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Lidhur me këtë raport
Ky raport paraqet aktivitetin e BISHZ-së në periudhën 15.11.2003 deri më 19.11.2004 dhe vlenë për
Kuvendin e BISHZ-së. Dokumentet përcjellëse të tij janë: Statuti, Programi i punës, Rregullorja e
Kryesisë, Paraqitja e Shoqatës, Vendimet e marrura nga mbledhjet e Kryesisë, Sekretariatit,
Seksioneve, Grupeve punuese dhe Komisioneve të caktuara të BISHZ-së; Qëllimet e Shoqatës për vitin
2004; Protokolet e Kryesisë, Sekretariatit dhe Seksioneve. Raporti mund të zgjërohet me kërkesën e
Kuvendit të BISHZ-së.
Raporti është i strukturar në 8 kapituj. Në kapitullin e parë është dhënë definimi i aktiviteteve për vitin
2004. Në kapitujt 2 dhe 3 në formë tabelare është dhënë lista e detalizuar e aktivitetit të Kryesisë dhe
Sekretariatit.
Në kapitullin e katërt është dhënë veprimtaria e seksioneve. Shkurtimisht është përshkruar realizimi i
projektit www.bishz.ch, organizimi i turnirit në futboll të vogël, organizimi i takimit familjar, organizimi i
tryezës së rrumbullakët me veprimtarët, intelektualët shqiptarë dhe gazetarët nga Zvicra; dhe organizimi
i promovimit të librit “Zvicra Shqipëria ime“ i autorit Vehbi Skënderi.
Kapitulli i pestë jep të dhënat e aktivitetit të veprimtarisë botuese të BISHZ-së për këtë vit, kurse kapitulli
i gjashtë në formë tabelare përshkruan paraqitjën e BISHZ-së në media. Kapitulli i shtatë përfshinë të
dhënat e bilancit të BISHZ-së për vitin 2004, kurse kapitulli i tetë jep listën aktuale e udhëheqësisë së
BISHZ-së.
Dr. Sc. Ahmet Xhigoli
Kryetar i BISHZ-së
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1.

Definimi i aktiviteteve për periudhën 15.11.2003 - 19.11.2004

Në mbledhjën e parë të kryesisë të datës 13.12.03 është definuar dhe aprovuar programi i aktivieteteve të
ardhshme të BISHZ-së për kët vit. Në këtë drejtim, së pari është bërë aktivizimi i seksioneve dhe caktimi i
detyrave. Është kryer riregjistrimin i Shoqatës në “Handelsregister” në Bernë dhe deponimi i nënshkrimeve të
anëtarëve të rinjë të cilët bëjnë pjesë në udhëheqjën kolektive të saj në periudhën 2003-2005. Është përpiluar
Rregullorja e Kryesisë, është bërë aktualizimi i të gjitha dokumenteve të Shoqatës. Është bërë lëshimi i librezave
për periudhën 2003-2005. Po ashtu janë definuar katër aktivitete themelore siq janë: publikimi i faqës
www.bishz.ch në internet; organizimi i një turniri në futboll të vogël; organizimi i një takimi familjar me anëtarët e i
BISHZ-së dhe familjarët e tyre; organizimi i një tryeze të rrumbullakët me rastin e pesë-vjetorit të çlirimit të
Kosovës dhe 126 vjetrorit të Lidhjes Shqiptare të Prizerenit, promovimi i dy librave të autorëve shqiptarë që
jetojnë në Zvicër, organizimi i Kuvendit të shtatë të rregullt, shënimi i ditës së Flamurit si dhe është theksuar që
BISHZ-ja me vëmendje të përcjell zhvillimet në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, në trevat tjera shqiptare, Zvicër dhe
që qëndrimet e saja lidhur me çfarëdo zhvillmi t’ia paraqesë opinionit shqiptarë, zvicëran dhe më gjërë. Sa i
përket anëtarësisë, kemi bërë thirrje për bashkëpunim dhe anëtarësim dhe angazhimin e bashkëpunëtorëve të
jashtëm.

2.

Kryesisa

Në këtë kapitull është dhënë lista e detalizuar e aktivitetit të Kryesisë në periudhën 15.11.2003 – 19.11.2004.
AKTIVITETI I GJERËTANISHËM I KRYESISË
Nr.

01

Data

Lloji i aktivitetit

14.11.03 Kuvendi i gjashtë i
rregullt i BISHZ-së

Përshkrimi

Dokumenti I lëshuar

Përgjegjës

Vendi i mbajtjës së Kuvendit: Qendra Shkollore
Formazione, Freiburgstrasse 139c, 3008 Bern
Data: E shtunë, 15 nëntor 2003 / 14.00-17.00
Udhëheqës i protokolt: Ahmet Xhigoli (sekretar)
Pjesëmarrës: rreth 30
• Përshëndetja e të pranishmëve – hapja e Kuvendit,
leximi i rendit të mbledhjës
• Paraqitja e raportit të punës njëvjeçare të BISHZ-së
• Vështrim i shkurtë i punës gjashtëvjeçare të BISHZ-së
• Zgjedhja e kryesisë dhe komisionit të konrtollrevizionit për periudhën 2003-2005
• Mobilizimi i BISHZ-së në përkrahjen e aksionit
“Familja-ndihmon-Familjën“
• Ndarja e katër mirënjohjeve:
1. Kryetarit të Qytetit të KUKËSIT, Shqipëri,
2. Astrit Leka (anëtar nderi i BISHZ-së),
3. Abas Fejzullahi (këshilltar),
4. Skender Jusufi (këshilltar)
dhe një lavëdate për Ahmet Xhigoli (sekretar i
BISHZ-së në periudhën 2001-2003).
• Të ndryshme
- Vështrim i shkurtë lidhur me gjendjën e ngritjës së
shtatoreve të Gjergj Kastrioti-Skenderbeu, dhe
Nënës Terezë në qendra të ndryshme evropiane
dhe më gjërë.
- Njohtim lidhur me dokumetin-fletushkën e përgatitur
në frëngjitsht dhe në shqip, lidhur me një profil të
shkurtë të historisë së shqiptarëve për të haujt.

SSH
Raporti nr.6, f.1–14
(30.11.02-14.11.03)
Dokument
Dokument
Katër mirënjohje
dhe një lavëdatë
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Data:
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ABF
XHS, IC

Astrit Leka

Dokument

Astrit Leka

Pas koktejit të organizuar në Qendrën shkollore
Formazione në Bernë, kryesia e vjetër e BISHZ-së po
ashtu organizoi një darkë të përbashkët me anëtarët e
kryesisë së vjetër/re dhe të familjeve të tyre si dhe
mysafirëve të fëtuar në restoranin “La Gioja“ në Bernë, të
Versioni:
V1.0

AXH
Të gjithë

Dokument

Mbledhja e Kuvendit përfundoi në ora 17:00.
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02

29.11.03 Reagim

03

13.12.03 Mbledhja e parë e
kryesisë së BISHZsë

pronarit Zot. Hysni Jemini.
Reagim i Kryesisë së BISHZ-së lidhur me me sulmin e
pjesëtarëve të Shërbimit Policor të Kosovës më
24.11.2003.
Reagimi i është dorëzuar mjeteve të informimit në Zvicër
dhe Kosovë.
Vendi i mbajtjës së mbledhjës: Qendra Shkollore
Formazione, Freiburgstrasse 139c, 3008 Bern
Data: E shtunë, 13 dhjetor 2003 / 16.00-18.00

Dokument-reagim

AXH

Kryesues: Ahmet Xhigoli, kryetar
Udhëheqës i protokolt: Abas Fejzullahi, sekretar
Pjesëmarrës: 10 anëtarë
Pikat e rendit të mbledhjës
• Përshëndetja e të pranishmëve
Vërejtjet dhe plotësimet e protokolit të mbledhjes së
Kuvendit të gjashtë të rregullt.
• Zgjedhja e Komisionit Statutar.
• Zgjedhja e udhëheqësve/zëvendësudhëheqësve të
Seksioneve dhe administratorëve.
• Shuma e anëtarësisë – verifikimi i shumës së tashme.
• Paraqitja e ndrrimeve (personave të rinjë) në
"Handelsregister".
• Autorizimi i personave për konton e BISHZ-së për
periudhën 01.01.2004-31.12.2005.
• Pranim-Dorëzim i detyrave, mjeteve të punës
dhe dokumentev.
• Qëllimet e BISHZ-së për vitin 2004.
• Propozimet për aktivitetet e mëtejshme:
Projektet e reja, tribunat, etj.
• Caktimi i planit për organizim të festave,
takimeve, tribunave dhe ekspozitave për
vitin 2004.
• Caktimi i termineve për mbledhjet e ardhshme.
• Shqyrtimi dhe miratimi i Rregullorës së punës së
Kryesisë.
•

AXH
Protokoli i Kuvendit
të gjashtë të rregullt

Të gjithë
Të gjithë
Të gjithë
Të gjithë

Dokument

Të gjithë
Të gjithë
Të gjithë
AXH

-

04

15.12.03 Letër-Mbështetje

05

18.12.03 Letër-Mesazh
Simpatie
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AXH, XHS,
SSH, AF,
IR
AXH
Të gjithë
Të gjithë

