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Përmbledhje ekzekutive 

61 bashkitë e krijuara në vend pas zbatimit të Reformës Administrative dhe Territoriale kanë 

filluar punën që prej muajit shtator 2015. Disa prej tyre janë krijuar për herë të parë nga kjo 

reformë, dhe disa të tjera kanë sot nën administrim një territor dhe popullsi disa herë më të 

madhe se më parë. Reforma riorganizoi rajonet e vendit me qëllim krijimin e njësive vendore 

funksionale, të afta për tu zhvilluar në mënyrë të qëndrueshme mbi bazën e avantazheve të veta 

dhe mbi bazën e të ardhurave të veta.  

Për 2-3 vitet në vazhdim është parësore integrimi i bashkive të krijuara dhe sigurimi i kohezionit 

mes njësive administrative përbërëse të tyre, që deri një vit më parë janë vetëqeverisur të 

pavarura nga njëra-tjetra; zonat rurale të bashkive janë nën vëmendje të veçantë. Njëkohësisht, 

është parësore përgatitja e bashkive për planifikim afatgjatë të zhvillimit socio-ekonomik të 

zonës së tyre. Në secilin prej drejtimeve të mësipërme, vitet në vazhdim pritet të jenë të vështirë 

për qeveritë e reja vendore për shkak të kapaciteteve ende të kufizuara njerëzore, infrastrukturore 

dhe financiare të tyre. 

Mbi këtë bazë, Ministri i Shtetit për Çështjet Vendore, në bashkëpunim me UNDP Albania – 

Programi STAR, mori nismën të mbështesë disa bashki të përzgjedhura të vendit në hartimin e 

planeve operacionale të zhvillimit për vitet 2016-2018. Këto plane duhet t’iu përgjigjen nevojave 

parësore të bashkive për integrim, kohezion, ngritje e zhvillim kapacitetesh, por gjithashtu 

problemeve të mundshme që kërkojnë zgjidhje të menjëhershme si dhe të japin drejtim strategjik 

zhvillimit të sektorëve të ekonomisë. Në këtë mënyrë Plani Operacional i çdo bashkie do të 

shërbej si një hap i ndërmjetëm drejt ndërmarrjes së investimeve afatgjata në zbatim të Planit të 

Përgjithshëm Vendor (PPV) të tyre dhe Planit Strategjik.  

Instituti i Kërkimeve Urbane (IKU) ka mbështetur Bashkitë Devoll, Maliq, Pustec dhe Kolonjë 

për hartimin e këtyre planeve. Dokumenti i këtushëm përmban planin operacional të zhvillimit të 

Bashkisë së Kolonjës, e krijuar nga bashkimi i ish-komunave Mollas, Çlirim, Novoselë, Barmash 

dhe ish-bashkisë Leskovik.  

Në këtë fazë fillestare, Bashkia e re nuk ka një dokument të PPV dhe as një plan strategjik të 

zhvillimit. Për rrjedhojë, puna për hartimin e planit operacional ka përfshirë përkufizimin e një 

vizioni të përgjithshëm të zhvillimit të zonës, vizionit për shërbimet publike, dhe vizionit të 
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zhvillimit ekonomik, së bashku me një tërësi objektivash afatgjatë për përmbushjen e këtyre 

vizioneve. Një ose disa objektiva afatgjatë u përgjigjen funksioneve të vetëqeverisjes vendore. 

Thuajse të gjitha këto funksione janë përfshirë në plan, duke përjashtuar ata që nuk janë 

domethënës për qëllimin e hartimit të planit; funksionet i referohen Ligjit “Për vetëqeverisjen 

vendore”, të vitit 2015. Gjendja e tanishme në Bashkinë e Kolonjës u analizua mbi bazën e të 

dhënave të mbledhura nga institucione vendore, rajonale, qëndrore, fermerë, organizata të 

shoqërisë civile dhe intelektualë të zonës. Problemet janë identifikuar duke analizuar shmangiet e 

gjendjes së tanishme nga vizioni dhe secili objektiv afatgjatë i funksioneve të bashkisë. Forumet 

e diskutimit me specialistë vendorë e rajonalë të fushave të ndryshme janë përdorur si mekanizmi 

kryesor i sigurimit të cilësisë së analizës, prioriteteve operacionale dhe projekt-ideve.  

Bashkia e re e Kolonjës ka një sipërfaqe gjithsej prej afërsisht 864.06 km2 dhe popullsi 22,261 

banorë. Popullsia është gjysmën e saj me karakter rural, pjesa urbane shtrihet në qytetin e 

Ersekës dhe Leskovikut. Statistikat në lidhje me burimin kryesor të të ardhurave të familjeve 

janë pozitive: rreth 51,5% e banorëve jetojnë në bazë të punësimit dhe vetëpunësimit, ndërsa 

vetëm 11.6% me ndihmë ekonomike. Nga ana tjetër, pensionet përbëjnë një pjesë jo të vogël të 

burimit të të ardhurave të familjeve, me rreth 39%.  

Kolonja është zonë e pasur me burime pyjore, ujore (në veçanti ujra termale), por shfrytëzimi i 

tyre për zhvillimin dhe mirëqenien ekonomike është sot në nivele të ulta dhe ende larg një 

shfrytëzimi të qëndrueshëm.  

Burimi kryesor i të ardhurave të banorëve është bujqësia dhe pemëtaria. Kulturat më fitimprurëse 

janë drithërat (gruri, misri) e pemët frutore (molla). Shtimi i prodhimit bujqësor në çdo drejtim 

potencial kushtëzohet nga gjendja e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit, e cila, aktualisht 

mundëson ujitjen e vetëm 40% të sipërfaqes së tokës gjithsej, shkallës së ulët të mekanizimit të 

punës për disa nga proceset e punës në bujqësi, dhe kapaciteteve magazinuese të pamjaftueshme 

të prodhimit të secilës prej kulturave më të kultivuara në zonë. Përveç problemeve të 

infrastrukturës, konstatohen mangësi të natyrës politike. Toka bujqësore është tejet e 

fragmentarizuar ndërsa mungojnë bashkëpunimet mes fermerëve dhe politika vendore të 

përbashkëta për prodhimin bujqësor; zinxhiri i vlerës është i shkurtër, prodhimi grumbullohet 

nga sipërmarrës privatë në frigoriferë dhe mbërrin në tregjet vendore dhe rajonale, por nuk 

përpunohet më tej në asnjë formë. Këto probleme janë shkak për rendiment të ulët të tokës dhe 
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për pasojë shfrytëzim të ulët të potencialit të saj. Nxitja e bashkimit të fermerëve dhe informimi i 

tyre për fondet e skemave kombëtare që janë të vlefshme për sipërmarrje të përbashkëta të 

fermerëve është i nevojshëm për të drejtuar në mënyrë me strategjike zhvillimin e sektorit të 

bujqësisë.  

Turizmi përbën potencial për diversifikimin e burimit të të ardhurave të zonës, dhe mund të jetë 

nxitës i rëndësishëm për gjallërimin e jetës sociale të saj; sinergjia që mund të krijohet me agro-

bizneset është e vlefshme veçanërisht për punësimin e grave dhe rritjen e mirëqenies së tyre. 

Megjithatë, sektori është ende i pazhvilluar. Njohja dhe promovimi i vlerave të zonës janë të 

domosdoshme, me qëllim afrimin e sipërmarrjeve private dhe turistëve vendas e të huaj.  

Infrastruktura e shërbimeve publike në zonat rurale në tërësi ka shumë nevojë për ngritje dhe 

ripërtëritje. Mungesa e mirëmbajtjes së rregullt rëndon shumë gjendjen, ndërsa shpesh numri i 

banorëve të mbetur në fshatra të thellë justifikon me vështirësi investime të madhësive të 

konsiderueshme. Jo çdo fshat ka ambulancë dhe shpesh ata nuk lidhen me rrugë të asfaltuar me 

fshatin më të afërt që ka ambulancë. Fondi për mirëmbajtjen dhe administrimin e shkollave të 

zonave rurale është në shumë raste jo eficent për shkak të numrit të vogël të nxënësve. Fenomeni 

i klasave kolektive është një pasojë e rëndë e migrimit të popullatës rurale dhe izolimit të 

fshatrave; lidhja graduale në vitet në vazhdim e zonave rurale me rrugë të asfaltuara është 

thelbësore për eliminimin këtij fenomeni tejet regresiv.   

Shërbimi social i bashkisë është tejet i kufizuar. Zhvillimi i kapaciteteve njerëzore është 

pikënisje e nevojshme, së bashku me ngritjen e një baze të dhënash dhe treguesish socialë e 

gjinorë të cilët të përditësohen dhe vlerësohen rregullisht në vitet në vazhdim, me qëllimin për 

t’iu qasur më mirë problemeve të grupeve në nevojë, qasje e cila aktualisht mungon. Në këtë 

drejtim, bashkëpunim me organizata jofitimprurëse ose të shoqërisë civile është kyç. 

Aktivitetet kulturore dhe sportive gjithëpërfshirëse të banorëve të bashkisë, grup moshave të reja, 

djemve dhe vajzave, si dhe grupeve në nevojë janë një komponent kyç për integrimin dhe 

kohezionin e bashkisë i cili kërkon vëmendje po aq të veçantë sa infrastruktura e shërbimeve 

publike.  

Mbi bazën e kësaj analize dhe përfundimeve të saj, janë përcaktuar ndërhyrjet/investimet më 

prioritare të çdo fushe për vitet 2016-2018, si dhe projekti-ide të mundshme për vënien në jetë të 

tyre. 
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1. Përse një Plan Operacional për Investime?  

