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MEDIA
George Williams Youth Association in Kosovo, 

Str. Ismail Qemali p.n, Gjakova, 

50 000, Republic of  Kosovo 

+383 (0) 45 695 429 info@gwykosovo.com

http://ymcainkosovo.wixsite.com/ymcakosovo

facebook.com/YMCAinKosovo 

@YMCAKosovo 

@YMCAKosovo 

youtube.com/user/YWCAYMCAinKosovo 



FAQE 3 |  NE JEMI YMCA 

Një organizatë e fortë dhe kredibile e cila punon në nivel lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar. 

Të ndërtojmë lidera të së tashmes dhe të së ardhmes duke investuar në rini 

Të promovojmë paqe dhe unitet dhe të manifestojmë diferencat dhe diversitetin e të tjerëve. 

NE JEMI YMCA! 

Misioni

Vizioni

George Williams Youth Association në Kosovë është një organizatë e bazuar në vlerat e 
vullnetarizmit që për qëllim ka inspirimin dhe inkurajimin e lidershipit tek të rinjtë dhe asiston në 
një ambient të shëndetshëm të komunitetit. Trekëndëshi i kuq i YMCA gjithashtu personifikon 
vlerat tona dhe qasjen tonë ndaj punës, ekipi mundohet që gjithmonë projektet të jenë në atë 
nivel që të zhvillojë njerëzit në mendje, trup dhe shpirt. E inspiruar nga YMCA mbarë botërore, 
zyra kombëtare në Kosovë u vendos në Gusht të vitit 2003, dhe u ristrukturua në vitin 2013. Kjo 
gjë që na lejoj që të kemi një identitet tonin brenda Kosovës, por duke mbajtur thelbin e lëvizjes, 
vizioni dhe misioni i ri u aprovua nga asambleja në mbledhjen e vitit 2014. 

Të jemi një lëvizje gjithëpërfshirëse ku njerzit zhvillohen në mendje, trup dhe shpirt. 

INNOVATIONS CAMP - ZVICËR



MESAZH NGA 
PRESIDENTI DHE 
DREJTORI 
EKZEKUTIV 

FAQE 4 |  PRESIDENTI & CEO

Dorina Lluka-Davies 
Drejtor Ekzekutiv

Milot Ferizi 
President

Të dashur miq, 

Është kënaqësi dhe privilegj që çdo herë t’iu shërbejmë të rinjëve dhe t’i ndihmojmë që të bëhen 
liderët e së tashmes në Kosovë me një perspektivë për të ardhmen në Evropë. 

Ky mesazh është për të gjithë vullnetarët, stafin dhe anëtaret e bordit që përmes organizatës tonë të 
bëjmë ndryshimin ne komunitet. Gjate vitit 2017 kemi ofruar shume mundësi për punë; më shumë se 
1000 pjesëmarrës në tërë Kosovën ishin pjesë e projekteve, ngjarjeve dhe trajnimeve tona. Si çdo 
herë kemi siguruar ushqim për familje dhe kemi ofruar ndihma, lodra dhe rroba. 
Kemi filluar me procesin e ndërtimit të Kampit të parë të të Rinjëve & Fëmijëve në Kosovë, ku kemi 
ndërtuar edhe pemën e parë në token tonë. E gjithë kjo nuk mund të ndodhte pa ndihmën e Y USA, 
Y’s Men Danimarkë dhe Field Grup-it. 

Ky ishte një vit i jashtëzakonshëm, kemi filluar një udhëtim të ri të ndërtimit të infrastrukturës fizike 
për të rinjtë e Kosovës duke hyrë në gjysmën tjetër të strategjisë tonë “ Vizioni 2020”. 

Gjithë ky sukses nuk mund të arrihej nëse ne nuk do punonim së bashku për një komunitet më të 
mirë dhe mbështetjen që marrim prej partnerëve lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar të cilët 
vazhdimisht na ndihmojnë të jemi të vetë-qëndrueshëm. 

Faleminderit për ndihmën dhe punën e palodhur. 
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NGJARET 
KRYESORE 
2017

FAQE 6 |  NGJARJET KRYESORE 

Edhe ky ishte një vit i suksesshëm për organizatën. 
Duke vazhduar te punojmë drejt strategjisë tonë 
Vizioni 2020. 

