
 

 

Takime Sektoriale të organizuara nga ZQM  

Gjatë muajit mars, zyra për Qeverisje të Mirë në vazhden e takimeve sektoriale në bazë të Strategjisë dhe 

Planit të veprimit për përfshirjen e komuniteteve rom dhe ashkali në shoqërinë kosovare 2017-2021 

organizoi takime sektoriale  me zyrtarë të ministrive  relevante, pikat fokale të këshillit të bashkëpunimit 

rajonal dhe me shoqërinë civile  në lidhje me zbatimin e aktiviteteve të sektorit të Punësimit dhe 

Mirëqenies Sociale, Shëndetësisë dhe Banimit të Strategjisë dhe Planit të veprimit për përfshirjen e 

komuniteteve rom dhe ashkali në shoqërinë kosovare 2017-2021.  

Qëllimi i takimeve është të bëhet 

koordinimi i zbatimit të aktiviteteve të 

secilit sektor, përmes ndarjes së 

informacioneve, ngritja e 

bashkëpunimit dhe koordinimit si mes 

institucioneve ashtu edhe më 

shoqërisë civile, për një zbatim me 

efikas të Strategjisë dhe Planit të 

veprimit. 

Gjatë takimeve është diskutuar që 

ZQM është në përfundim të raportit të vitit 2018 për zbatimin e strategjisë. Të dhënat janë siguruar nga 

Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, Ministria e Arsimit dhe Teknologjisë, Ministria e Mjedisit dhe 

Planifikimit Hapësinor, Ministria e Shëndetësisë, Ministria e Punëve të Brendshme dhe Ministria e 

Administrimit të Pushtetit Lokal. 

ZQM, për tu informuar më mirë me gjendjen në terren, në bashkëpunim me MAPL kanë vizituar 18 

komuna, përkatësisht Zyret për Komunitete dhe Kthim. Këto takime ishin të rëndësishme për të vlerësuar 

zbatimin real të planit të veprimit lokal lidhur me strategjinë dhe sfidat që secila komunë ballafaqohet 

gjatë zbatimit. Secila komunë ka planin e veprimit lokal dhe ka krijiar komitetin komunal. Këto komitete 

janë krijuar për të mbledhur të dhënat e të gjitha drejtorateve të komunës në një vend dhe për të 

raportuar. Gjithashtu, MAPL do ta publikoj një raport më specific për nivelin lokal.  

Zyrtarët e ministrive raportuan për zbatimin e aktiviteteve sipas planit të veprimit, të arriturat dhe ngecjet 

e hasura gjatë vitit 2018. Gjithashtu, anëtarët e shoqërisë civile dhanë kontributin e tyre me informata 

nga terreni.  

Në fund, u pajtuan të gjithë së ka përmirësime dhe zbatim të mirë të strategjisë, mirëpo akoma duhet më 

shumë punë për përfshirje të komuniteteve rom dhe ashkali në shoqërinë kosovare. 
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Diskutim në emisonin Reago mbi “Miratimin e Planit Lokal të Veprimit për 

përfshirjen e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në komunën e Prizrenit” 

Në emisionin Reago i cili zhvillohet nga OJQ 

Romtegra në bashkëpunim me RTK2, në 

kuadër të projektit që zbatohet nga BIRN 

dhe AGK, përkrahur nga Zyra e Bashkimit 

Europian në Kosovë u diskutua mbi 

“Miratimin e Planit Lokal të Veprimit për 

përfshirjen e komuniteteve Rom, Ashkali 

dhe Egjiptian në komunën e Prizrenit 2019-

2023 dhe alokimi I fondeve për 

implementimin e aktiviteteve “.  Në këtë 

emision për të diskutuar rreth temës ishin 

të ftuar: Dhurata Prokshi, koordinatore e 

projektit KEEN në Balkan Sunflowers 

Kosova, Islam Elshani, koordinator i Komitetit Komunal Veprues nga Zyra Komunale për Komunitete dhe 

Kthim në Prizren dhe Osman Osmani anëtar i Komitetit Komunal Veprues dhe drejtor i OJQ-së NEVO 

Koncepti.  

Në emision u prezentua procesi i hartimit të strategjisë lokale gjegjësishtë Planit Lokal të Veprimit për 

përfshirjen e komuniteteve në Komunën e Prizrenit, duke filluar nga nënshkrimi i marrëveshjes së 

bashkëpumit, krijimi i grupit punues, emërimi i Komitetit Komunal Veprues, organizimit të punëtorive 

për hartimin e planit deri tek aprovimi i Planit Lokal të Veprimit nga Komuna e Prizrenit. 

