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Zana Hoxha 

Periudha e Covid-19 ishte e vështirë sidomos për ne 
aktivistët/et dhe artistët/et e Artpolis që ishin thellësisht 
të kyçur në punën me komunitetin dhe shoqërinë. Ne 
nuk u ndalëm përkundër sfidave të imponuara. 

Ky vit shënoi një arritje të veçantë për Artpolis; 
Themelimi i Trupës Artistike Rezidente, përmes së 
cilës e zgjerojmë aktivizmin dhe angazhimin artistik 
e kulturor për vendin e shoqërinë. 

Duke i respektuar rregullat e pandemisë punuam 
pa u ndalur duke përkrahur njëri-tjetrin dhe duke 
motivuar publikun të qëndrojnë psikologjikisht, 
emocionalisht dhe fizikisht gjatë kësaj periudhe. 

Suksesi ynë ishte në qëndrueshmërinë dhe 
komunikimin kompakt ndërmjet stafit, Trupës 
Artistike Rezidente, të rinjve dhe të rejave, si dhe 
grave e vajzave në komunitet. 

Çështjet të cilat na shtynë të mos e ndalim aktivizmin 
tonë ishin: rritja e dhunës në familje, dhuna e vrasja e 
grave, shqetësimet psikologjike, abuzimet seksuale, 
diskriminimi gjinor, bullizmi etj. Arritja e sukseseve 
na motivoi dhe inspiroi që të angazhohemi dhe 
ta ngritim zërin për ndryshimet që dëshirojmë t’i 
shohim në shoqëri. 

Disa nga aktivitetet më të rëndësishme të vitit 2021 
ishin: Edicioni i 9të Festivalit FemArt, shfaqja “Totem 
dhe Tabu” që pati rrugëtim përtej Kosovës, Shkolla 
Pranverore Feministe, Trajnimi Edukimi i Bazuar në 
Teatër dhe shfaqjet me të rinj, çmimet dhe reprizat 
e “Zgjimit të Pranverës”, punëtoritë dhe trajnimet 
për edukimin grave, ngritja e kapaciteteve, si dhe 
ndërtimi i strategjisë. 

Arti, aktivizmi dhe komuniteti kanë qenë edhe sivjet 
trinom i suksesshëm i punës së Artpolis.

Mu për këtë i falënderohem stafit, Trupës Artistike 
Rezidente të Artpolis, donatorëve, mbështetësit, 

komunitetit, partnerëve, të rinjve dhe të rejave që 
na ndjekin me kuriozitet të madh dhe angazhohen 
në të gjitha aktivitetet tona. Vizioni ynë është të 
vazhdojmë punën me angazhimin më të madh duke 
ngjallur interesim tek rinia dhe duke bërë ndryshime 
pozitive në jetët e tyre. 

Ne tentojmë të ngritemi kundër patriarkatit që 
diskriminon gratë dhe kufizon potencialin e tyre. 
Prandaj, puna jonë është shumë e rëndësishme, 
me përgjegjësi dhe duhet pasur durim, dituri, dhe 
energji, për të arritur qëllimet tona për shoqëri të 
barabartë e të drejtë. 

Duke u bazuar në punën e deritashme, qëllimi ynë është 
që të vazhdojmë me rritjen e anëtarësisë, me ndërrimet 
pozitive në shoqëri duke krijuar mundësi për të rinj dhe 
të reja, gra dhe vajza dhe grupe margjinalizuara, duke 
krijuar platformë paqe, komunikimi dhe inspirimi për 
të gjithë. Ne ngrihemi dhe lulëzojmë së bashku me 
komunitetin dhe shoqërinë.

Ju falënderojmë për një përkrahje gjatë 2021, dhe 
ju mirëpresim në të ardhmen të na bashkëngjiteni 
në të gjitha veprimet dhe aktivitetet tona për një të 
ardhme të ndritur.

Letër nga Drejtoresha Ekzekutive e 
Artpolis - Qendra për Art dhe Komunitet



Artpolis është organizatë joqeveritare që përmes kulturës, 
artit, edukimit dhe dialogut social ndikon në komunikimin 
dhe transformimin pozitiv të bashkëjetesës në komunitet. 

E themeluar më 2004, vizioni i Artpolis është të krijojë një 
shoqëri të bazuar në vlera feministe në rajonin e Ballkanit 
Perëndimor. Misioni i Artpolis është të ndërtojë fuqinë 
kulturore të grave dhe të rinjve për t’u bërë inspirimi dhe 
ndikimi i shoqërisë për ndryshim. Vlerat e Artpolis janë: 
feminizmi, barazia gjinore, drejtësia, paqja, edukimi, 
fuqizimi, emancipimi, humanizmi dhe besnikëria.

Artpolis identifikohet lehtë si një ndër organizatat unike, 
e cila e përdorë teatrin dhe format e tjera artistike për 
afirmuar, avokuar, edukuar dhe promovuar të drejtat 
e grave, të drejtat e njeriut, të drejtat e grupeve të 
margjinalizuara, barazinë gjinore, komunikimin me 
komunitetet multietnike, ndërtimin e paqes, fuqizimin e 
grave dhe të rinjve e të rejave.    

Ky aktivizëm artistik e bën të veçantë organizatën Artpolis, 
më afër qytetarëve, dhe ndërton relacione të sinqerta 
e më të fuqishme në komunikimin e përbashkët me 
komunitetin, duke gjetur përkrahjen e tyre. 

Ajo çka e dallon Artpolisin nga organizatat e tjera 
joqeveritare është bashkëpunimi kreativ dhe 
edukativ me të rinjtë/rejat në nivel të lartë, përkrahja e 
komuniteteve pakicë, gjithëpërfshirja, diversiteti i grave në 
pushtet, ngritja e zërit kundër dhunës, pjesëmarrja aktive 
dhe masive e përkrahur nga komuniteti.   

Disa nga aktivitetet kryesore të Artpolis janë: shfaqje 
profesionale teatrore, lexime skenike, trajnime, punëtori, 
konferenca, publikime, dialogë dhe panele diskutimesh, 
ligjërata dhe diskutime publike, shfaqje filmash, koncerte, 
vallëzim bashkëkohorë,  protesta, marshe, fushata, 
performanca,pjesmarje në festivale teatrale jasht vendit,  
aktivitete në rrugë me të rinj/reja, ekspozita, murale 
dhe instalacione, mbrëmje poezish, mbrëmje letrare 
dhe promovim librash, shfaqje forum teatër, mbrëmje 
përkujtimore të artisteve/ëve, joga dhe meditime, 
podkaste, intervista mediale, bashkëpunim me mediat 
dhe grupet artistike ndërkombëtare, ndërtimi i relacionit 
me aktivistë ndërkombëtarë, edukim feminist, edukim 
teatror, ngritje të kapaciteteve, buletini dy javor, rrjetet 

sociale, uebsajt, vullnetarizmi dhe takime me artistë. Më 
2021 Artpolis themeloi për herë të parë në rajon Trupën 
Artistike Rezidente të Pavarur, duke e shtuar vlerën për 
artin, kulturën dhe aktivizmin në Kosovë dhe rajon.

Aplikimi i punës së Artpolis shtrihet në katër shtylla: 
Shtylla (I) -Të krijojë një shoqëri të bazuar në vlera feministe 
në rajonin e Ballkanit Perëndimor, duke i promovuar të 
drejtat e njeriut, barazinë gjinore, sfidimin e mendësisë 
patriarkale në Kosovë përmes kulturës dhe artit. 

Shtylla (II) - Të ndërtojë fuqinë kulturore të grave dhe 
të rinjve për t’u bërë inspirimi dhe ndikimi i shoqërisë 
për ndryshim duke e fuqizuar mirëqenien e gruave dhe 
vajzave, ndikuar në barazinë gjinor përmes aktiviteteve të 
fokusuara në grupet e synuara. 

Shtylla (III) - Edukimi i të rinjve/rejave përmes aktiviteteve 
artistike në kuadër të punës së Qendrës së Artit dhe 
Kulturës duke i përdorur vlerat e Artpolis: feminizmi, barazia 
gjinore, drejtësia, paqja, edukimi, fuqizimi, emancipimi, 
humanizmi dhe besnikëria.

Shtylla (IV) - Investimi në qëndrueshmërinë financiare dhe 
institucionale të Artpolisit duke ngritur kapacitetet dhe 
ndërtuar sukseset me komunitetet përkatëse.

Aktivitetet e Artpolis janë të shtrira pothuajse në të gjitha 
komunat e Kosovës dhe në rajon, duke adresuar, trajtuar, 
ndikuar e ndërruar kufizimet e mendësisë patriarkale, 
duke ofruar vepra artistike e teatrore me artistë eminent 
të Kosovës dhe të rajonit për qytetarët e në veçanti për të 
rinjtë e Kosovës; për të ngritur vetëdijen dhe angazhimin 
e tyre. 

Këto vepra kanë tematikë të pabarazisë gjinore, 
diversitetit etnik dhe luftimin e paragjykimeve si pjesë e 
traditës së mentalitetit patriarkal. Artpolis - Qendra për Art 
dhe Komunitet ka një lidhje të ngushtë me mediat zyrtare 
të Kosovës, artistët e teatrit dhe filmit; është pjesëtare e 
ISPA-së (International Performing Arts Association; www.
ispa.org), Rrjetit IETM, Rrjetit të Grave të Kosovës, Forumit 
Kulturor, CIVIKOS, Koalicionit për Shëndetin Riprodhues,  
Koalicioni i Kosovës për Pajtim dhe punon me artistë dhe 
aktivistë me prejardhje të ndryshme etnike dhe artistike.

