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FJALA E KRYETARIT TE KOMUNES DRENOVE 

Sot e prej nëntë vjetësh ndajmë bashkëqeverisjen e 
Komunës sonë, kësaj pasurie të madhe kulturore, 
historike, natyrore e turistike të trashëguar nga të parët 
tanë. Kjo trashëgimi na ka bërë të ndërgjegjshëm për 
përgjegjësinë e madhe që kemi në drejtimin dhe 
menaxhimin e punëve publike të Komunës për ta çuar 
atë në një zhvillim të qëndrueshëm dhe cilësor për të 
gjithë banorët, miqtë dhe vizitorët e saj. 

Plani i Strategjik i Zhvillimit është një nga instrumentet 
e menaxhimit të integruar të Komunës sonë, i ideuar 
dhe asistuar për të krijuar një kohezion midis të gjithë 
pjesëtarëve të komunitetit dhe grupeve të interesit, me 
synim përcaktimin e një vizioni zhvillimi dhe plani për 
realizimin e pritshmërise që shpreh ky vizion. 
Pjesëmarrja qytetare dhe gjithë përfshirjaaktorëve dhe 
faktorëve që veprojnë në komunën e Drenovës,por 
edhe më gjerë në Rajonin e Korçës na jep shpresë se ky 
plan do të jetë një gur themeli i rëndësishëm për 
zhvillimin e qëndrueshëm të komunës dhe komunitetit 
tonë. 

Gjej rastin të shpreh falënderimet e mia për gjithë komunitetin e Komunës Drenovë, që me 
dashamirësi dhe seriozitet na ka shprehur vullnetin të hartojmë dhe të përgatisim këtë Plan Strategjik 
të Zhvillimit Lokal, i cili do jetë dokumenti bazë për udhëheqjen e punës sonë në vitet që vijnë. Po 
kështu, dua të falënderoj të gjithë këshilltarët e Këshillit të Komunës për angazhimin e tyre në këtë 
projekt si dhe të gjithë ata përfaqësues të biznesit lokal dhe grupeve të tjera të interesit, të cilët 
shprehën dhe dhanë mendimet dhe kontributin e tyre intelektual për përgatitjen e këtij Plani. 
Veçanerisht dua te vleresoj rolin dhe kontributin e FERT - ADAD, qe mundesuan hartimin e ketij 
plani Strategjik i cili eshte mbeshtetur ne pyetjen e komunitetit dhe aktorve qe veprojne ne komunen 
Drenove dhe paraqet nje dimension te ri, qofte ne menyren e hartimit po ashtu dhe te strategjise qe do 
te ndiqet per venien ne jete te ketij plani, qe do te coj ne zhvillimin e territorit te Komunes Drenove. 

Duke jufalënderuar përzemërsisht, ftoj miqësisht të gjithë komunitetin e Komunës së Drenovës për t’u 
bërë pjesë e implementimit të këtij Plani Strategjik. 

Me respekt 
Flamur SALA 

Kryetar i Komunës Drenovë 
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1. KOMUNA DRENOVE 

1.1 OBJEKTIVAT STATEGJIKË 

Objektivat strategjikë përfaqësojnë vizionin e një territori dhe të njerëzve që e drejtojnë, e banojnë dhe 
e jetojnë atë. Ky vizion nga ana tjeter, shpreh objektivin strategjik qe eshte vleresimi dhe venia ne 
efiçience e te gjitha burimeve natyrore dhe humaneper zhvillimin e integruar territorit te Drenoves per 
permiresimin e cilesise se jetes te banorve 
Nga takimet e vazhdueshme, me komunitetin aktorët institucionalë dhe kërkesat e bëra për të zhvilluar 
Komunën e Drenovës zbulohet një potencial dhe identitet i forte në kontekstin gjeografik. 
Pozita gjeografike midis fushëgropës së Korçës, zonës urbane të Korçës dhe zonës malore të Moravës 
e bën Komunën e Drenovës një zonë kufitare midis urbanes dhe rurales, një territor të ndikuar nga dy 
kontekste të ndryshme mjedisore, ekonomike dhe sociale, por me diferenca që përcaktojnë pasurinë 
dhe potencialin e së ardhmes. 
Qëllimi dhe në të njëjtën kohë sfida që Drenova dhe banorët e saj do të përballen në vitet e 
ardhshmedo të varet pikërisht nga aftësia për të futur në sistem të gjithë këtë potencial për të përfituar 
rezultate pozitive për rajonin dhe komunitetin. Do të jetë gjithashtu e nevojshme vetëdija regjionale 
për ekzistencën e resurseve që kyterritor disponon dhe aftësia për t’i kthyer këto burime në aksione 
strategjike.

1.2 VEND NDODHJA E KOMUNËS DRENOVË 

1.2.1 NATYRA E KOMUNES DRENOVE 

Komuna Drenovë shtrihet në jug-lindje të qytetit të Korçës, rrëzë faqes perëndimore të Malit Moravë. 
Me një sipërfaqe prej 93.4 km²,ajo shtrihetnë lartësinë nga 850 m deri në 1340 m (në fshatin Dardhë) 
mbi nivelin e detit.Komuna është vendosur mbi një reliev mjaft dinamik e të larmishëm ku 40% e 
sipërfaqes e përbëjnë fushat dhe 60% territoret malore. 
Trualli i Komunës së Drenovës ndërtohet nga shkëmbinjtë gëlqerorë, konglomerat, ranorë e 
magmatikë. Me ekzistencën e këtyre të fundit lidhet edhe pasurianëntokësore e saj: mineralet e 
qymyrgurit në Mborje - Drenovë, tëazbestit në Boboshticë, baseni ujor nëntokësor me standarde 
cilësore për ujë të pijshëm, prej të cilit furnizohet gjithë qyteti e zonat përreth, ujin mineral që del në 
sipërfaqe në burimin e quajtur “Uji i Qelbur”, në Dardhë, burimi i Gjergos, uji i të cilit përmbush të 
gjithë parametrat për prodhimin e birrës”Korça”.  
Ujërat sipërfaqësore janë të shumta në territorin e komunës.Vlen të përmendim lumin e Drenicës, 
përrenjtë e Mborjes, Drenovës, Boboshticës. Po këtu përmendim burimet e shumta me ujë të pijshëm 
në malin Moravë, burime këto shumë të çmuar për amatorët e alpinizmit e të natyrës në përgjithësi. 
Rrjeti hidrografik i komunës plotësohet edhe nga objektet artificial si: rezervuarët e fshatrave 
Drenovë, Mborje, Boboshticë dhe veçanërisht rezervuarin tek Zapet, që krijon një peizazh të bukur 
liqenor.
Territori i komunës ndodhet në nënzonën klimatike kontinentale paramalore dhe malore.Temperatura 
mesatare vjetore është 5 deri 10ºC.Në mal rastisen temperatura minimale mesatare deri në - 18°C.Era 
fryn me drejtim nga jugperëndimidhe është një dukuri e shpeshtë.Me85-95 ditë me reshje në vit 
Komuna e Drenovës renditet në komunat me reshje të pakta, me një sasi vjetore prej 650-750 mm.Një 
pjesë e konsiderueshme e reshjeve bie në formën e dëborës, trashësia e të cilës arrin 30-50 cm në 
pjesën e fushës dhe 0.7-2 m në zonën malore. 
Toka është elementi kryesor mjedisor i komunës Drenovë. Shumica e tokave janë të murrme pyjore, 
ndërsa në lartësi gjejmë tokat livadhore malore.Tokat ekafenjta e të hirta - kafe zënë një përqindje 
shumë të vogël. Në territorin e komunës sipërfaqja e tokës bujqësore shkon rreth 2550 ha, ndërsa 
gjenden rreth 1500 ha pyje, të cilat janë një pasuri e madhe natyrore dhe me bukuri të rrallë. 
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1.2.2 DRENOVA - NJE PASURI QË DUHET VLERESUAR 
Komuna përfshin 9 fshatra: Mborje, Drenovë, Moravë, Boboshticë, Zape, Qatrom, Ravonik, Turan 
dhe Dardhë. 
Me një popullsi prej 11021 banorë komuna Drenovë nga pikëpamja administrative bën pjesë në 
qarkun e Korçës.Vendlindja e Aleksandër Drenovësnjihet për pasurinë e trashëgiminë kulturoresi dhe 
për traditat e zakonet e banorëve të zonës. Komuna është e njohur gjithashtu për objektet e 
kultit.Numërohen rreth 22 objekte të tilla si kisha, xhami e teqe. 
Në fshatin Mborje ndodhet një kishë nga më të vjetrat në vend, Kisha e Shën Ristozit, e ndërtuar në 
vitin 1390 mbi rrënojat e një kishe tjetër të shekullit IV. Gjithashtu ndodhen edhe objekte të tjera kulti 
të njohura që në ditë të caktuara të vitit vizitohen në masë nga qytetarët e Korçës.Po kështu, shumë e 
njohur është edhe teqeja e Turanit. 
Komuna Drenovë është e njohur për burimet e saj natyrore. Përmendim minierën e qymyrit të 
Mborje-Drenovës, një nga më të vjetrat e vendit, por edhe për peizazhet e mrekullueshme dhe zonat e 
mbrojtura, ndër më të njohurat renditen: 

- Bredhi i Drenovës (Park Kombëtar) 
- Guri i Cjapit (Monument natyre) 
- Burimi i Çardakut Monument natyre)  

1.2.3 DARDHA – FSHATI I TURISTËVE 
Në këtë komunë ndodhet fshati Dardhë, i cili njihet si një pikë turistike dhe që ofron resurse të 
jashtëzakonshme natyrore dhe historike, shërbime hoteliere mjaft interesante.Ky fshat shtrihet në një 
lartësi prej 1344 m mbi nivelin e detit. Gjendet në pjesën juglindore qytetit të Korçës, rreth 20 km larg 
saj.Është i vendosur në një gropë ndërmjet kodrave të Shën Pjetrit dhe shkëmbit të Vjeshtës.Ky fshat 
është krijuar rreth viteve 1600 dhe e gjejmë të kompaktësuar me 1768, viti kur u çel shkolla e pare 
shqipe. Në dhjetëvjeçarin e fundit të shekullit XIX filloi të funksiononte dhe shkolla e vajzave.Kulmin 
e zhvillimit Dardha e mori më 1913 ku numëroheshin rreth 500 shtëpi.Në këtë fshat gjenden shkolla 
dhe kisha e Shën Gjergjit me ikonat e saj të famshme. Fshati ka dhe dy kisha: ajo e Shën Pjetrit dhe e 
Shën Thanasit, të cilat janë të vendosura në dy pika dominuese të Dardhës. Dardha ka burime të 
shumta natyrore, midis të cilëve gjendet “Uji i Qelbur” që ka vlera të mëdha kurative për sëmundjet e 
stomakut dhe veshkave.Fshati i Dardhës ka qenë destinacion turistik prej shumë kohësh.Reshjet e 
shumta të dëborës dhe pistat natyrore të skive, bëjnë që vizitorë të shumtë të ushtrojnë sporte 
dimërore.Bukuritë natyrore dhe shtëpitë karakteristike të ndërtuara me gurë, folklori, kostumet 
popullore e gatimet tradicionale tërheqin vizitorë vendas dhe të huaj. Nuk mund të largohesh nga 
Dardha e Boboshtica pa shijuar lakrorin e famshëm me dy petë të pjekur në saç si dhe gatimet ligavec 
dhe kërpudha. Pija që përdoret më shumë në këtë zonë është rakia e Dardhës. Ka disa festa 
tradicionale të cilat e pasurojnë ofertën turistike të zonës, të tilla si: festa e Shën Mërisë, që ndryshe 
nga simotrat e saj festohet në 16 Gusht, pasi kjo ditë përkon dhe me atë të shoqatës 
sëdardharëve“Shpresa”. Gjatë festimeve, krahas riteve fetare kërcehet edhe vallja e dardharëve. 

1.2.4 DRENOVA – NJË KOMUNË ARSIMDASHËSE 

Historikisht Komuna Drenovë njihet si zonë me popullsi arsimdashëse ku shkollat e para datojnë që 
në fund të shekullit XIX në vazhdën e hapjes së shkollës së parë Shqipe në Korçë.Në Komunën 
Drenovë ka 4 shkolla 9-vjeçare, në fshatrat Mborje, Drenovë, Boboshticë,Qatrom.Ka 2 shkolla fillore, 
në fshatrat Boboshticë dhe Turan.Ka 6 kopshte fëmijësh, konkretisht në fshatrat Drenovë, Mborje, 
Boboshticë, Ravonik, Turan, Qatrom. 
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1.2.5 ENDE PËR TË BERE NËKULTURË 

Aktualisht Komuna Drenovë nuk ofron shumë në drejtim të aktiviteteve kulturore dhe argëtimit në 
kohën e lirë. Banorët e komunës, janë të pakënaqur me programet artistike/kulturore e sportive në 
Komunë, pavarësisht se këtu gjenden 4 qendra sportive. Edhe pse numri i qendrave sportive është i 
konsiderueshëm gjendja e tyre është relativisht e dobët. Ndërsa, përsa i përket shërbimeve për të 
rinjtë, pjesa më e madhe banorëve janë të pakënaqur. Në territorin e Komunës nuk ka biblioteka 
publike përveç disa këndeve me libra në shkolla. Para viteve 1990 ka funksionuar në Komunë 1 vatër 
kulture e cila aktualisht nuk funksionon, ndërkohë që Muzeu Etnografik është në rikonstruksion. 

1.3 TURIZMI – E ARDHMJA E KOMUNES DRENOVE 

1.3.1 Turizmi malor 
Dardha është fshati me zhvillimin më të spikatur të turizmit malor në të dy format e tij, turizëm 
familjar dhe hoteleri. Ka dy hotele të vegjël dhe një hotel pesë kate i standardeve bashkëkohore. Në 
shërbim të turizmit janë ndërtuar dy pista skishtë cilat i kanë dhënë një hov zhvillimit të turizmit të 
bardhë.Njëra nga pistat do të pajiset edhe me një teleferik dhe elementë të tjerë ndihmës 
infrastrukturorë. Janë ende të pashfrytëzuar objektet natyrore të veçantë të komunës dhe monumentet 
e shumta natyrore. 

1.3.2 Turizmi kulturor 
Komuna ka një pasuri të madhe kulturore të trashëgimisë së hershme, që aktualisht përbën vetëm një 
potencial për zhvillimin e turizmit kulturor.Burimet kulturore janë një element i rëndësishëm i 
zhvillimit të turizmit.Rajoni i Korçës është mjaft i njohur për historinë dhe trashëgiminë e tij 
kulturore.Ajo që vihet re është fakti se Komuna e Drenovës me fshatrat e saj, sikurse edhe fshatra të 
tjerë në rajonin e Korçës, kanë pasuri kulturore duke filluar nga traditat dhe zakonet, festat e 
ndryshme, deri në ngjarjet e veçanta.Në këto fshatra vihet re një gërshetim i bukurive natyrore me ato 
kulturore që e përforcojnë mendimin e vizitorëve, apo turistëve, për të kaluar disa orë ose disa ditë në 
këtë zonë. 

1.3.3 Turizmi religjioz 
Kishat të vjetra mund te sherbejne, jo vetëm për tu vizituar nga turistët, por edhe të kryhen ceremoni 
fetare duke mbledhur kështu banorë të këtyre fshatrave dhe me gjerë, Këto festa ndihmojnë në ruajtjen 
e traditës dhe zhvillimin e këtij lloji turizmi. Kisha e Shën Elenës dhe Shën Kostandinit nuk 
përfaqësojnë vetëm objekte kulti, por edhe një terren interesant për t’u eksploruar. Kjo kishë 
përmendet veçanërisht për festimin e 21 Majit, ku njerëzit përveç ritualit fetar, kalojnë disa orë të 
këndshme në ajrin e pastër dhe mjedisin gjelbërues. 
Kisha e Ristozit, është një nga kishat më të vjetra të rajonit. Ndonëse është e vogël në përmasa, ajo 
mbledh çdo vit mijëra banorë korçarë me rastin e mbylljes së festës së Pashkëve, prandaj është quajtur 
“Fluturimi i Zotit”. 
Kisha e Shën Marisë në Boboshticë përveç vlerave që mbart duke treguar hershmërinë e saj, 
përmendet për festimin e saj në 15 gusht, ku numrit të zakonshëm të banorëve që kryejnë festimet 
fetare i shtohet edhe numri i emigrantëve që vijnë nga Greqia. 
Teqeja e Turanit është tepër e njohur për frekuentimin nga shumë vizitorë,madje edhe nga vizitorë të 
huaj. Aktivitetet dhe ngjarjet kulturore,jo vetëm e gjallërojnë zonën rurale, por japin edhe mundësi për 
të rritur të ardhurat lokale në komunitet. Mund të përmendim festën tradicionale të Shën Mërisë në 
Dardhë, e cila ndryshe nga simotrat e saj festohet më 16 gusht, sepse kjo datë përkon edhe me atë të 
shoqërisë dardhore “Shpresa”. Në këtë festë luhet vallja e bukur dardhore që ka tërhequr vizitorë nga 
vendi dhe jashtë tij.Festë tjetër tradicionale është ajo e Shën Pjetrit që festohet në pyllin e bukur të 
kësaj kishe.Një numër i konsiderueshëm vizitorësh vijnë në Drenovë më 21 maj në kishën e Shën 
Kostandinit.Këto festime fetare tregojnë edhe njëherë për ruajtjen e traditës së festimit të këtyre 
festave që po trashëgohen tani brez pas brezi. 
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1.3.4 Agroturizmi dhe Turizmi Kulinar 
Në këtë drejtim të gjitha zonat rurale të Rajonit të Korçës kanë vlera të konsiderueshme. Gjithashtu e 
njëjta gjë thuhet edhe për fshatrat e Komunës Drenovë në veçanti. Mjafton të përmendim restorantet 
me gatimet e veçanta në Boboshticë, të cilat presin, sidomos në fundjavë, jo vetëm banorë të Korçës 
dhe zonave përreth, por edhe vizitorë nga rajonet e tjera të Shqipërisë dhe turistë të huaj që mund të 
jenë të akomoduar në hotelet e qytetit të Korçës dhe preferojnë të kalojnë disa orë në Boboshticë, në 
ajrin e pastër dhe natyrën e këndshme si dhe të provojnë gatimet tradicionale dhe rakinë e manit, si e 
veçantë në shijen e saj. 
Edhe Dardha preferohet për vizita njëditore nga turistët, të cilët kanë mundësinë të shijojnë gatimet e 
brumit, veçanërisht lakrorin në saç dhe rakinë e kumbullës të zier dy herë. Vetë banorët e këtyre 
zonave dhe pronarët e restoranteve e vlerësojnë zhvillimin e turizmit në këtë zonë si të rëndësishëm, 
që do të sillte rritje të ardhurave në komunitet dhe si rrjedhojë zhvillim ekonomik të kësaj komune. 
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2 PLANI STRATEGJIK – FRUT I NJË PROCESI MOBILIZIMI PËR TË NDIHMUAR 
AKTORET LOKALË TË PUNOJNË SË BASHKU NJË PROJEKT PËR TERRITORIN 

Këshilli i komunës i ka besuar FERT e ADAD, hartimin e Planit Strategjik te Drenoves nepermejt një 
procesi që synon të identifikojë me aktorët lokalë, problemet dhe të ofrojnë zgjidhje për zhvillimin 
lokal. Ky proces synon të lehtësojë konceptimin dhe zbatimin e planit strategjik të zhvillimit të 
territorit Drenovë. Ai përqendrohet rreth objektivave të mëposhtëm: 

‐ Të mobilizohen të gjithë aktorët e përfshirë, duke filluar nga aktorët lokalë, 
‐ Të identifikohen të gjitha dimensionet e përfshira dhe mekanizmat që lejojnë integrimin e 

tyre në një perspektivë të përgjithshme të zhvillimit, 
‐ Të arrihet takimi i aktorëve, projekteve dhe strategjive të këtyre aktorëve të përfshirë në nivel 

lokal, rajonal, kombëtar e ndërkombëtar dhe të nxiten aktivitete që lejojnë interes dhe 
përfitim për të gjithë, 

‐ Të gjenden rrugët dhemjetet për të shoqëruar dhe mbështetur zbatimin e këtij plani strategjik, 
‐ Të përdoren mjete të thjeshta në shërbim të një procesi të përbashkët zhvillimi. 