Një ndër arritjet e këtij viti është nënshkrimi i 
tokës në Pjetërshan, Gjakovë për kampin tonë. Toka 
është më shumë se 1 hektarë  dhe është aseti i parë 
që e posedon lëvizja jonë në Kosovë. Kjo nuk do 
ishte e mundur po të mos kishim mbështetjen e Y’s 
Men Region Denmark dhe World Service, Y USA. 

Gjithashtu programi jonë i Ten Sing-ut është rritur 
dhe kemi themeluar grupe të reja në Pejë dhe 
Gjakovë ku të rinjtë mund të shprehin veten e tyre 
përmes artit. Kjo përfshinë performanca dhe shfaqje 
të artit në të dy qytetet gjatë periudhës së 
pushimeve. 

ZEF LUSHI DHE CEO DORINA KANË ARRITUR NJË 
MARRËVESHJE PËR TOKËN E KAMPIT

GRUPI I  TENSING - PEJË



Gjithashtu kemi qenë të 
nderuar të fitojmë çmimin si 
OJQ e vitit në çmimet vjetore 
të komunës së Pejës 
në Dhjetor, stafi ynë Fëllanza 
morri certifikatën me rastin e 
ceremonisë së festimeve 
vjetore. Këtë vit Peja ka 
zhvilluar trajnimin e 
Lidershipit, Ten Sing-ut, Y 
Cafe dhe ka Ambasadorë 
të Rinj që kanë nisur këtë vit. 

Me zgjedhjet e përgjithshme 
që janë zhvilluar këtë vit ne 
kemi qenë në gjendje 
të prodhojmë dhe 
promovojmë "Youth 
Manifesto"- n tonë, i cili u 
bazua në burimet dhe përvojat 
tona tjera ku theksohen 
nevojat dhe pritjet e 
të rinjëve. Ambasadorët 
e Rinjë në organizatë ishin të 
përfshirë në publikim duke 
përfshirë dhe intervista në 
televizionet kombëtare. 
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FËLLANZA NGA STAFI YNË ME PËRFAQËSUESIT E KOMUNËS SË 
PEJËS NË ÇMIMET VJETORE

YOUTH MANIFESTO E GJENI NË WEBFAQEN TONË

Kufizimet



FAQE 8 |  PUNA ME TË RINJË 

Pavarësisht që programi Community Leadership në Junik ka përfunduar në shtator, ne kemi qenë të 
pranishëmi brenda qytetit dhe kemi zhvilluar një plan pune për të mbajtur projektet dhe punën. 
Rreth 60 liderë të rijnë e kanë shijuar projektin gjatë 2017, Kryetari dhe zyrtarë të tjerë komunal u 
bashkangjitën me ne në vlerësimin dhe ngjarjen e celebrimit. Ne jemi të lumtur me partneritetin e 
punës së krijuar mes nesh dhe Komunës. 

Projekti jonë Y-WoMan përsëri pati një numër të madh të pjesëmarrësve në vitin 2017, ofrimi i 
hapësirës për të rinjtë për të shprehur opinionet e tyre dhe për të sfiduar vetën e tyre edhe të tjerët 
ka qenë shumë e rëndësishme. Gjatë monitorimit tonë të projektit shumica e pjesëmarrësve kanë 
treguar se qëndrimet ose ndjenjat e tyre ndaj një projekti të caktuar kanë ndryshuar gjatë sesioneve 
dhe sfidës. Pas një pauze gjatë dimrit planet janë që ky program të fillojë sërish në vitin 2018. 

PUNA ME TË RINJË 
Ka qenë një tjetër vit me shumë punë për punëtorët 
rinorë gjatë 2017. Pjesa e parë e vitit na gjeti me 
përfundimin e projektit tonë të Leadership-it me 
KCSF në qytetin e Gjakovës dhe Junikut, ne 
gjithashtu jemi fokusuar më shumë në programet 
tona kryesore Ten Sing dhe Scouts. 

Ne gjithashtu kemi marrë grande të vogla nga të 
dyja Komunat për të implementuar kampin në 
Gjakovë për grupet e Scouts dhe Ten Sing-ut në Pejë 
i cili ishte i fokusuar në këndim dhe pikturim. Të dy 
projektet kanë qenë shumë të suksesshme dhe ne do 
të vazhdojmë  t’i implementojmë këto përsëri në 
vitin 2018. 

