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Drita Rudi

1. PËRMBLEDHJE - Përmbledhje e përgjithshme rreth mbarëvajtjes/ecurisë së punës në
drejtorinë tuaj për muajin raportues

Sektori i Kulturës, Rinisë dhe Sportit
-

-

-

Gjatë muajit raportues janë realizuar shumë takime të planifikuara dhe të paplanifikuara
me partner, palë të jashtme dhe kolegë nga drejtoria dhe Komuna. Drejtoria e Kulturës si
dhe institucionet varëse kanë realizuar planin operativ të punës si dhe angazhime tjera
sipas nevojës.
Në Qendrën Kulturore të Fëmijëve të Komunës së Prishtinës, është realizuar plani i
punës së paraparë në kalendarin e aktiviteteve kulturore të QKF-së.
Janë mbajtur takimet e rregullta në të gjitha sektorët ekzistuese si dhe janë duke vijuar
sipas planit, mbajtja e takimeve dhe provave brenda QKF-së.
Rregullimi dhe sistematizimi i lëndës arkivore të fondit të Komunës së Prishtinës –
Kadastër vitet 1944 – 1999 të rregulluara fizikisht si dhe të regjistruara në formë
elektronike.
Gjatë muajit Janar 2018 janë zhvilluar aktivitete të rregullta nga fushëveprimi i Teatrit të
Qytetit të Prishtinës.

Në skenën e teatrit të kukullave janë realizuar shfaqjet.
Teatri “Avdush Hasani” nga Podujeva, me titull “Kosova-Trans”, në autorësi dhe regji të Naser
Shatrollit.
Në kuadër të manifestimeve “Flaka e Talisë” është shfaqur shfaqja “ Portret i pakryer” i Besim
Rexhes
-

Përpunimi fizik i materialeve bibliotekare
Klasifikimi dhe katalogimi i librit
Regjistrimi i anëtarëve të rinj
Huazimi i librit
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-

Përgatitja e raporteve mujore
Mirëmbajtja e Web-faqes së bibliotekës
Aktivitetet e përhershme me fëmijë në degët “Përralat dhe “Përkujtimore”

AKTIVITETET E PLANIFIKUARA
Sektori i Kulturës, Rinisë dhe Sportit
-

-

-

Kontrollimi i raporteve të projekteve të subvencionuara;
Monitorimi i shfaqjeve premiera, në Teatrin Dodona;
Furnizimi i Bibliotekës “Hivzi Sulejmani” me libra nga fondi i subvencionuar nga
DK.
Realizimi me furnizim me derivate te naftës dhe dru te Institucioneve vartëse të
Bibliotekës “Hivzi Sulejmani degëve te sajë nëpër fshatra;, Arkivi Komunal dhe
Teatri “Dodona”
Shqyrtimi i kërkesave për dhënie të pëlqimeve për shfrytëzim të hapësirës;
Realizimi i planit operativ të punës si dhe angazhime tjera sipas nevojës së DKRS së.

Përgatitja e materialit për shpalljen e tenderit Ndërtimi i terreneve sportive
dhe këndeve të lodrave për fëmijë.
Pranimi, shqyrtimi dhe përfundimi i lëndëve ditore.
Përgatitjet drejt finalizimit të hartimit të planit të veprimit rinor lokal 20172019
Kontrollimi i raporteve narrative dhe financiare për projektet e
subvencionuara
Përpilimi i thirrjeve për aplikim për subvencione
Shpallja e thirrjeve për aplikim;

Biblioteka “Hivzi Sulejmani”

-

Përpunimi fizik i materialeve bibliotekare
Klasifikimi dhe katalogimi i librit
Regjistrimi i anëtarëve të rinj
Huazimi i librit
Përgatitja e raporteve mujore
Mirëmbajtja e Web-faqes së bibliotekës
Aktivitetet e përhershme me fëmijë në degët “Përralat dhe “Përkujtimore”

Teatri i Qytetit të Prishtinës Dodona
Në skenën e teatrit të kukullave janë planifikuar 4 shfaqje ( gjegjësisht 7 repriza) në
terminë të rregullta.

Qendra Kulturore e Fëmijëve
Parapërgatitjet për realizimin e programit për festen e Pavarësisë së Republikës së
Kosovës.
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2.

AKTIVITETET E IMPLEMENTUARA - Listoni dhe shpjegoni aktivitetet e
implementuara gjatë periudhës raportuese nga drejtoria juaj duke përfshirë edhe
aktivitetet që janë në implementim e sipër. Theksoni të arriturat e drejtorisë.