2.1 Zhvillimi i përbashkët nënkupton aktorë të përfshirë  
Faza e parë ka konsistuar në dëgjimin e një grupi aktorësh me qëllim për të mbledhur një ekspertizë sa 
më të gjerë, që synonte “kushte dhe mjetet e zhvillimit lokal të territorittë Drenovës: cili do të jetë 
plani strategjik”?Më shumë se 50 intervista u realizuan, që nga banorë deri autoritete dhe aktorë 
institucionalë të rajonit Korçë, sipas pyetësoritIDPA që lejonte integrimin e të gjitha 
këndvështrimeve. Katër regjistra përbënin trupin e kësaj grile apo të pyetësorit IDPA: “I” Regjistri i 
identifikimit të situatës, të aktorëve dhe problemeve,“D” Regjistri i diagnostikimit që lejonte 
vështrimet e ndryshme për veprimet që do te kryheshin,“P” Regjistri i perspektivës, ku kërkohej 
përcaktimi i së ardhmes së mundshme, evoluimit të situatës dhe i zgjidhjes të problemeve,”A” 
Regjistri i aksionit, që synonte zbatimin e procesit strategjik e konsiston në analiza, objektiva për tu 
arritur, aksione për tu angazhuar dhe rrugët e ndryshimit. Kjo faze është finalizuar me një raport 
sintezë ku janë paraqitur pengesat dhe mundësitë për zhvillim të territorit si dhe hapësirat për 
ndryshim e aksion. 

2.2 Disa seminare tematike 
Në një etapë të dytë, seminaret tematike kanë lejuar grupe aktorështë bëjnë diskutimin dhe trajtimin e 
temave në tërësinë e tyre dhe të arrijnë të strukturojne një refleksion kolektiv dhe akse strategjike të 
tipit sektorial (trashëgimi kulturore, bujqësore, mjedisore, infrastrukturë, etj.).

2.3 Një seminar final vlerësimi për planin strategjik dhe drejtimet mbi aksionet për 
ndjekje. 

Së fundi,pas dy fazave të para, një seminar final u organizua në komunën Drenovë, duke grupuar 
personat e kontaktuar gjatë përpjekjeve për të diskutuar dhe vlerësuar së bashku planin strategjik, që 
përbën bazën e angazhimit ta aktorëve lokalë në procesin e zhvillimit të gjatë të territorit të tyre. Ky 
seminar ka qenë një rast i mirë për të precizuar plan veprimet për javët dhe muajt e ardhshëm, 
veçanërisht aksionet parësore dhe kushtet e zbatimit të tyre. 

Rezultati i parë madhor: disa aktorë të mobilizuar dhe strukturuar rreth objektivave të 
përbashkëtaVështirësia kryesore e një procesi të tillë është në fakt vendosja në lidhje e shumë 
aktorëve me karakteristika të ndryshme.i) Statuti i tyre: aktorë privatë, aktorë publikë, burra gra, bujq, 
artizanë, mësues përfaqësues të pushtetit publik apo partnerë rajonalë e ndërkombëtarë,ii) Sektorët e 
tyre të ndërhyrjes: bujqësi, infrastrukturë, etj.,iii) Nivelet e tyre të ndërhyrjes: lokale, rajonale, 
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kombëtare, ndërkombëtare,iv) Prirjet e tyre: kulturore, sociale, ekonomike,etj.Rezultati esencial në 
këtë stad qëndronnë formulimin e akseve strategjike të paraqitura më tej, por gjithashtu në 
emergjencën e grupeve të ndryshme, sektoriale, tematike apo komunale (përfaqësues të grupeve 
sektorialë plus këshilli komunal) që janë strukturuar gjatë procesit: 

- Grumbullimi nga sektorë e në mënyrë tërësore i potencialit e ideve dhe të 
iniciativave individuale dhekolektive apo të përbashkëta të aktorëve të komunës. 

- Grumbullimi dhe strukturimi i ideve dhe iniciativave përmes akseve strategjikë të 
punuar dhe të vendosur së bashku.  

- Ata përbëjnë tashmë ndërmjetës përfaqësues dhe veprimtarë për të siguruar 
koherencën e këtyre akseve strategjikë për të menaxhuar zbatimin e aksioneve, për 
të integruar iniciativat e reja lokale, rajonale, kombëtare apo ndërkombëtare dhe në 
këtë mënyrë të sigurohet vazhdimësia e procesit në mënyrë globale. 

2.4 Rezultati i dytë madhor është vizioni strategjik i përbashkët për Drenovën: Të 
mbështetemi mbi forcat e së kaluarëssë tij për të ndërtuar të ardhmen 

Ky vizion ka dalë nga puna me grupet gjatë trajtimit të temave të ndryshme, në evoluim. Titulli-
sllogan i këtij vizioni të përbashkët është: “Të mbështetemi mbi forcat e së kaluarëssë tij për të 
ndërtuar të ardhmen”. Ai përqendrohet rreth vlerave themelore të mëposhtme:i) Trashëgimia,
rigjallërimi i saj: historia, pasuritë arkeologjike, vlerat, përvojat shërbejnë si trampolina për të 
avancuar.- Cilësitë e Drenovësgjenden në të gjitha aktivitetet: bujqësi, turizëm, kulturë, shëndet, 
mjedis, përforcojnë njëra tjetrën dhe bëjnë një të tërë koherente.- Angazhimi i aktorëve: komuniteti i 
Drenovës përshkohet nga një sjellje dhe qëndrimqë lejon të gjithë aktorët të sigurojnë zbatimin dhe 
ndjekjen e procesit të zhvillimit.Vizioni dallohet gjithashtu, në mënyrë shumë konkrete, gjatë 
prezantimit të projekteve dhe aksioneve (do të jepen më poshtë). 
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3 VIZIONI STRATEGJIK I PËRBASHKËT I TË GJITHË AKTORËVE LOKALË 

3.1 Vizioni i zhvillimit lokal në Komunën e Drenovës.

Nisur nga resurset që disponon dhe vullneti politikës vendore e ai komunitar, në 10 vitet e 
ardhshmeKomuna eDrenovës do të jetë një zonë atraktive për të punuar dhejetuar sipas 
standardeve më të mira. Kushtet dhe rrethanat për aktivitete biznesi dhe zhvillim ekonomik, 
bazuar dhe në preokupimin për ruajtjen dhe mbrojtjen e mjedisit,janë më se të përshtatshme.Të 
gjithë banorët që nuk dëshiruan të largohen dhe që vazhdojnë të jetojnë në Komunën e Drenovës, 
kanë tani mundësinë të vazhdojnë të qëndrojnë në të dhe të zhvillohen bashkë me të.Gjatë 
dekadës së fundit zhvillimi i Komunës së Drenovës ka sjellë ngritje të standardit të jetesës së 
banorëve dhe natyrshëm është ulur niveli i varfërisë.Për rrjedhojë veprimtaria e sektorëve të rinj të 
ekonomisë është bërë më aktive, është rritur mundësia për punësim, veprime këto të bazuara në 
njohuri të reja të përfituara, në kërkim-studime të fokusuara e orientuara siç duhet dhe në punë 
zhvilluese në proces të vazhdueshëm.Infrastruktura fizike dhe shërbimet sociale janë përmirësuar 
ndjeshëm, duke ju ofruar banorëve: kujdes të mirë shëndetësor, arsim, ujë dhe energji elektrike, 
strehim dhe shërbime urbane e tregtare etj. Përforcimi i njohurive dhe kompetencave në një 
perspektivë afatgjatë, mbështetet në studimin e vazhdueshëm, në shkëmbimi i eksperiencës,si dhe 
nga shtytja që ushtrojnë faktorët e jashtëm, veprime këto që po përkrahen tashmë dhe me 
aktivitete konkrete. Çelësi i suksesit të këtij procesi zhvillimi është konsolidimi i kohezionit të 
vërtetë social duke përfshirë këtu, barazinë gjinore, thellimin e demokracisë dhe qeverisjes më të 
mirë, rruajtjen e trashëgimisë kulturore dhe mjedisit. Arritja e një cilësie dhe niveli më të lartë 
jetese në Komunën eDrenovës, është realizuar dhe ka konsoliduar vazhdimësinë mes një 
partneriteti të shumanshëm midis sektorit publik, organizatave dhe shoqërisë civile, ku stabiliteti 
ekonomik, social, kulturor dhe ekologjik po plotësojnë dhe përforcojnë njëri-tjetrin. Komuna e 
Drenovësdominohet ende prej sektorit të bujqësisë, por zhvillimi i sektorëve të shërbimit gjatë 
kohëve të fundit po ndryshon ekonominë e saj. Për shumë familje në vitet që kaluan remitancat 
apo dërgesat e shumave në të holla prej jashtë kufijve, përbënë përgjithësisht të ardhurat e tyre 
kryesore.Vizioni dhe strategjia e zhvillimit lokal janë të lidhura dhe po përforcohen me iniciativa 
që po vijnë nga fermerët dhe komuniteti i biznesit, organizatat joqeveritare dhe individë të 
veçantë. Duke punuar të gjithë së bashku dhe duke përfshirë të gjitha kategoritë e mbështetjes 
lokale dhe rajonale si dhe me mbështetjen e qeverisjes qendrore, është shtuar baza për një 
zhvillim të qëndrueshëm te Komunës së Drenovësqë zhvillohet e përparon mbi aksin pozitiv të 
ndryshimeve. Në këtë dokument të veçantë “Plani Strategjik i Zhvillimit Lokal”, shfaqen 
tendencat e zhvillimit të sektorëve dhe projektet parësore që do të zbatohen gjatë këtyre viteve. 
Këto prioritete shprehin mprehtësinë e problemeve që ndeshen në rrugën e zhvillimit te lidhura 
veçanërisht me reduktimin e varfërisë dhe ruajtjen e mbrojtjen e mjedisit. Puna për zhvillim lokal 
duhet të përputhet e të shtrihet mbi disa fusha strategjike te cilët do të sjellin përforcimin e 
mundësive, ndoshta dhe të dobësive, por do të shmangin me siguri rreziqet. Vizioni dhe strategjia 
e zhvillimit është fokusuar në tre fusha parësore:

‐ Zhvillim ekonomik dhe vende të reja pune, 
‐ Përmirësim të mirëqenies për banorët, 
‐ Kohezion social dhe qeverisje e mirë, duke i kushtuar vëmendje të veçantë grupeve dhe 

fushave në nevojë. 

Bazuar në këto fusha parësore, vizioni pikë së pari, nuk kërkon vetëm përmirësimin e nivelit jetësor të 
familjeve që punësohen në bujqësi dhe qëndrueshmërinë e të ardhurave jetësore, por dhe përforcimin 
e njohurive dhe kompetencave, përmirësimin e strehimit dhe cilësinë e jetës sociale, infrastrukturë dhe 
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shërbime më të mira tregtare dhe publike, cilësi më të lartë për sa i përket shërbimeve shëndetësore. 
Për rrjedhojë, mirëqenia familjare varet nga funksionimi i duhur i rrjetit social brenda një shoqërie që 
karakterizohet nga kohezion social shumë-kulturor, për të cilën është e domosdoshme një qeverisje sa 
më e mirë.Vizioni dhe strategjia e zhvillimit përfshin të gjitha kategoritë e aktorëve të interesit bazë 
për punën për zhvillim, të tillë si kategoria e familjareve, kategoria e bizneseve prodhuese, organizatat 
e pavarura, aparatin shtetëror, autoritetet lokale dhe rajonale, etj., duke nxitur zhvillimin ekonomik si 
një makinë që sjell përmirësimin e mirëqenies dhe redukton varfërinë. Vizioni dhe strategjia e 
zhvillimit te Komunës së Drenovës përmban në vetvete dy aspekte, së pari: si të organizojë 
metodologjikisht procesin e planifikimit strategjik; dhe së dyti si të nxjerrë e përcaktojë aktivitetet 
parësore, që do ta bëjnë vizionin realitet.Të punuarit në partneritet është një formë e tillë që mund të 
krijojë ura bashkepunimi ndermjet komunitetit, komunes dhe aktorve te tjere, lokal, rajonal, kombetar 
dhe nderkombetar për zgjidhjen e çeshtjeve dhe problemeve ne funksion te zhvillimit te territorit. 
Plani strategjik nxjerr në pah gjithashtu rezultatet që priten nga kategoritë e ndryshme të aktorëve 
partnerë të angazhuar në hartimin dhe zbatimin e strategjisë së zhvillimit. Kështu drejtimi në një 
proces të orientuar është i përshtatur në mënyrë që të shmangen pikë së pari, paqëndrueshmëria e 
trashëguar në përgjithësi dhe ajo në nivel lokal në veçanti të përfshira këto në ekonominë kombëtare 
dhe atë rajonale; të krijojë mundësinë e gjetjes të burimeve financiare, ne perputhje me prioritetet dhe 
aksionet e parashikuara. Metoda e procesit të orientuar për të krijuar, hartuar, zbatuar, monitoruar, 
korrigjuar dhe përditësuar programin e zhvillimit, ku strategjia është ajo që nëpërmjet analizave 
periodike mund të motivojë zbatimin e projekteve dhe programeve sektoriale duke idhënë mundësi 
edhe prezantimit të programeve të reja. Hartimi i strategjisë, përcaktimi i objektivave dhe më tej 
fillimi i aktiviteteve, për të arritur ambiciet e zhvillimit, janë më të rëndësishme se një projekt i 
detajuar në hollësi për zbatim në vitet e ardhshme.Metoda e ndjekjes hap-pas-hapi na jep mundësinë 
të mësojmë e njohim terrenin ku punojmë, te bëjmë analiza të cilat na udhëheqin në ndryshimet e 
nevojshme dhe në rrugëzgjidhjet e reja për të arritur qëllimin. Synimi është që të bëhen vlerësime të 
vazhdueshme në mënyrë që të jemi të sigurt që hapat që do të ndërmarrim do të sjellin rezultat. 
Njohuritë e reja kanë për qëllim formimin dhe organizimin e mendimit të ri si dhe të japin mundësinë 
të shikohen modele të reja strategjie. Struktura e programit mund të ndryshohet e përshtatet gjatë 
periudhës së planifikimit në bazë të ndryshimeve dhe nevojave momentale (prioritetet e zhvillimit, 
aktivitetet, projektet, aktorët, financimi etj.).Gjithashtu mund të modifikohen e përshtaten në mënyrë 
të vazhdueshme strategjia e komunës për zhvillim ekonomik, përmirësimi i mirëqenies dhe qeverisjes. 

Synimi do të fokusojë: 

 Përfshirjen e të gjithë kategorive të aktorëve të interesit në komunë për hartimin e e aksiove 
sipas prioriteteve te zhvillimit territorial te Drenoves 

 Angazhim dhe pjesemarrje te komunitetit per qeverisje të mirë si pjesë e zhvillimit ekonomik 
dhe përmirësimit të mirëqenies.  

 Një vështrim të veçantë zhvillimi drejt fshatrave të thellëmalore, 
 Rritjen e aktiviteteve ekonomike dhe numrin e firmave të vogla e të mesme, duke pasur 

parasysh ruajtjen e vlerave të mjedisit, 
 Rritjen e prodhimeve bujqësore e prodhimeve të tjera, të bazuara këto në burimet rurale, 
 Përmirësim të komunikacionit, të sistemit të ujësjellësve, energjisë elektrike dhe 

infrastrukturës,
 Arsimim, rikualifikim kërkim dhe zhvillim më të zgjeruar, 
 Cilësi të shërbimeve sociale, krijim te lehtësirave në fushën e shëndetësisë dhe përmirësim të 

situatës aktuale, 
 Permiresimi i sherbimit dhe rritja e aftesive per pritjen e turisteve 
 Ndryshueshmëri kulturore, kohezion social dhe përmirësim të barazisë gjinore, 
 Sigurim të burimeve ekonomike për program/projektet e zhvillimit të prioriteteve, 
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3.2 Fokusi i zhvillimit lokal në vazhdim 

3.2.1 Partneriteti në punën për zhvillim 
Kompleksi i zhvillimit të vazhdueshëm kërkon bashkëpunim dhe unifikim të gjithë faktorëve 
dhe aktorëve që mund të kontribuojnë në arritjen e këtij vizioni. Të punosh në partneritet do të 
thotë të hasësh edhe me përplasje interesash. Për ketë arsye ështëdomosdoshmëri që zhvillimi 
duhet t’i drejtohet një force të përbashkët brenda një partneriteti të gjere, të komunes, të 
komunitetit, të sektorit privat dhe institucioneve te tjera. Gjithashtu është i domosdoshëm 
bashkëpunimi dhe koordinimi me institucionet përfaqësuese të pushtetit publik qendror e rajonal, 
me OJQ-te si dhe me programe ndërkombëtare të zhvillimit. 

