
 

 

Monitorimi i Strategjise Sektoriale MPMS 2018-2022 

Prishtinë, me 1 shkurt, është bërë prezantimi i 

raportit zbatimi i masave për promovimin e 

punësimit të pjesëtarëve të komuniteteve rom, 

ashkali dhe egjiptian në vitin 2018, e që është 

raport vlerësimi i Strategjisë Sektoriale të 

Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale 2018 –

2022. Në këtë prezantim marrën pjesë 

përfaqësues të Ministrisë së Punës dhe 

Mirëqenies Sociale, Agjencionit të Punës të 

Republikës së Kosovës, zyrtar komunal dhe 

pjesëtarë të shoqërisë civile. 

 

Qëllimi i këtij raporti është vlerësimi i nivelit të 

arritjes së rezultateve dhe të zbatimit të aktiviteteve dhe masave të parapara në Strategjinë Sektoriale 

të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale 2018 –2022 në lidhje me promovimin e punësimit të 

komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në Kosovë gjatë vitit 2018. Për këtë qëllim janë analizuar 

dokumentet strategjike, analizat, raportet vjetore dhe të dhënat e institucioneve relevante për vitet e 

fundit, me përqendrim të veçantë në ato të vitit 2018. Gjithashtu, përmes pyetësorit gjysmë të 

strukturuar janë intervistuar përfaqësuesit e institucioneve relevante publike dhe organizatat e 

shoqërisë civile. 

 

Bazuar në burimet më lart, raporti përmbledh arritjet e vitit 2018 në fushën e promovimit të punësimit 

të komuniteteve rom, ashkali e egjiptian në Kosovë, me përqendrim të veçantë tek aktivitetet, masat 

dhe rezultatet e parapara me Strategjinë Sektoriale të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale 2018 

– 2022. 

 

Analizat e ndryshme tregojnë se gjendja e punësimit të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian është 

shumë e rëndë. Këto komunitete kanë normë më të lartë të papunësisë dhe normë më të ulët të 

punësimit në krahasim me shumicën shqiptare si dhe komunitetet tjera pakicë në Kosovë. 

 

Gjatë vitit 2018 është shënuar përparim në disa aktivitete të kësaj Strategjie, megjithëse disa janë 

zbatuar vetëm pjesërisht: 

 

• Për herë të parë në raportin vjetor të APRK-së Puna dhe Punësimi për vitin 2017 ka filluar raportimi i 

statistikave nga SIMP për këto të tri komunitete veç e veç, gjë që mundëson monitorimin e gjendjes për 
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tregues si numri dhe përqindja e punëkërku esve të regjistruar, punëkërkuesve për të cilët është 

ndërmjetësuar punësimi, pjesëmarrësve në trajnime profesionale dhe masa tjera aktive të tregut të 

punës, etj. 

 

• Megjithëse nuk janë zbatuar kuota për pjesëmarrjen e këtyre komuniteteve në masa aktive të tregut 

të punës gjatë vitit 2018, çështja e punësimit të këtyre komuniteteve është trajtuar gjerësisht në 

dokumenti kryesor politikë bërës në fushën e promovimit të punësimit nga MPMS, Politika e Punësimit 

për Agjencinë e Punësimit të Republikës së Kosovës 2019 – 2021. Ky dokument ka vënë targete vjetore 

për përfshirjen e komuniteteve rom, ashkali e egjiptianë në masa aktive të tregut të punës të ofruara 

nga APRK në vitet në vijim. Mirëpo, duhet theksuar se këto targete janë më të ulta sesa ato të parapara 

në Strategji, duke synuar përfshirje prej 6 për qind në vitin 2021, përderisa Strategjia parasheh përfshirje 

prej 10 për qind. Gjithashtu, gjatë vitit 2018 pjesëmarrja ka qenë vetëm 2.6 për qind. Meqë këto targete 

janë minimumi që duhet arritur, rekomandohet që të bëhen përpjekje që këto targete të tejkalohen. 

 

Integrimi i komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në sistemin arsimor në 

Kosovë në vitin 2018 

Prishtinë, me 22 shkurt, është bërë prezantimi i raportit “Integrimi i komuniteteve rom, ashkali dhe 

egjiptian në sistemin arsimor në Kosovë në vitin 2018”. Pjesëmarrës në këtë prezentim ishin përfaqësues 

të shoqërisë civile që ndihmojnë në përmirësimin e përfshirjes në arsim të nxënësve rom, ashkali dhe 

egjiptian. 