Sektori i Kulturës, Rinisë dhe Sportit
- Monitorimi i punëve në institucionet varëse;
- Në bashkëpunim me Pallatin e Rinisë është rregulluar ndriçimi dhe nxehja
qendrore të institucioneve tona varëse: bibliotekë dhe QKF.
-

Gjatë muajit janar janë përmbyllur disa nga projektet (raportet) e fazës së fundit
të subvencionuara në muajin dhjetor të vitit 2017.
Mbledhja e “Formularëve të sportit komunal 2018” si dhe finalizimi i përpunimit
të të dhënave të këtyre formularëve

Biblioteka “ Hivzi Sulejmani”
Përpunimi fizik i materialeve bibliotekare
Klasifikimi dhe katalogimi i librit
Regjistrimi i anëtarëve të rinj
Huazimi i librit
Përgatitja e raporteve mujore
Mirëmbajtja e Web-faqes së bibliotekës
Aktivitetet e përhershme me fëmijë në degët “Përrallat dhe “Përkujtimore”
(leximi dhe komentimi i librit, orë letrare, vizatime, punë dore etj)
Teatri i Qytetit të Prishtinës Dodona

-

Në skenën e teatrit të kukullave janë realizuar 4 shfaqje të planifikuara për
shfaqje në terminë të rregullta dhe janë realizuar 7 repriza.
Shfaqjet i kanë shikuar 641 shikues.
Në skenën për të rritur janë realizuar dy shfaqje të provimeve studentore dhe një
shfaqje eksperimentale nga Teatri “Avdush Hasani” nga Podujeva, me titull
“Kosova-Trans”.

Qendra Kulturore e Fëmijëve
-

Mbajtja e aktiviteteve dhe orëve të rregullta (nga të gjitha sektorët) brenda QKF.

3. AKTIVITETET NË IMPLEMENTIM E SIPËR - Të përshkruhen në detaje aktivitetet që janë
në implementim e sipër nga drejtoria juaj për muajin raportues.
Sektori i Kulturës, Rinisë dhe Sportit
-

Pranimi, shqyrtimi dhe përfundimi i lëndëve ditore;
Pranimi i 51 lëndëve dhe regjistrimin e tyre në librin e protokollit për Drejtorinë e
Kulturës Rinisë dhe Sportit.
Monitorimi i realizimit të premierave në Teatrin Dodona.
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-

-

Janë bërë kontakte me Menaxhmentin e Teatrit dhe përfituesit e subvencioneve për
teatër, rreth planifikimit për realizimin e premierave.
Kontrollimi i raporteve të projekteve të subvencionuara;
Shqyrtimi i kërkesave për dhënie të pëlqimeve për shfrytëzim të hapësirës;
Vizitë institucione varëse dhe identifikimi i nevojave për punën sa me të mirë të
institucioneve.

Përgatitja e Tenderit (kontrata kornizë )“ Ndërtimi i terreneve sportive dhe
këndeve te lodrave për fëmijë në Komunën e Prishtinës“

Teatri i Qytetit të Prishtinës Dodona
Provat e rregullta për shfaqjet e Teatrit të Kukullave, provat e vazhduara për projektin
“Përgjithmonë Ujku”, me qëllim të përmirësimit. Provat për projektin “Ëndrrat e Hamletit” si
dhe provat për projektin “Kuartet i Heiner Muller”.
Qendra Kulturore e Fëmijëve

-

Përgatitjet për festen e Pavarësisë së Republikës së Kosovës nga të gjitha sektorët
e QKF-së.

Biblioteka e Qytetit “Hivzi Sulejmani”
-

Përpunimi fizik i materialeve bibliotekare
Klasifikimi dhe katalogimi i librit
Regjistrimi i anëtarëve të rinj
Huazimi i librit dhe lidhja e gazetave
Përgatitja e raporteve mujore
Mirëmbajtja e Web-faqes së bibliotekës
Aktivitetet e përhershme me fëmijë në degët “Përrallat dhe “Përkujtimore”
(leximi dhe komentimi i librit, orë letrare, vizatime, punë dore etj)

Arkivit i Qytetit
Janë pranuar, shqyrtuar dhe përgjigjur 47 kërkesa që janë parashtruar.

