
   

   

Takim i Organizatave të Shoqërisë Civile me Deputetët e Kuvendit të 

Kosovës 

Më datë 16.10.2018 në Kuvendin e Kosovës, përfaqësuesit rrjeti KOSINT së bashku me deputet e Kuvendit 

të Kosovës mbajtën takimin e parë të konstituimit të grupit avokues të deputetëve të Kuvendit të 

Kosovës. 

Qëllimi i grupit avokues është të ndihmojë në uljen e hendekut midis komuniteteve të ndryshme që 

jetojnë në Kosovë, duke siguruar kështu trajtim të barabartë të të gjithëve përmes krijimit të politikave 

dhe avokimit për aplikimin e ligjeve aktuale në fuqi. 

Grupi avokues përbehet nga këta deputet: z. Driton Caushi, PSD, znj.Vjosa Osmani LDK, znj.Mimoza Kusari 

dhe z. Ilir Deda, Alternativa e re, znj.Donika Kada Bujupi, AAK, znj.Xhevahire Izmaku PDK, z.Glauk Konjuvca 

VV. 

Ky grup avokues i deputeteve mbështet nga Ambasadorja e Finlandës në Kosovë, Pia Stjernvall dhe 

Ambasadori i Zvicrës në Kosovë, z. Jean-Hubert Lebet. 

Në këtë takim u theksua se situata aktuale e komuniteteve: rom, ashkali dhe egjiptian është mjaft 

alarmante, dhe krijimi i grupit avokues do të ndihmoj në krijimin e një shoqërie më gjithëpërfshirëse në 

Kosovë. 

Gjithashtu, në ketë takim deputetet potencuan se  

roli i tyre është shumë i rëndësishëm, dhe madje ua  

kanë borxh që të punojnë për këto komunitete. 

Në këtë takim u dakorduan që hapat e ardhshëm  

do të jenë të fokusar fillimisht në çështjen e arsimit, 

 duke vazhduar me krijimin e mundësive të punësimit  

për këto komunitete dhe duke vazhduar me çështjen  

thelbësore për luftimin e Anti Gjipsismit. 

Buletini IV, Tetor, 2018 



   

 

Takimi rajonal i organizaur nga RIO 

Vienë, 17-19 tetor, Ekipi i Projektit KOSINT 2020  përfaqësoi Kosovën në takimin rajonal që u 

zhvilloha në Vienë me pjesëmarrjen e organizatave të shoqërisë civile që punojnë me komunitetet 

rom, ashkali dhe egjiptian nga Kosova, Mali i Zi, Serbia, Bosnja dhe Hercegovina, Maqedonia, dhe 

Turqia. 

Takimi, i organizuar në formën e punëtorisë interaktive, është i katërti me radhë që organizohet nga 

Roma Initiatives Office (RIO) në kuadër të Roma Integration 2020 (RI2020) me mbështetjen e 

Fondacionit për Shoqëri të Hapur. 

Kjo punëtori u bazua në punën e bërë gjatë vitit të kaluar dhe shkëmbimin e eksperiencave midis 

OSHC-ve. Për më tepër, fokusi kryesor i punëtorisë ishte zhvillimi i një mirëkuptimi të përbashkët 

rreth elementëve për një fushatë të re avokuese bazuar në strategjinë e re të RIO. 



   

 

Shkolla "Pandeli Sotiri" ndan pllakë mirënjohje për kontributin e BSFK 

Plemetin, 11 tetor - Shkolla "Pandeli Sotiri" ka realizuar disa projekte gjatë këtij viti, ndër të cilat 

veqohen instalimi i kamerave të sigurisë, si dhe lyerja e mureve të brendshme në shkollë dhe punimi i 

disa muraleve për të cilat BSFK përmes projektit EDI 2 ka ndihmuar duke siguruar materialet e 

nevojshme. 

Për këtë dhe kontributin e vazhdueshem në përmirësimin e qasjes dhe cilësisë në arsim në këtë shkollë, 

drejtori i shkolles z. Bedri Neziri ndan mirenjohje për BSFK. 

https://www.youtube.com/watch?v=jE_mkKpnQ_k&fbclid=IwAR1rgjJJNLaHyAwlso1i2oKgU__n4_Q1DC_

v1cpvw7ukyHxIlI5p5lU2OOw 

Ligjerata për kancerin e gjirit 

Gjatë muajit tetor, BSFK ka mbajtur ligjërata në 

qendren e BSFK-së në  Fushë Kosovë dhe Plemetin me 

titull ‘’Mbrojtja më e mirë është zbulimi i hershëm i 

kancerit të gjirit.’’ Në këtë ligjeratë ishin prezent mbi 40 

gra të moshave të ndryshme.  