Ky raport është përgatitur si një përpjekje për të 

ndjekur zbatimin e Strategjisë së integrimit të 

komuniteteve rom dhe ashkali në shoqërinë 

kosovare (2017-2021), me fokus të qartë në 

dimensionin e arsimit. Veç kësaj, raporti i 

monitorimit përfshin gjithashtu masat dhe 

aktivitetet e pjesëve të PSAK 2017-2021 për 

integrimin e komunitetit rom, ashkali dhe egjiptian 

për periudhën 2017-2021. 

Metodologjia e përdorur për këtë vlerësim është 

bërë duke u bazuar në të dhënat nga raportet dhe 

statistikat në dispozicion në nivel kombëtar dhe 

nivel komunal në njërën anë dhe të dhënat e 

mbledhura nga komunat dhe MASHT 

Sa i përket pjesëmarrjes së studentëve nga 

komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian duket të jetë një prirje shumë premtuese. Numri i studentëve nga 

komunitetet ashkali dhe egjiptiane ka shënuar rritje në të gjitha nivelet e arsimit. Ndërkaq, numri i 

nxënësve nga komuniteti rom ka pas gjithashtu një rritje në të gjitha nivelet, me përjashtim të klasave 1-

9 (fillore dhe të mesme të ulëta). 
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Të dhënat nga MASHT kanë treguar se ka pasur 75 studentë nga tre komunitetet të cilët janë regjistruar 

në institucionet publike të arsimit të lartë në Kosovë në vitin akademik 2017/2018.  

Rastet e braktisjes së shkollimit nga nxënësit të raportuara nga MASHT SMIA për dy vitet e fundit 

(2016/2017 dhe 2017/2018) të shkollimit ka rënë për të tre komunitetet. Nga gjithsej 119 nxënës të cilët 

braktisën shkollimin në vitet 2016/2017 numri u zvogëlua në 88 në vitet 2016/2017.  

Në lidhje me mbështetjen për të motivuar familjet që t’i dërgojnë fëmijët e tyre në shkollë dhe për ta 

vazhduar atë deri në fund, PSAK 2017-2021 ka paraparë një masë të ofrimit të bursave për nxënësit që 

shkojnë në shkollat e mesme. Të dhënat nga MASHT tregojnë se për studentët e komuniteteve rom, 

ashkali dhe egjiptian, të cilët vazhdojnë shkollimin e mesëm të lartë, janë ofruar gjithsej 600 bursa (secila 

300 euro). Në vitin paraprak (2017), MASHT ka ofruar 507 bursa. Pra, ekziston një trend në rritje dhe kjo 

duket se vendoset nga disponueshmëria e financimit të donatorëve për këtë fond të bursave. 

Raporti arrin në përfundimin se pjesëmarrja e nxënësve rom, ashkali dhe egjiptianë është shumë 

premtuese dhe se një trend pozitiv mund të vërehet. Përveç statistikave, takimet dhe intervistat me 

autoritetet komunale kanë treguar se situata po përmirësohet edhe në lidhje me interesin e familjeve për 

arsiminin e fëmijëve të tyre.  

Programet e bursave për nxënësit rom, ashkali dhe egjiptian në arsimin e mesëm 

të lartë në Kosovë 

Prishtinë, me 22 shkurt, është 

bërë prezantimi i raportit 

tematik “Programet e bursave 

për nxënësit rom, ashkali dhe 

egjiptian në arsimin e mesëm 

të lartë në Kosovë”. 

Pjesëmarrës në këtë 

prezentim janë përfaqësues të 

shoqërisë civile që ndihmojnë 

në përmirësimin e përfshirjes 

në arsim të nxënësve rom, 

ashkali dhe egjiptian. 

Sipas Planit Strategjik të 

Arsimit në Kosovë 2017-2021 - 

Rezultati 1.4 pritet që përmes 

bursave të arrihet përfshirja e 

fëmijëve rom, ashkali dhe egjiptianë në arsimin e mesëm të ulët dhe të mesëm të lartë do të rritet me 

20%. Plani Strategjik i Arsimit në Kosovë 2017-2021 thotë se: në arsimin e mesëm të lartë, ku pjesëmarrja 

e këtyre komuniteteve është shumë e ulët, përveç lehtësimit të regjistrimit, duhet të merret parasysh 

mundësia e sigurimit të bursave për arsimim. Sipas Raportit të Vlerësimit për Zbatimin e Strategjisë për 

Përfshirjen e Komuniteteve Rom dhe Ashkali në Shoqërinë Kosovare në vitin 2017, vetëm 65% e fëmijëve 
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janë të përfshirë në arsimin e mesëm të ulët, (një në pesë) të moshës së shkollës së mesme të ulët janë 

plotësisht jashtë shkollës.  

