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RRUGËTIMI 
I JETËS
Kjo ekspozitë e fotografisë është frzmëzim 
nga pikturat mjeshtërore të artistit të madh 
dhe mirënjohur Holandez Rembrandt van 
Rijn (1606-1669). Aty ka diçka në përdorimin 
e tij unik të dritës dhe kontrastit në portretet 
e tij, i cili sjell në pah ndriqimin e vërtetë të 
brendshëm të personit – pavarësisht nga 
pamja e jashtme. Drita që bie përmes dritares 
në një dhomë të errët duket se lidhet me 
dritën e brendshme të personit. Ajo dritë që 
çdo qenie njerëzore zotëron në thelb dhe në 
mënyrë më të natyrshme në jetë. Dhe kështu, 
pikturat e Rembrandt na lejojnë të shohim 
më thellë, cilësitë e vërteta të brendshme 
njerëzore.

Shoqëritë tona sot jetojnë dhe veprojnë shumë 
duke etiketuar – produktet dhe njerëzit. Sapo 
mund të shkruajmë një emër në një kuti të 
caktuar, ne gjithashtu shpejtojmë t’i vendosim 
njerëzit në këtë kuti, sado e kufizuar dhe e 
dhimbshme të jetë kjo për ta! Duke menduar 
gabimisht se ky do të ishte realiteti i tyre i vetëm 
– ndërsa mund të jetë thjesht një aspekt i jetës së 
tyre reale. Shpesh, trajtimi i “aftësisë së kufizuar” 
nga shoqëria duket se ndikohet shumë nga kjo.

Ne jemi shumë mirënjohës për njerëzit e 
portretizuar në këtë ekspozitë (si shembull 
për shumë të tjerë në shoqëri) pasi ata kan 
kontribuar kaq hapur me qenien e tyre për t’u 
parë plotësisht. Këto portrete le të pasqyrojnë 
një pjesë të vogël të dritës se kush janë ata në të 
vërtetë.

WALKS 
OF LIFE
This photo exhibition was inspired by the master 
paintings of the well-known and great Dutch 
artist Rembrandt van Rijn (1606-1669). There 
is something about his unique use of light and 
contrast in his portraits which brings forward the 
true inner nobility of the person – regardless 
of their outer appearance. The light which falls 
through the window into a dark room magically 
seems to connect with the inner light of the 
person. That light which each human being 
essentially and most naturally owns in Life. And 
thus, Rembrandt’s paintings allow us to see more 
deeply, the true inner human qualities. 

Our societies today live and act very much 
with labels – on products as well as on people. 
As soon as we can write a name on a certain 
box, we are also quick to put people in this 
box, however restricting and painful this might 
be for them!  Mistakenly thinking this would 
be their only reality – whereas it might just 
be an aspect of their real life. Often society’s 
handling of “disabilities” seems to be greatly 
affected by that.

We are very grateful to the people portrayed 
in this exhibition (as stand-ins for many others 
in society) as they contributed so openly with 
their own beingness to be fully seen. May 
those portraits reflect a tiny part of the light 
who they truly are.



BEHAR 
IBISHI
Ka lindur në Ferizaj. Ai është pjesë e Festivalit 
Art Without Limit.

Edhe pse me paralize cerebrale ai ka 
përfunduar studimet për produksion, dhe është 
artdashës dhe pasionant i çdo gjëje që ka të 
bëjë me artin, veçanërisht me filmin e teatrin. 

Një pjesë të konsiderueshme të kohës i ka 
kushtuar edhe punës vullnetare qysh nga 
mosha 15 vjeçare duke qenë pjesë e shumë 
OJQ-ve dhe organizimeve që janë bërë në 
qytetin e Ferizajt, me theks të veçantë në 
avokimin e të drejtave të personave me 
aftësi ndryshe. Ai është angazhuar edhe si 
koordinator rinor në OJQ-në e personave me 
aftësi ndryshe HENDIFER Ferizaj. 

Nuk ka forcë më të madhe për të ndryshuar 
diçka se forca që në vetëvete përmban 

dashni,  
me themele të forta prej të kalumes t’u e 

ndërtu të tashmen bashkë, si një mburojë 
titane prej dashnije që nuk ka forcë që mundet 

me e rrxue.

