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shoqatës Rainca 24.02.2019



Mië se keni ardhë në
mbledhjën e IX të

anëtarve të shoqatës
Rainca

Kërkojm ndjesë
për mungesën e 
kryetarit Arben
Ramadanit, si
dhe Vegim Aliut
të cilët per shkak
rast vdekje nuk
mund te marin
pjesë ne 
mbledhjën e 
sotme

www.shoqata-rainca.ch



Agjenda e sotme gjatë mbledhjes
Takimet i kryesisë gjatë vitit 2018
Pjesëmarrja në Projektet e mbaruara gjatë vitit 2018
Projektet e hapura për vitin 2019
Vizioni 2020
Mirënjohjet 2018
Gjërat tjera te kryera në 2018?
Raporti Financiar 2018
Pyetje/Përgjigje
Zgjedhja e Kryesisë 2020

www.shoqata-rainca.ch





Aktivitetet e kryesisë
2018



Pjesëmarrja në projektet e ndryshme gjatë
vitit 2018

Das Bildelement mit der Beziehungs-ID rId2 wurde in der Datei nicht gefunden.
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Pjesëmarrja në projektet e ndryshme gjatë
vitit 2018

Das Bildelement mit der Beziehungs-ID rId2 wurde in der Datei nicht gefunden.
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Projektet ende të
papërfuduar 2018
• Tualetat te varrezat

www.shoqata-rainca.ch
Das Bildelement mit der Beziehungs-ID rId5 wurde in der Datei nicht gefunden.



Kërkesa
Propozime për
pjesëmarjën në
Projekte 2019

• 1. Staza teë betonit tek
varrezat

• 2. Parkingje afër shtëpisë
multifunkcionale (shtëpia e
shëndetit)

Das Bildelement mit der Beziehungs-ID rId3 wurde in der Datei nicht gefunden.
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Vizioni për 2020 Stadioni i KF Rainca

www.shoqata-rainca.ch

Das Bildelement mit der Beziehungs-ID rId4 wurde in der Datei nicht gefunden.



Vizioni për 2020 Stadioni i KF Rainca

Das Bildelement mit der Beziehungs-ID rId2 wurde in der Datei nicht gefunden.

www.shoqata-rainca.ch

1. Pavarësimi i KF Rainca (si klub vetëmbajtës, nga
reklamat në stadion)

2. Ndihma vazhdon nga Shoqata-Rainca edhe në të
ardhmen. (Financiare dhe materiale)

3. Mbajtja e turnireve të ndrysheëm
4. Ekipe edhe për fëmije



Mirënjohjet 2018
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Gjërat tjera të
kryera në
2018?

www.shoqata-rainca.ch



Gjërat tjera te kryera në 2018?
Ndihmuam 2 familje me drunj për nxemjen gjat fundvitit 2018
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Gjërat tjera te
kryera në
2018?
Ndihmuam financiarisht në 
turneun tradicional të futbollit të 
vogël “Rainca 2018“
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Gjërat tjera te
kryera në
2018?
Ja mundsum disa nxënësve 
pjesmarrjen ne exkurzion, te cilët 
patën veshtersi financiare.

www.shoqata-rainca.ch



Gjërat tjera te kryera në 2018?
Pastruam shtratin e rekes, dhe ne ket rast ndihmoj BL Rainca vullnetarisht
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Gjërat tjera te kryera në 2018?
Shtruam Iftar në xhami, për bashkëvendasti tanë gjat ramazanit
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Gjërat tjera te
kryera në
2018?
Blejtëm Trikot të reja për KF 
Rainca 2018
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Gjërat tjera te
kryera në
2018?

6 Kompani nga Rainca investuan
në reklamën e uebfaqës tonë ku

patëm të hyra prej Fr. 900.-!



21%

9%

8%

14%13%

30%

5%

Të dalurat gjat Vitit 2018 ne Kategori

Xhamija
Administrative
Infrastruktur
Kullturë
Mirëmbajtje
Sociale
Sport



3842.75

1576

1500

2519

2239

5472

853

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

XHAMIJA

ADMINISTRATIVE

INFRASTRUKTUR

KULLTURË

MIRËMBAJTJE

SOCIALE

SPORT

Të daluarat gjat Vitit 2018 në Fr.



Shuma perfundimtare Koha Hyrje Dalje

Shuma ne fillim të vitit 01.01.2018 10717

Dalje në mbarim të vitit 31.12.2018 22109

Hyrje gjat vitit nga anëtarët dhe
uebfaqja

31.12.2018 28467

Shuma e mbetur në gjirollogari
(Saldo)

31.12.2018 17075



?
Pytje / Përgjigje / Kërkesa / Ankesa / 
Sygjerime ….