Këtë vit ne kemi përfunduar me projektin tonë në 
Fushë Kosovë, për arsye të mungesës së hapësirës 
dhe të mos mbështetjes së Komunës. Ne kemi 
siguruar që të rinjtë të përfundojnë nivelin e fundit 
të trajnimit të Leadership-it, gjithashtu disa nga 
Ambasadorët e Rinjë janë ende aktivë dhe të 
përfshirë. Kur të jetë momenti i duhur ne do të 
kthehemi përsëri në Komunë. 

DIONA AND JORA - SCOUT PROJECT

COMMUNITY LEADERSHIP-JUNIK



PUNA ME FËMIJË
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Kemi vazhduar të punojmë me programin 
e fëmijëve çdo të shtune në mëngjes, kjo 
është një kohe e përshtatshme ne qendrën 
tonë në Gjakovë për moshat 6-13. 
Ndryshimi i vetëm që kemi bërë këtë vit 
ishte ndarja e grupit në juniorë dhe 
seniorë dhe kemi shtuar me shumë 
vullnetarëndhe praktikantë në ekipin tonë. 
Gjithashtu kemi organizuar kampe për 
fëmijë gjatë pushimeve shkollore. 

Kemi bashkëpunuar me UNICEF këtë vit 
për ngjarjen që ishte në kryeqytet për 
‘1000 ditët e fëmijëve’ duke ofruar 
aktivitete të ndryshme. Ekipi që punon me 
Fëmijët dhe Ambasadorët e rinjë nga Peja, 
Gjakova,Fushe Kosova dhe Prishtina na 
prezantuan gjatë kësaj ngjarje, duke mos 
harruar edhe maskotën tonë “Ylli” që ishte 
prezent aty. 

Jemi të lumtur që kemi ofruar mundësi për 
vullnetarë dhe praktikantë përmes 
projekteve tona këtë vit dhe duke 
implementuar antarësimin dhe një pagesë 
të vogël në programin e fëmijëve, 
projektet u bënë më të vetë-qëndrueshme. 
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PUNA NË KOMUNITET 
Si çdo vit tjetër edhe këtë vit kemi ofruar ndihma 
për njerëzit në nevojë. Këtë vit bashkëpunuam 
me Y’s Men Club Gjakova për të ofruar ushqim 
për njerëzit në nevojë në Gjakovë, Pejë dhe 
Malishevë. Gjithashtu, dhurata u janë dhuruar 
fëmijëve me nevoja të veçanta në shkollën "Yll 
Morina" në Gjakovë. Jo vetëm që fëmijët morën 
arush pellushi, por u janë dhuruar edhe lodra 
didaktike për klasën e tyre. Kemi ofruar 300 
arushë prej pellushit për fëmijë në një nga 
shkollat në Malishevë pas një kërkesë qe ishte 
bërë në zyrën tonë. Çdo arushë prej pellushi 
ishte mbështjell dhe ofruar tek fëmijët e gëzuar. 

Ne gjithashtu kemi bashkëpunuar me OJQ-të e 
vogla në rajon ku ndihmuam në shpërndarjen e 
rrobave gjatë muajve te dimrit. Kjo është një 
mënyrë e re që ndihmon organizatën tonë për të 
dhënë më shumë ndihma dhe OJQ-të e vogla 
mund të na ndihmojnë në identifikimin e 
njerëzve në nevojë. Kjo ka vërtetuar një rrugë të 
mirë për ne për të menaxhuar projektin tonë për 
ndihma humanitare gjate kohës që ne po rritemi. 

Dyqani i organizatës tonë në Gjakovë edhe 
njëherë ka pasur një fitim dhe ndërkohë që në 
vazhdojmë të përmirësojmë infrastrukturën dhe 
metodat e punës, ne kemi identifikuar rrugën 
përpara për ruajtjen dhe monitorimin e 
aksioneve. Dyqani ynë prap ka siguruar vende të 
punës dhe ka shërbyer si bazë për zhvillimin e 
projekteve të ndihmave për qendrën tonë në 
Gjakovë. 

Miqtë tanë Y’s Men nga Danimarka na vizituan në 
tetor dhe ishin të impresionuar që dyqani është 
ende i hapur edhe pas 3 viteve të grandit 
fillestar. Një tjetër moment special gjatë vizitës 
së Y’s Men ishte mbjellja e pemës se Y’s Men në 
tokën e kampit tonë. Një pllakë është vendosur 
afër pemës si simbol i partneritetit tonë. 
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NDËRKOMBËTARE
Ka qenë një tjetër vit me shumë punë për 
organizatën tonë në aspektin e punës 
ndërkombëtare. Ndërkohë që kemi parë një 
zvogëlim të numrit të partneriteteve me 
Erasmus+ në të cilat jemi përfshirë, megjithatë 
ne kemi qenë aktivë përmes ngjarjeve të YMCA 
Botës & YMCA Evropës. 