Të ndryshme

Info: Artikulli për BISHZ i publikuar në gazetën
"Fakti" dhe në faqën e QIK-ut www.kosova.com
më 18.11.2003.
- Info lidhur me takimin BISHZ-Caritas Solothurn
më 24.11.03.
- Info: Reagim i BISHZ-së lidhur me sulmin e
pjesëtarëve të SHPK-së më 24.11.03. Reagimi
është publikuar në gazetën Bota Sot më
30.11.2003 dhe në faqën e QIK-ut:
www.kosova.com më 01.12.2003.
- Info lidhur me takimin BISHZ-AAK më 02.12.03.
- Letër: Mesazh Simpatie për zonjën Ruth Metzler.
- Deklaratë: BISHZ mbështet vendimin e drejtë të
Kuvendit të Kosovës për moszbatimin e ligjeve
serbe.
- Shqyrtimi i emailit të Artan & Hana Bajramit
lidhur me vërejtjet e tyre për darkën e organizuar
pas Kuvendit të gjashtë.
- Propozimii Z.Imer Cacaj për ndërrimin e Statutit;
neni ku është paraparë që kryesia ka mandatin
dy vite të jetë katër vite.
Mështetja e Bashkimit të intelektualëve shqiptarë në
Zvicër për vendimin e Kuvendit të Kosovës për pezullimin
e ligjeve serbe.
Letra mbështetëse i është dorëzuar mjeteve të informimit
në Zvicër, Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoni.
Mesazh Simpatie i Bashkimit të intelektualëve shqiptarë
në Zvicër i dërguar zonjës Ruth Metzler-Arnold, përmes

Të gjithë

AXH
AXH

AXH
AXH
AXH
AF
Të gjithë
Letër-Mbështetje

AX, IC

Letër-Mesazh
Simpatie

AX, IC
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06

21.02.04 Mbledhja e dytë e
kryesisë së BISHZsë

së cilit BISHZ i ka shprehur mirënjohje dhe falenderime
për gjithçka që ajo ka bërë, gjatë mandatit të saj
qeverisës, për shqiptarët e Kosovës që përjetuan një
tragjedi të vërtetë për shkak të dëbimit me dhunë nga
vendi i tyre nga regjimi i Millosheviçit.
Letra i është dërguar Zonjës Ruth Metzler-Arnold më
18.12.03 në adresën: EJPD Eidgenössisches Justiz- und
Polizeidepartement, Bundeshaus West, 3003 Bern.
Vendi i mbajtjës së mbledhjës: Hotel SONNE Reiden ,
Hauptstrasse 57, CH-6260 REIDEN / LU
Data: E shtunë, 21 shkurt 2004 / 15.45-18.00
Kryesues: Ahmet Xhigoli, kryetar
Udhëheqës i protokolt: Abas Fejzullahi, sekretar
Pjesëmarrës: 10 anëtarë
Pikat e rendit të mbledhjës
• Përshëndetja e të pranishmëve
• Vërejtjet dhe plotësimet e protokolit të mbledhjes së
parë të Kryesisë të datës 13.12.2003.
• Shpërndarja e Rregullorës së Punës së Kryesisë
(versioni definitiv).
• Dorëzimi i vendimeve për udhëheqësit/
zëvendësudhëheqësit e zgjedhur të seksioneve dhe të
administratorëve të BISHZ-së.
• Dorëzimi i kartvizitave për anëtarët e Kryesisë dhe
administratorët e BISHZ-së.
• Librezat e reja, shtypja dhe dërgimi i tyre anätarëve të
Shoqatës.
• Caktimi i një fotografi dhe një kameramani për nevojat
e Shoqatë.s
• Gjendja e fazës së grumbullimit të të dhënave për
faqën www.bishz.ch.
• Saktësimi i detyrave të definuara në protokolin e
mbledhjës së kryesisë së BISHZ-së të datës
13.12.2003 dhe kryesit e tyre.
•

AXH
Protokoli i
mbledhjës së parë
të Kryesisë

AXH
AXH
AXH, LLB
AXH, AM
Të gjithë
AXH
Të gjithë

Të ndryshme
-

07

03.04.04 Mbledhja e tretë e
kryesisë së BISHZsë

Të gjithë

Info: Paraqitja e ndërrimeve të personave të rinjë
në “Handelsregister“.
- Info: Pagesa e llogarisë prej Fr. 225. - - për
riregjistrim të Shoqatës.
- Info: Autorizimi i personave për konton e BISHZsë për periudhën 2003- 2005.
- Info: Mështetja e BISHZ-së për vendimin e
Kuvendit të Kosovës për pezullimin e ligjeve
serbe.
- Info: Mesazh Simpatie i BISHZ-së i dërguar
zonjës Ruth Metzler-Arnold.
- Shqyrtimi i dorëheqjës së z. Imer Cacaj.
• Terminet e ardhshme
Vendi i mbajtjës së mbledhjës: Lokalet e Qendrës
"Mutterzentrum Bern-West", Waldmannstr.15, 3027 Bern.
Data: E shtunë, 3 prill 2004, 17.00-20.30

AXH
AXH
AXH
AXH
AXH
Të gjithë
Të gjithë

Kryesues: Ahmet Xhigoli, kryetar
Udhëheqës i protokolt: Abas Fejzullahi, sekretar
Pjesëmarrës: 12 anëtarë
Pikat e rendit të mbledhjës
Pjesa e parë (17:00-18.00)
• Vërejtjet e protokolit të mbledhjes së dytë të Kryesisë.

Protokoli i
mbledhjës së dytë
të Kryesisë

• Gjendja e detyrave lidhur me organizimin e Takimit-

Piknikut me anëtarët dhe familjarët e tyre më
16.05.04 / 13.00-19.00.
- Numri i pjesëmarrësve.
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- Vendi i takimit (adresa).
- Programi.
• Gjendja e detyrave lidhur me organizimin e turnirit
në futboll të vogël më 02.05.2004 / 12.00-16.00.
- Sigurimi i fushës (Adresa e klubit sportiv dhe
përgjegjësi i tij, kushtet).
- Lista e ekipeve.
- Programi operativ i organizimit.
- Sigurimi i mjeteve finaciare për blerjen e
medaleve dhe dhuratave tjera.

SJ
AXH
AXH, AF,
SJ, SSH
SJ
AG
AG, AF
Të gjithë

Pjesa e dytë (18:15-19.00)
• Promovimi i faqës www.bishz.ch.

-

Paraqitja e grupit punues.
Paraqitje e shkurtë e faqës www.bishz.ch.

AXH
AXH, AM

Pjesa e tretë (19:00-20.30)
- Koktej për të pranishmit.
- Përmbyllja e mbledhjës/ceremonisë.
08

05.06.04 Mbledhja e katërt e
kryesisë së BISHZsë

Të gjithë

Vendi i mbajtjës së mbledhjës: Restorani Adler,
Berntorstrasse 10, 4500 Solothurn
Data: E shtunë, 05 qershor 2004, 18.30-21.00
Kryesues: Ahmet Xhigoli, kryetar
Udhëheqës i protokolt: Abas Fejzullahi, sekretar
Pjesëmarrës: 9 anëtarë
Pikat e rendit të mbledhjës
• Vërejtjet e protokolit të mbledhjes së tretë të Kryesisë

Protokoli i
mbledhjës së tretë
të Kryesisë

• Gjendja e detyrave lidhur me organizimin e tryezës së

rrumbullakët më 12.06.2004 / 14.00-18.00.
- Sigurimi i sallës (Adresa e sallës përgjegjësi i saj,
kushtet).
- Lista e referuesëve/pjesëmarrësve.
- Programi.
- Sigurimi i mjeteve finaciare për mbulimin e
shpenzimeve.
- Njoftim për pjesëmarrje përmes mjeteve të
informimit.
- Detyrat e BISHZ-së.
• Organizimi i promovimit të librit "Zvicra Shqipëria ime"
i autorit Vehbi Skënderi, më 12.06.2004 / 18.00-19.00.
- Programi.
- Detyrat e BISHZ-së.
• Përfundimi i turnirit në futboll të vogël në Aarburg më
02.05.2004.
- Parqitja e shpenzimeve (bilanci) .
-

Falenderimet, vërejtjet, lëshimet në organizim,
sygjerimet.
Raporti dhe fotot e turnirit

Të gjithë
Informatë
Informatë
Dokumet-Programi

Dokument-Pragrami
Informatë
Dokument-Raport
Dokument-Raport
Dokument-Raport

Parqitja e shpenzimeve (bilanci).

Dokument-Raport

-

Raporti dhe fotot e takimit.

Dokument-Raport

Të ndryshme
-

09

06.06.04 Shprehje
Ngushëllime për
Familjën Gërvalla
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Informatë lidhur me plotësimin e formularëve të
tatimit për vitin 2003 dhe dorëzimi i tyre.
Informatë lidhur me dorëheqjet e dy anëtarëve të
Kryesisë, Hana Bajrami dhe Artan Bajrami.

Më 06.06.2004, Ahmet Xhigoli dhe Abas Fejzullahi,
personalisht dhe përmes një letre në emër të Bashkimit
të intelektualëve shqiptarë në Zvicër i kanë shprehur
NGUSHËLLIME Familjës Gërvalla në Grenchen të
Zvicrës me rastin e ndrrimit jetë vdekjës së zonjës Ajshe
Versioni:
V1.0

Data:

20.11.2004

AXH
AXH
Të gjithë

Të gjithë

-

-

IR

AXH

• Përfundimi i takimit familjar më 16.05.2004.

