Akti themelues i organizatës jo-qeveritare

Në

, më datë

Prishtine

29/07/2017

Me qëllim të avancimit të interesit tonë të përbashkët, duke synuar të Fuqizimin e grave në sektorin e energjisë
me anë të zhvillimit profesional, rrjetëzimit, pjesëmarrjes në vendim-marrje, dhe kontributit në zhvillimin e
qëndrueshëm ekonomik të Kosovës., dhe bazuar në të drejtën tonë për liri të asociimit të garantuar me nenin 65.1
të Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe Ligjin për Liri të Asociimit në OJQ 04/L-57, ne – të poshtëshënuarit –
me vullnet të lirë vendosim që të themelojmë organizatën jo-qeveritare Association of Women in the Energy
Sector of Kosovo / Shoqata e Grave në Sektorin e Energjisë në Kosovë, e cila mund të njihet edhe me shkurtesën
zyrtare AWESK / SHGSEK
Organizata jonë do të jetë shoqatë e/i pavarur jofitimprurëse, me qëllim të:
Fuqizimin e grave në sektorin e energjisë me anë të zhvillimit profesional, rrjetëzimit, pjesëmarrjes në
vendim-marrje, dhe kontributit në zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik të Kosovës.
Për të përfaqësuar organizatën tonë me rastin e regjistrimit, si dhe para të gjitha organeve tjera të administratës
publike dhe palëve të treta, emërojmë si përfaqësues të autorizuar z/znj. Arijeta Pajaziti Qerimi, të lindur më
27/07/1968 në Pejë, me numër personal 1001196967, banues në Prishtinë, Prishtinë, Rruga Sylejman Vokshi
Nr.5/1, me numër të telefonit +37745285758 dhe e-mail apajaziti@gmail.com.
Adresa e zyrës kryesore të organizatës në Kosovë është: Prishtinë, Prishtinë, Sylejman VOKSHI 5/1

Themeluesit e organizatës:
Nga themeluesit e organizatës:
#

Emri e mbiemri

Numri personal

Përkatësia
Kombëtare

Adresa e vendbanimit

1

Ardiana Bokshi

1009820708

Shqiptar

Rr Isa Grezda Nr
14/Gjakovë/Gjakovë

2

Arijeta Pajaziti
Qerimi

1001196967

Shqiptar

Rruga Sylejman Vokshi
apajaziti@gmail.co +377452857
Nr.5/1/Prishtinë/Prishtin
m
58
ë

3

Fahrije Qorraj
Kaloshi

1001133841

Shqiptar

Rr." Naser Hajrizi "
fahrije.qorraj@rks- +377442649
Nr.48/A/Prishtinë/Prisht
gov.net
00
inë

4

Mirvete Gërguri

1013841370

Shqiptar

Bardh I Madh/Bardh i
Madh/Fushë Kosovë

E-mail adresa

Nr. telefonit

abokshi@ero-ks.org +381247615

mirvete.gerguri@ke +377458989
k-energy.com
27

Nënshkrimi

