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Zyra Komunale për Komunitete dhe Kthim këshillon autoritetet komunale në lidhje me nevojat e komuniteteve 
pakicë që jetojnë në Komunën tonë,të siguroj mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të tyre,qasje të barabartë të 
gjitha komuniteteve në shërbimet publike dhe të krijoj kushte për një kthim të qëndrueshëm të refugjatëve, 
personave të zhvendosur dhe atyre të riatdhesuar që u përkasin të gjitha komuniteteve. Zyra Komunale për 
Komunitete dhe Kthim gjatë vitit 2018, ka pasur për fokus personat e riatdhesuar. Gjatë vitit 2018 kemi 18 persona 
të riatdhesuar. Gjatë vitit 2018 kemi  3(tre) familje të cilët janë përfshirë në Asistencë Sociale. Një person të 
riatdhesuar (nënë e vetmuar) është ndihmuar dhe vendosur në Qendrën Rehabilituese në Drenas. Sa i përket 
aplikimit për plan biznese, me Rregulloren në fuqi 13/2017, ka kaluar tek Zyra e Punësimit ku gjatë vitit 2018 kemi 
19 përfitues të mjeteve të punës për idetë e tyre për fillim të biznesit. Vlera e mjeteve të punës përfshin 3000.00€. 
Gjithashtu në bashkëpunim me Kryqin e Kuq –përfitues të projektit nga GIZ-Gjerman , kemi trajnuar dhe pajisur me 

diplomë për përfundimin e zanateve të ndryshme ku numri i personave të pajisur me diplomë arrin 10 persona, ku 

6 nga këta janë pajisur edhe me mjete për zanatet të cilat ata janë Diplomuar. 

Gjatë vitit 2018 kemi pasur 22 kërkesa nga personat e riatdhesuar për pajisje me vërtetim për personat e 

riatdhesuar ku të gjithë janë pajisur në bazë të dokumenteve të kthimit që i kanë poseduar. Gjithashtu gjatë vitit 

2018 kemi mbajtur 6 (gjashtë), mbledhje të Komitetit për Komunitete. Ku kemi diskutuar pika të rendit të ditës të 

cilat janë përcaktuar nga anëtarët e Komitetit për Komunitete. Në vazhdim të raportit paraqes takimet , trajnimet 

e punës dhe vizitat në teren gjatë vitit 2018. 



Me datën 04.01.2018, kemi mbajtur takimin e parë të këtij viti me Grupin Punues Komunal me projektin SoRI dhe 

Organizatën “AKTI”, temë e diskutimit ka qenë plani i veprimit për vitin 2018 dhe aktivitete të cilat i organizojmë. 

Gjatë muajit Janar kemi mbajtur një takim me zv.Ministrinë për Komunitete dhe Kthim -z.Florent Hoxha, Drejtorin 

e Departamentit Ligjor –z.Nuhi Osmani, Nënkryetarin e Komunës- z.Gani Sylaj, ku temë e diskutimit ka qenë 

përkrahja që duhet ti ofrohet ZKKK gjatë aplikimit për projekte në Ministrin për Komunitete dhe Kthim. 

Muaji Janar ka qenë edhe muaj i verifikimit të plan bizneseve se a i kanë hapur bizneset e tyre dhe si po 

funksionojnë , ZKKK-Afije Veseli, koordinatori rajonal nga MPB dhe Zyra e Punësimit, me datën 11.01.2018, kemi 

filluar tek disa persona në fshatin Terstenik-Lagja Gjoka, Gllobar dhe Terstenik-Lagja Bylykbashi. 

Më 12.01.2018, kemi mbajtur takim me Kryqin e Kuq , ku kemi dorëzuar listën për trajnim per personat e 

riatdhesuar, trajnimi ka filluar ne muajin Shkurt  i cili ka qenë tre mujor dhe personat e riatdhesuar janë pajisur me 

diplomë.(shpenzimet e hequra të udhëtimit dhe një shujtë ushqim).Po me këtë datë 12.01.2018, kemi mbajtur 

takim me përfaqësuesin e Organizatës ”Terre des hommes”, ku jemi njoftuar me punën  e organizatës, ndihmën që 

i ofron Komunës sonë dhe formimin e Grupit Këshillues të Komunitetit. 