Këtë vit ne kemi dërguar pjesëmarrës në 
projektet "Akademia e Leadership-it" dhe "Roots 
for Reconciliation" (Rrënjët e pajtimit) të YMCA 
Evropës. Akademia e Leadership-it është për 
anëtaret aktual dhe të ardhshëm të bordit dhe 
është një trajnim me tri ndalesa në vende 
Evropiane që fokusohet në qeverisjen, 
strukturat, strategjitë dhe mjetet e lidership-it. 
Anëtarja jonë e bordit Dea na ka përfaqësuar 
gjatë këtij trajnimi që ka ndodhur në 
Republikën Çeke dhe Bruksel. 

Roots for Reconciliation(Rrënjët e pajtimit) 
është një iniciativë e punës për paqe nga YMCA 
Evropa. Këtë vit ne patëm pjesëmarrës që e 
përfaqësuan Kosovën në Gjeorgji dhe Gjermani. 
Nita & Fiona po punojnë me lider të rijnë nga e 
gjithë Evropa për të zhvilluar projekte të 
njëpasnjëshme që do të zhvillohen gjatë vitit 
2018. Trajnimi Roots përqendrohet në mjetet e 
punës për paqe dhe metodologjitë së bashku 
me trajnimin e avokimit dhe mediave. 

Programi i YMCA Botës Agjentët e Ndryshimit 
është programi më i madh i zhvillimit të 
lidership-it. Këtë herë ne kemi 3 Agjentë të 
Ndryshimit të cilët morën pjesë në trajnimet në 
Francë, Zvicër dhe Portugali. Krahas kësaj ata 
kanë webinars dhe detyra për të përfunduar dhe 
një projekt për të zbatuar brenda komunitetit të 
tyre. 

Ne gjithashtu kemi katër përfaqësues në 
Kampin e Inovacioneve në Zvicër nga YMCA 
Bota. Pjesëmarrësit tanë mësuan rreth Ten 
Sing-ut dhe një programi për Fuqizimin Rinor 
nga Madagaskari. 

Ne kemi qenë të përfshirë gjithashtu në 6 
projekte ndërkombëtare me YMCA Francën, një 
ekip prej 9 të rinjve dhe anëtari i bordit Petriti 
vizituan YMCA Salm, ku ata ishin të përfshirë në 
një javë me aktivitete, shkëmbim kulturor dhe 
miqësi. .   



Statistikat

NUMRI I TË RINJËVE

Gjeorgji 

Gjermani 

Republika Çeke 

Belgjikë 

Francë 

Zvicër 

Danimarkë 

Angli 

Shqipëri 

Portugali 

SHBA

PJESËMARRËSIT NDËRKOMBËTARË

Numri përfundimtar nuk përfshinë të rinjtë që kanë marrë pjesë në hulumtimin në

Junik (rreth 200) dhe fëmijët e përfshirë në Ditën e Fëmijëve të UNICEF (rreth 250)

NUMRI I FËMIJËVE

NDIHMAT E DHËNA

Të gjitha kontributet e ndihmës vijnë nga partneriteti ynë me Hardernes Y's Men Club, Danimarkë dhe donacionet individuale.

Vizitor nga

Anglia 

SHBA 

Finlanda 

Bulgaria 

Danimarka 

Zvicra

588

217

24

40%60%

55% 45%

300 +
Arush pelushi

200 +
Rroba

Lojëra dhe Lodra

100 +

50 +
Paketa të Ushqimit
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FIONA DHE NITA



Përmbledhja Financiare

Të ardhurat totale 

Shpenzimet totale 

Suficiti i vitit * 

SI ERDHEN FONDET

* Fondi i Emergjencave për Renovim  u

përdor për të rifilluar punën në qendrën

tonë në Gjakovë pas vërshimit në Verë,

gjithashtu kemi pranuar edhe një

donacion nga Y's Men për të renovuar

banjën. 

