
 

 

Deputetët votuan Ligjin për OJQ sipas kërkesave të Shoqërisë   

 

Ligji për OJQ i cili u miratua nga 

Kuvendi më 7 nëntor 2018, 

kishte disa ngecje që u 

identifikuan nga shoqëria civile, 

si shkelja e parimit bazë jo-për-

përfitim që rrezikon të ardhmen 

e sektorit. Pas kthimit nga 

Presidenti dhe më tepër se pesë 

muajsh pritje dhe shtyrje, Ligji 

për OJQ ishte në rend të ditës të 

Kuvendit të Kosovës, më 15 prill. 

Deputetët e Kuvendit nga të 

gjitha partitë politike votuan 

këtë ligj. Me 66 vota për, 

Kuvendi me datën 15 prill 2019 

votoi Ligjin e ri për OJQ, sipas 

kërkesave të shoqërisë civile, në 

përputhje me standardet dhe praktikat më të mira europiane, si dhe kërkesat e mbi 300 organizatave të 

shoqërisë civile. Nga këto organizata ishin pjesëmarrëse shumica e anëtrëve të rrjetit KOSINT 2020. 

Rreth 300 organizata të shoqërisë civile ishin bashkuar për të parandaluar rrezikun që i kanoset sektorit 

të shoqërisë civile dhe demokracisë kosovare nga ky ligj. Të gjitha grupet parlamentare, por edhe 

deputetët individualisht, ishin njoftuar në detaje lidhur me problemet e këtij ligji të paprecedentë në 

Evropë dhe më gjerë, dhe me pasojat që mund të shkaktohen nëse nuk kthehen dispozitat e drejta.  

Gjithashtu një javë para votimit të ligjit, Ambasadori i SHBA-së në Kosovë. z. Philip Kosnett, u bëri thirrje 

të gjitha partive politike që të votojnë Ligjin për OJQ sipas amandamenteve të propozuara nga Presidenti, 

duke theksuar që kjo çështje nuk ka të bëjë aspak me politikë, por me sigurimin e transparencës dhe 

parandalimin e keqpërdorimit të fondeve të donatorëve. Thirrje të ngjashme në vazhdimësi kanë bërë 

edhe ambasadorët e vendeve të tjera të Quintit dhe BE-së, si dhe organizatat tjera ndërkombëtare. 

Andaj, i gjithë përkushtimi i shoqërisë civile ishte i suksesshëm, pasi ligji u votua sipas kërkesave të tyre. 
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Pjesëtarët të komunitetit Romë, Ashkali dhe Egjiptian kanë protestuar kundër 

martesave të hershme para stacionit të Policisë në Graçanicë  

Me 8 prill 2019, është organizuara 

protestë nga OJQ "Zëri i Romëve, 

Ashkalinjve dhe Egjiptianëve".      

Të rinjtë dhe të rejat e këtij 

komunitetit në duart e tyre mbanin 

pankartat me moton "Po du me qenë 

vajzë, amo jo edhe dashnore", "Po 

qëndroj para shporetit, në vend të 

fakultetit" etj.  

Afrim Osmani zyrtar i edukimit në këtë 

organizatë tha se sot në ditën e komunitetit RAE kanë dalur të protestojnë kundër martesave të hershme. 

Duke e konsideruar si një dukuri shumë të dëmshme për këtë komunitet kërkoi vetëdijesimin e familjarëve 

dhe të rinjve se martesa e hershme i shkëpusin ata nga jeta. 

Sujella Garip një e re e cila po protestonte tha se dëshiron ta vazhdoj shkollimin dhe të jetë e barabartë 

me të gjithë. 

Sesionet informuese për Hartimin e bizneseve për gratë  

RROGRAEK gjatë muajit Prill, ka filluar mbajtjen e sesioneve informuese për Hartimin e bizneseve për 

gratë Rome, Ashkali dhe Egjiptase. Këto aktivitete mbështeten nga Agjencioni i Zvicrës për Zhvillim dhe 

Bashkëpunim përmes projektit "Promovim i Punësimit të Sektorit Privat (PPSE)", i cili implementohet 

nga Sëisscontact dhe Instituti Riinvest dhe implementohet nga RROGRAEK. 