Rreth Artpolis - Qendra për Art 
dhe Komunitet
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Çdo vit, Artpolis raporton tek Bordi, partnerët dhe 
miqtë lidhur me përparimin që është bërë drejt 
arritjes së objektivave strategjike. Ky Raport bazohet 
në katër shtyllat kryesore të organizatës, përmes 
së cilave është realizuar vizioni, misioni dhe vlerat 

afatgjate të organizatës. Në këtë Raport prezantohet 
progresi i punës, të arriturat dhe rezultatet e programit 
për vitin 2021. Në vazhdimësi janë të detajuara të 
gjitha aktivitetet të ndara sipas shtyllave.

RRETH RAPORTIT VJETOR 2021 
TË ARTPOLIS:
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Më 01-06 tetor, 2021, u mbajt edicioni i 9-të i Festivalit 
FemArt, që është i njohur për qasjen kreative sociale 
dhe platformën e sigurt që e bën secilën/in të ndihet 
e/i mirëpritur dhe i angazhuar në program. Motoja e 
edicionit të 9-të (2021) “F... Seksizmit” erdhi për të 
sfiduar shtypjen, diskriminimin, dhunën, ngacmimet 
seksuale, bullizmin, ofendimet dhe nënçmimet. 

Duke prezentuar shfaqjet dhe poezitë, vallëzimet, 
filmat dhe podkastet, ekspozitat dhe muralet, 
diskutimet dhe konferencat, te “luftimet” dhe 
“rebelimet”, ne trajtuam të drejtat e grave si të drejta 
të njeriut.

FemArt 9 ishte një nga festivalet më të ndjekura 
në Kosovë, duke arritur tek më shumë se 350,000 
njerëz virtualisht dhe më shumë se 1,000 fizikisht.

Ne më të vërtetë besojmë se seksizmi i ka rrënjët 
tek pabarazia gjinore, ai prek gratë dhe vajzat në 
mënyrë disproporcionale, andaj nën moton “F…

Sexism” në FemArt 9, ne u mobilizuam drejt luftimit 
të seksizmit si e vetmja mënyrë për të arritur 
barazinë politike, ekonomike, kulturore, personale 
dhe sociale. Festivali FemArt ka përmbajtur njëzet 
e shtatë (27) aktivitete të ndryshme, të cilat ishin 
sa argëtuese aq edhe edukative, duke përfshirë një 
audiencë të gjerë të larmishme.

Edicioni i 9-të i Festivalit FemArt



Artpolis - Raporti Vjetor 2021 5

Edicioni i nëntë (9) i FemArt-it do të mbetet gjatë në 
mendjen e artistëve dhe artdashësve, jo vetëm për 
llojllojshmërinë e aktiviteteve artistike, por edhe për 
natën e fundit të këtij edicioni. Gjashtë tetori ishte 
një natë që kaloi mes dhimbjes e krenarisë, pikëllimit 
e lutjes. Dhimbje e thellë për vdekjen e artistit, 
fotografit dhe mikut Meddy Huduti dhe krenarisë 
e mirënjohjes për bashkëpunimin me të. Artistët 
e nderuan Meddyn dhe publikun me një paraqitje 
unike në skenën e Teatrit Kombëtar me “Cabaret 

Night”, derisa interpretimi i “La vie en rose” nga 
Zana Berisha ishte dedikim i veçantë për artistin e 
veçantë. Meddy u nderua në FemArt me një minutë 
heshtje, duartrokitje e shënime në librin e kujtimeve 
në sallën e Teatrit Kombëtar. Kosova mbeti pa një 
nga profesionistët më të mëdhenj të fotografisë, 
por përtej kësaj, ne kemi mbetur pa mikun që me 
pasionin e tij kapi momentin e përvojës kulmore të 
njerëzve që e rrethonin. 

REZULTATET KRYESORE TË FEMART 9:

 ● 27 aktivitete dhe 130 artistë dhe aktivistë pjesëmarrës
 ● 1,000 persona ndoqën fizikisht aktivitetet e festivalit duke i respektuar masat e pandemisë
 ● 65,000 persona ndoqën drejtpërsëdrejti aktivitetet online
 ● 300,000 persona u arritën online në rrjetet sociale
 ● 17 vullnetarë nga komunitetet e ndryshme të angazhuar në festival: 14 shqiptarë, 1 rom, 1 

ashkali, 1 egjiptian
 ● 204 pjesëmarrës në punëtori dhe aktivitete të ndryshme: 111 shqiptarë/e, 2 romë/e, 15 të 

huaj/a
 ● Artistët/et pjesëmarrës/e ndërkombëtarë/e ishin: 4 amerikane, 4 serbe, 3 izraelite, 1 armene, 

1 nepaleze, 1 belge dhe 1 egjiptas
 ● 33 raportime të mediave
 ● 4 seri të podkasteve prodhim i Artpolis/FemArt
 ● Performanca “Nata e Kabaresë” prodhim dhe premierë nga Artpolis/FemArt
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Më 26 shkurt, 2021, ëndrra e Artpolis u realizua me themelimin e Trupës Artistike Rezidente. 

Ky është fillimi i një rrugëtimi të jashtëzakonshëm artistik, të cilën veçse e kemi pasuruar me disa performanca 
gjatë vitit 2021. 

Artpolis me Trupë të Pavarur Artistike
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SHFAQJET DHE 
PERFORMANCAT 
PROFESIONALE
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“Totem dhe Tabu” – prezantimi 
parë i Trupës së Artpolis

Më 18 maj 2021, nisi rrugëtimi artistik i Trupës së 
Artpolis në Teatrin Kombëtar të Kosovës përmes 
shfaqjes dans teatër “Totem dhe Tabu”, me koreografi 
të Robert Nuhës e dramaturgji të Zana Hoxhës.

“Totem dhe Tabu” është një tandem eksperimental 
i kërcimit bashkëkohor me tekst minimal që i 
mundëson audiencës të reflektojë mbi çështjet që 
ndërthurin jetën e tyre dhe mentalitetin kosovar.

Aktorët e Trupës Rezidente Artistike të Artpolis 
kanë dhënë gjashtë repriza të “Totem dhe Tabu”, 
përfshirë tri në Teatrin Kombëtar të Kosovës (25 maj, 
11 qershor, 4 dhjetor 2021).

“Totem dhe Tabu” është prezantuar tri herë edhe në 
skenat ndërkombëtare: 

 ● 30 shtator,2021 hapi edicionin e 23-të të Festivalit 
Ndërkombëtar të Teatrit “Skampa” në Elbasan 

 ● 24 nëntor 2021 në Pula të Kroacisë dhe,

 ● 25 nëntor 2021 në Zagreb në kuadër të “Ditëve 
të Kulturës Shqiptare në Kroaci”

Përgjatë këtyre prezantimeve mbi 600 persona 
kanë qenë prezent në performancat e “Totem dhe 
Tabu”.
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Shfaqja muzikore “Zgjimi i Pranverës” me regji të 
Zana Hoxhës, ka vazhduar me suksese të mëdha 
edhe në vitin 2021.

“Zgjimi i Pranverës” fitoi çmimet: 

 ● “Shfaqja më e Mirë e Vitit 2020” në Kosovë 
nga Ministria e Kulturës,

 ● “Regjia më e mirë” për Zana Hoxhën në 
“Festivalin e Teatrit shqiptar në Maqedoninë e 
Veriut” në Dibër.

Më 2020 “Zgjimi i Pranverës” u vlerësua me çmimet: 

 ● “Grand Prix” në edicionin e 14-të të ITF Skupi 
Festival

 ● “Aktorja më e mirë joprotagoniste” për Arta 
Muçaj në festivalin “Moisiu On” në Tiranë

Shfaqja më e mirë në Kosovë pati katër repriza; 
Prishtinë (28 maj), Gjilan (29 maj), Gjakovë (31 maj) 
dhe Dibër (8 shtator).

Mbi 400 persona kanë shikuar këtë shfaqje muzikore 
në katër prezantime gjatë vitit 2021. 

Sukseset e mëdha të shfaqjes muzikore 
“Zgjimi i Pranverës”
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Më 5 dhjetor, 2021, në Prishtinë mbi 100 vajza 
dhe gra, artiste dhe aktiviste u bashkuan në 
performancën artistike dhe marshin “BOLL MA 
- Asnjë vajzë e grua më pak, asnjë vdekje më 
shumë”, duke kërkuar që dhuna të ndalet dhe 
drejtësia të arrihet.

Të indinjuara nga abuzimi sistematik i vajzave dhe 
grave dhe vdekjeve të tyre si pasojë e kësaj dhune, 
mungesës së përgjigjes së duhur institucionale në 
parandalimin dhe ndarjen e dënimeve të merituara 
për kryerësit e këtyre veprave, Artpolis – Qendra 
për Art dhe Komunitet ka bërë thirrje për – asnjë 
vajzë e grua më pak në mesin tonë, asnjë vdekje 
më shumë të vajzave dhe grave tona. Të veshura 
në të bardha ato performuan dhe marshuan në 
heshtje për të gjitha vajzat e gratë që përjetuan 
dhunë e u vranë mizorisht si pasojë e saj. Së 
bashku ato kërkuan drejtësi për vajzat dhe gratë që 
humbën jetën si pasojë e dhunës në familje! 

Performanca dhe marshi “BOLL MA – 
Asnjë grua e vajzë më pak, asnjë vdekje 
më shumë”
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Natën e 25 qershorit 2021, në Parkun e Qytetit në 
Prishtinë u dha premierë leximi skenik “Lojëra në 
Oborrin e Pasmë”, me regji të Zana Hoxhës.

Edna Mazya përmes veprës së saj na sjellë ngjarjen 
e vërtetë të përdhunimit të një vajze nga katër të 
rinj në Izrael, në vitet 1988-91. Ajo vë në pah rrënjët 
e thella të sistemit patriarkal edhe në institucionet 
shtetërore, që vetëm sa shton shtypjen ndaj grave.  

Trupa Rezidente Artistike e Artpolis realizoi këtë 
vepër të Edna Mazyas para një publiku me diversitet 
gjinor, në moshë e në etni, i cili e mirëpriti realizimin 
e kësaj vepre dhe temat e trajtuara në të.

