundje kronike në kushte të 
vështira ekonomike.

6

Ofrimi i shërbimeve psikologjike dhe të punës sociale në shkollë 
(parandalimi i dhunës, informimi, dhe rritja e sigurisë në mjediset e shkollës).

7

Kujdesi paliativ për personat që nuk mund të lëvizin dhe në stadin terminal 
të sëmundjes.
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Shërbimi i këshillimit mjekësor direkt dhe/ose online.9

Shërbimi i këshillimit social direkt dhe/ose online10

Organizimi i shërbimeve për moshën mbi 65 vjeçare (kujdesi ditor, mbështetje 
për shërbime etj).

11



BUJQËSI 
DHE PYLLTARI

Përgatitja e databazës së fermerëve dhe prodhuesve sipas kapaciteteve aktuale 
dhe nevojës për mbështetje.

1

Ofrimi i shërbimeve të rregullta këshillimore2

Mbështetja e shoqatave të fermerëve dhe prodhuesve3

Skema mbështetese për fermerët dhe prodhuesit për përmirësimin e 
kushteve të punës

4

Mbështetja e fermerëve dhe prodhuesve për regjistrimin e produkteve 
dhe brendim.

5

Organizimi i panaireve vendore dhe bashkëpunimi me organizimet rajonale 
e ndërkombëtare me përfshirje aktive të disaporës

6

Planifikimi i fondit për emergjncat në bujqësi të shkaktuara nga: 
vërshimet, zjarret etj.

7

Përgatitja e një plani pyllëzimi për komunën, në bashkëpunim të ngushtë 
me fshatrat, Agjencinë Pyjore të Kosovës dhe Drejtorinë e Parkut Nacional Sharr.

8

Mbështetja për krijimin e fidanishtes/ve vendore për riprodhimin e llojeve 
vendore të cilësisë së lartë për mbjellje dhe pyllëzim.
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Mbjellja me specie vendore/autoktone, e zonave të cilat kanë mbetur të 
papërdorura për shkak të prodhimtarisë së ulët, në lartësi më pak se 1500m 
dhe me fokus në zonat që janë të rrezikuara nga fatkeqësitë natyrore 
(erozioni, ortekët etj).
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Kontribut në zbatimin e praktikave të mira në menaxhimin adekuat të pyjeve.11

Sigurimi i furnizimit të rregullt me ushqim për kafshët e egra gjatë stinës 
së dimrit si.
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Turizmi

Funksionalizimi i një departamenti për turizëm në administratën komunale.
- Vendosja e info-point në hyrje të qytezës së Dragashit dhe ofrimi i shërbimit.

1

NDËRMARRJET 
E VOGLA DHE 
TË MESME

Përgatitja e databazës së ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme me 
kapacitetet aktuale dhe nevojat për mbështetje.

1

Organizimi i skemave të trajnimit në punë dhe praktikë për të rinjtë dhe 
të rejat. (me përparësi për vajzat dhe gratë)

2

Skema e granteve për bizneset e reja (start-up) (ndërmarrjet e gjelbërta, 
sociale, e inovative) (me përparësi për vajzat dhe gratë)

3

Investime në mbështetje të shërbimeve të turizmit malor (bujtina, 
produkte, shërbime) (me përparësi për vajzat dhe gratë)

4

Përgatitja e një Plani Veprimi për Eko Turizëm që përfshin:
- Shënimin e shtigjeve për çiklizëm dhe për ecje; 
- Renovimin dhe ndërtimi i shtëpizave malore.
- Mbështetja e shërbimeve për orgnizimin e ecjes, kampnigut, kalërimit etj
- Mbështetja e zhvillimit të materialeve informative për turistët dhe 
popullatën lokale – programe shkollore.
- Shenjëzimi dhe vendosja e tabelave dhe hartave turisitike për orientim
- Mbështejta e konceptit të bujtinave në fshatra (funksionalizimi i shtëpive 
të vjetra)
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KULTURA 
DHE SPORTI

Arti në hapësira publike.1

Subvencionimi i aktiviteteve kulturore me theks të veçantë aktivitetet 
ndër-etnike dhe ngjarjet tradicionale.

2

Subvencionimi i klubeve sportive, kulturore dhe rinore.3

Organizimi i ditëve dhe ngjarjeve me Diasporën.4

Funksionalizimi i muzeut në Dragash.5

Krijimi i hartës dhe tureve në objektet e trashëgimisë kulturore.6

Furnizimi i bibliotekave shkollore me libra.7




