
   

   

Ministri Bytyqi nënshkruan Udhëzimin Administrativ për  themelimin dhe 

funksionimin e qendrave mësimore 

 Prishtinë, 15 nëntor - Pas mbajtjes të disa 

punëtorive të organizuar nga MAShT në 

bashkëpunim me GIZ-in, dhe pjesëmarrës të 

shoqërisë civile si BSFK, KEC, SiV, RADC, VoRAE, 

TDH, dhe dëgjimit public, Ministri i Arsimit, 

Shkencës dhe Teknologjisë, Shyqiri Bytyqi ka 

nënshkruar e Udhëzimit Administrativ (UA) Nr. 

17/2018 për themelimin dhe funksionimin e 

qendrave mësimore.  

Ky UA përcakton kriteret dhe procedurat e 

themelimit dhe funksionimit të qendrave 

mësimore, që ofrojnë mbështetje plotësuese dhe 

aktivitete të tjera edukativo-arsimore. 

Buletini V, Nëntor, 2018 

Nëntor 2018 - Udhëzimi Administrativ (UA) Nr. 

17/2018 për themelimin dhe funksionimin e 

qendrave mësimore, i obligon të gjitha qendra 

mësimore të regjistrohen pranë MASHT.  

Andaj, projekti KOSINT 2020 organizoi një trajnim 

për kordinatorët e qendrave mësimore për futjen 

e të dhënave në SMIA, sistem të cilin edhe qendrat 

mësimore do të obligohen ta përdorin pas 

regjistrimit në MASHT. 

 

Trajnim për futjen e të dhënave në SMIA 

 



   

 

Diskutimi për politikën e punësimit të APRK-së  

 

Gjatë muajit nëntor jane mbajtur disa punëtori për diskutimin e politikës të punësimit të APRK-së 

po ku morrën pjesë grupi punuës në kuadër të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, si dhe 

organizatat e shoqërisë civile partnere të rrjetit të projektit KOSINT 2020. 

Qëllimi i këtyre punëtorive ishte të inkorporohen komentet dhe kërkesat të Shoqërisë Civile në 

kuadër të politikës së punësimit, respektivishtë përfshirja e komuniteteve rom, egjiptian dhe 

ashkalinjë në kuadër të kësaj politike. 

Në Strategjinë për Përfshirjen e Komuniteteve Rom dhe Ashkali në Shoqërinë Kosovare 2017-2021 

është planifikuar përmirësimi i nivelit të punësimit të pjesëtarëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe 

Egjiptian (rezultati i pritur 2.1). Sipas këtij rezultati  është planifikuar që të kryhet hulumtimi dhe 

zbatimi i masave të aksionit afirmativ për punësimin e këtyre komuniteteve; të bëhet dizajnimi dhe 

modifikimi i shërbimeve (shtesë) të punësimit dhe MATP, përfshirë trajnimet profesionale, në 

përputhje me nevojat komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian si dhe organizimi i fushatave të 

informimit për shërbimet e punësimit dhe MATP për këto komunitete. Deri në vitin 2021 kërkohet 

qe përqindja e përfituesve të MATP që i përkasin këtyre komuniteteve të rritet nga 6% deri në 10% 

dhe shkalla e punësimit të arrij 17%.    

 



   

 

Komuna e Mitrovicës vazhdon të ofroj mbështetje për komunitetet 

pakicë 

 
Nënkryetari i komunës, Faruk Mujka ka pritur në një takim pune drejtorin e Qendrës së Dokumentimit për 

Romë dhe Ashkali, Bekim Syla, dhe koordinatorin e kësaj Qendre, Dritan Shaipi. 

Qëllimi i këtij takimi ishte që të realizohet projekti “Programi global për hapësira publike” nga Qendra e 

Dokumentimit për Romë dhe Ashkali (RAD Center) në bashkëpunim me Komunën e Mitrovicës. 

Në këtë takim është diskutuar për problemet dhe nevojat e romëve dhe të komunitetit në përgjithësi si 

dhe mundësitë për t’i kapërcyer ato. Një nga problemet më të mëdha me të cilat ky komunitet 

ballafaqohen janë papunësia, kanalizimi dhe ndriçimi i rrugëve. 

Nënkryetari i komunës, Faruk Mujka, theksoi se komuna po përpiqet që të jetë një servis sa më i mirë për 

qytetarët dhe në këtë drejtim ta afrojë institucionin sa më afër me komunitetet. 