3.2.2 Metoda e orientuar e procesit 
Metoda e orientuar për te hartuar dhe zbatuar programin e zhvillimit lokal, strategjia e te cilit 
mbështetet ne monitorimin dhe vlerësimin e vazhdueshëm të masës së arritjes drejt objektivave 
dhe ambicies së përbashkët do të ndihmojë për të lehtësuar dhe zbutur vështirësitë e përshkruara 
me sipër. Analizat që do të kryhen në vazhdim do të krijojnë mundësinë për t’u njohur me arsyet 
për të përshtatur dhe përditësuar në mënyre të vazhdueshme zbatimin e këtij programi. Metoda e 
orientuar duhet të organizohet si një pjesë e fuqishme dhe e rëndësishme e programit të 
zhvillimit lokal. 

3.2.3 Fushat e fokusuara 
Qëllimi i rritjes ekonomike është mirëqenia. Një aspekt i rëndësishëm i zhvillimit në perspektive 
është se: prodhimi duhet të rritet nëse arrihet një standard më i mirë jetese. Duhet të krijohet një 
partneritet rajonal në disa nga zonat e fokusuara për të arritur vizionin. Kjo do të përforcojë 
mundësitë dhe shmange kërcënimet.Në kuadrin e arritjes së vizionit të ardhshëm për Komunën e 
Drenovës mendojmë që fushat e zgjedhura të fokusohen në tre drejtime kryesore i) Venie ne 
efiçiense i burimeve territoriale dhe rritja ekonomike, ii) Vleresimi dhe mbrojtja e mjedisit, iii) 
Zhvillimi social dhe permiresimi i cilesise se jeteses.ix. Angazhim te komunitetit dhe qeverisja e 
mire. 

Elementët kryesorë strategjikëmbi të cilët janë mbështetur aktorët lokalë përbëjnë bazën 
eangazhimit të tyre. 

Vizioni strategjik mbi kushtet dhe mjetet e një zhvillimi lokal të territorit tëDrenovës do të mbështetet 
në elementët e mëposhtëm: 

- Territori i Drenovës ka shanse të mëdha, resurse të shumta dhe specifike, që përbëjnë 
një potencial unik. 

- Zhvillimi i territorit të Drenovësdo të realizohet në lidhjet ndërmjet burimeve të 
brendshme në të 9 fshatrat e komunës dhe atyre jashtë saj, d.m.th nivelet rajonale, 
kombëtare e ndërkombëtare në harmoni me strategjitë, projektet dhe resurset e tyre.  

Problemet:

 Probleme të nivelit të parë – probleme të dukshme; 
 Eksodi i të rinjve dhe familjeve, aktorë të ndryshëm lokalë shpesh janë në situatë mbijetese, 

probleme të infrastrukturës që nuk favorizojnë aktivitete ekonomike e sociale (turizëm, 
artizanat, agro përpunim, etj.). 

 Këto janë të lidhura me ato të nivelit të dytë. Problemi i zhvillimit të mbyllur të territorit, 
mungesë mjetesh për zbatimin e projekteve,të koherencës dhe të koordinimit të projekteve 
dhe strategjive të zhvillimit të këtij territori,etj. 
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 Kërkimi dhe gjetja e fondeve. Pozicionimi i aktorëve lokalë të zhvillimit të komunës së tyre 
për të bërë të mundur gjetjen e burimeve të financimit të projekteve të ndryshme do të jetë 
gjithmonë një nga veprimet e duhura që do të ndihmojë zbatimin e planit strategjik të 
zhvillimit. 

3.2.4 Aksione për t’u zbatuar sipas sektorëve 
Në faqet në vazhdim ju do të gjeni, për çdo sektor, një përshkrim të shkurtër të aksioneve për 
implementimin, identifikuar gjatë gjithë procesit me aktorë lokalë.Të gjithë këta sektorë përfshijnë: i) 
Infrastrukturën, ii) Agroturizmin, iii) Trashëgiminë natyrore e kulturore, ix) Mjedisin, ixx) Sektorë të 
tjerë ekonomikë. 

Zhvillimi i çdo sektori paraqitet në 3 etapa :

Etapa e parë është një hyrje e përgjithshme, ajo sjell në vëmendje situatën dhe problemet madhore të 
këtij sektori. 

Etapa e dytë përmbledh disa elementë të përgjithshëm dhe drejtimet kryesore të evoluimit, akset e 
punës.
Etapa e tretë sjell një listë të projekteve parësore duke paraqitur etapat e para të ndryshimit, disa prej 
të cilave janë në vazhdim, të tjera do të finalizohen vetëm pas një etape të re studimi apo dialogu me 
partnerë potencialë. 
Këta projekte përbejnë një prej elementeve esencialë të vënies në jetë në mënyrë aktive të këtij plani 
strategjik. Kjo fazë është që tani e angazhuar. Por ky proces, forca e tij, jetëgjatësia e tij do të 
mbështetet nga njëra anëmbi pjesëmarrjen dhe kontributet e aktorëve privatë e publikë të Drenovës, të 
përfshirë ne grupe tematike rreth secilit prej këtyre sektorëve dhe të lidhur me grupin mbështetës dhe 
ekipin komunal. Nga ana tjetër ky proces do të mbështetet njëkohësisht mbi partnerët që do të marrin 
pjesë dhe do të kontribuojnë në realizimin e disa prej këtyre projekteve. Elementët e paraqitur në 
tabelat e mëposhtme përbejnë elementët e parë të një procesi i cilimbetet për tu ushqyer dhe për tu 
shoqëruar.
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3.3 Parashikimi i zhvillimit sipas fushave dhe sektorëve 
INFRASTRUKTURA 

 

Situata aktuale  
Të gjitha fshatrat fushore lidhen me rrugë të shtruara pjesërisht me asfalt, në gjendje relativisht të mirë, por që duhen 
përmirësuar. Po kështu, rrugët e fshatrave që shtrihen në zone kodrinore janë të shtruara me kalldrëm si psh. 
Boboshtica e Dardha, që gjatë stinës së dimrit thuajse janë të pakalueshme, sidomos në Dardhë. Gjithsesi, nevoja për 
rehabilitime apo ndërtime të rrugëve të reja ekziston, duke pasur parasysh edhe faktin që zona është turistike, 
veçanërisht me potencial në stinën e dimrit. Ka nje sistem rrugor, ujesjellesash-kanalizimesh, elektrik, arsimor dhe 
shendetesor te permiresuar, por qe ka nevoje per investime te tjera ne te ardhmen.
 Disa shifra: 

 Rruge: 46 km  rruge rurale. 
 Dardha si fshat turistik eshte fshati me i larget nga qendra e Komunes Drenove me 16 km 
 Ka fushen e grumbullimit te mbeturinave per territorin e komunes
 Shkolla nenvjecare: 4 per 9 fshatra,
 Qendra shendetesore:6 objekte
 Nuk ka tregje te prodhimeve bujqesore
 Ka kater kende sportive, por qe nuk jane funksionale

 Problemet : 
- Mungon plani i zhvillimit urban, gje qe pengon zhvillimin e territorit te Drenoves 
- Pamjaftueshmeri burimesh financiare per investime 
- Projekte, jo te vazhdueshme dhe pa sistem monitorimi
- Behen akoma ndertime jo ne perputhje me Planin Urbanistik 

 

Objektiva strategjik 

Te permiresohet dhe te zgjerohet rrjeti  i brendshem dhe i jashtem i infrastruktures se komunes Drenove  duke e  
akorduar me planin urban dhe rregullat arkitekturale si dhe te sigurohet mirembajtja e tyre ne vazhdimesi.

Infrastruktura influencon direkt mbi te gjitha fushat e zhvillimit te territorit Drenove, ajo duhet te integroje te gjitha 
fshatrat dhe te influencoje ne permiresimin e jetes social - ekonomike te ketij territori. Ajo duhet te siguroje nje 
komunikim dhe kushte te mira per te gjithe banoret e komunes Drenoves dhe per turistet. Infrastruktura duhet te ofroje 
mundesi per zhvillim te aktiviteteve te reja dhe zgjerim te atyre ekzistuese duke ruajtur mjedisin te paster dhe vlerat e tij 
historike e natyrore.

Pritje : 
- Te ringrihet ne nivelet e kerkuara infrastruktura e pergjitheshme ne teritorin e Drenoves
- infrastruktura e re qe do te ngrihet te mbeshtetet mbi kete tradite e harmonizuar me modernen.
- Infrastuktura e re qe do te ngrihet te sherbeje, jo vetem lidhjes brenda territorit te saj,por dhe me gjere duke i 

dhene nje impakt zhvillimit ne pergjithesi dhe te sektorve ne vecanti si turizmit, kultures, artizanatit, 
agroturizmit etj..

Rruga e ndryshimit:
- Te krijohen struktura te komunitetit qe ti harmonizojne punet me pushtetin  qe ti paraprijne zhvillimit 

perspektiv dhe te qendrueshem te infratruktures
- Te sensibilizohet komuniteti sepse ato jane aktoret e vertete te zhvillimit
- Te behen studime dhe projekte per cdo sektor te infrastruktures me nje orientim per gjetjen e burimeve 

materiale e financiare.
Akset e ndryshme te punes te identifikuara nga aktore lokale:

- Te permiresohet bashkepunimi i komunitetit me pushtetit per administrimin e mire te projekteve dhe fondeve
- Te permiresohet puna e drejtuesve te Drenoves dhe te krijohet nje terren i pershtatshem e terheqes per investime 

ne kete sektor.
- Te permiresohet harmonizimi i kontributeve te shtetit dhe aktorve te tjere lokal dhe jolokal
- Te favorizoje lidhjen dhe zhvillimin e sektorve te tjere.
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Projektet ne infrastrukture që do të zbatohen sipas prioriteteve nga aktorët lokalë
 

Projektet më parësore Aksionet  Aktoret  Afate/ etapa Kushtet e 
realizimit 

Rezultatet e 
pritura  12-

14 
15-
17 

18-
20 

Planifikimi territorrit te 
Komunes  

Asfaltimi i rrugeve te 
brendeshme te fshatrave 
Drenove, Qatrom, 
Ravonik, Turam 

Ujesjellesi i fshatit 
Ravonik 

Kanalizim i ujrave  te 
zeza (KUZ) Drenove, 
Qatrom, Boboshtice, 
Ravonik, Turam 

Studimi hapësinor 
(territorial) i fshatrave 
dhe ne nivel komune. 

Studimi dhe hartimi i 
projekteve teknike 

Indentifikim  i gjendjes 
aktuale 

Studim hartim projekti  

Percaktimi i mjeteve te 
nevojshme  

Vendosje partneriteti 

Ngritja e shërbimit të 
pastrimit dhe 
manipulimit të mbetjeve 
dhe atij të ndriçimit 
rrugor në standarde 
bashkëkohore, 

Percaktimi i zonave per 
gjelberim 

Komuna, 
Komuniteti   
Studio 
projektimi 

Komuna  

Pushteti 
Qendror dhe 
rajonal 

Komuniteti 

Institucionet 
rajonale dhe 
lokale  

Sensibilizimi 
aktorëve dhe 
komunitetit  

Koordinimi i 
aktivitetit të 
aktorëve për 
realizimin e 
projektit. 

Vendosje 
partneriteti dhe 
bashkëpunimi 

Zhvillim te 
territorit te 
komunes 
Drenove 

Zhvillimi i 
transportit 
publik brenda 
komunës, 

Sigurimi i 
furnizimit 
cilësor e të 
pandërprerë 
me ujë të 
pijshëm i 
gjithë 
popullsisë së 
komunës, 

Ndërtim/rikonstruksion 
i  lidhjes së fshatrave 
me pikat turistike 
të komunës 

+
+

Përmirësohet 
infrastruktura 
që i shërben 
komunitetit 
dhe 
vizitorëve, 

Përmirësohen 
shërbimet, 
rriten 
investimet, 
rritet numri i 
turistëve dhe 
zhvillimi 
ekonomik në 
tërësi

U ofrohet 
lehtësi dhe 
shërbim më i 
mirë për 
lëvizje,
tregtim të 
prodhimeve 
etj..

Permiresohet 
dhe mbahet 
paster mjedisi 

Ndërtim/rikonstruksion 
deposh të grumbullimit 
të ujit të pijshëm dhe 
rritje kapacitetesh e 
rritje prurjesh në to. 
Ndërtim/rikonstruksion 
rrjeti të brendshëm të 
ujësjellësve në fshatin 
Dardhë . 

+

Ngritje impiantesh 
grumbullimi e pastrimi 
të ujerave të zeza 

+

Shtimi i sipërfaqeve të 
gjelbëruar, 

+
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TURIZMI 
 

Situata aktuale 
Tuizmi eshte nje sektor i zhvilluar ne territorin e Drenoves, kjo per shkak te natyres, klimes, te pikave turistike dhe 
trashegimise qe e bejne mjafte terheqese per turistet. Kryesisht i zhvillohet ne fshatin Dardhe dhe Boboshtice.  
Një nga pikat më tërheqëse të Dardhës është Uji i Qelbur ndodhet në afërsi të fshatit Dardhë i pasur me minerale.  
Gatimet karakteristike të kësaj zone janë prodhimet e bulmetit, mënyrat e ndryshme të gatimit të mishit, gatimi i brumërave, 
ku njihet lakrori me dy petë i i pjekur në saç, ndersa pija karakteristike është rakia e manit ne Boboshtice dhe ajo e 
kumbulles ne Dardhe.Restorantet dhe tavernat neBoboshtice e Dardhe sherbejne, jo vetem per turistet, por dhe per banoret 
e Korces dhe me gjere. 
Aktivitetii turizmit ne kete zone nxit, prodhimin bujqesore e artizanal, vemendjen ndaj trashegimise, te gjitha keto ne 
funksion te turisteve. Pra sektori turizmit sjell rritje të të ardhurave në komunitet dhe si rrjedhojë zhvillim ekonomik të 
kësaj komune. 
Ka disa festa tradicionale të cilat e pasurojnë ofertën turistike të zonës, të tilla si: festa e Ristozit, festa e Shën Mërisë, që 
ndryshe nga simotrat e saj festohet në 16 Gusht, pasi kjo ditë përkon dhe me atë të shoqatës së dardharëve “Shpresa”. Gjatë 
festimeve, krahas riteve fetare kërcehet edhe vallja e dardharëve. 
 Disa shifra: 

- Komuna ka 9 fshatra, ku turizmi me shume zhvillohet ne 5 fshatra (Dardhe, Boboshtice, Drenove).
- Merren me kete aktivitet rreth 35 familje. Ka gjithesej 11 hotele, 10 bare restorante 
- 11 shtepi miqesh per pritjen e turisteve, Gjithesej 120 dhoma me 210 shtreter. 
- Behet festa e Shen Merise me 15 Gusht ne Boboshtice me pjesmarrjen e shume vizitorve 

 Problemet :
- Ne pergjithesi ka nje infrastrukture te pergjitheshme qe nuk i pergjigjet nivelit turistik te pritjes turistike
- Mungesa e nje zyre te turizmit dhe informacionit
- Nuk ka materiale informimi dhe orientimi per vizitoret qe vijne ne Drenove (guida, harta, broshura etj.)
- Mungesa e pervojes per tu njohur me kerkesat e turistit, per permiresimin e sherbimit apo  ofertes per turistet.
- Nuk ka formime dhe nje bashkepunim ne nivelin e duhur ndermjet personave qe merren me turizem 
- Mungese mjetesh, financiare e teknike per zhvillimin e turizmit. 
- Nuk ka Guide te çertifikuar per pritje dhe shoqerimin e turizmit 

 
Objektivi strategjik 

Te terheqe nje numer te madh turistesh per te vizituar dhe per te qendruar ne territorin e Drenoves duke zhvilluar pikerisht 
infrastrukturen e turizmit, agroturizemin dhe sporteve dimerore
Turizmi ka nje influence direkte mbi te gjitha aktivitetet e tjera ekonomike te territorit Drenove duke rritur mbi te gjitha 
dinamiken e procesit te zhvillimit socialo-ekonomik.Zhvillimi i turizmit nxit zhvillimin e sektoreve te tjere dhe rrit te 
ardhurat e banoreve te komunes Drenove, te atyre qe merren me turizmin, por edhe te atyre qe merren me aktivitete tjera ne 
funksion te tij. 
 Pritje: 

- Ngritja  ne nivelet e kerkuara te zhvillimit te  turizmit si sektor me prioritet per territorin
- Ngritja e zyres të informacionit turistik, bashkepunimi me zyra te tjera brenda e jashtë vendit,
- Zhvillimi i turizmi familjar dhe urban, agroturizmi, restaurimi i objekteve kulturore-fetare
- Sistemimi i mjedisit dhe ngritja e ambjenteve çlodhese e sportive.
- Synimi eshte qe nga 5000 turist  ne 2012 te shkoj numeri ne 25-30 000 turiste ne vitet 2020
- Ketij synimi ti pergjigjemi dhe me zhvillimin e sektorve te tjere ne funksion te turizmit

 Rruga e ndryshimit:
- Te krijohen struktura te komunitetit qe te harmonizojne punet me pushtetin  qe te paraprijne zhvillimin 

perspektiv dhe te qendrueshem te infratruktures turistike
- Ofrimi i paketave turistike në mënyrë që të tërhiqet oferta turistike
- Te sensibilizohet komuniteti sepse ato jane aktoret e vertete te zhvillimit
- Te behen studime dhe projekte per nje zhvillim turistik me orientim  gjetjen e burimeve materiale e 

financiare. 
 Disa akse te identifikuara nga aktore lokale:

- Te permiresohet bashkepunimi i komunitetit me pushtetin per administrimin e mire te projekteve dhe fondeve
- Te vihen  kushtet e zhvillimit te aktiviteteve turistike: te vihen taksa per  fjetjet dhe sherbimet 
- Te shfrytezohen vlerat historiko-kulturore per zhvillimin e turizmit
- Te permiresohet puna e drejtuesve dhe te krijohet nje terren i pershtatshem e terheqes per investime te vendit dhe 

te huaja 
- Intensifikimi i prezantimeve në panaire si dhe në programet e rrjeteve më të njohura mediatikë
- Te permiresohet harmonizimi i kontributeve te shtetit dhe aktorve
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Projektet turistikeqë do të zbatohen sipas prioriteteve nga aktorët lokalë 

Projektet Aksionet  Aktorët  

Afati/etapat 

Kushtet e realizimit Rezultatet e pritura 

12
-1

4 

15
-1

7 

18
-2

0 
 

Ndërtim shtëpi 
për familjarë 
dhe hotele për 
pritje të 
turistëve

Sensibilizimi,  
identifikimi dhe 
vlerësimi i gjendjes 
aktuale 
Studimi, hartimi i 
projekteve 
zhvilluese 
Ngritja e një sistemi 
administrimi dhe 
promovimitë 
aktiviteteve 

Pushteti vendor 
dhe qendror 
Komuniteti 
Ish drenovarët,  

Shoqata 

Partnerë të tjerë 
Bankat 

+ +

Sensibilizimi i 
komunitetit për 
aktivitetin e turizmit, 
ruajtja e identitetit të 
territorit, koordinimi i 
investimeve të 
komunitetit, 
emigracionit, ish 
drenovarëve, biznesit 
dhe aktorëve të tjerë. 
Aplikimi i sistemit të 
kreditit 

Përmirësohet niveli 
ekonomiko- 
shoqëror, 
rritet aktiviteti 
turistik, 
rritet interesi për të 
investuar në 
Drenovëi shumë 
banorëvedhe 
emigrantëvetë 
larguar. 
Organizimi  i tyre ne 
shoqaten turistike  

Përmirësimi i 
nivelit të pritjes 
dhe shërbimit 
ndaj turistëve 

Studimi klientelës 
dhe kërkesës së tyre 
Angazhimi dhe 
formimi i personave 
që merren me agro 
turizëm

Komuna,  
grupet e interesit 
aktorë të tjerë 
rajonalë emë 
gjerë. 

