KOMUNA E PRISHTINËS
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1. PËRMBLEDHJE - Përmbledhje e përgjithshme rreth mbarëvajtjes/ecurisë së punës në
drejtorinë tuaj për muajin raportues

Sektori i Kulturës, Rinisë dhe Sportit
-

Gjatë muajit raportues janë realizuar shumë takime të planifikuara dhe të paplanifikuara me
partner, palë të jashtme dhe kolegë nga drejtoria dhe Komuna. Drejtoria e Kulturës si dhe
institucionet varëse kanë realizuar planin operativ të punës si dhe angazhime tjera sipas nevojës.

AKTIVITETET E PLANIFIKUARA
Sektori i Kulturës, Rinisë dhe Sportit
-

Kontrollimi i raporteve të projekteve të subvencionuara;
Furnizimi i Bibliotekës “Hivzi Sulejmani” me libra nga fondi i subvencionuar nga DK.
Realizimi me furnizim me derivate te naftës dhe dru te Institucioneve vartëse te
Bibliotekës “Hivzi Sulejmani degëve te sajë nëpër fshatra;, Arkivi Komunal dhe Teatri “Dodona”
Shqyrtimi i kërkesave për dhënie të pëlqimeve për shfrytëzim të hapësirës;
Realizimi i planit operativ të punës si dhe angazhime tjera sipas nevojës së DKRS së.
Përgatitja e materialit për shpalljen e tenderit Ndërtimi i terreneve sportive dhe këndeve të
lodrave për fëmijë.
Pranimi, shqyrtimi dhe përfundimi i lëndëve ditore.
Përgatitjet drejt finalizimit të hartimit të planit të veprimit rinor lokal 2017-2019
Kontrollimi i raporteve narrative dhe financiare për projektet e subvencionuara
Përpilimi i thirrjeve për aplikim për subvencione
Shpallja e thirrjeve për aplikim;

Biblioteka “Hivzi Sulejmani”
- Përpunimi fizik i materialeve bibliotekare
- Klasifikimi dhe katalogimi i librit
- Regjistrimi i anëtarëve të rinj
- Huazimi i librit
- Përgatitja e raporteve mujore
- Mirëmbajtja e Web-faqes së bibliotekës
- Përgatritja e raporteve mujore dhe vjetore
- Aktivitetet e përhershme me fëmijë në degët “Përralat dhe “Përkujtimore”
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-

Aktivitet për ditën e Mësuesit (7 mars)

Teatri i Qytetit të Prishtinës Dodona
-

Gjatë muajit shkurt 2018 do të realizohet premiera e shfaqjes “Kuartet”
Realizimi i shfaqjeve të rregullta në skenën e Teatrit të kukullave.
Do të vazhdon realizimi i provave për shfaqjen “Ëndrrat e Hamletit”
Do të realizohen edhe shfaqje në formë të organizuar si dhe për nderë të Ditës së Pavarësisë.

Qendra Kulturore e Fëmijëve
-

Organizimi dhe mbajtja e orëve të rregullta në të gjitha sektorët e QKF-së.
Pjesëmarrja e Valltareve të QKF-së në festen e Pavarësisë në TV 21.
2.

AKTIVITETET E IMPLEMENTUARA - Listoni dhe shpjegoni aktivitetet e
implementuara gjatë periudhës raportuese nga drejtoria juaj duke përfshirë edhe
aktivitetet që janë në implementim e sipër. Theksoni të arriturat e drejtorisë.

Sektori i Kulturës, Rinisë dhe Sportit
-

-

Realizimi i aktiviteteve për Ditën e Pavarësisë
Teatri Dodona – shfaqje
Biblioteka e Qytetit “ Hivzi Sulejmani” në bashkëpunim me Karvanin e
shkrimtarëve organizuan Ore letrare”
Monitorimi i punëve në institucionet varëse;
Gjatë muajit janar janë përmbyllur disa nga projektet (raportet) e fazës së fundit
të subvencionuara në muajin dhjetor të vitit 2017.
Mbledhja e “Formularëve të sportit komunal 2018” si dhe finalizimi i përpunimit
të të dhënave të këtyre formularëve

