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Power of Small Grants
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granteve të vogla
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Të nderuar lexues,

Unë pata nderin të zgjidhesha si Drejtoreshë e Help - 

biznesit.

mbështetje të vazhdueshme dhe për besimin në ndryshim.

Drejtoreshë 
Help - Hilfe zur Selbsthilfe

Dear readers, 

economic stability through empowerment of micro business sector in Kosovo”. Since then we 

or strengthening human capital. Through this project we have enabled the strengthened 
human 

their business activity. 

support and for believing in change. 

Help – Hilfe zur Selbsthilfe
Mission in the Republic in Kosovo
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ALI MUÇAJ

in such a way that smartphone repair shops in neighboring municipalities also have been bringing 

he has hired. 

telefonave të mençur.
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veprimtarinë e 
tij afariste.

dhe prodhime të tjera prej 
druri. 

company mainly produces wooden bed 
frames for children and other products made of 
wood. 
More 

family’s overall social and 
economic wellbeing.  

ARDI TAHIRI
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Bojana Radonočević
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her shop are her own handcrafts. Her business is her family’s main income source and also covers 

Elvan Kelleqi
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ASLLAN KRASNIQI
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continues to zealously pursue his trade by giving a personal touch to each one of the hats he 

ENVER KIKA
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SHOQATA GRATË E BASHKUARA

women she could potentially engage and train in the tailoring business within her company. Her 
future plans are to increase the number of employees and her company’s capacity to produce 
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FARUK TEMO

Kosovë. 

to produce machines for restaurants in Kosovo. 
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FISNIK BEKOLLI
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GORAN STOJKOVIĆ 
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GORAN STOJKOVIĆ JELENA MARINKOVI
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MEETING OF STYLES NERIMANE NOVOBËRDALIU



MILOT SPAHIJA

artizanale nga druri – Pejë”. 

ideas. He had heard about Help from his friends and decided to apply for a grant. 
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MILOT SPAHIJA PERA JOVANOVI
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RAMIZ ZENELAJ
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RAMIZ ZENELAJ RINA KOMONI
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SHOQATA ‘‘AUREOLA’’

në rritjen e numrit të grave të punësuara dhe të trajnuara.

të reja për treg.



25

SHOQATA ‘‘AUREOLA’’ SHYHRETE ALAJ

to provide nail services.  
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VEPRIM BYLESHKAJ

e tij afariste dhe të punësojë më shumë njerëz. 

the future are to continue to grow the business and employ more people.
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VEPRIM BYLESHKAJ

production capacity.  

VJOSA CARABREGU



28

zgjërimin e shërbimeve të tij.

XHEMAJL BUNJAKUXHEMAJL BUNJAKU
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Ylber Elshani është bujk nga Suhareka dhe klient i organizatës “Help” nga viti 2018. Përmes 
grantit që mori, ai arriti ta rritë mjaft performancën e fermës së tij. Disa kilometra nga shtëpia e 
tij, shtrihen shumë hektarë të fushave pjellore të mbuluara me të mbjella. Përveç të lashtave të 
zakonshme për rajonin (trangujt, domatet dhe pjepërit), Ylberi gjithashtu posedon disa hektarë 
tokë të mbjellur me perime si brokolli, lulelakër dhe patëllxhan. Tregjet tona furnizohen me këto 
prodhime nga vendet mesdhetare; mirëpo, shumë furnizues nga Prizreni dhe Suhareka tashmë 
i sigurojnë këto prodhime nga ferma e Ylberit. Ylberi ka thënë se është ndarë shumë i kënaqur 
me pajisjet që ka marrë nga organizata “Help”, të cilat i kanë ndihmuar shumë në realizimin e 
pikësynimeve që i kishte caktuar për fermën e tij para sezonit të mbjelljeve. 

Ylber Elshani is a farmer from Suhareka and a Help client from 2018. Through the grant he 
received, he was able to considerably increase his farm’s performance. Several kilometers 
from his house, there lie many hectares of planted cropland. Besides the typical regional crops 
(cucumbers, tomatoes, and cantaloupe), Ylber also owns several hectares of land planted with 

these produce mainly from Spain or other Mediterranean countries; however, many suppliers 
from Prizren and Suhareka now get these produce from Ylber’s farm. Ylber said that he was very 
happy with the equipment he received from Help, as it has helped him greatly in achieving the 
objectives, he had set for his farm prior to the planting season.
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Drejtoreshë e DSK. 

të aftësimit profesional dhe të punësimit për personat me sindromin Down.