Procesverbali: I shkrujtur nga Ragmi Sylejmani 
Faqja 1/2
• Pytje: Arben Murati: Për cilat familje kanë shkuar Drut gjat dimrit, qe u prezantuan?

Pergjigja: Pergjigja u dha ne mbledhje, nga Sekretari dhe Arkatari. (Emrat dot shihen ne kontabilitetin e 2019, pasi qe pagesa u zbatu ne
Janar të vitit 2019

• Pytje: Haki Alimi: Nga kush vinë kerkesat? Pasi qe ka edhe tjer njerz ne Raince qe kane nevoje per ndihma?
Pergjigja: Gjdo Kerkese e bere nga qdokush i fshatit, apo nga bashksia islame si dhe bashksia lokale merret parasysh nga kryesia shoqates,
dhe votohet per xhdo rast ne veti, nese kerkesat vitne me shkrim dhe me arsye. Gjithasthu mundohemi si kryesi me evidentu rastin e
kerkeses deri ne fund, e cila eshte shume e veshtire, pasi qe jemi te varur nga informatat ne vend.

• Sygjerim/Pytje nga Adnan Ymeri: 1)Idea e shoqatës eshte ndihma, qe i prekt te gjith, jo vetem individ. 2) Pse nuk ka projekte lidhje me
historine e fshatit, si p.sh. “Mlini“, „Gurët e gjat“ te cilet na indetifikojn me fshatin, dhe kane histori. 3) Qfart dot behet per 10Vjetorin 
(Jubilar) te fshatit rainca?
Pergjigja: 1) Nga 2016 Shoqata ben shum pak investime individuale, perjashtu jetimave dhe fatkeqsive natyrore qe i peson donji vendas. Por
si vitet ma pare te investohet ne ndertimin e shtepive apo tjera, kryesia nga 2016 i ka ndalu total.
Pergjigja 2) Kemi tema edhe ne kto drejtime, dhe ka qen pik e bisedimit nga kryesia qe te behet nji vend per skare te gurt e gjat. Ky sygjerim
eshte shum i mir dhe do ta marim parasysh ne mbledhjen e ardhshme.
Pergjigja 3) Kemi disa ide per vitin 2020 vit jubilar i shoqates Rainca qe e feston 10 vjetorin e themelimit, nga propozimi do ta gjejm nji grup
punues, qe do te na ndihmon ne realizimin e ides. 

• Pytje nga Hajrush Barjami: Kushe e mbikshyr punen e kryer ne raince, si per shembell te arrihet kvaliteti i punes ne perputhshmeri me
investimitn?
Pergjigja: Fatkeqsisht nuk kemi asnje dashamir, qe e kryn ket pune, mir po do te zotohemi ne te ardhmen qe ta gjejm nji person.

• Per Stadionin qe do te ndertohet ne Raince, Hajrush Bajrami i jep 10% nga Kosto totale vullnetarisht. Shprehje ne publik. 
Faliminderit Hajrush zoti ta shtoft, pak ka si ti!



Procesverbali: I shkrujtur nga Ragmi Sylejmani 
Faqja 2/2
• Sygjerim: Nysret Jashari: Ceti do te angazhohet qe me bashkevendasit tane qe jetojne aktualisht ne Prishtine (Kosove) qe te japin

kontributin ne te ardhmen, ne menyr profesionale, financiare.
Pergjigja: Faliminderit Ceti, kjo eshte nji lajm shum i mire, dhe na kish dhene nji frymzim shum te lart per te ardhmen si shoqate. Sidomos ky
propzim na bene edhe nji here ma shum bashke.

• Propozim: Nysret Jashari: Ceti ka shpreh deshire qe gjdo Projekt ndertues apo edhe projekte te qera qe behen ne fshatin tone, te merret
parasysh edhe ana profesionale, mos te ndertohet shkel e shko, por edhe ndertimi apo projekti te prashikohet dhe paralogaritet nga nji
profesionist, si p.sh. Nga arkitektet e rainces.

• Propozim nga Hetem Veseli: Te blehet nji Are per fushen e futbollit, qe mos te kemi problem, me vakefet.
Pergjigja: Faliminderit per propzimin, kjo ide duhet te kete nji gup punues, e cila lokacionin si dhe buxhetin e parashikon. Si shoqate
mendojm se duhet propozimi te vie nga vendlindja (BL Rainca, e indiv).



Ju faliminderit për vëmendjen
dhe prezencen tuaj