•

Të gjithë

AXH
Të gjithë
AXH
IR, AXH, SJ,
FTH, AF
Të gjithë
AF, AXH,
AB
AXH
SSH, SJ,
AXH, AG
AF, AXH, IR
AXH
AXH

Letër-Ngushëllime

Shkalla e konfidencës:
Vetëm për shfrytëzim të brendëshëm

AF, AX

Faqe 8 prej 25

Gërvalla. Ngushllimet i janë shperhur dy djemve të saj,
Hysenit,.Avdylit, familjarëve dhe miqve të tyre.
10

18.09.04 Mbledhja e pestë e
kryesisë së BISHZsë

Vendi i mbajtjës së mbledhjës: Lokalet e Qendrës
"Mutterzentrum Bern-West", Waldmannstr.15, 3027 Bern
Data: E shtunë, 18 shtatorl 2004, 17.00-19.30
Kryesues: Ahmet Xhigoli, kryetar
Udhëheqës i protokolt: Abas Fejzullahi, sekretar
Pjesëmarrës: 6 anëtarë
Pikat e rendit të mbledhjës
• Vërejtjet e protokolit të mbledhjes së katërt të

Kryesisë.
• Shqyrtimi i dorëheqjeve të Hana Bajramit dhe Artan
Bajramit.
• Plotësimi i vendeve të hapura dhe anëtarësi.
- Plotësimi i vendeve të hapura në Kryesi.
- Gjendja e pagesave të anëtarësisë për vitin
2004.
• Organizimi i promovimit të dy librave të autorëve
shqiptarë që jetojnë dhe punojnë në Zvicër.
- Promovimi i librit të Agim Shehut (Caktimi i
datës, kohës dhe vendi i organizimit; Detyrat e
BISHZ-së).
- Promovimi i librit të Alfred Papuçiut (Caktimi i
datës, kohës dhe vendi i organizimit;Detyrat e
BISHZ-së).
• Aktivitetet tjera deri në fund të vitit 2004.
- Kuvendi i shtatë i rregullt.
- Festimi i ditës së Flamurit .
• Përfundimi i tryezës së rrumbullakët më 12.06.2004.
- Parqitja e shpenzimeve (bilanci).
- Raporti dhe fotot e takimit.
• Raporti i përfundimit të takimit familjar më 16.05.2004.
• Raporti i përfundimit të turnirit në futboll të vogël në
Aarburg më 02.05.2004.
• Të ndryshme
- Hulumtimi i donatorëve.
- Rregullimi i pengesave tek kompjuterët e disa
anëtarëve të Kryesisë për mos pasjen e
mundësisë të qasjës në rrjet-faqe të internetit të
BISHZ-së.
11

20.10.04 Letër-Ngushëllime

Letër e Bashkimit të intelektualëve shqiptarë në Zvicër e
cila përmes mjeteve të informimit u ka shprehur
ngushëllime prindëve, familjarëve, Gjimnazit “Avdyl
Frashëri” në Malishevë për tragjedinë e ndodhur në
Fushë-Arrëz më 14.10.2004, ku kanë humbur jetën 15
maturantë dhe dhjetëra janë lënduar rëndë.
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30.10.04 Mbledhja e gjashtë
e kryesisë së
BISHZ-së

Vendi i mbajtjës së mbledhjës: Lokalet e Qendrës
"Mütterzentrum Bern-West", Waldmannstr.15, 3027 Bern

Protokoli i
mbledhjës së katërt
të Kryesisë

Të gjithë
Të gjithë

Vendim
Dokumet

Të gjithë
Kryesia
IR
Të gjithë

Informatë

AXH

Informatë

AXH

Raport
Dokument-Raport

AXH
Të gjithë
AXH
AXH
IR
AF, AXH, IR
AXH, AF
AXH, AF
SSH
AM

Letër-Ngushëllime

AXH

Protokoli i
mbledhjës së pestë
të Kryesisë

Të gjithë

Data: E shtunë, 30 tetor 2004, 17.00-19.30
Kryesues: Ahmet Xhigoli, kryetar
Udhëheqës i protokolt: Abas Fejzullahi, sekretar
Pjesëmarrës: 6 anëtarë
Pikat e rendit të mbledhjës
• Vërejtjet e protokolit të mbledhjes së pestë të
Kryesisë.
• Organizimi i Kuvendit të shtatë të rregullt.
- Vendi i mbajtjës.
- Përmbajtja e ftesës për Kuvend dhe aprovimi
Id. i dokumentit:
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Informatë
Dokumet

Shkalla e konfidencës:
Vetëm për shfrytëzim të brendëshëm

Të gjithë
AXH, IR
AXH
Faqe 9 prej 25

i saj
Lista e pjesëmarrësve dhe aprovimi i saj.
Gjendja e përpilimit të raportit të punës të
BISHZ-së për periudhën 16.11.03-19.11.04.
- Gjendja e përpilimit të raportit të Komisionit të
kontroll-revizionit për periudhën 16.11.0319.11.04.
- Shtypja e raportit në rreth 100 kopje dhe lidhja
e tyre.
• Propozimi i emrave për ndarjen e mirënjohjeve në
Kuvendin e shtatë.
• Detyrat tjera operative për mbledhjën e Kuvendit.
- Rregullimi i tavolinës, sjellja e flamujëve dhe
simboleve tjera.
- Sjellja e një foto-aparati për fotografim.
- Sjellja e një kamere për inçizim.
- Sjellja e një HI-FI për muzikë dhe zgjedhja e
muzikës.
• Të ndryshme
- Mbulimi i shpenzimeve vjetore të Web-faqës së
BISHZ-së.
- Propozimi i Ramiz Shabanit që ti bëhet një
kërkesë Institucioneve përgjegjëse të Kosovës
që ta hapin një Zyrë ndërlidhëse këtu në Zvicër
e cila do ta luan rrolin ndërlidhës mes Zvicrës
dhe Kosovës dhe mërgatës.
- Propozimi i Adnan Mehmetit që kandidatëve të
cilëvë BISHZ u ndanë mirënjohje, të kenë edhe
një arsyetim në formë jetëshkrimi me foto për
kontributin e tyre.
- Propozimi i Skender Jusufit për ndryshimin e
nenit në Statut lidhur me mandatin e Kryesisë
nga 2 vite në 4 vite.
-

Dokumet
Dokumet

AXH
AXH

Dokumet

IR, SSH,
Konmisioni

Informatë

AXH, IR
Të gjithë
SSH, IR ,
FTH
IR
RSH
SSH
SSH
RSH

AM

SJ

Vërejtje: Në periudhën 15.11.2003 - 19.11.2004, të gjithë anëtarët aktual të kryesisë së BISHZ-së kanë treguar angazhim
të duhur siq është pritur.
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3.

Sekretariati

Në këtë kapitull është dhënë lista e detalizuar e aktivitetit të Sekretariatit në periudhën 15.11.2003 – 19.11.2004.
AKTIVITETI I GJERËTANISHËM I SEKRETARIATIT
Nr.

01

Data

Lloji i aktivitetit

Përshkrimi

24.11.03 Takimi i parë
BISHZ/Caritas në
Solothurn

02

19.12.03 Riregjistrimi i
Shoqatës në
“Handelregister” në
Bernë

03

19.12.03 Paraqitja e emrave
të rinjë për konton e
Shoqatës
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Dokumenti I lëshuar

Qëllimi i takimit: Integrimi i migranteve dhe migrantëve në
Kanton të Solothurnit
Vendi i mbajtjës së takimit: Caritas, Bernstrasse 10, 4500
Solothurn
Data: E hënë, 24 nëntor 2003 / 18.30-21.00
Kryesuese: Zonja Beatrice Panaro
Pjesëmarrës: Zonja Elisabeth Ambühl-Christen
(përfaçësuese e Kantonit të Solothurnit); Zonja Beatrice
Panaro (Caritas); A. Xhigoli, A. Fejzullahi (BISHZ); 6
përfaqësues (3 zonja dhe 3 zotërinjë) nga një shoqatë
Turke; 1 zonjë nga një shoqatë Brasiliane; një zotëri nga
një shoqatë Tamile dhe një zotëri nga një shoqatë
Somaleze.
Rendi i mbledhjës
• Përshëndetja e të pranishmëve dhe paraqitja e
shkurë e të tyre
Paraqitja e rezultateve të gjerëtanishme të Grupit
punues lidhur me problemet e shkollimit të të huajve
në Kanton të Solothurnit
• Info lidhur me sistemin shkollor në Kanton të
Solothurnit dhe më gjërë dhe përkrahja financiare e
Kantonit për mësim plotësues të gjuhës gjermane për
të huajt
• Rekomandimet e të pranishmëve lidhur me
përmirësimin e gjendjës
• Caktimi i termineve për punën e mëtejshme
Takimi i I-rë më 19.12.2003 në zyrën e “Handelsregister”
në Bernë
Qëllimi i takimit të datës 19.12.2003 ishte dorëzimi i
dokumenteve lidhur me riregjistrimin e Shoqatës në
“Handelsregister” në Bernë dhe deponimi i nënshkrimeve
të anëtarëve të rinjë të cilët bëjnë pjesë në udhëheqjën
kolektive të Shoqatës në periudhën prej 15.12.2003 deri
më 31.12.2005. Dokumentet origjinale janë përgatitur
nga kryetari i Shoqatës. Janë dorëzuar këto dokumente:
- Dokumenti për regjistrim "Anmeldung an das
Handelsregisteramt Bern-Mittelland" (në gjermanisht).
(2 Faqe)
- Protokoli i Kuvendit të gjashtë të rregullt të datës
14.12.2003 (në gjermanisht ). (3 Faqe)
- Protokoli i mbledhjës së Kryesisë të datës 13.12.2003
(në gjermanisht ). (3 Faqe)
Takimi i II-të më 19.12.2003 në Postën kryesoere
“Schanzenpost” në Bernë
Në takimin e dytë të datës 19.12.2003 është bërë
nënshkrimi i të gjitha dokumenteve të Shoqatës lidhur me
aktualizimin e kontos ekzistuese me anëtarët e rinjë për
periudhën 15.11.2003 - 31.12.2005. Dokumentet
origjinale janë përgatitur nga kryetari i Shoqatës. Janë
dorëzuar këto dokumente:
- Formularët e postës të plotësuar për hapjën e kontos.
- Protokoli i Kuvendit të gjashtë të rregullt të datës
14.12.2003 (në gjermanisht ). (3 Faqe)
- Protokoli i mbledhjës së Kryesisë të datës 13.12.2003
(në gjermanisht ). (3 Faqe)
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Protokol