Me 16 prill, janë mbajtur 

dy takime: në Prizren dhe 

në Gjakovë. Të dy rajonet 

ofruan audiencën e 

shkëlqyer të përbërë nga 

vajzatë dhe gratë nga 

komunitetet me vizione të 

hapura për zhvillimin dhe 

hartimin e ideve të 

ndryshme të veprimtarisë 

qarrkulluese dhe me 

gatishmëri për të 

vazhduar drejt ndërtimit 

të kapaciteteve të tyre 

konkuruese.  
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Diskutim publik, për prezantimin e 4 raporteve të studimit 

Me datën 15 prill KEC ka mbajtur nje 

diskutim publik, ku është bërë 

prezantimi i 4 raporteve të studimit: 

“Edukimi parashkollor”, “Gjendja e 

arsimit në komunat e Kosovës”, 

“Sfidat e zbatimit të Reformës 

Kurrikulare në Arsimin Parauniversitar 

në Kosovë”, “Menaxhimi i Arsimit 

Para-Universitar në Kosovë”, “Edukimi 

Parashkollor në Kosovë”. Pjesëmarrës 

ishin anëtarë të organizatave të 

ndryshme lokale dhe ndërkombëtre. 

 

Sfidat dhe mundësitë për fëmijët dhe të rinjtë rom, ashkali dhe egjiptian në 

Kosovë 

 

Fondi për Edukimin e Romëve – REF me organizatave tjera partnere  organizoi konferencë që u mbajt 

me 16 prill 2019 në hotelin Sirius në Prishtinë me temën  "Sfidat dhe Mundësitë për Fëmijët dhe të 

Rinjtë Romë, Ashkali dhe Egjiptianë në Kosovë",    

Konferenca rreth politikave ofroi një forum për institucionet, organizatat e shoqërisë civile, organizatat 

ndërkombëtare dhe akterët e tjerë relevantë për përfshirjen e Romëve, Ashkalive dhe Egjiptianëve, si 

dhe për të ndarë përvojën dhe mësimet e tyre të nxjerra nga reformat e arsimit dhe punësimit në 

Kosovë. Konferenca gjithashtu ofroi mundësi për të identifikuar dhe diskutuar sfidat kryesore për 
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mbylljen e zbrazëtirave të barazisë për fëmijët Romë dhe tranzicionin e lehtë nga edukimi i të rinjve në 

punësim. 

Pjestarë të panelit për diskutim të hapur ishin: 

z. Dukagjin Pupovci, KEC 

znj. Elizabeth Gowing, TIP 

z. Isak Skenderi, VoRAE 

Nga kjo konferenc duke përfshirë dhe sesionet tjera kanë dal disa rekomandime si: 

 Do të punohet më shumë rreth çështjes së braktisjes së fëmijëve nëpër shkolla. 

 Do të punohet që të arrijmë një zgjidhje adekuate për, qendrat mësimore të cilat janë shumë të 

rëndësishme. 

 Do të dal shumë shpejt Udhëzimi Administrativ ku do tju ofrojn nxënësve nga shkollat e mesme 

mbështetje direkt nga Institucioni MASHT 

 Konferenca për politika organizohet në kuadër të projektit " Ngritje e mundësive për arsimiin e 

studentëve Romë dhe të rinjtë në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi", të implementuar nga REF dhe 

financuar nga Bashkimi Evropian.   

 

Gara “Sfida e Dizajnit 2019” 

 

Me datën 17 prill, programi USAID-it “Përkrahje Adoleshentëve pas Mësimit të Rregullt”- ASSET dhe 

Fondacioni IPKO(IF) kan organizuar përmbylljen e garës “Sfida e Dizajnit 2019” dhe ekspozitën e 

teknologjisë arsimore. 

Qëllimi i ngjarjes ka qenë: 

• Ekspozimi i projekteve të krijuara nga nxënësit e shkollave pjesëmarrëse; 
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• Ekspozimi i produkteve dhe ofertës për teknologji arsimore nga kompanitë e ndryshme vendore;  

• Inkurajimi i shkollave për projekte dhe punë praktike me nxënës; 

• Inkurajimi i përdorimit të pajisjeve arsimore në shkolla; 

• Inkurajimi i zhvillimit të shkathtësive të nxënësve për jetë dhe punë në shekullin 21. 

