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Ndërhyrje me investime që përmirësojnë infrastrukturën dhe rrugët dytësore, për bashkinë Korçë në njësitë e mëposhtme:

Njësia administrative Korçë (Qyteti Korçë) 
Vendosja e sinjalistikave, tek Trekëndëshi dhe Dritat e Verdha, pasi shpesh kanë ndodhur aksidente. Lagjja 15 ka nevojë për semafor, 
pasi po bëhet burim aksidentesh. 
Rajoni 1: Përmirësim i trotuareve tek Rr. “Theodhor Kavaljoti”, Lagjja 10 (Blloku i Francezëvë), ku jetojnë 29 familje të komunitetit Rom, 

përmirësimi i ndriçimit dhe pastrimit.
Rajoni 2: Asfaltimi i rrugëve “Mihal Ciko”, “Naum Karanxha”, “Koli Çeku” (Lgj. 4). Paisja me trotuare i rrugëve “Naum Karanxha” , “Koli 

Çeku” dhe “Aleksandra Ilo” (Lgj.4).
Rajoni 3: Asfaltimi i rrugëve “Thanas Rëmaçka” (Lgj.6)  dhe rrugët dytësore tek rruga e Leshpunueses (Lagj.18).
Njësia administrative Qendër Bulgarec 
Ndërhyrje për të asfaltuar rrugët që lidhin fshatin me zonat jashtë njësisë administrative. 
Konkretisht, rruga Bulgarec-Çiflig është e paasfaltuar, ndërsa rruga Bulgarec-Shamoll ka vetëm një shtresë të shtruar me çakull. Të 
pajisen rrugët kryesore të fshatit me trotuare dhe specifikisht në Rrugën e Krishterëve. Pajisja me ndriçim i të gjitha rrugëve të fshatit 
Bulgarec. Ka mungesë ndriçimi në 20% të rrugëve të fshatit, atje ku ka shtëpi  të veçuara.Paisja me ndriçim tek Rruga Nacionale që 
përfshin zonën  prej Urës së Dunavecit, deri tek “Delta”.
Njësia administrative Drenovë 
Fshati Mborje: Asfaltimi i rrugës prej shkollës deri në qendër dhe Rr. “Pavllo Sholla”. Sistemimi i ujrave të zeza në rrugën e Koresë, Ulicës 

dhe Kasabasë. Paisja e rrugëve  me ndriçim ,  sepse ka ndriçim  vetëm në rrugët kryesore.
Njësia administrative Mollaj. 
Fshati Mollaj:  Asfaltimi i rrugës së Sallatashit. Përfundimi i rrugëve “Haxhi Sherif” dhe “Xhamia”. Shtrimi i rrugëve drejt parcelave 

bujqësore.

       Rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar.

Njësia administrative Korçë (Qyteti Korçë) 
• Rikonstruksioni i gjimnazit “Themistokli Gërmenji”: ndërrimi i dritareve,  të cilat janë shumë të amortizuara dhe ulin efikasitetin e 

ngrohjes gjatë muajve të dimrit dhe ndërrimi i kaldajës.Rikonstruksion i dritareve dhe tualeteve tek gjimnazit “Isuf Gjata” (Gjimnazi 
3), brenda ambienteve të së cilës ka shumë lagështi duke ndikuar nё ngrohje. Ndërtimi i një palestre për këtë shkollë.

• Ndërhyrje në ambientet e brendshme të shkollës nëntëvjeçare “Asdreni’, si dhe tek këndi sportiv i saj,  i cili është jashtë parame-
trave sportivë. Rikonstruksioni i shkollës “Ismail Qemali”.

Njësia administrative Qendër Bulgarec 
Shtimi i numrit të tualeteve në shkollën e fshatit Bulgarec, të cilat përdoren nga tre grupmosha të ndryshme. (kopësht, arsimi i mesëm i 
ulët dhe arsimi i mesëm i lartë). Ka pamjaftueshmëri të tualeteve në këtë shkollë. Ndërtimi i një palestre dhe një ambienti për argëtim 
dhe lojra jashtë orarit shkollor. Për këtë  qëllim u propozua nga banorët që  të shfrytëzohet një mjedis i lirë pranë shkollës.
Njësia administrative Drenovë  
Ndërtimi i një këndi sportiv në shkollën e fshatit Mborje në territorin pas shkollës.   
Njësia administrative Mollaj  Shtimi i numrit të tualeteve në shkollën e fshatit Mollaj,  të cilat përdoren nga tre grupmosha të ndryshme. 
Izolimi i lagështisë tek shkolla e fshatit Mollaj,  e cila ka ajër shumë të rënduar për shkak të lagështisë dhe amortizimit.

Prioritet 3:        Nxitja e politikave të punësimit për të rinjtë nëpërmjet incentivave për nxitjen e biznesit dhe krijimin e vendeve të reja të 
punës për ta.

Prioriteti 4        Ritja e ndihmës për grupet në nevojë për shërbime të kujdesit shoqëror. 

Mborje: Kërkohet të jepet ndihmë për  strehim për  familjet në nevojë dhe sidomos atyre me fëmijë me nevoja të veçanta.
Korçë: Të ketë më shumë shërbime për gratë me fëmijë me aftësi të kufizuara. Për këto familje të paktën njëri nga prindërit të jetë i sigu-
ruar ose i punësuar; Përmirësimi i kushteve tek Qendra e të moshuarve.

Prioritet 5:       Trajtim me prioritet i programeve që nxisin përmirësimin e kushteve të jetesës, strehimin dhe integrimin 
në punë dhe shoqëri të komunitetit Rom dhe Egjiptian.

Strehimi: Zona e ish-Gjeologjikes, konvikti i shkollës bujqësore, konvikti tek shkolla “Demokracia”. Për momentin 
kërkohet nga qytetarët dezinfektimi i ambienteve, t’u sigurohet ujë i pijshëm dhe restaurim i konvikteve ku ata banojnë 
në këto zona. 
Arsimi: Kërkohet që t’u jepet mundësi fёmijёve tё komunitetit Rom dhe Egjiptian të regjistrohen dhe të frekuentojnë 
kopshtet me drekë pa pagesë, pavarësisht statusit të papunё tё prindit.

Prioritet 6.        Bashkia të ndërtojë mekanizma të unifikuar dhe efektiv për Buxhetimin me Pjesëmarrje, për të identifikuar 
sa më shumë problematika që lidhen me komunitetin, të marrë këndvështrimin e qytaterëve mbi vendimmarrjet më të 
rëndësishme.
• Të përdorë edhe forma të tjera konsultimi përveç takimeve me komunitetin;
• Të mundësojë përfshirjen e gjerë të komunitetit në këto procese;
• Të raportojë sistematikisht në komunitetet se sa prej mendimeve të tij janë reflektuar në vendimmarrjet e saj.
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Përballja e Ofertave Politike - POP, është një nismë e rrjetit të 12 organizatave të shoqërisë civile shqiptare