Biblioteka “ Hivzi Sulejmani”
-

-

Përpunimi fizik i materialeve bibliotekare
Klasifikimi dhe katalogimi i librit
Regjistrimi i anëtarëve të rinj
Huazimi i librit
Mirëmbajtja e Web-faqes së bibliotekës
Përgatritja e raporteve mujore dhe vjetore
Mbikëqyrja dhe angazhimi në përpunimin fizik të librit i të rinjëve delikuent gjatë kryerjes së
orëve të denimit në bibliotekë .
Aktivitet për nderë të Ditës së Pavarësisë së Kosovës me 16 shkurt
Orë letrare e organizuar nga biblioteka dhe Karvani i shkrimtarëve ku u lexuan poezi
kushtuar përpjekjeve të popullit tonë për pavarësi.
Vizita të organizuara të nxënësve në bibliotekë për tu njohur me fondin e librit dhe rregullat e
bibliotekës.
Aktivitetet e përhershme me fëmijë në degët “Përrallat” dhe “Përkujtimore”
(leximi, komentimi, punë dore, vizatimi etj)

Teatri i Qytetit të Prishtinës “Dodona”
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-

Është realizuar premiera e shfaqjes” Kuartet” (nga projektet e subvencionuar nga Drejtoria për
kulturë në vitin 2017).
Gjatë muajit shkurt 2018 janë realizuar gjithsejtë 12 shfaqje.
( 9 shfaqje per fëmijë ndërsa 3 per te rritur.)
Gjatë muajit shkurt ka pas një numër i madh i provave për realizimin e shfaqjeve.
Në kuadër të aktiviteteve për nderë të Ditës së Pavarësisë janë realizuar dy repriza të shfaqjes
“Libri shumëngjyrësh”.

Qendra Kulturore e Fëmijëve
-

Mbajtja e orëve të rregullta në të gjitha sektorët e QKF-së.
Pjesëmarrja e Valltareve të QKF-së në Programin e Festës së Pavarësisë në TV 21
Organizimi i Turnirit të pingpongut nga 10 nxënësit e 10 shkollave fillore.

Arkivi i Qytetit
-

Janë pranuar gjithsej 56 kërkesa të cilat të gjitha kanë marrë përgjigje.

-

Sektori i rregullimit ka punuar në rregullimin e lëndës arkivore, sidomos në regjistrat dhe fletët e
brendshme të lëndës së rregulluar.

-

Gjatë muajit Shkurt janë kontaktuar disa regjistratura (institucione të Komunës së Prishtinës) për
shqyrtimin dhe vlerësimin e lëndës arkivore.

3. AKTIVITETET NË IMPLEMENTIM E SIPËR - Të përshkruhen në detaje aktivitetet që janë
në implementim e sipër nga drejtoria juaj për muajin raportues.
Sektori i Kulturës, Rinisë dhe Sportit
- Pranimi, shqyrtimi dhe përfundimi i lëndëve ditore;
- Pranimi i 51 lëndëve dhe regjistrimin e tyre në librin e protokollit për Drejtorinë e Kulturës
Rinisë dhe Sportit.
- Kontrollimi i raporteve të projekteve të subvencionuara;
- Shqyrtimi i kërkesave për dhënie të pëlqimeve për shfrytëzim të hapësirës;
- Përgatitja e Tenderit (kontrata kornizë )“ Ndërtimi i terreneve sportive dhe këndeve te lodrave
për fëmijë në Komunën e Prishtinës“
- Renovimi dhe ndërtimi i terreneve sportive dhe këndeve te lodrave për fëmijë në Komunën e
Prishtinës.
- Mbajtja e takimeve me MKRS dhe Drejtorinë e Planifikimit strategjik dhe zhvillimit të
qëndrueshëm rreth sallës koncertale;
Të shpallet konkursi ndërkombëtar në vitin 2018;
Të rregullohet çështja e pronësisë;
Shpallet konkursi ndërkombëtar në vitin 2018;
Shpallet fituesi në fund të 2018;
- Takim pune për narrativën e Prishtinës
Është mbajtur takimi i parë; përpiluar një dokument iniciues si dhe janë përcaktuar pjestarët e
ekipit punues;
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-