He was born in Ferizaj. He is part of the Art 
Without Limit Festival.

Although with cerebral palsy he has completed 
his studies in production, and is an art lover 
and enthusiast of everything related to art, 
especially film and theater.

For a considerable part of the time he has 
been devoted to volunteer work since the 
age of 15 being part of many NGOs and 
organizations in the city of Ferizaj, with special 
emphasis on advocating for the rights of 
persons with disabilities. He is also engaged as 
a youth coordinator in the NGO of persons with 
different abilities HENDIFER Ferizaj. 

There is no greater force to change something 
than the force that love itself contains, with 

solid foundations of the past to build the 
present together, like a titanic shield of love 

that has no strength to tear it apart.



ELOIDA 
ALIJA
U lind më 7 qershor të vitit 2000 në Ferizaj. 

Shkollën fillore e përfundoi në fshatin Balaj, 
Ferizaj. Ka qenë pjesë e qendrës së kujdesit 
ditor Pema qysh në moshë të hershme. Me 
hapjen e qendrës së Sindromit Doën në Ferizaj 
u bë pjesë e pandashme e saj.

Eloida ka marrë pjesë në shumë aktivitete 
si: Sfilata e modës nga Krenare Rugova, 
Sfilata e modës e organizuar nga Elvana 
Shala, projekti “Ti barabartë Unë”, ka qenë 
bashkëprezantuese emisioni me Labinot 
Gashin, ka marrë pjesë në koncerte të 
ndryshme, organizime vetëdijësuese e ishte 
mysafire në emisionet më të shikuara të 
Kosovës dhe Shqipërisë.

Tash e dy vite, Eloida punon si asistente e 
stomatologut Dr. Burim Buzhala dhe vazhdon 
të jetë njëri ndër zërat që kërkojnë barazi dhe 
mbështetje për personat me nevoja të veçanta.

“Shumë kohë më parë, kur isha shumë e 
vogël, ëndërroja të isha në skenë. Disa njerëz 

më thanë se nuk do të mund ta bëja kurrë, 
kështu që u kushtova vëmendje vetëm atyre 

që më thanë se mundja.”

She was born on 7th of June, 2000 in Ferizaj. 
She finished primary school in the village 
of Balaj, Ferizaj. Has been part of the Pema 
day care center since an early age. With the 
opening of the Down Syndrome center in 
Ferizaj, she became an integral part of it.

Eloida has participated in many activities such 
as: Fashion show by Krenare Rugova, Fashion 
show organized by Elvana Shala, the project 
“You are equal I”, has been co-presenter of the 
show with Labinot Gashi, has participated in 
various concerts, awareness events and she 
was a guest on the most watched shows in 
Kosovo and Albania.

For two years now, Eloida has been working 
as an assistant to the dentist Dr. Burim Buzhala 
and continues to be one of the voices calling for 
equality and support for people with special needs.

“A long time ago when I was very little, I dreamed 
about being on stage. Some people told me 
I would never be able to do it, so I only paid 
attention to those who told me that I could.”



GANIMETE 
SALLAHU
Është një vajzë nga Prishtina, e cila ka 
diagnozën…

Në kohën e paraluftës nuk arriti të merrte 
shkollimin e duhur shkaku i problemeve fizike, 
shëndetësore e shoqërore. Pas luftës, si një 
vajzë e re mori pjesë në aktivitete të shumta në 
organizata të ndryshme për aftësi të kufizuara, 
duke ngritur zërin për të drejtat e grave dhe 
vajzave të braktisura e të varfra dhe me aftësi 
të kufizuara. Për disa muaj ajo ka ndjekur një 
trajnim për pastiqeri me ç’rast u profilizua 
si ndihmës-kuzhinere. Megjithatë, duke 
pasur paragjykime të shumta në shoqërinë 
kosovare ajo akoma nuk arrin të gjejë punë 
për të siguruar të ardhurat personale. Ajo 
jeton e vetme dhe me një pension të ulët 
invalidor. Natyra, drunjtë, lulet e zogjtë për të 
janë familje! Ajo gjen qetësinë duke ecur në 
parkun e qytetit, me të cilin ka krijuar një lidhje 
shpirtërore që i jep motiv për të jetuar.  