Gjate ligjëratës u diskutua mbi rëndësinë e identifikimit 

të hershëm të kësaj sëmundje dhe trajtimin e 

mëtutjeshëm. Gratë ishin shumë të interesuara dhe 

ishin aktive me pyetje.  

Gjithashtu, gjatë ligjëratës u identifikuan edhe disa 

raste qe duhet te intervenojnë urgjentisht për kontroll.  

Ligjerata u mbajt nga doktoresha Fazile Sejdiju. 

Përmes punës së klubit rinor dhe bashpkëpunimit 

koordinatorin Ardian Biçaku të Radiologjisë në QKUK, 

janë mundësuar ligjeratat dhe kontrollat. 

Ky projekt financohet nga Solidar Suisse Kosova. 



   

 

Punëtori për të vlerësuar punën e qendrave mësimore 

Durrës, 17-19 tetor 2018 -  Stafi i qendrave 

mësimore që përkrahen nga projektet e EU 

SIMRAES 2 dhe Prospect+ është mbledhur në 

një punëtori,  për të vlerësuar punën e 

qendrave mësimore. Për tri ditë, u shfrytëzua 

praktika reflektive dhe vetëvlerësimi për të 

diskutuar për punën e deritashme dhe për të 

nxjerrë përfundime dhe rekomandime për 

punën në vijim. 

Në veçanti, u vlerësuan aspektet kryesore të 

punës së qendrave mësimore, si: mjedisi 

mësimor, metodologjia dhe procesi i 

monitorimit. 

Konferenca rajonale e organizuar nga RCC "Varësia ekonomike e grave 

rome: Sfidat dhe shkaqet e hershme" 

Me 30 tetor deri 1 nëntor, në Beograd u mbajt konferenca rajonale "Varësia ekonomike e grave rome: Sfidat dhe 

shkaqet e hershme" ku objektivi kryesor ishte të shqyrtojë shkaqet dhe pasojat e varësisë ekonomike të romëve në 

fëmijërinë e hershme dhe rini dhe të propozojë rrugë përpara për politika efektive të punësimit të grave rome në 

sektorin privat dhe publik. 

Konferenca shqyrtoi të dhënat dhe masat për të përmirësuar situatën e grave rome në punësim në të gjithë rajonin 

e zgjerimit, duke trajtuar në mënyrë specifike çështjen e ndërmjetësve të shëndetësisë rome, duke reflektuar mbi 

shkaqet e varësisë ekonomike nga fëmijëria e hershme dhe të rinjtë, si pengesat për arsim, martesat e hershme dhe 

shtatzënitë, mungesa e orientimit profesional, puna e fëmijëve dhe lypja. Konferenca gjithashtu hulumton 

diskriminimin shumëdimensional bazuar në seksin dhe përkatësinë etnike ndaj grave rome. 

Në këtë konferencë morën pjesë dhe organizata anëtare të Rrjetit KOSINT 2020 RROGRAE dhe BRAN. 



   

Prishtinë, 16 korrik  

VoRAE (Voice of Roma, Ashkali and Egyptians) edhe 

këtë vit organizon kampe (2) dy ditore më të rinjët e 

komuniteve: rom, ashkali, egjiptian dhe atyre shqiptar 

në Brezovicë. 

Qellimi i kampit është që të rinjët nga kombësit e 

ndryshme të ndajn mes tyre përvojat jetësore, dhe se 

si ato mund të menaxhohen pa konflikte. E gjithë kjo 

mundësohet në udhëheqjen e trajnimit të Ekspertit i 

cili gjatë gjithë këtyre 20 ditëve, me nga 15 grupe të 

ndryshme të cilat grupe vijn nga të gjitha komunat e 

Republikës së Kosovës do kenë mundësin të mësojnë 

edhe më shumë rreth temës “Konfliktet Ndëretnike”. 