Me datën 16.01.2018, kemi vazhduar vizitat në teren me organizaten “Akti”, në fshatin Verboc, në familjen Zhushi, 

pastaj në shkollën e Verbocit-takim me drejtoreshën. Gjithashtu në fshatin Zabel i Ulët-tek familja Berila. Në fillim 

të muajit Shkurt kemi mbajtur takim me KFOR- më date 07.02.2018, ku kemi diskutuar për punën e Zyrës për 

Komunitete dhe Kthim. Po në këtë muaj kemi mbajtur takim me Grupin Punues SoRI dhe Organizatën ”AKTI”, për 

aktivitetet e grupit për muajin Shkurt. 

Gjithashtu është mbajtur takimi i KKSB-së , me datën 13.02.2018, ku edhe ZKKK është pjesë e KKSB, kemi diskutuar 

për planin vjetor të punës. Ku në këtë plan kemi vendosur si pike të planit të punës, personat e riatdhesuar. 

ZKKK –Afije Veseli së bashku me Nënkryetarin e Komunës –z.Gani Sylaj, kemi mbajtur takim me zv.Ministrinë për 

Komunitete dhe Kthim z.Florent Hoxha, ku kemi dorëzuar listen me projektet ideore nga Komuna e Drenasit, për të 

cilat kërkuam përkrahje. Në fund të muajit Shkurt kemi mbajtur takimin e pare me GKK (Grupi Këshillues i 

Komunitetit) , ku jemi njoftuar me punën dhe detyrat e grupit. 

Në fillim të muajit Mars, kemi mbajtur takimin e Grupit Punues, me projektin SoRI në bashkëpunim me 

Organizatën “Akti”, ku kemi diskutuar për rastet në teren dhe për intervistën e Grupit që do ta bëjmë në një TV-

Gjerman, me date 23.03.2018, me temë për punën e grupit punues. Ndërsa më datën 23.03.2018, kemi mbajtur 

takim me Grupin Punues, ku kemi diskutuar për intervistën në TV-Gjerman, se kush do të marrë pjesë nga grupi 

dhe si të dalim më të përgatitur për intervistë. 

Me datën 13.03.2018, 26.03.2018 dhe 29.03.2018 kemi vazhduar verifikimin e plan bizneseve ne si ZKKK-Afije 

Veseli, koordinatori nga MPB dhe Zyra e Punësimit, vazhduam në fshatrat: Komoran , Nekoc , Zabel i Ulët, Godanc, 

Gradicë, Gllanasellë, Shtrubullovë, Krajkovë, Damanek, Gllobar, Polluzhë, Shtuticë, Baicë, Abri e Epërme. 

Me datë 03.04.2018, është mbajtur Mbledhja e KKSB-së, ku pike e rendit të ditës ka qenë raportimi i ZKKK-së për 

procesin e Rintegrimit. Ne kemi bërë një përfshirje të të dhënave nga viti 2015, duke bërë krahasime deri më 2018.  

Me datë 18.04.2018, kemi verifikuar së bashku me Org.Akti , një familje të riatdhesuar nga Çikatovë e Vjetër e që 

jeton në Prishtinë. Kemi gjetur nevojat e familjes dhe kemi biseduar se qka mundemi ne si grupi me i dalur në 

ndihmë kësaj familjeje. 



Me datë 19.04.2018, kemi mbajtur takimin tjetër të radhës me Grupin Punues të Komunitetit , së bashku me 

Org.Terre des homes, kemi diskutuar për rastet të cilat kanë nevojë për ndihmë dhe për mënyrën se si ti referojmë 

rastet e identifikuara në Org.Terre des Hommes. 

Po në këtë muaj kemi mbajtur mbledhjen e radhës së Komitetit për Komunitete, si pikë e rendit të ditës ka qenë 

Raporti i punës së ZKKK për vitin 2017. 

Në fillim të muajit Maj kemi mbajtur takimin e radhës me Grupin Punues SoRI dhe Org.Akti , ku kemi diskutuar për 

rastet e vizituara në teren, për vizitat e radhës dhe për broshurat informuese për personat e riatdhesuar. 

Me date 16.05.2018, në të dy shkollat e mesme të Komunës sonë , kemi mbajtur ligjerat mbi Migrimin Ilegal, se 

bashku me Org.Akti  dhe Koordinatoren e grupit SoRI-Zahrie Podrimqaku-Subashi. 

Në fund të muajit Maj me datë 25.05.2018, kemi mbajtur takimin e Komitetit për Komunitete , ku kemi raportuar 

për tre mujorin e parë të vitit 2018 si dhe pika tjera të rendit të ditës në interes të qytetarëve të Komunës së 

Drenasit. 