Nënkryetari Mujka, gjithashtu parashtroi edhe disa nevoja të këtyre komuniteteve të cilat mund të 

realizohen përmes këtij projekti. 

Në vazhdën e bisedës ai përmendi krijimin e disa këndeve lojërash për fëmijë të cilat janë shumë të 

nevojshme tek Liqeni Artificial si dhe rregullimin e gypave të kanalizimit, ai shtoj se ata që janë të vendosur 

nuk janë shumë profesional dhe po kanë probleme. 

Po ashtu nënkryetari Mujka, tha se duke u bazuar në komunikimet e deritanishëm që i kemi pasur me 

përfaqësuesit e komunitetit romë dhe përcaktimin e problemeve, Komuna e Mitrovicës ka ndihmuar në 

realizimin e projekteve për ndërtimin e shtëpive sociale, asfaltimin e rrugëve, funksionimin e ambulantes 

si dhe në largimin e mbeturinave. 

 



   

 

Rolling Film Festival Edicioni i 5të 

 
Prishtinë, 13-16 nëntor, u mbajt Rolling Film Festival, organizuar nga organizatat Roma Versitas Kosova dhe 

Romawood, nga Pristina. 

 

Sa i përket kulturës rome dhe vetëpërfaqësimit si komunitet në publik dhe përfshirjen e romëve në Kosovë, 

Rolling është ngjarja kulturore që e vendos kryeqytetin tonë në nivel ndërkombëtar. 

Romët janë ende komuniteti më i diskriminuar në Kosovë dhe në botë. Rreth 92% e romëve në Kosovë janë 

të papunë dhe komuniteti në shumicën e rasteve shfrytëzohet nga komunitetet tjera. Rolling ka për qëllim 

përmirësimin e jetës së romëve në nivel kombëtar duke krijuar një kuptim më të gjerë të pozitës së tyre 

kulturore, politike dhe artistike në vendin tonë, si dhe për të krijuar një shoqëri më të hapur me anë të 

multikulturalizmit. 

 

Rolling kontribuon në pasurinë e shumëllojshmërisë kulturore, dhe poashtu i lufton paragjykimet dhe 

padrejtësinë. 

 

Temë e festivalit të sivjetshëm "Ndrysho çdo ditë të re", ishte frymëzuar nga arritjet e jetës së Kujtim Paqaku 

si individ, artist dhe politikan, për përzgjedhjen e filmave dhe për mysafirët e ftuar. Në festival u shfaqen 

rreth 25 filma të bëra nga dhe rreth romëve si dhe do u mbajtën tri koncerte të ndryshme gjatë katër ditëve 

të festivalit. 

 

Aktivitetet e reja të festivalit promovuan artistë të tjerë romë të Kosovës dhe punën rinore në Kosovë përmes 

një konkursi fotografik: "Ana tjetër e gjithçkaje", rreth një konkursi të shkurtër filmash dhe punëtoritë e 

realizuara rezultatet e të cilëve u shfaqën në ditën e tretë të festivalit, një ekspozitë pikturash nga Bajram 

dhe Farija Mehmeti dhe Mirjeta Qehaja, në Amfiteatrin e Muzeut Kombëtar dhe një performancë e rrugës 

flash-mob që u zhvilla në oborrin e kinemasë ABC, gjysmë ore para fillimit të secilës ditë të festivalit. 

 



   

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 

 

Samiti i Romëve të Ballkanit Perëndimor Mitrovicë 

 

Më shumë se 100 aktivistë për të drejta të njeriut dhe të 

romëve nga Ballkani, Turqia dhe BE u mblodhën në Samitin e 

Romëve të Ballkanit Perëndimor në Prishtinë për të diskutuar 

çështjet me të cilat ballafaqohen romët në Evropë dhe 

nevojën për ndryshime në politika. 

"Nuk ka dyshim se komuniteti rom është ndër më të 

diskriminuarit në historinë e njerëzimit. Ne e shohim atë në 

faktin se romët kurrë nuk janë prioritet. E gjej që kjo të jetë 

tradhti e njerëzimit tonë kolektiv, sa nuk mund të shohim atë 

që kemi bërë [për romët], "tha Karin Hernmarck Ahliny, 

ambasadori i Suedisë në Prishtinë, duke hapur samitin. 

Në këtë samit morrën pjesë edhe përfaqësues të rrjetit 

KOSINT.  