DOWN SYNDROME KOSOVA
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founded by parents of children with Down syndrome. The mission and vision of this organization 

with Down syndrome. 

sell food to generate more income for the center in South Mitrovica. 

The center in Prizren has also received support from Help in the form of supplies to enable the 

and employment opportunities for persons with Down syndrome.
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Në mes të Perlepnicës dhe Krivarekës, rreth 30 km në perëndim të Gjilanit dhe rreth 40 km në 
juglindje të Prishtinës, shtrihen rrënojat e qytetit mesjetar dhe të Kalasë se Novobërdës, që sot 
quhet Artanë. Ky vendbanim mesjetar dikur njihej si qytet i xehtarëve, gjurmët e të cilit ende 

  .evetnemunom asid ët erorutkurts arutjaur e tetnemele ën ehd jit e terum ën nehihs ët dnum
Kalaja e Artanës është një thesar kulturor i Kosovës dhe përfaqëson një atraksion që vizitohet 
nga shumë tursitë vendorë dhe ndërkombëtarë. Përkundër kësaj, kjo komunë radhitet ndër më 
të varfërat në vend për infrastrukturë të dobët dhe mungesë të mundësive për punësim.
Në këtë vend lindi Fitim Bunjaku. I frymëzuar nga interesimi i tij i lindur për historinë dhe 

ndante dijen dhe tregimet e tij interesante për rajonin me turistët. Njerëzit e përshkruajnë atë 
si një njeri të këndshëm dhe mikpritës, gjithmonë i gatshëm për të bërë çmos për t’u ndihmuar 
turistëve; megjithatë, Fitimi nuk kishte pajisje profesionale për t’u ofruar turistëve një përvojë 
aq përmbushëse sa kishte dëshirë - “Do të doja ta përmirësoja cilësinë dhe kapacitetin e 
shërbimeve duke përdorur teknologji moderne për t’u paraqitur më profesional para klientëve”, 
kishte thënë ai; - prandaj, kur dëgjoi për grantet e organizatës “Help”, Fitimi aplikoi dhe mori 
pajisjet e kërkuara, të cilat i ka vënë në përdorim që atëherë, duke u ofruar turistëve një 
përvojë unike dhe përmbushëse. Fitimi është një ciceron që do të dëshironte ta kishte secili.  

Between Perlepnica and Krivareka, about 30 km west of Gjilan and about 40 km southeast of 
Prishtina, there lie the ruins of the medieval city and fortress of Novobërda, nowadays known 
as Artana. This medieval settlement was known as a coal-miners’ town, traces of which are still 
evident on parts of its walls, and other structural elements of several monuments. The Fortress 
of Artana represents a cultural treasure of Kosovo, and it is an attraction visited by many 
domestic and international tourists. However, the municipality is ranked among the poorest in 
the country for its poor infrastructure and the lack of employment opportunities. 
This is where Fitim Bunjaku was born. Inspired by his inherent interest in the history and 

share his knowledge and his interesting stories about the region with the visiting tourists. 
People describe him as a pleasant and welcoming person, always willing to accommodate the 
visitors to the best of his abilities; however, Fitim lacked the professional equipment to make 

capacity of services by using modern technology to appear more professional in front of my 
clients,” he said; - therefore, when he heard about the Help grant, Fitim applied and received 

yone might wish for.  
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ardhmen. 

occupation. 

FLORIM GASHI
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commitment.

JEHONA SHALA



35



36

the present. 

NJOMZA HAVOLLI- SELISHTA
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In the village of Trebovic of Peja municipality lives Ram Radi, who has been working in construction for 

The only time Ram Radi had a job was during the building construction season and his earnings were 

visited them, were living in a small house.“ I’ve been thinking about starting a business to provide 
building insulation, facade, and plastering services - the type of work I have specialized in and do well.  
But, in the lack of adequate tools, I am unable to prove my skills to my clients,” said Ram. The only way 
for him to make more money was to get new professional equipment that he would own rather than rent 
it from others, as he was doing.
In 2007, Ram’s family encouraged him to apply for a Help grant in hopes of getting new tools to improve 
his services and boost the family’s income. Ram started using the new equipment immediately after 
he won the grant, and his family’s income soon increased by 300€ per month. In addition, the new 

By improving the quality and speeding up the work process, Ram has been able to increase the capacity 
of his work and also engage other members of the family in the business.  Ram is now able to generate 
enough income for his family because of the support he received from Help. 