Ngjarja ka përfunduar me ndarjën e çmimeve për shkollat fituese. 

 

Punëtoria "Si ta pranojmë komunitetin në shkollë"   

Me datën 18 prill, rrjeti KRAEEYN ka mbajtur punëtorinë "Si ta pranojmë komunitetin në shkollë". Qëllimi 

i punëtorisë ka qenë përgatitja 

e ndërmjetësuesve shkollor, 

për qasjen me mësimdhënësit 

në shkolla. Punëtorinë e ka 

udhëhequr  Driton Berisha, i cili 

është anëtarë i Këshillit 

Drejtues të rrjetit. Pjesëmarrës 

ishin anëtarë të organizatave të 

ndryshme, të cilat përkrahin 

shkollimin e fëmijëve rom, 

ashkali dhe egjiptian. 

 

 Vullnetarët e OJQ BRAN fitues në punëtorin e UP SHIFT ! 

Gjatë datave 19 - 21 Prill 

2019, Irfani, Makfiretja, 

Shaha, Shqipdona dhe 

Valentina nga fshati 

Vojnoc i komunës së 

Shtimes me asistimin e 

OJQ BRAN morrën pjesë 

në punëtorin 3 ditore në 

UP SHIFT që organizohet 

dhe mbështetet nga PEN 

dhe UNICEF Innovation 

Lab Kosovo. 

Këta të rinjë i 

shqetësonte fakti që në 

fshatin e tyre kishte 

mbeturina, ndotja e 

lumit ishte në rritje e sipër dhe ambientet e gjelbërta vetëm po zvogloheshin, andaj, aplikuan me ide për 
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zgjidhjen e këtyre problemeve të cilat janë fillimisht vendosja e shportave ricikluese në fshatin e tyre, 

pastaj krijimi i një grupi të gjelbër që do të përbëhet nga të rinjët të cilët do të trajnohen e pastaj edhe do 

të krijojnë vepra të ndryshme arti nga materialet e ndryshme e etj. Këta të rinjë grupin e tyre e quajtën 

"KaPak KaPak" 

Nga 10 grupet pjesëmarrëse, grupi "KaPak KaPak" ishte ndër 5 grupet fituese që do të mbështeten 

financiarishtë për realizimin e ides së tyre nga UP SHIFT. 

OJQ BRAN është jashtëzakonishtë të lumtur dhe krenar që vullnetarët tonë vazhdimishtë janë duke 

kontribuar për komunitetin dhe vendin e tyre.  

 

Marrëveshje Bashkëpunimi në mes të APRK dhe VoRAE  

Me datën 23 Prill, është bërë nënshkrimi i Marrëveshjes të Bashkëpunimit në mes të Agjensionit te 

Punësimit te Republikës së Kosovës dhe OJQ “Zëri i Romëve, Ashkalive dhe Egjiptianëve. 

Qëllimi i kësaj 

Marrëveshje të 

Bashkëpunimit është 

krijimi i frymës së 

bashkëpunimit në 

përfshirjen e 

Komuniteteve Rom, 

Ashkali dhe Egjiptian në 

programet e punësimit 

dhe masave aktive të 

tregut të punës të cilat 

ofrohen nga Agjensioni 

nëpërmjet Zyrave te 

Punësimit duke ju 

ofruar mundësi me 

drejta të barabarta në 

pajtueshmëri me 

legjislacionin në fuqi. 

Marrëveshja e Bashkëpunimit është e bazuar në prioritetet të cilat synojnë që përmes Zyrave të Punësimit 

dhe VoRAE-së, të promovojnë dhe avokojnë në gjetjen e te interesuarve për pune dhe nga punëdhënësit 

potencial për Komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian. 