Projekti i hartimit të Planit Operacional të Zhvillimit Lokal (POZHV) u iniciua nga Ministri i 

Shtetit për Çështjet Vendore në bashkëpunim me projektin STAR, të menaxhuar nga UNDP. Në 

rastin e Bashkisë Kolonjë, ky proces u zbatua në nivel lokal nga Instituti i Kërkimeve Urbane 

(IKU), nëpërmjet ekspertëve të saj. Kjo nismë synon të asistojë Bashkinë e Kolonjës në 

planifikimin e masave dhe veprimeve, përfshirë projektet e investimeve kapitale, për periudhën 

afatshkurtër (2-3 vjeçare), të integruara në POZHV. 

Hartimi i POZHV rezulton si sfidë kryesore dhe nevojë imediate për të patur një plan të 

integruar të veprimeve dhe masave që bashkia e re duhet të marrë, për të siguruar kohezionin 

administrativ dhe territorial, të të gjitha njësive administrative të saj, pas reformës territoriale. 

Sigurimi i kohezionit administrativ dhe territorial, kërkon masa dhe veprime që mund të 

përfshijnë ristrukturimin administrativ, të shërbimeve administrative dhe shërbimeve publike, të 

infrastrukturës lidhëse të njësive administrative etj. 

 Qëllimi i këtij instrumenti konsiton në analizën e situatës aktuale, duke synuar të 

evidentojë problematikat kryesor edhe prioritetet e nevojave, në përgjigje të të cilave duhet të 

propozohen ndërhyrjet në formën e projekteve, që më pas mud t’i paraqiten për financim apo 

bashkëfinancim Qeverisë (psh. nëpërmjet mekanizmit të Fondit të Zhvillimit të Rajoneve), apo 

donatorëve të tjerë. 

 Bashkia e Kolonjës, për vitin 2016, ka përfituar grant të pakushtëzuar në vlerën 94.6 mln 

lekëve, që përbën rreth 0.75% të totalit në rang vendi, kjo për shkak se bazë e llogarites së 

formulës ka qenë numri i popullsisë. Në hartimin e buxhetit të bashkisë është marrë parasysh, që 

të shkohet drejt rritjes së investimeve në shërbimet publike (rrugë, rivitalizim i qytetit, ujësjellës, 

kanalizime, objekte arsimore etj).  

2. Plani operacional afatshkurtër në perspektivën e qeverisjes lokale dhe proceseve 

planifikuese  

 

Drejtuesit e Bashkisë së Kolonjës kanë planifikuar për vitin 2016 mbi 10 projekte, kryesisht 

në infrastrukturë. Për një pjesë të tyre kanë filluar punimet me fondet e vetë Bashkisë. 

Vlerësohet, se brenda vitit të parë të mandatit të drejtuesve aktualë, pjesa më e made e këtyre 
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projekteve do të kenë përfunduar. Fokusi i këtyre projekteve shtrihet jo vetëm në lagjet kryesore 

të qytetit të Kolonjës, por edhe në disa fshatra.  

Bashkia e Kolonjës ka qenë përfituese e “thirrjes së parë” të Fondit të Zhvillimit të Rajoneve, 

me një projekt: rikonstruksioni i sheshit kryesor të qytetit të Ersekës “Rilindja”. Ky investim 

pritet të pasohet edhe nga të tjera, që do të sjellin ndryshime të prekshme në cilësinë e jetës së 

banorëve (në veçanti përfundimi i rrugës Korçë – Ersekë). 

Stafi drejtues i bashkisë shpreh angazhim konkret për të krijuar mundësi të reja për 

përmirësimin e nivelit të jetesës së qytetarëve, nëpërmjet uljes së taskave vendore, duke i 

konsideruar këto si masa që do të favorizojnë biznesin dhe do të sjellin rritjen e të ardhurave dhe 

të numrit  të të punësuarve në Bashkinë e Kolonjës. Në përputhje edhe me kuadrin ligjor, në 

plotësim e sipër, për kompetencat që do të ketë pushteti vendor në bazë të hartës së re territoriale, 

këto masa do të fillojnë të jenë efektive, që në vitin e parë të mandatit të drejtuesve aktualë të 

bashkisë.  

Hartimi i POZHV përbën gjithashtu një sfidë të rëndësishme për nxitjen e zhvillimit të 

bashkisë gjatë 2-3 viteve në vazhdim. Bashkisë së Kolonjës i ka munguar më herët Instrumenti i 

Përgjithshëm Vendor, kështu që puna e realizuar për POZHV do t’i paraprijë fillimit të afërt të 

punës me hartimin e Planit të Përgjithshëm Vendor dhe Planin e Zhvillimit Strategjik. Në draftin 

e Planit të Përgjithshëm Kombëtar, zona e Kolonjës konsiderohet me potencial zhvillimi si 

qendër lokale, me përparësi bujqësinë dhe turizmin /agroturizmin, për shkak të lokalizimit dhe 

burimeve natyrore.  

3. Metodologjia për përgatitjen e POZHV  

 

IKU ka përgatitur POZHV për Bashkinë e Kolonjës, sipas strukturës të kërkuar nga Ministri i 

Shtetit për Çështjet Vendore, të theksuar në Termat e Referencës të Projektit. Procesi i mbledhjes 

së të dhënave, përpunimi dhe analiza, e cila përfundon në diagnozën e situatës socio-ekonomike 

të zhvillimit në këtë bashki, është pjesë thelbësore e shërbimit për përgatitjen e POZHV. Bazuar 

në përvojat e mëparshme të vlefshme në procese të ngjashme, IKU ka patur për qëllim hartimin e 

një liste treguesish për secilin nga aspektet zhvillimore / funksionale, të nevojshme për 

diagnozën. Të dhënat janë mbledhur përmes takimeve individuale dhe forumeve të diskutimit; 
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pyetësorë janë hartuar në disa raste me qëllim përmbledhjen më të saktë tabelare të të dhënave. 

Koordinatorët vendorë kanë qenë mbështetje kryesore në këtë proces, duke përfituar nga 

vendndodhja dhe njohuritë për zonën.  

Gjithashtu, gjatë procesit të mbledhjes së të dhënave janë përdorur treguesit gjinore, të cilët 

kanë orientuar edhe diskutimet në forume, analizën, përcaktimin e prioriteteve operacionale, 

përgatitjen e fishave të projekt-ideve, me qëllim përgatitjen e planeve operacionale për 

zhvillimin lokal, të ndjeshme nga perspektiva gjinore. Metoda 4R1 u përdor për të ndihmuar 

analizimën e mirëqenies socio-ekonomike të bashkisë nga perspektiva e barazisë gjinore. 

Njëkohësisht kjo metodë ofroi një pamje të përgjithshme edhe të ndryshimeve që kërkohen për të 

përmbushur nevojat e ndryshme të grave dhe burrave përmes ndërhyrjeve të reja apo të 

ndryshuara.  

IKU pati si qëllim sigurimin e një pjesëmarrje të gjerë në forume si një mekanizëm për 

sigurimin e cilësisë. Bashkëpunimi me stafin drejtues të bashkisë ishte vendimtar për krijimin e 

grupit dhe sigurimin e pjesëmarrjes së gjerë në forume. Janë krijuar disa harta tematike që 

paraqesin të dhënat në mënyrë vizuale për të rritur shkallën e kuptueshmërisë së tyre. IKU 

përdori teknikën e hartimit të pemës së problemeve për vlerësimin e problematikave afatshkurtra 

dhe prioriteteve në territorin e bashkisë. Gjithashtu, avantazhet krahasuese të zhvillimit të çdo 

fushe u vlerësuan dhe u përkthyen në prioritete. 

Në këtë mënyrë, plani operacional përbëhet nga një tërësi hapash dhe projekt-investimesh të 

cilat kanë këta objektiva specifikë:  

a. shtrirjen e rrjetit rrugor dhe transportit publik në zonat ku aktualisht mungon,  

b. shtrirjen e shërbimeve publike në zonat ku aktualisht mungon, 

c. përmirësimin e infrastrukturës së shërbimeve publike ku është e nevojshme, 

d. zhvillimin e aktiviteteve kulturore dhe sportive të përbashkëta, 

e. ngritja e kapaciteteve vendore për ofrimin në të ardhmen të shërbimeve sociale 

gjithëpërfshirëse, me element gjinor të përforcuar, 

                                                           
1
 Metoda origjinle u zhvillua rreth fundit të viteve 1990 në një projekt the Shoqatës Suedeze të Autoriteteve Lokale të quajtur JämStod. 
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4. Diagnoza 

 

4.1 Fakte Kryesore 

Bashkia e Kolonjës kufizohet në veri me bashkitë e Devollit dhe të Korçës, në perëndim 

dhe jug me bashkinë e Përmetit, ndërsa në lindje me Greqinë. Kryeqendra e Bashkisë është qyteti 

i Ersekës. Kjo bashki përbëhet nga 8 njësi administrative, të cilat janë: Ersekë, Qendër Ersekë, 

Leksovik, Qendër Leksovik, Novoselë, Barmash, Mollas dhe Çlirim. Bashkia e Kolonjës ka në 

administrimin e saj dy qytete: Ersekë dhe Leskovik, si dhe 76 fshatra, që janë të përfshira në 

njësitë administrative si në vijim:  

- Qendër Ersekë: Starie, Bejkovë, Psar, Selenicë, Kreshovë, Gostivisht, Lëngës, 

Kodras, Kabash, Borovë, Taç Qëndër, Taç Poshtë, Taç Lartë, Rehovë, Gjonç, Prodan 

- Qendër Leskovik: Pobickë, Cerckë, Radat, Radovë, Postenan, Lashovë, Peshtan, 

Podë, Kovaçisht, Vrepckë, Gërmenj, Radanj, Glinë, Gjirakar 

- Novoselë: Novoselë, Mesiçkë, Kagjinas, Zharkan, Piskal, Vitisht, Shijan, Kaduç, 

Ndërrmarr, Mbreshtan 

- Barmash: Barmash, Leshnjë, Shalës, Gozhdorazhd, Sanjollas, Kamnik, Bënjëz, 

Radimisht, Arrëz, Rajan 

- Mollas: Mollas, Skorovot, Qinam, Vodicë, Qafzez, Helmës, Shtikë, Pepellash, Butkë, 

Kozel, Milec, Bezhan, Boshanj, Blush 

- Çlirim: Çlirim, Qesarak, Kaltanj, Qytezë, Selenicë e Pishës, Luaras, Lënckë, Kurtez, 

Orgockë, Qinam- Radovickë, Radovickë, Psar i Zi 

Popullsia 

Sipas Censusit të vitit 2011, bashkia numëron 11.070 banorë, ndërsa sipas Rregjistrit 

Civil kjo bashki numëron një popullsi prej 19.919 banorësh, në një sipërfaqe prej 864.06 km2. 