Në fshatin Trebovic të komunës së Pejës jeton Ramë Radi, i cili ka punuar në ndërtimtari për më shumë 
se pesëmbëdhjetë vite, kryesisht duke ofruar shërbime të izolimit, fasades dhe suvatimit. 

nuk mjaftonte për ta ushqyer dhe mbajtur familjen e tij rome prej tetë anëtarësh, të cilët në kohën kur i 
vizituan përfaqësuesit e organizatës “Help”, jetonin në një shtëpi të vogël. “Kam menduar ta hap punën 
time për të ofruar shërbime të izolimit të ndërtesave, fasadave dhe suvatimit - punë kjo për të cilën jam 
i specializuar dhe e kryej mirë. Por, në mungesë të veglave përkatëse, nuk mund t’ua dëshmoj aftësitë e 
mia klientëve”, tha Radi. E vetmja mënyrë që ai të bënte më shumë para ishte që të posedonte vet pajisje 
profesionale në vendse t’i huazonte ato nga të tjerët siç kishte vepruar deri në atë kohë.
Në vitin 2007, familja e Ramës e inkurajoi atë të aplikonte për grant pranë organizatës “Help” me shpresë 
se do të merrte vegla për t’i përmirësuar shërbimet e tij dhe do t’i rriste të ardhurat e familjes. Rama i 

rritën për 300€ në muaj. Përveç kësaj, pajisjet e reja ia mundësuan Ramës përmirësimin e cilësisë dhe 

Duke e përmirësuar cilësinë dhe duke e përshpejtuar procesin e punës, Ram Radi ka arritur ta rritë 
kapacitetin e punës së tij dhe t’i angazhojë edhe anëtarët e familjes në veprimtarinë e tij afariste. Ram 
Radi tash mund të gjenerojë mjaft të ardhura për familjen për shkak të mbështetjes që ka marrë nga 
organizata “Help”.
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from the support they received from Help.

SAMIR FAZLIJA
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although, ten years ago, she had graduated in the top of her class from the University of Prishtina’s 
School of Philology, Department of Albanian Language and Literature. In 2016, she applied for a 
grant from Help, thus taking an important step toward achieving her goals. Upon receiving the 
good news of having been selected as a Help grant recipient, and receiving the equipment she 
had requested, she immediately started her cleaning company called Xixë (Spark), which in urban 

Xixë. Had we not had this spark [of opportunity], my company would not have existed today,” 
said Valbona. 
Within a short period of time, her company became well known in Prishtina and other surrounding 

of this company are providing cleaning services, mainly to private houses and apartments, as well 

her two children, as a successful woman and mother she has become.   

Para se ta hapte kompaninë e saj, Valbona Sejdiu nga Prishtina, kishte hasur në vështërsi për të 
gjetur një vend pune edhe pse para dhjetë vitesh ajo kishte diplomuar në Gjuhë dhe Letërsi Shqipe 
pranë Fakultetit Filologjik në Prishtinë si njëra ndër studentet më të mira të gjeneratës. Në vitin 
2016, ajo aplikoi për grant nga organizata “Help” duke e hedhur kështu një hap të rëndësishëm 

e grantit nga organizata “Help” dhe marrjes së pajisjeve që kishte kërkuar, ajo menjëherë e 
hapi kompaninë e saj të pastrimit, të cilën e quajti “Xixë”, që në zhargonin popullor i referohet 
shkëndijës (apo një gjëje që shndrit). “Organizata “Help” ka qenë një shkëndijë në përpjekjet 
tona për ta nisur kompaninë  “Xixë”. Pa këtë shkëndijë kompania ime nuk do të ekzistonte sot”, 
ka thënë Valbona. Brenda një periudhe të shkurtër kohore, kompania e saj u bë e njohur në 
Prishtinë dhe në vendet e tjera përreth si kompani që ofron shërbime cilësore me çmime të 
përballueshme për tregun e Kosovës. Aktivitetet kryesore të kompanisë janë ofrimi i shërbimeve 
të pastrimit kryesisht për shtëpi dhe banesa, si dhe për zyra dhe institucione të tjera. Ajo çka e 
veçon këtë kompani nga kompanitë e tjera të pastrimit është përdorimi i produkteve ekologjike 
për pastrim me efekt të fortë dezinfekues. Me mbështetje nga organizata “Help”, Valbona Sejdiu 
ka arritur t’i realizojë qëllimet e saj dhe të gjenerojë të ardhura të mjaftueshme për t’i mbështetur 
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më madh për ta mbajtur familjen. Për t’i përmbushur 

me shpresë se mbështetja jonë do t’ia jepte atij një 
shtytje të madhe para. Dhe pati të drejtë. Përmes 

passion and enthusiasm for his profession. He holds a 

has also provided on-the-job training and professional 
development activities for his employees. 

empowering one another. Natoni and Help have come 
together to prove this.   

