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Pikat kryesore 
   

 

Pikat kryesore 

Kryesia 

Kryesia e zgjedhur në 2019 ka vazhduar modernizimin dhe reformat e ndërmarra. Anëtari i ri 

Lulzim Bazhdaraj u është bashkëngjitur pas kuvendit të fundit. Ngase Sekretari Liburn 

Mehmetaj ishte jashtë vendit në gjysmën e dytë të vitit, shoqata ka pasur disa vështirësi 

teknike dhe logjistike, por pa pasoja të rënda (përveç vonesës së faturimit, i shtyrë për 2020). 

Kjo rikujton nevojën që, në të ardhmen, të konsolidohet Kryesia me anëtarë aktiv që kanë 

kompetencat e nevojshme.  

Aulona Lila, Kryetare, Liburn Mehmetaj, Sekretar, Sali Salihu,Arkëtar, Azem Hyseni Lumnije 

Emini, Valbona Ibrahimi Bajrush Shaqiri, Rrezarta Sejdiu Shatri dhe Lulzim Bazhdaraj, 

anëtarë. 

Subvencionet 

Ashtu siç ishte paralajmëruar në kuvendin e kaluar, Zyra për integrimin e të huajve (BIE) i ka 

zbritur subvencionet në 2019, duke kaluar nga një shumë prej CHF 60'000 në CHF 22'400. Kjo 

zbritje nuk ka krijuar vështirësi të patejkalueshme në 2019, por situata në 2020 do të jetë më 

sfiduese, dhe do të nevojiten burime te reja financiare. Subvencionet komunale janë zbritur po 

ashtu (përveç komunave të Onex-së dhe Vernier-së, mbështetja e të cilave duhet të 

theksohet). Kjo rënie është shkaktuar nga sistemi i subvencioneve që llogaritet vetëm në bazë 

të nxënësve që banojnë në secilën komunë. 

Liburn Mehmetaj 

Sekretar 

19 korrik 2020 

  

Viti 2019 ka parë 

një stabilizim, po 

edhe sfida të reja, 

njerëzore dhe 

financiare.  
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Rimëkëmbje dhe reforma 
   

 

Rimëkëmbje dhe reforma 
 

Kuvendi i 22 marsit 2018 ka zgjedhur një Kryesi krejtësisht të re që ka ndërmarrë një sërë 

reformash financiare dhe organizative. Në 2019, këto reforma kanë vazhduar. Organizimi dhe 

administrata janë konsoliduar, me ndihmë të mjeteve teknike të reja. 

Organizimi i punës 

Kryesia ka vazhduar digjitalizimin e administratës, me përdorimin e një programi të ri (Bexio) 

për kontabilitet, faturim dhe menaxhimi i prindërve. Ky program ka lehtësuar shumë punët 

administrative dhe të menaxhimit. 

Regjistrimi përmes internetit 

Regjistrimet e nxënësve përmes faqes sonë www.lapshgeneve.com kanë pasur sukses dhe i 

inkurajojmë të gjithë prindërit që ta përdorin këtë mjet. 

Reforma financiare 

Ashtu siç ishte parashikuar, viti 2019 ka njohur ndryshime në të ardhurat, për arse se 

subvencionet e Zyrës së Integrimit kanë rënë në mënyrë drastike. Edhe pse situata është 

aktualisht stabile, presionet financiare janë të pritura që nga viti 2020. Kjo do të krijoj nevojën 

për të gjetur burime të reja të financimit.  

Zyra  

Kryesia ka siguruar një prani javore në zyrën e saj nga Arkëtari Sali Salihu, çdo të premte 

pasdite dhe a falënderojmë sinqerisht. Kjo ka mundësuar shumë takime me prindër dhe një 

administrim efikas.  

 

LAPSH-i po ashtu ka siguruar tavolina dhe karrige që të mbajë mbledhjet në zyrën e saj (që 

komuna e Vernier-së ia jap në shfrytëzim pa pagesë), duke siguruar kushte të mira për 

mbledhje, dhe të jetë e pavarur nga lokalet e personave të tretë. 