Diferenca e madhe ndërmjet këtyre shifrave mund të shpjegohet me lëvizjen migratore, që për 

këtë zonë ka patur përpjestime mjaft të mëdha, të pareflektuar ende në rregjistrat e gjendjes 

civile. Bashkia e Kolonjës ka një densitet prej 7.5 banorë/km2 (disafish më e ulët se mesatarja në 

rang vendi: 97.4, për shkak të sipërfaqes së madhe me zonë malore).  
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Të dhënat aktuale të vitit 2015 flasin për një numër total prej 22,2 mijë banorësh dhe 

6,343 familje të rregjistruar në gjendjen civile, krahasuar përkatësisht me rreth 22,6 mijë banorë 

dhe 5005 familje në vitin 2000. Qendrat e banuara janë vendosur kryesisht rrëzë Gramozit dhe 

maleve të tjera përreth. Qyteti i Ersekës shtrihet gati në qendër të pllajës së Kolonjës, në këmbë 

të malit të Gramozit me distancë 2 km nga rrëza e tij dhe ka një sipërfaqe prej 1,1 km; 2,266 

familje dhe 6.726 banorë. Qyteti i Leskovikut, për vitin 2015, numëronte rreth 3 mijë banorë dhe 

800 familje. 

Duket se rënia e numrit të popullsisë, sipas rregjistrave, është frenuar pas vitit 2011, 

madje ka patur rritje drejt niveleve të para 15 viteve. Njohja e saktë e dinamikës së ndryshimit të 

popullsisë kërkon verifikime të sakta në terren, në mënyrë që parashikimi për vitet në vijim të 

jetë një variabël bazë, i përllogaritur saktë, në funksion të planifikimit të ardhshëm strategjik.   

Raporti gjinor, sipas të dhënave të censusit të vitit 2011 rezulton të jetë 104.2, pak më i 

lartë se mesatarja kombëtare prej 100.4, gjë që mund të shpjegohet pjesërisht me fenomenin më 

të lartë të migrimit tek gjinia femërore, kryesisht për arsimim të mëtejshëm e punësim. 

Në Bashkinë e Kolonjës, grupmosha 15 – 64 vjeç përbën 68.1 % të totalit të banorëve, 

duke qenë thuajse po aq sa mesatarja kombëtare (68%), ndryshe nga grupmosha e fëmijeve: 

15,6% (mesatarja në rang vendi 20%), gjë që tregon për rënie të lindshmërisë në dekadat e 

fundit. 

Emigrimi i popullsisë ka qënë i drejtuar kryesisht jashtë shtetit (afërsia me Greqinë), por 

edhe drejt qyteteve të tjera të Shqipërisë (Korçë, Tiranë etj).  Kthimi i emigrantëve deri në vitin 

2011 ka qenë i papërfillshëm, rreth 510 persona gjithsej, (0.36% e totalit të emigrantëve të 

kthyer).  

 

 

Punësimi 

Papunësia në Bashkinë e Kolonjës rezulton në nivelin 27.1% dhe paraqitet pak më e ulët 

se mesatarja e papunësisë në rang vendi (rreth 29.3%). Kjo mund të shpjegohet me përqindjen e 

madhe të popullsisë rurale, e cila supozohet si e vetëpunësuar, nëse ka përfituar tokë bujqësore 

nga ligji 7501.  Indeksi i papunësisë për të rinjtë (mosha 15-24 vjec) dhe për femra paraqiten 

gjithashtu afër mesatares së vendit. Respektivisht, norma e papunësisë për të rinjtë është 53% 

(mesatarja kombëtare: 52.9%), ndërsa norma e papunësisë për femrat është 32.5% (mesatarja 
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kombëtare 31.4%). Gjithsesi, këta tregues flasin për domosdoshmërinë e marrjes së masave 

urgjente, nëpërmjet projekteve, që synojnë rritjen e numrit të të punësuarve, pa lënë jashtë 

vëmendjes edhe fuqizimin e orientimin nga tregu i punës të arsimit profesional të mesëm.  

Për shkak të natyrës mikse të ekonomisë lokale, banorët janë të punësuar në sektorë të 

ndryshëm si bujqësi, industri dhe shërbime. Struktura e punësimit në këto sektorë paraqitet si më 

poshtë: në bujqësi janë të punësuar 39.7% e forcës aktive të punës, në industri 10.7%, dhe në 

shërbime 49.6%. Këta tregues flasin për një strukturë ekonomike me tendencë urbanizimi, duke 

u larguar gradualist nga karakteristikat e dikurshme tipike, rurale të zonës.  

 

4.2 Zhvillimi ekonomik  

Në qytetin e Ersekës, zhvillimi i biznesit është i orientuar kryesisht nga biznesi i vogël. 

Në këtë territor ushtrojnë aktivitet rreth 350 subjekte private, nga të cilat vetëm 15 subjekte kanë 

statusin e personit juridik. Subjektet me statusin e personit juridik përbëhen nga 6 firma ndërtimi, 

ndërsa të tjerat punojnë kryesisht në fushën e shfrytëzimit të pyjeve dhe përpunimit për shitje të 

lëndës drusore. Pjesa tjetër e aktivitetit ekonomik konsiston në biznesin e vogël, kryesisht në 

fushën e shërbimeve dhe regëtisë dhe një numër relativisht i vogël përbëhet nga subjekte të vogla 

prodhuese e përpunuese, (1 subjekt prodhim birre; 3 subjekte prodhim buke; 1 fabrikë përpunim 

qumështi dhe 3 baxho me kapacitet relativisht të ulët). Gjithashtu, veprojnë subjekte në fushën e 

tregëtisë dhe të shërbimeve, kryesisht të vetëpunësuar dhe vetëm 30% e tyre kanë nga dy 

punonjës të siguruar, përfshi edhe pronarin. 

 Investimet e reja për zhvillimin e biznesit janë të rralla; numërohen rreth 35 objekte të 

reja të përshtatura për objekte tregëtie dhe shërbimesh, disa prej tyre të papërfunduara, me 

sipërfaqe ndërtimi nga 100 deri në 200 m2, mesatarisht 2-3 kate. Ajo që është e dukshme janë 

investimet për rikonstruksion dhe përshtatje të mjediseve ekzistuese në rreth 80% të mjediseve 

ku ushtrohet aktivitet privat. Në vitet e fundit ka patur pothuajse një numër kostant të numrit të 

biznesit të vogël të regjistruar me një rritje rreth 2-3%. Ka subjekte që mbyllin aktivitetin ose 

ndryshojnë llojin e aktivitetit ose vendndodhjen e biznesit, sidomos në rastet e subjekteve që 

operojnë kryesisht në mjedise me qera. Numri i bizneseve të mbyllura çdo vit varion në 4-5% të 

numrit të përgjithshëm të subjekteve private.   

 Sipërfaqja e tokës bujqësore për Bashkinë e Kolonjës është 6357 ha. Për vitin 2015 

sipërfaqja e mbjelle është 4416 ha, nga kjo pjesa më e madhe shërben për kultivimin e drithërave 
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dhe foragjereve. Numri i fermave në Bashkinë e Kolonjës është 2,303; nga këto 1420 ferma kanë 

madhësi ngastre 2 deri 2.5 ha.  

Në Kolonjë ka dobësi me infrastrukturën ujitëse dhe kullimin, gjë që kërkon ndërhyrje të 

shpejtë. Është vështirë të flitet për mekanizim te bujqësisë me këtë fragmentarizim të tokës me 

sipërfaqe te vogla dhe për rendimente te krahasueshme me rajonin. Për te ardhmen vlen të 

konsiderohet përqendrimi në shfrytëzimin e sipërfaqes që është djerrë, duke rritur sipërfaqen e 

mbjelle me arore dhe bimë medicinale, si dhe me ngritjen e kapaciteteve ruajtëse dhe përpunuese 

te prodhimeve bujqësore e blegtorale, rritjen e prodhimeve, përmirësimin e cilësisë së racave  

dhe rritjen e numrit të krerëve në blegtori. 

 Mundësitë më të mëdha për punësimin e grave dhe personave me aftësi të kufizuar 

vlerësohet se janë në fushën e grumbullimit dhe përpunimit të bimëve medicinale, promovimin e 

traditave kulinare dhe kulturore të zonës etj. 

 

4.3 Mirëqenia ekonomike dhe sociale  

 

Nga shqyrtimi i burimeve të të ardhurave familjare, rezulton se ndihma sociale dhe 

përfitimet të ngjashme me të zënë 11,6% të të ardhurave familjare për popullatën lokale të 

Kolonjës. Në një nivel mjaft të ulët paraqiten remitancat, që përfaqësojnë 3,7% të të ardhurave. 

Ndërkohë, burimi kryesor i të ardhurave familjare janë punësimi dhe vetpunësimi, që së bashku 

përfaqësojnë më shumë se gjysmën e totalit: 51,5%, si dhe llojet e ndryshme të pensioneve: 

38,8% (kjo e fundit tregon mbi përbërjen e moshuar të popullsisë së zonës).   