Ajo çfarë u ngrit si qështje ishte alokimi i fondeve për implementimin e këtij plani dhe funksionalizimin e 

mekanizmave që do ta monitorojnë këtë dokument strategjik. Në fund të emisionit u bë thirrje për 

angazhimin e të gjithë akterëve të cilët në punën e tyre kanë fokus komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian 

në mënyrë që të avokohet për zbatimin e politikave që kanë për target përfshirjen e këtyre komuniteteve 

qoftë në nivel lokal apo qendror. 

Vizitë e Raportuesit special të OKB-ës, për te drejtat e njeriut dhe toksinat në 

lagjen rome në Mitrovicë 

Me 5 mars, në Mitrovicë RADC ka bërë organizimin e vizitës së Raportuesit special të OKB-ës, i thirrur 

për te drejtat e njeriut dhe toksinat (substancat e rrezikshme dhe mbeteturinat) zt. Baskut Tuncak. 

Duke marrë parasysh problemet shëndetësore nga helmimi me plumb me të cilat ballafaqohen anëtarët 

e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në lagjen rome në Mitrovicë, RADC ka organizuar takim me 

kryefamiljarët dhe z. Tuncak për të mbledhur innformacion shtesë lidhur me gjendjen e tyre 

shëndetësore momentale si dhe pasojat me të cilat ballafaqohen këto komunitete nga helmimi me 

plumb i së kaluarës. Mbas marrjes së informacionit të nevojshëm, z. Tuncak ka dalur me deklarat për 

OKB-ën e cila është bërë publike.  
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“Kombet e Bashkuara duhet të 

ndërmarrin veprime të menjëhershme 

për të siguruar drejtësi dhe mjete 

juridike për komunitetet e pakicave të 

zhvendosura që ishin vendosur në 

kampet e OKB-së të ndërtuara në toka 

toksike në Kosovë. Rreth 600 anëtarë të 

komuniteteve rom, ashkali dhe 

egjiptian u vendosën në kampet midis 

viteve 1999 dhe 2013 në tokë që njihet 

se është kontaminuar nga plumbi. 

Përafërsisht gjysma ishin fëmijë nën 

moshën 14 vjeç. Besohet se helmimi 

nga plumbi ka kontribuar në vdekjen e 

disa fëmijëve dhe të rriturve. Banorët e 

tjerë të dikurshëm thuhet se ende po 

përjetojnë një sërë problemesh shëndetësore, siç janë: konfiskimet, sëmundjet e veshkave, vështirësitë 

e ndryshme fizike dhe mendore dhe humbja e kujtesës. 

Jam thellësisht i zhgënjyer nga inercioni që rrethon këtë rast dhe se zgjidhja e ofruar nga OKB-ja është 

një Fond i Mirëbesimit, i papërfillshëm dhe fundamental, i cili nuk do të ofrojë drejtësi dhe as elementet 

e nevojshme të një zgjidhje efektive për viktimat.  Fondi vullnetar i mirëbesimit, i cili u krijua në vitin 

2017, nuk është aktivizuar sepse nuk ka marrë asnjë kontribut nga bashkësia ndërkombëtare. 

Çështja është integriteti i OKB-së. Ajo duhet të reformojë qasjen e saj dhe të mobilizojë resurset e 

nevojshme për të zbatuar plotësisht rekomandimet e Panelit të vet të Këshillimit për të Drejtat e Njeriut 

pa vonesa të mëtejshme. 

Ky mosveprim i vazhdueshëm dërgon një mesazh me zë të lartë për këto komunitete të cenueshme. 

Dekada më parë, UNMIK-u nuk e përmbushi mandatin e vet për të promovuar dhe mbrojtur të drejtat e 

këtyre fëmijëve dhe familjeve të tyre. Asgjë nuk do të zëvendësojë atë që kanë humbur këto viktima, por 

tani Kombet e Bashkuara kanë një mundësi për të bërë atë që mund të shlyejnë për gabimet e kaluara. I 

bëj thirrje që të njohë përgjegjësitë e saj dhe të marrë masa të menjëhershme, kuptimplote ", tha 

Tuncak. 