Leximi skenik “Lojëra në Oborrin e 
Pasmë”
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Më 6 tetor 2021,Trupa Artistike Rezidente e Artpolis 
ishte pjesë e performancës përmbyllëse të edicionit 
të 9-të të Festivalit FemArt “Nata e Kabaresë 
Franceze”, që u dha në Teatrin Kombëtar të Kosovës.

Këngëtarja Zana Berisha me zërin e saj kumbues 
e bëri magjepse “Natën e Kabaresë Franceze”, 
përcjellur me përformancën mahnitëse të Trupës 
Artistike Rezidente të Artpolis dhe Balerinëve, me 
koreografi të Robert Nuhës dhe regji të Zana Hoxhës, 
shoqëruar nga bateristi Teoman Ukça, kitaristi Arbër 
Salihu, pianisti Alzan Gashi, violonçelistja Gresa 
Broçi, të gjithë me kostume të Arbnor Brahimit.

Nata e Kabaresë Franceze
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Në natën e 23 dhjetorit 2021, e tëra nisi me një 
ëndërr, me një ide. Dy vajza ëndërrimtare zhvillonin 
përgatitjet për një audicion në shtëpinë e tyre, e 
as errësira e KEDS-it nuk i ndali. Disa qirinj e drita 
shkrepësesh mjaftuan që ato të argëtoheshin duke 
kënduar e duke lexuar poezi. 

110 persona të mbledhur në Teatrin Oda, ishte 
dëshmitar i fuqisë së artit dhe të artistëve që nuk 
dorëzohen edhe kur goditen nga ky realitet i hidhur 
i territ shoqëror. 

“Ëndërro një Ëndërr të Vogël”
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Më 6 mars 2021, Artpolis dha reprizën e “drag” 
performancës “A je çikë, a djalë!?” me regji të Arlinda 
Morinës, e cila u dha në Teatrin Oda në Prishtinë 
para 70 personave. 

“A je çikë, a djalë!?” është performancë me muzikë, 
lëvizje, histori dashurie, intriga, urrejtje dhe dhimbje 
që i shkaktohen komunitetit LGBTQI+ për shkak të 
refuzimit të tyre si njerëz me preferenca të ndryshme 
seksuale dhe shprehje të ndryshme të identitetit të 
tyre gjinor.

Performanca “A je çikë, a djalë!?”
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Më 8 mars, 2021, u mbajt nata e poezisë “Poezi 
për Fuqi – Çdo ditë është 8 Mars” që bashkoi 15 
artistë/e, 5 vullnetarë e 100 persona në publik 
në Teatrin Kombëtar të Kosovës. Kjo ngjarje pati 
shikueshmëri të lartë në rrjete sociale; 13,200 në 
Facebook, 18,582 në Instagram. Ndërsa mori 
vëmendjen e 8 mediave. 

“Poezi për Fuqi – Çdo ditë është 8 Mars”
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“8 Marsi” Dita Ndërkombëtare e Grave këtë vit është 
shënuar nën moton “Marshojmë kundër patriarkatit 
që vret”. Marshuam sepse nuk donim të festonim 
përderisa vajzat dhe gratë vriten. 

Rrugët i përshkuan pankartat dhe thirrjet “Marshojmë, 
S’Festojmë”, “Patriarkati vret”, “Edhe sa jetë të 
humbura?”, “Personalja është politike!”, përderisa 
himni i marshit “Behari i lirisë” u këndua me zemër 
dhe fuqishëm nga pjesëmarrëset/it e marshit.

Sivjet, organizimit të marshit iu bashkëngjiten edhe 
13 komuna tjera të Kosovës me aksione simbolike, 
duke zbuluar çarçafët e bardhë të shkruara me 
thirrje kundër patriarkatit. 

Marshojmë S’festojmë – kundër 
patriarkatit që vret
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Artpolis u nderua nga Ambasada Franceze dhe 
Aleanca Franceze e Prishtinës që e nominuan për 
çmimin prestigjioz “Simone Veil”, për kontributin e 
dhënë për shëndetin dhe të drejtat seksuale dhe 
riprodhuese në shoqërinë tonë. Me këtë rast, në 
muajin e shënimit të Ditës Ndërkombëtare të Gruas, 
më 8 mars, Drejtoresha Ekzekutive e Artpolis, Zana 
Hoxha ishte pjesë e tryezës së rrumbullakët me 
temë: “Dhuna në familje dhe dhuna ndaj grave: çfarë 
evolucioni?”.

Artpolis nominohet për çmimin 
“Simone Veil”
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Më 10-12 dhjetor 2021, për shkak të pandemisë 
Covid-19, edicioni i 9-të i Festivalit të Teatrit për të 
Rinj dhe të Reja u mbajt online. 

Përmes platformës www.teatriri.com dedikuar për 
prezantimin e shfaqjeve forum teatër dhe faqes së 
Facebook “Travelling Theater for Children and Youth” 
(Teatri Udhërrëfyes për Fëmijë dhe të Rinj) publiku 
ka mundur t’i shikojë dhe vlerësojë këto shfaqje të 
klubeve teatrore të 20 shkollave kampione.

Përzgjedhja e shfaqjeve fituese është bërë përmes 
votimit të jurisë dhe publikut. 5 shfaqjet fituese u 
shpallën më 14 dhjetor.

Çmimet për tre vendet e para janë dhënë nga juria 
profesionale në përbërje të: Anisa Ismaili - Aktore, 
Visar Krusha - Dramaturg dhe Dardan Kryeziu - 
Psikolog. Derisa Çmimi i Publikut u përzgjedh online 
nga publiku/audienca virtuale në Faceebook.

5 çmimet e zgjedhura janë:  

 ● Vendi I - Shfaqja Forum Teatër: “Mendime 
të Maskuara” - SHFMU “Shkolla e Gjelbër”, 
Prishtinë,

 ● Vendi II  - Shfaqja Forum Teatër: “Ekspozita” - 
SHFMU “Xhemail Mustafa”, Prishtinë,

 ● Vendi III - Shfaqja Forum Teatër: “Çikat vs. 
Djemtë” - SHFMU “Zija Shemsiu”, Gjilan, 

 ● Vendi IV - Shfaqja Forum Teatër: “Kodi?!” - 
SHFMU “Pavarësia”, Siboc-Podujevë, 

 ● Çmimi i Publikut: Shfaqja Forum Teatër: “Rrjetet 
sociale” nga SHFMU “Asim Vokshi”, Prishtinë.   

Shfaqjet e klubeve teatrore u përcollën me interesim 
të madh duke arritur 65,474 persona nga publiku 
virtual.

5 fitues në edicionin e 9-të në Festivalin 
e Teatrit për të Rinj/Reja
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MIRATIMI I “RREGULLORES 
KUNDËR NGACMIMEVE 
SEKSUALE BRENDA 
UNIVERSITETIT TË 
PRISHTINËS”
Më 11 maj, 2021, pas angazhimit disa mujor nga organizata të shoqërisë civile, përfshirë edhe Artpolis, ka 
rezultuar me miratimin e “Rregullores kundër Ngacmimeve Seksuale brenda Universitetit të Prishtinës”, nga 
Këshilli Drejtues i Universitetit “Hasan Prishtina”. 

Për herë të parë Univerisiteti i Prishtinës përmban një rregullore të tillë. 
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Më 26 dhe 31 maj, 2021, u mbajtën takime me grupin e punës në zyrën e Artpolis, ku së bashku u punua 
për përmbajtjen e rregullores, u shkrua një deklaratë e përbashkët për të adresuar shqetësimet e Grupit 
lidhur me rregulloren e miratuar.

Takime këshilluese dhe avokuese 
pas miratimit të Rregullores
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Më 31 maj, 2021, Artpolis së bashku me aktorë 
të tjerë të përfshirë në draft-rregulloren kundër 
ngacmimit seksual, organizuan një aksion simbolik 
dhe një konferencë për shtyp me rastin e miratimit 
të Rregullores. Diellza Bezera nga Artpolis prezantoi 
ndryshimet negative dhe pozitive të Rregullores.  

Konferencë për media dhe aksion 
simbolik për miratimin e Rregullores
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Më 15 dhjetor 2021, Këshilli Drejtues i UP-së ka 
emëruar Drita Hysenin, zyrtare për mbrojtje nga 
ngacmimet seksuale në UP, përmes së cilës hapet 
një dritare për denoncimin e ngacmimeve dhe 
ngacmimeve seksuale.

Angazhimi i Artpolis dhe organizatave të tjera 
të përfshira në këtë proces të rëndësishëm për 
të siguruar hapësirë të sigurt për të gjithë do të 
vazhdojë edhe këtë vit për të ndihmuar në zbatimin 
e kësaj Rregulloreje.

Emërohet zyrtarja për mbrojtje nga 
ngacmimet seksuale në UP
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Më 4 tetor, 2021, Kuvendi i Kosovës për herë të parë në 
historinë e saj e mirëpriti një organizim të nivelit të lartë 
institucional e shtetëror nga organizatat e shoqërisë civile, 
dhe ishte pikërisht Artpolis që në edicionin e nëntë (9) të 
Festivalit FemArt trajtoi një çështje me rëndësi të veçantë 
për shoqërinë dhe gratë; Raporti hulumtues “Thirrje për 
veprim: Adresimi i seksizmit, ngacmimit dhe ngacmimit 
seksual” me autore Ariana Qosaj – Mustafa, që shërbeu 
si një platformë për të paraqitur gjetjet preliminare dhe 
rekomandimet që dolën nga ky hulumtim. 

Pjesë e konferencës ishin personalitete të rëndësishme 
të politikës vendore dhe ndërkombëtare dhe aktivizmit 
në Kosovë. 

