
 

Samiti i Poznanit: Deklarata për integrimin e Romëve në procesin e zgjerimit në 

BE e Ballkanit Perendimor 

 
 

Me datat 3 deri me 5 korrik, u mbajt Samiti i vendeve të Ballkanit Perëndimor në Poznan, Poloni. Ky 

sumiti përfshiu tema ne fusha të ndryshme të bashkëpunimit mes vendeve te Ballkanit Perëndimor. 

Ndër të tjera, gjithashtu Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal - RCC për Integrimin e Romëve 2020, organizoi 

një panel në këtë samit dhe prezantoi "Deklaratën e vendeve të Ballkanit Perëndimor për integrimin e 

Romëve në Procesin e Zgjerimit në BE: nga Fjalët në Vepra". Kjo deklaratë është një energji e re dhe një 

angazhim i ri për bashkëpunimin rajonal dhe perspektivën e BE-së. 

Në këtë samit morrën pjësë edhe përfaqësues të qeverisë dhe përfaqësues të shoqërisë civile të secilit 

shtet, përfshirë edhe Kosovën. 

 

Pikat kryesore të deklaratës janë si vijon: 

 

Ne, Kryeministrat e Ballkanit Perëndimor, ritheksojmë angazhim tonë për integrimin e romëve në 

shoqëritë tona dhe premtojmë të rritim përpjekjet tona si pjesë e procesit të zgjerimit të Bashkimit 

Evropian dhe bashkëpunimit rajonal. 

BULETINI VII KORRIK 2019  
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Me këtë miratohet Deklarata e Partnerëve të Ballkanit Perëndimor për Integrimin e Romëve në procesin 

e zgjerimit në BE nga të cilat ne bëjmë një angazhim për të vazhduar dhe përmirësuar përpjekjet për 

barazi të plotë dhe integrim të romëve, veçanërisht përmes implementimit dhe përcjelljes së 

konkluzioneve të përbashkëta të Seminareve të Romëve, si vijon: 

 

1. Zotohen për arritjen e objektivave të mëposhtëm: 

a. Punësimi: Rritja e shkallës së punësimit të romëve në sektorin publik në shkallën proporcionale të 

pjesëmarrjes të romëve në popullsinë e përgjithshme; Rritja e shkallës së punësimit midis romëve të 

paktën 25 përqind; 

b. Strehimi: Kudo që të jetë e mundur, të legalizohen të gjitha vendbanimet joformale ku jetojnë 

Romët; ose të sigurohet strehim i përhershëm, i mirë, i përballueshëm dhe jo të segreguara për Romët 

që aktualisht të jetojnë në vendbanime joformale që nuk mund të legalizohen për arsye të justifikuara; 

c. Edukimi: Rritja e nivelit të regjistrimit dhe përfundimit të arsimit fillor të romëve në 90 përqind, dhe 

regjistrimi dhe shkalla e përfundimit të arsimit sekondar të romëve në 50 përqind; 

d. Shëndeti: Sigurimi i mbulimit universal të sigurimit shëndetësor në mesin e romëve të paktën 95 

përqind ose me normën e barabartë për pjesën tjetër të popullatës; 

e. Regjistrimi civil: të sigurohemi që të gjithë romët të jenë të regjistruar në regjistrat civilë. 

f. Mosdiskriminimi: Të forcohen strukturat e qeverisë për të mbrojtur kundër diskriminimit dhe të 

vendoset një nën-divizion specifike për mosdiskriminimin e romëve brenda organeve zyrtare të 

mosdiskriminimit për të përpunuar ankesat nga romët, të ofrojnë mbështetje ligjore për të viktimat 

dhe të identifikohen skemat e diskriminimit, përfshirë diskriminim institucional dhe i fshehur; 

 

2. Merret përsipër të përdorën të dhënat në dispozicion (përfshirë rezultatet të Anketës Rajonale të 

Romëve të Ballkanit Perëndimor 2017) për të formuluar politika të bazuara në prova për integrimin e 

romëve, dhe angazhohen për krijimin e një mekanizmi të duhur për monitorim dhe raportimi mbi 

zbatimin e politikave rome; 

 

3. Sigurimi i forcimit dhe mbështetjes ndaj Pikave Kombëtarë të Kontaktit të Romëve si një mekanizëm 

gjithëpërfshirës për koordinimin dhe zbatimin e objektivave; 

 