8 Marsi - Dita Ndërkombëtare e Gruas 

Më 8 Mars, në Ditën Ndërkombëtare të Gruas, RROGRAEK bashkë me organizata të grave të shoqërisë 

civile organizuan një Marsh “MARshojmë s’Festojmë”. Ky marsh u nis nga sheshi Zahir Pajaziti, duke 

parakaluar rrugëve kryesore të kryeqytetit për t’i treguar edhe njëherë komuniteteve tona lokale dhe 

globale se ne do të angazhohemi pavarësisht sfidave për një shoqëri diverse dhe të barabartë. 

Marshi kishtë qëllim për të Protestouar dhe jo për të Festuar sepse nuk kemi arritur drejtësi gjinore dhe 

shoqërore. Prandaj, nuk kemi arsye të festojmë. Kundërshtojmë dhe luftojmë papunësinë dhe varfërinë, 

e cila është formë e dhunës strukturore që ushtrohet ndaj qytetareve dhe qytetarëve të Republikës së 

Kosovës. 
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Mirëpo, MARSHI nuk përfundon këtu. Ne marsh u tha se do të vazhdojmë, me protestë dhe rezistencë 

politike ndaj padrejtësive patriarkale dhe shoqërore për gatë dhe të gjithë që ndihen të shtypur nga 

stereotipet gjinore, ne do të dalim të MARShojmë. Do të MARShojmë për të gjitha punët e shumfishta 

që gratë bëjnë të paguara dhe të pa paguara. 

 

Çmimi i BE-së për Integrimin e Romëve 2019  

 

Roma Active Albania (RAA) me financim nga Bashkimi Evropian (Fondet IPA) ka shpallë fitueset e Çmimit 

të BE-së për Integrimin e Romëve në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi, 2019 - "Heroinat e Panjohura" të 

dedikuara për grate dhe vajzat rome që sollën ndryshime të rëndësishme në komunitetet e tyre. 

Çmim kanë fituar gratë rome që jetojnë në Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Mal të Zi, Serbi, Maqedoni, 

Kosovë dhe Turqi. 
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Nga Kosova, çmimin e parë për Integrimin e Romëve 2019 "Heroinat e Panjohura",  e ka fituar zonja 

Shpresa Agushi, nga OJQ RROGRAEK, e cila është e dedikuar për të sjellë ndryshime të rëndësishme në 

vendin ku jeton dhe vepron, e me specifikisht në luftimin dhe parandalimin e dhunës ndaj gruas. Çmimin 

e dytë e fitoi Kendiza Lala e cila është maturante në shkollën ekonomike Kadri Kusari në Gjakovë, për 

punën e saj të palodhshme dhe të vazhdueshme vullnetare me fëmijët e komuniteteve. 

Fitueset e çmimeve marrën pjesë në vizitë studimore në Institucionet Evropiane në Bruksel, Belgjikë, me 

rastin e Javës së Romëve 18-21 Mars 2019. 

Rritja e raportimeve të rasteve të dhunës në familje  

RROGRAEK, gjatë muajit mars, ka vazhduar me aktivitetet e projektit me fokus tek komunikimi në mes të 

mekanizmave relevante ligjorë dhe komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian nga rajoni i Pejës. 

Përfaqesuesit nga Policia e Kosovës, mbrojtësit e viktimave, zyrtarët për barazi gjinore si dhe zyrtarët 

komunal për komunitete dhe akterë të 

tjerë relevant vlerësojnë lart përpjekjet 

dhe punën e vazhdueshme nga 

RROGRAEK në rritjen e besimit tek 

komunitetet ndaj institucioneve 

relevante dhe mekanizmave, gjë që 

rezulton në rritjen e dukshme të 

kuptimit dhe identifikimit të fenomenit 

të dhunës në familje në mesin e 

komuniteteve të targetura. Kjo 

konfirmohet edhe me rritjen e rasteve të 

dhunës në familje të raportuara në polici dhe mekanizma të tjerë relevant (rreth 30%). Takimet 

koordinuese me përfaqësuesit e mekanizmave dhe institucioneve relevante në vazhdimësi vërtetojnë 

domosdoshmërinë e zbatimit të objektivave të këtij projekti. 

