Imazh: Hotel Sharri – Prevallë
Vendi ku do të zhvillohen punimet e Parlamentit të parë Rural të Kosovës

Rreth
Parlamentit të parë Rural të Kosovës

Parlamenti i Parë Rural në Kosovë (2020) përfaqëson një platformë avokuese, ndërtimi
kapacitetesh dhe rrjetëzimi dedikuar zhvillimit rural. Parlamenti rural – një përpjekje e
përbashkët e Rrjetit të Organizatave për Zhvillim Rural të Kosovës i përbërë nga
organizata,aktivistë e grupe aktive në bashkëpunim me partnerët, do të mbledh në një
ngjarje unike pjesëmarrës vendorë e ndërkombëtarë. PRKS 2020 është instrumenti
përmes të cilit RROZHRK dhe partnerët kërkojnë të avokojnë dhe ndikojnë në agjendën
e zhvillimit rural në Kosovë veçanërisht nga dimenzioni i shoqërisë civile.
Partneriteti i RROZHRK me institucione dhe akterë tjerë relevant do të mundësojë
arritjen e qëllimeve të tilla, duke nxitur politikëbërjen e zhvillimit rural bazuar në
evidencë dhe kërkim.
Përfituesit kryesor të kësaj përpjekje avokuese janë, organizatat e shoqërisë civile,
grupet joformale, komuniteti i biznesit dhe natyrisht, institucionet e qeverisjes qendrore
dhe lokale, si dhe aktorë të tjerë publik dhe privat.
Qëllimi kryesor i këtij instrumenti - Parlamenti Rural - është të avokoj për zhvillimin
rural në Kosovë dhe të sigurojë që agjenda rurale dhe prioritetet e saj do të reflektohen
në politikat lokale, rajonale dhe kombëtare.
PRKS 2020 do të sjellë së bashku një rang të gjërë aktorësh rural me qëllim
përshpejtimin e proceseve reformuese në sektorin e zhvillimit rural të vendit në
përafrimin me politikën e BE-së (CLLD). Për këtë qëllim, PRKS 2020 do të ofrojë një
hapësirë e cila synon shkëmbimin e eksperiencave dhe transferimin e njohurive dhe
kapaciteteve në lidhje me zbatimin e qajses LEADER/CLLD nga vende të ndryshme
europiane dhe ato rajonale.
Platforma e finalizuar nga pjesëmarrësit dhe akterët e involvuar të këtij partneriteti do
të kërkoj të bëj qeverisjen e institucioneve publike të sektorit në nivel qendror dhe lokal

më proaktive dhe të përgjegjshme në promovimin e politikave dhe praktikave të BE-së
në zhvillimin rural.
RROZHRK si bashkë-themeluese e Rrjetit Ballkanik të Zhvillimit Rural, anëtare e
Partneritetit për Evropën Rurale (PREPARE) dhe anëtare e Parlamentit Rural Evropian
ka të drejtën ekskluzive të lansoj si produkt të saj, platformën e Parlamentit Rural që
praktikisht realizohet në formatin e një ngjarje që mund të organizohet çdo vit, ose çdo
dy vite.
Bordi i RROZHRK-së, në mbledhjen e rregullt ka vendosur që edicioni i parë i
Parlamentit Rural të organizohet në datat 22, 23 dhe 24 Tetor 2020 me sesionet
kryesore që do të mbahen në hapësirat piktoreske rurale të Hotel Sharri në lokalitetin
turistik rural, Prevallë.