4. AKTIVITETET NË IMPLEMENTIM E SIPËR - Të përshkruhen në detaje
aktivitetet që janë në implementim e sipër nga drejtoria juaj për muajin raportues.
-

Pranimi, shqyrtimi dhe përfundimi i lëndëve ditore
Vlerësimi i Tenderit (kontrata kornizë )“ Ndërtimi i terreneve sportive
dhe këndeve te lodrave për fëmijë në Komunën e Prishtinës“
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Dodona
-

-

Provat e rregullta për shfaqjet e Teatrit të Kukullave për shfaqjet e realizuara për
shikues.
Provat e vazhduara për projektin “Përgjithmonë Ujku”,
Provat për projektin “Ëndrrat e Hamletit”.
Provat për projektin “Kuartet i Heiner Muller”.

Qendra Kulturore e Fëmijëve

-

Përgatitjet për festen e Pavarësisë së Republikës së Kosovës nga të gjitha sektorët
e QKF-së.
4.1.3

Takimet me palë

Takime me palë, klube sportive, përfaqësues të OJQ-ve, takim me përfaqësuesit e
Qendrës Rinore si dhe Këshillin e Veprimit Lokal Rinore.
5. Takimet me institucione të tjera
Biblioteka
- Vizitat e organizuara të nxënësve të shkollave: sh. “Hasan Prishtina”, 2042 dhe
Qendra kreative “Ismail Qemali” 24
Arkivi i Qytetit
Takim me Drejtorinë e Urbanizmit lidhur me pranim dorëzimin e lëndës arkivore të
Urbanizmit që përfshinë periudhën nga viti 2000 – 2008, si dhe me zyrën e personelit ku
edhe janë marrë në Arkiv gjithsejtë 60 dosje pasive të ish punëtorëve të Komunës së
Prishtinës.
6. Diskutime Publike/Takimet me qytetarë
6.1.1

Kërkesat për qasje në dokumente zyrtare

1.1.2.

Lëndët e pranuara, kryera dhe në përfundim e sipër.

Sektori i Kulturës, Rinisë dhe Sportit

Në muajin janar kemi pranuar kërkesë për regjistrim nga tre klubeve sportive, të cilët
janë në proces të shqyrtimit.
-

Pranimi i kërkesave për drejtori , adresimi i tyre si dhe mbajtja e evidencës në librin e
protokollit të shkurtë.

-

Raportime nga Klubet dhe Ojq-të për përmbylljen e projekteve.
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7. Takime të tjera
Sektori i kulturës, Rinisë dhe Sportit
-

Takim me drejtorin e ri, Yll Rugova me institucionet varëse të DKRS Së
Arkivin e qytetit.
Teatrin Dodona
Qendrën Kulturore të Fëmijëve;
Bibliotekën përkujtimore
Vizitë pune me drejtorin Yll Rugova në Shtëpinë Hivzi Sulejmani
Takim pune në Presidence në lidhje me koordinimin e Ditës së Pavarësisë

Arkivi i qytetit
Takim me Drejtorinë e Urbanizmit lidhur me pranim dorëzimin e lëndës arkivore të
Urbanizmit që përfshinë periudhën nga viti 2000 – 2008, si dhe me zyrën e personelit ku
edhe janë marrë në Arkiv gjithsejtë 60 dosje pasive të ish punëtorëve të Komunës së
Prishtinës.
8. SFIDAT - Nëse gjatë implementimit të planeve është hasur në vështirësi të ndryshme,
p.sh. pengesa brenda drejtorisë, komunës apo institucioneve të ndryshme, ju lutëm
shpjegoni në këtë hapësirë.
Sektori i kulturës:









Themelimi i institucioneve të reja kulturore për komunën e Prishtinës
Themelimi i Galerisë së Qytetit
Themelimi i Muzeut Ibrahim Kodra
Themelimi dhe pjesëmarrja në nismën e krijimi të Qendrës Koncertale
Emërimi i shefit të sektorit për kulturë
Shpallja e konkursit të drejtorëve të Arkivit dhe QKF
Emërimi i bordit të teatrit Dodona
Shpallja e konkursit për drejtor të teatrit Dodona

Sektori i rinisë:


Emërimi i shefit të sektorit për sport dhe rini

Arkivi i Qytetit
Pengesa kryesore për realizimin e detyrave dhe obligimeve të punës në Arkiv është
mungesa e stafit punues, sidomos në sektorin e rregullimit si dhe mungesa e një veture
për punën në teren.

Biblioteka “Hivzi Sulejmani
Mungesa e punëtorëve për punën me lexues dhe mirëmbajtjes së objektit
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-

Kapaciteti jo i mjaftueshëm i ulëseve për lexim
Renovimi i tualeteve

9. REKOMANDIME - Shënoni rekomandime rreth përmirësimit të mbarëvajtjes së
proceseve nëse keni dhe nevojave të drejtorisë për të gjitha aspektet, p.sh. trajnime të
punëtoreve, furnizim me pajisje shtesë, etj.