4. Pajtohemi për të zhvilluar, miratuar dhe zbatuar standarde rajonale për buxhetimin publik lidhur me 

integrimin e romëve për rrjedhën kryesore dhe politikat e synuara, përdorimi dhe rritja e buxhetimit 

publik, si qendror ashtu edhe lokal, që të arrij deri te komunitetet rome për të arritur objektivat e 

lartpërmendur, përdorimi i financimit të donatorëve në dispozicion, përfshirë Instrumentin e Para-

anëtarësimit, për të avancuar statusin e romëve; 

5. Angazhimi për krijimin e kanaleve dhe mekanizmave zyrtarë për përfshirje të përbashkët të qeverive 

lokale dhe komunitetet  të romëve në formulimin e politikave, vendimmarrjes, zbatimin dhe 

monitorimin e përpjekjeve të ndërmarra që të arrihen objektivat e kësaj deklarate. 

 

Secila prej palëve do të zbatojë këtë Deklaratë deri në datën që shteti të bëhet vend anëtar i Bashkimit 

Evropian. 

 

Deklarata e plotë është e publikaur në këtë link:  https://www.rcc.int/docs/464/declaration-of-western-

balkans-partners-on-roma-integration-within-the-eu-enlargement-process  

https://www.rcc.int/docs/464/declaration-of-western-balkans-partners-on-roma-integration-within-the-eu-enlargement-process
https://www.rcc.int/docs/464/declaration-of-western-balkans-partners-on-roma-integration-within-the-eu-enlargement-process
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20 vjetori i themelimit të Balkan Sunflowers 

 

Më 02 korrik, ishte 20 vjetori i themelimit të 

Balkan Sunflowers në Kosovë. Për të festuar 

këtë përvjetor u organizua manifestimi me të 

ftuar që ishin bashkëpunëtorë, donatorë, 

institucione, punëtorë e vullentarë të BSF gjatë 

këtyre 20 viteve. Gjatë manifestimit u shfaqën 

të arriturat e BSF. 

Balkan Sunflowers gjatë 20 viteve, ka pasur me 

qindra projekte, duke filluar me programin e 

filmave dhe videove në Pejë dhe Plemetinë, ku 

shumica e të rinjëve që kanë qenë pjesë e këtij 

programi sot kanë pozita të mira në këtë 

industri. 

Gjithashtu, pjesë e rëndësishme e BSFK janë 

edhe fushatat e avokimit, ku përmes projekteve 

të ndryshme BSFK në vazhdueshmëri ka qenë 

aktive me fushata avokuese në fushat e përfshirjes në shërbimet sociale, punësim, edukimin e fëmijërisë 

së hershme, programet e qendrave për mësim, hapësira publike, mbrojtjen e mjedisit dhe art. 

Një ndër programet kryesore të BSFK është Rrjeti i Qendrave Mësimore (LCN) i cili mbështet suksesin e 

fëmijëve në shkollë, në familjen e tyre dhe në komunitetin e tyre përmes një programi të integruar të 

edukimit dhe zhvillimit në një ambijent të kujdesshëm dhe të sigurt. Këto qendra mësimore arrijnë 

përafërsisht 610 fëmijë çdo ditë në 4 komuna. Gjatë viteve 2007-2019, 1710 fëmijë morën pjesë në 

programet parashkollore të BSFK në 6 Qendra Mësimore. Stafi i BSFK-së ndihmoi rreth 635 të rinj për t'u 

regjistruar në shkollat e mesme. BSFK ka shërbyer 1.5 milion ushqime për fëmijët që ndjekin aktivitetet e 

LCN. Materialet e edukimit u ofruan një herë në muaj për rreth 600 fëmijë. 

Programi i Mediatorëve është gjithashtu program shumë i suksësshëm, ku Mediatorët janë trajnuar nga 

ekspertë të arsimit. Ndërsa i përkasin komuniteteve ku ata punojnë, ata kanë qasje më të lehtë në 

familje sesa punonjës të tjerë institucional. Detyrat kryesore të mediatorëve janë: sigurimi i regjistrimit 

të fëmijëve në shkollë, parandalimi i ndërprerjes së vijimit të shkollës, identifikimi i problemeve që 

nxënësit mund të përballen në lidhje me shkollimin e tyre dhe të zbatojnë veprime korrektuese, si dhe 

ndërmjetësimin mes familjeve, shkollave dhe administratave komunale. Përafërsisht 10,000 njerëz kanë 

përfituar nga ky program. 