Gjithashtu, të rinjët kanë mundësi të mësojnë edhe 

rreth aktivitetet tjera si “Orientimi në Natyrë”, 

“Rregullimi i Tendave”, lojërat të ndryshme e 

atraktive ku do t´i përcjellin më shumë se 300 të rinjë 

nga (10) dhjetë komuna të ndryshme në Kosovë 

 

Me 15 tetor, Roma Versitas Kosova organizoi një prezantim të të gjeturave të vlerësimit të nevojave të nxënësve 

romë, ashkali dhe egjiptianë në Kosovë ", një program i mbështetur nga Ambasada Amerikane në Prishtinë. 

RVK misioni i të cilit është rritja e nivelit të mbajtjes dhe kapaciteteve akademike të studentëve të universitetit rom, 

ashkali dhe egjiptian, është themeluar në vitin 2013. Që nga themelimi i tij, RVK realizoi me sukses shumë 

programe. Këtë herë, RV Kosova organizon një prezantim për gjetjet e nevojave për vlerësim të romëve, ashkalinjve 

dhe egjiptasve në Kosovë. Dokumenti i vlerësimit është bërë nga studentët ku nga stafi i RV Kosovo kanë kryer 300 

pyetësor në të gjithë nivelet e Kosovës. 

Edukimi i komuniteteve rom, ashkalinj dhe egjiptian është me rëndësi të madhe për të kapërcyer pengesat socio-

ekonomike që hasin në jetën e përditshme. Ka pasur shumë iniciativa për të rritur arsimin e komuniteteve rom, 

ashkali dhe egjiptian dhe mund të themi me siguri se numri i studentëve që vijnë nga këto tre komunitete po rritet 

ngadalë, siç janë pengesat me të cilat ballafaqohen nxënësit. 

Qëllimi kryesor i projektit është rritja e kapaciteteve të studentëve të universitetit rom, ashkali dhe egjiptian me 

qëllim të zhvillimit të njohurive për mundësitë dhe mjetet për të ndikuar në jetën e përditshme të arsimit, 

punësimit, të drejtave të qytetarëve dhe avokimit. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2093515600710628&id=664694816926054&__xts__%5B0%

5D=68.ARBGL5LaMedHimWfr7rTX8x8g4BPUB1q4jWikLPQwBTOxapScNWdNHcywF41OLqCHzj3g72-

2Rg6BVjy3UU9RTMmESIia7qX4RZHKyi06SLYKRPx3mhluHSetlApLa2wERNflFJLv9vVL-

5HSUgAY73QZfWiImYgC6Xb_ZerJZ3NlUMhFL0n1CdOwARW58Xe3_2nE92RnrWCvKwFkpFhuxNSvP0&__tn__=K-R 

Vlerësimi i nevojave të nxënësve romë, ashkali dhe egjiptas në Kosovë 



  

Prishtinë, 16 korrik  
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komuniteve: rom, ashkali, egjiptian dhe atyre shqiptar 

në Brezovicë. 

Qellimi i kampit është që të rinjët nga kombësit e 

ndryshme të ndajn mes tyre përvojat jetësore, dhe se 

si ato mund të menaxhohen pa konflikte. E gjithë kjo 

mundësohet në udhëheqjen e trajnimit të Ekspertit i 

cili gjatë gjithë këtyre 20 ditëve, me nga 15 grupe të 

ndryshme të cilat grupe vijn nga të gjitha komunat e 

Republikës së Kosovës do kenë mundësin të mësojnë 

edhe më shumë rreth temës “Konfliktet Ndëretnike”. 

Gjithashtu, të rinjët kanë mundësi të mësojnë edhe 

rreth aktivitetet tjera si “Orientimi në Natyrë”, 

“Rregullimi i Tendave”, lojërat të ndryshme e 

atraktive ku do t´i përcjellin më shumë se 300 të rinjë 

nga (10) dhjetë komuna të ndryshme në Kosovë 

 

Dita ndërkombëtare e vajzës 

Për të shënuar Ditën Ndërkombëtare të Vajzës, 30 

vajza nga 5 komuna të Kosovës janë duke u 

mbështetur, fuqizuar dhe motivuar nga aktivitetet e 

sotme që thyejnë stereotipin e profesioneve të 

dominuara nga një gjini. 

Vizita në Agjencinë e Shërbimeve të Navigacionit Ajror 

u dha vajzave një eksperiencë praktike për punën që 

duhet bërë për të nisur dhe ulur një aeroplan sigurt! 

Ky aktivitet u mundësua nga IPKO Foundation, Unicef 

Kosovo Programme, USAID Kosovo/Programi ASSET/ 

Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) dhe Agjencia e 

Shërbimeve të Navigacionit Ajror (ASHNA). 