ABEDIN  KABASHI
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shembull për të gjithë.

ARDIANA BEQIRI
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all.  

dëshiroja të bëja në jetë ishte ta regjistroja çdo 

profesionin të cilin e ushtron.

inçizimit të ngjarjeve të ndryshme dhe shpërndarjes 

tregun vendor. 

gjitha shërbimet multimediale për dasma në një 

për një periudhë pesë vjeçare. 

ARTAN MIFTARI
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and wedding invitation delivery. He had thought out and carefully planned his potential business 

others a part of his dream.

CBC INNOVATION HUB
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is a non-governmental organization which aims to organize digital tourism and engage young 

stage of creating contacts with other local organizations and signing several cooperation 

to simultaneously promote entrepreneurial initiatives as well as the organization’s activities. 

also use this area as a reading space. 

informed career choices.
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cedX PEJA
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interested in technology and those who need support for their start-ups. Help representatives 

support through the Help grant. 

innovative training programs. Given that mathematics and engineering are not very attractive 

be available.
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brezi tjetër. 

through Help. 

along the trade to another generation. 

DURIM LAMA
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an option.

FUNDA TIKVES
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mëtejmë.   

periudhe prej një viti. 

ILIR PRELVUKAJ
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period of one year. 

to success. 
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JAKOVA INNOVATION CENTER
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innovation center. 

MAKER SPACE PRIZREN
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e 

well as custom-made shoes for persons with disabilities. He had a passion and vision to produce 

has ever worn.

NERMIN KASTRATI
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lead an independent life and attend regular education. 

Learning to feed oneself is one of the basic human activities. Since the students of the center spent a 

organization.   
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graduated from arts secondary school and had attended many tailoring courses. When she 

in her possession with which she was unable to meet the big demand for her services. Her 

costs of her businesses activity and to considerably increase her income. Gentiana has been 

her business to customers beyond the municipality of Deçan. Given the current volume of her 

GENTIANA IDRIZAJ
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do të punësonte edhe gra të tjera. 

we have noticed that the level of cleanliness has improved 

goal is to employ women. Help has provided professional development trainings for this association in 

DILE PREKPALAJ
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organizoheshin vazhdimisht në Kosovë.

nga një vendngjarje te tjetra. 

ANIBAR
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as well as the fact that they wanted to stand out from other festivals that had been popping-up 
in Kosovo. 

animation and graphic design services. 

running from one event location to another. 
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plan is to employ more people in the company in the future.

ADNAN JAREMHOROZI
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incorporate other athletic activities into the services he provides in his school.  

BUJAR ABDULLAHU
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faced multiple challenges. Deniz and his team were researching grant options to support their 

DENIZ TORTOSHI
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FLURIM GËRGURI



64

veprimtarinë e saj edhe në vende të tjera të Kosovës.

FLUTURA DEDINJA
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early stages.  This women-led business that was initiated by a small group of women farmers 

in Kosovo. 

many local stores in Prishtina.

HAVUSHE BUNJAKU
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për shtypjen e dizajneve të saj në shitoren e vet në vendse t’i shtypte ato në shitore të tjera me 

costs have been considerably reduced. 

Government building.

ILIRE LEPAJA
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shërbejë si shembull për të gjithë sipërmarrësit e rinj. 

LORETA UKSHINI
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has also joined her business activity. Most of her clients are suppliers of the mining industry. 

other types of appliances. 

MILENKA PREMOVIC
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MILENKA PREMOVIC

test his bees for any possible diseases.  

bletëve të tij për sëmundje të ndryshme. 

NEXHAT KOVACI
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MILICA DIMITRIJEVIĆ
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nga pengesat.  

SHEND XHEMAJLI
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si sipërmarrëse vetëm.

saj pamje shumë më të detajuar dhe profesionale. 

angazhonte edhe dy punëtore të tjera të rregullta dhe një punëtore sezonale. 

applied for new models of sophisticated sewing machines to give her creations a much more 

ZANA QERKEZI
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ZANA QERKEZI
si mundësi shumë të mirë për të marrë 
mbështetje për planin e tij.

higjienën e gojës.  

Prishtina. He holds a degree in dentistry 

has completed a two-year residency both 

practice. He saw Help grant scheme as a very 
good opportunity to get support for his plan. 
He responded to the call for grant application 

young children about oral hygiene.

URIM VITAKU
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