Aktiviteti është pjesë e projektit "Increased Awareness of Roma, Ashkalie and Egyptian Youth on Legal 

Mechanisms against Gender Based Violence and prevention of the GBV phenomena" që zbatohet nga 

RROGRAEK, me përkrahje nga Programi Angazhimi për Barazi – E4E, i financuar nga Agjencia e Shteteve 

të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar - USAID dhe realizohet nga Qendra e Trajnimeve dhe Burimeve 

për Avokim – ATRC. 

Filloi aktiviteti “Punëtorët e Rinj Social” në Fushë Kosovë 

Tetë të rinj nga komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Fushë Kosovë kanë filluar trajnimin rreth 

punës sociale dhe rolit të punëtorit social në shoqëri, në kuadër të aktivitetit “Punëtorët e Rinj Social” të 

The Ideas Partnership. Ky aktivitet ka për qëllim krijimin e një kuadroje të profesionistëve të rinj që 

mund t’i bashkangjiten Qendrave për Punë Sociale dhe të punojnë drejtpërdrejtë në adresimin e rasteve 

të martesave të hershme. Përmes trajnimeve javore dhe aktiviteteve të udhëhequra nga stafi ynë dhe 

profesionistë të tjerë, këta të rinj do të mësojnë principet e punës sociale dhe do të zbatojnë këto  
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mësime në praktikë duke u 

angazhuar vullnetarisht përmes 

vizitave në terren në komunitetin 

ku ata jetojnë.  

“Punëtorët e Rinj Social” është 

formuar në kuadër të projektit të 

financuar nga Danish Refugee 

Council në Kosovë, e të 

implementuar nga The Ideas 

Partnership. Ky aktivitet ka për 

qëllim thyerjen e barrierave drejt kohezionit social duke siguruar përfaqësimin e pjesëtarëve të 

komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në role ku ata jo vetëm që mund të ofrojnë shërbime por edhe 

të sfidojnë paragjykimet profesionale. 

 

The Ideas Partnership bashkëpunon me CRP/K për integrimin e personave të 

riatdhesuar 

Në mars, The Ideas Partnership mori pjesë në tryezën e rrumbullakët të organizuar nga Programi për të 

Drejtat Civile në Kosovë (CRP/K) me temën “Sfidat dhe praktikat më të mira të riintegrimit të 

qëndrueshëm të personave të riatdhesuar”. Në këtë tryezë ishin pjesëmarrës mbi 35 përfaqësues të 

institucioneve të nivelit qendror dhe lokal, si dhe të organizatave vendore dhe ndërkombëtare. 

Qëllimi i kësaj tryeze ishte që akterët e përfshirë direkt në riintegrimin e personave të riatdhesuar të 

paraqesin të gjeturat, sfidat, praktikat e mira në komuna, si dhe rekomandimet në lidhje me tejkalimin e 

problemeve përgjatë procesit të riintegrimit të personave të riatdhesuar. The Ideas Partnership kontribuoi 

në këtë projekt duke bashkëpunuar ngushtë me CRP/K-në në referimin e rasteve të familjeve të 

riatdhesuara të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian nga komuna e Fushë Kosovës dhe Graçanicës.  
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Promovohet diversiteti kulturor i Janjevës përmes bashkëpunimit të TIP me 

OSBE  

Gjatë muajit mars, filloi implementimi i 

projektit “Promovimi i diversitetit kulturor 

përmes artit” në shkollën “Shtjefën Gjeçovi” 

në Janjevë. Në aktivitetin e parë morën pjesë 

rreth 40 fëmijë nga të gjitha komunitetet që 

jetojnë atje. Qëllimi i këtij projekti është që 

nxënësit përmes artit të pasqyrojnë 

harmoninë dhe diversitetin kulturor të vendit 

ku ata jetojnë.  

Ky projekt është mundësuar nga mbështetja 

zemërgjerë e Misionit të OSBE-së në Kosovë, 

dhe implementohet nga qendra e The Ideas 

Partnership në Janjevë në bashkëpunim me 

shkollën “Shtjefën Gjeçovi”. 

 

Dita kundër diskriminimit shënohet me aktivitet kulturor 

Për nder të shënimit të 1 Marsit – Ditës ndërkombëtare kundër Diskriminimit është mbajtur aktiviteti 

kulturor me fëmijë. Nxënësit e ciklit të lartë të shkollave fillore (klasat 6-9), në DokuKino kanë ndjekur tre 

filma të shkurtër dokumentar lidhur me temën e diskriminimit, të cilët janë shfaqur edhe në Festivalin e 

filmit dokumentar dhe të shkurtër, DokuFest.  