Përgjegjës

AXH

Të gjithë
Dokument

Beatrice
Panaro

Dokument

Elisabeth
AmbühlChristen

Dokument

Të gjithë

Dokumentet e
riregjistrimit

Dokumentet e
paraqitjës për konto

Shkalla e konfidencës:
Vetëm për shfrytëzim të brendëshëm

Të gjithë
AX, AF

AX, AF

Faqe 11 prej 25
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26.01.04 Takimi i dytë
BISHZ/Caritas në
Solothurn

Takimi i dytë BISHZ / Caritas në Solothurn
Qëllimi i takimit : Vështrimi i punës gjat vitit 2003 dhe
parashikimet për vitin 2004.
Vendi i mbajtjës së takimit: Caritas, Bernstrasse 10, 4500
Solothurn
Data: 26 janar 2004 / 18.30-21.00
Kryesuese: Zonja Beatrice Panaro
Pjesëmarrës:Z.Christoph Gysel , Yvonne Igold dhe
Beatrice Panaro nga Caritasi i Kantonit të Solothurnit (ku
informuan lishur me punën e bërë dhe qe duhet bërë
lidhur me integrimin e mërgimtarëve), përfaqësues i
BISHZ Abas Fejzullahi; Shoqata Punëtore Kurde Kurde
përfaqësues Z.Karayapi Arif, Shoqatën Somaleze
UBSOM e përfaqsuar nga Zonja Ahmed Moalin Dega
dhe Husen Ali, Shoqata Turke TOAB-SOKA Yönetim
Karulu përfasuaq nga kryetari Feri Sümer.

05

30.01.04 Mbledhja e parë e
sekretariatit të
BISHZ-së

Vendi i mbajtjës së mbledhjës: Schöngrünestr. 17
4500 Solothurn/SO, Banesa e sekretarit
Data: E premte, 30 janar 2004 / 19.00-21.00

Raport

AF

Kryesues: Ahmet Xhigoli, kryetar
Udhëheqës i protokolt: Abas Fejzullahi, sekretar
Pjesëmarrës: 2 anëtarë
Pikat e rendit të mbledhjës
• Saktësimi i detyrave të definuara në protokolin e
mbledhjës së kryesisë të datës 13.12.2003.
• Librezat e reja, shtypja dhe dërgimi i tyre anätarëve të
Shoqatës.
• Gjendja e fazës së grumbullimit të të dhënave për
faqën www.bishz.ch.
• Përmbajtja e vendimeve për udhëheqësit/
zëvendësudhëheqësit e zgjedhur të seksioneve të
BISHZ-së.
• Kartvizitat për anëtarët e Kryesisë dhe administarorët
e BISHZ-së.
- Përpilimi.
- Shtypja.
• Shtypja e Rregullorës së Punës së Kryesisë në 15
kopje dhe lidhja e tyre në formë të spiralës.
• Pagesa e llogarisë për riregjistrim në favor të
"Handelsregister-it".
•

Protokoli i
mbledhjës së parë
të Kryesisë

AXH, SSH,
AF
AXH
AXH,

AXH, AF
Të gjithë
IR
IR

Të ndryshme.
-

Caktimi i një fotografi dhe një kameramani për
nevojat e Shoqatës.
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23.02.04 Takimi i tretë
BISHZ/Caritas në
Solothurn

Takimi i tretë BISHZ/Caritas në Solothurn
Qëllimi i takimit: Informami i grupeve punuese lidhur me
shkollën dhe varësit.
Vendi i mbajtjës së takimit: Caritas, Bernstrasse 10, 4500
Solothurn.
Data: 23 shkurt 2004 / 18.30-21.00
Kryesuese: Zonja Beatrice Panaro
Pjesëmarrës: Zonja Elisabeth Ambühl-Christen
(përfaçësuese e Kantonit të Solothurnit për çështje të
arsimit); Zonja Beatrice Panaro (Caritas); Abas
Fejzullahi (përfaqësues i BISHZ); Zot. Arif Karayapi
(Shoqata Punëtore Kurde), Zonja Deega Ahmed Moalin,
Zot. Ali Husen (Shoqata Somaleze UBSOM), Zot.
Yönetim Karulu, Zot Feri Sümer (Shoqata Turke TOABSOKA).
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19.03.04 Mbledhja e dytë e
sekretariatit të
BISHZ-së

Vendi i mbajtjës së mbledhjës: Bern, Schanzenstrasse 5,
Ndërtesa e Postbhf, salla nr. 2
Data: E premte, 19 mars 2004 / 19.00-21.00

Të gjithë

Të gjithë
Raport

AF

Kryesues: Ahmet Xhigoli, kryetar
Id. i dokumentit:
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Udhëheqës i protokolt: Abas Fejzullahi, sekretar
Pjesëmarrës: 4 anëtarë
Pikat e rendit të mbledhjës
• Vërejtjet dhe plotësimet e protokolit të mbledhjes së
parë të Sekretariatit të datës 30.01.2004.
• Organizimi i Takimit-Piknikut me anëtarët dhe
familjarët e tyre më 16.05.04 / 13.00-19.00.
- Numri i pjesëmarrësve.
- Vendi i takimit.
• Gjendja e detyrave lidhur me organizimin e turnirit në
futboll të vogël më 02.05.2004.
- Sigurimi i fushës (Adresa e klubit sportiv dhe
përgjegësi i tij, kushtet, etj).
- Lista e ekipeve.
- Programi operativ i organizimit.
• Gjendja e formërsimit të faqës www.bishz.ch.
- Regjistrimi i domenës.
•

30.04.04 Mbledhja e tretë e
sekretariatit të
BISHZ-së

Të gjithë
Të gjithë
AF
AF, IR, SJ
Të gjithë
Të gjithë
Të gjithë
Të gjithë
AXH
SHR, LLB,
AM
AXH, AM
LLB, AM

Publikimi i faqës.
Publikimi i email-ëve të anëtarëve të kryesisë
dhe administrartorëve të BISHZ-së.
Përgatitjet për promovimin e faqës më 03.04.04.

Të gjithë

Të ndryshme
-

08

Protokoli i
mbledhjës së parë
të Sekretariatit

Informatë lidhur me deklaratën e përpiluar dhe
dërguar mjeteve të informimit për publikim më
18.03.04, lidhur me ngjarjet e zhvilluara në
Kosovë.

AXH

Vendi i mbajtjës së mbledhjës: Bahnweg 3, 4665
Oftringen/AG, Banesa e Skender Jusufi-it
Data: E premte, 30 prill 2004, 19.00-21.00
Data: E premte, 30 prill 2004 /19.00-21.00
Kryesues: Ahmet Xhigoli, kryetar
Udhëheqës i protokolt: Abas Fejzullahi, sekretar
Pjesëmarrës: Sinollah Shehu (nënkryetar), Abas
Fejzullahi (sekretar), Skender Jusufi (këshilltar), Florim
Thaqi (këshilltar)
Pikat e rendit të mbledhjës
• Vërejtjet dhe plotësimet e protokolit të mbledhjes së
dytë të Sekretariatit të datës 19.03.2004.

Protokoli i
mbledhjës së dytë
të Sekretariatit

Të gjithë

• Turniri në futboll të vogël më 02.05.2004.

-

Gjendja e detyrave: fusha, programi, dhuratat,
detyrat tjera.
• Takimi-Pikniku me anëtarët dhe familjarët e tyre më
16.05.04 / 13.00-19.00.
- Gjendja e detyrave: vendi i takimit, numri i
pjesëmarrësve, programi, detyrat tjera.
•

Të ndryshme
-
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Njoftim lidhur me kryerjen e pagesës së qirasë
prej Sfr. 250 për shtëpinë në pyell në Uerkheim
ku do të mbahet takimi familjar më datën 16 maj
2004. Rezervimi është bërë prej orës 8:00 deri
në ora 20:00.

