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Edhe pse në
kushte të vështira,
ishte një vit i
suksesshëm për
shkollën shqipe
në Gjenevë

Pikat kryesore

Pikat kryesore
Kryesia
Në 2020, Kryesia ka pësuar ndryshime, me dorëheqjen e kryetares Aulona Lila dhe Rrezarta
Sejdiu, anëtare e Kryesisë.
Z. Gëzim Ilazi ju është bashkëngjitur Kryesisë si sekretar ; z. Enver Nesushta si anëtar,
përgjegjës për rrjete sociale, dhe z. Liburn Mehmetaj është zgjedhur Kryetar (pasi ushtronte
detyrën e Sekretarit).
Kryesia më 31 dhjetor:
Liburn Mehmetaj, Kryetar, Sali Salihu,Arkëtar, Gëzim Ilazi, Sekretar, Azem Hyseni, Enver
Nesushta, Lumnije Emini, Valbona Ibrahimi Bajrush Shaqiri 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 2020, duke kaluar nga një shumë prej CHF 60'000 në 2018 në CHF
18’600 në 2020. Kjo zbritje ka krijuar vështirësi të patejkalueshme në 2020, së bashku me
ndërprerjen e papritur e subvencioneve në Lancy, që ka filluar të ndihmojë prindërit por jo më
shoqatën. Subvencioni i komunës në Meyrin për vitin shkollor 2020-2021 është kërkuar në
2021. Subvencionet komunale janë zbritur në tërësi (përveç komunave të Onex-së dhe
Vernier-së dhe në Grand-Saconnex, mbështetja e të cilave duhet të theksohet).

COVID-19
Mësimi dhe organizimi i tij janë prekur nga pandemia, sidomos nga prilli në qershor 2020 ku
kemi kaluar në mësim “online”, me video-konferencë. Dua të përshëndes punën e mësueseve
që janë adaptuar teknologjive të reja me shumë vullnet. Ne kemi dashur të ju tregojmë
nxënësve dhe prindërve të tyre që shkolla shqipe qëndron pranë tyre dhe se nuk do ti
braktisim. Mësueset kanë gjetur po ashtu mënyrën që tua shpjegojnë më të rinjve çfarë ishte
duke ndodhur rreth tyre, në gjuhen tyre amtare, dhe duke mbajtur mësimin ashtu siç e njihnin,
në një format më të lehtë.
Që nga fillimi i mësimit në shtator, ne kemi marrë masa sanitare të rëndësishme që të
garantojmë sigurinë e mësueseve dhe nxënësve. Kemi mbajtur të gjitha klasat hapur deri në
fund të vitit 2020-2021 dhe nuk kemi pasur asnjë incident apo infeksion në klasat tona. Puna e
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mësueseve duhet edhe në këtë aspekt të nënvizohet, si dhe puna e zëvendësueseve dhe të z.
Sali Salihut që ka siguruar logjistiken e materialit sanitar si dhe materialit shkollor për nxënësit,
me ndihmën financiare të z. Azem Hysenit. Ishte viti i parë që një kohë të gjatë ku librat dhe
fletoret e punës nuk kanë munguar.

Numri i nxënësve
Në vitin 2020-2021 ka pasur numër rekord të nxënësve që shumë vite, me 228 të regjistruar
(182 aktiv).
Një punë e rëndësishme është bërë, me veçanti nga Sali Salihu, që të binden prindërit që
kishin ndërprerë vijimin e mësimit që të rikthejnë fëmijët e tyre në shkollë shqipe. Prindërit janë
identifikuar me anë të mungesave të shënuara në ditar elektronik, dhe janë marrë në telefon
për të biseduar, me qëllim që të rikthehen në mësim, gjë që ka funksionuar me shumë sukses.