Tre panele diskutimi u realizuan mbi temat:

 ● Paneli 1: “Reagimi institucional dhe shoqëror 
ndaj seksizmit”

 ● Paneli 2: “Gratë në politikë dhe seksizmi në 
politikë”

 ● Paneli 3: “Seksizmi në kulturë dhe media”

Raporti hulumtues dhe konferenca 
“Thirrje për veprim – Adresimi i 
Seksizmit, Ngacmimit dhe Ngacmimit 
Seksual në Kosovë”
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Më 10 dhjetor 2021, në Bibliotekën Kombëtare të 
Kosovës, Artpolis në kuadër të projektit “Humanrightivism” 
organizoi panelin “Rregullorja kundër Ngacmimit Seksual 
në UP u aprovua. Si të vazhdojmë në 2022?”.

Paneli u moderua nga Ariana Qosaj-Mustafa, 
Kryetare e Bordit të Rrjetit të Grave të Kosovës 
(RrGK) dhe ligjëruese. Ndërsa Naser Sahiti, rektor 
i Universitetit të Prishtinës, mbajti fjalën hyrëse 
kushtuar rregullores dhe rëndësisë së adresimit 
të ngacmimeve seksuale brenda Universitetit të 
Prishtinës. 

Panelistët ishin:

 ● Ardian Gola, Kryetar i Komisionit për Arsim, 
Shkencë, Teknologji, Inovacion, Kulturë dhe 
Sport 

 ● Nermin Mahmuti, Drejtoreshë Ekzekutive e 
Fondit për Zhvillim Komunitar 

 ● Zana Hoxha, Themeluese / Drejtore Ekzekutive 
e Artpolis dhe Festivalit FemArt

 ● Rina Kika, Avokate – Oda e Avokatëve të 
Kosovës 

 ● Vjollca Krasniqi, Ligjëruese në Universitetin e 
Prishtinës dhe bashkëkryesuese në Qendrën 
për Studime dhe Hulumtime Gjinore, UP

 ● Dibran Hoxha, Zyrtar Projekti në ORCA – 
Organizata për Rritjen e Cilësisë së Arsimit

Rreth 80 studentë/e nga Universiteti i Prishtinës 
(Fakulteti Juridik, Ekonomik, Filozofik, Edukim, 
Filologji, Art, Edukim Fizik dhe Sport) ndoqën këtë 
panel diskutimi dhe u angazhuan drejtpërdrejt në 
diskutimin e hapur.

Panel diskutimi për zbatimin e 
Rregullores në 2022
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Artpolis krijoi Fokus Grupe me pjesëmarrëset e punëtorisë “Adresimi i ngacmimeve seksuale”.

Më 24 shtator 2021, u mbajt në internet nëpërmjet Google Meet takimi i parë i fokus grupit. Pjesë e këtij 
takimi ishin pesëmbëdhjetë (15) të reja nga shkollat   e mesme dhe universitetet, këto të vajza reja dhanë 
informacione të shumta në lidhje me raste të ndryshme të ngacmimeve seksuale në hapësira publike. 
Të gjitha këto të dhëna (me lejen e tyre) janë përdorur dhe përfshirë në raportin hulumtues në lidhje me 
ngacmimet seksuale nga autorja Ariana Qosaj-Mustafa.

Kurse më 1 nëntor, 2021, ishte mbajtur takim me 12 studente të tjera.  

Fokus Grupe me studentët/et për 
adresimin e ngacmimeve seksuale
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Më 3 dhe 4 qershor, 2021, Artpolis, në kuadër 
të projektit “Humanrightivism” ka organizuar 
në Prishtinë punëtorinë dy ditore “Adresimi i 
ngacmimeve seksuale” nën moton “Du Studime 
pa ngacmime” me 28 studente nga Universiteti i 
Prishtinës dhe nxënëse të shkollës së mesme. 

Kjo punëtori u realizua me përfshirjen e Ariana Qosaj-
Mustafa, avokate dhe Emirjeta Kumnova, psikologe. 
Pjesëmarrëset e ndara në grupe, patën rastin që 
për herë të parë të punojnë dhe të komentojnë mbi 
Rregulloren e miratuar të Universitetit të Prishtinës 
kundër ngacmimeve seksuale.

Punëtoria “Adresimi i ngacmimeve 
seksuale”
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Më 1-4 prill, 2021, më shumë se 20 vajza nga 
Kosova e Serbia morën pjesë Pjesën e parë të 
Shkollës Pranverore Feministe. E planifikuar të 
mbahej në Serbi, shkaku i pandemisë COVID-19 
ajo u realizua online nën moton “Vajzat e reja 
ndërtojnë paqen”.

Pjesëmarrëset patën rastin të mësojnë mbi 
feminizmin përmes diskutimeve dhe ligjërimit të 
Anita Pantelić, Marijana Toma, Marijana Stojćič dhe 
Ajna Jusić. “Historia e pozicionit dhe organizimit të 
grave në pjesën e dytë të shekullit të 20-të në ish-
Jugosllavi”, “Mekanizmat e Drejtësisë Tranzicionale”, 
“Qasja Feministe në Drejtësi: Rezoluta e Këshillit të 
Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe Gjykata e 
Grave”, “Fëmijët e Harruar të Luftës” ishin temat 
kryesore që u trajtuan dhe u diskutuan gjatë këtij 
edicioni të Shkollës Pranverore Feministe.

Kurse më 4-7 nëntor, 2021 pjesa e dytë e Shkollës 
Feministe Pranverore, e mbajtur në Kosovë, ka bërë 
bashkë 18 vajza nga Kosova dhe Serbia. Nën moton 
“Gratë e reja që ndërtojnë paqen”. 

Nga ‘ligji dhe feminizmi’ tek ‘paqja dhe aktivizmi’ tek 
‘drejtësia tranzicionale dhe pajtimi’ tek ‘kontributi 
i grave në paqe dhe siguri’ tek ‘lëvizja e grave që 
nga vitet 1990” tek ‘gratë alpiniste që thyejnë tabu’ 
tek ‘gratë në tryezën e bisedimeve në Kosovë’ ishin 
temat që pasuruan programin e pjesës së dytë të 
Shkollës Pranverore Feministe 2021.

Emrat e njohur të aktivisteve dhe përfaqësueseve të 
institucioneve, përfshirë Nasrin Pourghazian, Ariana 
Qosaj Mustafa, Valdete Idrizi, Kaltrina Shala, Donika 
Emini, Igballe Rogova, Mrika Nikçi dhe Jovana 
Radosavljevic ligjëruan për temat e lartpërmendura.

Shkolla Pranverore Feministe
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Një iniciativë e re e përkrahur nga Kvinna till Kvinna 
dhe e implementuar nga Qendra Alternative e 
Vajzave / Serbi dhe Qendra për Art dhe Komunitet 
– Artpolis / Kosovë, nisi me vajzat të cilat kanë qenë 
pjesëmarrëse në Shkollën Pranverore Feministe 
në 6 edicionet e fundit, 2014 – 2021. Vajzat kanë 
dhënë kontributin e tyre në ndërtimin e paqes nga 
një perspektivë gjinore që mbështetë forcimin e 
demokracisë në Kosovë dhe Serbi dhe ndërtimin e 
një dialogu përtej kufijve midis grave të reja aktiviste.

U krijuan tre fokus grupe, me temat:

 ● Arti dhe aktivizmi   
 ● Aksionet politike dhe  
 ● Teoritë feministe.           

Pasi përfunduan 6 takime virtuale dhe pas përgjigjeve 
të pyetësorëve nga ana e pjesëmarrëseve të fokus 
grupeve, Qendra Alternative e Vajzave dhe Artpolis, 
kanë përgatitur një dokument me rezultatet dhe 
rekomandimet e dala nga këto takime, që lidhet 
me pjesëmarrjen e grave të rejave nga Kosova dhe 
Serbia në procesin e dialogut dhe negociatave 
Kosovë – Serbi. 

Gratë e reja për pjesëmarrje në ndërtimin 
e paqes – Fokus Grupet
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Më 27 prill, 2021, në Lipjan kishte nisur edukimi i 
grave të reja mbi feminizmin, për t’u përmbyllur me 
trajnimin e dhjetë në Rahovec, më 22 dhjetor. 

Nën ligjërimin e aktivistes dhe feministes, Liridona 
Osmanaj, vajzat nga Lipjani, Shtimja, Skenderaj, 
Kamenica, Kabashi i Hasit, Fushë Kosova, 
Prizreni, Rahoveci dhe në dy trajnime në Prishtinë 
patën rastin të mësojnë më tepër për feminizmin, 
definicionet, historinë e lëvizjeve feministe, si dhe 
zhvillimin e feminizmit në Kosovë e mundësinë 
që ato të kontribuojnë në aktivitete të ndryshme. 
Energjia e mirë dhe pozitive e vajzave pjesëmarrëse 
i shndërruan këto trajnime në platformë të diskutimit 
dhe shkëmbimit të ideve e përvojave.

Kurse një trajnim mbi feminizmin e ka mbajtur 
aktivistja Shqipe Malushi në Prishtinë, më 2 tetor, në 
kuadër të Festivalit FemArt.  Këto trajnime u ndoqën 
nga 157 vajza. 

Dhjetë (10) trajnime “Edukimi i grave të 
reja mbi feminizmin”
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Kërkesat për drejtësi e barazi Artpolis i ka parashtruar në forma e në vende të ndryshme; me art, protesta, 
fushata, panele diskutimi e takime të nivelit të lartë. Gratë e vajzat meritojnë hapësirë e jetë të sigurt e 
pafrikë, një gjë e tillë arrihet kur vrasësit e dhunuesit marrin dënimin e merituar.

INICIATIVA, PROTESTA, 
FUQIZIM E ZGJERIM I 
AKTIVIZMIT FEMINIST
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Më 13 korrik, 2021, Artpolis ka paraqitur kërkesë në Komunën e Prishtinës lidhur me mungesën e ndriçimit 
publik në Kampusin e Universitetit të Prishtinës. 

Me 03 gusht, 2021, ekipi i Artpolis pati takim në Drejtorinë e Shërbimeve Publike në Komunën e Prishtinës 
ku u njoftuam se kërkesa është aprovuar dhe se çështja e ndriçimit publik në UP është zgjidhur.