-

Është inicuar një MOU në mes të Komunës së Prishtinës dhe Swisscontact si dhe janë përcaktuar
fushat primare të intervenimit
Takime me QRKT – në Drejtorinë e Mirëqenies, në lidhje me situacionin, dhe renovimin e
objektit të Shkollës së parë shqipe.
Është bërë vlerësimi i rrezikshmërisë.
Është inicuar letra për Drejtorinë e Mirëqenies për largimin dhe strehimin e familjeve të
rrezikuara.
Në koordinim me Inspekcionin të largohen familjet;
Të njoftohen pronarët për të nisë intervenimi urgjent në objekt për riparim të kulmit dhe
intervenimi urgjent në objekt për rregullim të statikës.
Të krijohet strategjia për turizëm;
Të krijohet Qendra e Turizmit; Të krijohet brendi turistik i qytetit së bashku me udhërrëfyes
turistik online dhe të shtypur; Krijohen monolitet turistike dhe pllakat që vendosen në objekte me
rëndësi.

Sporti dhe Rinia
-

Përcaktimi i fushave dhe intervenimi në lagjen Qafa
Identifikimi i lokacioneve për fusha të reja;

Teatri i Qytetit të Prishtinës Dodona
-

Në kuadër të aktiviteteve për nderë të Ditës së Pavarësisë janë realizuar dy repriza të shfaqjes
“Libri shumëngjyrësh”.
Realizimi i premierës së shfaqjes” Kuartet” (nga projektet e subvencionuar nga Drejtoria për
kultur në vitin 2017).
Gjatë muajit shkurt 2018 janë realizuar gjithesejt 12 shfaqje. ( 9 shfaqje për fëmijë ndërsa 3 per
të rritur.)
Gjatë muajit shkurt ka pas një numër i madh i provave për realizimin e shfaqjeve.
Në kuadër të aktiviteteve për nderë të Ditës së Pavarsisë janë realizuar dy repriza të shfaqjes
“Libri shumëngjyrësh”.

Qendra Kulturore e Fëmijëve
-

Përgatitjet për organizimin e punëtorisë me Klubin e Ambasadorëve të Rinj, me fokus “Puna
Vullnetare”.
Mbajtja e orëve dhe takimeve të rregullta në të gjitha sektorët e QKF-së.

Biblioteka e Qytetit “Hivzi Sulejmani”
-

Aktivitetet e rregullta të bibliotekës në shërbim të lexuesve

Arkivit i Qytetit
Aktivitetet e rregullta në shërbim të qytetarëve
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4.1.3

Takimet me palë

-

Takime me palë, klube sportive, përfaqësues të OJQ-ve, takim me përfaqësuesit e Qendrës
Rinore si dhe Këshillin e Veprimit Lokal Rinorë.
Takim me KFOR in Italian në lidhje me kremtimin e Ditës së Pavarësisë.

-

5. Takimet me institucione të tjera
-

Nënshkrimi i Memorandum mirëkuptimit në mes të Komunës dhe OJQ PEN;
Takim me OJQ ANIBAR dhe përgatitjes së Memorandum mirëkuptimit në mes Komunës dhe
Anibar Animation Academy dhe fillimit të punës së Klubit të Animacionit.
Takim në Ambasadën e Francës për kremtimin e ditëve të frankofonisë

6. Diskutime Publike/Takimet me qytetarë
6.1.1

Kërkesat për qasje në dokumente zyrtare
-

1.1.2.

Kërkesë nga QMR për qasje në raporte finansiare
Lëndët e pranuara, kryera dhe në përfundim e sipër.

Sektori i Kulturës, Rinisë dhe Sportit
-

Pranimi i kërkesave për drejtori, adresimi i tyre si dhe mbajtja e evidencës në librin e protokollit të
shkurtë.

-

Raportime nga Klubet dhe Ojq-të për përmbylljen e projekteve.