Në vitin shkollor 2017/18, numri i nxënësve rom, ashkali dhe egjiptianë në arsimin fillor dhe të mesëm të 

ulët është 5.693, që paraqet një rritje prej 2.7% në krahasim me vitin shkollor 2016/17, kur ishin 5.542 

fëmijë, prej të cilëve 1,276 ishin rom, 3,398 ashkali dhe 868 ishin egjiptianë.  

Përderisa, në arsimin e mesëm të lartë, më pak se një e treta (30%) e fëmijëve të moshës përkatëse ndjekin 

arsimin e mesëm të lartë, ndërsa shumica e tyre (60%) janë tërësisht jashtë shkollës.  

Në 2018, 785 nxënës rom, ashkali dhe egjiptianë në arsimin e mesëm të lartë në Kosovë iu përgjjigjën 

thirrjes për bursa të publikuara nga MASHT. Nga 785 nxënës rom, ashkali dhe egjiptianë në arsimin e 

mesëm të lartë të cilët kanë aplikuar, 600 prej tyre iu janë ndarë bursa dhe 185 ishin të pasuksesshëm. 

Nga 600 fituesit e bursave 313 ishin femra dhe 287 ishin meshkuj, sipas etnisë 209 ishin rom, 196 
egjiptianë dhe 195 ashkali. Shumica e bursave u janë ndarë studentëve të cilët jetojnë në Gjakovë, Prizren, 
Ferizaj dhe Istog. Vetëm këto katër komuna përbëjnë 50.1% të bursës totale të ndarë. 
 
Programi aktual i bursave i udhëhequr nga MASHT dhe i mbështetur nga KFOS, VoRAE, HEKS, REF po 
përmbush objektivin e përcaktuar në PSAK 2017-2021 për përfshirjen e nxënësve rom, ashkali dhe 
egjiptianë në arsimin e mesëm të lartë. Secili nxënës bursist rom, ashkali dhe egjiptian në arsimin e mesëm 
të lartë merr 30 euro në muaj, 300 euro në vit. Akterët raportojnë se kjo përkrahje financiare për nxënësit 
rom, ashkali dhe egjiptianë në arsimin e mesëm të lartë ka pasur ndikim në rënien e braktisjes së 
shkollimit.  
 
Mbështetja me bursa për nxënësit rom, ashkali dhe egjiptianë në arsimin e mesëm të lartë arrin vlerën 

prej 180,000.00 euro në vit. Programi i udhëhequr nga MASHT-in dhe mbështetur nga donatorët ka 

rezultuar të jetë shumë efektiv. Programi ka filluar në 2014/2015 dhe ende është aktiv. Akterët dhe 

donatorët janë në favor që një program i tillë duhet të vazhdojë edhe në vitet në vijim 

Takim pune i organizuar nga RIO me organizata të shoqërisë civile nga rajoni 

 

Me 26-28 shkurt 2019 ekipi i Projektit KOSINT 2020 po përfaqëson Kosovën në takimin rajonal që po 

zhvillohet në Beograd me pjesëmarrjen e ekipit të veprimit të RCC dhe organizatave të shoqërisë civile që 

punojnë me komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian nga Kosova, Mali i Zi, Serbia, Bosnja dhe Hercegovina, 

Maqedonia, dhe Turqia. 
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Takimi, i organizuar në formën e punëtorisë interaktive, është i organizuar nga Roma Initiatives Office 

(RIO) në kuadër të Roma Integration 2020 (RI2020). 

Kjo punëtori u bazua në fazën e re të integrimit te romëve në shoqëri dhe ndikimi i përmirësimit të zbatimit 

të politikave në procesin e integrimit në BE. Për më tepër, u diskutua komunikmi strategjik për secilin 

shtet, dhe mundësite për bashkëpunim mes shteteve për një komunikim më të mirë. 