Kampusit të Universitetit të 
Prishtinës i kthehet ndriçimi publik
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Duke synuar që të ngritë njohuritë dhe vetëdijen e 
vajzave të reja rreth ngacmimeve seksuale Artpolis 
ka shpërndarë broshurën “Ngacmimi seksual 
në Kosovë” tek 210 vajza gjatë trajnimeve dhe 
punëtorive. 

Nga 27 prilli deri më 18 qershor 2021, iu ndanë 
broshurat 110 vajzave në gjashtë trajnime “Edukimi i 
grave të reja mbi feminizmin”, të mbajtura 

Kurse rreth 100 broshura të tjera për pjesëmarrësit në 
panelin e diskutimit “Rregullorja Kundër Ngacmimit 
Seksual është miratuar nga UP. Si të ecim përpara 
në 2022?”.

Shpërndarja e broshurës “Ngacmimi 
Seksual në Kosovë”
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Në qershor 2021, përmes faqes “Mësim, JO Ngacmim”, Artpolis ka nisur një fushatë në rrjete sociale, përmes së cilës 
janë dhënë sugjerime për libra e filma që adresojnë ngacmimet seksuale. Përmes kësaj fushatë është synuar ngritja e 
vetëdijes rreth ngacmimeve seksuale, njëherësh për të avokuar që këto raste të raportohen. 

Ngacmimet seksuale – Fushata në rrjetet 
sociale
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Në 11 nëntor, 2021, Artpolis ka rikthyer Natën e 
Filmit dhe Diskutimin me studentë/e për adresimin 
e ngacmimeve seksuale, duke e shfaqur filmin 
“Bombshell”. Ky film na fton ta rimendojmë perceptimin 
që i bëhet trupit të gruas dhe ngacmimeve seksuale. 

Pjesë e mbrëmjes së filmit ishin pesëmbëdhjetë (15) të 
rinj studentë/e dhe tre (3) përfaqësues të Artpolis.

Nata e Filmit dhe Diskutim me 
studentë/e për adresimin e ngacmimeve 
seksuale



Artpolis - Raporti Vjetor 2021 35

Protestat fillojnë me motot “Drejtësi për gratë e 
vrara – drejtësi për Marigonën” - më 24 gusht në 
Ferizaj, “Drejtësi për Vajzat! Mjaft me Neglizhencë 
Institucionale!” – më 16 korrik në Lipjan, e “Siguri 
për vajzat në shkolla” – në Prishtinë më 17 maj, ku 
Artpolis së bashku me organizata përkatëse ngritën 
zërin në mbrojtje të grave dhe vajzave, e për jetë të 
dinjitetshme për to.

Artpolis gjithashtu ishte pjesë e panelit të diskutimit 
dhe raportit të publikuar nga RrGK “Një ulëse në 
tryezë: Kontributi i grave në proceset e ndërtimit 
të paqes në Kosovë dhe pritjet e tyre nga këto 
procese”. Raport ky që ka shqyrtuar rolet, kontributet 
dhe nevojat e grave, veçanërisht vajzave, në lidhje 
me paqen dhe proceset e sigurisë në Kosovë që 
nga viti 1989. Gjithashtu, në kontekstin e dialogut 
midis Kosovës dhe Serbisë. 

Më 7 qershor,2021, përfaqësuese të Rrjetit të 
Grave të Kosovës (RrGK), përfshirë edhe drejtoren 
e Artpolis, Zana Hoxha, kanë takuar presidenten e 
Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani-Sadriun, për 
ta uruar atë për këtë post, si dhe për të diskutuar 
së bashku për mundësitë e bashkëpunimit për 
avancimin e mëtejmë të barazisë gjinore në Kosovë. 

Më 2 gusht, 2021, Artpolis i është drejtuar me një 
letër kërkesë Ambasadorit të Norvegjisë në Kosovë, 
Jens Erik Grøndahl sa i përket çështjes së dialogut 
me Serbinë.  Përmes letrës “Përfshirja e grave në 
procesin e dialogut është një domosdoshmëri” 
Artpolis ka propozuar që gratë profesioniste të 
përfshihen në grupin e eksperteve për dialogun 

e paqes me Serbinë. Dhe më 11 gusht, 2021, 
Ambasadori takoi përfaqësuesit e Artpolis. Ai në 
këtë takim tha se pajtohet plotësisht që ka gra 
eksperte dhe patjetër që duhet të jenë pjesë e grupit 
të ekspertëve, dhe si rezultat disa gra janë zgjedhur. 

Gjatë vitit 2021 Artpolis është angazhuar 
edhe në zgjerimin e rrjetit të partnerëve dhe 
bashkëpunëtorëve. Për tre ditë me radhë Artpolis 
ka organizuar në Durrës punëtorinë “Ndërtimi i 
kapaciteteve të OJQ-ve”, në kuadër të projektit 
“Bashkë-ndërtimi i Lëvizjes Feministe duke sfiduar 
mentalitetin patriarkal në shoqëri përmes artit dhe 
kulturës”. Ishin 12 përfaqësues të organizatave 
joqeveritare të profileve të ndryshme që më 20, 
21 dhe 22 maj, 2021 janë trajnuar nga eksperti 
Kushtrim Shaipi i cili ligjëroi mbi planifikimin 
strategjik, rëndësinë e rrjetëzimit dhe monitorimin 
e vlerësimin, duke zhvilluar njëherësh një diskutim 
proaktiv me pjesëmarrësit gjatë tërë kohës së 
punëtorisë, por edhe pas saj. Kjo punëtori shërbeu 
gjithashtu për rrjetëzimin e këtyre OJQ-ve, që 
themeluan rrjetin “Multiton” më 2 qershor, 2021, 
në Prishtinë.

E në përkrahje të artisteve/ëve dhe grupeve 
artistike Artpolis ka krijuar edhe Fondin për 
Art Feminist përmes së cilit ka për qëllim të 
përkrahë krijime artistike individuale ose grupore, 
guerrila acts, performanca, videoinstalacione, 
audioinstalacione e forma të tjera të artit me qasje 
feministe. 

Me protesta kërkohet drejtësi për vajzat 
dhe gratë
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Më 22 qershor - 22 dhjetor, 2021, Artpolis ka fuqizuar të rinjtë e të rejat në shtatë (7) komuna të Kosovës 
përmes projektit “ArtEd – Rritemi përmes artit në arsimim – Fuqizimi i 20 klubeve teatrore në shkollat 
kampione”. 

Përmes disa aktiviteteve joformale Artpolis iu ka ofruar nxënësve një platformë për të shprehur veten, për 
të nxitur debat, për të rritur vetëdijen, për të zhvilluar mendimin kritik e për t’iu dhënë nxënësve një përvojë 
të paharruar në të gjitha trajnimet e projektit, duke kulmuar me prezantimet e shfaqjeve forum teatër para 
publikut në Prishtinë, Prizren, Podujevë, Obiliq, Shtime, Gjilan e Gjakovë.

ARTED – FUQIZIMI I 20 
KLUBEVE TEATRORE NË 
SHKOLLAT KAMPIONE TË 
KOSOVËS
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Më 3-6 korrik, 2021, fuqizimi i Klubeve Teatrore të 20 shkollave kampione nisi me Kampin Artistik të Etno 
Kompleksit në Kukaj.

Dhjetë (10) aktorë/e profesionistë/e për katër ditë me radhë kanë punuar me 20 nxënës/e lider/e të 
shkollave kampione, duke realizuar një sërë aktivitetesh të ndërlidhura me teatrin.

Kampi Artistik në fshatin Kukaj - Fuqizimi 
i liderëve/eve të klubeve teatrore
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Më 22-25 shtator, 2021, në “Trajnimin Online për Dramaturgji” të mbajtur nga ligjëruesit e dramaturgëve 
prof. Fadil Hysaj dhe Visar Krusha me ç’rast i kanë mësuar mbi dramaturgët, dramat, dhe zhvillimit të 
karaktereve. 

42 nxënës të ndarë në grupe mësuan se: çka është drama, cilat elemente e përbëjnë atë, cilat janë 
zhanret e saj, si të shkruhet e të inskenohet një dramë, si të zhvillohet ngjarja e si të ndërtohen karakteret 
brenda saj më zgjidhjet kreative që duhet të bëhen në secilin zhanër. Nxënësit, patën rastin të sjellin 
dramat e tyre në skenë dhe janë certifikuar pas punëtorive. 

Trajnimi online për dramaturgji
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Më 10 tetor, 2021, u riaktivizuan 20 klubet teatrore. 
Shtatë aktorë/e profesionistë u angazhuan që të 
punojnë me nxënësit e Klubeve Teatrore për krijimin 
e shfaqjeve.

Më 26 tetor, 2021, prezantimi i shfaqjeve ka nisur me 
premierën e shfaqjes së shkollës kampione SHFMU 
“Xhemail Mustafa”, në Prishtinë. Tutje, u vazhdua 
edhe me dy premiera të tjera në muajin tetor, atë 
të shkollës “Dr. Ibrahim Rugova” nga Obiliqi më 27 
tetor, dhe “Pjetër Bogdani” nga Prishtina, e cila u 
dha premierë në Amfiteatrin e Fakultetit të Arteve 
në Universitetin e Prishtinës më 28 tetor. 

Në nëntor u realizuan 17 shfaqje forum teatër të 
shkollave kampione, disa prej tyre në ambiente të 
shkollës, e disa në Teatro të Qyteteve, Shtëpi të 
Kulturës apo Qendra Rinore.

Gjithsej 229 nxënës ishin pjesë e trajnimeve dhe 
shfaqjeve Forum Teatër, përderisa këto shfaqje u 
përcollën nga 1190 persona në publik.