Dy prej filmave shtjellonin ngjarje të vërteta të ndodhura në Prizren që kishin të bëjnë me të pastrehët 

dhe fëmijët lëmoshë kërkues. Pas shikimit të filmave është debatuar rreth asaj se çka kanë kuptuar fëmijët 

nga filmat dokumentar, si dhe për llojet e diskriminimit dhe mënyrat se si ta parandalojmë atë. 

Aktiviteti është realizuar në kuadër të projektit “Përfshirja sociale e grupeve të margjinalizuara në 

komunën e Prizrenit- SoRi” i cili mbështetet nga Qeveria Gjermane përmes Agjencionit Gjerman për 

Bashkëpunim Ndërkombëtar, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH..  
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Shënimi i Ditës së Ujit 

Gjatë muajit mars, stafi i projektit Prospekt+ nga OJQ Nevo Koncepti kanë zhvilluar një takime të ndryshmë 

për përgatitje të shënimit të ditës së ujit. Shënimi i kësaj dite, u realizua në bashkëpunim me shkollat, 

DKA-në dhe KRU Hidroregjioni Jugor-Njësia në Suharekë. 

Një nga takimet ishte me udhëheqësin e njësisë për Suharekë të KRU “Hidroregjioni Jugor”, Ismet 

Kurtishaj. Qëllimi i takimit të zhvilluar në zyrën e njësisë në Suharekë, ka qenë koordinimi i aktiviteteve 

për shënimin e Ditës botërore të ujit. 

Gjithashtu në bashkë koordinim edhe me drejtorin e Arsimit në Komunën e Suharekës, Remzi Bytyqi u 

diskutuan edhe shkollat se ku do të këtë shpërndarje të broshurave për rëndësinë e ujit. Nxënësit e ShFMU 

“Drita” në Gelancë të Suharekës, janë përfshirë në përgatitjet për shënimin e Ditës së Ujit. Pos nxënësve 

të ShFMU “Drita” në këtë aktivitet janë të përfshirë edhe tutorët e tyre. 

Përveq aktiviteteve në Suharekë, stafi i Nevo Koncepti përmes dy projekteve të tjera EU SIMRAES-II dhe 

SoRi, organizuan bashkë me nxënësit e shkollave “Haziz Tola” nga Jeta e Re, “Dy Dëshmorët” nga Pirana 

dhe “Ibrahim Fehmiu” nga Lagja Arbanë shënimin e Ditës Botërore të Ujit. Aktiviteti është realizuar në 

sheshin Shatërvan të Prizrenit. 

Qëllimi i këtij aktiviteti ka qenë ndërgjegjësimi i qytetarëve për rëndësinë e ujit respektivisht kursimin e 

ujit me moton “Uji është jetë, kurseje atë”. Me këtë rast është shpërndarë edhe materiali promovues, që 

kishte për qëllim përçimin e porosisë mbi rëndësinë e shfrytëzimit racional të ujit të pijes. Aktiviteti është 

përmbyllur duke ju dhuruar kalimtarëve të rastit nga një shishe me ujë, në të cilat shkruante “Një pikë uji 

shpëton një jetë!”. 
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Aktivitete të Asamblesë Komunale së Fëmijëve dhe ShFMU “Lekë Dukagjini” 

Gjatë muajit mars, është mbajtur takimi me Këshillin e nxënësve dhe anëtarët e Asamblesë Komunale së 

Fëmijëve (AKF) në ShFMU “Lekë Dukagjini” në Prizren. Qëllimi i takimit ishte të identifikohen çështje apo 

probleme, të cilat i shqetësojnë fëmijët, dhe që mund të adresohen nga ana e AKF-Prizren tek institucionet 

përgjegjëse. 

Në takim kanë marrë pjesë gjithsejtë 13 fëmijë. Ata i kanë paraqitur shqetësimet dhe sugjerimet e tyre. Si 

përfundim u vendos që përfaqësuesit e AKF nga kjo shkollë bashkë me disa nxënës, ti adresojnë problemet 

në drejtorinë përkatëse komunale me qëllim të zgjidhjes së problemeve të hasura në këtë shkollë. 