 

Qendra për mësim-nxënie në Shtime (SHLC) festoi 10 vjetorin e themelimit 

Në praninë e mbështetësve të shumtë nga drejtoritë komunale të Shtimës për arsim, kulturë, rini e sport, 

shëndetësi, drejtorëve të shkollave fillore, drejtoreshës së çerdhës, përfaqësuesve të Policisë së Kosovës, 

organizatave partnere, vullnetarëve e stafit të organizatës sonë, si dhe shumë mysafirëve tjerë të nderuar, 

Balkan Sunflowers Kosova shënoi 10 

vjetorin e punës së qendrës sonë në 

Shtime. 

Hapja e manifestimit u bë nga 

Koordinatorja e Qendrës në Shtime, 

Diarta Vishesella, ndërsa fjalë rasti 

mbajtën drejtori i Drejtorisë për Arsim z. 

Mensur Neziri, koordinatorja e pare e 

qendrës dhe tashmë drejtoresha e 

shkollës Emin Duraku znj. Jasmine Hysaj-

Xhakli, si dhe drejtori i Balkan Sunfloëers 

Kosova z. Muhamet Arifi. Në fund për të pranishmit u organizua edhe një koktej rasti dhe u bë prerja e 

tortës së 10 vjetorit. 

Punëtori me nxënës, mësimdhënës dhe drejtorë të shkollave për muajin e 

internetit të sigurt 

 

Në vazhdën e aktiviteteve për muajin e internetit të sigurt për fëmijë nga Qendra për Studime të 

Avancuara FIT dhe Qendra për Arsim e Kosovës KEC, është mbajtur një punëtori me nxënës, mësimdhënës 

dhe drejtorë të shkollave përfituese të projektit “Promovimi dhe Mbrojtja e të Drejtave të Fëmijës”. 



 Buletini II, Shkurt 2019 

Gjatë punëtorisë fëmijët mësuan për rreziqet në internet dhe bën ftesë për të gjithë që të bashkohen dhe 

të angazhohen me të tjerët duke treguar respekt për të siguruar një përvojë digjitale më të mirë. Fëmijët 

ekspozuan punimet të ndryshme të tyre për sigurinë në internet dhe postuan fotografi me mesazhe 

pozitive në rrjtete sociale. 

Motoja për Ditën e Internetit të Sigurt 2019 është "Së bashku për një internet më të mirë ", një thirrje për 

të gjithë akterët që të punojnë në krijimin e një interneti më të mirë për të gjithë, sidomos për përdoruesit 

e moshës më të re.  

Duke filluar si nismë e projektit EU Safe Borders në vitin 2004 e pastaj duke vazhduar me Rrjetin Insafe në 

vitin 2005, Dita e Internetit të Sigurt është rritur përtej zonës fillestare gjeografike dhe tanimë shënohet 

në më shumë se 140 shtete anembanë botës. Me mbështetjen e Komisionit Evropian, Dita e Internetit të 

Sigurt synon të rrisë vetëdijësimin për rreziqet në internet dhe zgjedh një temë e cila i pasqyron çështjet 

aktuale. 

Trajnimi “Hartëzimi i Komunitetit nga të Rinjtë” 

Në kuadër të Programit ASSET, i financuar nga USAID, në gjimnazin 'Eqrem Çabej' në Vushtrri po mbahet 

trajnimi 1-ditor “Hartëzimi i Komunitetit nga të Rinjtë” për nxënësit dhe mësimdhënësit e shkollës. 

“Hartëzimi i komunitetit nga të rinjtë” i pajis të rinjtë me shkathtësi të mbledhjes, analizës, raportimit dhe 

shpërndarjes së informatave lidhur me resurset në komunitet, dhe përdorimin e këtyre shkathtësive në 

tregun e punës. Ata pajisen gjithashtu me shkathtësi të buta të rëndësishme siç janë shkathtësitë e 

zgjidhjes së problemeve, shkathtësitë e të menduarit kritik, shkathtësitë e të dëgjuarit aktiv dhe punës 

ekipore. 

Programi ASSET zbatohet nga Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) në partneritet me Fhi360 dhe Crimson 

Capital Corp. 
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U lansua projekti i ri PEACOCK  

Në PHZH- Pädagogische Hochschule 

Zürich, u lansua projekti i ri PEACOCK 

(Paqe përmes Bashkëpunimit, 

Kompetencave dhe Njohurive në 

Maqedoni dhe Kosovë). 