Të dhënat mbi numrin e familjeve që trajtohen me ndihmë ekonomike janë një tregues 

indirekt i nivelit të varfërisë në Bashkinë e Kolonjës. Këtë ndihmë e përfitojnë në total 394 

familje, nga të cilat 154 në qytetin e Ersekës dhe 61 në atë të Leskovikut. Në raport me numrin 

total të familjeve, rezulton se në Bashkinë e Kolonjës përfitojnë ndihmë ekonomike rreth 6,2 % e 

familjeve. Përqindja mbetet thuajse konstante dhe nuk ka patur reduktime apo rritje të ndjeshme 

gjatë viteve të fundit. 

Furnizimi me ujë të pijshëm vazhdon të mbetet një problemet i rëndësishëm 

infrastrukturor, edhe pse në faqen zyrtare të DPUK shifrat flasin për mbulim 100% të popullatës. 

Qyteti i Ersekës furnizohet me ujë të pijshëm nga dy ujësjellësa: i pari me vetërrjedhje nga 



11 
 

lartësitë e malit të Gramozit dhe i dyti me sistem pompimi  me vendburim fshatin Vodicë. Ndër 

vite janë bërë përmirësime të ndjeshme në zëvendësimin e tubacioneve të vjetra në rrjetin e 

jashtëm e të brendshëm të qytetit. Në qytet ekzistojnë edhe dy ujësjellësa të tjerë (industrialë) për 

frigoriferin e qytetit, për fabrikën e qumështit dhe objektet e tjera përreth si dhe katër burime, uji 

i të cilëve shfrytëzohet vetëm nga kalimtarë të rastit ose nga qytetarë në raste shumë të ralla kur 

ka difekte ujësjellësi i qytetit. 

Ujësjellësi Nr. 1 i Gramozit me vetërrjedhje ka burime ujore me zona kaptazhi në 5 pika 

të ndryshme të malit Gramoz. Megjithëse në terren malor, jashtë mundësive të ndotjes me 

nënprodukte toksike (përveç me dashje nga keqbërës të ndryshëm) të fushave të kompozimit të 

plehut apo shkarkimit të ujërave të ndotura, ato janë të kërcënuara nga mundësia e kontaktimit 

me eskremente bakteriale, pasi tufat e bagëtive janë të shumta në kullotat e malit të Gramozit dhe 

nuk ka thurje të kaptazheve që t’i ndalojë ato të kullosin përreth burimeve, pa përjashtuar rastet 

kur vetë blegtorët dëmtojnë tubacionet për të pirë ujë bagëtitë e tyre. 

Ujësjellësi Nr.2, i ndërtuar në vitin 1979, nga fshati Vodicë siguron prurjet me anën e një  

sistemi pompimi, i gjatë 9 km, me tubacione çeliku me diametër 277. Shfrytëzohet rrallë dhe 

krijon, në fillim të prurjeve, lëndë të huaja nga oksidimi i tubacioneve të çelikut për shkak të 

mbushjeve të tubacioneve me ajër gjatë kohës së mosfunksionimit të tij.  

Depoja e ujit (qendrore) është e përbërë nga një sistem deposh (tre) të veçanta me një 

kapacitet së bashku rreth 1.100 m3 ujë. Depoja Nr. 2 me kapacitet 500 m3 dhe Depoja Nr.3 me 

kapacitet 200 m3, kanë dalje që bashkohen në një tubacion të vetëm çeliku, me diametër 300, që 

çon ujë në qytet. Debiti i ujit që arrin në depo është mesatarisht 17 - 18 litra/sekondë = 1.555 m3 

në 24 orë ose 164 litra për person apo 766 litra për familje.  

Krahina e Leskovikut ka rezerva ujore dhe burime të mjaftueshme për të furnizuar gjithë 

krahinën me ujë të pijshëm. Qyteti furnizohet nga dy ujësjellës me vetërrjedhje: Ujësjellësi i 

Baltës së Bardhë, rreth 4 km i gjatë, i ndërtuar rreth viteve ’65, me tubacion eternit, i cili është i 

amortizuar dhe kërkon detyrimisht rikonstruksion dhe ndërtimin e një kaptazhi të ri për veprën e 

marrjes; ujësjellësi tjetër është ai i Sotirë-Kronjzë-Leskovik. Është i ndërtuar ujësjellësi Kronjzë 

- Leskovik për ujë teknollogjik që do të furnizonte fabrikat e pijeve, bukës e konservimit me 

tubacion Φ80 mm, i cili nuk tërheq gjithë ujin që derdhet në Kronjëzë nga ujësjellsi Sotirë – 

Kronjzë i ndërtuar me tubacion Φ273 mm. Leskoviku furnizohet gjatë vitit me ujë 24 orë në ditë 

dhe kjo ka ardhur si rezultat i vendosjes në gjithë qytetin i matësave të ujit dhe ndërgjegjësimit të 



12 
 

konsumatorëve. Sasia e ujit të faturuar ndaj atij të prodhuar është 93%. Grumbullimi i të 

ardhurave gjatë vitit 2014 ka qenë 98,9%. 

Aktualisht, në perëndim të qytetit të Ersekës, derdhen në mjedis të hapur shkarkimet e 

ujërave të zeza të qytetit. Vendet e derdhjes së tyre në terren të hapur, sidomos në stinën e verës, 

janë tepër të rrezikshme për mundësinë e përhapjes së sëmundjeve infektive. Aktualisht, ato 

dëmtojnë mjedisin dhe shpërndajnë përreth erëra të këqia që ndotin ajrin. Ngritja e impianteve 

për përpunimin e tyre para se ato të derdhen në mjedis është e domosdoshme. 

Rrjeti i kanalizimeve të ujrave të zeza në Leskovik paraqitet sin ë vijim. Blloqet e banimit 

1, 2, 3 dhe 4 të qytetit kanë kanalizime të reja, të cilat janë ndërtuar gjatë viteve 1997- 2006, me 

tubacione betoni e plastike. Problem për komunitetin është derdhja e të tre kolektorëve që ka 

qyteti shumë afër zonës së banuar, duke u bërë shkak për epidemi e mjedis jo të pastër. Qyteti i 

Leskovikut ka, aktualisht, rreth 7.000 metër linear tubacione që shërbejnë për mbledhjen, 

grumbullimin dhe largimin e ujërave të zeza e të bardha. Aktualisht, derdhen në mjedise të 

hapura tre kolektorë të ujërave të zeza respektivisht në Verilindje, Juglindje dhe Jugperëndim të 

qytetit. Derdhja e ujërave nga këta kolektorë paraqet problem për faktin se duke qenë pranë 

tokave buqësore shfrytëzohen për ujitje të perimeve nga pronarët e tokave. Në qytet ndodhet një 

banjo publike, e cila është funksionale, por me disa probleme anësore tekniko-sanitare. 

Në takimet me komunitetin u kontstatua megjithatë, se furnizimi me ujë të pijshëm nuk 

është plotësisht i rregullt. Në veçanti e rënduar është situata e grave dhe vajzave në këtë bashki, 

të cilat përballojnë më së shumti sjelljen e ujit në shtëpi, apo merren me pastrimin, larjen e 

rrobave etj.  Drejtuesit e bashkisë e njohin nga afër këtë shqetësim dhe e kanë vendosur si 

prioritetin e parë të punës së tyre për këtë mandat.  

Duhet theksuar progresi lidhur me formalizimin dhe përmirësimin e furnizimit me energji 

elektrike të banorëve. Brenda dy viteve të fundit u arrit që 99% e konsumatorëve të pajisen me 

kontrata e matësa të energjisë elektrike, ndërsa aktualisht vazhdon shlyerja sistematike e 

detyrimeve të prapambetura ndal OSHEE. Komuniteti ka reagur pozitivisht ndaj këtij procesi, 

por theksohet se kamatvonesat përbëjnë një barrë të vështirë  për buxhetet familjare dhe shpesh 

kërkohet falja e tyre. 

Infrastruktura rrugore e Bashkisë se Kolonjës do të përmirësohet ndjeshëm me 

përfundimin e ndërtimit të aksit rrugor Korçë – Ersekë, që shkurton me rreth 10 km distancën 

mes këtyre qyteteve, si dhe shmang kalimin nëpër qafën e Qarrit, mjaft problematike në dimër 
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për shkak të ngricabe dhe dëborës. Problem vazhdon të mbetet aksi rrugor mjaft i amortizuar 

Ersekë – Leskovik (rreth 40 km), si dhe rrugët që lidhin Ersekën e Leskovikun me qendrat e 

njësive të reja administrative.  

Bashkia e Kolonjës është e lidhur me linja të transportit publik me kryeqytetin dhe qytetet 

e afërta. Frekuenca e këtij transporti mbetet gjithsesi e përqendruar paradite dhe pas orës 14:00 

nga Erseka e Leskoviku në drejtim të Korçës banorët mund të lëvizin vetëm me mjete të rastit. 

Kjo krijon në veçanti kosto të tepërta dhe humbje kohe për gratë dhe vajzat (apo për personat me 

aftësi të kufizuar), që përdorin më tepër këtë lloj transporti.     

Bashkia e Kolonjës numëron 23 qendra shëndetësore primare, nga të cilat 12 ndodhen në 

njësinë administrative Mollas (për shkak të numrit më të madh të fashtarave). Në përbërje të 

këtyre qendrave ka mjekëve të familjes, ndërsa disa prej tyre kanë edhe mjekë specialistë, 

konsulentë për gratë dhe fëmijët, si dhe staf mbështetës. Konstatohet se një pjesë e madhe e 

banorëve të kësaj bashkie, i drejtohet spitalit të Korçës apo atij të kryeqytetit, për të marrë kujdes 

shëndetësor më të specializuar. Gjendja e ndërtesave vlerësohet si e amortizuar dhe evidentohet 

nevoja për investime në mirëmbajtjen e tyre. 

Në Bashkinë e Kolonjës ndodhen 40 institucione arsimore shtetërore, nga këto 18 

kopshte, 19 shkolla 9-vjeçare dhe 3 shkolla të mesme. Për shkak të varfërisë dhe problemeve 

infrastrukturore konstatohet frekuentim jo i rregullt i mësimit dhe në disa raste braktisja e 

shkollës, si tek vajat, ashtu edhe tek djemtë. Nxitja dhe stimulimi i nxënësve më të talentuar, 

nëpërmjet një sistemi bursash për rezultate të larta mund të ketë efekte pozitive. Po ashtu dhe 

fokusimi më tepër tek arsimi profesional, në përputhje me tregun e punës së zonës. 