Ka diçka pafundësisht shëruese në refrenet e 
përsëritura të natyrës – 

siguria se agimi vjen pas natës dhe pranvera 
pas dimrit. (Rachel Carson)

She is a girl from Prishtina, who has a 
diagnosis…

In pre-war times she failed to get proper 
education due to physical, health and social 
problems. After the war, as a young girl she 
participated in numerous activities in various 
disability organizations, raising her voice 
for the rights of abandoned and poor and 
disabled women and girls. For several months 
she attended a pastry training where she was 
profiled as an assistant cook. However, given 
the many prejudices in Kosovar society she still 
fails to find a job to secure personal income. 
She lives alone and with a low disability 
pension. Nature, trees, flowers and birds are 
her family! She finds serenity by walking in the 
city park, with whom she has established a 
spiritual connection that motivates her to live.

There is something infinitely healing in the 
repeated refrains of nature— 

the assurance that dawn comes after night, 
and spring after winter. (Rachel Carson)



GENTRIT 
ZEQIRI
U lind më 08.03.1994 në Gërdoc të Podujevës. 
Shkollimin fillor e kreu në vendlindje, derisa 
shkollën e mesme në Gjimnazin “Sami 
Frashëri” në Prishtinë. Derisa ka përfunduar 
studimet në Universitetin “Hasan Prishtina” 
në Prishtinë, në Fakultetin Juridik, drejtimi 
Kushtetues-Administrativ,dhe është afër 
përfundimit të masterit në të njëjtin drejtim.

Gjatë vitit të dytë të studimeve është  punësuar 
si asistent administrativ në Zyrën e Presidentit 
të Republikës së Kosovës. 

Aktualisht ai jeton me prindërit dhe katër 
motra, dhe e sheh familjen se pjesën më të 
rëndësishme të jetës. Krahas studimeve dhe 
punës së përditshme në Zyrën e Presidentes, 
ai angazhohet dhe jep kontribut në shumë 
organizata; si: Handikos, studentët me nevoja 
të veçanta, personat me aftësi të kufizuara, 
të cilat kryesisht kanë për qëllim mbrojtjen, 
promovimin dhe fuqizimin e të drejtave 
të personave me nevoja të veçanta në 
Republikën e Kosovës. 

Dëshira më e madhe e Gentritit është që në 
Kosovë personat me nevoja të veçanta të kenë 
trajtim të merituar të gëzojnë dhe të realizojnë 
të drejtat e tyre sikurse personat tjerë  në 
vendet e ndryshme të Evropës.

Motivi dhe vetëbesimi janë dy ngjyrat më të 
bukura të jetës me të cilat pikturoj realitetin 

jetësor. “UNË” ekziston vetëm si veta e parë 
njëjës sepse “NE” bëjmë përformancën më 

ambicioze drejt suksesit.

He was born on March 8, 1994 in Gërdoc, 
Podujeva. He completed primary education in his 
hometown, while high school at the Gymnasium 
“Sami Frashëri” in Pristina. He studied at the 
University “Hasan Prishtina” in Prishtina, at the 
Faculty of Law, Constitutional-Administrative 
Department. Zeqiri is close to completing his 
master’s degree in the same department.

During the second year of studies he was 
employed as an administrative assistant in 
the Office of the President of the Republic of 
Kosovo. He currently lives with his parents 
and four sisters, and sees family as the most 
important part of his life. 

In addition to his studies and daily work in 
the Office of the President, he engages and 
contributes to many organizations; such 
as: Handikos, students with special needs, 
persons with disabilities, which mainly aim at 
protecting, promoting and strengthening the 
rights of persons with special needs in the 
Republic of Kosovo.

Gentrit’s greatest wish is that in Kosovo people 
with special needs have the treatment they 
deserve to enjoy and exercise their rights like 
other people in different European countries.

Motive and self-confidence are the two most 
beautiful colors of life with which I paint life 

reality. “I” exists only as singular because 
“WE” make the most ambitious performance 

towards success.



ILAZ 
DAKA
U lind më 03.06.2003.