+ + +

Prezantimi i kërkesës 
dhe ofertës për klientët, 
promovimi i 
llojshmërisë dhe 
cilësisë të shërbimeve 

Përmirësohet pritja e 
turistëve dhe rritet 
numri i tyre. 

Qendër (zyrë) 
informacioni 
për turizmin 

(ngritja e një 
shtëpie turizmi 
dhe kulture në 
Drenovë 

Përcaktimi i vendit 
Studimi dhe hartimi 
i projekteve, 
identifikimi i 
aktiviteteve të 
ndryshme në 
funksion të tyre 
(p.sh guidë, etj.) 

Komuna 
Shteti 
Komuniteti 
Partnerë të tjerë 
(nga vendi dhe të 
huaj) 

+ +

Sensibilizim i 
komunitetit dhe 
koordinimi i 
aktiviteteve me 
pushtetin vendor dhe 
komunën. 
Pajisja me mjetet e 
duhura 
Një sistemfinancimi 
siguron vazhdimësinë e 
Qendrës . 

Bëhet koordinimi i 
aktiviteteve të 
turizmit, 
rritet niveli i 
shërbimit dhe 
pjesëmarrja e 
turistëve,
Ofron paketa 
turistike dhe rritet 
numri i turisteve 

Organizimi i 
panaireve, 
ditëve festive 
dhe promovimi 
i vlerave 
turistike 

Studimi dhe 
përcaktimi i 
aktiviteteve  
Hartimi 
programeve 
Organizimi 
aktiviteteve 

Komuna, grupet 
komunitare, 
iniciativa private, 
aktorë të tjerë 

+ + +

Bashkëpunimi midis 
aktorëve. 
Angazhimi i 
iniciatorëveqë merren 
me turizëm. 

Gjallërohet jeta në 
KomunënDrenovë 
dhe rritet ardhja e 
vizitorëve 

Guidë e 
certifikuar për 
kulturën dhe 
turizmin në 
Drenovë 

Mbledhja e 
informacionit për 
hartimin e guidës 
Hartimi i guidës 
Njohja nga 
Ministria ë Turizmit 

Pushteti vendor 
dhe qendror, 
Komuniteti 
Ish drenovarët, 
shoqata,
partnerë të tjerë 

+

Koordinimi i guidës 
me aktivitetin e 
shoqatës të turizmit 
dhe të kulturës. 
Guida të pasqyrojë 
vlerat historiko-
kulturore dhe turistike. 

Publikon dhe jep 
informacion përvlerat 
dhe zhvillimin e 
Komunës. 

Guida per 
shoqerimin e 
turistve 

Identifikimi i 
personave 
Formimi i tyre 

Pushteti vendor 
Komuniteti 
Aktoret e 
turizmit, te tjere 

+ +
Te jene te rinje dhe 
formimin e duhur per 
komunikim dhe njohje 
te territorit 

Permiresohet niveli i 
pritjes dhe rritet 
numri i turisteve 
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Projektet turistikeqë do të zbatohen sipas prioriteteve nga aktorët lokalë 

Projektet Aksionet  Aktorët  

Afati/etapat 

Kushtet e realizimit Rezultatet e pritura 

12
-1

4 

15
-1

7 

18
-2

0 
 

Ndërtim shtëpi 
për familjarë 
dhe hotele për 
pritje të 
turistëve

Sensibilizimi,  
identifikimi dhe 
vlerësimi i gjendjes 
aktuale 
Studimi, hartimi i 
projekteve 
zhvilluese 
Ngritja e një sistemi 
administrimi dhe 
promovimitë 
aktiviteteve 

Pushteti vendor 
dhe qendror 
Komuniteti 
Ish drenovarët,  

Shoqata 

Partnerë të tjerë 
Bankat 

+ +

Sensibilizimi i 
komunitetit për 
aktivitetin e turizmit, 
ruajtja e identitetit të 
territorit, koordinimi i 
investimeve të 
komunitetit, 
emigracionit, ish 
drenovarëve, biznesit 
dhe aktorëve të tjerë. 
Aplikimi i sistemit të 
kreditit 

Përmirësohet niveli 
ekonomiko- 
shoqëror, 
rritet aktiviteti 
turistik, 
rritet interesi për të 
investuar në 
Drenovëi shumë 
banorëvedhe 
emigrantëvetë 
larguar. 
Organizimi  i tyre ne 
shoqaten turistike  

Përmirësimi i 
nivelit të pritjes 
dhe shërbimit 
ndaj turistëve 

Studimi klientelës 
dhe kërkesës së tyre 
Angazhimi dhe 
formimi i personave 
që merren me agro 
turizëm

Komuna,  
grupet e interesit 
aktorë të tjerë 
rajonalë emë 
gjerë. 

+ + +

Prezantimi i kërkesës 
dhe ofertës për klientët, 
promovimi i 
llojshmërisë dhe 
cilësisë të shërbimeve 

Përmirësohet pritja e 
turistëve dhe rritet 
numri i tyre. 

Qendër (zyrë) 
informacioni 
për turizmin 

(ngritja e një 
shtëpie turizmi 
dhe kulture në 
Drenovë 

Përcaktimi i vendit 
Studimi dhe hartimi 
i projekteve, 
identifikimi i 
aktiviteteve të 
ndryshme në 
funksion të tyre 
(p.sh guidë, etj.) 

Komuna 
Shteti 
Komuniteti 
Partnerë të tjerë 
(nga vendi dhe të 
huaj) 

+ +

Sensibilizim i 
komunitetit dhe 
koordinimi i 
aktiviteteve me 
pushtetin vendor dhe 
komunën. 
Pajisja me mjetet e 
duhura 
Një sistemfinancimi 
siguron vazhdimësinë e 
Qendrës . 

Bëhet koordinimi i 
aktiviteteve të 
turizmit, 
rritet niveli i 
shërbimit dhe 
pjesëmarrja e 
turistëve,
Ofron paketa 
turistike dhe rritet 
numri i turisteve 

Organizimi i 
panaireve, 
ditëve festive 
dhe promovimi 
i vlerave 
turistike 

Studimi dhe 
përcaktimi i 
aktiviteteve  
Hartimi 
programeve 
Organizimi 
aktiviteteve 

Komuna, grupet 
komunitare, 
iniciativa private, 
aktorë të tjerë 

+ + +

Bashkëpunimi midis 
aktorëve. 
Angazhimi i 
iniciatorëveqë merren 
me turizëm. 

Gjallërohet jeta në 
KomunënDrenovë 
dhe rritet ardhja e 
vizitorëve 

Guidë e 
certifikuar për 
kulturën dhe 
turizmin në 
Drenovë 

Mbledhja e 
informacionit për 
hartimin e guidës 
Hartimi i guidës 
Njohja nga 
Ministria ë Turizmit 

Pushteti vendor 
dhe qendror, 
Komuniteti 
Ish drenovarët, 
shoqata,
partnerë të tjerë 

+

Koordinimi i guidës 
me aktivitetin e 
shoqatës të turizmit 
dhe të kulturës. 
Guida të pasqyrojë 
vlerat historiko-
kulturore dhe turistike. 

Publikon dhe jep 
informacion përvlerat 
dhe zhvillimin e 
Komunës. 

Guida per 
shoqerimin e 
turistve 

Identifikimi i 
personave 
Formimi i tyre 

Pushteti vendor 
Komuniteti 
Aktoret e 
turizmit, te tjere 

+ +
Te jene te rinje dhe 
formimin e duhur per 
komunikim dhe njohje 
te territorit 

Permiresohet niveli i 
pritjes dhe rritet 
numri i turisteve 
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KULTURA 

Situata aktuale
Aktualisht Komuna Drenovë nuk ofron shumë në drejtim të aktiviteteve kulturore dheargëtimit në kohën e lirë. Në 
anketimin e realizuar me banorët e komunës, rreth 70% e tyre janë të pakënaqur me programet artistike/kulturore e sportive 
në Komunë, pavarësisht se këtu gjenden 4 qendra sportive. Edhe pse numri i qendrave sportive është i konsiderueshme 
gjendja e tyre është relativisht e dobët. Ndërsa, për sa i përket shërbimeve për të rinjtë, mbi 50% e banorëve janë të 
pakënaqur dhe shumë të pakënaqur. Në territorin e Komunës nuk ka biblioteka publike përveç disa këndeve me libra në 
shkolla. Para viteve 1990 ka funksionuar në Komunë 1vatër kulture e cila aktualisht nuk funksionon. Muzeu etnografik 
është në rikonstruksion. Dardha është një fshat i krijuar rreth viteve 1600. Në vitin 1768 u çel shkolla e parëgreke. Në fund 
të shekullit të XIX filloi të funksionojë shkolla evajzave e drejtuar nga mësues dhe mësuese vendase. Në vitin 1917u hap 
shkolla e pare shqipe. Kulmin e zhvillimit Dardha e arriti në vitin 1913 kur në fshat numëroheshin 500 shtëpi. Dardha e 
sotme ka mbetur një fshat i vogël ku s’ka fëmijë për në shkollë. 
Disa të dhëna : 

 Kisha e Shën Elenës dhe Shën Kostandinit nuk përfaqësojnë vetëm objekte kulti, por edhe një terren interesant për 
t’u eksploruar. Kjo kishë përmendet veçanërisht për festimin e 21 Majit, ku njerëzit përveç ritualit fetar, kalojnë 
disa orë të këndshme në ajrin e pastër dhe mjedisin gjelbërues. 

 Kisha e Ristozit,është një nga kishat më të vjetra të rajonit. Ndonëse është e vogël në përmasa, ajo mbledh çdo vit 
mijëra banorë korçarë me rastin e mbylljes së festës së Pashkëve, prandaj është quajtur “Fluturimi i Zotit”. 

 Kisha e Shën Marisë në Boboshticë përveç vlerave që mbart duke treguar hershmërinë e saj, përmendet për 
festimin e saj në 15 gusht, ku numrit të zakonshëm të banorëve që kryejnë festimet fetare i shtohet edhe numri i 
emigrantëve që vijnë nga Greqia. 

 Problemet :
- Në përgjithësi ka një infrastrukturë të përgjithshme të jo të plotë që nuk i përgjigjet vlerave kulturore të sotme 

dhe të së shkuarës, 
- Mungesa e investimeve për mirëmbajtjen bën që gjendja e objekteve kulturore monumentalë të jetë jo e mirë, 
- Nuk kanë rrugë lidhëse ndërmjet kishave, 
- Nuk ka guidë të çertifikuar për shoqërimin ë turistëve në objektet fetare turistikë 
- Mungesë e mjeteve të mjaftueshme financiare dhe teknike, të sistemit të shoqërimit dhe të administrimit të 

kësaj fushe. 
-

Objektivi strategjik 
- Të ruhen dhe të restaurohen monumentet historikë dhe të promovohen aktivitete kulturore që ti shërbejnë 

zhvillimit të turizmit kulturor. 
- Promovimi i zonave të mbrojtura dhe brenda tyre i monumenteve të natyrës si dhe i aktiviteteve kulturore në 

këto objekte shërben direkt në zhvillimin e turizmit natyror e kulturor në parkun Kombëtar “ Bredhi i 
Drenovës”. Nga ardhja e turistëve në Drenovë përfitojnë dhe mjaft sektorë të tjerë dhe rrjedhimisht rritet 
mirëqenia social-ekonomike e popullsisë.  

Pritet : 
- Të ri ngrihet në nivelet historike të trashëguara me një prezantim sa më mirë në të sotmen,  
- Ngritja e infrastrukturës në përgjithësi dhe asaj kulturore në veçanti, 
- Të restaurohen kishat dhe të ndërtohen objekte të reja kulturorë për t’ju përgjigjur fluksit gjithnjë në rritje të 

vizitorëve. 
 Rruga e ndryshimit :

1. Të krijohen struktura të komunitetit që ti harmonizojnë punët me pushtetin që ti paraprijnë ri ngritjes së 
vlerave kulturorë monumentale. 

2. Të sensibilizohet komuniteti sepse ata janë aktorët ë vërtetë të zhvillimit dhe të afirmimit të vlerave 
historike e kulturore të trashëguara,  

3. Të bëhen studime dhe projekte për një restaurim të objekteve ekzistuese me një orientim për gjetjen ë 
burimeve materiale e financiare. 

 Akset e ndryshme të punës të identifikuara nga aktorët lokalë:
- Të përmirësohet bashkëpunimi i komunitetit me pushtetin për administrimin e mirë të projekteve dhe fondeve. 
- Të shfrytëzohen vlerat historiko-kulturore për zhvillimin e sektorëve të tjerë  
- Të përmirësohet puna e drejtuesve të Drenovës dhe të krijohet një terren i përshtatshëm bashkëpunimi me të gjithë 

grupet e interesit dhe aktoret e përfshirë në proces. 
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Projektet e fushës së kulturësqë do të zbatohen sipas prioriteteve nga aktorët lokalë 

Prioritetet Aksionet  Aktorët  
Afati/etapat Kushtet e 

realizimit 
Rezultatet e 
pritura 12 

-14 
15 
-17 

18 
-20 

Shtëpi për 
turizmin dhe 
kulturën 

Identifikimi i vendit, 
kapaciteteve dhe 
mjeteve të nevojshme 
për realizimin e këtij 
projekti 
Sensibilizimi i 
aktorëve 
Shkëmbime dhe 
binjakëzime me 
partnerë të interesave 
të njëjtë. 

Pushteti lokal, 
rajonal e qendror  
USAID 
Komuniteti  
Shoqëria“Dardhare 
Shpresa” 
Aktorët e tjerë 
brenda dhe jashtë 
vendit 

+ Sensibilizimi i 
aktorëvedhe 
pjesëmarrjae 
komunitetit 
Gjetja dhe 
vendosja 
epartneritetit për 
bashkëpunim 

Gjallërohet jeta 
kulturore 
artistike, 
Shërben si 
qendër 
takimesh, 
trajnimesh dhe 
aktivitetesh të 
tjera,veçanërisht 
për rininë. 
Përfitim 
përgjithshëm i 
komunitetit 

Restaurimi i 
kishave 

Identifikimi i gjendjes 
dhe nevojave për 
restaurim 
Studimi dhe hartimi i 
projekteve 
Gjetja dhe vendosja e 
partneritetit 

Pushteti lokal, 
rajonal e qendror  
Komuniteti 
Emigrantët 
IMK Tiranë 
DMK Korçë 
Aktorë të tjerë 
brenda dhe jashtë 
vendit 

+ + Të ruhet identiteti 
i vlerave të 
trashëguara 
Koordinim i 
aktiviteteve dhe 
aktorëve 
pjesëmarrës në 
këto projekte 
Sigurimi i 
vazhdimësisë të 
restaurimit 

Rivendosen 
vlerat e duhura 
në kisha 
Ruhen vlerat 
historike 
kulturore 
Rritet fluksi i 
vizitorëve dhe 
shtohet 
aktiviteti i 
turizmit 
Prania e 
kishave, 
gjallërim i 
vlerave 
shpirtërore 
fetare 

Obelisk 
historik 

Sensibilizim  
Përcaktimi i vendit 
dhe i mjeteve të 
nevojshme për 
realizimin e këtij 
projekti 

Komuna 
Komuniteti  
Partnerë të tjerë 

ShoqëriaDardhare“ 
Shpresa “ 

+ + Sensibilizimi i 
komunitetit për 
pjesëmarrje 
Të pasqyrojë 
vlerat historike –
kulturore të së 
kaluarës së ndritur 

Pasqyrimi i 
vlerave 
historike 
tëDrenovës 
Monument 
identifikimi i 
Drenovës 

Mbrojtja, 
vlerësimi, 
promovimi i 
trashëgimisë 
kulturore, 
historike dhe 
monumentale 

Sensibilizimi i 
komunitetit dhe 
institucioneve 
përkatëse për 
trashëgiminë 
Aktivitete 
përpromovimin e 
vlerave 

Komuna, IMK, 
DRMK Korçë, 
komuniteti fetar 
dhe aktorët e të 
tjerë 

+ Përcaktimi i një 
programi për 
mënyrën dhe 
kohën e vizitave 
të kishave dhe 
objekteve të tjera 
të trashëgimisë. 