Data:

20.11.2004
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Të gjithë

Të gjithë
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24.08.04 Takimi i katërt
BISHZ/Caritas në
Kështjellën
“Schloss-Waldeg”
në Solothurn

Takimi i katërt i BISHZ / në Kështjellë “Schloss
Waldegg” në Solothurn
Qëllimi i takimit: Sipas ftesës së Zonjës Ruth Gisi për tu
takuar me mërgimtarët dhe mysafirët.
Vendi i mbajtjës së takimit: Schloss Waldegg në
Solothurn.
Data: 24 gusht 2004 / 18.00-21.30
Kryesuese: Zonja Beatrice Panaro
Pjesëmarrës: Zonja Ruth Gisi përfaqësuese e qeverisë
për Kantonin e Solothurnit, Zonja Beatrice Panaro
(Caritas), Dr. Andrè Schluchter (Schloss Waldegg), Zonja
Elisabeth Ambühl-Christien (Këshilli për Arsim dhe
Kulturë në Kantonin e Solothurnit), Zot. Leo
Baumgartner (udhëheqës për integrim), Abas Fejzullahi
(BISHZ), Fatos Ferizi (LDK), Zeqir Gjukaj (Forumi Rinor i
LDK-së), Zot. Arif Karayapi (Shoqata Punëtore Kurde),
Zonja Deega Ahmed Moalin, Zot. Ali Husen (Shoqata
Somaleze UBSOM), Zot. Yönetim Karulu, Zot. Feri
Sümer (Shoqata Turke TOAB-SOKA), Zonja Irena
Parecchia (përfaçësuese eKomuniteit kroat), Zonja
Saleh Nigar (përfaçësuese eKomuniteit kurd nga Iraku),
dhe shumë mysafir të tjerë.
Në këtë takim festiv kanë marrë pjesë edhe përfaçësues
të tjerë Zvicëra, Gjermania, Italia, Portugalia, Franca,
Holanda, Bosnja, Kosova, Kroacia ,Turqia, Iraku,
Afganistani, Guatamala, Somalia, Sri Lanka,Togo dhe
Panama. Pra, gjithsej në këtë takim, numri i
pjesëmarrësve ishte rreth 81 nga 18 vende-shtete të
ndryshme.
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18.09.04 Mbledhja e katërt e
sekretariatit të
BISHZ-së

Vendi i mbajtjës së mbledhjës: Lokalet e Qendrës
"Mütterzentrum Bern-West", Waldmannstr.15, 3027 Bern
Data: E shtunë, 18 shtatorl 2004, 16.00-17.00
Kryesues: Ahmet Xhigoli, kryetar
Udhëheqës i protokolt: Abas Fejzullahi, sekretar
Pjesëmarrës: Ahmet Xhigoli, Sinollah Shehu
(nënkryetar), Abas Fejzullahi (sekretar)
Musafirë: Zonj. Florije Rexhaj, Znj. Devrim Bag

Raport

AF

Pikat e rendit të mbledhjës
• Vërejtjet dhe plotësimet e protokolit të mbledhjes së
tretë të Sekretariatit të datës 30.04.2004.
• Analiza e pikave të rendit të ditës për mbledhjen e
pestë të Kryesisë së BISHZ-së.
• Të ndryshme
- Paraqitja e Projektit: “Mitwirkung von
AusländerInnen im Quartier ( MiAuQ)“.
Paraqitjën e bënë Zonjat: Devrim Bag Schreiber
dhe Florije Rexhaj, me vendbanim në Bernë.

Protokoli i
mbledhjës së tretë
të Sekretariatit

Të gjithë
Të gjithë

Paraqitje

AXH

Vërejtje: Në periudhën 15.11.2003 - 19.11.2004, anëtarët e sekretariatit të BISHZ-së kanë treguar angazhim të duhur siq
është pritur.
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4.

Seksionet e BISHZ-së

Veprimtaria e seksioneve të BISHZ-së për këtë vit është bërë në formë të bashkuar. Në këtë drejtim janë
realizuar: projekti www.bishz.ch; një turnir në futboll të vogël, një takim familjar, një tryezë e rrumbullakët me
veprimtarët, intelektualët shqiptarë dhe gazetarët nga Zvicra; promovimi i librit “Zvicra Shqipëria ime“ i autorit
Vehbi Skënderi, dhe më 20.11.2004, pas përmbylljeve të punimeve Kuvendit të shtatë të rregullt do të bëhet
promovimi i librit “Loti Alpin“ i autorit Agim Shehu.
4.1.

Projekti www.bishz.ch

World Wide Web (WWW) faqja e BISHZ-së është vazhdimësi e të njetit projekt me titull www.bishz.ch, ku paraqet
ndërtimin e faqës Web-faqës së përmendur për nevojat e BISHZ-së. Përmes kësaj faqe, BISHZ do të publikoj të
gjitha informatat e rëndësishme të saj. Rrethina e zhvillimit dhe cakut të kësaj faqeje është: Windows XP
Profesioanal, Internet Explorer dhe MS-Office.
Ndërtimin e kësaj faqeje e ka bërë anëtari i kryesisë zotëri Adnan Mehmeti duke i ndihmuar atij edhe dy
administratorët e vyeshëm të BISHZ-së zotëri Llokman Beqiri dhe zotëri Shkumbin Rmoku.
BISHZ-ja, promovimin e Web-faqës së saj, përmes një ceremonie të rastit, e ka bërë më 3 prill 2004 kurse më 5
prill 2004 e ka publikuar në Internet dhe njëherit përmes mediave elektronike dhe të shkruara i ka ftuar të gjithë të
interesuarit që ta vizitojnë faqën tonë. Pra, prej datës së përemendur, BISHZ-ja ka bërë publike veprimtarinë e saj
prej themelimit e deri më sot. Në mënyrë të strukturuar ka paraqitur të dhënat dhe veprimtarin e saj. Janë dhënë:
historiku i Shoqatës, personeli, forma e organizimit, ngjarjet dhe konferencat, aktiviteti (revista, projektet, tribunat,
ekspozitat, peticionet, protestat, deklaratat, reagimet, letrat, takimet, shfaqjet, promovimet, botimet e
brendëshme, bashkëpunimi). Po ashtu përmes kësaj faqeje BISHZ-ja ka publikuar disa prej dokumenteve të saj
(statuti, programi i punës, paraqitja e BISHZ-së, rregullorja e punës, formulari për anëtarësim, formulari për
donatorë), protokolet e Kuvendeve dhe raportet vjetore.
Në figurën e dhënë poshtë është paraqitur dritarja themelore e web-faqës përmes së cilës mund të kërkohen të
dhëna të tjera lidhur me aktivitetin e shoqatës tonë në periudhën 1997-2004. (Më tepër shiko në www.bishz.ch)

Dritarja themelore e Web-faqës www.bishz.ch
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4.2.

Organizimi i Turnirit në futboll të vogël

Të dielën e 2 majit 2004, prej orës 12.00-16.00, Seksioni për sport i BISHZ-së ka organizuar Turnirin e parë në
futboll të vogël në Aarburg, Kantoni Aargau.
Në këtë turnir morën pjesë 8 ekipe me reth 50 lojtarë të moshave 10-13 vjeç, nga kantonet e ndryshme të
Zvicrës, ku punojnë dhe jetojnë mërgimtarët tanë nga të gjitha trojet etnike. Pjesëmarrja e ekipeve sportive ishte
falas. Emrat e ekipeve që morën pjesë janë: Dardania nga Aarburg (AG), Kosova nga Gerlafingen (SO), AC
Milan nga Bellach (SO), Gjilani nga Spiez (BE), Kosova Lindore nga Oftringen (AG), Peja All Star nga Zuchwil
(SO), Liria nga Grenchen (SO), Super Soccer nga Sisseln (AG). Çdo ekip përbëhej prej 6 lojëtarëve.
Turnirin e bënë edhe më solemn pjesmarrja e dy bukurosheve shqiptare të lindura në Gjenevë e me prejardhje
nga Kosova, Dardani Cacaj, miss e Mërgatës Shqiptare për Evrorpë dhe Qëndresa Cacaj miss e Mërgatës
Shqiptare për Zvicër. Numri i përgjithshëm i pjesëmarrjësve (lojtarëve, prindërve të lojtarëve, familjarëve të tyre,
dashamirëve të soprtit) në takimin e përmendur ishte reth 180 veta.
Turniri filloi në ora 13:00. Pra, sipas palnit të përpiluar nga udhëheqësi i seksionit për sport i BISHZ-së, z. Agim
Gerbavci.

Rreshtimi i lojtarëve dhe trainerëve. Gjithçka gati për të filluar lojrat e parapapara sipas Agim Gerbavcit.

Në anën e majtë janë lojtarët e ekipit “AC-Milan” nga Bellach (SO) me trainerin e tyre Ahmet Xhigoli, në mes ndodhet referi Agim
Gerbavci, kurse në anën e djathtë lojtarët e ekipit “Kosova Lindore” nga Oftringen (AG).
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Ndeshjet filluan të zhvillohen paralelisht në dy fusha të cilat ishin shumë mirë të pajisura dhe të ndara sipas
rregullave të futbollit të vogël. Në fushën I referoi z. Reshit Morina, kurse në fushën II referoi z. Agim Gerbavci, të
dy referë profesionit dhe të licensuar. Gjithsej u zhvilluan 16 ndeshje.

Në anën e majtë janë lojtarët e ekipit “Dardania” nga Aarburg (AG) me trainerin e tyre Gani Ismajli, kurse në anën e djathtë lojtarët e
ekipit “Gjilani” nga Spiez (BE) me trainerin e tyre Enver Isufi.

Lojtarët e dy ekipeve të gatshme për të filluar. Në anën e majtë është ekipi “Super Soccer” nga Sisseln (AG) me trainerin e tyre Enis
Shehu, kurse në anën e djathtë ekipi “Kosova” nga Gerlafingen (SO) me trainerin e tyre Reshit Morina, njëherit edhe refer.