E quajtëm Ilaz në emër të gjyshit, dhe 
vendosëm ta thërrisnim me shkurtesën Ili. 
Në moshën dy vjeçare, duke e parë se nuk 
kthente përgjigje kur e thërrisnim në emër, 
përplaste duart, nuk luante në mënyrën 
e rregullt me lodra, e nuk fliste. Vizituam 
psikologun, psikiatrin e fëmijëve, neurologun, 
ku nga ta u cilësua se Ili është në spektër të 
autizmit. Në një betejë të pareshtur të familjes 
për të gjetur trajtimin e duhur, historia e Ilit 
zhvillohej paralel me përpjekjet e familjes 
për të gjetur zgjidhje afatgjate për trajtimin e 
autizmit në Kosovë. 

Me integrimin e Ilit në kopshtin e fshatrave 
SOS iu hap një rrugë drejt socializimit. 
Funksionalizimi i Shoqatës Autizmi, Ili u 
integrua në shkollën fillore “Pjetër Bogdani” 
ku falë mësuesve të ciklit klasor Nazmiut dhe 
Fahrijes ai shtoi aftësitë sociale. 

Trajtimi i Ilit ka qenë multifunksional, terapi 
ABA, dieta, e shtesa ushqimore të trajtuara nga 
nuitricistët. 

Ili sot ka një dashuri të madhe për natyrën, 
e sportet, në veçanti për notin që është një 
pasion i tij i madh. 

“Për të matur suksesin e shoqërive tona, 
ne duhet të shqyrtojmë se sa mirë janë të 

integruar ata me aftësi të ndryshme, përfshirë 
personat me autizëm, si anëtarë të plotë dhe 

të vlerësuar.”  (Ban Ki-moon) 

He was born on 03.06.2003.

We named him Ilaz after his grandfather, and 
decided to call him Ili. At the age of two, seeing 
that he did not respond when we called him by 
name, he clapped his hands, did not play with 
toys regularly, and did not speak. We visited 
the psychologist, child psychiatrist, neurologist, 
where it was determined that Ili is on the 
autism spectrum. In a relentless family battle 
to find the right treatment, Ili’s story unfolded 
in parallel with the family’s efforts to find long-
term solutions to treating autism in Kosovo.

With Ili’s integration into the SOS village 
garden, a path to socialization was opened. 
Functionalization of the Autism Association, Ili 
was integrated in the primary school “Pjetër 
Bogdani” where thanks to the primary school 
teachers Nazmi and Fahrije he increased his 
social skills.

Ili treatment has been multifunctional, ABA 
therapy, diets, and nutritional supplements 
treated by nutritionists.

Ili today has a great love for nature, and sports, 
especially for swimming which is his passion.

“To measure the success of our societies, we 
should examine how well those with different 

abilities, including persons with autism, are 
integrated as full and valued members.” (Ban 

Ki-moon)



IRFAN 
SOPJANI
U lind në Prishtinë, me vendbanim në Hajvali. 

Punon në Radio Kosovë ku edhe udhëheq dy 
emisione kulturore-muzikore “Rock Forever” 
dhe “Rock & Blues”. Përkundër që është 
diagnostifikuar me Polio, Irfanin nuk e ka 
ndalur asgjë për të ndjekur ëndrrat e tij. Ai ka 
qenë gjithnjë një person shumë i shkathët dhe 
ka pëlqyer sfidat pavarësisht paragjykimeve 
nga të tjerët, pasi njeriun nuk e bën fiziku por 
mendja. 

“I sfidoja dhe luftoja pa e ditur në atë kohë 
se çfarë po bëj, por e di se doja që të mos 
dallohesha nga moshatarët e mi, sidomos 
nga rrethi që e kisha. Isha një person normal, 
sikur të gjithë të tjerët, prandaj s’më bënte 
përshtypje që më shikonin me një sy tjetër”. 

Dashuria s’është me fjalë – veprat dhe sjelljet 
lënë të kuptojnë se sa dashuron...!

He was born in Prishtina, with residence in 
Hajvalia.

He works at Radio Kosova where he also hosts 
two cultural-musical shows “Rock Forever” 
and “Rock & Blues”. Despite being diagnosed 
with Polio, nothing stopped Irfan from pursuing 
his dreams. He has always been a very agile 
person and has liked challenges despite 
prejudices from others, humans are not made 
by physique but by mind.