Vlerësohet 
trashëgimia 
kulturore - 
historike në 
nivel kombëtar 
dhe më gjerë. 
Bëhet më 
tërheqëse për 
vizitorët 

Kthimi ne 
muze te 
Minieres se 
Drenoves 

Vleresimi dhe hartimi 
i projektit per 
funksionimin si 
qender e trashegimise 
minerare 

Komuna, IMK, 
DRMK Korçë, 
aktorët e të tjerë 

+
Sensibilizimi i 
komunitetit dhe 
institucioneve 
përkatëse për 
trashëgiminë 

Vleresohet 
trashegimia dhe 
rritet numri I 
vizitoreve 
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BUJQËSIA
Situata aktualë 
Rajoni i Korçës është njohur tradicionalisht për bujqësinë e zhvilluar dhe në këtë aspekt edheKomuna e Drenovës 
paraqet një pasqyrë pozitive. Komuna Drenove eshte territor me aktivitet pergjithesisht bujqesor dhe disponon 2566 ha 
me pyje, 2432 ha toke bujqesore (2363 ha toke are, 154 ha pemetore, 45 ha vresht). Fshatrat qe disponojne siperfaqe me 
te madhe jane Mborje me 514 ha, Drenova 442 ha, Qatrom me 408 ha, Ravonik me 334 ha dhe Boboshtice me 328 ha, 
etj. Ne strukturen e mbjelljeve pjesen kryesore e zene dritherat (grure, miser), te pasuar nga pemetaria me 170 ha (mani, 
kumbulla, molla etj), ne siperfaqe  me te pakta patatja, perimet etj. Pergjithesisht rreth 85 % e familjeve kane aktivitet 
bujqesor. Pra bujqësia bazohet kryesisht në tokën arë dhe pemëtarinë, të cilat respektivisht japin prodhime të drithit dhe 
frutave.
Të famshme janëplantacionet e “Manit të Zi” të Drenovës që shërben kryesisht për prodhimin e rakisë sëmanit. Më 
poshtë pasqyrohen në tabela të dhënat kryesore për bujqësinë në Komunën e 
Disa shifra: 

 9 fshatra, nga te cilet 8 prej tyre qe pergjithesisht merren me bujqesi 
 4056 ha tokë gjithsej,ku2363ha janëarë, 150 ha janëpemishte,43 hamullishte dhe 1500 hapyje.
 Ka një rritje të rendimentit dhe të prodhimit në fruta, patate, grurë, vreshta etj.
 Ka përmirësim të farave, mekanizim dhe rritje të aktivitetit të fermave.

Problemet: 
 Niveli i prodhimit akoma është i ulët, i pa përshtatshëm për të dalë në treg.  
 Janë të organizuar mjaft dobët dhe për rrjedhojë gjendja aktuale e bujqësisë nuk është shumë premtuese, 
 Infrastrukturë urbane dhe bujqësore me mangësi të theksuara, bujqësi me shkallë të ulët organizimi, 

mekanizimi dhe përdorimi i inputeve bujqësore i pakët, 
 Mosnjohja e teknologjive te reja ne pemetari, shkalla e ulet e njohjes dhe te perdorimit te inputeve 

bujqesore, kjo dhe per mungese te keshilles teknike te specializuar.  
 Mungesa e promovimit te prodhimeve te Drenoves si produkte shume cilesore. 
 Kosto e lartë prodhimi, përpunimi dhe marketingu edhe pse krahu punës është imjaftueshëm, 
 Iniciativa të dobëta në sektorin bujqësor,
 Pamjaftueshmëri mjetesh financiare e teknike të nevojshme për zhvillimin e bujqësisë dhe të sistemit 

mbështetjes së saj (kapitali fillestar, mbështetje shtetërore me programe, kredi të buta, subvencione etj.)
Objektivi strategjik 
Të fokusohet në prodhimin e prodhimevebujqësorë tradicionalë duke përmirësuar cilësinë dhe marketingun e tyre. 
Aktiviteti bujqësor përbën sektorin bazë të ekonomisë, bujqit duhet të kultivojnë prodhime tradicionale dhe cilësore për 
vetë konsum, për turistët dhe për treg më të gjerë. Prodhuesit duhet të bashkëpunojnë për të rritur sasinë, cilësinë dhe të 
përmirësojnë marketingun duke shfrytëzuar emrin e mirëtë Drenovës si logo për prodhimet e tyre. 
 Pritjet:  

 Të gjallërohen aktivitetet bujqësore dhe të vlerësohet prodhimi për të krijuar një dinamikë të zhvillimit të 
bujqësisë në të gjithë territorin e Komunës, 

 Të krijohen lidhje me fushat dhe sektorët e tjerë për të cilat produktet dhe nënproduktetbujqësore të zonës 
mund të shërbejnë si bazë për zhvillimin dhe fuqizimin e tyre. 

 Të vlerësojmë, shfrytëzojmë dhe harmonizojmë elementët e traditës me kërkesat bashkëkohore për të 
mbështetur sektorin bujqësor duke përmirësuar ndjeshëm efektivitetin dhe rritur të ardhurat.

 Rruga e ndryshimit:
 Të identifikohen individët dhe kapacitetet që ata zotërojnë me qëllim përfshirjen e tyre në projekte dhe 

programe të zhvillimit bujqësor. 
 Të krijohen struktura të organizimit të prodhuesve sipas fushave dhe në nivel komune. 
 Të lehtësohet shtimi sasior dhe rritja cilësore e prodhimeve bujqësore nëpërmjet hartimit të programeve 

zhvillimore, projekteve teknike, administrimit më tëmirë të fondeve dhe prodhimit. 
 Të vlerësohet dhe të merret parasyshkërkesa e tregut, në veçanti ajo e turistëve dhe e restoranteve lokalë 

dhe të reflektohet në orientimin e strukturës së sipërfaqeve të mbjella me bimët bujqësore.
 Të gjenden dhe vihen në zbatim mekanizmat e vlerësimit të prodhimit bujqësor.  
 Të shtohen kapacitetet grumbulluese, magazinuese, konservuese dhe përpunuese të prodhimeve 

bujqësore. 
 Akset e ndryshme të punës të identifikuara nga aktorët lokalë

 Zhvillimi i infrastrukturës bujqësore si rrjeti i kanaleve vaditëse, rrugëve lidhëse, tregu bujqesor 
 Zhvillimii bujqësisë në përgjithësi dhe i sektorëve të saj me rëndësi parësore për kushtet e Komunës të 

Drenovës në veçanti si ai pemëtarisë, foragjereve, patates, bimëve mjekësore, përpunimit të frutave, etj.. 
 Rritja e shkalles të mekanizimit në bujqësi dhe ulja e kostos të prodhimit. 
 Shitjae prodhimeve bujqësore për agroturizmin dhe tregun e gjerë me Logon “ Drenova” 
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Projektet në bujqësiqë do të zbatohen sipas përparësive nga aktorët lokalë 

Projektet 
parësorë Aksionet Aktorët 

Afate/etapa
Kushtet e realizimit Rezultatet e pritura 12

-
14

15
-
17

18
-
20

Rihabilitimi i 
kanaleve te 
kullim – ujitje 
te fshstrave 
Drenove, 
Qatrom, 
Ravonik, Turan 

Identifikimi i 
situatës aktuale 
hartimi i projekteve, 
studimi teknik dhe 
ekonomik, 

Komuna, 
Komuniteti, 
DRBU
Korçë,
Donatorë 
dhe partnerë 
të tjerë 
teknikë dhe 
financiarë +

+

Sensibilizimi dhe 
kontributi i komunitetit, 
identifikimi 
isipërfaqeve dhe 
prodhuesve. 
Organizimi i fermereve 
per administrimin e 
rrjeteve ujitese, 
konsulta teknike

Permiresohet sistemi 
kullimit per 1300 ha 
Vaditen rreth 800 ha 
sipërfaqe bujqësore në  
Përfitojnë 1300familje 
Rritet rendimenti, 
prodhimi dhe te ardhurat 
e familjeve ne 4 fshatra 

Shtimi i 
sipërfaqeve të 
pemëtarisë, 
kryesisht me 
arrore 

Përmirësimidh
e përdorimi i 
farave dhe 
inputeve 
cilësorë 

Identifikimi i 
fermave , 
prodhuesvedhe 
sipërfaqeve 
Studimi tekniko-
ekonomik dhe 
tregtar 
Aplikimi i 
teknikave të reja 
perspektive 

Komuna,  
Komuniteti, 
DRBU
Korçë,
Donatorë 
dhe partnerë 
të tjerë 
teknikë dhe 
financiarë 

+

+

Sensibilizimi dhe 
pjesëmarrja e 
komunitetit, 
motivimi i grupeve dhe 
individëve me interesa 
përbujqësinë. 
Konsulta teknike 
Përfshirja në programe 
zhvillimi,financiarë dhe 
kreditimi. 

Përmirësimi dhe rritja e 
prodhimit 
Përmirësimi i tregtimit 
dhe vlerësimi sipas 
vlerës së shtuar i 
prodhimeve Organizimi 
i prodhuesve, punësimi, 
rritja e të ardhurave dhe 
Mbrojtja e identitetit të 
prodhimeve përmes 
logos “« Drenova»”

Përmirësimi i 
kushteve të 
prodhimit dhe 
tregtimit, 
mekanizimit, 
ruajtjes dhe 
marketingut të 
prodhimeve 

Identifikimii 
situatës dhe i 
prodhuesve, 
studimi ekonomik 
për projektin e 
futjes së 
mekanikëse të 
agropërpunimit 

Komuna,  
Komuniteti, 
DRBU
Korçë,
Donatorë 
dhe partnerë 
të tjerë 
teknikë dhe 
financiarë  

+

+

Motivimi i prodhuesve 
dhe kontributeve të tyre 
Përmirësimi i 
menaxhimit dhe 
administrimit të 
prodhimit dhe tregtimit 
të prodhimeve 
bujqësore  
Konsulta teknike 
Programe specifike 
financiare dhe kreditimi 
Mbështetja në përvojën 
më të mirë të rajonit 
tëKorçës

Rritja e prodhimit  

Ulja ë kostos 

Përmirësimi i nivelit 
ekonomik 

Zgjidhja e furnizimit me 
prodhime bujqësore në 
kohë, sasi e cilësi  

Prodhimi 
“BIO” 

Prodhime “bio” të 
patates mollëvedhe 
rakisë së manit 

Partnerë 
teknikë e 
financiarë, 
DRBU,MK, 
IBB,
Donatorë

+ + +

Teknologji për 
prodhime “BIO” 
Certifikimi i prodhimit  
Përdorimi iLogos 
“Drenova”

Prodhimi dhe tregtimi 
me logo” « Drenova»” i 
4000 kv patate 

Përpunimi i 
frutave
(prodhim rakie, 
tharje, narden, 
reçel mani, etj.) 

Identifikimii 
iniciativave, 
studimi dhe hartimi 
i projekteve, 
ngritja e linjave të 
përpunimit 

Partnerë 
teknikë 
efinanciarë 
DRBUMK
Donator të 
vendit dhe të 
huaj, etj. 

+ +

Të kooperojnë në nivel 
grupi dhe territori 
administrativ, 
Të përpunojnë fruta dhe 
perime  
Të përfaqësohen më 
logon “Drenova”

Krijohet zinxhiri i 
prodhimit, përpunimit 
dhe tregtimit të 
prodhimeve 
tëfrutikulturës 
Nxjerrja në treg e 
produkteve të reja dhe 
cilësore 
Rritet aktiviteti i 
prodhuesve dhe 
prodhimi bujqësore

Marketingui 
prodhimeve 
bujqësorë dhe 
bimëve 
mjekësore  

Identifikimi i 
iniciativave, 
studimi dhe hartimi 
iprojekteve,ngritja e 
objekteve të ruajtjes 
dhe tregtimit. 
Ngritja e një tregu 
të hapur ditor. 
Organizimi i 
pazareve javorë dhe 
mujorë 

Komuna 
Grupet 
përfitues, 
partnerë 
teknikë dhe 
financiarë, 
donatorë të 
vendit dhe të 
huaj, etj. 

+ +

Përcaktimi i produkteve 
(patate, kumbull, raki 
kumbulle, reçelra, 
kumbull e thatë,bimë 
mjekësore, etj.  
Përcaktimi 
imodaliteteve të 
funksionimit 
Certifikimi dhe 
përdorimi ilogos 
“Drenova”

Vlerësohen prodhimet 
dhe produktet e 
fermerëve të Komunës të 
Drenoves, Furnizohet në 
kohë, sasi dhe cilësi 
tregu vendas, ai turistik i 
Drenovës, por edhe 
tregje të tjera. 
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BLEGTORIA

Situata aktuale 
Drenova ka pasur dhe ka një traditë të hershme në mbarështimin e blegtorisë. Ka qenë ky sektor që ka siguruar të ardhura për 
zhvillimin e zejtarisë dhe të tregtisë duke i dhënë mundësi për të siguruar lidhje të shumta. Blegtoria ështënjë sektor që 
dominon aktivitetin ekonomik në të gjithë fshatrat e komunës. Kryesisht mbarështohen dhentë, dhitë, gjedhi, bletët dhe 
njëthundrakët. Shumë blegtorë merren dhe më tregtinë e bagëtive. 
Zhvillimi i blegtorisë në Komunën e Drenovës kontribuon në mirëqenien e banorëve. Siç u përmend edhe më sipër në 
Komunë funksionon industria e përpunimit të mishit dhe qumështit, të cilat janë dy industri që bazohen fort në blegtorinë e 
fermerëve të zonës. Më poshtë po japim disa tabela që pasqyrojnë të dhënat bazë mbi blegtorinë. Me gjithë përmirësimet e 
dukshme gjendja aktuale e prodhimit blegtoral nuk mund ti përgjigjet në mënyrë adekuate zhvillimit ekonomik e shoqëror të 
komunës dhe të turizmit në veçanti. 
 Disa shifra:  

 570 blegtorë, shumë familje të tjera merren dhe në blegtori, 
 968 gjedh, 776lopë, është përmirësuar raca më IA në 750 krerë lopë, 
 5500 bagëti të imta, është përmirësuar raca në 100% të krerëve krerë, 
 200 koshere bletë, 16000 shpendë, 300 njëthundrakë 
 Është rritur rendimenti për të gjithë llojet, racat dhe kategoritë e kafshëve, 
 Organizimi i blegtorëve është në proces, por ai duhet te përshpejtohet.

 Problemet: 
 Niveli i ulët iprodhimit nuk i përgjigjët kërkesave të tregut dhe në veçanti atyre të turizmit, 
 Mungesa e strukturave të organizimit të blegtorëve në funksion të grumbullimit, përpunimit, standardizimit, 

certifikimit dhe tregtimit të qumështit të transformuar,  
 Nuk ekzistojnë elementet fillestarë për rritjen e të ardhurave dhe normës tëfitimit nga vlera e shtuar e 

produkteve tëkëtij aktiviteti, 
 Pamjaftueshmëria e mjeteve financiare e teknike dhe e mekanizmave të përshtatshme të gjetjes dhe lëvrimit të 

tyre (kredi të buta me kushte lehtësuese, subvencione, grante, hua, etj.).  
 Shërbimi veterinar, zooteknik dhe ai i këshillimit të pa plotë dhe jo me efektivitet të mirë.

 
Objektivi strategjik 
Të zhvillohet prodhimi blegtoral dhe të synohet drejt cilësisë dhe logos nëmarketing per tregun turistik, rajonal dhe me gjere.
Aktiviteti blegtoral përbën gjithashtu një aktivitet bazë në ekonominë e territorit. Drenova tashmë është i njohur për prodhim 
mishi cilësor, qumështi, djathi e peshku. Prodhuesit e fshatrave të Drenovës duhet të përmirësojnë sasinë cilësinë dhe 
marketingun ë prodhimit blegtoral dukë shfrytëzuar emrin e Drenovësdhe të logos së saj.
 Pritet:

 Të gjallërohen më tej aktivitetet blegtorale dhe të vlerësohet prodhimi me synim certifikimin për të krijuar një 
dinamikë të zhvillimit të blegtorisë në të gjithë territorin e Komunës, 

 Të krijohen lidhje me fushat dhe sektorët e tjerë për të cilat produktet dhe nënproduktetblegtorale të 22port mund 
të shërbejnë si bazë për zhvillimin dhe fuqizimin e tyre, 

  Të vlerësojmë, shfrytëzojmë dhe harmonizojmë elementët e traditës me kërkesat bashkëkohore për të mbështetur 
sektorin blegtoral duke përmirësuar ndjeshëm efektivitetin dhe rritur të ardhurat.

Rruga ë ndryshimit:
 Të krijohen struktura të blegtorëve në bazë fshati dhe komune. 
 Të lehtësohet rritja e prodhimit nepermjet rritjes se madhësisë së tufave, mbrojtjen e shëndetit me vaksinimin për 

sëmundjet zoonotike, lehtësimi i kreditimit për shtimin numerik, përmirësimin gjenetik dhe mbarështues, 
 Të gjenden dhe vihen në zbatim mekanizmat e vlerësimit të prodhimit blegtoral.  
 Të shtohen kapacitetet grumbulluese, magazinuese, konservuese dhe përpunuese të prodhimeve blegtorale. 

Akset e ndryshme të punës të identifikuara nga aktorët lokalë:
 Të përmirësohet administrimi i tufave në të gjithë komponentët përbërës të mbarështimit, 
 Të përmirësohen rrënjësisht strukturat e organizimit të blegtorëve në nivel fshati dhe komune në funksion të përfitimit 

maksimal nga programet dhe projektet mbështetëse të Qeverisë Shqiptare dhe donatorëve të ndryshëm duke përfituar 
dhe administruar sa më 22por mjete financiare dhe asistencë teknike. 

 Të përmirësohen rrënjësisht shëndetësimi i tufave, nëpërmjet vaksinimit, gjurmimit dhe kontrollit të zbatimit të masave 
sanitare-veterinare sipas dhe mbështetur në rregullat e përcaktuara për mbrojtjen e shëndetit të kafshëve. 