Në anën e majtë lojtarët e ekipit “Peja All Star” nga Zuchwil (SO) me trainerin e tyre Arbresh Thaqi, kurse në anën e djathtë lojtarërt e
ekipit “Liria” nga Grenchen (SO) me trainerin e tyre Lulzim Cani.

Në raundin e parë u zhvilluan 12 ndeshje. Gjashtë ndeshjet e grupit A (Dardania – Liria; AC Milan – Kosova; Liria
- AC Milan; Kosova – Dardania; Dardania - AC Milan; Kosova –Liria) u zhvilluan në fushën I, kurse gjashtë
ndeshjet e grupit B (Kosova Lindore - Peja All Star, Gjilani - Super Soccer, Peja All Star – Gjilani, Super Soccer –
Kosova Lindore, Kosova Lindore – Gjilani, Peja All Star - Super Socker) u zhvilluan në fushën II.
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Koha ishte shumë e mirë. Të gjithë me kurreshtje dhe kënaqsi i përcjellnin zhvillimin e lojrave në dy fushat
sportive. Kënaqësinë edhe më të madhe ia shtonte rrethina e fushës sportive e cila kishte një pamje të
mrekullueshme turistike dhe objekte përcjellëse kulturo-sportive.

Një sequencë e ndeshjës në mes të ekipeve AC Milan dhe Liria

Pas një pushimi prej 20 minutave, në bazë të rezultateve, në gjysëmfinale u kualifikuan këto ekipe: AC Milan,
Dardania, Peja All Star dhe Super Soccer. Në këtë raund u zhvilluan tri ndeshje në fushën II. Vendin e tretë e
mori ekipi Dardania nga Aarburg (AG). Në pjesën e tretë, në këtë turnir, në finale arritën ekipet: Peja All Star nga
Zuchwil (SO) dhe Super Soccer nga Sissel (AG). Pastaj në ora 15:05 filloi zhvillimi i ndeshjës së fundit. Ndeshja
ishte mjaft dinamike dhe u përcoll nga shikuesit me kurreshtje. Ndeshja përfundoi me rezultat 1:0, dhe kështu,
vendin e parë në këtë turnir e mori ekipi Peja All Star nga Zuchwil i Kantonit të Solothurnit.
Turniri pati jurinë e vetë pesë-anëtarëshe e cila me vëmendje përcollli ndeshjet e zhvilluara, lojtarët dhe në fund
ajo shpalli tre ekipet më të mira dhe lojtarin më të dalluar të turnirit. Vendi i parë i merituar i takoi ekipit Peja All
Star nga Zuchwil, Kantoni Solothurn, vendi i dytë i takoi ekipit Super Soccer nga Sisseln, Kantoni Aargau, kurse
vendi i tretë i takoi ekipit Dardania nga Aarburg, Kantoni Aargau. Në këtë turnir me propozim të jurisë dhe
mendimin e shumicës së trainerëve dhe shikuesëve u zgjodh lojtari më i dalluar, Nazim Elezi i ekipit AC Milan
nga Bellach, Kantoni Solothurn.
Pas kësaj pasoi pjesa e ndarjës së medaleve dhe dhuratave për lojtarët, trainerët, mysafirët, prindërit dhe
familjarët e lojtarëve. Secilit lojtar të ekipit i u nda nga një medale të sponzoruar nga Kryesia dhe Seksioni për
Sport, nga një çantë sportive të sponzoruar nga zotëri Lulzim Zhaku-Aliu, dhe nga një ekzemplar të alfabetit të
gjuhës shqipe të përgatitur nga udhëheqësi i Seksionit për Kulturë, zotëri Abas Fejzullahi. Po ashtu për lojtarin
më të dalluar u nda edhe një fanelë-kmishë sportive të sponzoruar nga udhëheqësi i Seksionit për Sport, zotëri
Agim Gerbavci. Ndërkaç, për trainët e ekipeve, mysafirët e ftuar dhe prindërit e lojtarëve u ndanë po ashtu
dhurata, si çanta, notesë, dhe durata tjera simbolike, të gjitha këto të sponzoruara nga zotëri Lulzim Zhaku-Aliu.

Në anën e majtë lojtarët e ekipit “Gjilani” nga Spiez (BE) me trainerin e tyre Enver Isufi, kurse në anën e djathtë lojtarërt e ekipit “Peja All
Star” nga Zuchwil (SO) me trainerin e tyre Arbresh Thaqi
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Në anën e majtë janë lojtarët e ekipit “Kosova Lindore” nga Oftringen (AG) me trainerin e tyre Skender Jusufi, kurse në anën e djathtë
lojtarët e ekipit “Dardania” nga Aarburg (AG) me trainerin e tyre Gani Ismajli.

Në anën e majtë janë lojtarët e ekipit Super Soccer” nga Sisseln (AG) me trainerin e tyre Enis Shehu, kurse në anën e djathtë lojtarët e
ekipit “AC Milan” nga Bellach (SO) me trainerin e tyre Ahmet Xhigoli.

Në anën e majtë lojtarët e ekipit “Kosova” nga Gerlafingen (SO), kurse në anën e djathtë me çantë sportive në dorë është ngritur lartë
lojtari më i dalluar i turnirit Nazim Elezi.

Pra, në atë pasditë të dy majit, moti ishte shumë i bukur, fëmijët ishin të gëzuar, prindërit dhe familjarët e tyre të
kënaqur e të mburrur me shkathtësitë që treguan gjatë lojrave, simpatizuesit e sportit të buzqeshur, kurse dy
referët profesionist, trainerët e ekipeve dhe kryesia e BISHZ-së të kënaqur. Pra, turniri në përgjithësi kaloi shumë
mirë. Në veçanti po e përmendim, që lojtarët gjatë ndeshjeve treguan mirësjellje–fair play, disciplinë dhe kulturë
të lartë sportive. Në fund të gjithë u ndanë kënaqur. Rezultati i aktivitetit të datës 2 maj 2004 për kryesinë e
BISHZ-së ishte i madh. Ky ishte edhe qëllimi themelor i saj. Andaj, kryetari dhe Kryesia u shpreh të gjithëve një
komplimet të madh, një BRAVO të madhe. Kështu mund të punohet!

Id. i dokumentit:
Raporti vjetor nr. 7.doc

© BISHZ – VAIS - UIAS

Versioni:
V1.0

Data:

20.11.2004

Shkalla e konfidencës:
Vetëm për shfrytëzim të brendëshëm

Faqe 19 prej 25

Në fund të këtij përshkrimi të shkurtër, për kontributin në përkrahjën dhe realizimin e këtij turniri, Kryesia e BISHZsë posaçërisht i falënderonë: firmën “Kredi dhe Sigurime“ nga Zürichu, të pronarit Lulzim Zahku-Aliu; firmën “Ing.
Büro Jusufi” nga Oftringen të këshilltarit të BISHZ-së, Skender Jusufi; Dardani Cacaj, Miss e Mërgatës Shqiptare
në Evropë, Qëndresa Cacaj, Miss e Mërgatës Shqiptare në Zvicër, Adriatik Cacaj; nënkryetarin BISHZ-së, inxh. i
dipl. Sinollah Shehu; sekretarin e BISHZ-së, Abas Fejzullahi; këshillëtarët e BISHZ-së: dr. Xhevat Salihu, Agim
Gerbavci, Florim Thaqi, Adnan Mehmeti, Ramiz Shabani; miqt e BISHZ-së: Shkumbin Isufi, Ekrem Salihu,
Nexhmedin Zena; trainerët e ekipeve: Reshit Morina, Arbresh Thaqi, Enver Isufi, Lulzim Cani, Enis Shehu, Florin
Llugaliu (anëtar), Gani Smajli (anëtar).
4.3.

Organizimi i Takimit familjar

Më 16 maj 2004, prej orës 11.00-17.00, në një shtëpi të bukur në pyll “Waldhaus Kreuzwegen” në Uerkheim të
Zofingenit (Kantoni Aargau), u organizua një takim familjar i anëtarëve të BISHZ-së dhe miqve të tyre.
Shtëpia në pyll ishte një shtëpi e vjetër e stilit malor zvicëran, me oxhak të bukur, e pajisur me kuzhinë të mirë,
tavolina dhe me rreth 45 karrika. Shtëpia po ashtu, para hyrjës, kishte një verandë të bukur dhe ishin të
vendosura dy tavolina.
Në këtë takim merrnin pjesë 24 familje nga vende të ndryshme të Zvicrës, nga Gjeneva, Lozana, Sioni, Berna,
Bazeli, Grencheni, Solothurni, Zofingeni, Bieli, etj., ku punojnë dhe jetojnë anëtarët e BISHZ-së dhe miqve të tyre,
nga të gjitha trojet etnike. E bënë rrugën në një drejtim deri 300 km për këtë takim si psh. zotëri Imer Cacaj me
familje nga Gjeneva dhe Kryetari i nderit zotëri prof. Astrit Leka erdhi me një vullnet dhe disponim në këtë takim si
dhe Arbër Ahmetaj, Xhevat Salihu me familjet e tyre nga Sioni etj. Pra, pjesëmarrës në këtë takim ishin rreth 85
persoana të brezeve të ndryshme. Le të veçojmë, që në këtë mes, më i moshuari ishte, prof. Astrit Leka, nga
Tirana me vendbanim në Gjenevë dhe vogëlueshja më e re, beba një muajëshe, Rina Kuçi nga Bellach i
Solothurnit së bashku me motrën 3 vjeçare Pranverën edhe prindërit e tyre Hasanin dhe Valentinën nga Vushtria
e Kosovës. Pra Takimi Familjar ishte një takim i familjeve të mëgimtarëve tanë nga të gjitha trojet etnike si nga
Kosova, Kosova Lindore, Maqedonia, dhe Shqipëria. Takimin e shoqëronte herë pas herë muzika dhe në grupegrupe zhvilloheshin biseda dhe cakrrim i gotave me verë apo pije tjera freskuese, duke ngrënë e më tepër duke
u qmallur me njëri tjetrin në biseda të lira dhe sipas dëshirës apo spontanitetit. Prindërit i shikonin fëmijët duke
lozur dhe bisedonin dhe takoheshin me familjarët e tjerë të njohur dhe rishtaz të njohur.