BSFK do të vzhdojë të punojë dhe të ndikojë pozitivisht në jetën e grupeve të margjinalizuara. 
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Programi veror i Balkan Sunflowers Kosova 
  
Programi veror i Balkan Sunflowers Kosova po mbahet në edicionin e tij të 12-të këtë vit. Në të marrwn 
pjesë me qindra fëmije në baza 
ditore në 5 qendrat e rrjetit te 
qendrave për mësim-nxënie. Si pjesë 
e secilit kamp veror, edhe këtë vit 
janë paraparë shumë shetitje, vizita 
në institucione, objekte e 
monumente të rendesisë së veqantë.  
 
Disa nga temat që po zhvillohen gjate 
ketij programi veror i cili ka filluar me 
8 Korrik dhe do te perfundoj me 2 
Gusht, janë Lojerat e Gjuetisë, 
Riciklimi, Gjallesat, Ndjenjat e mia 
dhe Arti, Sporti dhe Muzika, e keshtu 
me radhë.  
 
Vitin e kaluar nga programi veror 
kanë përfituar një numer rekord i fëmijëve, mbi 820, dhe ne synojmë që këtë vite të thyejme ketë 
rekord. 
 

Ndarja se certifikatave për punën vullnetare dhe përmbyllja e Kampit “Change-

Makers” 

 

Gjatë mbajtjes së kampit Change-Makers, Ministri, Drejtori i zyrës për zhvillim ekonomik në USAID 

Kosovo Brian Martalus, Zëvendës drejtorja e programit të Kosova Education Center - KEC Luljeta 

Demjaha dhe Drejtorja ekzekutive e TOKA-s Jehona Gjurgjeala, takuan kampistët e kampit "Change-

Makers" për ceremoninë e ndarjes së certifikatave për punën vullnetare që kanë bërë ata gjatë kampit. 
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Hapësirat e shkollave “Skënderbeu” dhe “Dëshmorët e Kombit” në Kamenicë, janë pajisur me dollapa 

dhe ulëse për kënd të leximit dhe klasë, falë kampistëve tanë dhe ne krenohemi me ta. 

Në përmbyllje, kampistët u ndanë të mallëngjyer nga eksperienca e paharrueshme që ua ofroi ky kamp. 

Ata u shoqëruan, luajtën, mësuan, punuan vullnetarisht e i kontribuan shoqërisë me ndihmën e tyre. 

Ne urojmë që ata të shumfishojnë sukseset e tyre në të ardhmen!  

Kampi "Change-Makers" financohet nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe Programi “Përkrahje 

Adoleshentëve pas Mësimit të Rregullt” (ASSET), i cili financohet nga USAID Kosovo, ndërsa zbatohet nga 

Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) në partneritet me FHI 360 dhe Crimson Capital Corp. 

 

Kampi veror 2019 në Prizren 

 

Nga data 8 deri me 12 korrik 2019, në Prizren është organizuar kampi veror 2019 për nxënësit. Të 

përfshirë në kampin veror kanë qenë fëmijët nga Komuna e Prizrenit dhe ajo e Suharekës. Gjithsejtë 

kanë qenë 110 pjesëmarrës në kampin veror 2019. 

Kampi është organizuar për kategori të ndryshme të fëmijëve të cenueshëm duke synuar të promovojë 

dhe mbështesë mirëqenien e tyre përmes aktiviteteve psiko-sociale dhe rekreative, të cilat janë  

realizuar nëpërmjet lojërave nga organizatat partnere. 

Ky aktivitet është realizuar në kuadër të projektit “Rrjeti i sigurt për mbrojtjen e fëmijëve – Faza III” i cili 

mbështetet nga fondacioni “Terre des hommes” dhe implementohet nga OJQ “Durmish Aslano” në 

partneritet me OJQ-në Nevo Koncepti. Në Kampin Veror pjesëmarrës kanë qenë edhe fëmijët nga 

Komuna e Suharekës të shkollave “Drita” në Gelancë dhe “Vaso Pashë Shkodrani” në Leshan nga projekti 

PROSPECT 3. 
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Asambleja e Fëmijëve të Prizrenit vizitoi Asamblenë e Fëmijëve në Ferizaj 

 

Me datën 10 korrik 2019Asambleja Komunale e Fëmijëve të Prizrenit ka realizuar vizitë në Asamblenë 

Komunale të Fëmijëve në Ferizaj. 

Në këtë takim fëmijët treguan përvojat e tyre lidhur me punën si asambleistë në komunat përkatëse, 

sfidat dhe sukseset të cilat i kanë arritur gjatë funksionimit të tyre si një organ, i cili vepron për ti 

mbrojtur të drejtat e fëmijëve. 

Asambleistët nga Komuna e Prizrenit njashtu u takuan me Drejtorin e Arsimit të Komunës së Ferizajt, i 

cili tregoi punën e kësaj drejtorie lidhur me mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve. 