Provat dhe prezantimet e 20 shfaqjeve 
forum teatër të Klubeve Teatrore
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Më 22 – 24 janar, 2021 të rinjtë dhe të rejat nga 
komunitete të ndryshme në Kosovë janë takuar për 
të të zotëruar aftësitë e aktrimit, performancen dhe 
teknikat e teatrit? 17 pjesëmarrësit patën mundësinë 
të shijojnë përgatitjen dhe shfaqjen e skenave 
teatrore dhe punën krijuese, duke trajtuar tema 
të ndryshme sociale me fokus në bashkëjetesën 
multietnike. Trajnimi 3 ditor u mbajt në Prizren, 
organizuar nga anëtarët e Koalicionit të Kosovës për 
Pajtim, Artpolis dhe NGO Aktiv. 

Më 26 shkurt – 01 mars, 2021 në Prizren u 
mblodhën 14 vajza e djem të komuniteteve që 
jetojnë në Kosovë, për të marrë pjesë në trajnimin 
katër ditor “Edukimi i Bazuar në Teatër”.Ushtrimet 
u modifikuan në skenën e Kalasë, në natyrë të 
hapur, meqenëse ishte mot me diell. fokus në 
bashkëjetesën multietnike.

Më 5-8 shkurt, 2021, pesëmbëdhjetë (15) të 
rinj dhe të reja mësuan mbi teknikat teatrale, 
improvizimin, krijimi e skenave të shkurtra, ushtrime 
mbi frymëmarrjen, ndjekjen e ritmit si dhe diskutime 
të shumta për të drejtat e njeriut dhe problemet 
e ndryshme sociale. Temat që u trajtuan në këtë 
trajnim në Prizren ishin: dhuna në baza gjinore, 
ngacmimet seksuale, diskriminimi, bullizmi dhe 
martesat e hershme. 

Më 21-24 prill 2021, u realizua trajnimi treditor “Edukim i 
bazuar në teatër” me 20 pjesëmarrës në Prizren. Trajnimi 
u mbajt nën mentorimin e Daniela Markajt dhe Qendresa 
Kajtazi.

Të rinjtë e të rejat fuqizohen përmes 
“Edukimit të Bazuar në Teatër”
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Një ndër synimet për vitin 2021 ishte edhe themelimi i Klubeve Teatrore në qytete të ndryshme të Kosovës 
dhe prezantimi i shfaqjeve forum teatër me të rinj e të reja.

Qytetet që janë bërë me klube teatrore të rinjve/rejave janë: 

 ● 2 prill, Lipjan 
 ● 27 maj, Skenderaj  
 ● 27 tetor, Shtime  
 ● 8 nëntor, Prishtinë  

Themelohen katër Klube Teatrore, 
prezantohen shtatë shfaqje forum teatër
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Më 8 qershor, 2021, të rinjtë dhe të rejat e Klubit 
Teatror të Lipjanit prezantuan me sukses shfaqjen 
forum teatër “Çelësi Magjik” në Qendrën e Kulturës 
“Tahir Sinani”. Kjo shfaqje, që u shikua nga 95 
persona, trajtoi temat e rritjes së dhunës në familje, 
efektet psikologjike gjatë pandemisë, si dhe 
papërgjegjësinë e njerëzve gjatë kësaj kohe. 

Shfaqja forum teatër “Çelësi Magjik”
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Më 1 korrik, 2021, Klubi Teatror në Skenderaj, 
prezantoi shfaqjen forum teatër dhe ekspozitën 
“Fytyra e vërtetë” në Qendrën e Kulturës “Hasan 
Prishtina”. Të rinjtë dhe të rejat e këtij qyteti përmes 
kësaj shfaqje adresuan ngacmimet seksuale në 
institucione shkollore, duke ngritur edhe një debat 
tejet aktiv ndërmjet personazheve dhe 89 personave 
në publik. 

Shfaqja forum teatër “Fytyra e Vërtetë”
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Më 10 dhjetor, 2021, në kuadër të “16 Ditët 
e Aktivizmit” në teatrin e qytetit në Shtime, u 
prezantua shfaqja “…Edhe Mua”. Kjo dramë e llojit 
forum teatër, ishte ndër shfaqjet më të shikuara 
rreth 350 personave prezent. Dhuna seksuale, 
traumat që pëson viktima në ballafaqimin e saj me 
shoqërinë, fjalët, krizat emocionale e psiqike ishin 
disa nga temat që e karakterizuan këtë shfaqje.

Shfaqja forum teatër “...Edhe Mua”
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Më 30 mars, 2021, Qytetarët e Komunës së Lipjanit, 
kishin rastin të shohin nga afër dukurinë e bullizmit, 
pasojat e rreziqet e tij përmes shfaqjes forum teatër 
“Kur bien perdet” që u dha në qendrën “Tahir 
Sinani”. Si të ndihmohen personat të cilët ndeshen 
me bullizmin, çfarë mund të bëjmë si shoqëri për t’i 
dhënë fund këtij fenomeni e shumë çështje të tjera 
u ngritën nga publiku që ishte aktiv gjatë gjithë 
diskutimit. 

Shfaqja forum teatër “Kur bien perdet”
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Më 14 prill,2021, shfaqja forum teatër “Othello nga 
Kosova” që u realizua në Teatrin Oda i vuri në pah 
problemet me të cilat përballen komunitetet në 
Kosovë, por edhe një diskutim të gjallë për veprimet 
që ne duhet t’i ndërmarrim si shoqëri që të luftojmë 
këto dukuri, e të rrisim ndërgjegjësimin. Kjo shfaqje 
ndërthur ofendimet raciste, tradhtitë, xhelozitë e 
intrigat që ende zënë vend në shoqërinë tonë. 
Racizmi e diskriminimi janë çështje shqetësuese në 
shoqërinë kosovare.

Shfaqja forum teatër “Othello 
nga Kosova”
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Më 21 prill, 2021, Shfaqja forum teatër “Të bashkuar më të fortë, por rivalë përgjithmonë”, u zhvillua në 
Qendrën e Energjisë Qytetare në Mitrovicën e Veriut trajtoi temat si: konflikti, mosmarrëveshjet, stereotipet 
dhe paragjykimet. Aktorët Lidija Nikolić, Emilija Popović, Uroš Cvetković, Miloš Trifunović, Momçilo Jovanoviq 
të trajnuar nga Filip Pajić, përcollën me sukses para publikut atmosferën dhe problemet e personazheve të 
tyre. 

Kjo shfaqje u realizua nga NGO Aktiv, në bashkëpunim me Artpolis në kuadër të Koalicionit të Kosovës për 
Pajtim. 

Shfaqja forum teatër “Të bashkuar më të 
fortë, por rivalë përgjithmonë”
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Më 20-21 maj, 2021, martesat e hershme në 
shoqërinë kosovare u adresuan përmes shfaqjes 
forum teatër “Lumturi e pajetuar”, që u prezantua në 
Gjakovë dhe Shtime. 

Shfaqja forum teatër “Lumturi e pajetuar”
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Më 19 tetor, 2021, shfaqja “Era e bllokuar” u dha 
premierë në Prishtinë. Kjo shfaqje është një format i 
ri teatror që vjen përmes një kutie të zezë me katër 
vrima, hapësira përmes së cilës nxënësit e SHFMU 
“Xhemail Mustafa” e shikonin shfaqjen, duke rritur 
kështu edhe kureshtjen e tyre mbi ambientin. 
Përveç shfaqjes, vend të rëndësishëm ka zënë edhe 
punëtoria. Nxënësit/et kanë shkruar e vizatuar në 
kartolina mesazhe për mbrojtjen e ambientit për 
bashkëmoshatarët e tyre në Maqedoni të Veriut. 

Kjo shfaqje vjen si një proces hulumtimi ndërmjet 
Artpolis dhe Shadows and Clouds nga Maqedonia 
Veriore në kuadër të projektit CULTURE BOX.

Shfaqja “Era e bllokuar” mëson fëmijët 
për ambientin
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Më 16 korrik 2021, Artpolis, si organizatë anëtare e 
Koalicionit të Kosovës për Pajtim, ka mbajtur një takim 
me të rinjtë dhe të rejat në Termokiss, me ç’rast ka 
shpalosur angazhimin e saj për paqe. Menaxheret e 
Artpolis, Venera Ismaili e Diellza Bezera, kanë folur e 
diskutuar mbi bashkëjetesën multietnike, feminizmin, 
barazinë gjinore, ngacmimet seksuale etj.Gjithashtu 
kanë treguar metodat që Artpolis ndjek për të arritur 
synimet, veçanërisht përmes artit e përdorimit të 
forum teatrit për të adresuar probleme e çështje me 
rëndësi për komunitetin. 

Në takim me të rinjtë/rejat Artpolis 
prezanton angazhimin për paqe
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Më 17–19 mars, 2021, stafi dhe Trupa Artistike e Artpolis ka bërë strategjinë për projektet e organizatës për 
vitet e ardhshme. Trajneri Kushtrim Shaipi e udhëhoqi punëtorinë “Përmirësimi i politikave dhe qeverisjes 
së Artpolis” e mbajtur në Tiranë.

NGRITJA E KAPACITETEVE TË 
STAFIT TË ARTPOLIS
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Më 25-28 gusht, 2021, Artpolis mbajti punëtorinë 
“Planifikimi Strategjik i Artpolis” në Valbonë, 
me ç’rast u bashkëdyzuan idetë dhe planet, 
përgjegjësitë e stafit dhe të aktorëve të Trupës 
Rezidente Artistike të Artpolis. 

I gjithë procesi u zhvillua nën udhëheqjen e trajneres 
Shqipe Malushi, që krijoi sinergji në mes të stafit 
dhe aktorëve të Trupës Artistike të Artpolis, drejt 
arritjes së objektivave e përmbushjes së vizionit të 
organizatës.