 Mbështetje teknike, organizative dhe financiare për ndërtimin dhe funksionimin e organizimit të blegtorëve nëpërmjet 
kooperimit për grumbullimin, përpunimin dhe tregtimin e qumështit të transformuar, 

 Të favorizohen lidhjet e blegtorëve të kooperuar me sektorët dhe fushat e tjera të veprimtarisë ekonomike, si 
agroturizmi, artizanati, restorantet,etj.
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Projektet në blegtori që do të zbatohen sipas prioriteteve nga aktorët lokalë 

Projekte Aksione Aktorë 

Afate/etapa 

Kushtet e realizimit Rezultatet e pritura 
12 
-
14 

15 
-
17 

18 
-
20 

Përmirësimi 
iracave dhe 
shëndetësimi i 
bagëtive 

Shërbimi i 
inseminimit artificial 
dhenatyral me  
kafshë race të 
kontrolluara 

Formime dhe 
asistencë teknike 

Gjetja dhe vendosja e 
partneritetit 

Komuna 
Blegtorët 
DBUMK 
Korçë 

QTTB Korçë 

Partnerë të 
tjerë teknikë ë 
financiarë 

+

Sensibilizimi 
ikomunitetit 
Të shfrytëzohen 
kushtet dhe mjetet, në 
veçanti ato financiare 
dhe teknike 
Mundësia për tu 
mbështetur në përvojën 
më të mirë të 
rajonitKorçë 
Programe financiarë 
për kreditim, 
subvencion, grante, 
asistencë teknike, 
formim profesional, etj 
Ndjekja teknike 

Përmirësimi i racave 
dhe rritja e prodhimit 

Rritja e të ardhurave të 
blegtorëve 

Përfitim për të gjithë 
komunitetineDrenovës 

Ngritja ë 
baxhove dhe 
permiresimi i 
teknologjise se 
baxhove 
ekzistuese 

Identifikim vendi, 
ndërtesë dhe 
pajisjesh të 
nevojshme 
Kryerja e studimit 
tekniko-ekonomik 
Përgatitja dhe 
formimi i teknikëve 
për përpunimin 
dhekontrollin e 
qumështit dhe 
nënprodukteve të tij 

Gjetja dhe vendosja e 
partneritetit 

Komuna 
Blegtorët 
DRBU Korçë 

QTTB Korçë 

Partnerët 
etjerë teknikë 
e financiarë 

+

Identifikimi i grupit 
përkatës
Programe financiarë 
dhe kreditimi 

Mundësia për tu 
mbështetur në përvojën 
më të mirë të 
rajonitKorçë 

Përmirësimi i tregtimit 
të qumështit, përfitimi 
nga vlera e shtuar e 
prodhimit 
Nxitje për zhvillimin 
sasior e cilësor të 
aktiviteteve ekzistuese 
dhe investimeve përtë 
tjerë në këtë sektor 
Rritja e prodhimit 
Përmirësimi i shitjes së 
produktive në vend 
(për banorët dhe 
turizmin) 
Rritja e cilësisë të 
prodhimit, realizimi i 
certifikimit,vendosja e 
logos« Drenova»

Përmirësimi 
ishërbimit 
veterinar 

Studimidhe 
përcaktimi i 
funksionimit të këtij 
shërbimi Përgatitja e 
specialistëvenga 
territori i Drenovës 

Komuna, 
Grupet e 
blegtorëve 
DBUMK, 
QTTB Korçë,
Partnerët e 
tjerë 

+ +

Sensibilizimi 
iblegtorëve 
Normalizimi i grupit t ë 
blegtorisë 
Përcaktimi 
modaliteteve të 
funksionimit të këtij 
shërbimi 

Kryhet në vend 
shërbimi veterinar dhe 
i përmirësimitracor në 
gjedh dhe të imta. 
Shtohet numri i 
krerëve,  
Rritet prodhimi dhe të 
ardhurat. 

Marketingu i 
produkteve 
blegtoralë; 
djathë,mjaltë, 
mish,etj., si 
prodhime 
“BIO” 

Identifikimi dhe 
angazhimii 
fermerëvedhe 
produkteve që do të 
tregtohen, 
Përmirësimi i 
teknikave të 
përpunimit dhe 
ambalazhimit 

+ + +

Përcaktimi i 
produkteve (mjaltë, 
djathë dhe produktet e 
tjerë blegtorale etj.) 
Çertifikimi dhe 
përdorimi i logos 
Produkt zone:  
« DRENOVA» 

Rritet numri i krerëve, 
shtohenprodhimet 
blegtorale, 
Rritet dhe promovohet 
cilësia reale e 
produkteve blegtorale 
Vlerësohet çmimi në 
tregun turistik duke 
rritur të ardhurat dhe 
përmirësuar fitimin 



30

 
 

24 
 

ARTIZANATI 

Situata aktualë 
Ka një trashëgimi dhe traditë në artizanat. Prodhimet artizanale të tekstilit (veshje, qëndistari, qilima, etj.) janëtë njohura në 
këtë zonë dhe të pëlqyera në treg sidomos në atë të Korçës. Prodhimi i gurit dekorativ për ndërtimet ë reja dhe për 
infrastrukturën rrugore si dhe prodhimet prej druri karakteristikë tradicionale për këtë zonë. Prodhimi artizanal me produkte 
derivate përbën bazën e zhvillimit të sektorëve të tjerë sidomos ata të tregut turistik. Pas viteve 90,ndryshimet që ndodhën 
ndikuan edhe në fushën artizanatit shoqëruar kjo më një rënie të aktivitetit dhe të numrit tëpersonave që merreshin më këtë 
aktivitet. 

 Disa shifra: 
- aktualisht ka pak persona që merren me prodhimet artizanale, 
- prodhojnë vetëm për nevojat e veta dhe jo për treg, 
- grupe të vogla prej 3-4 specialistë që merren më prodhimin dhe tregtimin ë gurit dekorativ. 
- ... subjekte mobilieri merren me punimin e drurit që është karakteristikë për ndërtimet dhe pajisjet 

prej druri. 
- nuk ka ndonjë organizim të mirëfilltë të këtij sektori.  
-

 Problemet: 
- Niveli i prodhimit artizanal është i ulët, me rëndësi dhe peshë specifike ekonomike aktuale të vogël, 
- Subjekteve me drejtim prodhimesh artizanati të organizuara keq dhe me vizion jo të qartë për prodhim dhe 

tregtim për të ardhmen, 
- Pamjaftueshmëria e mjeteve financiare e teknike dhe e mekanizmave të përshtatshme të gjetjes dhe lëvrimit të 

tyre (kredi të buta me kushte lehtësuese, subvencione, grante, hua, etj.),  
-  Organizim në nivel të ulet i këtij aktiviteti. 

Objektivi strategjik 
 Të rritët sasia dhe shumëllojshmëria e prodhimeve artizanale, joshëse për banorët, turistët dhe tregun në përgjithësi,  
 Te shfrytëzohet mundësia që ofron në punësimin ebanorëve dhe në rritjen ë të ardhurave të tyre aktiviteti i prodhimeve 

artizanalë.
 Zhvillimi në veçanti të artizanatit tekstil (prodhime të mundshme të llojeve të ndryshme) dhe të artit të 

gurgdhendësve(gurë dekorativë për ndërtime dhe për infrastrukturën rrugore), të artit të prodhimeve me dru (për 
zbukurime dhe mobilie)  

 Pritet:
 Të gjallërohen aktivitetet artizanale dhe të vlerësohet prodhimi i tyre në të gjithë territorin e Komunës, 
 Të krijohen lidhje me fushat dhe sektorët e tjerë për të cilat produktet artizanale mund të shërbejnë si plotësues 

përzhvillimin dhe fuqizimin e tyre, si turizmi, hotelet, panairet në ditët e festave fetare, etj. 
 Të vlerësojmë, shfrytëzojmë dhe harmonizojmë elementët e traditës me kërkesat bashkëkohore për të 

mbështetur sektorin e artizanatit duke përmirësuar efektivitetin dhe rritur të ardhurat. 

 Rruga e ndryshimit :
- Të krijohen struktura për organizimin e prodhimit artizanal,në bazë fshati e komune, 
- Të lehtësohen kushtet për riaktivizimin e këtij aktiviteti, 
- Të krijohen kushte dhe të sigurohet mbështetje për organizimin e prodhimit artizanal 

 Akset ë ndryshme të punës të identifikuara nga aktorët lokalë:
- Të bëhet identifikimi dhe studimi i mundësive për zhvillimin ë këtij sektori 
- Të nxitët puna dhe të fillojë aktiviteti për prodhimet artizanalë tradicionalë 
- Të mbështeten iniciativa të prodhimeve prej guri dhe druri, mekanizimi i tyre 
- Të ndihmohen artizanët për ngritjen e një qendre për artizanatin; prodhim, ekspozim dhe tregtim, 
- Të favorizohen lidhjet më fushat e tjera: si turizmi,bujqësia dhe blegtoria. 
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Projektet në artizanat që do të zbatohen sipas përparësive nga aktorët lokalë 

Projekte Aksione Aktorë 
Afate/etapa 

Kushte të 
realizimit 

Rezultatet ë pritura 12 
-
14 

15 
-
17 

18 
-
20 

Krijimi i një 
qendre 
artizanale

Ndërtimi i një ndërtesë, 
për prodhim, ekspozim e 
tregtim : 
-Artizanat tekstil 
tradicional (veshje, 
qilima, kuverta, etj.). 
-Artizanat i 
agropërpunimittradicional 
(raki, prodhime 
tekonservuara) 

Formim profesional dhe 
shkëmbime përvojë 

Gjetja dhe vendosja 
epartneritetit

Komuna  

Komuniteti 

DBUMK Korçë 

Donatorë 

Partnerë të tjerë 
teknikë e 
financiarë

+
+

+ Sensibilizim 
ikomunitetit 

Të shfrytëzohet 
tradita dhe përvoja 
ekzistuese 

Të studiohen 
kushtet dhe mjetet 
për avancimin dhe 
zhvillimin e këtij 
aktiviteti,  
Mundësia për tu 
mbështetur në 
përvojën më të mirë 
të rajonit tëKorçës 
dhe më gjerë 

Ndjekja teknike

Gjallërimi dhe 
inkurajimi i grupeve 
të artizanëve 

Ruajtja dhe 
përmirësimi i traditës 
së Dardhës në 
punimet artizanale 

Prodhim për tregun 
turistik, ulje 
epapunësisë dhe rritje 
e të ardhurave  

Rruajtja e identitetit 
të prodhimit dhe 
vlerësimi i tij, 
Përfitim për të gjithë 
komunitetin e 
Komunës së Dardhës 

Mekanizimi 
i aktivitetit 
për  
prodhim dhe 
përpunimtë 
gurit 
dekorativ 
për ndërtim 

Përcaktimi i vendit, 
mjeteve dhe i grupit të 
përfshirë në këtë aktivitet 
Ndërtimi i objektit dhe 
mekanizimi i tij për këtë 
aktivitet 

Formim profesional dhe 
shkëmbime përvoje, 
Të studiohen kushtet dhe 
mjetet për avancimin dhe 
zhvillimin e këtij 
aktiviteti 
Gjetja dhe vendosja e 
partneritetit 

Gurgdhendësit 

Komuna  

Donatorë 

Partnerë të tjerë 
teknikë efinanciarë

+ +

Sensibilizimi i 
komunitetit për 
ndërtimet sipas 
traditës  

Të shfrytëzohet 
tradita dhe përvoja 
nëgur gdhendjedhe 
të pasurohet më tej  

Mundësia për tu 
mbështetur në 
përvojën më të mirë 
të rajonit tëKorçës 
dhe më gjerë

Prodhim në funksion 
të kërkesave për 
ndërtim dhe rruajtja e 
traditës në këtë 
drejtim 

Integrimi i 
prodhuesve nga 
fshatra të tjerë të 
komunës, punësim 
dhe rritje e të 
ardhurave 

Nxitja ë aktorëve të 
ndryshëm për të 
investuarnë këtë 
drejtim 
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ARSIMI 

Situata aktualë 
Historikisht Komuna Drenovë njihet si zonë me popullsi arsimdashëse ku shkollat e para datojnë që në fund të shekullit 
XIX në vazhdën e hapjes së shkollës së parë Shqipe në Korçë.Territori ka të organizuar një sistem arsimor nëtë gjitha 
fshatrat. Gjendja e objekteve mësimore edukative, të shkollave nuk ështënë gjendje të mirë. Nuk ka pajisje dhe mjete 
didaktike të nevojshme për zhvillimin e duhur e me nivel të procesit mësimor. Personeli pedagogjiknuk ështëi kualifikuar 
dhe i mjaftueshëm për nevojat e duhura.  

 Disa shifra:  
 Më ndryshimet që ndodhën me largimin e popullsisë ka rënë numri i nxënësve dhe i nivelit të personelit 

pedagogjik 
 Ka 2 objekte shkollash fillore.( Boboshticë dhe Turan) 
 Ka 4 objekte shkollash 9 - vjeçare .(Mborje, Drenovë, Ravonik, Qatrom) 
 Ka 6 kopështe fëmijësh (Drenovë, Mborje Boboshticë,Ravonik, Turan, Qatrom ) 

Nga anketimi i banorëve i realizuar në pranverë 2009 rezulton se banorët janë shumë të kënaqur dhe të kënaqur me 
gjendjen e shkollave mbi 90% si dhe kopshteve në masën mbi80%. Ky vlerësim pozitiv i publikut vjen nga fakti se prej 
2006 e këtej janë bërë investime të mëdha dhe janë rikonstruktuar të gjitha shkollat dhe kopshtet të cilat ishin amortizuar 
plotësisht. Po kështu, baza didaktike e shkollave është e kënaqshme dhe të gjitha shkollat kanë salla interneti. E megjithatë 
sistemi dhe infrastruktura arsimore paraqiten me jo pak probleme : 

 Problemet : 
- Personeli pedagogjik është i pakualifikuar për nivelin e duhur për tu përgjigjur kërkesave të kohës. 
- Baza materialo-didaktike elaboratorike për shkollat e pa plotë. 

Objektivi strategjik 
Të arrihet shkollimi i nxënësve tëDrenovës në shkolla me kushte të përshtatshme,të pajisura me mjetet e nevojshme 
didaktike dhe staf mësuesish të kualifikuar 
Shkollimi ështënjë sektor mjaft domethënës për banorët eDrenovës. Këto shkolla do tëpërgatisin nxënës të kualifikuar që do 
të shërbejnënë sektorë të ndryshëm dhe do të kontribuojnënë zhvillimine komunës.Arsimi është pjesë e infrastrukturës 
sociale me impakt në stabilitetin demografik dhënë zhvillimin e ardhshëm të territorit të Drenovës. 

 Pritet:
- Të ngrihet në standardin e kërkuar niveli i përgjithshëm arsimor nëtë gjithë territorin e Drenovës.  
- Të krijohen lidhje dhe mundësi shkëmbimi për kualifikimin e personelit arsimor 
- Të futet lënda e gjuhës së huaj për t’ju përgjigjur zhvillimit të turizmit 
-

 Rruga e ndryshimit :
o Të krijohen një grup me përfaqësues të arsimit qëtë identifikojë dhe mbështesë problematikën e 

zhvillimit të këtij sektori. 
o Të ketënjë politikë mbështetëse nga shteti për përmirësimin e këtij shërbimi. 
o Të krijohen apo të gjenden mundësi nga aktorë lokalë e më gjerë qëtë investojnë për përmirësimin e 

objekteve dhe pajisjen me bazën materialo - didaktike. 
o

 Akset e ndryshme të punës tëidentifikuara nga aktorë lokalë:
- Tëpërmirësohet bashkëpunimi komunitet,personel arsimor, komunëpër një administrim të mirëtë fondeve për 

arsimin,
- Të ngrihet një grup permanent me specialistëtë arsimit dhe komunitetit qëtë ndjekin dinamikën e zhvillimit të këtij 

sektori,
- Të bëhen të gjitha përpjekjet për të siguruar një bashkëpunim me partnerëlokalë e të tjerë për të thithur investime 

duke siguruar një administrim të mirë 
të fondeve. 

- Hartimi i propozimeve konkrete për një politikë mësimore që i korrespondon komunës.
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Projektet në arsim që do të zbatohen sipas prioriteteve nga aktorët lokalë 

Projekte Aksione Aktorë 

Afate/etapa 

Kushte të realizimit Rezultatet e 
pritshme 

12 
-
14 

15 
-
17 

18 
-
20 

Përmirësi
mi i 
kushteve të 
arsimit

-
Restaurimi 
i shkollave 
ekzistuese-
Pajisje 
didaktike 

Identifikimi i situatës 
aktuale, hartim 
projekti 
Restaurim i jashtëm 
dhe i brendshëm i 
tyre.
Pajisje me bazë 
materiale
dhedidaktike. 
Formim i ekipit 
pedagogjik 
Binjakëzime. 

Komuna 
Komuniteti 
Inst.të Shtetit 
DAR Korçë 
Shoqata e 
fondacione. 
Partnerët 
etjerë 

+

Sensibilizim komunitetit 
e i aktorëve të tjerë 
Koordinim i aktiviteteve 
dhe i aktorëve të 
ndryshëm për realizimin 
ë restaurimeve (fizike e 
pedagogjike) të shkollave 
ekzistuese.
Mundësi më shumë 
binjakëzimi 

Ambiente 
edukimi,kulturedhe 
shkolla normale. 
Rritja e nivelit të 
arsimit dhe arsimimit 
.
Një mundësi më 
shumënë sigurimin ë 
stabilitetit 
demografik 
(në bazë fshati e 
komunë ) 

Ngitja e 
një shkolle 
të mesme 
në
Voskopojë 
(për gjithë 
komunën)

Sensibilizim  
Identifikim vendi, 
kapaciteti, dhe 
mjetesh të nevojshme 
për realizim projekti. 
Vendosjepartneriteti. 

Komuna 
Komuniteti 
Inst.të Shtetit 
DAR Korçë 
Shoqata e 
fondacione 
Partnerë të 
tjerë 

+ +

Sensibilizimi i aktorëve 
dhe komunitetit për 
rëndësinë e shkollës. 
Koordinimi i aktiviteteve 
dhe aktorëve të ndryshëm 
në funksion të projektit 
Koordinimi projekteve 
në funksion tënjëri-tjetrit. 
Stabilizimi i transportit  

Shkollë 
bashkëkohore për të 
tashmen dhe të 
ardhmen. 

Shkollë që i 
përgjigjet stadit të 
zhvillimit të 
integruar të 
territoritDrenovë 
Shkollë me 
perspektive të qartë, 
e profilizuar dhe më 
2 gjuhëtë huaja . 

Hapja e 
kurseve 
sezonale
për 
trajnime 
profesional
e.

Identifikim 
situate,kërkesash , 
mundësish dhe 
mjetesh të nevojshme 
për realizimin e këtij 
trajnimi professional. 
Studim e hartim 
projekti,gjetje 
partnerësh dhe 
fondesh për realizim. 

Komuna 
Shkolla 
DAR Korçë. 
Shoqata  
Partnerë 
të tjerë. 

+ +

Sensibilizim komuniteti 
dhe aktorësh të tjerë 
Pjesëmarrje nga 
komuniteti dhe gjetje 
fondesh nga partnerëtë 
tjerë.
Koordinim i këtij projekti 
meprojektet e tjerë 
sidomos ato të arsimit. 

Zhvillimit të 
sektorëve të 
ndryshëm të 
territorit,Drenovë t’u 
përgjigjet një nivel i 
duhur profesional  
Rritje kapacitetesh 
tekniko-profesionale. 
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SHENDETËSIA 

Situata aktuale
Territori i Drenovës ka të organizuar një shërbim shëndetësor publik nëtë gjitha fshatrat. Pas viteve ’90 është e trashëguar 
pothuajse e njëjta situatë e para viteve 1990 me disa përmirësime të vogla të objekteve shëndetësore. 

Disa shifra:  
 Në të gjitha fshatrat e komunës ka qendër shëndetësore të kompletuar me personel mjekësor. 
 Në këtë sektor punojnë 4 mjekë dhe 15 infermierë, ku me arsim të lartë janë 70% e tyre dhe 

30% me arsim profesional të mesëm. 
 Nuk ka farmaci dhe klinikë dentare. 
 Edukimi shëndetësor, kontrolli sanitar, janë veprimtari që po marrin dita ditës rëndësi në rritje. 