 

Dita Ndërkombëtare e Tolerancës  

 

16 Nëntor –Me vizatime, këngë, poezi dhe shpërndarje të 

broshurave, por mbi të gjitha me mesazhe të fuqishme për 

mirëkuptim dhe dashuri, është shënuar  Dita 

Ndërkombëtare e Tolerancës edhe nga fëmijët e qendrave 

mësimore pranë shkollave fillore të komunave Pejë, Istog 

dhe Klinë.  Qëllimi i këtyre aktivitete është që në këtë ditë 

dhe çdo ditë tjetër tolerance të mbizotëroj tek ne e në 

veçanti tek fëmijët, që të gjithë të ndihen të barabartë si 

fëmijë. 



  

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 

 

Dita Ndërkombëtare e Konventës për të Drejtat e Fëmijëve 

20 Nëntor –Kjo datë u shënua nëpër 10 qendrat mësimore të shkollave fillore të lokaliteteve Cigë, Zahaq, Kliqinë, 

Zallq si dhe në dy shkollat fillore në Klinë dhe në dy shkolla fillore në komunën e Istogut. Gjatë aktiviteteve të 

larmishme me fëmijë, prindër dhe arsimtarë, u fol rreth rëndësisë së respektimit të drejtave të fëmijëve të cilat janë 

të artikuluar në këtë Konventë, se sa respektohen ato dhe çfarë duhet të bëjmë të gjithë ne për t’i zbatuar edhe më 

shumë në praktikë. Me plot të drejtë fëmijët dje ishin zëri kryesor për të drejtat e tyre. 

Tryeza e Rrumbullakët rreth zbatimit të Strategjisë në komunën e Istogut  

23 Nëntor/Istog. Është realizuar Tryeza e Rrumbullakët rreth zbatimit të Strategjisë për përfshirjen e komuniteteve 

Romë dhe Ashkalinjë në shoqërinë kosovare, ku gjithashtu është prezantuar edhe raporti i monitorimit të 

strategjisë, që është hartuar nga KOSINT. Qëllimi i kësaj tryeze ishte që të maten zbatimi i strategjisë në nivel lokal, 

ku po ashtu gjatë kësaj tryeze është diskutuar kryesisht për të arriturat në çështjet e arsimit dhe çështjet sociale në 

komunën e Istogut. Të pranishëm në këtë tryezë ishin përfaqësues të DKA-së, përfaqësuesve të shkollave, dhe 

përfaqësues të Qendrës për punë sociale, dhe zyrtarë të komuniteteve dhe kthim. 



 

 

Trajnimin tre ditor më nxënës  

Më datën 09-11 Nëntor 2018 është 

zhvilluar trajnimin tre ditor më nxënës 

të pesë shkollat fillore të mesme të 

uleta "Anton Z. Cajupo" Mitrovicë, 

"Emin Duraku" Prishtinë, "Tefik 

Canga" Ferizaj, "Ramiz Sadiku" Pejë 

dhe "Vuk Karadzic" Gjilan. Temat të 

cilat u zhvilluan ishin "Dhuna në 

familje ", "Të drejtat e fëmijëve dhe 

avokim" dhe "Pasojat psikosociale të 

migrimit ilegal dhe vetëbesimi". Ky 

aktivitet u organizua në kuader të 

proejktit "Promovimi gjithëpërfshirës 

në Kosovë" i cili implementohet nga 

RROGRAEK në partneritet me Save the 

Children. 

Reagim ndaj këngës së Kastriot Grajqevcit me titull “Gabelica Ime” 

Rrjeti i organizatave të grave Rome, Ashkali dhe Egjiptase të Kosovës (Rrograek), reagon ashpër 

lidhur me këngën e Kastriot Grajqevcit me titull “Gabelica Ime”, e cila ditë më parë është lansuar 

në tregun muzikor kosovar.Për “Rrograek”, teksti i kësaj kënge, i cili përmban gjuhë fyese, 

denigruese dhe raciste për komunitetin rom  është i papranueshëm.Ç“Rrograek”, konsideron se 

e gjithë kjo, është në kundërshtim me liritë dhe të drejtat e njeriut si dhe sistemin kushtetues të 

Kosovës, sipas të cilit të gjithë individët,  kanë të drejtë t’i gëzojnë këto të drejta dhe liri 

themelore , pa qenë objekt i çfarëdo lloji të diskriminimit, të bazuar në racë, ngjyrë, gjini, gjuhë, 

fe, opinion politik apo ndonjë opinion tjetër, prejardhje kombëtare apo shoqërore, lidhje me 

ndonjë komunitet, pronë, prejardhje familjare apo status tjetër. 