Ju mirëpresim!
Rrjeti i Organizatave për Zhvillim Rural të Kosovës (RROZHRK)

Programi i Parlamentit të Parë Rural të Kosovës

Dita e I-rë

Data:

Koha:

Programi

22.10.2020
09:00 – 09:30

Regjistrimi i pjesëmarrësve

09:30

Vizitat në terren

10:30 -11:30

Vizita e parë
Vizita e dytë

12:30 – 13:00
13:30 – 15:00

Dreka

15:00 – 16:00
17:00

Vizita e tretë
Kthimi në Hotel Sharri – Prevallë

19:30 – 22:30

Darka tradicionale - promovimi i produkteve
ushqimore tradicionale dhe kulturës vendore

Dita e II-të

Data:

Koha:

Programi

23.10.2020
09:30 – 10:30

Regjistrimi i pjesëmarrësve
Fjalimet hyrëse:
Z. Enis Kervan - Ministër i Zhvillimit Rajonal
Znj. Daniela Toperceanu - Zyra e Bashkimit Evropian
Znj. Anneli Leina - Drejtore Regjionale e We Effect Europe
Z. Afrim Sharku - Kryetar i RROZHRK-së

10:30 – 11:00

Pauzë për Kafe

11:00-12:00

Sesionet tematike – panelet kryesore:
Z. Aris Adlers – President i PREPARE –
‘’ Roli i rrjeteve kombëtare të zhvillimit rural, në
avokimin dhe lobimin për politika të zhvillimit rural
– praktikat dhe modelet më të mira ’’
Z. Petar Gerogievski – President i BRDN –
‘’Qasja LEADER në Ballkanin Perëndimor - sfidat,
vështirësite dhe praktikat më të mira nga konteksti
evropian ‘’
Znj. Anneli Leina – Drejtore Regjionale e We Effect
Europe

12:00 -13:30

Drekë

13:30 – 15:00

Punëtoria - Sesioni 1

15:00 – 15:30
16:00 – 17:30

Pauzë për kafe
Punëtoria – Sesioni 2

19:30

Darka

Dita e III-të

Data:

Koha:

Programi

24.10.2020
09:00 – 09:30

Të gjeturat nga vizitat në terren (Prezantim
përmbledhës)

09:30 – 10:30

Konluzionet nga punëtoritë

10:30 -11:00

Pauzë për kafe

11:00 – 12:30

Përgaditja e Manifestos së Parlamentit të parë Rural

12:30 – 14:00

Dreka dhe fotografia finale e përbashkët

Vizitat në terren

Vizita e I-rë
Hit-Flores sh.p.k.

Hit-Flores si biznes familjar u themelua në vitin 1987, kurse nga 2005 eshte
ristrukturuar dhe orjentuar në mbledhjen dhe përpunimin e bimëve mjekësore dhe
frutave të malit, përpunimin dhe paketimin e çajrave që mblidhen drejtpërdrejt nga
Malet e Sharrit. Brenda ndërmarrjes funksionon plantacioni i mjedrës në bashkëpunim
me fermerët vendas nga rajoni i Dragashit.
Gjithsej ka të angazhuar 25 punëtorë, nga të cilët 7 janë anetar të familjes. Shitja e
produkteve të kompanisë Hit-Flores sh.p.k. bëhet përmes eksportit me rreth 98% të
sasisë totale vjetore dhe kryesisht në tregjet europiane.

Hit-Flores as a family business was founded in 1987, and since 2005 it has been
restructured and oriented in the collection and processing of medicinal plants and
mountain fruits, the processing and packaging of teas collected directly from the Sharr
Mountains. The raspberry plantation operates within the enterprise in cooperation with
local farmers from the Dragash region.
There are a total of 25 employees, of which 7 are family members. Sale of products of the
company Hit-Flores sh.p.k. is done through exports with about 98% of the total annual
quantity and mainly in European markets.

Vizita e II-të
Ferma e Buallicave – Komuna e Shtimes
Si biznes familjar ka filluar aktivitetin e saj ne vitin 2008 me rreth 100 krere sa kishte ne
fillim. Ferma është e regjistruar zyrtarisht pranë institucioneve të Republikës së Kosovës
dhe aktiviteti kryesor i fermës është rritja dhe kultivimi i Buallicave. Ushqimin e
sigurojne nga ferma e tyre. Produktet qe prodhohen nga kjo fermë janë: mishi,
qumështi, yndyra dhe djathi, dhe gjitha keto produkte shiten në fermë. Ferma punëson
3 persona, nga të cilet 2 janë anëtarë të familjes.
Buffalo farm as a family business started its activity in 2008 with about 100 heads as it
had in the beginning. The farm is officially registered with the institutions of the
Republic of Kosovo and the main activity of the farm is the growth and cultivation of
Buffalos. They provide food from their farm. The products produced by this farm are:
meat, milk, butter and cheese, and all these products are sold on the farm. The farm
employs 3 people, of which 2 are family members.