Dita ndërkombëtare e vajzës 

U mbajt Akademia e Kosovës për Demokracinë dhe të Drejtat e Njeriut, një program trajnimi që ka për qëllim forcimin 

e kulturës demokratike në shkollat e Kosovës duke trajnuar profesionistët e edukimit dhe aktorët komunitarë, si dhe 

duke zhvilluar më tej kapacitetin e tyre për ta zbatuar dhe promovuar EQD/EDNj në shkollat dhe komunitetet e tyre. 

Pjesa e parë e programit të Akademisë u zhvillua prej 28-30 shtator 2018, ndërsa pjesa e dytë më 13-14 tetor. Shkollat 

pjesëmarrëse deleguan edhe dy nxënës për një trajnim të përshtatur për nxënësit që të promovojnë kulturën 

demokratike në shkolla përmes përdorimit të medias. 

Ekipet shkollore do të punojnë me palët në shkollë në zbatimin e projekteve shkollore në fushën e edukimit për 

qytetari demokratike dhe edukimit për të drejtat e njeriut, si dhe do të ndajnë mes vete praktikat në zbatimin e këtyre 

projekteve 

Akademia zbatohet nga Qendra për Arsim e Kosovës (KEC), ndërsa financohet nga Qendra Evropiane Wergeland 

(European Wergeland Center) dhe Universiteti i Edukimit i Cyrihut. 



  

 

U publikua Doracaku me praktika të mira në fushën e fëmijërisë së hershme 

Në Ditën Ndërkombëtare të Mësuesit u publikua Doracaku me praktika të mira në fushën e fëmijërisë së hershme. 

Ky doracak me praktika të mira është rezultat i punës së edukatoreve nga institucionet parashkollore në Kosovë dhe 

Shqipëri. 

Realizimi i këtij botimi është përkrahur nga International Step by Step Association- ISSA përmes iniciativës ndër-

rajonale “Aktivitete të të nxënit mes kolegëve” implementuar nga Qendra për Arsim të Kosovës- KEC, Qendra 

Sociale-Edukative SOS Kopshti në Prishtinë, Balkan Sunflowers Kosova si dhe Qendra Hap pas Hapi, Shqipëri. 

 

Përmes këtij bashkëpunimi 10 institucione parashkollore nga Kosova dhe 4 nga Shqipëria kanë qenë pjesë e 

aktiviteteve që kanë pasur për qëllim mbledhjen e praktikave të mira që rezultojnë nga projektet për kompetencat e 

edukatoreve si dhe dokumentimin e tyre në doracak. 

Doracaku ofron praktika dhe përvoja të mira nga edukatoret të cilat janë bazuar në kompetencat e edukatoreve në 

Instrumentin për Vlerësimin e Praktikave Cilësore në Shërbimet e Fëmijërisë së Hershme për Fëmijët 3 deri 6 vjeç. 

 

Praktikat e mira të ofruar në këtë doracak janë shkruar me përkushtim dhe përgjegjësi nga edukatoret dhe për këtë 

arsye është ruajtur origjinaliteti i praktikave të marra sipas rrëfimit të edukatoreve dhe nuk është ndërhyrë në 

mënyrën e interpretimit. 



  

 

Fushata vetëdijësuese "Muaji Rozë i Kancerit" 

25 tetor 2018 – Pejë, është organizuar fushata vetëdijësuese 

"Muaji Rozë i Kancerit" me qëllim të ndërgjegjësimit të 

grave të komuniteteve Romë, Egjiptian dhe Ashkalinjë të 

komunës së Pejës, gjegjësisht lagjes 7 Shtatori dhe Vitomiric, 

dhe të gjithë shoqërisë në preventiven, identifikimin dhe 

shërimin e Kancerit të gjirit. Kjo fushat realizohet në kuadër 

të projektit Prospect + “Promovimi i integrimit të 

qëndrueshëm të romëve, ashkalive dhe egjiptasve në Pejë 

dhe Suharekë, Kosovë” mbështetur nga Ministria Federale 

për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik (BMZ) dhe Karl 

Kübel Stiftung für Kind und Familie (KKS) dhe Fondacioni i 

Kosovës për Shoqëri të Hapur KFOS) i cili zbatohet ne Syri i 

Vizionit në Pejë. 

