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Me  datën  9 korrik  2021, nga  organizata  joqeveritare  ,, ART  WITHOUT  LIMIT’’  u  

organizua punëtoria  e  parë  me  temë   ,, The  Power   of   cange  is  in  our  hands’’.   Punëtoria  

u  mbajt prej ora  10h  deri  në  ora   16h  në   objektin  e  drejtorisë  qendrore  të  OJQ  -  s  

HandiKos  në  Veternik  -  Prishtinë  dhe  pjesëmarrës  në  punëtori  qenë  tetëmbëdhjetë  (18)  

persona,  nëntë  (9)  femra dhe  nëntë  (9)   meshkuj  me  dëmtime   të  ndryshme  nga  pjesa  e  

shoqërisë  së  personave  me  aftësi  të  kufizuara.                                                                                                  

Qëllimi  i punëtorisë  kishte  të  bënte  me  informimin  e  pjesës  së shoqërisë  së  personave  me  

aftësi  të  kufizuara se  si   të  dinë  të  bëjnë  promovimin, të  jenë  avokator  e  të  drejtave  të  

tyre  vendimmarrëse  përmes  artit në  përgjithësi, konkretisht përmes  filmit.                                        

Hapjen  e  punëtorisë,  e  bëri  zyrtarja  për  media  në  organizatë  znj. Sara  Haliti,  pastaj  fjalën  

ia  kaloi  drejtoreshës  ekzekutive  znj. Ganimete  Sava  dhe  pas  drejtoreshës,  për  ta  

përshëndetur  dhe për  t’i dëshiruar  punë  të  mbarë punëtorisë, fjalën e  morri  drejtori  

ekzekutiv  i  drejtorisë  qendrore  të  HendiKosit   z.  Afrim Maliqi.  “Nuk ka paaftësi, të gjithë 

janë në një farë mënyre janë me aftësi të kufizuara. Të gjithë na trajtojnë bazuar në nevoja, por 

aftësia e kufizuar nuk ka të bëjë me nevoja, ka të bëjë me të drejtat e njeriut. ” Tha Z. Maliqi. 



                                                                                     

Sipas  agjendës, temat  të  cilat u  ligjëruan në   këtë  punëtori  një  ditore  qenë:  ,,Forca e  Fuqisë  

është  në  Duart  Tona’’  me ligjëruese  Shqipe Malushi - skenariste,  ,,Zhvillimi  i  Tregimit  në  

Film’’  me ligjërues  Michael	Stoeger		-		artist	i	kinematografisë,  ,,Zhvillimi  i idesë  deri  në  

procesin  e  fundit   të zhvillimit  në  film’’ m ligjërues  Burim   Haliti -  regjisor,  ,,Skenografia  

Kostum grafia   si  pjesë  përbërëse  e  filmit’’ me  ligjëruese  Ganimete  Sava  -  skenografe  dhe 

kostumografe   dhe  Mimozë  Musliu  - pedagoge. 

Para  se  të  fillohet  me  ligjërimin  e  temave, pjesëmarrësve  në  punëtori  ju  shpërnda  një 

pyetësor  i  përpiluar vetëm  me  dy pyetje (një  pyetje  e tipit  të hapur  dhe  një  e tipit  të  

mbyllur),  me  qëllim që  të  njihemi  me  njohuritë  e përgjithshme të   pjesëmarrësve për  Artin  

në  përgjithësi (çka  dinë  për  artin  në  përgjithësi  dhe  a  kanë  pasur  eksperiencë  në  ndonjë  

fushë  të  Artit).   

Para dite,  u  ligjëruan  dy  temat  e  para  të  parapara sipas  agjendës (Forca e  Fuqisë  është  në  

Duart  Tona  dhe   Zhvillimi  i  Tregimit  në  Film )  dhe  pas  dite  (pas pauzës  së  drekës)  u  

ligjëruan  dy  temat  e  tjera   të  mbetura  (Zhvillimi  i idesë  deri  në  procesin  e  fundit   të 

zhvillimit  në  film  dhe  Skenografia  Kostum grafia  si   pjesë përbërëse   e  filmit). Në pjesen e 

fundit, pedagogja Mimozë Musliu, e mbylli puntorinë me temen “Sfidat e jetes, force dhe 

vetbesim.” Duke i motivuar pjesmarësit të besojnë ne kreativitetin e tyre. 

 Që  të   katër  pjesët  e  punëtorisë  qenë  ndërvepruese, kreative, për faktin  se,   temat  u  

ligjëruan përmes  metodës  së bashkëbisedimit,  ku  të  gjithë   pjesëmarrësit kontribuuan  përmes  

ndarjes  së  tregimeve  të  tyre me  të  tjerët   dhe  shprehjes së  mendimeve   të  cilat   ju  buronin  

nga  mendja, thellësia e zemrës  dhe  e shpirtit dhe me  shumë  entuziazëm e  gatishmëri  ishin  të  

gatshëm  të  kontribuojnë në  çfarë do   forme  qoftë  në  misionin  e  nisur  tashmë  nga  OJQ   ,, 

ART  WITHOUT  LIMIT’’.   

Në fund  të  punëtorisë,  personave  që  morën pjesë  ju  shpërnda  formulari  vlerësues, i  cili 

ishte  i formuluar  nga  tri  pyetje  të   tipit  të  hapur. Permes së cilit pjesëmarrësit  dhanë  

opinionin  e  tyre  vlerësues në  lidhje  me  organizimin  dhe  asaj  që  kanë  përfituar  nga  



punëtoria. Pjesëmarrësit ishin shumë të kënaqur me rezultatin e punëtorisë. Ata mësuan se si një 

histori zhvillohet në një film. Ata gjithashtu shprehën mirënjohje nga trajnerët  që i shikuan si 

anëtarë të barabartë të shoqërisë pa theksuar aftësinë e kufizuar. 
 

 