Në takim morrën pjesë përfaqësuesit 

e KEC-it si dhe kolegët tanë nga PHZH 

nga Cyrihu dhe MCEC nga Maqedonia. 

 

 

 

Dita Ndërkombëtare e Internetit të Sigurtë 

Me 06 shkurt 2019, në Shtime 

BRAN në kuadër të Ditës 

Ndërkombëtare të Internetit 

të Sigurtë ka realizuar tryezën 

e rrumbullakët me temën: 

Njohurit e të rinjëve për 

përdorimin e internetit të 

sigurtë me mbi 30 të rinjë të 

komunës së Shtimes.  

Ku, panelistët para të rinjve 

folen edhe për sigurin në 

internet e me theksë të 

vecantë në sigurin e parave 

virtuale si dhe ndikimin e 

internetit në jetën sociale, 

varësinë dhe rreziqet. 

Më pastaj me të rinjt u 

diskutua edhe sa janë të 

njoftuar për mbrojtjen në internet dhe sa është punuar deri më tani për të vetëdijësuar të rinjt për rreziqet 

e mundshme që mund t’i hasin gjatë përdorimit të internetit. 

Gjithashtu, sa i përket edukimit për TIK, BRAN ka organizuar trajnim për pakon e Microsoft Office me 15 

të rinjë të komunës së Shtimes. 

Tryeza dhe trajnimi u realizuan në kuadër të projektit “Edukimi për TIK i të rinjve të komuniteteve Ashkali, 

Egjiptian dhe Rom” të financuar nga Ministria e Inovacionit dhe Ndërmarrësisë. 
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Fushata Vetëdijësuese Shëndetësore “ Virusët dhe gripët” 

Me 20.02.2019 dhe 26.02.2019 - në lagjet “7 

Shtatori” në Pejë dhe Vitomiric të banuara 

nga komuniteti Rom, Egjiptian dhe 

Ashkalinjë “Syri i Vizionit“ në kuadër të 

projektit “ PROSPECT+” ka organizuar 

fushata vetëdijësuese shëndetësore për 

“Virusët dhe Gripet”. Duke marë parasysh 

shqetësimet dhe rastet e identifikuara nga 

këto virusë ne kemi pa të arsyeshme që të 

organizojmë fushata të tilla në mënyre që të 

informojmë komunitetin për rreziqet, 

pasojat dhe simptomat e virusit dhe gripit 

në fjalë, kështu duke iu spjeguar se si duhet mbrojtur nga ky viruse çfarë duhet bërë në raste të tilla, dhe 

cilat janë kategorite apo moshat të cilat preken më lehtë nga këta virus dhe gripë. Pjesëmarja në fushata 

të tilla apo dhe organizime është çdo here e kënaqshme dhe familjarët e komuniteteve janë kurioz për 

temat që do shtjellohen apo diskutohen dhe në vazhdimësi bëjnë pyëtje për temat të cilat diskutohen.  

 

Aktiviteti Ndërkulturorë “ 17 Shkurti” 

Me 19.02.2019 – Në SH.F.M.U “ Xhemajl Kada” 

në Pejë dhe “ 7 Shtatori” në Vitomiric “Syri i 

Vizionit” në kuadër të projektit “PROSPECT+” ka 

organizuar aktivitetin ndërkulturorë 

“17Shkurti” me fëmijët e komuniteteve Rome, 

Egjiptian dhe Ashkalinjë , të cilët fëmijë vijojnë 

mësimin plotësues në këto qendra. Fëmijët e 

këtyre qendrave mësimore kanë pregatitur orë 

letrare dhe gjithashtu kanë punuar tema të 

ndryshme me poezi dhe vizatime kushtuar ditës 

së “17Shkurtit” me të cilat punime kanë 

dekoruar dhe klasën. 

Qëllimi i këtij aktiviteti ka qene që fëmijët të njohin datat e rëndësishmë që kanë shënuar dhe shënojnë 

histori në vendin ku jetojnë dhe të kuptojnë rëndësine e tyre. 
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Fushata vetëdijësuese “Higjiena e nxënësve në shkolla” 