Banorët e Bashkisë së Kolonjës paraparapëlqejnë shumë aktivitetet shoqërore dhe 

kulturore në komunitetin e tyre. Qendra kulturore “Fan Stilian Noli” shfaq disa aktivitete 

artistike dhe kulturore gjatë vitit. Në sallën kryesore të Teatrit, me kapacitet 400 vende, 

organizaohen shfaqje nga grupe të Tiranës, Korçës dhe artistëve lokalë. Qyteti ka skuadrën e tij 

të futbollit dhe stadiumin që ka një kapacitet prej 6.000 vendesh. Gjatë verës, një OJF ofron 

kampe për të rinjtë dhe aktivitete në mjedise të jashtme për çdo të interesuar. Muzeu historik në 

Ersekë, ofron mundësi të mira për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme. Ai vizitohet kryesisht 

nga nxënësit e shkollave në mënyrë të organizuar, rreth 400-500 në vit, pjesa më e madhe e të 

cilëve janë vajza. Investimet në objekte me natyrë social-kulturore dhe sportive mbeten një prej 

prioriteteve të deklaruara të drejtuesve të bashkisë.  
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Në Bashkinë e Kolonjës totali i personave me aftësi të kufizuar përbën 7.6% të totalit të 

banoreve, gjë që renditet mbi mesataren kombëtare (rreth 6%). Kjo shifër flet për gadishmëri disi 

më të ulët për punë dhe aktivitetet të tjera shoqërore, krahasuar me zona të tjera të  vendit.  

Numri i familjeve që kanë kryefamiljare femra në Bashkinë e Kolonjës përfaqëson rreth 

12.4 % të familjeve, tregues që është pak më poshtë mesatares së vendit, prej 14.2%, gjë që 

reflekton pjesërisht edhe strukturën e migracionit gjatë viteve të fundit. 

 

4.4 Burimet natyrore dhe qëndrueshmëria mjedisore  

Bota bimore e shtazore është e pasur. Gati 45 % e sipërfaqes është e mbuluar me pyje e 

shkurre. Takohet zona e makjeve, dushkut, pishës, ahut, bredhit si dhe ajo e kullotave alpine. 

Krahina e Kolonjës zotëron zona me vlera të veçanta natyrore, që përbëjnë potencial të lartë 

turistik: Rezerva Natyrore Gërmenj-Shelegur, zona termale e Vromonerit dhe gazrat sulfurike të 

Postenanit. Krahina është kryesisht vend bujqësor e blegtoral. Mbillen drithërat e bukës, perimet 

e drurët frutorë (molla, kumbulla, arra, qershia, rrushi etj.) Dallohen domatja e Sanjollasit, 

qershia e Podës, rrushi, vera dhe rakia e Leskovikut.  

Bashkia Kolonjë me sipërfaqe prej 80 mijë ha, mbart një pasuri të madhe pyjore prej 35 

mijë ha, kullosore me 22 mijë ha, sipërfaqe fond gjuetie (zonë e lejuar gjuetie) 40 mijë ha dhe 

zonë e ndaluar gjuetie 26 mijë ha. Rritet shumëllojshmëri e florës dhe e faunës, bazuar edhe në 

shtrirjen vertikale të sipërfaqes nga zona e ulët Sandrapor-Leskovik me 460 m mbi nivelin e detit 

deri në kullotat alpine me 2.523 m mbi nivelin e detit (maja Cuka e Pecit). Ky variacion i 

altitudës sjell pa dyshim mikroklima sipas kundrejtimeve, relieveve, habitateve të florës e faunës 

mjaft të pasur. Zonë me rëndësi për larminë e fanuës për Bashkinë e Kolonjës është kufiri lindor 

mbi zonat e banuara deri në kufi me Greqinë pra mali i Gramozit, ku rriten pothuaj të gjitha llojet 

e faunës së zonave malore nga të cilat përmendim: lepuri i egër, thëllëza e malit, dhelpra, ujku, 

ariu, sorkadhja, kaprolli, dhia e egër,derri i egër. 

Krahina ka reliev të thyer malor, me ujra freatike të thella, rrjedhje të shpejta dhe zona 

kaptazhi të ruajtura nga vetë natyra në lartësinë e maleve malore, me burime ujore nëntokësore të 

shumta: burimi i Kozelit, Imavrës, Vllakës, Lacës, Vodicës etj., me ujë të pastër e të ftohtë, nga 

zonat e larta malore deri në nivelin e qendrave të banuara, ku shtohen dhe mundësitë për ndotje 

të ujërave. Ka një numër të konsiderueshëm fshatrash të vendosura në rrëzë të Gramozit, nga ku 

marrin ujë dhjetra ujësjellësa që furnizojnë me ujë të pijshëm pjesën më të madhe të popullsisë së 
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zonës. Nëse nuk merren masat e nevojshme për ruajtjen e vendburimeve të ujit të pijshëm. 

Shumë burime natyrore dhe puse tashmë përdoren vetëm për vaditje. Të gjitha këto, të bashkuara 

me mikpritjen tipike të kësaj krahine, i japin Kolonjës nje potencial të konsiderueshëm për 

zhvillimin e shpejtë të turizmit, edhe nga këndvështrimi i POZHV. 

Në qytetin e Ersekës prodhohen gjatë një viti, rreth 3.000 ton mbetje urbane. Ndryshimet 

në mënyrën e jetesës, rritja e të ardhurave mesatare, formave dhe mënyrave të ambalazhimit 

forcojnë tendencë që kjo sasi e mbetjeve të shtohet. Këto fenomene, si dhe riparimi i mjediseve 

të jetesës e biznesit krijojnë rreth 350 m3 mbetje inerte (gurë, tulla, beton etj.), të cilat, së bashku 

me sasinë e mbetjeve urbane, krijojnë disa probleme. 

Me nivelin e prodhimit të tanishëm dhe me tendencën e parashikuar, menaxhimi i 

mbetjeve nuk përballohet nga fusha aktuale e depozitimit të mbetjeve urbane. Përzierja e 

mbetjeve urbane me ato inerte në kontenier shkakton një sërë problemesh në zinxhirin e 

grumbullimit të mbetjeve, duke dëmtuar konteinerët, mjetet e grumbullimit, por dhe duke 

shkaktuar vështirësi në fushën e grumbullimit Në bazë të kësaj gjendjeje, kërkohet një fushë e re 

dhe mjedis më i përshtatshëm përpunimi.  

Mundësia e infektimit të komunitetit dhe personelit shëndetësor nga mosmenaxhimi i 

mirë i mbetjeve spitalore është shumë i lartë. Mbetjet spitalore (fasho, urinë, gjak, ampula, 

shiringa apo mbetje organesh të dala pas ndërhyrjeve kirurgjikale, dhëmbët e hequr, lëndë 

toksike, mbetje kapsulash e solucionesh pune, mbetje të përdorura nga të sëmurët) mund të 

bëhen shkak për infektimin e personelit shëndetësor dhe komunitetit, kur ato hidhen së bashku 

me mbetjet e tjera urbane, pa u përpunuar paraprakisht. 

Qyteti i Leskovikut, prodhon mesatarisht 7 ton mbetje të ngurta në ditë. Shtimi i 

konsumit të produkteve me një përdorim si shishe plastike, kanaçe kartonë ambalazhi, etj., kanë 

rritur mjaft vëllimin e mbetjeve. Krahas mbetjeve urbane janë dhe mbetjet spitalore, të cilat rrijnë 

rreth 0,1 ton në ditë, që, megjithëse janë të rrezikshme, trajtohen si mbetje urbane për mungesë 

incinerator. Fusha e grumbullimit të mbetjeve të qytetit Leskovik nuk plotëson kushtet higjeno-

sanitare. Mbetjeve të ngurta nuk u bëhet asnjë përpunim. Fusha e grumbullimit të mbetjeve 

ndodhet në perëndim të qytetit Leskovik dhe djegia e tyre, në jo pak raste, është shkaku i ndotjes 

së ajrit me gaze toksike. 
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Në mjedise të ndryshme nëpër qytetin e Ersekës, mjaft sipërfaqe janë të pagjelbëruara. 

Nëpërmjet aktiviteteve për sigurimin e fondeve krijohet mundësia për përmirësimin e tyre. Por, 

ajo që është më kryesorja, këto sipërfaqe si dhe ato ekzistuese nuk janë të mbuluara gjatë gjithë 

vitit me ujë për ujitje dhe lihen nën fatin e motit. Për zgjidhjen e kësaj situate është e 

rëndësishme të investohet për krijimin e një ujësjellësi për vaditjen e këtyre sipërfaqeve. Si 

rezultat i ndërtimit të këtij ujësjellësi jo vetëm që krijohen sipërfaqe me sistem ujitje, por dhe 

kursehet uji i pijshëm duke eleminuar konsumin e tij për ujitje. Me fonde të donatorëve dhe të 

Bashkisë, në qytet janë rikonstruktuar disa rrugë, por në to mungojnë pothuaj tërësisht drurët 

dekorativë, duke krijuar kështu mjedise jo fort të përshtatshme në këto rrugë të rindërtuara.  