Sektori i kulturës ,Rinisë dhe Sportit
Krijimi i mundësive për shkëmbim të përvojave të punës me vendet në rajon, si
dhe mundësi për vijimin e kurseve për gjuhë të huaja.
Biblioteka “Hivzi Sulejmani
-

Të rekrutohen punëtorë të rinj
Të shtohen 150 tavolina dhe 150 karrige
Renovimi i tualeteve / pozicioni dytë
Renovimi i objektit në degën “Pallati i rinisë”
Renovimi i objektit në degën “Përrallat” dhe “Lëtyra”

10. AKTIVITETET E PLANIFIKUARA PËR MUAJIN PASUES - Listoni aktivitetet e
planifikuara për drejtorinë tuaj për muajin pasues
Sektori i Kulturës, Rinisë dhe Sportit
-

Takime pune rreth përgatitjes se Festës së Pavarësisë
Kontakte me institucione për realizimin e Festës së Pavarësisë: Teatrin Dodona,
Biblioteka e qytetit.
Kontakte me pjesëmarrësit eventual për kremtimin e Ditës së Pavarësisë.
Pregaditja e thirrjes online për subvencione
Kontrollimi i raportimeve
Hapja e thirrjes për subvencione
Publikimi i “Thirrjes për aplikim” për subvencionim te projekteve rinore dhe sportive
për fazën e pare për vitin 2018.
Shpallja e tenderit “Ndërtimi i terreneve sportive dhe këndeve te lodrave për fëmijë ne
Komunën e Prishtinës”
Regjistrimi i lëndëve për subvencionim,
Kontrollimi i raportimeve
Përgatitja e tenderit për specifikimin e kërkesave të pjesës teknike të buxhetit të
institucioneve kulturore vartëse të Komunës së Prishtinës.
Takim me përfaqësues të Këshillit të Veprimit Lokal Rinor, për finalizimin e planit të
veprimit.
Takim me përfaqësues të Qendrës Rinore, për mundësinë e licencimit duke u bazuar në
Udhëzimin Administrativ për licencim të Qendrave Rinore.

Arkivi i qytetit
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Planifikojmë që gjat muajit pasues të fillojmë me rregullimin e lëndës arkivore të
urbanizmit të cilën presim që brenda 2-3 dite të sillet në Arkivin Komunal të Prishtinës.
Teatri i qytetit “Dodona”
-

-

Sipas informatave të dhënë nga drejtuesit e projekteve nga subvencionet do të
realizohen dy premiera:
“ Kurtete e Heiner Muller” rreth datës 15-16 shkurt 2018.
‘Ëndrrat e Hamletit” rreth datës 20 shkurt 2018
Teatri i Kukullave do të zhvilloj aktivitete e veta të rregullta çdo të shtunë , ora 12:00 dhe
13:00 do të jepen shfaqje për fëmijë.
Me 17 shkurt 2018 me fillim në ora 12:00 dhe 13:00 do të jepet shfaqje për fëmijë dhe do
t’i kushtohet Ditës së Pavarësisë.

Biblioteka “ Hivzi Sulejmani”
-

Orë letrare me shkrimtarët për fëmijë, aktivitete për nderë të ditës së pavarësisë së Kosovës,
me 17 shkurt në bashkëpunim me Drejtorinë për Kulturë të Komunës së Prishtinës.
Teatrit “Dodona” dhe Qendrën kulturore
Përpunimi fizik i materialeve bibliotekare
Klasifikimi dhe katalogimi i librit
Regjistrimi i anëtarëve të rinj
Huazimi i librit
Përgatitja e raporteve mujore
Mirëmbajtja e Web-faqes së bibliotekës
Aktivitetet e përhershme me fëmijë në degët “Përrallat dhe “Përkujtimore”(leximi dhe
komentimi i librit, orë letrare, vizatime, punë dore etj. )

Qendra Kulturore e Fëmijëve
-

Programi për nderë të 17 Shkurtit, Ditës së Pavarësisë së Republikës së Kosovës.

TË TJERA - Shënoni çështjet tjera që mendoni se janë me rëndësi të raportohen e që nuk
kanë qenë të përfshira në pikat e mësipërme
Qendra Kulturore e Fëmijëve
-

Është rregulluar dhe funksionalizuar ngrohja nga ngrohtorja e qytetit “TERMOKOS”
përmes përgjegjësve teknik të Pallatit të Rinisë. Po ashtu, janë bërë edhe disa intervenime të
vogla teknike në pjesën e rrymës dhe dritareve në hapësirat e QKF-së.
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