Punëtoria “Planifikimi Strategjik i 
Artpolis”
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Më 15-17 dhjetor 2021, stafi i Artpolis ka mbajtur trajnimin “Forcimi i Kapaciteteve të Stafit në PCM & MEL” 
në Tiranë. Trajneri Lekë Zogaj, drejtor dhe konsulent menaxhimi i kompanisë 2M, mbajti trajnimin duke 
filluar nga zhvillimi i idesë, shkrimi i projektit, ndarjen e roleve, zbatimin i projektit, planifikimin buxhetor, 
rreziqet, monitorimin e vlerësimin etj.

Trajnimi “Forcimi i Kapaciteteve të Stafit 
në PCM & MEL”
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Më 18 qershor, 2021, në zyret e Qendrës Artpolis është mbajtur takimi ndërmjet Bordit dhe stafit të Artpolis. 
Me ç’rast është diskutuar për situatën aktuale në organizatë dhe aktivitetet që janë realizuar dhe ato që po 
planifikohen. Drejtoresha ekzekutive Zana Hoxha, ka prezantuar para Bordit edhe Raportin Vjetor 2020, 
me të gjitha aktivitetet që janë përmbyllur me sukses përkundër situatës me pandeminë. Gjithashtu, është 
diskutuar për mundësinë dhe mënyrën e prezantimit dhe realizimit të aktiviteteve për vitet e ardhshme.

Takimi me Bordin e Artpolis, Raporti 
Vjetor 2020 dhe planet për 2021
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Më 17 gusht, 2021, Artpolis kishte hapur Thirrjen për Anëtarësim, duke i ftuar aktivistët e aktivistet, të rinjtë 
e të rejat, artistët e artistet që të bëhen pjesë e organizatës përmes anëtarësimit për të promovuar artin, 
kulturën, të drejtat e njeriut, fuqizimin, përkrahjen, solidaritetin dhe feminizmin. Secili/a anëtar/e ka të drejtë 
të propozojë dhe të propozohet për pozicionet e parashikuara në organizatën dhe strukturat e saj. Nga viti 
2022 një ndër prioritetet e Artpolis do të jetë rritja e anëtarësisë. 

Artpolis me komunitet të zgjeruar 
përmes Anëtarësisë



56 Artpolis - Raporti Vjetor 2021

BLLOGJET E PUBLIKUARA 
NË VITIN 2021
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Bllogu: “Totem dhe Tabu”, pasqyrim i 
realitetit kosovar dhe kontradiktave të tij
Nga Berat Bajrami:

Perdet u ngritën, aktoret e aktorët shfaqen në skenë si totem, me veshje sa tradicionale aq edhe moderne. 
Ata nuk nxitojnë ta marrin publikun me vete, sikur duan t’ia matin pulsin se a është i gatshëm të marrë 
goditjet nga temat që shtjellojnë. Emrat janë të parëndësishëm në këtë shfaqje dansi, ata përhumben në 
dukuritë që aktorët me mjeshtëri e guxim i sjellin në skenë, si Totem që vështirë thyhet, e të cilin ka zëra që 
e luftojnë përmes temave tabu.

Bllogun mund ta lexoni: https://artpolis-ks.com/

Bllogu: Reflektim mbi “F... Seksizmit” 
Nga Shqipe Malushi: 

“F…Seksizmit” u krijua për të përhapur lajmin e mirë se gratë nuk janë më në gjumë, ato përbëjnë mbi 51% 
të popullsisë globale. Ato janë vajza, motra, nëna, gra, shoqe, udhëheqëse, artiste, profesioniste dhe shumë 
më shumë. FemArt portretizoi një koleksion të shkëlqyer të veprave të prodhuara nga gra që po përpiqen 
të rrisin ndërgjegjësimin duke qëndruar lart, duke ngritur zërin dhe duke i thënë jo padrejtësive, jo dhunës, 
jo luftërave, jo shkatërrimit dhe kështu do të jetë fundi i seksizmit.

Bllogun mund ta lexoni: https://femart-ks.com/sq/
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Artpolis ka arritur numër të madh të ndjekësve dhe mbështetje nga komuniteti duke shënuar suksese në 
ndërrimin e narratives kundër dhunë ndaj grave dhe vajzave; duke përfshirë gratë dhe vajzat në të gjitha 
platformat dhe aktivitetet. Ka zgjeruar angazhimin për barazi gjinore dhe ka arritur të sjellë artistë/e dhe 
aktivistë/e të shumta në nivel kombëtar e ndërkombëtar përmes performancave dhe aktiviteteve artistike 
përmes Festivalit FemArt. Si një nga organizatat lidere feministe në Kosovë fokusohet në evolucionin e 
shoqërisë duke eliminuar padrejtësinë, dhunën ndaj grave dhe vajzave, racizmin, diskriminimin, urrejtjen, 
bullizmin etj. Si rezultat i angazhimeve synon që të zgjerojë vizionin, misionin dhe vlerat drejt një bote 
paqësore, më të mirë dhe në harmoni me të gjitha nivelet e shoqërisë. 

VLERËSIMI DHE MONITORIMI

Vlerësimi dhe Monitorimi i aktiviteteve është bërë përmes prezencës së mediave, pyetësorëve, numrit të 
pjesëmarrësve dhe ndjekësve, formularëve të vlerësimit dhe intervistave. 

MËSIMET E NXJERRA:

 ● Nga tërë përvoja e angazhimeve të Artpolis gjatë 2021 mësuam se puna jonë ka qenë e domosdoshme 
për mirëqenien e individëve, komuniteteve dhe shoqërisë gjatë Covid-19. 

 ● Gjithashtu angazhimi me të rinj e të reja ka qenë i mirëpritur dhe shprehja përmes artit ka qenë freskim 
dhe mësim për ta. 

 ● Definitivisht bashkimi bën fuqinë, ndërlidhja e artit, aktivizmit dhe komunitetit na inspiroi të vazhdojmë 
që të shërbejmë me energji më të madhe drejt qëllimeve. 

 ● Komunikimin e përforcuam, hulumtimin e zgjeruam, u ndërgjegjësuam më shumë për çështjet që i 
promovuam dhe u pavarësuam në idetë tona duke zgjeruar ndikimin në komunitet dhe duke sjellë 
ndryshime pozitive. 

 ● Rritëm vetëbesimin se arti është esencë e jetës dhe komunikimi është çelësi drejt suksesit. 

Përfundimet:
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Është një ndjenjë shumë e mirë. Dëgjuam dhe mësuam gjithçka dhe kuptuam se për çfarë kishim 
ardhur – filluam të lidheshim me njëra-tjetrën; filluam të shoqërohemi dhe të largojmë kufijtë që na 
ishin vendosur. Tashmë kemi filluar të punojmë për këtë dhe do të fuqizohemi më tej, besoj se kjo që 
kemi nisur do të vazhdojë”. – Bojana.

Po aq të rëndësishme sa leksionet dhe njohuritë që marrim, janë edhe miqësitë e reja që kemi krijuar. 
Ndihem shumë mirë që isha në mesin tuaj dhe pata rastin të njoh miq të rinj nga Serbia, kam kaluar 
shumë mirë dhe shpresoj shumë që kjo shoqëri të zgjasë përtej këtij aktiviteti.” – Beneta.

Kam përshtypje shumë pozitive dhe jam shumë e lumtur që kam marrë pjesë në këtë shkollë. E 
kuptova që disa nga paragjykimet që kishim ishin vërtet paragjykime. Mezi pres të marr pjesë në 
pjesën e dytë të Shkollës në Serbi” – Isidora.

E frymëzuar, e fuqizuar dhe e mbushur me dashuri.” – Valëza.

Po e lë këtë trajnim shumë e motivuar për të punuar edhe më shumë për gratë dhe vajzat.” – Drenueta.

Po largohem me më shumë njohuri për rëndësinë e historisë së grave dhe mezi pres të ndaj këto 
njohuri që kam me të tjerat.”- Jelena C.

Nëse ndonjëherë harrojmë se sa të forta dhe të ditura jemi, ose për shkak të rrethanave në të cilat 
jetojmë ndonjëherë dekurajohemi, mendoj se trajnime si këto na kujtojnë shumë gjëra dhe na japin 
guxim për të vazhduar.” – Saranda.

Ky trajnim më ofroi disa mundësi për zhvillim profesional dhe avancim personal. E parë gjerësisht, 
aktivitetet në përgjithësi ishin stimuluese dhe shumë domethënëse në luftën kundër çdo lloj dukurie 
negative si gjuha e urrejtjes, diskriminimi, racizmi etj.”, Sonila Pacolli.

Ky trajnim ka ndikuar edhe që unë të dal nga zona ime e rehatisë, kam mësuar edhe metoda të reja 
se si të prezantoj dhe trajtoj problemet sociale, pra nëpërmjet shfaqjeve teatrale. Gjithashtu gjatë 
trajnimit u informova më në detaje për mënyrën e krijimit të një performance forum teatër. Vlen të 
theksohet se stafi i trajnimit organizativ krijoi një mjedis shumë miqësor dhe komod për të gjithë 
pjesëmarrësit”, Lendrit Berisha.

ÇFARË THONË TË TJERËT PËR ARTPOLIS:
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767 pjesëmarrës dhe 46 trajnerë në 
punëtori dhe trajnime

Shpërndarja e broshurës për 
ngacmimet seksuale në Kosovë 
për 210 vajza

4 panele diskutimi: 22 panelistë, 150 
publikë

7 shfaqje profesionale me 15 
prezantime në nivel kombëtar dhe 
ndërkombëtar, 204 artistë/e, 
1550 publikë.

Buletini u shkon 300 personave dy 
herë në muaj

350 punonjës me kontratë Artpolis 
(me kohë të plotë dhe të pjesshme)

Themelimi i 4 Klube Teatrore.

Prezantimi i 27 shfaqjeve forum teatër, 
me 2114 persona në publik.

01

02

03
292 aktorë/e të rinj u mentoruan nga 35 
aktorë/e profesionistë/e.