Çështjet të cilat u diskutuan ishin hulumtimi i cili po realizohet nga ana e AKF-Prizren, si të adresohen 

rastet e shkeljes së të drejtave të fëmijëve, identifikimi i problemeve me të cilat bashkëmoshatarët e 

tyre ballafaqohen dhe pika të tjera të cilat kanë të bëjnë me të drejtat e fëmijëve.  

Fushata “Rrite me Dashni” 

Fushata “Rrite me Dashni” është organizuar nga Syri i Vizionit në partneritet me Save the Children Zyra 

në Kosovë, në bashkëpunim me Komisionin për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore, Persona të Pagjetur 

dhe Peticione, qytetarë, fëmijë, anëtarë të 

shoqërisë civile e deputetë kanë marshuar prej 

Kuvendit të Kosovës deri tek Sheshi “Zahir 

Pajaziti” duke kërkuar miratimin sa më të 

shpejtë të Ligjit për Mbrojtjen e të Drejtave të 

Fëmijëve. 

Fushata e Ndalimit të Ndëshkimit Trupor dhe 

Dhunës ndaj Fëmijëve “Rrite me Dashni”, u 

realizua në kuadër të programit tematik në 

fushën e mbrojtjes së fëmijëve dhe qeverisjes 

me të drejtat e fëmijëve “Detyrimi ynë për të 

Ardhmen – Mbrojtja e Fëmijëve dhe Qeverisja 
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e të Drejtave të Fëmijës” i cili implementohet nga organizata Syri i Vizionit, në partneritet me Save the 

Children, zyra në Kosovë. 

Qëllimi i kësaj fushate është rritja e vetëdijesimit të prindërve dhe të rriturve për pasojat që ka 

ndëshkimi trupor dhe përdorimi i dhunës dhe ushtrimi i dhunës me papuçe, si një dukuri mjaft e 

shprehur në ambientet familjare. 

Fushatë informuese nëpër lagje 

 

Gjatë muajit korrik, në kuadër të projektit Prospect+ 

financuar nga KFOS dhe implementuar nga “Syri i 

Vizionit” në lagjen “7 Shtatori” në Pejë dhe 

“Vitomiric” janë mbajtur fushatat informuese shtëpi 

për shtëpi, për trajnime për aftësim profesional 

mireqenie sociale si dhe punësimi në lagjet e 

komuniteteve Rome, Egjiptian dhe Ashkalinjë.  

 

 

Kamp veror dhe trajnim për studentët 

 

Nga data 19 deri më 22 korrik 2019, Roma Versitas Kosova ka organizuar trajnime në fushat e Avokimit, 

Motivimit, Aktivizmit Studentor dhe Vullnetarizmit. 

Trajnimi u mbajt në Durrës në Hotel Scampa ku 35 studentë nga komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian 

morën pjesë në seancat e trajnimit. 
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Gjatë këtyre tre ditëve, u zhvilluan edhe aktivitete të tjera në kampin veror në Shqipëri, si debat, dhe të 

gjitha aktivitetet kishin të bënin me temat e trajnimit. 

Për më shumë, studentët kanë pasur mundësinë të njihen me njëri-tjetrin dhe të krijojnë kontakte me 

studentët e qendrave të tjera nga qytetet e tjera të Kosovës, ku janë krijuar mundësi të reja 

bashkëpunimi midis studentëve. 

Konferencë për media nga KOMF  

 

Me 17 korrik, është mbajt një konferencë për media ku KOMF ka bërë thirrje nga institucionet 

përgjegjëse për rastin e vrasjes së 11 vjeçarit nga komuna e Fushë Kosovës. 

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve, KOMF, anëtarë e së cilës janë edhe disa organizata të 

rrjetit KOSINT 2020, organizoi një konferencë për shtyp në hotelin Sirius duke filluar nga ora 10:00. 

Qëllimi i konferencës ishte që të ofrojë informata lidhur me vrasjen e fundit të një fëmije të mitur në 

komunën e Fushë Kosovës i cili fëmijë i përket komunitetin jo shumicë që jeton në Kosovë. 

KOMF i ofroi informata policisë se viktima kishte shenja të dhunës dhe se fëmija ishte abuzuar më parë. 

Rasti i dhunës u raportua më parë tek autoritetet, por masat mbrojtëse nga ky institucion nuk kanë qenë 

të mjaftueshme. 