 

Lulishtja kryesore e qytetit të Leskovikut ndodhet në qendrën e tij dhe ka sipërfaqe rreth  

800 m2. Në qytet ndodhen dhe dy sipërfaqe të gjelbëruara që mirëmbahen nga bashkia. Pemët 

dekorative në rrugë janë të degraduara dhe duhen zëvëndësuar me të reja. Në mënyrë që 

gjelbërimi i qytetit të jetë i plotësuar, duhet të shoqërohet me vendosje stolash, pemë dekorative, 

vazo, bordura etj. Po vihet re një dukuri që njerëzit po ndërgjegjësohen dhe nuk dëmtojnë më 

gjelbërimin e qytetit. Kodra në pjesën lindore të qytetit është e pyllëzuar dhe shfrytëzohet nga 

komuniteti për çlodhje e argëtim. Mirëmbajtja e saj, që është përgjegjësi dhe nën administrimin e 

ndërmarrjes pyjore, lë për të dëshiruar, ndërsa është përmendur si tepër e domosdoshme shtimi i 

sipërfaqeve të gjelbra nëpërmjet pyllëzimeve të reja. 

Kështu, Bashkisë së Kolonjës i duhet të përballet me probleme mjedisore, në lidhje 

me menaxhimin e mbetjeve të ngurta, riciklimin, rehabilitimin dhe zgjerimin e sipërfaqeve 

të gjelbra etj. Vlen të përmendet progresi i konstatuar gjatë dy viteve të fundit, me shtimin 

e numrit të kontenerëve për mbetjet, rregullsinë në tërheqjen e tyre, si dhe zhvillimin e një 

sërë aktivitetesh për edukimin mjedisor.  

 

4.5 Përfundime  

 Nga sa u trajtua në pikat e mësipërme, mund të formulohen konkluzionet e mëposhtme, 

lidhur me Bashkinë e Kolonjës: 

- Rënia e numrit të popullsisë duket se është ndërprerë. Gjithsesi, parashikohet që emigrimi 

për shkak të kushteve të jetesës të vazhdojë, kryesisht tek moshat e reja dhe të ndërthuret 
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me synimin për arsimim të mëtejshëm. Bashkisë do t’i duhet të ndërmarrë inisiativa 

komplekse për frenimin e largimit të pjesës më vitale të popullsisë.  

- Papunësia relativisht e lartë mbetet një shqetësim konstant. Duket se tregu lokal i punës, 

por edhe ai i qyteteve më të afërta (Korçë, Pogradec etj.), apo i kryeqytetit nuk ofron 

mundësi punësimi proporcjonalisht me numrin e banorëve. Nga ana tjetër, niveli arsimor 

dhe aftësitë e punëkërkuesve shpesh mund të mos përkojnë me pritshmëritë e tregut. 

- Dinamika më e lartë e zhvillimit të biznesit vërehet në sektorin e shërbimeve, ku janë 

hapur disa qindra vende pune, duke u mbështetur tek biznesi familjar, që siguron pjesën 

më të madhe të punësimit dhe të ardhurave. Angazhimi në blegtori ka një tendencë të 

lehtë rritëse, ndërsa së fundi po bëhen përpjekje për të tërhequr në këtë zonë disa 

investime me natyrë grumbullim-përpunimi të bimëve medicinale, si dhe në agroturizë, 

që mund të krijojnë vende pune edhe për gratë e vajzat. 

- Sipërfaqja e tokës bujqësore mbetet konstatnte, ndërsa prodhimi bujqësor është i 

orientuar më tepër nga plotësim i nevojave të veta familjare dhe ato të blegtorisë. Tregjet 

kryesore të vendit mbeten ende larg, për shkak të infrastrukturës së dobët dhe kostove të 

larta të transportit. Mungojnë shoqatat efektive të fermerëve, që mund të rrisnin 

ekonominë e shkallës. 

- Furnizimi me ujë të pijshëm dhe kanalizimet formalisht mbulojnë thuasje të gjithë 

popullatën në qytete, por furnizimi i rregullt me ujë vazhdon të mbetet një prioritet për t’u 

plotësuar në vitet në vazhdim.  

- Infrastruktura rrugore ka njohur përmirësime nga viti në vit, por ende janë të paasfaltuara 

(apo kanë nevojë për rikonstruksion) rreth 80% e rrugëve, sidomos në zonën rurale. 

Problem mbetet shtimi i numrit të urave të vogla dhe riparimi i atyre egzistuese. 

- Transporti publik ndërqytetës funksionon rregullisht me qytete e largëta, por është thuasje 

inegzistent në orët e pasdites me qytetin e Korçës. 

- Objektet arsimore dhe shëndetësore mbulojnë nevojat e popullatës për këto shërbime, por 

janë në limite të kapaciteteve të tyre. Nevojiten investime për godina të reja dhe riparime 

të atyre egzistuese në të dy sektorët. Sfidë mbetet frekuentimi jo i rregullt i shkollës, apo 

braktisja, nga një pjesë e fëmijëve. 

- Jeta kulturore-sportive është realtivisht e varfër, për shkak të mungesës së objekteve për 

këtë qëllim. Tradita e këngës popullore dhe ajo kulinare vazhdon të mbijetojë falë 
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pasionit të individëve dhe grupeve lokale. Ajo përbën një vlerë unikale për identitetin e 

zonës dhe shton potencialin e saj turistik.  

- Peisazhi natyror përbën potencial të madh turistik, ende të pashfrytëzuar. Zona ka 

gjithashtu objekte me vlera historike dhe arkeologjike. 

- Menaxhimi i mbetjeve ka shënuar progres lidhur me grumbullimin dhe tërheqjen e 

rregullt të tyre, por mbetet sfida e zgjidhjes së menaxhimit të integruar dhe utilizimit të 

tyre. 

5. Përcaktimi i problemeve dhe pritoriteteve operacionale afat-shkurtra   

Duke marrë në konsideratë se pjesa më e madhe e popullsisë, gati 50%, është e përqëndruar 

në qyetet e Ersekës dhe Leskovikut, administrata do të jetë përballë vendimesh shumë të vështira 

për investime/apo shtrirjen e shërbimeve publike në të gjithë territorin e bashkisë.  Për të 

mënjanuar këtë rrezik, duhen përdorur kritere në përzgjedhjen e investimeve, të tilla si: a) 

urgjenca për investimin; b) niveli i asksesit në shërbimet publike; c) ndikimi i 

investimit/shërbimit në rritjen e kohezionit në territor, etj. 

Do të ishte më mirë, që investimet dhe shërbimet publike të orientohen fillimisht në qendrat e 

njësive administrative, dhe kriteri i urgjencës të ishtë udhëzuesi për investimet në njësitë 

dministrative periferike të bashkisë, ku popullsia e vogël është e shpërndarë në një numër të 

madh të fshatrave. Duke forcuar shërbimet publike në qendër të njësive administrative nga njëra 

anë, nga ana tjetër duhet të rritet aksesi i banorëve që jetojnë përreth qendrës administrative për 

të siguruar këto shërbime. 

Për shkak të nevojave ende të paplotësuara, zhvillimi i infrastrukturës së duhur për ujësjellës, 

kanalizime, rrugë, sheshe publike e gjelbërim, si dhe rikonstruksioni i shkollave, kopshteve, 

çerdheve e qendrave shëndetësore përbëjnë prioritetet kryesore të Bashkisë së Kolonjës. 

Krijimi i lidhjeve më të përshtatshme të transportit publik me Bashkinë e Korçës, ështe 

nevojë imediate e komunitetit. Po ashtu shtimi i numrit të urave të vogla dhe riparimi i atyre 

aktuale. 

Investimet për të vendosur në efiçencë pasuritë natyrore, historike dhe kulturore të zonës, do 

t’i jepnin një shtysë të rëndësishme zhvillimit të turizmit malor / agroturizmit, të kombinuar me 

atë historik dhe kulturor. 
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Pastrimi nga mbetjet urbane dhe shtimi i hapësirave të gjelbra, në të gjithë territorin e 

Bashkisë së Kolonjës, duhet të jetë gjithashtu një përparësi e drejtuesve të bashkisë. 

Distanca e konsiderueshme, në shumë raste, nga shtëpitë te shkollat e zonës, kanë rezultuar 

në frekuentim të çrregullt, apo braktisje të shkollave nga një pjesë e fëmijëve. Ky problem duhet 

të adresohet gjithashtu me prioritet. 

Përmirësimi i funksionimit të Mekanizmit të Koordinimit dhe Referimit të rasteve të dhunës 

në familje (angazhimi i Përmbarimit, Prokurisë dhe Gjykatës), si dhe garantimi i 

qëndrueshmërisë, pas përfundimit të projektit të mbështetur nga PNUD-i. 

 

6. Plani operacional  

Nga sa u analizua më sipër, mund të renditen disa objektiva specifikë të Planit Operacional për 

Bashkinë e Kolonjës: 

1. Zgjerim i rrjetit të ujësjellësit dhe kanalizimeve  

2. Rikonstruksioni i rrugës Ersekë - Leskovik  

3. Rikonstruksoni i çerdheve e kopshteve në qytetet e Ersekës dhe Leskovikut 

4. Rikonstruksion i qendrave arsimore dhe shëndetësore 

5. Rikonstruksion i infrastrukturës së brendshme rrugore në qytetet Ersekë dhe Leskovik 

6. Transporti i fëmijëve në shkolla 

7. Analizë e nevojave për trajnim dhe organizim trajnimesh për stafin e Bashkisë Kolonjë 

8. Ndërtim i një qendre social-kulturore  

9. Menaxhimi i integruar i mbetjeve urbane dhe riciklimi 

10. Ndërtimi i strehëzave për viktimat e dhunës në familje 

 

Titulli/Emertimi i Projektit 1. Zgjerim i rrjetit të ujësjellësit dhe kanalizimeve 
Tipi i Projektit Zhvillim infrastrukture 
Vendndodhja e projektit Qytetet Ersekë dhe Leskovik  
Buxheti total i projektit 1,2  mln Eur (e ndarë në disa faza) 
Kontributi ne rastin e 
bashkefinancimit nga Qeveria 
Vendore 

 0.1 %. 

Pershkrimi i projektit Argumentimi i projektit gjendet në pjesën e analizës së PLOZH. 
Megjithë projektet e zbatuara deri tani, ende nuk garantohet 
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furnizimi me ujë të pijshëm 24h për banorët e bashkisë. 
Rikonstruksioni i rrjetit dhe zgjerimi i tij përbën përparësi.  