Vizita e III-të
Veprimtaria bujqësore e Familjes Vataj
Ferma e familjes VATAJ eshte regjistruar ne 2017 ndersa funksionoi për shume vite si
veprimtari familjare. Njera ferme merret me rritje dhe kultivimin e vicave, prodhimin e
mishit te vicave, prodhimin e qumshtit, djathit dhe me bletari. Ferma tjeter posedon
5000 pula fshati dhe si aktivitet sekondar merret poashtu me kultivimin e gjetheve nga
te cilat shesin mish, qumesht dhe produktet e qumeshtit. Në veprimtarinë familjare
është e angazhuar edhe znj Ganimete Vataj e cila njëkohësisht është edhe udheheqëse e
shoqates“Grate Fermere” ne Komunen e Suharekes.Te dyja fermat punesojne 8 anëtarë
të familjeve të tyre. Shitja behet ekskluzivisht ne ferme dhe per shkak të kerkeses se
shtuar per produktet e tyre, ne të ardhmen planifikohet zgjerimi i kapaciteteve të
fermes.
The farm of VATAJ family was registered in 2017 while before operating for many years
as a family activity. One of the farm deals with the growth and cultivation of calves, the
production of calf meat, the production of milk, cheese, and also beekeeping. The other
farm owns 5,000 village chickens and as a secondary activity also deals with the
cultivation of leaves from which they sell meat, milk, and dairy products. The farm is
run by Mrs. Ganimete Vataj who is also the leader of the association "Woman Farmers"
in the Municipality of Suhareka. Both farms employ 8 members of their families. The
sale takes place exclusively on the farm and due to the increased demand for their
products, in the future, it is planned to expand the capacity of the farms.

Informata të rëndësishme:

Hotel Sharri gjendet në kilometrin e 20-të, Prizren – Brezovicë saktësisht në Prevallë
të Komunës së Prizrenit.
Një lokalitet jashtëzakonisht i vecantë me karakteristika të shumta të turizmit rural që
shtrihet në Malet e Sharrit dhe që si kompleks shtrihet në një lartësi mbidetare rreth
1,200 metra mbi nivelin e detit. Hotel Sharri ofron shërbime shumë-dimenzionale në
një hapësirë më ajër të pastër dhe i rrethuar me gjelbërim e jetë tipike rurale.
Për më shumë, mund t’a vizitoni faqen zyrtare : http://www.hotelsharri.com/
Situata me pandeminë Covid – 19:

RROZHRK si bartëse ekskluzive dhe organizatore e Parlamentit të parë Rural të
Kosovës do të kujdeset për respektim të plotë të të gjitha masave dhe rregullave kundër
pandemisë Covid-19 . Kushtet dhe hapësirat e ofruara nga Hotel Sharri janë të
përshtatshme dhe të mjaftueshme për respektim dhe aplikim të plotë të masave për të
gjithë pjesëmarrësit e sesioneve të parlamentit.
Poashtu kjo qasje vlen edhe për vizitat në terren, që për shkak të pandemisë do
realizohen tri vizita sipas programit të lartë-cekur.
Për pjesëmarrësit ndërkombëtarë dhe pjesëmarrësit tjerë që për shkak të kufizimeve të
udhëtimit nuk do të mund të jenë në Parlamentin Rural të Kosovës,

komiteti

organizativ do ju ofroj qasje të plotë dhe direkte përmes platformës ‘Zoom’ përgjatë
gjithë sesioneve të Parlamentit Rural. E gjitha kjo do të realizohet me një teknologji të
përsosur që mundëson qasje aktive në prezantime, diskutime përgjatë gjithë sesioneve,
në kohë reale sikurse me qenë fizikisht aty.

www.nord-ks.org