Me datë 01.06.2018, kemi marrë pjesë në mbledhjen e KKSB , ku kemi dhënë kontributin tone në temat të cilat u 

diskutuan. 

Me datat 18 dhe 19 qershor , kemi mbajtur trajnimin dy ditor në Hotel “Solid” – Suharekë , me temë mbi Ligjin për 

mbrojtje nga Diskriminimi. 

Në këtë muaj më 22.06.2018, kemi mbajtur takim me OSCE, ku kemi diskutuar për punën e ZKKK dhe gjithashtu 

jemi njoftuar nga ana e tyre për një trajnim në muajin Shtator , me temë “Mënyrat e përgatitjes së projekteve të 

ndryshme Komunale”. 

Ndërsa në fund të muajit Qershor me datë 27.06.2018, kemi mbajtur takim me Koordinatorin rajonal –MPB, ku i 

kemi dorëzuar faturat, kontratat të cilat i kanë sjellur personat e riatdhesuar si dëshmi për plan bizneset e tyre dhe 

gjithashtu kemi vizituar edhe disa persona të riatdhesuar të cilët është dashur të sjellin faturat ose kontratat për 

plan bizneset e tyre. Kemi qenë në fshatin Polluzhë dhe Zabel i Ulët. 

Në fillim të muajit Gusht me datë 16.08.2018, kemi mbajtur takimin e Grupit punues me Organizaten Akti, kemi 

diskutuar rastet për vizita në teren dhe disktuime rreth raportit gjashtëmujor. 

Po të njëjtën ditë kemi mbajtur takim me Organizaten CRPK, ku jemi njoftuar me kushtet të cilat i ofron kjo 

organizatë për tu dalur në ndihmë personave të riatdhesuar, ku pagesat të cilat i kanë të bëjnë këta persona p.sh. 

për nxjerrje të dokumentacionit apo ndonjë përkthim të dokumenteve personale, atëherë nga kjo organizatë 

mund të ju paguhen këto shërbime. 

Me datë 30.08.2018, kemi mbajtur takimin e KKR (Komisionit Komunal për Riintegrim), kemi shqyrtuar kërkesen e 

një personi të riatdhesuar e cila ishte e vetme dhe pa përkujdesje , ku është marrë vendim që të vendoset në 

Qendrën Rehabilituese në Drenas. 

Me datë 31.08.2018, kemi mbajtur takimin e parë me publikun për Hartimin e Programit tre vjeçar të Banimit. 

Kryetari i Komunës me një vendim ka formuar Komision për hartimin e këtij plani ku pjesë e këtij Komisioni kemi 

qenë edhe ZKKK-Afije Veseli. Gjatë takimit kemi njoftuar qytetarët e Komunës së Drenasit për Planin tre vjeçar të 

Banimit, për Ligjet dhe Udhëzimet Administrative rreth Banimit Social. 



Me datë 27.09.2018, kemi mbajtur mbledhjen e Komitetit për Komunitete ku kemi disktuar pikat e rendit të ditës 

të cilat kanë të bëjnë për mirëqenien e qytetarëve të Komunës sonë. 

Po në këtë muaj kemi mbajtur edhe mbledhjen me Grupin Komunal të Komunitetit, kemi diskutuar për rastet të 

cilat kanë nevojë për ndihmë nga Grupi dhe i kemi paraqitur tek Org.Terres Des Hommes. 

Me datë 11.10.2018, jemi marrur me rastin e bllokimit të hyrjes së banesës së komunitetit serb-Gordana Nogo. Ku 

jemi njoftuar nga Stacioni Policor në Drenas për rastin në fjalë.Ne ZKKK në koordinim me Kryetarin e Komunës,  

Policin e Stacionit Rajonal –Drenas, Drejtorin e Inspekcionit në mënyrë më profesionale kemi organizuar dhe 

zhbllokuar hyrjen e banesës së Gordana Nogos. 

Me datë 11.10.2018, kemi mbajtur takim me Organizaten AWO, e cila merret me riintegrimin e personave të 

riatdhesuar. Jemi njoftuar për programin e tyre dhe  kushtet të cilat i ofrojnë për tu dalur në ndihmë personave të 

riatdhesuar. 

Me 12.10.2018, kemi mbajtur takim me Grupin Komunal për Hartimin e Planit tre Vjeçar të Banimit së bashku me 

Org.Developing Together, ku kemi punuar së bashku duke i vendosur të dhënat në planin e bërë nga kjo Org. 