Foto e përbashkët pjesëmarrsëve të takimit

Organizatori, pra, kryesia e BISHZ-së kishte bërë furnizimin e ushqimit, pijeve, dhe përgatitjen e tyre. Për grilim,
pjekje të mishit, ishte i ftuar specialsti, miku i BISHZ-së, zotëri, Hilmi Fetahu nga Tërnoci i Kosovës Lindore me
vendbanim në Aarau. Znonjat e shtëpive të anëatrëve të BISHZ-së dhe miqve të tyre, secila prej tyre kishte
sjellur me vehte nga një ëmbëlsirë. Fëmijët me vehte kishin sjellur lodrat e tyre. Çdo gjë ishte me bollëk. Bukë të
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nxehtë. Qebapë, hamburgerë, virshlle. Tetë lloje të sallatave. Pije për të gjithë brezet. Ujë të tharbët, ujë të
thjeshtë, Coca Cola, lëng të portokallit, birra, verë të kuqe, qaj të ftofët. Automati special për kafe të cilin e kishte
sjellur zotëri Skender Jusufi nuk ka pushuar gjatë gjith kohës.
Në këtë takim patëm një mot shumë të mirë dhe të gjithë pjesëmarrësit kaluan një ditë të këndshme. Në ndarje
pothuajse secili përgëzoi organizimin dhe porositë ishin që të vazhdojmë edhe në të ardhmen me këso takimesh.
Kryesia e BISHZ-së, u shpreh falënderime dhe përshëndetje të sinqerta të giithëve që morën pjesë në Takimin
Familjar të mbajtur në Uerkheim më 16.05.2004. Posaçërisht ajo, për kontrtibutin në përkrahjën dhe realizimin e
këtij takimi, u shprehë miorënjohje: frmës “Gostivar Handler“ nga Rothrist, të pronarit Beqir Beqiri; Skender Jusufi,
këshilltar i BISHZ-së dhe kordinator i këtij takimi; zotëri Imer Cacaj, donator i këtij takimi; Sinollah Shehu,
nënkryetar i BISHZ-së dhe kordinator i këtij takimi; Abas Fejzullahi, sekretar i BISHZ-së; zotëri Ilmi Fetahu; Të
gjitha Zonjave të shëpive, pjesëmmarëse në këtë takim dhe Florim Thaqit, këshilltar i BISHZ-së.
4.4.

Organizimi i Tryezës së Rrumbullakët

Më 12.06.2004, BISHZ-ja ka organizuar Tryezën e Rrumbullakët me veprimtarët, intelektualët shqiptarë dhe
gazetarët nga Zvicra. Tryeza ishte e para e këtij lloji në këtë vit, dhe është organizuar me rastin e 5 vjetorit të
çlirimit të Kosovës dhe 126 vjetorit të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit. Në këtë tryezë janë shtjelluar këto tema: roli i
Lidhjes Shqiptare të Prizrenit, roli i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës dhe roli i Mërgatës Shqiptare në Zvicër gjatë
25-viteve të fundit në afirmimin e çështjes së Kosovës.
Në këtë tryezë merrnin pjesë rreth 40 veta, veprimtarë, gazetarë, intelektualë shqiptarë që jetojnë dhe punojnë në
Zvicër. Në pjesën e parë të Tryezës ishte i pranishëm edhe Ministri për Punë dhe Mirëqenie Sociale i Qeverisë së
Kosovës, zotëri Ahmet Isufi. Tryreza është mbajtur në lokalet e Hotelit Novotel Bern Expo në Bernë. Punimet e
tryezës i kanë përcjellur dy gazetarët e shquar, zotëri Rexhep Rifati nga Bota Sot (CH-Zürich) dhe zotëri Musë
Preniqi, redaktor përgjegjës i Radio Kosova (KS-Prishtinë).

Hapja e tryzës dhe promovimit

Në tryezë janë parqitur 6 referate. 3 referate ishin nga tema e parë, 2 nga tema e dytë, kurse 1 nga tema e tretë.
Në pjesën e parë të tryezës referuan: Skënder Buçpapaj me punimin me titull “Misioni i pakryer i Lidhjes
Shqiptare të Prizrenit”, Eugen Shehu me punimin me titull “Lidhja Shqiptare e Prizrenit si Zgjim i Vetëdijes
Nacionale” dhe Imer Cacaj me punimin me titull “Lidhja e Prizrenit dhe mesazhi i saj historik”.
Id. i dokumentit:
Raporti vjetor nr. 7.doc

© BISHZ – VAIS - UIAS

Versioni:
V1.0

Data:

20.11.2004

Shkalla e konfidencës:
Vetëm për shfrytëzim të brendëshëm

Faqe 21 prej 25

Në pjesën e dytë të tryezës referuan: Elida Buçpapaj me punimin me titull “UÇK-ja aleate e NATO-s dhe Ushtria
e ardhme e Kosovës” dhe Shefqet Jashari me punimin me titull ”Ndikimi i UÇK-s në intervenimin e NATO-s në
Kosovë”.
Në pjesën e tretë referoi Imer Cacaj me punimin me titull “Kontributi i Mërgatës shqiptare në lëvizjen çlirimtare, në
inicimin e proceseve”.
Po ashtu le të përmendim që gazeta Bota Sot i ka botuar të gjitha punimet e paraqitura në Tryezën e
Rrumbullakët.
4.5.

Organizimi i Promovimit të librit me titull “Zvicra, Shqipëria ime”

Pas përmbylljeve të punimeve të tryezës, BISHZ-ja bëri promovimin e librit me titull “Zvicra, Shqipëria ime” i
autorit dhe veprimtarit të shquar Zotëri Vehbi Skënderi nga Tirana me vendbanim në Reinach të Kantonit
Baseland. Fjalën hyrëse e bëri sekretari zotëri Abas Fejzullahi, kurse një paraqitje të shkurtër të jetëshkrimit të
zotëri Vehbi Skënderi e dha Ahmet Xhigoli. Pastaj autori i librit bëri leximin e disa pjesëve të librit të tij.

Atmosferë e këndshme pas punimeve të tryezës dhe promovimit

Është me rëndësi të përmendet që Poeti, zotëri Vehbi Skëderi, kishte dëshirë të madhe që libri t’i botohej në
Kosovë. Ai është tepër i lumtur që ky libër është botuar nga shtëpia e njohur botuese “Fak Konica”, që
parathënien e ka shkruar Visar Zhiti dhe libri ka për redaktor, edhe shkrimtarin e njohur nga Kosova, Nazmi
Rrahmani. Poeti dhe publicisti Vehbi Skënderi ndihet tejet mirënjohës ndaj Bashkimit të Intelektualëve Shqiptarë
të Zvicrës, të cilët me kontributin e tyre bënë të mundur nxjerrjen në dritë të librit.
Pas përfundimit të promovimit, Kryesia e BISHZ-së organizoi një darkë të përbashkët për të gjithë të pranishmit
në restauranin Pizzeria Piazza në Schönbühl (BE).
Kryesia e BISHZ-së, i shpreh falenderime dhe përshëndetje të sinqerta referusëve të cilët morën pjesë me
punime në këtë tryezë, autorit të librit të promovuar, gazetarëve të cilët përcollën punimet e Kuvendit, Gazetës
Bota Sot, dhe të gjithë anëtarëve të Shoqatës të cilët kontribuan në mbarëvajtën shumë të mirë të tryezës dhe
promovimit të përmendur.
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5.

Veprimtaria botuese

Në këtë kapitull është dhënë lista e detalizuar e aktivitetit të Seksionit për veprimtari botuese lidhur me botimet e
brendëshme dhe të jashtme të BISHZ-së për kët vit. Paraqitja është dhënë në formën tabelare: numri rendor,
titulli i botimit dhe viti, dhe përshkrimi i shkurtër i botimit.
BOTIMET E BRENDËSHME / JASHTME TË BISHZ-SË
Nr.

Titulli i botimit dhe viti

Përshkrimi

01

Qëllimet e BISHZ-së për vitin 2004. BISHZ-Bernë,
2003.
Rregullorja e brendëshme e Kresisë së BISHZ-së,
BISHZ-Bernë, dhjetor 2003
Bilanci i i BISHZ-së për vitin 2004. BISHZ-Bernë, 2004.

Dokumenti përshkruan qëllimet e BISHZ-së për vitin 2004.

02
03
04
05

6.

Paraqitja e Web-faqës së BISHZ-së në Internet,
BISHZ-Bernë, 2004.
Raporti nr. 7 i BISHZ-së. BISHZ-Bernë, 2004.