Gjithashtu, përfaqësuesja nga AKF, Sabina Muqaj nga ShFMU “Lekë Dukagjini” ka organizuar një aktivitet 

humanitar, së bashku me klasën e saj. Në këtë aktivitet, fëmijët kanë mbledhur rroba dhe gjësende të cilat 

nuk i duhen dhe kanë shprehur dëshirë që këto t’ia dhurojnë fëmijëve në nevojë. Janë mbledhur më 

shumë se 20 pako të dhuratave, të cilat janë shpërndarë nëpërmjet OJQ Nevo Koncepti. 

Përfaqësues nga AFK – Prizren, gjithnjë janë aktiv në rrethin e tyre dhe punojnë që secili fëmijë ti gëzojë 

të drejtat e tij dhe të jetojë në një ambient të sigurt. 

AFK është një institucion, i cili vepron për avokimin e të drejtave të fëmijëve në Komunën e Prizrenit. Ky 

projekt ka për qëllim qeverisjen e të drejtave të fëmijëve, respektimin e të drejtave të fëmijëve, ngritjen 

e pjesëmarrjes së fëmijëve në procese të ndryshme vendimmarrëse në Komunë. Projekti zbatohet nga 

Nevo Koncepti në partneritet me Save the Children/Kosova dhe mbështetet nga Agjencia Suedeze për 

Zhvillim Ndërkombëtar. 
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Konferenca mbi kornizën e BE-së për strategjitë kombëtare të integrimit të 

Romëve 

 

Me 4 mars, VoRAE mori pjesë në Bukuresht, Romani ku u mbajt konferenca mbi kornizën e BE-së për 

strategjitë kombëtare të integrimit të Romëve. Pjesëmarrës në konferencë ishin përfaqësues nga vende 

të ndryshme të Evropës të cilët janë duke shkëmbyer përvojat e shteteve të tyre dhe të arriturat karshi 

integrimit të komunitetit rom. Për më tepër një prej çështjeve kyqe që u diskutua në konferencë ishte 

anti-gypsyismi si terminologji e re e cila po vendoset në dokumente shtetërore si çështje shumë e 

rëndësishme për luftimin e diskriminimit në të gjitha shtetet e Evropës.  

 

Përmirësimi i kushteve të banimit 

 

VoRAE nënshkroi marrëveshje bashkëpunimi me 

Komunën e Pejës për projektin e "Përmirësimi i 

kushteve të banimit" për gjatë vitit 2019. Në këtë 

projekt parashihen të jenë përfitues përafërsisht 18 

familje nga komunitetet: rom, ashkali, egjitpian dhe 

grupeve tjera të cenuara ku do të mbështeten me 

banjo funksionale dhe anekse të modeleve 27m2, 

42m2 dhe 60m2. Buxheti i paraparë për këtë projekt 

është 32.000 euro.  

 

 

Kurs kompjuterik për nxënësit  
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Nga 15 Marsi 2019 studentët e Roma Versitas Kosova filluan të ndjekin kursin kompjuterik ku nxënësit në 

fazën e parë do të mësojnë për softuer dhe hardëare, në fazën e dytë do të fillojnë me të mësuarit për 

MS Office dhe softuerë të 

tjerë. Faza e tretë është 

duke bërë bazat e të 

dhënave në XLS dhe 

Access. 

Trajnuesi i kursit 

kompjuterik Z. Nuhi 

Morina është ish-student 

i RV Kosova i diplomuar 

në Shkencat 

Kompjuterike në 

Universitetin e Prizrenit.  

 

Aktivitete sportive dhe argëtuese për nxënës të shkollës "Tefik Çanga" 

Me 4 mars, në Ferizaj KYC - Kosovar Youth Council në bashkëpunim me organizatën joqeveritare BRAN - 

Bashkimi Rinor e Ardhmja E Ndritur kanë realizuar aktivitete sportive dhe argëtuese me 24 nxënës të 

klasave 6 - 9 të të gjjtha komuniteteve në shkollën fillore dhe të mesme të ulët "Tefik Çanga" në Ferizaj. 

Përveq socializimit dhe 

bashkëpunimit ky aktivitet kishte 

për qëllim edhe nxitjen e fëmijëve 

që të merren më shumë me 

aktivitete sportive, ku këto 

aktivitete do realizohen edhe për 

katër muajt e ardhshëm. 

Këto aktivitete mbështeten 

financiarisht nga UEFA tek KYC 

ndërsa BRAN është duke i asistuar 

dhe ndihmuar në mënyrë 

vullnetare. 

 