Në kuadër të projektit "Mbështetje në integrim dhe fuqizim për 

të kthyerit Romë, Egjiptian dhe Ashkalinjë përmes kapaciteteve 

në arsimin fillor" i cili implementohet nga Syri i Vizionit dhe 

mbështetet nga Agjensioni Gjerman për Bashkëpunim 

Ndërkombëtar - GIZ', më 14 shkurt nëpër 6 qendrat mësimore të 

cilat funksionojnë pranë shkollave fillore përkatëse të komunave 

të Pejës, Klinës dhe Istogut, u zhvillua një fushatë vetëdijësuese 

për nxënësit e mesimit plotësues mbi temën "Higjiena e nxënësve 

në shkolla". Gjatë këtij aktiviteti me nxënësit e klasëve të ulta dhe 

të larta, nga ana e edukatoreve iu shpjegua fëmijëve rëndësia që 

ka për shëndetin mbajtja e higjienës së duhur personale, të 

rrobave si dhe të mjedisit përkatës. Përvec ligjëratave dhe 

bashkëbisedimit me nxënësit, tema u trajtua edhe përmes 

formave kreative dhe argëtuese gjatë të cilave edhe vet nxënësit 

ishin protagonistë të bartjes së këshillave dhe porosive rreth 

Higjienës Personale tek shokët dhe shoqet e klasës. Pjesë e rëndësishme e këtij aktiviteti ishte edhe pajisja 

me broshura shpjeguese dhe ilustruese për higjienën e Nxënësve në shkolla. Për t’a stimuluar akoma më 

shumë ndjenjën e mbajtjes së higjienës së rregullt personale, nxënësve të mësimit plotësues iu dhuruan 

edhe pako me elementet e domosdoshme për mbajtjen e higjienës së përditshme. 

 

Aktivitet ndërkulturor për përvjetorin e Pavarësisë së Kosovës 

Një aktivitet tjetër që zakonisht e zgjon 

kurreshtjen e nxënësve është edhe 

manifestimi për nderë të 17 shkurtit – 

përvjetorit të pavarësisë së Kosovës. Poashtu 

edhe në 6 qendrat mësimore të shkollave 

fillore të Cigës, Zahaqit, Kliqinës, Klinës dhe 

Zallqit u shënua kjo datë e rëndësishme 

historike. Nxënësit e mësimit plotësues me 

organizimin dhe mbështetjen e tutoreve, 

zhvilluan aktivitete të ndryshme festive dhe 

argëtuese për nderë të përvjetorit të 11’të të 

shpalljes së pavarësisë. Përmes vizatimeve, 

dizajnimeve, poezive dhe punimeve të tjera 

artistike, nxënësit e komuniteteve të 

ndryshme e përkujtuan 17 shkurtin. Këto punime të nxënësve përvec anës artistike dhe argëtuese që tek 

fëmijët është gjithnjë e më befasuese, bartnin edhe porosi të fuqishme që ata i kanë në mendjet dhe 

zemrat e tyre: për një shoqëri më të drejtë, një shkollë më të mirë dhe një Kosovë më të bukur.  
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Fillon aktiviteti i ragbit për fëmijët e Fushë Kosovës 

Që nga muaji shkurt, fëmijët e Fushë e 

Kosovës kanë mundësinë që të luajnë 

ragbi (rugby). Stafi i The Ideas Partnership 

në bashkëpunim me Balkan Lynx Rugby 

Club ka filluar me organizimin e sesioneve 

të ragbit çdo të shtunë për fëmijët e të 

gjitha komuniteteve në Fushë Kosovë të 

moshave 6-12 vjeç. Ky aktivitet mbahet në 

oborrin e shkollës “Selman Riza”, dhe 

fasilitohet nga vullnetarët tanë dhe 

vullnetarët e Balkan Lynx Rugby Club. Në 

sesionin e parë, më shumë se 100 vajza 

dhe djem morën pjesë në mësimet e 

ragbit. Falenderojmë Ambasadorin 

Britanik, Ruairi O’Connell, për mbështetjen në organizimin e këtij aktiviteti. 

 

Të rinjtë e Janjevës trajnohen për programim dhe kodim 

Dhjetë të rinj nga komuniteti shqiptar dhe rom nga Janjeva kanë filluar trajnimin intenziv trejavor për 

programim dhe kodim në kuadër të 

projektit Tech Heroes, falë 

bashkëpunimit me Akademinë 

jCoders në Prishtinë. Ky trajnim 

synon në përgatitjen e këtyre të 

rinjëve për të identifikuar një 

problem në komunitetin ku ata 

jetojnë dhe për të rekomanduar 

zgjidhje përmes përdorimit të 

teknologjisë. 