Dokumenti përshkruan Rregullorën e brendëshme të punës së
Kryesisë së BISHZ-së për periudhën 2003-2005.
Dokumenti paraqet të dhënat e bilancit dhe saldon për vitin 2004 të
BISHZ-së
Përme kësaj faqeje, BISHZ-ja e ka bër publike aktivitretin e saj prej
themelimit e deri më sot.
Dokumenti përshkruan aktivitetin e BISHZ-së për vitin 2004.

Paraqitja e BISHZ-së në media

Më këtë kapitull, njejtë si në kapitullin e pestë, tabela e dhënë poshtë tregon paraqitjet e BISHZ-së në media në
periudhën nëntor 2003 – nëntor 2004.
PARAQITJE E BISHZ-SË
Nr.

Data

01

18.11.03

Paraqitje

02

18.11.03

Paraqitje

03

29.11.03

Reagim

04

15.12.03

Mbështetje

05

18.12.03

Paraqitje

06

18.03.03

Deklaratë
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Lloji i paraqitjes

Përshkrimi i paraqitjes

Paraqitje e shkurtë e punës gjashtëvjeçare të BISHZsë. Paraqitjën e ka botuar, z. Rexhep Rifati, në
gazetën "Fakti" më 18.11.2003.
Paraqitje e shkurtë e punës gjashtëvjeçare të BISHZsë. Paraqitjën e ka botuar, z. Rexhep Rifati, në faqën e
QIK-ut: www.kosova.com më 18.11.2003.
Reagim i BISHZ-së lidhur me sulmin e pjesëtarëve të
Shërbimit Policor të Kosovës më 24.11.03. Reagimi
është publikuar në gazetën Bota Sot më 30.11.2003
dhe më 01.12.2003 në faqën e QIK-ut:
www.kosova.com.
Mështetja e Bashkimit të intelektualëve shqiptarë në
Zvicër për vendimin e Kuvendit të Kosovës për
pezullimin e ligjeve serbe.
Mbështetja është publikuar në faqën e QIK-ut:
www.kosova.com më 16.12.2003.
Përgjigjje e shkurtë e kryetarit të BISHZ-së në katër
pyetjet e shtruara nga gazetari i Botës Sot, Z. Nefail
Maliqi:
1. Rroli i UNMIK në Kosovë?
2. Për dialogun e Vienës
3. Rreth standardeve dhe statusit të Kosovës
4. Roli i diasporës shqiptare në Kosovë, a ka
përçarje sot me shqiptarëve në Zvicër
Paraqitja/Përgjigjja në pyetjet e përmendura është
publikuar në gazetën Bota Sot më 18.12.2003.
Deklaratë e Bashkimit të intelektualëve shqiptarë në
Zvicër lidhur me zhvillimet e fundit në Kosovë në
periudhën 14.03.04-16.03.04
Deklarata është publikuar në gazetën Koha Ditore më
20.03.2004.
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Dokumenti i lëshuar

Përgjegjës

Paraqitje

Rexhep Rifati

Paraqitje

Rexhep Rifati

Rragim

Ahmet Xhigoli

Mbështetje

Ahmet Xhigoli

Paraqitje

Ahmet Xhigoli

Deklaratë

Ahmet Xhigoli
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07

7.

20.10.04

LetërNgushëllime

Letër e Bashkimit të intelektualëve shqiptarë në Zvicër
e cila përmes mjeteve të informimit u ka shprehur
ngushëllime prindëve, familjarëve, Gjimnazit “Avdyl
Frashëri” në Malishevë për tragjedinë e ndodhur në
Fushë-Arrëz më 14.10.2004, ku kanë humbur jetën 15
maturantë dhe dhjetëra janë lënduar rëndë.
Letra është botuar në gazetën Bota Sot.

Letër-Ngushëllime

Ahmet Xhigoli

Bilanci i BISHZ-së për vitin 2004

Përshkrimi i në tabelën e dhëne tregon bilancin e BISHZ-së për vitin 2004, gjendja deri më 19.11.2004.
Të ardhurat nga aëtarësia, donatorët, kreditorët dhe veprimtaria e seksioneve
Nr.
1.
2.
3.
4.

Burimet financiare
Të ardhurat nga anëtarësia për vitin 2004 . (Pagesën e anëtarësisë për vitin 2004
e kanë bërë 20 anëtarë. 20 anëtarë x Fr. 60 = 1’200)
Të ardhurat nga donatorët nga radhët e BISHZ-së
( Organizimi i Turnirit në Futboll të vogël më 02.05.04 )
Të ardhurat nga veprimtaria e Seksioneve
( Organizimi i Takimit Familjar më 16.05.04 )
Të ardhurat nga donatorët nga radhët e BISHZ-së
( Organizimi i Tryezës së rrumbullakët më 12.06.04 )
Gjithsej të ardhurat hryëse në BISHZ për vitin 2004:

SFr.
1’200.- -

Vërejtje:
Anëtarësia

470.--

Donatorë pa këthim

954.--

Donatorë pa këthim

1’619.60

Donatorë pa këthim

4’234.60

Shpenzimet e përgjithshme për periudhën 01.01.2004 deri më 19.12.2004
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Qëllimi i shpenzimit
Riregjistrimi i BISHZ-së në Handelsregister
Regjistrimi i domenës së Web-faqë së BISHZ-së dhe promovimi i saj më 03.04.04
Shpenzimet e Turnirit në Futboll të vogël më 02.05.04
Shpenzimet e Takimit Familjar më 16.05.04
Shpenzimet e Tryezës së rrumbullakët më 12.06.04
Shpenzimet e kontos (pagesat, letrat)

Gjithsej shpenzimet e përgjithshme për vitin 2004:

SFr.

Vërejtje:

225.-404.90
550.-1’156.55
1’619.60.101.- 3’731.05

Bilanci i BISHZ për vitin 2004
•

Gjithsej të ardhurat hryëse në BISHZ për vitin 2004:

Fr. 4’234.60

•

Gjithsej shpenzimet e përgjithshme për vitin 2004:

Fr. 3’731.05

Bilanci për vitin 2004:
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8.

Lista aktuale e uhëheqësisë së BISHZ-së

Në këtë kapitull është dhënë lista aktuale e udhëheqësisë së BISHZ-së, roli i tyre, hyrjet dhe daljet në Kryesi dhe
Shoqatë.
Nr.

Shkurtesa

Emri e mbiemri

Roli në BISHZ

1.

AXH

Ahmet Xhigoli

Kryetar

2.

SSH

Sinollah Shehu

Nënkryetar

3.

AF

Abas Fejzullahi

Sekretar

4.
5.

IR
XHS

Ismet Rexhaj
Xhevat Salihu

Arkëtar
Këshilltar

6.

SJ

Skender Jusufi

Këshilltar

7.

RSH

Ramiz Shabani

Këshilltar

8.

AM

Adnan Mehmeti

Këshilltar

9.
10.

AG
FTH

Agim Gerbavci
Florin Thaçi

Këshilltar
Këshilltar

11.

LLB

Llokman Beqiri

Administrator

12.

SHR

Shkumbin Rmoku

Administrator

8.1.

Roli tjetër në BISHZ
Udhëheqës i seksionit për veprimtari botuese;
Udhëheqës i seksionit për informim.
Udhëheqës i seksionit për teknikë;
Udhëheqës e seksionit për përkthime (D/E).
Udhëheqës i seksionit për kulturë;
Udhëheqës i seksionit për çështje sociale;
Udhëheqës e seksionit për arsim;
Anëtar i komisionit statutar.
Udhëheqës i seksionit për ekonomi.
Udhëheqës i seksionit për shëndetësi;
Udhëheqës i seksionit për diplomaci-politikë.
Udhëheqës i seksionit për çështje juridike;
Kryetar i komisionit statutar.
Zëvendësudhëheqës i seksionit për teknik;
Zëvendësudhëheqës seksionit çështje sociale-integrim;
Anëtar i komisionit të kontroll-revizionit;
Fotograf dhe kamaraman.
Zënvendësudhëheqës i seksionit për veprimtari botuese;
Kryetar i komisionit të kontroll-revizionit.
Udhëheqës e seksionit për sport.
Zënvendësudhëheqës i seksionit për kulturë;
Anëtar i komisionit statutar.
Bashkëpunëtor në seksionin për veprimtari botuese;
Anëtar i komisionit të kontroll-revizionit.
Bashkëpunëtor në seksionin për veprimtari botuese.

Hyrjet / Daljet

•
Hyrjet në Kryesi
Nr.
Shkurtesa
Emri e mbiemri
1.

Data e hyrjes

Roli në Shoqatë

•
Daljet nga Kryesia
Nr. Shkurtesa
Emri e mbiemri
1.
IC
Imer Cacaj
2.
AB
Artan Bajrami

Data e daljes
21.02.2004
02.06.2004

3.

02.06.2004

Arsytimi i daljes / largimit
Është larguar me vetëdëshirë.
Ka dhënë dorëheqje të parevokueshme përmes
email pa asnjë sqarim dhe arrsyetim.
Ka dhënë dorëheqje të parevokueshme përmes
email pa asnjë sqarim dhe arrsyetim.

HB

Hana Bajrami

•
Daljet nga Shoqata
Nr. Shkurtesa
Emri e mbiemri
1.
AB
Artan Bajrami
2.
HA
Hana Bajrami
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Arsytimi i daljes / largimit
Eshtë larguar me vendim të Kryesisë.
Eshtë larguar me vendim të Kryesisë.
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