Komunikimi
Facebook
Kemi krijuar një faqe në Facebook, me ndihmën e Enver Nesushtes dhe kemi rritur
progresivisht numrin e personave që na ndjekin.
Disa postime në Facebook janë shikuar nga më shumë se 2'000 persona.
Faqja e internetit
Shumë risi ka pasur edhe në faqen tonë të internetit www.lapshgeneve.com, me një faqe
« Ndihmo » për donatorët, me mundësi të pagesës online si dhe me një formular të ri për
regjistrimeve përmes internetit, që lejon regjistrimin deri në 3 nxënës me një formular.
Faqja jonë ka pas 3'065 vizitor unik në 2020.
Bashkëpunim me LAPSH në Cyrih
Kryetari është takuar në dhjetor 2020 me përfaqësuesit e LAPSH-së në Cyrih që të këmbejnë
njohuri dhe informata mbi mësimdhënien dhe organizimin e mësimit (aspekte praktike dhe
administrative).
LAPSH-Gjenevë po ashtu ka marrë pjesë aktivisht në mbledhjet e LAPSH-së në nivel të
Zvicrës dhe ka përgatitur një tekst, me ndihmën e Agim Paçarizit, për botimin e 30 vjetorit të
shkollës shqipe në Zvicër që do të publikohet në 2021.
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Kërkim të donacioneve
Kryesia ka organizuar një fushatë për kërkimin e donacioneve private në 2020 me përgatitjen
dhe printimin e një broshure që prezanton shoqatën. Po ashtu janë gjetur shumë ndërmarrje
shqiptare në Gjenevë pas kërkimeve të bëra në regjistrin tregtar të Gjenevës. Disa « pako » të
donacioneve janë përgatitur dhe prezantuar në faqen tonë të internetit, që ofrojnë disa
përparësi dhe mirënjohje speciale sipas shumës së dhuruar (www.lapshgeneve.com/dhuro).
Fushata ka pasur mjaftë sukses dhe kryesia shpreson që do të krijojë një bazë të fortë të
donatorëve privat që të konsolidojë gjendjen financiare, të përkeqësuar nga zbritja e
subvencioneve shtetërore.
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Fundi i mandatit 2018-2021
Kur kryesia e filloj mandatin në 2018, LAPSH-ja në Gjenevë ishte në situatë të vështirë. Pas 3
viteve, situata financiare është përmirësuar, edhe pse sfida të reja kanë lindur nga zbritja e
subvencioneve publike.
Organizimi i punës ka pësuar ndryshime të thella, me digjitalizim të regjistrimeve, të ditarëve,
të mbledhjeve, të mbajtjes së dokumenteve, të komunikimit, të faturimit, etj.
Dua ti falënderoj të gjithë anëtarët e kryesisë që kanë kontribuar, sipas mundësive, në
realizimin e këtyre objektivave.
Mandati i ardhshëm, 2021-2024, do të jetë rasti që të fillojmë reforma të reja, sidomos në
fushën e mësimdhënies dhe komunikimit, me qëllim kryesor që të kemi një shoqatë më të
qëndrueshme dhe me më shumë nxënës.

Liburn Mehmetaj
Kryetar
Qershor 2021

Klasat dhe mësimdhënia

5
14 klasë

Klasat dhe mësimdhënia

143 nxënës

Mësueset

5 mësuese

Gjatë vitit 2020, LAPSH-i ne Gjenevë kishte gjithsej 5 mësuese:
1.
2.
3.
4.
5.

Lumnije Emini:
Fatime Bllaca:
Hyrije Kurteshi:
Osmani Brikena:
Hana Bilalli:
GJITHSEJ

5 klasë (=)
4 klasë (=)
1 klasë (=)
4 klasë (+1) (një klasë online në semestrin e 2të)
1 klasë (=)
14 klasë (+1 në krahasim me 2019)

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-LesOuates

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 GrandSaconnex

e premte

Brikena Osmani

7

13

LIBELLULES

Vernier

e premte

Emini Lumnije

16

14

MAIL

Genève

e premte

Fatime Bllaca

10

15

EN LIGNE (3-5 ans)