Nënshkrimi i marrëveshjes është bërë nga Drejtori Ekzekutiv i OJQ VoRAE z. Isak Skenderi dhe U.D. Drejtor 

i përgjithshëm i APRK-se z.Muhamet Klinaku 
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Vizitë në qendrën e TIP nga Habit Hajredini, Drejtor i Zyrës për Qeverisje të Mirë  

Drejtori i Zyrës për Qeverisje të Mirë në kuadër të Zyrës së Kryeministrit të Kosovës, z. Habit Hajredini 

vizitoi qendrën tonë mësimore në Fushë Kosovë. Z. Hajredini u prit nga Elizabeth Goëing, 

bashkëthemeluese dhe 

njëkohësisht drejtoreshë 

ekzekutive e The Ideas 

Partnership, dhe stafi ynë në 

qendër, ku dhe ju prezentua 

më gjerësisht puna jonë me 

komunitetet Rom, Ashkali 

dhe Egjiptian. Ai gjithashtu 

vizitoi Aktivitetet tona 

Mësimore të së Shtunës, 

aktivitete këto me karakter 

edukativo-mësimor që 

zhvillohen në baza javore e 

që ofrohen për më shumë se 

100 fëmijë të moshave 6-15 

vjeç.  

 

Ekipi "10K për 10 Vjetorin e TIP" përfundon Gjysmë Maratonën e Prishtinës 

Për nder të 10 vjetorit të 

themelimit të The Ideas 

Partnership, mbi 20 

vrapues vullnetarë 

përfunduan me sukses 

vrapimin e Gjysmë 

Maratonës së Prishtinës të 

dielën. I jemi shumë 

falenderues ekipit të "10K 

për 10 Vjetorin e TIP" që 

përfunduan sfidën e parë të 

vendosur nga ne për 

kremtimin e një dekade 

pune me komunitetet më të 

margjinalizuara në Kosovë, 

dhe falenderojmë të gjithë 

përkrahësit tanë që dhanë donacione në përkrahje të iniciativës sonë. 
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Trajnim dy-ditor për Mësimëdhënëset-Ndihmëse  

Në kuadër të projektit "Përfshirja sociale e Romëve, Ashkalive dhe Egjiptianëve dhe grupeve të tjera 

vulnerabile në Kosovë" të 

mbështetur nga SDC, Tdh 

organizoi një trajnim dy-ditor 

për Mësimëdhënëset-

Ndihmëse nga 10 komuna, të 

angazhuara për të mbështetur 

Klasat e Mësimit Plotësues.   

Qëllimi i këtij trajnimi është 

ngritja e kapaciteteve të 

Mësimdhënësve Ndihmëse 

në realizimin e mësimit 

plotësues kualitativ, duke 

kontribuar në qëllimin kryesor të këtij projekti - institucionalizimin e Klasave të Mësimit Plotësues.  

 

Debat për orientim në karierë/studime për maturantët  

 

SHL-Kosova në bashkëpunim me DKA-në në Rahovec kanë organizuar debat për orientim në 

karierë/studime për maturantët e shkollave të mesme të Rahovecit. 

Fillimishtë SHL-Kosova ka realizuar një hulumtim të vogël përmes pyetësorit të shkurtër, e më pas gjatë 

debatit përmes grafikonit në përqindje ka publikuar orientimin e maturantëve me statistika. 

Për orientim sa më të mirë për maturantët SHL-K poashtu në debat pati edhe panelistët Valon Feka dhe 

Xhihad Vuçitërna të cilët dhanë mendimin e tyre për drejtimet e mundshme për studime. 
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Në pjesën e dytë të debatit folën përfaqësueset nga projekti SMART Bits, të cilat dhanë informacione për 

këtë projekt. 

SHL-Kosova falenderon DKA-në drejtorin z. Avni Morina si dhe të gjithë drejtorët e Shkollave të mesme 

dhe fillore në Komunën e Rahovecit për bashkëpunimin e mirë.  

 

Informatat rreth kurseve përgatitore shpalosen në TV debat 

Me datën 3 prill 2019 është mbajtur debati në TV Prizreni për informimin e qytetarëve rreth fillimit të 

kurseve njëmujore përgatitore për nxënësit e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian të klasave të 9’ta 

për testin e Arritshmërisë dhe për nxënës të klasave të 12’ta për testin e Maturës. 

Mysafirë në studio ishin: Nesret Gashi, arsimtar-ligjërues në kurse dhe Fatmir Menekshe koordinator i 

terrenit në projekt. 

Gjatë emisionit, nga ana 

e koordinatorit të 

terrenit u dhanë 

informacione për 

ecurinë e kurseve, kur 

kanë filluar, sa do të 

zgjasin, lokalet ku 

mbahen këto kurse, sa 

është numri i nxënësve 

të identifikuar nga të 

gjitha shkollat fillore dhe 

të mesme, sa është 

numri i vijuesve të 

kurseve, rezultatet që janë treguar vitin e kaluar dhe ndikimi i tyre në organizimin sërishëm të kurseve, 

etj. 