Qellimi dhe objektivat Përmirësimi i furnizimit me ujë të pijshëm dhe i sistemit të 
kanalizimeve për lagjet e qyteteve Ersekë dhe Leskovik.  

Rezultatet e pritshme Nga realizim i projektit rritet niveli i kushteve higjeno-sanitare 
dhe përmirësohet niveli i jetesës për 10 mijë banorë të Bashkisë së 
Kolonjës. 

Rendi prioritar 1 
Qendrueshmeria e projektit Menaxhimi dhe mirëmbajtja do të kryhet nga Ujësjellës Kanalizime 

Kolonjë sh.a. 

Aktivitetet e projektit  Shtrim rrjeti ujësjellësi dhe kanalizimesh në lagjet e qyteteve. 
Kohëzgjatja 2.5-3 vjet (me faza). 

Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis - 
Pershkrim per gatishmerine e 
projektit per zbatim. 

Projekti egziston si koncept. 
 

Planifikimi vendor, 
ndervendor, kombetar 

Projekti është pjesë e planeve të investimeve kapitale të Bashkisë 
së Kolonjës 

 

Titulli/Emertimi i Projektit 2. Rikonstruksioni i rrugës Ersekë - Leskovik 

Tipi i Projektit Zhvillim infrastrukture 

Vendndodhja e projektit Aksi rrugor Ersekë-Leskovik 42 km (15 km e para) 

Buxheti total i projektit  15 mln Eur (me ndarje në faza) 

Kontributi ne rastin e 

bashkefinancimit nga Qeveria 

Vendore 

0.1 % 

Pershkrimi i projektit Kjo rrugë i nevojitet për lëvizje një numri të konsiderueshëm 

banorësh, për qëllime pune dhe biznesi, por edhe të rinjve, grave e 

fëmijëve për lehtësuar aksesin e lëvizjes ndërmjet qyteteve 

Ersekë-Leskovik. 

Qellimi dhe objektivat Rehabilitim i plotë i rrugës, me parametra bashkëkohorë . 

Rezultatet e pritshme Nga zbatimi i ketij projekti përfitojnë rreth 3 mijë  familje, të cilëve 

iu lehtësohet aksesi për lëvizje pune dhe biznesi, apo për 

frekuentimin e institucioneve arsimore. Rrit ndjeshëm sigurinë e 

lëvizjes në këtë segment dhe përmirëson cilësinë e jetesës së 

komunitetit. Krijon premisa për zhvillimin e turizmit malor. 

Rendi prioritar 1 

Qendrueshmeria e projektit Kostoja e mirëmbajtjes dhe menaxhimit do të përballohet nga 
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Bashkia e Kolonjës. 

Aktivitetet e projektit  Kohëzgjatja rreth 2,5 vjet. 

Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Ndikon pozitivisht në rritjen e shpejtësisë së lëvizjes së 

automejteve, duke pakësuar ndotjen nga gazrat. Regullon kullimin 

e ujrave në këtë segment. 

Pershkrim per gatishmerine e 

projektit per zbatim. 

Projekti është si koncept ide.  

Planifikimi vendor, 

ndervendor, kombetar 

Projekti është pjesë e planeve të investimeve kapitale të Bashkisë 

së Kolonjës. 

 

Titulli/Emertimi i Projektit 3. Rikonstruksioni i çerdheve dhe kopshteve, Ersekë & 

Leskovik 

Tipi i Projektit Zhvillim infrastrukture arsimore 

Vendndodhja e projektit Ersekë, Leskovik 

Buxheti total i projektit 5  mln Eur 

Kontributi ne rastin e 

bashkefinancimit nga Qeveria 

Vendore 

0.2 %. 

Pershkrimi i projektit Egziston nevoja urgjente e rikonstruksioneve të këtyre 

ndërtesave, të paktën përsa i përket çative, izolimit nga lagështia 

dhe paisjes me ngrohje. 

Qellimi dhe objektivat Përmirësimi i aksesit në arsimin parashkollor. Garantimi i jetës 

dhe shëndetit, me qëllim mirërritjen e fëmijëve.  

Rezultatet e pritshme Nga zbatimi i këtij projekti përfitojnë disa qindra fëmijë, të cilët do 

të kenë mundësi të qëndrojnë në kushte më të mira në çerdhe e 

kopshte.  

Rendi prioritar 2 

Qendrueshmeria e projektit Mirëmbajtja dhe menaxhimi i godinave do të kryehet nga 

Bashkia e Kolonjës. 
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Aktivitetet e projektit  Kohëzgjatja e zbatimit të projektit: 2,5 -3 vjet. 

Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Nuk parashikohet të ketë efekte negative në mjedis. 

Pershkrim per gatishmerine e 

projektit per zbatim. 

Projektet janë si koncept. 

 

Planifikimi vendor, 

ndervendor, kombetar 

Projekti është pjesë e planeve të investimeve kapitale të 

Bashkisë së Kolonjës. 

 

Titulli/Emertimi i Projektit 4. Rikonstruksion i shkollave dhe qendrave 

shëndetesore  

 

Tipi i Projektit Zhvillim shërbimesh publike 

Vendndodhja e projektit Njësitë administrative të Bashkisë Kolonjë 

Buxheti total i projektit  6 mln Eur (me ndarje në faza) 

Kontributi ne rastin e 

bashkefinancimit nga Qeveria 

Vendore 

0.1 – 0.2 % 

Pershkrimi i projektit Shumë objekte janë të amortizuara dhe nuk plotësojnë standartet 

për arsim dhe kujdes shëndetësor dinjitoz. Objektet egzistuese 

punojnë mbi kapacitete e tyre. 

Qellimi dhe objektivat Rehabilitim i plotë i objekteve, në ndonjë rast ndërtim i ri. 

Rezultatet e pritshme Nga zbatimi i ketij projekti përfitojnë rreth 6 mijë familje, të cilëve 

iu lehtësohet aksesi në shërbime arsimore dhe shëndetësore. 

Përmirësohet ndjeshëm ofrimi i këtyre shërbimeve me standarte 

më të larta. 

Rendi prioritar 2 

Qendrueshmeria e projektit Kostoja e mirëmbajtjes dhe menaxhimit do të përballohet nga 

Bashkia e Kolonjës. 

Aktivitetet e projektit  Kohëzgjatja rreth 3 vjet. 

Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Ndikon pozitivisht në përmirësimin e shëndetit të popullatës dhe 

nivelin arsimor. 
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Pershkrim per gatishmerine e 

projektit per zbatim. 

Projektet janë si koncept ide.  

Planifikimi vendor, 

ndervendor, kombetar 

Projektet janë pjesë e planeve të investimeve kapitale të Bashkisë 

së Kolonjës. 

 

 

 

 

 

Titulli/Emertimi i Projektit 5. Rikonstruksioni i rrugëve të qyteteve Ersekë dhe 

Leskovik 

 

Tipi i Projektit Zhvillim infrastrukture 

Vendndodhja e projektit Qytetet: Ersekë & Leskovik 

Buxheti total i projektit  9 mln Eur (me ndarje në faza) 

Kontributi ne rastin e 

bashkefinancimit nga Qeveria 

Vendore 

0.1 – 0.2 % 

Pershkrimi i projektit Këto rrugë i nevojitet për lëvizje një numri të konsiderueshëm 

banorësh, për qëllime pune dhe biznesi, por edhe të rinjve e 

fëmijëve për lehtësuar aksesin brenda qyteteve. 

Qellimi dhe objektivat Rehabilitim i plotë i rrugëve, me parametra bashkëkohorë, me 

kullim uji, trotuarë e ndriçim. 

Rezultatet e pritshme Nga zbatimi i ketij projekti përfitojnë rreth 3000 familje, të cilëve 

iu lehtësohet aksesi për lëvizje pune dhe biznesi, apo për 

frekuentimin e institucioneve arsimore. Rrit ndjeshëm sigurinë e 

lëvizjes në këto segmente dhe përmirëson cilësinë e jetesës së 

komunitetit. Krijon premisa për zhvillimin e turizmit. 

Rendi prioritar 2 

Qendrueshmeria e projektit Kostoja e mirëmbajtjes dhe menaxhimit do të përballohet nga 

Bashkia e Kolonjës. 
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Aktivitetet e projektit  Kohëzgjatja rreth 3 vjet. 

Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Ndikon pozitivisht në rritjen e shpejtësisë së lëvizjes së 

automejteve, duke pakësuar ndotjen nga gazrat. Regullon kullimin 

e ujrave në këto segmente. 

Pershkrim per gatishmerine e 

projektit per zbatim. 

Disa projekte janë gati.  

Planifikimi vendor, 

ndervendor, kombetar 

Projektet janë pjesë e planeve të investimeve kapitale të Bashkisë 

së Kolonjës. 

 

 

Titulli/Emertimi i Projektit 6. Transporti i fëmijëve në shkolla 

 

Tipi i Projektit Zhvillim shërbimi publik 

Vendndodhja e projektit I gjithë territori i Bashkisë së Kolonjës 

Buxheti total i projektit 600 mijë Eur 

Kontributi ne rastin e 

bashkefinancimit nga Qeveria 

Vendore 

2 %. 

Pershkrimi i projektit Frekuentimi i rregullt i shkollës nga fëmijët pengohet shpesh  nga 
largësia e vendbanimit. Transporti duhet të përfshijë të gjithë 
fëmijët që banojnë më larg se 2 km nga shkolla. 

Qellimi dhe objektivat Mundësimi i frekuentimit të rregullt të shkollës, nëpërmjet 

transportit me autobuzë të vegjël / furgona, për fëmijët që banojnë 

larg shkollës.  

Rezultatet e pritshme Nga zbatimi i këtij projekti mund të përfitojnë 800-900 fëmijë, të 
cilëve do t’iu përmirësohet rrugëtimi për në shkollë, duke 
mbrojtur më mire shëndetin e tyre dhe duke rritur konfortin. 