7. Takime të tjera
Sektori i kulturës, Rinisë dhe Sportit
- Takim pune në Presidencë në lidhje me koordinimin aktiviteteve të Komunës me rastin e
-

Ditës së Pavarësisë;
Takim pune me përfaqësuesit e Qendrës Rinore, me parashutistët e Prishtinës për
pjesëmarrjen në aktivitetet e Komunës për shënimin e Ditës së Pavarësisë.

8. SFIDAT - Nëse gjatë implementimit të planeve është hasur në vështirësi të ndryshme,
p.sh. pengesa brenda drejtorisë, komunës apo institucioneve të ndryshme, ju lutëm
shpjegoni në këtë hapësirë.

Sektori i kulturës ,Rinisë dhe Sportit
-

Numri i vogël i stafit në Sektorin e kulturës, Rinisë dhe Sportit
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Biblioteka “Hivzi Sulejmani
Mungesa e punëtorëve për punën me lexues dhe mirëmbajtjes së objektit
9. REKOMANDIME - Shënoni rekomandime rreth përmirësimit të mbarëvajtjes së proceseve
nëse keni dhe nevojave të drejtorisë për të gjitha aspektet, p.sh. trajnime të punëtoreve,
furnizim me pajisje shtesë, etj.

Sektori i kulturës, Rinisë dhe Sportit
Krijimi i mundësive për shkëmbim të përvojave të punës me vendet në rajon, si dhe mundësi për
vijimin e kurseve për gjuhë të huaja.
10. AKTIVITETET E PLANIFIKUARA PËR MUAJIN PASUES - Listoni aktivitetet e
planifikuara për drejtorinë tuaj për muajin pasues
Sektori i Kulturës, Rinisë dhe Sportit
-

Të themelohet Muzeu i Prishtinës si institucion i cili menaxhon me Muzeun
Ibrahim Kodra.
Të bëhet marrëveshja mes Muzeut të Prishtinës dhe Fondacionit.
Pregaditja e thirrjes online për subvencione
Kontrollimi i raportimeve
Hapja e thirrjes për subvencione
Publikimi i “Thirrjes për aplikim” për subvencionim te projekteve rinore dhe sportive për fazën e
parë për vitin 2018.
Shpallja e tenderit “Ndërtimi i terreneve sportive dhe këndeve te lodrave për fëmijë ne Komunën
e Prishtinës”
Regjistrimi i lëndëve për subvencionim,
Kontrollimi i raportimeve
Përgatitja e tenderit për specifikimin e kërkesave të pjesës teknike të buxhetit të institucioneve
kulturore vartëse të Komunës së Prishtinës.
Pregaditja e MOE me TIK – un në lidhje me renovimin e hamamit

Arkivi i qytetit
Planifikohet që në muajin Mars të fillohet me rregullimin e lëndës arkivore të Avokaturës Publike.
Teatri i qytetit “Dodona”
Planifikohen shfaqjet e rregullta në skenën e teatrit të kukullave, çdo të shtunë ora 12:00 dhe 13;00.
Planifikohen shfaqje të organizuara në skenën e Teatrit të Kukullave.
Realizimi i provave të rregullta, si dhe provave për përfundimin e projektit “Ëndrrat e Hamletit”

Biblioteka “ Hivzi Sulejmani”
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-

Përpunimi fizik i materialeve bibliotekare
Klasifikimi dhe katalogimi i librit
Regjistrimi i anëtarëve të rinj
Huazimi i librit
Mirëmbajtja e Web-faqes së bibliotekës
Përgatritja e raporteve mujore dhe vjetore
Shënimi i ditës së mësuesit, ku planifikohet të mbahet një orë letrare me rastin e përvjetorit të
vdekjes së shkrimtarit Arif Demolli ku do të promovohet libri i tij i ri.
Vizita të rregullta të institucioneve shkollore dhe parashkollore

Qendra Kulturore e Fëmijëve
-

Mbajtja e orëve dhe takimeve të rregullta në të gjitha sektorët e QKF-së.
Përgatitjet për realizimin e aktiviteteve për muajin pasues (punëtoria dhe vizitat e ndryshme
kulturore).
TË TJERA - Shënoni çështjet tjera që mendoni se janë me rëndësi të raportohen e që nuk
kanë qenë të përfshira në pikat e mësipërme
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