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Hyrje
Para se të fillojmë raportimin e tretë për veprimtarinë e shoqatës

„Greikoci“, shprehim falënderimet më të sinqerta për të gjithë anëtarët e

saj, të cilët po e mundësojnë realizimin e të gjitha aksioneve të

ndërmarra nga Shoqata jonë në aspektin financiar.Gjithashtu, ju urojmë

të gjithë anëtarëve shëndet e fat në vitin e ardhshëm kalenderik!

Në mënyrë që projektet tona të jenë më të mëdha, si dhe të

suksesshme, ju bëjmë thirrje të gjithë anëtarëve, që të kontribuojnë në

rritjen e anëtarsisë, pasi që ata janë mirë të informuar rreth aktiviteteve

tona, si dhe mund të ndikojnë te ndonjë një mik apo dashamirë, duke e

sensibilizuar rreth punës sonë.

Njëkohësisht, jeni të informuar që, edhe në Kosovë, prej këtij viti banorët

e Greikocit mund të kontribuojnë me nga 20 euro për mirëmbajtjen e

ambientit. Në këtë pikë, ne duam që të gjithë banorët t‘i inkurajojmë që

të japin kontributin e tyre për mirëmbajtjen e ambientit, pasi që të gjitha

aktivitetet tona iu destinohen banorëve të Greikocit. Këto kontribute janë

në të mirë të tyre. Shoqata „Greikoci“ kërkon nga të gjithë banorët e

fshatit Greikoc: mirësjellje dhe përkrahje në mirëmbajtjen e ambientit.

Shoqata „Greikoci“
Raport vjetor 2017 
Ossingen ZH (Zvicër), 27 dhjetor 2017

Rreth shoqatës „Greikoci“:
Themelimi: 17 maj 2015
Selia: Ossingen ZH – Zvicër
Numri i anëtarëve: mbi 200
Kryetar: Regjep Neziraj (+41 79 489 49 92)

Webfaqja: www.greikoci.ch
Kontakt: shoqata_greikoci@gmx.ch
Facebook: Shoqata Greikoci

Përkrahje për blerjen uniformave   për korin e 

shkollës "Dëshmorët e Greikocit“ [prill 2017]
Pas kërkesës së udhëheqësve të korit të shkollës fillore të Greikocit për

t‘i dalë në ndihmë, në aspektin financiar, për blerjen e uniformave të reja,

shoqata „Greikoci“ vendosi në fillim të vitit, që kërkesës në fjalë t‘i

përgjigjet pozitivisht .

Mirëmbajtja e fshatit dhe 

aksioni i mbjelljes së blinjve 

[prill 2017]
Në vitin e kaluar, shoqata „Greikoci“

zyrtarizoi punësimin e dy personave për

mirëmbajtjen e ambientit të fshatit. Këta

punëtorë janë përgjegjës për pastrimin dhe

mirëmbajtjen e rrugëve, hapjen e varrezave,

largimin e mbeturinave, pastrimin e

përrenjve etj. Në prill të këtij viti, pas një

iniciative të Ramadan Haxhaj, Ramadan

Canaj dhe Sedat Selimaj ,punëtorët e

shoqatës „Greikoci“ morën detyrën për

mbjelljen dhe mirëmbajten e këtyre blinjve.

Në këtë aksion u mbollën gjithsej 110 trupa

të blinjve , ku u inkuadruan edhe banorë të

tjerë të fshatit. Shoqata „Greikoci“ falënderoi

të gjithë kontribuesdhënësit në këtë aksion ,

si dhe inkurajoi banorët e fshatit ,që të

vazhdojnë më aksione të tilla.

Grill & takim [maj 2017]
Më 7 maj, ditë e diel, shoqata „Greikoci“ i ftoi anëtarët e saj (në

kuadër të mbledhjes së anëtarsisë) për një drekë. Ky takim u

mbajt në Shtëpizën e Malit të komunës Birmenstorf të Aargaut.

Morën pjesë mbi 40 pjesëmarrës. Në këtë takim, anëtarët u

njoftuan rreth aktiviteteve dhe mjeteve financiare të Shoqatës për

vitin 2016 / 2017.

Parku i fshatit „Dëshmorët“ 

[qershor - gusht 2017]
Pas vendimit të kryesisë së Shoqatës, për të ndërtuar një park publik

për banorët e fshatit Greikoc, filluan edhe punimet në qershor të këtij

viti. U përzgjodh edhe kompania për realizimin e këtij projekti. Po

thuaj se gjatë të gjithë verës së këtij viti kishte aksione për të

realizuar këtë projekt, ku u inkuadrua edhe komuna e Suharekës për

realizimin e rrethojës së parkut, disa kompani, si dhe banorët e

Greikocit. Më 6 gusht, shoqata „Greikoci“ në prani të banorëve të

fshatit bëri edhe hapjen zyrtare të parkut të parë në fshatin Greikoc, i

cili është emëruar „Dëshmorët“. Vlen të cekët që në këtë takim janë

ndarë edhe mirënjohje për ata që kontribuuan për realizimin e këtij

projekti, si dhe për persona të tjerë, të cilët japin një kontribut të

veçantë, që nga themelimi i Shoqatës, në vitin 2015.

Synimet për vitin 2018
Edhe për vitin 2018 fokus i Shoqatës do të jetë mirëmbajtja e fshatit

Greikoc. Pas vërshimeve, në nëntor të vitit 2017 u dëshmua edhe

njëherë se problem kryesor i fshatit Greikoc është kanalizimi dhe bllokimi

i përrenjve nga materiale të ndryshme. Kështu që, Shoqata edhe në të

ardhmen do të vazhdojë me projekte sensibilizuese rreth mirëmbajtjes

së ambientit në Greikoc, si dhe adresimin e këtyre problemeve tek

autoritetet komunale të Suharekës. Projektet konkrete do të pasojnë

gjatë pranverës së vitit 2018.

Përkrahje për botimin e 

revistës „Dëshmorët e 

Greikocit“, nr.12 [prill 2017]
Siç jeni informuar në botimin e kaluar,

shoqata „Greikocit“ ka vendosur që të jetë

sponsor gjeneral i revistës „Dëshmorët e

Greikocit“. Kjo revistë botohet çdo vit, në

prill, për nder të dëshmorëve të fshatit të

rënë në luftën e fundit në Kosovë në vitet

1998 dhe 1999. Botues i revistës është

Këshilli i shkollës. Revista përmban

punime të ndryshme, si: poezi, vizatime,

rrëfime apo intervista të nxënësve dhe të

mësuesve të shkollës fillore të fshatit

Greikoc.

Iftar për bashkëvendasit [qershor 2017]
Më 2 qershor, ditë e premte, shoqata „Greikoci“ (gjatë muajit të

shenjtë të Ramazanit) i ftoi banorët e fshatit Greikoc për një iftar.

Ky iftar u mbajt në oborrin e Xhamisë së Fshatit dhe kishte mbi 90

pjesëmarrës. Shoqata „Greikoci“ mbështet çdo aktivitet, ku ndodh

grumbullimi i bashkëvendasve me synime për të ndryshuar

shoqërinë për së miri.
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