Në fushate si ligjerues kanë marë pjesë Dr.Roza Kola Hajdari 

Mamografe, Teknike e Radiologjise Rina Berisha dhe mjeku 

familjar i QMF në lagjen fidanishte Dr.Adem Eminaj. 

26 tetor, Pejë, në kornizën e veprimtarive të programit të integrimit të komuniteteve, sot u zhvillua një tryezë e 

rrumbullakët me temë diskutimi “Zbatimi i Strategjisë për përfshirjen e komuniteteve Romë dhe Ashkalinjë në 

shoqërinë kosovare” ku po ashtu u prezantua dhe raporti i monitorimit të Strategjisë të realizuar nga KOSINT. Në 

bashkëbisedim me zyrtarë komunalë për Komunitete dhe Kthim, të Drejtorisë për Arsim, zyrtarë nga MPB-ja, 

përfaqësues të OSBE-së, të shoqërisë civile dhe mediave, si dhe subjekte të komuniteteve përkatëse, u trajtuan 

aspekte të ndryshme të Strategjisë, me theks të vecante te sektori Arsimor, si dhe u ofruan sugjerime dhe 

rekomandime për t’u marrë parasysh gjatë procesit të implementimit të saj. 

Tryezë e rrumbullakët “Zbatimi i Strategjisë për përfshirjen e 

komuniteteve Romë dhe Ashkalinjë në shoqërinë kosovare” 



  

 

Publikimi i Raportit “Përfshirja e Vajzave dhe Personave me Aftësi të 

Kufizuar nga Komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian, në Edukim dhe 

Punësim në Kosovë" 
Me 4 tetor, në Prishtinë është bëre Publikimi i Raportit “Përfshirja e Vajzave dhe Personave me Aftësi të Kufizuar 

nga Komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian, në Edukim dhe Punësim në Kosovë". 

Sipas raportit del se vetëm 20% e vajzave të anketuara kanë përfunduar vetëm disa vite të shkollës, 7% nuk kanë 

ndjekur kurrë shkollën, ndërsa vetëm 7% kanë përfunduar universitetin. 

Fenomeni i braktisjes së shkollës nga respondentët e këtij grupi ndikohet dukshëm nga mungesa e mbështetjes nga 

prindërit/familja e tyre në aspektin e arsimit, mungesa e interesimit për shkollim, mungesa e kohës për shkak të 

përgjegjësive të tjera familjare, martesës së hershme etj. 85% nuk kanë marrë pjese asnjëherë në trajnime 

profesionale. 

Niveli i punësimit të vajzave, del se vetëm 88 % nuk kanë qenë të punësuar, ndërsa vetëm 12% po. Shkalla e 

papunësisë së këtij grupi të synuar është shumë e lartë; shqetësues mbetet diskriminimi etnik dhe ai gjinor gjatë 

procesit të rekrutimit. 

Sa i përket personave me aftësi të kufizuar nga rradhët e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian, del se 45% nuk 

kanë ndjekur kurr shkollimin, 20% kanë qenë në klasa speciale, ndërsa vetëm 20% kanë përfunduar shkollimin fillor, 

prej të cilëve 20% kanë qenë në klasa speciale të tjerët në klasa gjithëpërfshirëse. Niveli i papunësisë së personave 

me aftësi të kufizuara nga komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian në këtë studim është tejet i lartë, 93% të të 

anketuarave nuk janë të punësuar aktualisht; problem kryesor në këtë aspekt është gjetja e një pune të 

përshtatshme për aftësitë e tyre të kufizuara. Po kjo arsye dekurajon këtë grup për të kërkuar punë ku 95 % nuk 

janë duke kërkuar. Shumica dërmuese e vajzave nuk janë aktualisht duke kërkuar punë; shqetësuese konsiderohen 

pengesat si përgjegjësitë familjare, mungesa e dijenisë për të kërkuar punë, mungesa e mbështetjes së 

bashkëshortëve dhe familjes rreth vendimit për të punuar. 

Fenomeni i braktisjes së shkollimit vërehet edhe tek ky grup, kryesisht për shkak të vështirësive në të mësuar, 

shëndetit të dobët, mungesës së interesimit për shkollim, mungesës së transportit, barrierave gjuhësore, mungesës 

së mbështetjes nga prindërit/familja e tyre. 