* Mbështetja ndërkombëtare erdhi në

formë të aplikacioneve për grante si Granti

i  Y's Men Region Denmark dhe

mbështetja institucionale nga World

Service Project, Y USA dhe mbështetja për

projekte individuale brenda organizatës 

DEKLARATA E BILANCIT FINANCIAR 2017 (JANAR-

DHJETOR)

* Totali përfshin fonde të kufizuara dhe projekte që do të vazhdojnë në 2018

2017   

             

             

       

128,950.67 

108,144.67 

 20,806.00 

0

15

30

45

60

56% 32% 11% 1%

* Mbështetje                 Projektet                Gjenerimi i                 *Mbështetje 

Ndërkombëtare*         Nacionale              të ardhurave            për Renovimin  

                                        & Lokale                                                       Emergjent

FAQE 14 | PËRMBLEDHJA FINANCIARE 

Pasuritë afatgjata 55,108.00                           14,288.00 

2017                                      2016                         

         



PËRMBLEDHJE 

T

Asetet            Shpenzimet        Shpenzimet      Të Tjera             Ndihma          *Renovimet        

                      e Punonjësve         Operative                                                            emergjente

Këtë vit ne kemi parë një rritje të të ardhurave nga projektet tona gjeneruese të të 
ardhurave që përfshijnë anëtarësimin dhe aktivitetet për fëmijë. Kjo përqindje është 
përsëri më e ulët se një vit më parë, por kjo është për shkak të rritjes së të ardhurave të 
përgjithshme (rreth 25,000) nga viti 2016, megjithatë shumica e kësaj rritje vjen nga 
mbështetja e ndërtimit të kampit nga Y’s Men Danimarka dhe nga Y USA-World Service. 
  
Në përgjithësi jemi të kënaqur me atë se ku jemi dhe përparësi do t i jepet ndërtimit të 
fondeve të pakufizuara dhe do të sigurohemi që ne të vazhdojmë të mbledhim fonde për 
projektin e kampit siç përcaktohet në vizionin tonë të strategjisë 2020. Ne vazhdojmë të 
përqendrohemi në rritjen dhe përmirësimin e projekteve tona kryesore, si dhe investimin 
e infrastrukturës dhe sistemet tona brenda organizatës. Fondet kyçe janë gjithashtu në 
vend për të siguruar që projektet institucionale të fillojnë dhe të vazhdojnë në vitin e ri. 

FAQE 14 | PËRMBLEDHJA FINANCIARE 

0
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20
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40

38% 30% 28% 2% 1% 1%

RAPORTI I AUDITORIT TE PAVARUR 

Nimon Zeneli, Auditori Ligjor 
Rr."Skenderbeu" Nr.17 
50000 Gjakovë 
Rep. e Kosovës 

Raporti i plotë mund të gjendet http://ymcainkosovo.wixsite.com/ymcakosovo/raportet- 
reports 



Falenderim për njerëzit e mëposhtëm për

donacionet e tyre personale për punën tonë 

Ken Montgomery                         

Janet & Dave Dawson 

Jerry Hunkosky & Family 

Adriana Stanovici 

Cevi volketswil-schwerzenbach 

Flood damage donations (Gjakova Centre)

Andy Hamilton 

Rachel Dyne 

Ken Montgomery 

Marius Pop  

Vardan Hambardzumyan 

Rachel Graham 

Alex Glenn & Aoileann Conway 

Adriana Stanovici & Ian Magrath 

Naomi Manger 

Gareth Couperthwaite 

Sarah & Nigel Booth 

Emmanuelle Makunga 

Campbell Killick 

Eva Hermann 

Mike Bromfield 

Janet & Dave Dawson 

Adhurim Bekaj 

Gerald Huncosky 

Bradley Cuthbert 

Lea Wisseler 

Seraina Hauser 

Natalie Norton 

Stepan Cerny  

Dave Ball 

David McIlwrath 

Heidi Silvén 

Maria Vardanyan 

Faleminderit

Në fund të verës qendra jonë kryesore në Gjakovë
përjetoi dëmtime të rënda nga përmbytjet. Për
shkak të një reagimi të mrekullueshëm
ndërkombëtar të udhëhequr nga Andrew Hamilton
dhe në sajë të donacioneve shumë dashamirëse
dhe bujare, ne ishim në gjendje të rihapim sa më
shpejt që ishte e mundur.

