
 

Punëtori “Buxhetimi i përgjegjshëm për komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian” 

 

Me datën 8 dhe 9 tetor 2019, u mbajt punëtoria dy-ditore e organizuar në kuadër të projekti “KOSINT 

2020” dhe RIO2020, lidhur me “Buxhetimin e përgjegjshëm për komunitetet Rom, Ashkali, dhe 

Egjiptian” Në këtë punëtori pjesëmarrës ishin përfaqësues nga të gjitha organizatat anëtarë të rrjetit 

KOSINT 2020. 

Gjatë punëtorisë u diskutua cikli buxhetor duke përfshirë mekanizmat e planifikimit, aktorët, përmbajtja, 

afatet dhe hapësirat e ndërhyrjes nga përfaqësues të shoqërisë civile mund të ndikojnë në buxhetim. 

Gjithashtu u analizaun Plani i Veprimit të Strategjisë për Përfshirje të komuniteteve Rom dhe Ashkali 

2017-2021, masat konkrete të buxhetit të Kosovës, produktet, objektivat, alokimet dhe treguesit dhe 

krahasimi me programet buxehtore për arsim, punësim, mirëqenie sociale dhe banim, ku u vërejtën 

shumë mangësi të buxhetit në lidhje me objektivat nga Plani i Veprimit. 

Produkte të kësaj punëtorisë dolën tre dokumente, arsimi i ulët, arsimi universitar, dhe përmbushja e 

kuotës së punësimit për të cilat duhet të avokojmë për alokim të buxhetit sipas afateve të caktuara 

kohore të ciklit të buxhetit dhe përmbushjes së objektivave të strategjisë. 
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Përmbyllja e projetit EU SIMRAES 2 
 

 
Me 23 tetor 2019 është organizuar një pritje me rastin e përmbylljes së projektit EU SIMRAES 2, projekt i 
cili është implementuar për më shumë se tre vjet e gjysmë. Të ftuar ishin përfaqësues nga institucionet 
qendrore e lokale, agjencitë donatore, organizatat e shoqërisë civile dhe organizatat partnere të 
projektit. 
Pas fjalëve të rastit, u shfaq një dokumentar i përgatitur në kuadër të projektit që tregon rrjedhën e 
implementimit të tij, ndërsa për pjesëmarrësit u vu në dispozicion një infografik i shtypur, me të 
arriturat kryesore të projektit. 
 

Vizita e delegacionit të Zyrës së BE-së në qendrën mësimore në Fushë Kosovë 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Një delegacion i Zyrës së BE-së në Kosovë i prirë nga Zëvendësshefi i Zyrës së BE/Përfaqësues Special i 

BE, Riccardo Serri, të enjtën, më 24 tetor 2019, vizitoi Qendrën Mësimore në Fushë Kosovë, e cila për 

më shumë se tre vjet është mbështetur nga projekti EU SIMRAES 2, i financuar nga fondet e BE-së. Në 

vizitë morën pjesë edhe Drejtori Komunal i Arsimit në Fushë Kosovë, Z. Islam Shabani dhe stafi 

menaxhues i projektit EU SIMRAES 2.  
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Pas vizitës së bërë në këtë qendër zëvendësshefi i Zyrës së BE-së, Riccardo Serri, që u shpreh i kënaqur 

me bashkëbisedimin që pati me fëmijët e këtyre qendrave. “Ishte shumë bukur dhe interesante të 

flasësh me fëmijët nga komunitetet joshumicë dhe t’u shpjegosh atyre se Bashkimi Evropian është këtu 

për të investuar në të ardhmen e Kosovës, për të investuar në të ardhmen e tyre”. 

Në ndërkohë, Muhamet Arifi tha se qendrat mësimore rrezikojnë të mbyllëns pasi do të ketë mungesë 

të mjeteve financiare për të funksionuar nga donatorët. 

Në anën tjetër, drejtori komunal i Arsimit, Islam Shabani, premtoi se do të punojnë që këto qendra të 

vazhdojnë punën e tyre. 

 

Vizita e Ambasadorit të Austrisë dhe Drejtorit Drejtues të Agjencisë Austriake të 

Zhvillimit në Qendrën Mësimore të TIP  

 

Ambasadori i Austrisë në Republikën e Kosovës, Z. Christoph Weidinger dhe Drejtori Menaxhues i 

Agjencisë Austriake të Zhvillimit (ADA), Z. Martin Ledolter, vizituan Qendrën Mësimorë të The Ideas 

Partnership në Fushe Kosove, të financuar nga ADA në kuadër të Projektit EDI. 