Rreth 2000 persona në 5 
protesta dhe marshime

5 Fokus Grupe të përfshira në hulumtim 
dhe zhvillim me 75 pjesëmarrës

04

05

06

07

08

09

10

11

STATISTIKAT E 
AKTIVITETEVE 
TË ARTPOLIS 

2021

 ● 27 aktivitete dhe 130 pjesëmarrës artistë dhe 
aktivistë.

 ● 1000 të pranishëm në aktivitetet e festivalit duke 
respektuar masat e pandemisë.

 ● 65,000 ndoqën drejtpërdrejt aktivitetet tona 
online.

 ● 300,000 u arritën përmes mediave sociale.
 ● Në festival u angazhuan 17 vullnetarë nga 

komunitete të ndryshme: 14 shqiptarë, 1 rom,  
1 ashkalli, 1 egjiptian.

 ● 204 pjesëmarrës morën pjesë në punëtori 
dhe aktivitete të tjera: 111 shqiptarë, 2 romë,  
15 ndërkombëtarë.

 ● Artistë ndërkombëtarë që morën pjesë ishin 
4 amerikanë, 4 serbë, 3 izraelitë, 1 armen,  
1 nepalez, 1 belg dhe 1 egjiptian.

 ● 33 raportime mediatike
 ● Prodhimi i 4 Podkast të Artpolis/FemArt

ANEKSET

Rezultatet kryesore të edicionit të 9-të të Festivalit FemArt
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3,468,830
People Reached 
during 01.01.21 - 01.01.22

67.5%
Women Audience 
during 01.01.21 - 01.01.22

32.5%
Men Audience 
during 01.01.21 - 01.01.22

20,305
Page Likes

6438
New Users
during 01.01.21 - 01.01.22

8639
Sesions
during 01.01.21 - 01.01.22

18,353
Page views
during 01.01.21 - 01.01.22

6434
Users

 

334,149
People Reached 
during 01.01.21 - 01.01.22

68%
Women Audience 
during 01.01.21 - 01.01.22

32%
Men Audience 
during 01.01.21 - 01.01.22

1.5K 
Page Followers

Statistikat e përbashkëta Artpolis dhe FemArt

Artpolis

Festivali FemArt

4718
People Reached 
during 01.01.21 - 01.01.22

41,031
impressions

1.734.415
People Reached 
during 01.01.21 - 01.01.22

67.5%
Women Audience 
during 01.01.21 - 01.01.22

32.5%
Men Audience 
during 01.01.21 - 01.01.22

10,564
Page Likes

4681
New Users
during 01.01.21 - 01.01.22

6243
Sesions
during 01.01.21 - 01.01.22

14,032
Page views
during 01.01.21 - 01.01.22

4667
Users

 

137,097
People Reached 
during 01.01.21 - 01.01.22

68%
Women Audience 
during 01.01.21 - 01.01.22

32%
Men Audience 
during 01.01.21 - 01.01.22

1.5K 
Page Followers

3115
People Reached 
during 01.01.21 - 01.01.22

27,126
impressions

1.734.415
People Reached 
during 01.01.21 - 01.01.22

76 %
Women Audience 
during 01.01.21 - 01.01.22

24 %
Men Audience 
during 01.01.21 - 01.01.22

9,741
Page Likes

1757
New Users
during 01.01.21 - 01.01.22

2396
Sesions
during 01.01.21 - 01.01.22

4321
Page views
during 01.01.21 - 01.01.22

1757
Users

 

197,052 
People Reached 
during 01.01.21 - 01.01.22

73 %
Women Audience 
during 01.01.21 - 01.01.22

27 %
Men Audience 
during 01.01.21 - 01.01.22

1.5K 
Page Followers

1603
People Reached 
during 01.01.21 - 01.01.22

13,905
impressions
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DONATORËT E ARTPOLIS

Agjencia për barazi gjinore
Agency for gender equality
agencija za polnu ravnopravnost
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FEMART

RRJETET SOCIALE TË ARTPOLIS DHE 
FESTIVALIT FEMART

Artpolis - Art and Community / https://www.facebook.com/artpolisKosovo  

FemArt Kosova / https://www.facebook.com/FemartKosova 

ArtpolisCenter / https://www.instagram.com/artpoliscenter/ 

FemArtKosovo / https://www.instagram.com/femartkosovo/ 

QendraArtpolis / https://twitter.com/qendraartpolis?lang=en 

FemArtKosovo / https://twitter.com/FemArtKosovo

Artpolis - Art and Community / https://vimeo.com/artpoliscenter

FemArt Festival / https://femart-ks.com/  

FemArt Festival / https://bit.ly/3KoTtck 

https://artpolis-ks.com/ 
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KOHA.net: Zana e artit dhe e aktivizmit

https://bit.ly/3NfeyIi 

Albanian Post: Përzgjidhen tetë aktorët e trupës së 
pavarur në Artpolis

https://bit.ly/3Pji8md 

KOHA.net: “Totem dhe Tabu” si eksperiment për një 
stil të ri teatror

https://bit.ly/3l5cKoT 

Kallxo: Nis në Prishtinë festivali FemArt

https://bit.ly/3wn5H05 

KOHA.net: “FemArti” ul perden me udhëtim imagjinar 
në Paris e homazhe për fotografin

https://bit.ly/3PdWcJv 

Telegrafi: “Boll ma”, kërkohet drejtësi për gratë dhe 
vajzat e vrara

https://bit.ly/3LaZMR6 

Gazeta Express: Artpolis themelon Fondin për Art 
Feminist, në shkurt prezantohen katër vepra

https://bit.ly/3Pgmlap 

Top Channel: “Boll ma!” Kërkohet ndalja e vrasjes së 
grave dhe vajzave në Kosovë

https://bit.ly/3yAoJmk 

KOHA.net: UP-ja pas 52 vjetësh me rregullore për 
parandalimin e mbrojtjen nga ngacmimet seksuale

https://bit.ly/3L8KIDx 

KultPlus: Kamp artistik me 20 nxënës të Klubeve 
Teatrore dhe trupën artistike të Artpolis në fshatin 
Kukaj

https://bit.ly/3lpqhbn 

MONITORIMI I MEDIAVE

Gjatë vitit 2021 aktivitetet e Artpolis kanë pasur mbulueshmëri të gjerë nga mediat lokale dhe nacionale. 
Rreth 250 artikuj janë publikuar nga media të ndryshme dhe më poshtë mund të lexoni disa nga më të 
rëndësishmit:
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PASQYRA E TË ARDHURAVE 
DHE SHPENZIMEVE

TË ARDHURAT

TË ARDHURAT                         €  336,889

TOTALI I TË ARDHURAVE                         €  336,889

 

SHPENZIMET

SHPENZIMET E PAGAVE E STAFIT / PERSONATE JASHTËM     € 211,298

SHPENZIMET OPERACIONALE                          €  121,009

SHPENZIMET E AMORTIZIMIT                 € 4,582

TOTALI I SHPENZIMEVE                        €  336,889
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Pasqyrat financiare janë përgatitur për qëllime raportimi në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar në fuqi dhe ato përfaqësojnë të gjithë 
pasqyrën që ka ndodhur në Arpolis gjatë vitit 2021. Pasqyrat financiare janë përgatitur në bazë të parave të gatshme, sipas së cilës të ardhurat dhe shpenzimet njihen 
në kohën kur merren ose paguhen. Organizata përdor Quick Books për të përgatitur pasqyrat financiare.

Më poshtë mund të gjeni linkun e raportit të auditimit të Artpolis për vitin 2021:

https://artpolis-ks.com/raporti-i-auditit-2021/ 

TË ARDHURAT DHE SHPENZIMET 
NGA DONATORËT

REVENUE

€    64,800 

 €    49,839 

 €    44,600

 €    43,037 

 €    38,300

 €    35,490

 €    26,000

 €    22,101

 €    21,000

 €    10,000 

 €    8,093

 €    7,000

 €    5,000

 €    4,213

 €    4,000

 €    8,233

 €    55,841

€    (110,658)

 
€  336,889 

CFD

KTK

CDF SIDA

EU KCR

KCSF

GIZ

MINISTRIA E KULTURËS, RINISË DHE SPORTIT 

UNFPA

SDC

ABGJ

YIHR

KOMUNA E PRISHTINËS

ZYRJA E PRESIDENTES

AGC

AMBASADA AUSTRIAKE

TË TJERA

TË ARDURAT NGA VITI I KALUAR

TË ARDHURAT E SHTYERA

TË ARDHURAT TOTALE 
NGA DONATRËT

EXPENDITURE

€    64,359

€    49,839 

€    37,661

€    35,171 

€    32,596 

€    35,490 

€    9,000

€    22,101 

€    4,691 

€    10,000 

€    8,093

€    7,000

€    640

 €    4,213

 €    4,000

 €    12,035

 
€  285,673 



Artpolis - Raporti Vjetor 2021 67

Zana Hoxha, Themeluese dhe Drejtore Ekzekutive

Donarta Limanaj, Menaxhere e Financave dhe Ad-
ministratës

Diellza Bezera, Menaxhere e Projekteve

Venera Ismaili, Menaxhere e Projekteve

Nertila Qarri-Gërguri, Menaxhere e Projekteve

Agneta Bytyqi, Menaxhere e Projekteve

Elira Lluka, Zyrtare për Marrëdhënie me Publikun

Berat Bajrami, Koordinator i Projekteve

Valëza Sijarina, Asistente e Projekteve

Qendresa Shala, Asistente e Financave

Edona Hajrizi, Praktikante

Alba Ajdarevikj, Praktikante

STAFI I QENDRËS PËR ART DHE 
KOMUNITET - ARTPOLIS, 2021:
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Regjisore: Zana Hoxha

Koreograf: Robert Nuha

Dramaturg: Shpetim Selmani

Aktoret/et: Edlir Gashi, Qendresa Kajtazi, Donikë Ahmeti, Kaltrinë Zeneli, Mikel Markaj, Zhaneta Xhemajli

Organizatore: Elira Lluka

TRUPA ARTISTIKE 
REZIDENTE E ARTPOLIS