Ross Hawkins 

Noel Willis 

Janis Sterling 

Selena Gignac 

Mike Will 

Ilenia Ventroni  

Ben Tooke 

Chad Nico Hiu  

Björn Stockleben  

Steffi Burkhart 

Chris Richards 

Gerrard Tosserams 

Hannah Ewing 

Pauline McAllister 

Ashleigh Cullen 

Tom Smallman 

Darryn Causby 

Peter Posner  

Miku Aalto 

Jamie King 

Janice Hamilton 

Dawn Dyne 

Martine McGarry 

Jenni Enqvist 

Ian Green 

Maria Verwoerd 

Mari Cruz Muerza 

NE ME GJITHË ZEMËR E VLERËSOJMË ATË QË KENI 
BËRË PËR NE.

Knud Erik Lykke 

Julia Petrig 

Seraina Hauser 

D
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Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit 

Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale 

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë 

World YMCA 

Europe YMCA 

Y USA 

YMCA World Service 

YMCA England 

YMCA Finland 

YMCA France 

YMCA Tirana 

YMCA Fairthorne Group 

YMCA Frost Valley 

Y’s Men International 

Y’s Men Region Denmark 

Y’s Men Club Hardernes 

Y's Men Club Gjakova 

Holstenbro Nedhjaelp 

United Nations Development Program -UNDP 

Kosovar Civil Society Foundation -KCSF 

IPKO Foundation 

KEC 

KOMF 

Democracy for Development -D4D 

British Embassy in Kosovo 

Bethany Christian Service in Kosovo 

INNO 

Values for Better Future 

Komuna Gjakovë 

Komuna Pejë 

Komuna Junik 

Komuna Fushë-Kosovë 

Qmimi George Williams : Arne Nielson 

Vullnetar i vitit: Erelinda Avdimetaj 

Vijuesi i vitit: Gardis Gaxherri 

Vullnetari i ri: Drilon Rogova 

Lideri i ir: Ari Sylafeta 

Projekti i vitit: Community Leadership (Junik) 

Partnerët & financuesit

National Awards 2017

ENI



Our Team

ANËTARËT E BORDIT

MILOT FERIZI (President) 

RINOR HASI (Zëvendës-President) 

 DOMINIK DEMAJ (Thesari) 

PETRIT BEJDONI 

 ZANA JAHA - OSMANI 

AURON KADRIJA 

DEA BEJTULLAHU 

ALBULENA KADRIU 

BESNIK LEKA (Larguar Mars '17)

STAFI

 DORINA LLUKA- DAVIES (Drejtor Ekzekutiv) 

DORINA GLLOGJANI 

ADHURIM BEKAJ 

FLORIJE LLUKA 

ERINA ARLLATI 

NITA GJOSHI 

ERA FERIZI 

FËLLANZA TARAKU 

JETA TETRICA 

DORUNTINA GOLAJ 

DORENTINA PONOSHECI

VULLNETARËT

ARDIT CANA 

MARIGONA MORINA 

SKENDER LLUKA 

ADRIAN SHEREMETI 

DARDAN HOTI 

ADRIAN DAVIES 

VESA VUTHI 

FIELD GROUP 

JENNI ENJVIST (Finland) 

PAUL SMILEY (England) 

ADAM RYCHLIK (Y Europe)



AMBASADORËT E RINJË

ELDA BRADA 

DRENUSHA ROGOVA 

ARIANA SAHATQIJA 

HANA VULA 

ERËLINDA AVDIMETAJ 

AVNORA MORINA 

ERRISA HASIMJA 

DREN HAXHIJA 

PYLLJON NURA 

BATON LUZHA 

FIONA SHYTI 

ANJESA HAZIRAJ 

SABRIJA NIKOQEVIQ 

GLERA LUSHA 

ELI BYTYQI 

ARJETA NIKAJ 

FLAKA SAHATQIJA 

ETNIK DAUTAGA 

SHKELQIM LLOQANAJ 

LIRA SHABI 

ARDIT GLLOGJANI 

ARIANA AHMETI 

ARBER NALLBANI 

DARDAN KAQI 

SHQIPRIM HYSENI 

SHPRESA MEHMETI 

STAFI QË U LARGUA

QËNDRIM LLUKA 

QËNDRIM PARASHUMTI 

LAURA QARKAXHIJA 

DREN HAXHIJA

TRAJNER BASHKËMOSHATAR 

VLERËSUES BASHKËMOSHATAR 

TRAJNER PËR TENSING 

LIDER PËR SCOUTS 

EKIPI QË NDIHMOJ NË SHKARKIMIN E

MALLIT



RILIND