 

http://www.lapshgeneve.com/
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Klasat dhe mësimdhënia 
   

 

Klasat dhe mësimdhënia 

Mësueset 

Gjatë vitit 2019, LAPSH-i ne Gjenevë kishte gjithsej 5 mësuese: 

1. Lumnije Emini: 5 klasë (=) 

2. Fatime Bllaca: 4 klasë (+1) 

3. Hyrije Kurteshi: 1 klasë (=) 

4. Osmani Brikena: 3 klasë (=) 

5. Hana Bilalli:  1 klasë (=) 

GJITHSEJ  14 klasë (+1 në krahasim me 2018) 

Klasat 

Nr. Shkolla Komuna Dita Mësuesja Nxënës 

1 GEISENDORF FALLER Gjenevë e enjte Brikena Osmani 7 

2 TIVOLI Petit-Lancy e enjte Fatime Bllaca 9 

3 JACQUES DALPHIN Carouge e enjte Emini Lumnije 6 

4 PALETTES Lancy e hënë Fatime Bllaca 15 

5 AIRE Vernier e hënë Emini Lumnije 10 

6 SAPAY Plan-Les-
Ouates 

e martë  Fatime Bllaca 15 

7 AVANCHETS-SALEVE Vernier e martë  Emini Lumnije 15 

8 BALEXERT Vernier e mërkurë Brikena Osmani 7 

9 LACHENAL Versoix e mërkurë Emini Lumnije 7 

10 MEYRIN  Meyrin e mërkurë Hana Billalli 12 

11 MAISON ONESIENNE Onex e mërkurë Hyrije Kurteshi 7 

12 LA TOUR Le Grand-
Saconnex 

e premte Brikena Osmani 7 

13 LIBELLULES Vernier e premte Emini Lumnije 16 

14 MAIL Genève e premte Fatime Bllaca 10 

Pjesëmarrja 

Numri i nxënësve: 143 të rregullt (+3 krahas. me 2018) 
177 të regjistruar (-4 krahas. me 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 klasë  

143 nxënës  

5 mësuese 
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Pasqyrat financiare 
   

 

Pasqyrat financiare 

Bilanci më 31 dhjetor 2019 
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Pasqyrat financiare 
   

 

Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve më 31 dhjetor 2019 
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Bashkëpunimet 
   

 

Bashkëpunimet 
 

Departamenti i arsimit publik 

Dialogu me Departamentin e Arsimit (DIP) ka vazhduar, duke përfshirë përmes Komisionit për 

gjuhët mësimore dhe kulturave të origjinës (ELCO), në të cilën Kryesia/mësueset janë 

përfaqësuar. Kjo është një mundësi e mirë për të bashkëvepruar me komunitetet e tjera të 

huaja që organizojnë mësimin në gjuhet e tyre. 

 

Zyra e Integrimit e të huajve 

Gjatë vitit, Zyra e Integrimit e të huajve (BIE) ka mbështetur shoqatën tonë me një subvencion 

prej 22'400 CHF.  

 

Komunat 

Marrëdhëniet me komunat kanë zhvilluar për përdorim e klasave dhe për pjesëmarrje në festat 

dhe ngjarjet socio-kulturore, me komunat e Carouge, Genève, Lancy, Meyrin, Onex, Plan-les-

Ouates, Vernier dhe Versoix. Shoqata ka marrë me qira një klasë, me pagesë, në komunën e 

Grand-Saconnex. 

Mbështetja e komunave të Onex-së dhe Vernier-së duhet të theksohet veçanërisht për vitin 

2019. 