 Problemet : 

- Shërbimi shëndetësor nuk ështënë nivelin e duhur dhe që t’i përgjigjet të ardhmes turistike tëDrenovës. 
- Mungesë mjetesh financiare e teknikëdhe të sistemit të shoqërimit tëpërshtatshëm për investime në objektet 

shëndetësore. 
- Shërbimi stomatologjik dhe farmaceutik janë të pa formësuar plotësisht, 

Objektivi strategjik  
- Tëpërmirësohetcilësia dhe gatishmëria e shërbimit shëndetësor në territorin e Drenovës, 
- Shërbimi shëndetësor, cilësia dhe gatishmëria i tij duhet t’u përgjigjen kërkesave dhe nevojave të banorëve të 

Drenovës,turistëve dhe vizitorëve 
- Shëndetësiaështë pjesë e infrastrukturës socialë me ndikim të drejtpërdrejtënë stabilitetin demografik të territorit 

së komunës së Drenovës. 

  Pritet: 
- Të ngrihet në nivelin e kërkuar shërbimi i përgjithshëm shëndetësor në të gjithë territorin e Drenovës, 
- Të krijohen lidhje dhe mundësi shkëmbimi për kualifikimin e personelit shëndetësor, 
- Të rritet numri i personelit për t’ju përgjigjur kërkesave gjithnjënë rritjëpër këtë shërbim.

 Rruga e ndryshimit:
- Të krijohet një grup me përfaqësues të shëndetësisë qëtë identifikojë dhe mbështesë problematikën e zhvillimit 

të këtij sektori. 
- Të ketënjë politikë mbështetëse nga shteti për përmirësimin e këtij shërbimi. 
- Të krijohen apo të gjenden mundësi nga aktorë lokal e më gjerë që të investojnënëpërmirësimin e objekteve dhe 

shërbimit shëndetësor. 

 Akset e ndryshme të punës të identifikuara nga aktorë lokalë:
- Tëpërmirësohet bashkëpunimi:komunitet personel shëndetësor dhe komunë 
- Të pajisen ambulancat ekzistuese dhe të ngrihen ato që duhen. 
- Të rritet personeli shëndetësor, cilësia dhe gatishmëria tyre, 
- Të ngrihet një grup permanent me specialistëtë shëndetësisë dhe komunitetit qëtë ndjekin dinamikën e zhvillimit të 

këtij sektori. 
- Të bëhen të gjitha përpjekjet për të siguruar një bashkëpunim më partnerë lokal e jo lokal për të thithur investime 

duke siguruarnjë administrim të mirëtë fondeve. 
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Projektet në shëndetësi që do të zbatohen sipas prioriteteve nga aktorët lokalë 

Projekte Aksione Aktorë 
Afate/etapa 

Kushte  
të realizimit 

Rezultate  
të pritura 

12 
-
14 

15 
-
17 

18 
-
20  

Pajisja e 
ambulancave në 
komunë 

Sensibilizim i 
aktorëve 
Identifikim i 
gjendjes aktuale 
Përcaktimi i 
pajisjeve të 
nevojshme 
Aplikim projekti 
Shkëmbim 
eksperience dhe 
binjakëzime 

Komuna  
Ekipi 
shëndetësor 
DSHP Korçë 
OJQ 
Partnerë të 
tjerë 

+ Situata
aktuale
dhe sensibilizimi i saj 
Harmonizimi dhe 
koordinimi i  
aktiviteteve për 
realizimin ekëtij 
projekti 
Mundësia për t’u 
mbështetur  
në bashkëpunime dhe 
binjakëzime për 
realizimin e projektit  
Shoqërimi i këtij 
projekti me formimet 
përkatëse 

Rritja  
e
cilësisë 
të
shërbimitshëndetëso
r në fshatrat 
përkatës 

Përmirësimi i 
shërbimit 
shëndetësor krijon 
stabilitet 
demografik 

Ndërtimi dhe 
funksionimi i 
ambulancave 
nëfshatrat që 
nuk i kanë. 

Identifikim 
vendi,ndërtese dhe 
pajisjesh të 
nevojshme 
Aplikim projekti 
dhe sigurimi i 
fondeve për 
ndërtim,pajisje dhe 
funksionim 

Komuna  
Komuniteti 
Ekipi 
shëndetësor 

DSHP Korçë 
Partnerë 
të tjerë

+ Situata aktuale dhe 
sensibilizimi i saj  
Shoqërimi i projektit 
me një ekip të formuar 

Vendosja e këtij 
shërbimi 
shëndetësor 
integron komunën 
Ky shërbim siguron 
stabilitet 
demografik 
Një mundësi më 
shumë për rritjen e 
nivelit të jetesës 

Ndërtimi dhe 
funksionimi i 
një spitali 
kurativ. 

Sensibilizim 
komuniteti e më 
gjerë i aktorëve 
tjerë 
Studimi dhe hartimi 
i një projekti  
Aplikim projekti 
dhe thithje fondesh 
Gjetje dhevendosje 
partneriteti. 

Komuna  
Komuniteti 
Ekipi 
shëndetësor 
DSHP Korçë 
Donatorë 
Partnerë 
të tjerë. 

+ Sensibilizim 
komuniteti e më gjerë 
Ecuria e zhvillimit të 
Sektorëve të tjerë 
Bërja e një studimi për 
mundësi (mjetet e 
nevojshme , përfitimi i 
mundshëm) 
Shoqërimi i këtij 
projekti me ekipindhe 
formimin e tij 
përkatës
Mundësi 
bashkëpunimi dhe 
kontraktimi. 

Një mundësi më 
shumëpër 
zhvillimin e gjatë e 
të integruar. 

Një stad më i lartë i 
shërbimitshëndetëso
r për drenovarët, për 
rajonin e më gjerë. 
Drenovë e zhvilluar 
me kapacitete 
tënevojshme. 
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MJEDISI 
Situata aktuale 
Komuna e Drenovës shtrihetnë lartësinë nga 850 m deri në 1340 m (në fshatin Dardhë) mbi nivelin e detit.Komuna është 
vendosur mbi një reliev mjaft dinamik e të larmishëm ku 40% e sipërfaqes e përbëjnë fushat dhe 60% territoret malore. 
Natyra është treguar mjaft bujare me këtë territor duke i dhënë një sipërfaqe të konsiderueshme pyjoreme statusin e zonës së 
mbrojtur. Bëhet fjalë përParkun Kombëtar “ Bredhi i Drenovës”, i cili e ka marrë këtë status me Vendim KM, Nr.96,datë 
21.11.1966. Brenda tij ndodhen edhe dy objekte të tjera me statusinezonës së mbrojtur , pikërisht në kategorinë e III të tyre ,
atë të Monumentit të Natyrës: Guri i Capit dhe Burimi i Çardakut , të shpallur me Vendimin nr.676, datë 20.12.2002. 
Pas viteve ’90,ashtu si nëtë gjithë vendin edhe Drenova u përfshi nga dëmtime në mjedis e pyje. Zjarri i verës së këtij viti 
dogji këtë tempull të natyrës në masën 60 % duke dëmtuar rëndë biodiversitetin dhe vlerat e tjera të tij. 
Sot mjedisi shihet si një resurs natyror i rëndësishëm që lejon zhvillimin e aktivitetevetë turizmit,sportit dhe sektorëve të 
tjerë dhe ndikon nëtërheqjen e turistëve, jep prodhime natyrale cilësore dhe shumëtë pëlqyeshme nga tregu dhe 
konsumatori, ndaj lind si domosdoshmëri që Planit Strategjik të Komunës t’i bashkëlidhet edhe Plani i menaxhimit të parkut 
kombëtar “Bredhi i Drenovë” me qëllim ruajtjen e vlerave të jashtëzakonshme të këtij objekti për të bërë të mundur 
zhvillimin në mënyrë shkencore e turizmit e zhvillimit të qëndrueshëm dhe përmirësimit të cilësisë së jetesës. 

 Disa shifra:  
- Shtrihet në kurrizin e malit të Moravës , 10 km nga qyteti i Korçës. 
- Nga pikëpamja administrative përfshihet tërësisht në Komunën e Drenovës. 
- Sipërfaqe 1380 ha. 
- 3 pellgje ujëmbledhës : i Bozdovecit, i Batakut dhe i Izvorit. 
- Pasuri të jashtëzakonshme biologjike, zoologjike, hidrografie, gjeologjike dhe minerare. 
- Nga parqet më afër qendrave të banuara: qytetit tëKorçës dhe fshatrave përreth si: Drenova, 

Mborja, Boboshtica. 
-

 Problemet: 
- Niveli jo i kënaqshëm për mirëmbajtjen e mjedisit në tërësi dhe zonave të mbrojtura në mënyrë të veçantë, 
- Mungesë mjetesh, financiareeteknikedhetë sistemit të shoqërimit të përshtatshme për pastrimin e mjedisit nga 

mbeturinat, 
- Mungesë e një strukture apo shoqatetë komunitetit qëtë merret me vlerat dhe mirëmbajtjen e mjedisit, 
- Mungesë e Planeve të Menaxhimit për Parkun Kombëtar “ Bredhi i Drenovës dhe Monumenteve të Natyrës: 

Guri i Capit e Burimi i Çardakut. 

Objektivi strategjik 
Të ruhet mjedisi duke hequr plehrat,duke sistemuar kafshët jashtë zonave të mbrojtura,duke bërë pyllëzimete 
rejadhesensibilizuar popullsinë. 
Të ruhet dhetë pasurohet mjedisi natyror dhe ai antropogjenpër të dhe në një ndikimdirekt në zhvillimin e turizmit kulturor e 
agroturizmit.Të ruhen pyjet dhe të bëhen pyllëzime të reja qëpërmirësojnë mjedisin dhe joshin turistët. Në mënyrë të veçantë 
lind e nevojshme ripyllëzimi i parkut pas zjarrit. Mjedisi është një faktor i rëndësishëmnatyror i territoritDrenovë, i cili lejon 
zhvillimin e aktivitetevetë ndryshme kulturore,turistikee sportive, faktor mbështetës për të gjithësektorët e tjerë. 

 Pritje: 
- Të gjallërohen aktivitetet që çojnë nëpërmirësimin dhe mirëmbajtjen e mjedisit për të krijuar një dinamikë të 

zhvillimit të mjedisit nëtë gjithëterritorin, 
- Të krijohen lidhje me fushat e tjera për të cilin mjedisi mund të shërbejë si bazë në zhvillimin esektorëve të tjerë  
-

 Rruga e ndryshimit:
- Të krijohen struktura mjedisore të ruajtësve dhe zhvillueseve të mjedisit në bazë fshati e komune, 
- Të sigurohetnjë administrim i mirë i investimeve të mjedisit, 
- Tësensibilizohet komuniteti për mbajtjen pastër tëmjedisit dhe rëndësinë e tij në zhvillimin e turizmit. 
-

 Akset endryshme të punës të identifikuara nga aktorët lokalë:
- Të bëhen fushata përpërmirësimin e ambientit dhe të nxitet krijimi i një grupinjë shoqate mjedisore, 
- Të favorizohen lidhjet me fushat e tjera : si turizmi,sporti,artizanati,etj. 
- Të avancohet puna e nisur për pastrimin dhe të bëhen projekte të reja për thithje investimesh 
- Të vazhdohet tradita në pyllëzime të reja. 
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Projektet në mjedisqë do të zbatohen sipas prioriteteve nga aktorët lokalë 

Projekte Aksione Aktorë 

Afate/etapa 

Kushte të realizimit Rezultate të 
pritura 

12 
-
14 

15 
-
17 

18 
-
20  

Largimi i 
mbeturinave 

Përcaktimi i 
sistemit të 
grumbullimit të 
mbeturinave 

Sensibilizimi i 
nxënësve dhe 
të rriturve për 
pastrimin  

Ngritjae një 
sistemi 
administrimi 
dhe shërbimi 

Identifikimi i 
një vendi për 
grumbullimin e 
plehrave 
Identifikimi i 
mundësive 
aktuale dhe i 
mjeteve të 
nevojshme për 
avancimin dh 
përmirësimin e 
këtij aktiviteti. 
Gjetje e 
vendosje 
partneriteti 

Komuna  
Komuniteti 
Donatorë 
Partnerë të 
tjerë +

Sensibilizimi i 
komunitetit dhe i 
aktorëve të tjerë 

Sigurimi i vazhdimësisë 
së këtij aktiviteti të 
filluar dhe përmirësimi i 
tij me mjetet dhe ekipin 
enevojshëm 
Mundësi mbështetje në 
përvojat e njohura në 
nivel rajoni. 

Krijimi i një 
mjedisi të 
pastër dhe të 
kulturuar  

Mjedis i 
përshtatshëm 
për 
komunitetin 
dhe turistët. 

Përfitim 
global për të 
gjithë 
komunitetin e 
Drenovës 

Pyllëzime të 
reja në bazë 
komune. 

Identifikimi i 
vendeve,mundës
ive, aktorëve 
dhe i mjeteve të 
nevojshme 

Studim dhe 
projekt në bazë 
komune. 

Gjetje e 
vendosje 
partneriteti 

Komuna  

Komuniteti  
(shkolla ) 

Donatorë 

Partnerë të 
tjerë.

+ + +

Sensibilizimi i 
komunitetit dhe i 
aktorëve të tjerë,përfshi 
dhe turistët  
Vlerësimi i punës 
vullnetare të nxënësve,të 
rinisë,të vetë komunitetit 
dhe të turistëve 
Vendosje partneriteti me 
aktorëtë tjerë të 
interesuar.

Më shumë 
pyje ,më 
shumë kujdes 
për mjedisin 
,më shumë 
shëndet  
Përfitim 
global për të 
gjithë 
komunitetin 
Drenovë.

 Mbrojtja e 
florës dhe e 
faunës së 
territorit të 
Voskopojës 
dhe 
zonavetëmbrojt
ura të saj 
nëpërmjet 
hartimit të 
Planeve të 
menaxhimit 

Identifikimi i 
zonave të 
mbrojtura dhe 
brenda tyre i 
llojeve tëflorës 
dhe faunë që do 
të mbrohen 

Komuna, 
Komuniteti 
dhe OJQ të 
ndryshme 
qëushtrojnë 
aktivitetin e 
tyre ne 
Drenovë e 
rajon 

+ +

 Sensibilizim i 
vazhdueshëm i 
komunitetit, 
institucioneve vendore 
dhe atyre përgjegjëse për 
mbrojtjene mjedisit si 
dhe OJQ mjedisore. 

Ruhet mjedisi 
, rritet interesi 
i turistëve, 
rriten të 
ardhurat dhe 
përmirësohetc
ilësia e jetesës 
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SPORTI 

Situata aktuale
Me peizazh dhe bukuri natyrore dhe me gjelbërim.Klimë verore të freskët dhe dimër më borë,bien 1200 mm reshje në 
vit (600 mm borë) shumë e favorshme për kryerjen e aktiviteteve të ndryshme sportive, sidomosdimërore. 
Pas viteve‘90, situata ndryshoi, shoqëruar kjo me një rënie të aktivitetit të sportit të skive në fshatin Dardhë. 
Në stinën e verës, ka potenciale të mjaftueshme që të organizohen disa aktivitete sportive, hipizëm, tenis etj dhe të 
gjallërohet jeta në këtë territor.  

 Disa shifra:  
 Ka një pistë natyrale shumëtë mirë për zhvillimin e sportit të skive. 
 Po ndërgjegjësohet komuniteti dhe komuna për rigjallërimin e sportit te skive. 


 Problemet: 
- Mungesë infrastrukture në përgjithësi dhe sportive në veçanti, 
- Mungesa e terreneve dhe këndeve sportivë për mosha dhe aktivitete të ndryshme, 
- Mungesë e një ekipi skiatorësh dhe shoqate për organizimin e tij, 
- Mungesë mjetesh, financiare eteknike, dhe të sistemit të shoqërimit tëpërshtatshëm për ndërtimin epistës 

seskive. 

Objektivi strategjik 
Të zhvillohet infrastruktura dhe ekipet sportive me përparësi sporti i dimrit. 
Zhvillimi i sportit të skive do të lejojë zhvillimin e sportit dimëror nëpërgjithësi dhe do të tërheqë mëshumë turistë 
gjatë kësaj stine. Kjo gjë do të ndikojë në zhvillimin e sporteve të tjera për mosha të ndryshme për banorët e 
Voskopojës,për turistët dhe më gjerë si dhe për organizimet e aktiviteteve të niveleve të ndryshme. 

 Pritje: 
- Të rigjallërohet aktivitetisportiv për të krijuar një dinamikë të re të zhvillimit të sportit të skive. 
- Të krijohen lidhje me fushat e tjera për të zhvilluar jo vetëm sportin e skive,por dhe sporte të tjera.  

 Rruga e ndryshimit:
 Të krijohen strukturapër organizimin e aktiviteteve kulturore sportive.  
 Të krijohen mjete vlerësimi dhe të krijohen hapësira e mundësi të bashkëpunimit të strukturave të 

organizuara të sportit me organizma të tjerë. 

 Akset e ndryshme të punës të identifikuara nga aktorë lokalë:
 Të bëhet gjallërimi dhe të nxitet organizimi i një strukture për sportet 
 Të përmirësohet puna për koordinimin e punës për gjetjen e mënyrave për ngritjen e pistës së skive. 
 Të promovohen dhe të organizohen disa aktivitete sportive. 
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Projektet parësorë në sport për zbatim sipas aktorëve lokalë 

Projekte Aksione Aktorë 

Afate/etapa 

Kushtet e realizimit Rezultatet e pritura 
12 
-
14 

15 
-
17 

18 
-
20 

Ngritja e 
një qendre 
për 
aktivitete 
sportive 
dimërore 
(pistëtë 
skive 
nëDardhë.)

Identifikimi i 
mundësive dhe i 
mjeteve të 
nevojshme 
financiare teknike. 
Studim dhehartim 
projekti 
Gjetje e vendosje 
partneriteti 

Komuna  

Komuniteti  

Donatorë 

Partnerë 
të tjerë.

+

Sensibilizimi i 
komunitetit dhe i 
aktorëve të tjerë 

Ngritja e një strukture 
organizative sportive. 

Njohje dhe mbështetje 
nga Ministria e 
Sporteve. 

Funksionon pista e 
skive. Organizohen 
kampionate lokalë e 
kombëtarë. Zhvillohet 
turizmi dimëror. 