Gjatë vizitës, Z. Weidinger dhe Z. Ledolter patën rastin të vizitojnë dhe të shohin aktivitetet e 

vazhdueshme të zhvilluara brenda qendrës. Ata vizituan klasat e numeracionit dhe shkrim-leximit, klasa 

intensive dhe kopshtin e fëmijëve.  Ata u informuan gjithashtu për aktivitetet dhe punën e bërë në 

kuadër të Projektit EDI, nga tre partnerët implementues. Ky projekt ka mbështetur gjithëpërfshirjen, 

arsimimin dhe barazinë gjinore përmes Projektit EDI, për më shumë se 6 vjet, duke kontribuar 

drejtpërdrejt në Qëllimet e Zhvillimit të Qëndrueshëm të KB (Shëndeti i mirë, Edukim Cilësor, Barazi 

Gjinore, Pabarazi të Reduktuara, qytete dhe komunitete të qëndrueshme dhe Partneritet për qëllime). 
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The Ideas Partnership pret në vizitë Ambasadorin Britanik në Kosovë 

 

Z. Nicholas Abbott, së bashku me bashkëshorten e tij, znj. Marcelle Delvaux Abbott, dhe stafin e 

Ambasadës Britanike në Prishtinë, u takuan me stafin e TIP duke mësuar më shumë rreth punës sonë 10-

vjeçare me disa nga komunitetet më të margjinalizuara në Kosovë. Ata gjithashtu u takuan me 

përfituesit tanë duke vizituar klasat e shkrim-leximit të ofruara për gratë, klasat e mësimit intenziv për 

fëmijët, si dhe kopshtin tonë atje. Falenderojmë përzemërsisht Ambasadorin Abbott dhe Ambasadën 

Britanike për përkushtimin dhe mbështetjen e ofruar përgjatë viteve ndaj punës sonë në Kosovë. 

 

 

Përurimi i hapësirave krijuese 

në gjimnazet nga ASSET 

Gjatë muajit tetor 2019, Programi 

“Përkrahje Adoleshentëve pas Mësimit të 

Rregullt” ka organizuar ceremonitë e 

përurimit të hapësirave krijuese në 

gjimnazet: “Kuvendi i Arbërit” në Ferizaj 

dhe “Kuvendi i Lezhës” në Viti. Nxënësit 

kanë mirëpritur zyrtarët e USAID-it, 

komunave dhe Programit, me ç’rast 

nxënësit kanë demonstruar përdorimin e 

pajisjeve të ofruara nga programi dhe 

kanë shprehur idetë e tyre për 

përdorimin e tyre për të mësuarit praktik.  
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Vizita e AECOM dhe Weston Williamson+Partners në The Ideas Partnership 

 

Në fillim të muajit tetor, kompania për inxhinieri AECOM dhe kompania për arkitekturë Weston 

Williamson+Partners nga Anglia vizituan The Ideas Partnership. AECOM dhe Weston 

Williamson+Partners do të ndihmojnë organizatën tonë në procesin e planifikimit dhe ndërtimit të 

qendrës sonë të re të komunitetit në Fushë Kosovë. 

Gjatë vizitës së tyre në Kosovë, ata u mirëpritën nga ish-Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, e cila 

rikonfirmoi mbështetjen e saj për organizatën tonë. Ambasadori Britanik në Kosovë, Nicholas Abbott, 

gjithashtu priti në takim përfaqësuesit e këtyre kompanive së bashku me bashkëthemeluesen e 

organizatës, Elizabeth Gowing. Kryetari i Komunës së Fushë Kosovës, Burim Berisha, në takimin e tij me 

këtë ekip, gjithashtu konfirmoi përkrahjen e kësaj Komune për ndërtimin e qendrës së re të TIP në lagjet 

28 dhe 29 në Fushë Kosovë. Ndërtimi i kësaj qendre do të financohet nga donatorët tonë privat dhe 

Fondacioni i UEFA-së për Fëmijët. 

Këshilltari për punësim viziton familjet e komunitetit 

Këshilltari për punësim i angazhuar në projektin 

Prospect 3 të Nevo Konceptit me 10 tetor 2019 ka 

vizituar familjet e komunitetit në Tërnje dhe Leshan të 

Suharekës. 