 
Infografika nga hulumtimi i BSFK 

Është publikuar Infografika e radhës nga 

hulumtimi që është realizuar gjatë pranverës 

2018, në 5 qendrat mësimore të Balkan 

Sunflowers Kosova. Ky hulumtim ka pas për 

qellim të mat nivelin e pëlqyeshmërisë së 

punes së BSFK nga fëmijët si përfitues direkt, 

dhe nga prindërit si përfitues indirekt. 

Gjithashtu ka mat edhe perceptimin e tyre për 

ndikimin që ka pas hulumtimi në zhvillimin 

akademik të perfituesve.  

Kjo infografike ëshët lidhur me nivelin e 

kënaqshmërise së përfituesve të BSFK, dhe 

vlerëson zhvillimin e tyre në aspektin akademik 

dhe në atë të sjelljeve. 

99% e përfituesve, kanë deklaruar se do të 

rekomandonin programet tona te përfitues të 

tjerë potencial. 

Konferenca për lansimin e uebfaqes “Faqet e Gjelbërta 

Në fillim të muajit nëntor, The Ideas Partnership organizoi 

konferencën për shtyp për lansimin e uebfaqes “Faqet e 

Gjelbërta”. Kjo uebfaqe u krijua fillimisht nga 

bashkëthemeluesja e organizatës sonë, Elizabeth Gowing, në 

bashkëpunim me UNV vite më parë. Këtë vit, katër vullnetarë 

tanë nga Universiteti i Utrecht në Holandë punuan në 

përditësimin e kësaj uebfaqeje me të dhëna rreth jetesës së 

qëndrueshme dhe shprehive të të jetuarit gjelbër në Kosovë, 

duke vënë theksin në rëndësinë e mbrojtjes së mjedisit. 

Falenderojmë vullnetarët tanë Guido Janssen, Juliet Quint, 

Tarik Scherrenburg dhe Olivia Riksen për punën e tyre në këtë 

uebfaqe si dhe për prezentimin e saj në konferencë. 

Gjithashtu falenderojmë Blerim Azizin nga UNV që ishte 

prezent në panel dhe për diskutimin e tij në lidhje me 

rëndësinë e vullnetarizmit dhe mbrojtjen e ambientit. 

Uebfaqja:    www.sustainablelivingprishtina.wordpress.com 

Storie nga KlanKosova:   http://bit.ly/2Ap2tMz 



 

 

 Qëllimi i The Ideas Partnership – Storie nga T7 

Vizita e Ambasadorit Britanik në festën e ditëlindjes së çerdhes në Fushë 

Kosovë 

Në muajin nëntor, çerdhja jonë në Fushë 

Kosovë mbushi plot 4 vjet. Që nga themelimi, 

çerdhja jonë, e cila është çerdhja e vetme në 

lagjet 28 dhe 29 në Fushë Kosovë, ofron çdo 

ditë shërbime edukativo-arsimore për rreth 60 

fëmijë të moshave 3-5 vjeç të komuniteteve 

Romë, Ashkali dhe Egjiptian. The Ideas 

Partnership falenderon stafin e përkushtuar 

dhe vullnetarët tanë që përgjatë gjithë këtyre 

viteve e kanë bërë çerdhen një vend gjallërues 

për mësime për fëmijët e regjistruar aty. 

Falenderime të shumta edhe për Ambasadorin 

Britanik për Kosovë, z. Ruairi O’Connell, që 

erdhi për të festuar bashkë me ne dhe për 

mbështetjen e tij për ta bërë vitin e ardhshëm 

një vit të mrekullueshëm për këta fëmijë. 

Falenderojmë edhe Kryetarin e Komunës së 

Fushë Kosovës, z. Burim Berisha, i cili 

gjithashtu na vizitoi atë ditë. 

Televizioni T7 ishte në qendrën tonë gjatë këtij 

muaji duke realizuar një storie rreth punës sonë në 

Fushë Kosovë me komunitetet Romë, Ashkali dhe 

Egjiptian, me fokus të veçantë në përpjekjet tona 

në fushën e arsimit dhe shëndetësisë, punën 

vullnetare si dhe aktivitetet mësimore të së 

shtunave.  

Ndiqni storien e realizuar nga T7 në këtë link: 

http://bit.ly/2TLHDjs  

http://bit.ly/2TLHDjs