“I challenged and fought them without knowing 
at the time what I was doing, but I know I 
wanted to not be different from my peers, 
especially from the people around me. I was a 
normal person, like everyone else, so I was not 
impressed that they looked at me differently”.

Love is not in words – actions and behaviors 
let you know how much you love ...!



MIMOZË 
MUSLIU
Menaxhere administrative e festivalit Art 
Without Limit. Ajo është personi me aftesi 
te kufizuar i vetëm deri më tani në Kosovë 
që ka arritur të jetë Master i Pedagogjisë në 
programin shkencor teorik. Si ish-nxënëse 
në arsimin special për fëmijë me aftësi të 
kufizuara intelektuale dhe të shumëfishta, ajo 
është punonjëse me pozitën e Pedagoges 
në Qendrën Burimore për Mësim dhe 
Këshillim “Përparimi” në Prishtinë, është 
edhe recensente e teksteve shkollore të 
lëndës mësimore Matematikë për klasë të 
3 - të për vitin shkollor 2021/2022. Ajo ka 
punuar si koordinatore për Kosovë në GfK 
Skopje - selinë në Maqedoni të Veriut të 
Institutit Gjerman të Kërkimit. Ajo u emërua 
si monitoruese e jashtëm e UNICEF-it në 
projektin ’’Gjitheperfshirja  - Shkolla Mike 
për të Gjithë” të OJQ - së TEMA (Trajnerët e 
Mësimdhënjës Aktive).

Dashuria pakufi ndaj vehtës dhe jetës, 
largpamsia...  dhe shpirti kreativ ndaj çdo 

gjëje që më rrethon, bëhen arma më e fortë 
e imja që me vetëbesim, karakter shkëmbi 

e këmbëgulsi luftarake t’i sfidoj e t’i tejkaloj 
ballëhapur, dhe sukseshëm, stuhit, furtunën 

dhe dallgët e jetës! 

Administrative manager of the Art Without Limit 
Festival. She is the only disability person so far 
in Kosovo who has managed to be a Master of 
Pedagogy in the theoretical scientific program. As 
a former student in special education for children 
with intellectual and multiple disabilities, she is 
an employee with the position of Pedagogue the 
Resource Center for Teaching and Counseling 
“Progress” in Pristina, and as well she is reviewer 
for the subject Math of the 3rd class, primary 
school for 2021-2022. She has worked as a 
coordinator for Kosovo at GfK Skopje – the 
headquarters in Northern Macedonia of the 
German Research Institute. She was appointed 
by UNICEF external monitoring in the project 
“Inclusion – School Friendly for All” of the NGO 
TEMA (Active Teaching Trainers).

Boundless love for self and life, farsightedness 
……. and the creative spirit for everything around 

me, is the strongest weapon of mine that 
with confidence, rock character, and warrior 

determination, helps me to face and overcome 
openly, and successfully, the storms, challenges, 
and the waves of life! To get what belongs to me 

from life! 



RINA 
TOPRLAK
Unë jam nga Prishtina dhe jetoj në Prishtinë. 
Jam instruktore e Gjuhës së Shenjave. Kam 
përfunduar masterin në Fakultetin e Arteve, 
specializimi media, informatikë dhe komunikim. 
Kam qenë kryetare e Shoqatës Kosovare 
të të Shurdhërve, seksioni i të rinjve prej 
2016-2020 dhe aktualisht jam sekretare në 
Shoqatën e Shurdhërve në Prishtinë. Edhe 
pse jam i shurdhër, përsëri jam shumë aktive 
në organizime të ndryshme sportive dhe 
kulturore. 

“Unë di pesë gjuhë”. “Vërtet? Cilat janë këto 
pesë?” 

“E para është buzëqeshja; e dyta janë lotët. E 
treta është të prekësh. E katërta është lutja, 

dhe e pesta është dashuria. Me këto pesë 
gjuhë unë shkoj në të gjithë botën”. Pastaj 

ai u ndal dhe tha: “Vetëm një minutë. Thuaje 
përsëri që ta shkruaj”. 

“Me këto pesë gjuhë ju mund të udhëtoni në 
të gjithë tokën dhe e gjithë bota është e juaja. 

Duajini të gjithë si tuajat,pa u shqetësuar për 
fenë apo racën, pa u shqetësuar për asgjë”.