Përfitim global për të 
gjithë komunitetin e 
Drenovës e më gjerë 

Ndërtimi i 
këndeve të 
lojërave për 
fëmijë dhe 
i terreneve 
sportive për 
të rritur. 

Identifikimi i një 
vendi, mundësive 
aktuale dhe i 
mjeteve të 
nevojshme për 
avancimin dhe 
përmirësimin e këtij 
aktiviteti  
Gjetje e vendosje 
partneriteti. 

Komuna  
Komuniteti 
Donatorë 
Partnerë 
të tjerë 

+ +

Sensibilizimi i 
komunitetit dhe i 
aktorëve të tjerë. 

Mundësi mbështetje 
në përvojat e njohura 
në nivel rajoni. 

Krijimi i një mjedisi të 
këndshëm dhesportiv. 
Mjedis i përshtatshëm 
për 
komunitetin,vizitorët 
dhe turistët. 

Ngritja dhe 
funksionim
i i një ekipi 
të
skiatorëve. 

Identifikimi i 
mundësive, 
aktorëve e dhe i 
mjeteve të 
nevojshme. 
Gjetje e vendosje 
partneriteti 

Komuna  
Komuniteti 
(shkolla ) 
Donatorë 
Partnerë 
të tjerë

+

Sensibilizimi i 
komunitetit dhe i 
aktorëve të tjerë.  

Rinia e Dardhës të 
interesohetdhe 
motivohet për 
kampionatete skive. 
Të shihen mundësitë e 
sponsorëve në këtë 
drejtim 
Infrastruktura e skive 
në funksion të saj.

Krijohet mundësia për 
rifillimin e 
kampionateve të skive. 
Gjallërim i jetës 
sportive rinore. 

Aktivitete 
sportive, 
lojëra, 
rënie me 
balonë, etj. 
për turistët. 

Organizimi i 
aktiviteteve sportive 
festive. 

Komuna, 
iniciativa 
private 
lokale, 
rajonale e më 
gjerë. 

+ + +

+ Sensibilizimi i 
komunitetit, formim i 
personelit përkatës që 
do të merret me 
organizmin e 
aktiviteteve sportive. 

+ Gjallërohet jeta 
kulturore e sportive . 
Rritet numri i 
aktiviteteve dhe 
vizitorëve. 
Përfiton komuniteti. 
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4 MASAT PËR ZBATIMIN E PLANIT STRATEGJIK TË ZHVILLIMIT 
LOKAL TË KOMUNËS 

Zbatimi konkret i planit strategjik kalon  nga venia ne jete e nje mekanizmi  te integruar dhe 
perqendruar me teresine e aktoreve te perfshire qe deshirojne te marrin pjese aktivisht ne zhvillimin e 
territorit te Drenoves si trashegimi lokale me interes te pergjithshem dhe kjo, me nje shpirt te hapur, te 
pergjegjshem dhe te pranueshem. 

Ndertimi i ketij mekanizmi krijues mbeshtetet mbi:  

1. Rezultatet e para te demarshit te realizuar ,  
2. Zbatimi i aksioneve konkrete te tre akseve te nderlidhura te planit te aksionit 

identifikuar me pare, qe lejojne inicimin e nje dinamike te pare te zhvillimit qe  te 
gjeje ne menyre progresive kushtet dhe mjetet e nevojshme per menaxhimin e 
ketij zhvillimi me teresine e aktoreve te perfshire. 

1. Disa procedura dhe nje metodologji e adaptuar, do te lejonin ngritjen  e nje 
menyre menaxhimi ne trashegimine e perbashket lokale me interes te 
pergjithshem, qe ka te beje me menaxhimin e cilesise se zhvillimit te integruar dhe 
jetegjate te territorit te Drenoves. 

2. Vendosja ne vend e nje ekipi lehtesues per te shoqeruar,ne planin teknik,strategjik 
e metodologjik, zbatimin e ketij mekanizmi dhe te aktiviteteve te ndryshme qe i 
bashkangjiten

Grupi Mbeshtetes do te jete nje aktor i rendesishem per zbatimin,ndjekjen dhe adaptimin e procesit te 
zhvillimit te gjate te territorit te Drenoves.  

4.1 Procesi i ngritjes se planit strategjik dhe stabilizimi i kushteve te 
favorshme per implimentimin e tij 

Gjate demarshit perpunimi i planit strategjik nga aktore lokale ne menyre sintetike eshte dhene ne fig 
1, kushtet e para te favorshme ne zbatimin e ketij plani strategjik e emergjent vecanerisht me : 

 Mobilizimi i aktoreve lokale e rajonal, privat e publik, te gatshem per te investuar se bashku per 
permiresimin e zhvillimit te territorit te Drenoves 

 Strukturimi i aktoreve dhe i territorit  te Drenoves rreth nje projekti te perbashket, ate te venies 
ne jete te nje procesi dhe i aksioneve te ndryshme qe i bashkangjiten per te angazhuar territorin 
drejt nje zhvillimi te integruar e te gjate. 

 Konstituimi i grupit mbeshtetes,qe jepet si nje objektiv per te mbajtur teresine  e procesit, me 
nje shpirt te hapur dhe per te  perfituar nga te gjithe aktoret e perfshire. 

 Perpunimi i nje plani strategjik te hapur dhe te gjalle, qe u prezanton vizionin e perbashket  
aktoreve lokale mbi kushtet dhe mjetet e nevojshme te zhvillimit lokal te territorit te tyre dhe 
zbatimin konkret te tij.  
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4.2 Zbatimi i aksioneve te ndryshme konkrete per tu zbatuar paralelisht 

Duke u mbeshtetur ne Planin Strategjik dhe ne Grupin e Mbeshtetjes ,aksionet qe do te zbatohen 
synojne tu pergjigjen fateve imediate dhe te afateve te gjata te zhvillimit te territorit te Drenoves.  

Keto aksione kane per objektiv: 

 Vashdimin e strukturimit te territorit e te aktoreve  te Drenovës, 
 Venien ne jete te projekteve konkrete e strategjike, qe u pergjigjen pritjeve imediate te aktoreve 

lokale,
 Gjetje dhe vendosje e partneriteteve strategjike, teknike financiare te nevojshme ne realizimin e 

projekteve
 Te iniciohen takime dhe dialogje ndermjet aktoreve lokal,rajonal,kombetar e nderkombetar per te 

krijuar nje vizion strategjik te perbashket  per zhvillimin e gjate dhe te integruar te territorit 
Voskopoje dhe mjetet e nevojshme 

 Per kete eshte prezantuar  Figura 2,  dy tipe procesesh do te zbatohen paralelisht. 

4.2.1 Procesi i implementimit te projekteve konkrete dhe strategjike 

 Objektiva : 

Objektivi i ketij procesi eshte te indentifikoi dhe te vere ne jete  inisiativa individuale, kolektive dhe 
/ose te perbashketa ne fusha ekonomike, sociale, kulturore, etj., duke ju pergjigjur pritjeve per 
permiresim te kushteve te jeteses dhe te lejoi inicimin e nje dinamike me globale ne nivel territori dhe 
jashte tij.

Ky proces ,tashme i iniciuar nga perpunimi i aksioneve prioritare (shih. seksionin 4.2), do te duhet te 
ndiqet, nga njera ane per zbatimin e projekteve tashme te identifikuara, nga ana tjeter per te mbledhur 
inisiativa te tjera lokale, rajonale, kombetare e nderkombetare qe do te shfaqen gjate procesit. 
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Aksionet: projektet prioritare sipas aktoreve lokale 

Per te iniciuar nje dinamik te pare ne territor, aktoret lokal kane identifikuar nje seri aksionesh te 
fushave te ndryshme qe perbejne prioritetet e tyre.  

Fusha  Projekte per tu zbatuar 

Infrastrukture

- Planifikimi territorrit te Komunes (studimi urbanistik) 
- Kanalizim i ujrave  te zeza (KUZ) Drenove, Qatrom, Boboshtice, Ravonik, Turam 
- Asfaltimi i rrugeve te brendeshme te fshatrave Drenove, Qatrom, Ravonik, Turam 
- Ujesjellesoi i fshatit Ravonik 

Turizem - Ndertimi i zyres se turizmit ne Drenove 
- Rritja e kapaciteteve pritese per turistet, 

Kulture - Rregullimi i muzeut Mborje 
- Promovimi dhe organizimi i fesatve fetare dhe historike si ajo e Ristozit, Shen Marise 

etj.
Bujqesi - Rihabilitimi i kanaleve te kullim – ujitje te fshstrave Drenove, Qatrom, Ravonik, Turan 

- Ngritja e blloqeve me arrore, lajthi dhe arre. 
- Rritja e prodhimit te rakise se Manit 
- Permiresimi i farave ne bimet e arave 
- Rritja e shkalles se mekanizimit ne bujqesi 
- Promovimi dhe marketimi me logon Drenova 

Blegtori - Permiresimi racor dhe shendetesimi i blegtorise 
- Permiresimi i marketimit te produkteve blegtorale dhe perdorimi i logos se Drenoves 

Sek, tjere 
ekonomik

- Zhvillimi i sektorit te sherbimeve dhe te aktivitetve private 

Arsim - Rikonstruksioni shkolles Ravonik 

Shendetsi - Rikonstruksioni Qendres Shendetesore Qatrom 

Mjedis - Permiresmi i mjedisit te parkut te Bezdovecit 

Sport - Rregullimi i Qendrave Sportive - Ravonik, Qatrom, Mborje 
- Permiresimi i sherbimit per turistet  per sportin e skive dhe organizmi i kampionatevet 

te skive 

Krijimi i një mekanizmi «inxhinieri projektesh»: 

Për realizimin dhe vënien në funksion të këtij mekanizmi të kalohet nga identifikim problemesh në 
zgjidhje të tyre nëpërmjet projekteve. Ky tip procesi duhet të sigurojë: 

- Të identifikohet problematika që lidhet me zhvillimin tërësor të komunës, 
- Të përgatitet lista e prioriteteve sipas sektorëve, fushave dhe fshatrave të komunës, 
- Të parashikohen mjetet teknike e financiare të domosdoshme për realizimin e 

projekteve dhe burimet e sigurimit të tyre, 
- Të kërkohet dhe të vendoset në së është e nevojshme partneritet, në bazë kontratash të 

qarta, për të siguruar realizimin e projekteve, 
- Të krijohen hallkat teknike organizative që do të parashikojnë, mundësojnë, hartojnë, 

financojnë, zbatojnë, monitorojnë dhe do të kryejnë auditin e këtij procesi.
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Konstituimi i “grupeve tematike” dhe zgjedhja e përfaqësuesve të tyre për të marrë pjesë në 
grupin e mbështetjes: 

Për zhvillimin e këtij procesi për zbatimin e projekteve, do te ngihen dhe funksionojnë disa grupe 
tematikë, p.sh nga një grup tematik për «blegtori», « trashëgimi kulturore», etj.. Këto grupe tematikë 
do të ngrihen dhe funksionojnë fillimisht me aktorë lokalë. Disa përfaqësues të këtyre grupeve 
tematikë do të jenë anëtarë të grupit të mbështetjes: 

- Për të informuar dhe diskutuar iniciativa individuale dhe të përbashkëta, 
- Për të kërkuar mbështetje dhe për të kërkuar partnerë për të ndihmuar në realizimin e 

këtyre iniciativave. 

4.2.2 Realizimi i procesit të takimit dhe diskutimet me aktorët e tjerë të përfshirë 
në proces 

 Objektiva:

Dy objektiva janë kryesore gjatë këtij procesi: 

- Të gjenden dhe të sigurohen partnerë strategjikë, teknikë e financiarë për të zhvilluar 
projekteve të përbashkëta në fusha dhe sektorë me interes të përbashkët, 

- Të përpunohet një vizion i përbashkët i përqendruar në zhvillimin afat mesëm dhe 
afatgjatë e të integruar të territorit të Drenovës me të gjithë aktorët e përfshirë në nivel 
lokal, rajonal, kombëtar e më gjerë ndërkombëtarë për të krijuar një rezultante 
pozitive për ti dhënë shtytje dhe hapësirë më të gjerë zhvillimit të komunës.  

 Aksione

Grupi i Mbështetjes do të jetë forca shtytëse për realizimin e planit strategjik të zhvillimit lokal të 
komunës. Anëtaret e tij do të sjellin në takimet dhe mbledhjet e grupit ide, mendime, propozime dhe 
sugjerime konkrete për zbatimin e aksioneve konkrete në dobi të realizimit të programit të zhvillimit. 
Disa prej këtyre aksioneve janë tashmë të parashikuara veçanërisht me aktorët rajonalë: 

- Për të ndarë së bashku iniciativa të ndryshme në kuadër të planit strategjik, në nivel 
territoresh, rajoni, por gjithashtu në nivel kombëtar e ndërkombëtar, 

- Mbi këtë bazë të ndërtojmë një vizion të përbashkët mbi cilësinë e zhvillimit të 
territorit të Drenovës, ku të përfitojnë të gjithë dhe të respektohet kontributi dhe 
përgjegjësia e secilit, 

- Të identifikohen partnerët strategjikë teknikë e financiarë të mundshëm dhe kushtet 
për përfshirjen e tyre në veprimtaritë për zbatimin e planit të zhvillimit lokal, 

- Vendosja e partneritetit për kryerjen e investimeve të përbashkëta sipas fushave dhe 
prioriteteve të përcaktuara. 

 Grupi i mbështetjes do të jetë në qendër të procesit 

Grupi i mbështetjes do të jetë i përbërë nga aktorë të territorit të Drenovës, duke përfaqësuar të gjithë 
grupet e interesitbrenda territorit. Ky grup do të fokusohet në integrimin dhe zhvillimin afatgjatë të 
Drenovës me një program të studiuar perspektiv. Ky grup do të shkojë drejt evoluimit progresiv. Ai 
do të rritet dhe forcohet ngaaktorë të rinj, si fillim në nivel lokal dhe në vazhdim edhe me përfaqësues 
të ndryshëm me origjinë ose dashamirës të Drenovës. Do të jetë njëkohësisht e nevojshme, gjatë gjithë 
procesit që grupi të përsoset dhe të veprojë si një organizëm i institucionalizuar.  
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4.3 Drejt një procesi cilësor të integrimit dhe zhvillimit afatgjatë të territorit të 
Drenovës

4.3.1 Një metodologji e bazuar mbi ndryshimet progresive të nevojave, kushteve dhe 
mjeteve për të favorizuar cilësinë dhe jetëgjatësinë e zhvillimit: 

Të gjithë pjesëmarrësit në këtë project mbështeten në faktin që zbatimi i planit strategjik kërkon futjen 
e të rejave në ndërtimin dhe funksionimin e procesit dhe për ketë nevojiten të përcaktohen dhe 
miratohen instanca të administrimit, rregulla procedurale të fiksuara dhe të miratuara në rregulloret 
përkatëse, mjete dhe fonde, burime financimi, etj..Është ë nevojshme të krijohet rrjeti i aktorëve për të 
institucionalizuar dhe dhënë jetë në mënyrë progressive procesin që synon të çojë përpara, hap pas 
hapi, nëkushtet dhe me mjetet që ekzistojnë dhe atyre që do të krijohen zhvillimin e integruar dhe 
afatgjatë, të pranuar nga të gjithë të interesuarit, përmes pjesëmarrjes aktive në aktivitete që do te 
realizohen sipas fushave dhe sektorëve. 

Për këtë duhet të hartohen rregullore të cilat do të sigurojnë funksionimin epërshtatshëm, të 
organizmave të përbashkët duke paraparë mënyrat e administrimit dhe menaxhimit të përsosur të 
pasurive, fondeve, investimeve, shërbimeve dhe aktiviteteve duke shmangur anarkinë dhe dështimin.  

4.3.2 Një mënyrë e përbashkët administrimi cilësor bazuar në zhvillimin e integruar 
dhe afatgjatë të territorit të Drenovës: 

Në këtë kornizë pune, synimi për tu zhvilluar do të fokusohet në menaxhimin e“cilësisë” të zhvillimit. 
Ashtu siç është i përfshirë në integrimin dhe zhvillimin afatgjatë, ashtu duhet të përcaktohet 
“standardi i cilësisë” nga aktorët e përfshirë në proces. Ata duhet të përcaktojnë dhe të flasin me një 
gjuhë të përbashkët të fjalës “cilësi” dhe të ecin në rrugën e përcaktuar për ta menaxhuar atë. Kështu 
“cilësia” e zhvillimit të Komunës të Drenovës do të arrijë të jetë një pasuri trashëgimore e 
përbashkët.Tipi i mënyrës të administrimit duhet tërespektohet, pavarësisht në se është administrim 
individual, publik apo i përzier.Fusha e përgjegjësisë “individuale”, është një tip administrimi dhe 
drejtimi ku individi realizon vendim marrje dhe i zhvillon përgjegjësitë mbi bazën e së drejtës private, 
ndërkaq fusha e përgjegjësisë publike është fusha që rregullohet me ligje dhe akte nënligjore, atje ku 
pushtetet publike ndërhyjnë vetëm me mjetet e tyre.Fusha e përgjegjësisë së “përbashkët” atje ku 
vendim-marrja realizohet së bashku dhe përgjegjësitë zhvillohen po së bashku.Ky tip i mënyrës të 
administrimit mbështetet në rregulla të thjeshta: 

1. Të fokusojë përpjekjet mbi cilësinë e procesit për zbatim, më shumë se sa mbi rezultatet, 
2. Një sigurie pjesëmarrjes së lirë e konstruktive nga të gjithë aktorët e përfshirë dhe që 

dëshirojnë të marrin pjesë aktive. Këta aktorë janë konsideruar si bashkë - ekspertë të 
situatës, të problemeve dhe i aksioneve që planifikohen për tu ndërmarrë.  

3. Shfrytëzimi i situatës favorizuese, në mënyrë që nga zhvillimi i territorit të Drenovës të 
fitojnë të gjithë. 

4.4 Ngritja e një ekipi lehtësues për të shoqëruar zbatimin e këtij procesi dhe e 
aktiviteteve të ndryshme që i bashkëngjiten 

Për të shoqëruar tërësinë e këtij mekanizmi, sa në aspektin teknik e metodologjik aq dhe në atë 
strategjik, është e nevojshme të ngrihet një ekip lehtësues. 

Ky ekip i përbërë nga 2-3 teknikë /gjallërues ka për objekt: 

- Të shoqërojë strukturimin e territorit dhe të aktorëve të Drenovës, 
- Të shoqërojë identifikimin dhe ngritjen e projekteve konkretë, 
- Të shoqërojë takimin dhe dialogun më aktorët e tjerë të përfshirë në proces.
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