Genève

Samedi

Brikena Osmani
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Pjesëmarrja
Numri i nxënësve:

187 të rregullt (+44 krahas. me 2019)
236 të regjistruar (+59 krahas. me 2019)
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Pasqyrat financiare
Bilanci më 31 dhjetor 2020

Pasqyrat financiare
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Pasqyrat financiare

Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve më 31 dhjetor 2020

8

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.
LAPSH-ja po ashtu merr pjesë (aktualisht) në projektin “Livres et Plurilinguisme” që synon që
shërimi i shkollave dhe mediave të blejë rreth 60 libra në gjuhë shqipe që do mund të
shfrytëzohen nga arsimtarët dhe nxënësit.
Zyra e Integrimit e të huajve
Gjatë vitit, Zyra e Integrimit e të huajve (BIE) ka mbështetur shoqatën tonë me një subvencion
prej 18’600 CHF.
Komunat
Marrëdhëniet me komunat kemi pasur për përdorim e klasave, 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.
Shoqatat mike
LAPSH-ja ka mbajtur marrëdhënie të shkëlqyera me shoqatat tjera lokale, duke përfshirë një
numër të madh të shoqatave shqiptare të kantonit.
GEplurilingue
LAPSH-ja ka marrë pjesë në themelimin e shoqatës GEplurilingue, e përbërë nga shoqatat e
ndryshme të Gjenevës që japin mësimin plotësues në gjuhë të ndryshme, dhe merr pjesë në
kryesinë e kësaj shoqate me një anëtar (përfaqësuesi aktual: z. Gëzim Ilazi).
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Manifestimet
Shoqata nuk ka organizuar në aktivitete shoqërore-kulturore në 2020 për arsye të njohura nga
të gjithë.

Kryesia
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Kryesia
Liburn Mehmetaj

Gëzim Ilazi

Sali Salihu

Kryetar

Sekretar

Arkëtar

Emini Lumnije (Përfaqësuese e
mësuesve)
Valbona Ibrahimi

Enver Nesushta
Bajrush Shaqiri
Lulzim Bazhdaraj

Azem Hyseni

Auditorët
Auditori i jashtëm
Guy-Olivier Rombaldi (ANCA Fiduciaire SA)

Auditorët e brendshëm
Agim Paçarizi
Jakup Emini

Anëtarët e nderit (të liruar nga pagesa e anëtarësisë)
Miriam Fridman Wenger
Agim Paçarizi
Idriz Zeqiraj
Claude Dupanloup
Avdyl Hamza

Falënderime
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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
fëmijëve të familjeve të bashkësisë shqiptare 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-së për Zvicër

Komunat:
Qyteti i Gjenevës

Qyteti Onex

Qyteti Carouge

Komuna Plan-les-Ouates

Qyteti Grand-Saconnex

Qyteti Vernier

Qyteti Lancy

Qyteti Versoix

Qyteti Meyrin

Me mbështetjen e:

c
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Donatorët
I falënderojmë donatorët tonë për vitin 2020 (viti shkollor 2020-2021), të radhitur sipas shumës
së dhuruar. Pa ndihmën e tyre, nuk do të kishim mundësi të përmbushim qëllimet tona:
Azem Hyseni (Hyseni Constructions SA)

Fatmire Lami-Avdija

Dalmat Pira (PBM Avocats)

Ibrahim Mulaku (M. Etancheité)

Enis Daci (Lexpro Avocats)

Valon Demiri

Groupe Orllati

Liburn Mehmetaj

Avni Ibrahimi (I Renov)

Enver Nesushta

Limani & Fils SA

Sali Salihu

Shoqata Humanitare Halil Jahiu

Ajet Hyseni

Informata
LAPSH
Ch. des Coudriers 21
1216 Cointrin
Tel. 022 548 38 28
www.lapshgeneve.com

Gjenevë, qershor 2021
Liburn Mehmetaj, Kryetar