I am from Prishtina and I live in Prishtina. I 
am a Sign Language instructor. I completed 
my master’s degree at the Faculty of Arts, 
specializing in media, informatics and 
communication. I was the president of the 
Kosovo Association of the Deaf, the youth 
section from 2016-2020 and I am currently 
the secretary of the Association of the Deaf in 
Prishtina. Even though I am deaf, I am still very 
active in various sports and cultural events.

“I know five languages.”“Really? What are 
these five? ” 

“The first is the smile; the second are tears. 
The third is to touch. The fourth is prayer, and 

the fifth is love. “With these five languages I go 
all over the world.” 

Then he stopped and said, “Just a minute. Tell 
me again to write it down.” 

“With these five languages you can travel all 
over the world and the whole world is yours. 

Love everyone as your own, without worrying 
about religion or race, without worrying about 

anything”.



RUDINA 
LUSHAKU
Është 30 vjeçare dhe ka lindur në Prishtinë. Ajo 
është fëmija i vetëm në familje. 

Ka studiuar marketingun në Ekonomi. Merret 
me dizajn mode dhe është modele e disa 
brendeve make up, model motivimi në 
emisione për disa televizione në Shqipëri e 
Kosovë. 

Për veten e saj thotë: Sado e vështirë që 
mundem me pas jetën, gjithmonë do ta kem 
një rrugë që do t’ia dal. Pasi që u bëra blogere, 
si një person që jam me aftësi të kufizuara, 
qëllimi i kësaj është që të jap mesazhe të 
shumta për të tjerët që të kenë vullnet për 
jetën e tyre dhe çfarëdo që na pret e ardhmja 
jonë, të jemi motivues sepse edhe ne jemi si 
të gjithë të tjerët dhe të barabartë. Një rast 
që kam parë shumë të rëndë, aty fola me 
veten dhe thash – “Rudinë, mendoj këshillat 
e prindërve që gjithmonë të kanë folur dhe 
bëje jetën tënde ashtu siç do ti, gjë që jam 
falënderues jashtë mase ndaj tyre”. Nga ajo 
ditë, Rudina është shndërruar në një tjetër 
person. Paragjykimet qysh atë ditë kam 
vendosur që t’i lë mbrapa dhe të vazhdoj të 
jetën time, me vullnet.  

Duaje veten për atë që je dhe ashtu siç je.

She is 30 years old and was born in Prishtina. 
She is the only child in the family.

She studied marketing in Economics. She is 
fashion designer and she is a model of some 
make up brands, a motivation model in shows 
for some televisions in Albania and Kosovo.

She says to herself: As hard as I can get on 
with life, I will always have a way to go. Since I 
became a blogger, as a person with a disability, 
the purpose of this is to give many messages 
to others to have the will for their lives and 
whatever our future brings us, to be motivating 
because we are like everyone else and equal. 
I had a moment, where I spoke to myself and 
said - “Rudina, remind the advice of parents 
who have always spoken to you and live the 
life the way you want, which I am extremely 
grateful to them.” From that day, Rudina has 
turned into another person. She has decided 
to leave the prejudices since that day and 
continue her life freely.

Love yourself for who you are and as you are.



UNIK 
UKSHINI
Muzikant. Shkollën fillore e ka përfunduar në 
shkollën për të verbër, shkollë e shndërruar 
në qendër burimore për mësim dhe këshillim 
“dr. Gjeladin Deda” në Pejë. Të mesmen në 
shkollën e  muzikës “Çesk Zadeja” në Ferizaj, 
për të vazhduar më pas me studimet në 
universitetin e Prishtinës. Si muzikant, merret 
me punë private dhe që është rreth muzikës.

“Ndrysho mendimet, por ruaj parimet e tua. 
Ndërro gjethet, por mbaj të paprekura rrënjët 

e tua.” (Victor Hugo)

He finished primary school in the school 
for blind people, a school turned into a 
resource center for teaching and counseling 
“dr. Gjeladin Deda” in Peja. High school in 
the music school “Çesk Zadeja” in Ferizaj, 
to continue his studies at the University of 
Prishtina. As a musician, he deals with private 
work and that is about music.

“Change your mind, but keep your principles. 
Change the leaves, but keep your roots intact.” 

(Victor Hugo)
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