KOMF gjithasthu kërkon nga Inspektorati Policor i Kosovës që të hetojë nëse policia ka bërë neglizhencë 

të detyrës si dhe nga prokuroria e shetit të hetohet ky rast. 
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Kampet Verore 2019 ng VoRAE 

 

Ojq Vorae Ngo Kosova edhe këtë vit 

ka filluar javët e kampeve verore ku 

për dy vite radhazi ka bashkuar të 

rinj dhe të reja prej të gjitha 

komuniteteve në mbarë Kosovën 

nga grup mosha 15-24 vjec. 

Këto kampe për qëllim kanë që këta 

të rinj të kenë mundësi të njihen dhe 

të ndajnë mes vete eksperienca të 

ndryshme si dhe përmes lojërave të 

ndryshme të socializohen dhe të 

krijojn miqësi mes tyre. 

Për çdo vit Kampet Verore mbahen 

në lokacione të ndryshme ku këtë vit 

janë duke u mbajtur në Parkun e 

Gërmisë. Në këtë kamptë rinjët do të 

udhëhiqen nga mbikëqyrësit e 

projektit dhe vullnetar. 

Gjatë qendrimit dy ditor në këto 

kampe u trajtua tema "Zgjidhja e 

Konflikteve". Nga kjo temë 

organizohen lojëra dhe aktivitete 

gjithëpërfshirëse me qellim të 

solidarizimit dhe shmangies së konfliketeve duke filluar nga gjeneratat e reja e tutje. 

E bukura e krejt këtij aktiviteti është sepse ata po i njohin kulturat e njëri tjetrit varësisht nga cili 

komunitet vijn ata. 

Grupi i parë ishin nga Prizreni dhe Gjakova, grupi i dyte ishin nga Peja dhe Istogu, dhe grupi i tretë ishin 

nga Ferizaji, Lipjani dhe Fushë Kosova.  

Ky aktivitet financohet nga HDI dhe implementohet nga Ojq – VoRAE 
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The Ideas Partnership organizon kampin veror 2019 

Për vitin e dytë radhazi, The Ideas Partnership ka organizuar kampin veror, aktivitetet edukativo-

argëtuese të së cilit janë ofruar për rreth 100 fëmijë të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian nga 

Fushë Kosova. Kampi ka për 

qëllim promovimin e të 

drejtave të barabarta, 

zhvillimin e aftësive psiko-

sociale, shoqërimin dhe 

vetëdijësimin mbi kujdesin për 

natyrën. Për pesë ditë me 

radhë, fëmijët pjesëmarrës 

patën mundësinë të ndjekin 

aktivitetet e planifikuara nga 

animatorët, stafi dhe 

vullnetarët tanë në vende të 

ndryshme në rajonin e 

Prishtinës. 

Organizimi i kampit veror për vitin e dytë me radhë u mundësua falë bashkëpunimit dhe financimit 

zemërgjerë nga organizata Terre des hommes Kosovo.  

 

Elizabeth Gowing dhe Sa-punë shpërblehen për qytetari aktive 

 

Bashkëthemeluesja e The Ideas 

Partnership, Elizabeth Goëing, është 

shpërblyer me çmimin për Qytetari 

Aktive në ceremoninë “Për të mirën” 

të organizuar nga Mentor Dida në 

Prishtinë në muajin korrik. 

Znj. Gowing është nderuar për punën e 

saj bamirëse në Kosovë me fokus në 

biznesin social Sa-punë, që punëson 10 

gra të komuniteteve të ndryshme e që 

vijnë nga grupet e margjinalizuara e 

rurale në Kosovë. 

Çmimi i dhënë nderon punën dhe 

kontributin disa vjeçar të znj. Gowing dhe grave të Sa-punë në qytetarinë aktive në Kosovë. 
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Trajnim dy ditorë për Sipërmarrje 

 

Në fiilim të muajit korrik, në SHL-Kosova u mbajt trajnim dy ditorë për të rinjtë e Komunës së Rahovecit. 

Kosovo Center for Business Support (KCBS) ka mbajtur trajnim dy ditorë për Sipërmarrje. 

Të rinjtë nga SHL-Kosova morën informacione të rëndësishme nga kjo organizatë për përpilimin e një 

plan biznesi dhe në ditën e dytë këta të rinj i prezantuan idete e tyre për plan biznesi. 

Idetë me kreative me ndihmën e KCBS do të shëndrohen në projekt dhe ky projekt do te ketë mundësi 

të fitoj grante për themelimin e një biznesi të ri për të rinjtë e Komunës së Rahovecit. 

Pas përfundimit të këtij trajnimi të rinjtë edhe u certifikuan.  

 