Rendi prioritar 3 

Qendrueshmeria e projektit Mirëmbajtja dhe menaxhimi i automjeteve do të kryehet nga 

Bashkia e Kolonjës.  

Aktivitetet e projektit  Transporti i fëmijëve për në shkollë (mbi 2 km nga banesa) duhet 

të kthehet në një shërbim publik i vazhdueshëm në kohë. 
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Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Mund të rrisë minimalisht emetimin e gazrave të makinave dhe 

nivelin e zhurmës. 

Pershkrim per gatishmerine e 

projektit per zbatim. 

Projekti ndodhet në fazën e konceptimit. 

 

Planifikimi vendor, 

ndervendor, kombetar 

Projekti ka lindur jashtë kuadrit egzistues të planeve të 

mëparshme. 

 

 

Titulli/Emertimi i Projektit 7. Analizë e nevojave për trajnim dhe organizim 

trajnimesh për stafin e Bashkisë Kolonjë 

Tipi i Projektit Zhvillim administrativ-menaxherial 

Vendndodhja e projektit Bashkia e Kolonjës 

Buxheti total i projektit 150 mijë Eur 

Kontributi ne rastin e 

bashkefinancimit nga Qeveria 

Vendore 

4 %. 

Pershkrimi i projektit Është evidente nevoja për rritjen e kapaciteteve të stafit të 
bashkisë, në kontekstin e zhvillimeve të reja të reformës 
administrative-territoriale dhe funksioneve të reja që do të 
ushtrojë pushteti vendor. 

Qellimi dhe objektivat Analiza e nevojave për trajnim, e zhvillur në mënyrë profesionale, 

duhet t’i paraprijë planifikimit dhe organizimit të trajnimeve për 

stafin. Për çdo pozicion pune duhet të kryhet analiza e punës dhe 

rishikimi e plotësimi i përshkrimeve të punës. Duhet të kryhet 

vlerësim i rregullt i performancës së punonjësve. 

Rezultatet e pritshme Nga zbatimi i këtij projekti përfitojnë disa dhjetëra punonjes të 
Bashkisë së Kolonjës, duke patur mundësinë të rrisin aftësitë 
profesionale dhe t’i shërbejnë më mirë komunitetit. 

Rendi prioritar 3 

Qendrueshmeria e projektit Menaxhimi logjistik i trajnimeve  do të kryehet nga Bashkia e 

Kolonjës. 

Aktivitetet e projektit  Kohëzgjatja e parashikuar: 3 vjet 

Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Nuk ka. 
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Pershkrim per gatishmerine e 

projektit per zbatim. 

Faza e projekt-idesë. 

Planifikimi vendor, 

ndervendor, kombetar 

Projekti ka lindur jashtë kuadrit egzistues të planeve të 

mëparshme. 

 

Titulli/Emertimi i Projektit 8.  Ndërtim qendre social-kulturore  

Tipi i Projektit Zhvillim social-kulturor-sportiv 

Vendndodhja e projektit Qyteti i Ersekës 

Buxheti total i projektit 1.2 mln Eur (i ndarë në disa faza) 

Kontributi ne rastin e 

bashkefinancimit nga Qeveria 

Vendore 

0.1 %. 

Pershkrimi i projektit Në qytetin e Kolonjës ndodhet një objekt me natyrë social-
kulturore, por pa terrene sportive (me përjashtim të fushës së 
futbollit të qytetit). Nevoja mund të konsiderohet si prioritare për 
cilësinë e jetesës në këtë zonë, veçanërisht për moshën e tretë.  

Qellimi dhe objektivat T’u garantohet banorëve të Ersekës rritja e aksesit në aktivitete 

sociale, kulturore dhe sportive (si dhe mundësia e organizimit të 

tyre nga komuniteti). Qendra mund të plotësohet në faza të 

mëpasshme edhe me terrene sportive. 

Rezultatet e pritshme Përfitojnë rreth 3 mijë banorë, të cilëve iu ofrohen mundësi 
pjesëmarrje dhe organizimi në aktivietete me natyre sociale, 
kulturore dhe sportive. 

Rendi prioritar 3 

Qendrueshmeria e projektit Mirëmbajtja dhe menaxhimi i godinës do të kryehet nga Bashkia e 

Kolonjës. 

Aktivitetet e projektit  Kohëzgjatja e parashikuar: 1.5-2 vjet (sipas fazave) 

Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Nuk ka VNM. 

Pershkrim per gatishmerine e 

projektit per zbatim. 

Faza e projekt-idesë. 

Planifikimi vendor, 

ndervendor, kombetar 

Projekti është pjesë e planeve të investimeve kapitale të Bashkisë 

së Kolonjës. 
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Titulli/Emertimi i Projektit 9.  Menaxhim i integruar i mbetjeve urbane  

Tipi i Projektit Zhvillim infrastrukture 

Vendndodhja e projektit Bashkia e Kolonjës 

Buxheti total i projektit 600 mijë Eur  

Kontributi ne rastin e 

bashkefinancimit nga Qeveria 

Vendore 

0.3 %. 

Pershkrimi i projektit Mungon seleksionimi dhe segregimi i mbetjeve urbane. Mungojnë 
linjat e riciklimit eventual të mbetjeve urbane.  

Qellimi dhe objektivat T’u garantohet banorëve të Bashkisë së Kolonjës një shkallë më e 

lartë pastërtie dhe ruajtje shëndeti. Rritja e ndërgjegjësimit 

qytetar mbi mbrojtjen dhe mirëmbajtjen e mjedisit. Nisja e 

riciklimit në projekte pilotë. Projekti do t’i shërbejë ede qytetit të 

Leskovikut. 

Rezultatet e pritshme Përfitojnë rreth 10 mijë banorë, të cilëve iu ofrohet mjedis më i 
pastër e më i shëndetshëm jetese. 

Rendi prioritar 2 

Qendrueshmeria e projektit Mirëmbajtja dhe menaxhimi i sistemit do të kryehet nga Bashkia e 

Kolonjës. 

Aktivitetet e projektit  Kohëzgjatja e parashikuar: 2 vjet  

Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Efekte pozitive mjedisore, zvogëlim i shkallës së ndotjes së 

mjedisit, në veçanti i lumenjve. 

Pershkrim per gatishmerine e 

projektit per zbatim. 

Faza e projektit koncept. 

 

Planifikimi vendor, 

ndervendor, kombetar 

Projekti është pjesë e planeve të investimeve kapitale të Bashkisë 

së Kolonjës. 
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Titulli/Emertimi i Projektit 10. Ndërtimi i strehëzave për viktimat e dhunës në 

familje 

Tipi i Projektit Zhvillim shërbimi social 

Vendndodhja e projektit Bashkia e Kolonjës 

Buxheti total i projektit 500 mijë Eur  

 Kontributi ne rastin e 

bashkefinancimit nga Qeveria 

Vendore 

0.3 %. 

Pershkrimi i projektit Mungojnë strehëzat për viktimat e dhunës në familje. Pa krijimin e 
tyre, nuk garantohet mbrojtja reale e një kategorie në gjendje të 
rëndë psikologjike dhe materiale.  

Qellimi dhe objektivat T’u garantohet viktimave të dhunës në familje në Bashkinë e 

Kolonjës, strehim dhe trajtim dinjitoz, me qëllim riintegrimin e 

tyre në jetën e përditshme pas situatave traumatike që kanë 

kaluar. Krijimi i një linje telefonike 24 në shërbim të kësaj 

kategorie. 

Rezultatet e pritshme Përfitojnë disa dhjetëra individë, kryesisht gra dhe fëmijë, të cilëve 
iu ofrohet një mjedis jetese dinjitoz, jotraumatik. 

Rendi prioritar 3 

Qendrueshmeria e projektit Mirëmbajtja dhe menaxhimi do të kryhet nga Bashkia e Kolonjës. 

Aktivitetet e projektit  Kohëzgjatja e parashikuar: 1,5-2 vjet  

Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis - 

Pershkrim per gatishmerine e 

projektit per zbatim. 

Faza e projektit koncept. 

 

Planifikimi vendor, 

ndervendor, kombetar 

Projekti ka lindur jashtë kuadrit egzistues të planeve të 

mëparshme. 
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7. Plani POZHV në kuadër të planifikimit strategjik dhe planifikimit të territorit 

Bashkia Kolonjë nuk ka hartuar një plan të përgjithshëm vendor të territorit, të cilin 

ndërkohë, ajo e rendit ndër prioritetet operacionale kryesore për 2-3 vitet në vazhdim. Gjithashtu, 

Bashkia nuk ka një plan strategjik të zhvillimit, një dokument i tillë nuk ka ekzistuar më parë për 

asnjë nga njësitë administrative (ish-komunat) përbërëse.  

Në këto kushte, plani operacional i zhvillimit i është përgjigjur disa nevojave të 

menjëhershme të infrastrukturës publike: rrugë, arsimi parashkollor dhe parauniversitar, shërbimi 

parësor shëndetësor, shërbimi i menaxhimit të mbetjeve, të kulturës e sportit, si dhe nevojave të 

shërbimit social, këtu, në lidhje me komponentin gjinor. Zgjidhja e këtyre nevojave do të përbëjë 

një hap të parë për integrimin dhe kohezionin në bashkinë e Kolonjës.  

Nga ana tjetër, ngritja dhe zhvillimi i kapaciteteve të Bashkisë është një drejtim i 

rëndësishëm që jepet në vitet e para të funksionimit të saj si një e tërë, me qëllim përgatitjen për 

procese më afatgjata planifikimi dhe vënie në jetë të tyre.  
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8. Harta dhe fotografi 

1. Sistemi rrugor 

 

 

2. Zonat e mbrojtura  
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3. Objektet arsimore 
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Fotografi  

1. Pamje e Gramozit nga qendra e Ersekës 

 

2. Segmenti Korçë – Ersekë, në ndërtim 

 