E falenderojmë Akademinë jCoders 

si dhe stafin e qendrës sonë në 

Janjevë për inicimin e këtij bashkëpunimi dhe ofrimin e kësaj mundësie për të rinjtë e Janjevës. 
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Stafi i TIP mban trajnim me temën “Ngacmimet seksuale në punë dhe 

ngacmimet ndaj fëmijëve” 

 

Gjatë muajit shkurt, stafi i The Ideas Partnership mori pjesë në trajnimin e mundësuar nga EDI Project me 

temën “Ngacmimet seksuale në punë dhe ngacmimet ndaj fëmijëve”, ku u flit më shumë rreth identifikimit 

të këtyre rasteve dhe hapat për adresimin e tyre. 

Në këtë trajnim të pranishëm ishin edhe përfaqësues nga Qendra për Punë Sociale dhe shkolla Selman 

Riza në Fushë Kosovë, si dhe organizata partnere Balkans Sunfloëers Kosova. 

EDI Project është projekt i financuar nga Agjensioni Austriak për Zhvillim që synon në fuqizimin e 

komuniteteve minoritare në Kosovë përmes edukimit, dialogut dhe përfshirjes në proceset 

vendimmarrëse lokale. The Ideas Partnership është partner implementues i këtij projekti. 

Ligjerata mbi të drejtat e fëmijëve dhe dhunës në baza gjinore/dhunës në familje 

Gjatë muajit shkurt, janë realizuar me sukses dy ligjerata mbi të drejtat e fëmijëve dhe dhunës në baza 

gjinore/dhunës në familje, në Komunen e Deçanit, në SH.F.M.U “Rexhep Kadria”, fshati Pemishte dhe në 

SH.F.M.U. “DRITA”, fshati Gramaqel. Të dy shkollat ishin një shembull për pjesën rinore të shoqërise 

multiethnike të Kosovës! Në prezencen e stafit pëgjegjes të shkollave është ligjeruar për rreth 50 nxënës 

të klasave fillore të mesme. 

Nxënësit ishin shumë kurioz në 

temat e ligjeratave dhe 

kontribuan me pyetje 

frekuente dhe komente te tyre 

qe ky aktivitet te realizoj 

pritshmeritë e larta.  

Ky aktivitet realizohet nga 

RROGRAEK me perkrahjen e 

Programit Angazhimi për Barazi 

– E4E, i financuar nga Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar - USAID dhe zbatuar 

nga Qendra e Trajnimeve dhe Burimeve për Avokim - ATRC 
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Takim me nënkryetaren e Komunës së Suharekës dhe aktivitetet në këtë komunë 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gjatë muajit shkurt, stafi i projektit PROSPEKT + që zbatohet nga OJQ Nevo Koncepti ka zhvilluar një takim 

me nënkryetaren e Komunës së Suharekës, Mihrije Suka. Qëllimi i takimit ka qenë njoftimi i autoriteteve 

komunale me punën e organizatës në fshatrat Leshan, Tërrnje, Gelancë sikurse edhe bashkëpunimi për të 

qenë pjesë e grupit për monitorimin e Strategjisë për integrimin e komuniteteve Rom, Ashkali dhe 

Egjiptian. Në takim është vlerësuar bashkëpunimi i dyanshëm. 

Disa nga aktivitetet në fshatin Leshan dhe Tërrne të Suharekës ishin takimi me ekipin e mësimdhënësve 

dhe grupet për parandalim në kuadër të shkollës“Vaso Pashë Shkodrani” për parandalim dhe reagim ndaj 

braktisjes së shkollimi, raportimi i mungesave të nxënësve me kohë dhe identifikimi i nxënësve me 

rrezikun potencial për braktisjen e shkollës. Gjithashtu në këtë shkollë, u bënë aktivitete me 

bashkëmoshatarët të ndihmojnë njëri-tjetrin me detyrat e shtëpisë, socializimi mes fëmijëve dhe rritjes 

së performansës arsimore të tyre. 

Këto aktivitete janë realizuar në kuadër të projektit PROSPEKT +, që financohet nga Fondacioni Kosovar 

për Shoqëri të Hapur (KFOS) me mbështetjen e Qeverisë Gjermane dhe Fondacionit Gjerman Karl Kübel 

Stiftung für Kind und Familie (KKS). Projekti zbatohet në Komunën e Suharekës dhe ka për qëllim të 

kontribuojë në Promovimim dhe integrimin e fëmijëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në 

Kosovë. 