Qëllimi i këtyre vizitave ka qenë plotësimi i 

pyetësorëve për krijimin e një databaze të personave, 

të cilët duhet të regjistrohen në Zyren për Punësim në 

Suharekë, që më pastaj të njëjtit të mund të vijojnë 

kurset e aftësimit profesional që ofrohen në Prizren. 

Ky aktivitet është realizuar në kuadër të projektit 

PROSPECT 3, 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 promovimin dhe integrimin e 

fëmijëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian 

në Kosovë.  
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Tryeza e Diskutimit ‘’Mbrojtja e fëmijëve nga dhuna dhe trafikimi dhe roli i 

institucioneve’’ 

 

U mbajt tryeza e diskutimit "Mbrojtja e fëmijëve nga dhuna dhe trafikimi dhe roli i institucioneve" 

organizuar nga Nevo Koncepti në bashkëpunim me Njësinë Komunale për të Drejtat e Njeriut - Prizren. 

Në këtë tryezë u diskutua për rolin e institucioneve për mbrojtjen e fëmijëve, ku ishin përfaqësues nga: 

Qendra për punë sociale, Qendra e Mjekësisë Familjare, Institucioni i Shëndetit Mendor, Qendra 

Strehimores për Gra dhe Fëmijë, Policia, Mbrojtësit e viktimave, Asambleja Komunale e Fëmijëve dhe 

Save the Children. 

Ndër çështjet më të rëndësishme të cilat ndërlidhen me këtë temë ishin raportimi i shkeljeve, 

identifikimi i rasteve dhe se nuk ekziston një zyre e veçantë e cila punon specifikisht për mbrojtjen e 

fëmijve. 

BRAN bashkëpunim me Korpusin e Paqës 

 

Me 23 tetor, BRAN pati një 

takim me vullnetarën nga 

Korpusi i Paqës Kim Nguyen 

për organizatën BRAN dhe 

menaxherët e programit të 

Korpusit të Paqës. Në këtë 

takim u shqyrtuan dhe 

diskutuan korniza e projektit 

për zhvillimin e komunitetit 

organizativ. Me këtë 

partneritet, BRAN pret të 

arrijë gjëra të mëdha në 2 

vitet e ardhshme. BRAN është 

duke u rritur dhe fuqizuar çdo 

ditë. 
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Takimi me komunitetin ashkali 

 

 
 

Me 25 tetor, u mbajt një takim me Këshillin Konsultativ për komunitetin ashkali, pranë zyrës së 

Presidentit të Republikës së Kosovës. Takimi ishte I inicuar nga znj.Gyltene Osmani dhe z. Qerim Emini 

për njoftimin mbi punën dhe rolin e Këshillit Konsultativ për Komunitete në kuadër të Zyrës së 

Presidentit të Republikës së Kosovës. 

Në takim morrën pjesë organizatat përfaqësuese të komunitetit ashkali, pjesëmarrëse në procesin e 

nominimit si dhe me përfaqësues të tjerë të shoqërisë civile. Në takim z. Qerim Emini, i informoi 

pjesëmarrësit e takimit në mënyrë të detajuar me punën dhe angazhimin e tij në Këshill, si dhe grupin 

punues për legjislacion dhe grupin punues për çështje të punësimit dhe çështje sociale. Gjithashtu, znj. 

Gyltene Osmani, i informoi pjesëmarrësi në takim, lidhur me mandatin, rolin, organizimin dhe 

funksionimin e  Këshillit, si dhe prezantoi punën dhe angazhimin e saj, në grupin punues për çështje të 

arsimit. 

Më pas në debat u përfshinë pjesëmarrësit e takimit, me pyetjet dhe diskutimet e tyre për çështje me 

rëndësi  dhe interes, si nga fusha e arsimit, punësimit, çështje sociale, dhe të tjera për komunitetin 

ashkali, dhe falënderuan për organizimin e takimit. 

Përfaqësuesit e komunitetit ashkali, z. Qerim Emini dhe znj. Gyltene Osmani, ofruan përgjigje në pyetjet 

e parashtruara nga pjesëmarrësit, njëkohësisht i falënderuan për pjesëmarrjen dhe kontributin e tyre në 

takim. 