Ndërsa arsimtari i angazhuar në ligjërimin e kurseve, Nesret Gashi tregoi për mjetet, metodat e teknikat 

e punës si dhe materialin e përdorur që nxënësit të përfitojnë sa më shumë rezultate të mira në testet e 

arritshmërisë dhe të maturës. 

TV debati është realizuar në kuadër të projektit SoRi i cili mbështetet nga Qeveria Gjermane përmes 

Agjencionit Gjerman për Bashkëpunim Ndërkombëtar, Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH..  
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Aktivitete në shkollën fillore Drita  

 

Në kuadër të shkollës fillore të mesme të ulët “Drita” në Gelancë të Suharekës me 15 prill 2019 është 

organizuar turneu në futboll. 

Në këtë organizim kanë marrë pjesë nxënësit e klasave të nënta prej të dyja komuniteteve të shkollës. 

Qëllimi i aktivitetit ka qenë pajisja e nxënësve me veshje sportive dhe përfshirja e fëmijëve nga 

komunitetet në turne. 

Në kuadër të shkollës fillore të mesme të ulët “Drita” në Gelancë të Suharekës me 16 prill 2019 është 

realizuar vaksinimi i nxënësve të pavaksinuar. 

Qëllimi i aktivitetit ishte vaksinimi i 24 nxënësve, të cilët ishin të pavaksinuar. Pas takimit me ekipin e 

vaksinimit është vendosur që bashkërisht të fillohet kjo nismë, për ti përfshirë të gjithë fëmijët në 

vaksinim. 

Vaksinimi është kryer nga personeli i AMF-së së Gjinocit. 

Nënkryetarja e Komunës së Suharekës, Mihrije Suka ka vizituar me 8 prill 2019 fshatin Gelancë, 

përkatësisht Shkollën fillore të mesme të ulët “Drita”. 

Ajo këtë vizitë e ka bërë në kuadër të zhvillimeve për aktivitetet e ndryshme të mësimit të rregullt mësimor 

dhe projektit PROSPECT+, i cili implementohet nga OJQ Nevo Koncepti. Pas kësaj nënkryetarja Suka ka 

vizituar edhe një lagje e cila është e banuar me komunitet. Ajo ka parë për së afërmi urën e kësaj lagjeje, 

ndërsa gjatë takimit me një familje Suka ka premtuar dhe është zotuar se të gjitha komunitetet do të 

trajtohen njëjtë dhe se do të kenë kujdes të shtuar nga institucionet, njofton Komuna e Suharekës. 

Këto aktivitete janë realizuar në kuadër të projektit PROSPEKT +, që financohet nga Fondacioni Kosovar 

për Shoqëri të Hapur (KFOS) me mbështetjen e Qeverisë Gjermane dhe Fondacionit Gjerman Karl Kübel 

Stiftung für Kind und Familie (KKS). Projekti zbatohet në Komunën e Suharekës dhe ka për qëllim të 

kontribuojë në Promovimin dhe integrimin e fëmijëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në 

Kosovë. 

 

 

 



 Buletini IV, Prill 2019 

Përpilohet materiali promovues mbi të drejtat e fëmijëve 

Asambleja e Fëmijëve në Prizren ka organizuar punëtorinë për përpilimin e materialit promovues mbi të 

drejtat e fëmijëve. Përfaqësuesit nga shkollat fillore të komunës të Prizrenit janë duke e përpiluar këtë 

material, në bashkëpunim me 

ilustratoren Hana Arapi. 

Punëtoria është mbajtur me 

datat 4 dhe 5 prill 2019, ku 

fëmijët kontribuan duke ilustruar 

dhe shkruar disa nga nenet e 

Konventës Ndërkombëtare mbi 

të Drejtat e Fëmijëve. 

Ky aktivitet mbahet në kuadër të 

projektit “Qeverisja e të Drejtave 

të Fëmijëve” i cili synon 

informimin dhe fuqizimin e 

pozitës të fëmijëve në procese vendimmarrëse dhe implementohet nga Nevo Koncepti në partneritet me 

Save the Children/Kosova, mbështetur nga Agjencia Suedeze për Zhvillim Ndërkombëtar. 