Po në këtë muaj kemi mbajtur takim me Grupin Punues SoRI ku kemi diskutuar pë rastet të cilat i kemi vizituar dhe 

rastet të cilat do i vizitojmë në ditët në vazhdim. 

Me datë 22.10.2018, kemi mbajtur takim pune në Res.Vigu në  Mitrovicë mbi Udhëzuesin për reagimet  e 

institucioneve për raste të incidenteve të cilat ju ndodhin komuniteteve e sidomos atyre në pakicë. 

25.10.2018 , kemi mbajtur takimin e radhës të KKSB-së, ku kemi diskutuar për pikat e rendit të ditës të  caktuara 

nga anëtarët e KKSB. 

Po të njëjtën datë kemi vazhduar terenin me Grupin punues SoRI dhe org. Akti , ku kemi vizituar familjen e 

riatdhesuar nga fshati Zabel i Ulët. 

Fillimi i muajit Nëntor ka qenë mbajtja e info sesionit për riintegrimin e personave të riatdhesuar, ku ZKKK- Afije 

Veseli , kemi qenë paneliste të këtij info sesioni informues.Përveq ZKKK, i ftuar ishte edhe Drejtori i QPS-Ilmi Dobra 

dhe Drejtori i Zyrës së Punësimit –Ragip Dervishi.Ky sesion është organizuar nga Organizatat D4D dhe Qendra për 

politika dhe avokim. Pjesëmarrësit (personat e riatdhesuar kanë shprehur shqetësimet e tyre për një riintegrim të 

qëndrueshëm).Ne panelistët jemi munduar që sa më shumë të ju japim informata rreth Rregulloreve dhe 

udhëzimeve administrative për kriteret e tyre rreth përfitimit dhe gjithashtu edhe për projektet Komunale ku ata 

mund të jenë përfitues të këtyre  projekteve , sidomos në sektorin e bujqësisë. 

Me datë 23.11.2018, në ora 10:00, kemi mbajtur Seancën Informative me Organizatën IADK, me personat e 

riatdhesuar. Ata gjatë seancës informuese janë njoftuar me projektin që e ofron IADK-përfitues të projektit nga 

GIZ-gjerman, projekt ky i cili përfshin vetëm sektorin e bujqësisë. Gjatë seancës personat e riatdhesuar u njoftuan 

me kriteret dhe kushtet të cilat i ofron ky program. 

Pas nënshkrimit të marrëveshjes në mes të Kryetarit të Komunës, z.Ramiz Lladrovci dhe Drejtorit të IADK, ka filluar 

projekti dhe kemi 33 aplikues për përfitim në sektorin e bujqësisë. Projekti vazhdon edhe gjatë viteve 2019-2020. 

Me datë 27.11.2018, kemi mbajtur mbledhjen e pestë të Komitetit për Komunitete, ku kemi diskutuar pikat të cilat 

janë përcaktuar në rend dite nga anëtarët e Komunitetit. 



Më 13.12.2018, kemi ndjekur trajnimin për Menaxhim , Monitorim dhe Vlerësimin në procesin e Riintegrimit ku 

edhe jemi certifikuar. Takimi është organizuar nga MPB, Departamenti për Riintegrim. 

Me datë 14.12.2018, kemi mbajtur takimin e fundit të Grupit Punues SoRI me Org.AKTI, ku kemi bërë një 

përmbledhje të punës gjatë vitit 2018 dhe kemi diskutuar për Memorandum Mirëkuptimin  për vitet e ardhshme. 

Me datë 18.12.2018, është mbajtur mbledhja e KKSB, ku janë diskutuar pikat e rendit të ditës të përcaktuar nga 

anëtarët e KKSB. Një ndër pikat ka qenë edhe Udhëzuesi se si të ndjekim rrugën institucionale në raste të 

incidenteve tek Komunitetet e sidomos komunitete pakicë, ku kemi përmendur edhe rastin e Gordana Nogo që e 

kemi zgjedhur në mënyrë të menjëhershme dhe profesionale , falë koordinimit në mes të ZKKK, Kryetarit të 

Komunës, z.Ramiz Lladrovci, Policisë së Stacionit Rajonal-Drenas dhe Drejtorisë së Inspeksionit. 

Në fund të muajit dhjetor, datë 26.12.2018, kemi mbajtur takimin e gjashtë dhe të fundit për vitin 2018, mbledhjen 

e Komitetit për Komunitete. Gjatë takimit kemi diskutuar pikat të cilat janë përcaktuar në rend dite nga anëtarët e 

Komitetit. 
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