  

 

Terre des hommes dhe komuna e Istog-ut mbështesin themelimin e 

dy qendrave mësimore 

Me date 09.10.2018 u nënshkrua Marrëveshja e bashkëpunimit në mes të Terre des hommes dhe komunës së Istog 

– ut për themelimin e dy qendrave mësimore në shkollën amë ‘’Bajram Curri’’ në Istog dhe shkollën ‘’Trepca’’ në 

Banjë të komunës së Istog – ut. Përfitues të kësaj forme të mbështetjes do të jenë fëmijët që kanë nevojë për 

përmirësim të rezultateve në mësim – nxënie dhe parandalim të braktisjes me theks të vecantë tek fëmijët e 

komuniteteve Rom, Ashkali, Egjiptas dhe grupet tjera të cenuara në Kosovë. 

Një vëmendje të vecantë në këtë proces është ofruar nga komuna e Istogut përmes ofrimit të bashkë – financimit të 

modelit të ndërtuar nga ana e Terre des hommes si një hap i rëndësishëm drejt institucionalizimit të qendrave 

mësimore si pjesë e projektit ‘’Përfshierja sociale për Romët, Ashkalinjët, Egjiptasit dhe grupet tjere të cenuara në 

Kosovë’’ mbështetur nga Zyra Zvicerane për bashkëpunim SDC. 



  

 

Në muajin shtator, British Group Inter-

Parliamentary Union (BGIPU) organizoi kuizin 

vjetor për bamirësi në Mbretërinë e Bashkuar. The 

Ideas Partnership ishte organizata që BGIPU 

zgjodhi për të përkrahur këtë vit përmes kësaj 

ngjarjeje të përvitshme. Ne jemi shumë 

falenderues ndaj BGIPU, deputetëve britanik, stafit 

të parlamentit, dhe të gjithë atyre që kanë bërë 

donacion në mbështetje të punës sonë në Kosovë. 

Në kuizin vjetor, The Ideas Partnership u 

përfaqësua nga mbështetësi dhe vullnetari ynë, 

Keith Hill, të cilin e falenderojmë për promovimin e 

punës sonë. 

TIP në Parlamentin Britanik 

Mobilizimi i komunitetit mbi llogaridhënjen sociale 

 

RROGRAEK mbajt takim më komunitetin e 

prinderve të shkollës fillore "Tefik Çanga"  dhe 

“Ahmet Hoxha” nga komunitetet Romë, Ashkali 

dhe Egjiptian si dhe më stafin e shkollës fillore 

"Tefik Çanga". Ky takim ishte pjesë e procesit të 

kartelave komunitare në kuader të projektit 

"Mobilizimi i komunitetit mbi llogaridhënjen 

sociale" i cili zhvillohet në partneritet më Save the 

Children. Pas pesë takimeve me komunitetin e 

prinderve të këtyre shkollave ku pas identifikimit të 

cështjeve problematike se bashku më komunitetin 

e prinderve dhe stafin e shkollës sot në fazen e 

katertë krijuam një planë të veprimit për adresimin 

dhe përmirësimin e çeshtjeve problematike. 

 



 

 

26 tetor, Shoqata e Bankave të Kosovës në 

kuadër të shënimit të Ditës Botërore të 

Kursimeve ka vizituar qendrën tonë në Fushë 

Kosovë dhe ka shpërndarë fletushka rreth 

edukimit financiar dhe kursimit të parasë, si 

dhe material shkollor për fëmijët e 

komuniteteve Romë, Ashkali dhe Egjiptian me 

të cilët ne punojmë. Falë këtij bashkëpunimi, 

The Ideas Partnership ka pasur mundësi të 

integroj në planprogramin shkollor mësime 

rreth parasë dhe kulturës së kursimit, duke i 

inkurajuar fëmijët që të kursejnë dhe të jenë 

të përgjegjshëm me financat e tyre. 

Të mësojmë për paranë 

Event për ngritje të fondeve në përkrahje të komuniteteve me të cilat 

punojmë 

Në fillim të muajit tetor, The Ideas Partnership 

organizoi eventin për ngritje fondesh në përkrahje 

të fëmijëve dhe familjeve të komuniteteve Romë, 

Ashkali dhe Egjiptian në Fushë Kosovë dhe Janjevë. 

Të gjitha të ardhurat nga shitja e librave në këtë 

event, do shfrytëzohen në të mirë të shkollimit të 

fëmijëve të këtyre komuniteteve. Ky event u 

organizua në bashkëpunim me Termokiss dhe u 

përkrah zemërgjerësisht nga Korporata Rugove. 