 

Shoqatat mike 

LAPSH-i ka mbajtur marrëdhënie të shkëlqyera me shoqatat tjera lokale, duke përfshirë një 

numër të madh të shoqatave shqiptare të kantonit. 
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Manifestimet 
   

 

Manifestimet 
 

Shoqata ka organizuar dhe / ose ka marrë pjesë në ngjarjet e mëposhtme socio-kulturore dhe 

aktivitete tjera: 

1. 13 shkurt 2019: Vizita në Konsullatën e përgjithshme. Organizuar veçanërisht 

nga mësuesja Brikena Osmani, vizita në Konsullatën e përgjithshme të Republikës 

së Kosovës në Gjenevë ka mundësuar që nxënësit të familjarizohen me 

përfaqësinë kosovare dhe të mësojnë më shumë për historinë e Kosovës me 

rastin e 11 vjetorit të pavarësisë, si dhe të kenë një pasqyrim të aspekteve 

diplomatike.  

2. 8 mars 2019: Festa e 7 marsit (dita e mësuesit) dhe 8 marsi (dita e nënës): 

Organizuar veçanërisht nga mësueset Lumnije Emini dhe Fatime Bllaca, kjo festë 

ka mundësuar që të takohen prindërit dhe mësueset. Është mbajtur një program 

kulturor dhe festiv të përgatitur nga nxënësit.  

3. 12 qershor 2019: Festa e fundit të vitit. E organizuar nga LAPSH-i dhe mësueset, 

festa e fundit të vitit ka mbledhur prindër, mësuese dhe nxënës në një piknik në 

parkun "les Evaux", me këngë, lojë dhe recitime.  

 

Festa e 28 nëntorit është anuluar për shkak të tërmetit në Shqipëri. 
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Kryesia 
   

 

Kryesia 
 

Aulona LILA 

Kryetare 

 

Liburn Mehmetaj 

Sekretar 

 

Sali Salihu 

Arkëtar 

 

Emini Lumnije (Përfaqësuese e 

mësuesve) 

Rrezarta Sejdiu-Shatri 

Valbona Ibrahimi 

Azem Hyseni 

Bajrush Shaqiri 

Lulzim Bazhdaraj 

Auditorët 

Auditori i jashtëm 

Guy-Olivier Rombaldi (ANCA Fiduciaire SA) 

Auditorët e brendshëm 

Agim Paçarizi 

Jakup Emini 

Anëtarët e nderit 

Miriam Fridman Wenger 

Agim Paçarizi 

Idriz Zeqiraj 

Claude Dupanloup 

Avdyl Hamza  
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Falënderime 
   

 

Falënderime 
 

LAPSH-i në Gjenevë dëshiron të shprehë mirënjohjen e saj për autoritetet dhe drejtuesit e 

institucioneve dhe shërbimeve që promovuar realizimin e qëllimeve tona, duke mundësuar disa 

fëmijëve të familjeve të komunitetit shqiptar në Gjenevë që të ndjekin kurse të gjuhës dhe 

kulturës shqipe. 

Falënderimet i adresohen veçanërisht: 

Kantonit të Gjenevës  

Departamenti i Arsimit Publik (DIP – Département de l'instruction publique, de la formation et 

de la jeunesse) 

Zyrja e Integrimit të huajëve (BIE – Bureau de l'intégration des étrangers) 

Përfaqësueseve të autoriteteve dhe institucioneve amtare: 

Z. Ramadan Avdiu, Konsulli i Përgjithshëm i Republikës së Kosovës 

Z. Nexhat Maloku, Kryetar i LAPSH-it për Zvicër 

Komunat: 

Qyteti i Gjenevës 

Qyteti Carouge 

Qyteti Lancy 

Qyteti Meyrin 

Qyteti Onex 

Komuna Plan-les-Ouates 

Qyteti Vernier 

Qyteti Versoix 

 

 

Me mbështetjen e: 

c    
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Informata 
   

 

Donatorët 

I falënderojmë donatorët tonë për vitin 2019: 

Azem Hyseni 

Halil Jahiu (Shoqata Humanitare) 

Informata 
LAPSH 

Ch. des Coudriers 21 

1216 Cointrin 

Tel. 022 548 38 28 

www.lapshgeneve.com 

Gjenevë, 19 korrik 2020 

 

Aulona Lila, Kryetare    Liburn Mehmetaj, Sekretar 

 

 

 