 

Kampanja vetëdijësuese të mbajtura nga fëmijët e “Shkollës së Futbollit për 

Komunitete” lidhur me “Mbrojtjen e mjedisit” dhe “Kontaminimin e Plumbit në 

gjak” 

 

Në kuadër të projektit “Shkolla e 

Futbollit për Komunitete” e 

mbështetur nga Këshilli Danez për 

Refugjatë (Danish Refugee Council) 

janë mbajtur dy kampanja 

vetëdijësuese njëra lidhur me 

Mbrojtjen e Mjedisit dhe tjetra 

lidhur me “Kontaminimin e Plumbit 

në Gjakë” tek fëmijët e 

komuniteteve në të dy lagjet 

e banuara me komunitete “Roma 

Mahalla” dhe “2 Korriku”. Këto dy 

kampanja vetëdijësuese janë 

implementuar nga stafi i OJQ PRAM 

në bashkpunim me fëmijët 

përfitues të projektit të cilët derë 
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më derë takuan qytetarët e të dy lagjeve dhe shpërndanë fletushka me përmbajtje informuese dhe 

rekomanduese lidhur me dy tematikat e kampanjave. 

Mbajtja e kampanjës është bërë dy ditë radhazi 4 Prill 2019 dhe 5 Prill 2019 me të dy grupet e fëmijëve të 

“Shkollës së Futbollit për Komunitete”. Qytetarët mirëpritën fëmijët pasi që edhe prezentimi i kampanjës 

është bërë nga fëmijët të cilët ishin të pregaditur paraprakisht nga stafi i OJQ PRAM. 

 

Punëtori 4 ditore të prodhimit të bizhuterive nga reciklimi i shisheve të plastikës 

 

Gjatë muajit prill BRAN - Bashkimi Rinor E Ardhmja E Ndritur dhe Nouvel Est / Lindja E Re organizuan 

punëtori, e cila u mbajt nga ekspertja znj.Veronika Sdub nga Franca, e për ardhjen e saj është kujdesur 

znj. Marie-Christine Maja Egger nga organizata Franko - Kosovare “Nouvel est “ 

10 vajza nga komuna e Ferizajit u trajnuan nga ekspertja znj.Veronika Stub nga Franca sesi mund t'i 

reciklojnë materialet nga plastika dhe të krijojnë gjëra të bukura siç janë bizhuteri e etj, e madje këto 

materiale mundë të shërbejnë për të krijuar edhe një biznesë individual. 

Në ditët në vijim, në punëtori u bashkuan 14 pjesëmarrës e në mesin e tyre edhe 5 djem nga shkolla e 

mesme teknike "Pjetër Bogdani" nga Ferizaj. 

Pjesëmarrësit ishin shumë të impresionuar dhe të interesuar për trajnimin si dhe shumë falenderues për 

mundësin e dhënë për të ndjekur këtë punëtori. 

Reciklimi i materialeve është një hap i mirë për mbrojtjen e ambientit dhe është një mundësi e mirë për 

krijimin e të ardhurave dhe krijimin e një biznesi të vogël individual. 

Punëtoria organizohet në kuadër të bashkëpunimit të ngushtë ndërmjet organizatave "BRAN - Bashkimi 

Rinor E Ardhmja E Ndritur" dhe "Nouvel Est / Lindja E Re" 
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The Ideas Partnership me aktivitete për nder të Ditës së Tokës 

 

Për nder të Ditës së Tokës, stafi ynë në Fushë Kosovë organizoi disa aktivitete me qëllim edukimin e 

fëmijëve mbi ruajtjen e mjedisit. Fëmijët, vullnetarët dhe stafi ynë morën pjesë në iniciativën për 

pastrimin e lagjeve 28 dhe 29 në Fushë Kosovë, duke dhënë kontributin e tyre në ruajtjen e ambientit. 

Përveç pastrimit të lagjeve, fëmijët në qendrën tonë në Fushë Kosovë gjithashtu patën mundësinë të 

shprehin kreativitetin e tyre për mbrojtjen e ambientit përmes artit, aktivitet ky që u mundësua nga 

angazhimi i vullnetarëve tanë. 

 


