
   

 

Regjistrimi i fëmijëve në shkollë 

 

 

 

Ashtu si edhe në vitet e kaluara, stafi i The Ideas Partnership në Fushë Kosovë 

ka filluar fushatën për informimin e prindërve për procesin e regjistrimit të 

fëmijëve në shkollë. Informimi në lagjet ku jetojnë komunitetet pakicë Romë, 

Ashkali dhe Egjiptian ka filluar të bëhet tashmë disa javë duke njoftuar prindërit 

për procesin e regjistrimit dhe asistuar ata në këtë proces. The Ideas 

Partnership, falë donatorëve zemërgjerë, arrin që tashmë disa vite të siguroj 

materiale shkollore për fëmijët e familjeve më në nevojë, pjesë e këtyre 

komuniteteve. 
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Fushatë vetëdijësuese mbi dhunën në familje dhe dhunën në baza gjinore 

Gjatë muajve Korrik, Gusht dhe në vazhdimësi, Rrjeti i Organizateve të Grave Rome, Ashkali dhe 

Egjiptase të Kosovës-RROGRAEK realizoi një fushatë vetëdijësuese nëpër lagjet e banuara me 

pjesëtarë të komuniteteve Romë, Ashali dhe Egjiptian, si dhe të ashtuquajturat konferenca 

familjare, mbi dhunën në familje dhe dhunën në baza gjinore.  

Këto aktivitete janë  pjesë e projektit  “Ngritja e vetëdijes për të rinjtë Romë, Ashkali dhe Egjiptianë 

mbi mekanizmat ligjorë kundër dhunës në baza gjinore dhe parandalimin e fenomeneve të DHBGJ-

së” në komunat e Istogut, Pejës, Klinës dhe Deçanit, që realizohet me ndihmën e Programit për 

Angazhimi për Barazi - E4E, financuar nga Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim 

Ndëkombëtar - USAID dhe zbatuar nga Qendra e Trajnimeve dhe Burimeve për Avokim - ATRC 



   

 

RROGRAEK: Ti mbrojmë së bashku femrat ndaj dhunës 

Gjatë  takimit me 31 Gusht 2018, RROGRAEK-u  në zyret e organizates  “OJQ Prosperiteti”, përfaqesuesët 

rinor të grupit avokuese nga  Gjakova, ngriti çështjen e dy vrasjeve të raportuara në këtë  komunën si 

rezultat potencial të Dhunës në Familje. Të pranishëm ishin tre nga mekanizmeve kyçe për parandalimin, 

luftimin dhe mbrojtjen nga dhuna në familje, Z. Krist Gjoka   - përfaqesuesi i Policiës,  Z. Agim Pula  – 

përfaqesuesi i  organit të mbrojtjes së viktimeve dhe Znj. Sakibe Doli – përfaqesuese e strehimores në 

Gjakovë, u dakorduan qe duhet të vazhdohet puna me ma shumë kapacitet për ngritjën e vedijës në 

lidhje me dhunën në familje tek komunitete dhe shoqëria në përgjethsi dhe të mobilizohen OJQ-të 

relevantë dhe mekanizmat përkatese në  luftimin e keti fenomen dhe nxitjen e lajmërimit të rasteve të 

reja para përfudimit tragjeike siç kan ndodhur me dy raste e fundit në Gjakove. RROGRAEK ka kërkuar 

nga mekanizmat përkatese çe të mirren me rastet e dhunës në familjë me shumë seriozitet dhe që ato 

rastet mos ti heshtin të dalura nga hetimet e tyrë me qellim të vedisimit me të gjere përmes  të publikut 

të mundeshëm të involvuar në ndekje mediale. Po ashtu, RROGRAEK-u nga informata të mbledhura nga 

ky takim mësoj në lidhje me rastin e të ndjëres Znj. R.SH  as një herë me pare nuk kishtë raportuar dhuna 

në familje. 

Me ketë rast, RROGRAEK-u bën apelë qe të gjithë qe janë dëshimtar-a apo pjese se ushtrimit te dhunës 

në familje të ndihmojm ngritjën e shoqërise Kosovare me lamerimin e dhunës së identifikuar – Zëri ytë 

për një shoqëri të barabartë! 

Ta bëjmë botën më të bukur: të ndalim dhunën ndaj të gjithve! 

https://www.youtube.com/watch?v=RAXb8Z7M7w8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RAXb8Z7M7w8 

https://www.youtube.com/watch?v=RAXb8Z7M7w8


   

 

Kampi Veror i The Ideas Partnership 

The Ideas Partnership organizoi kampin veror për rreth 100 fëmijë të komuniteteve Romë, Ashkali 

dhe Egjiptian nga komuna e Fushë Kosovës, me fokus të veçantë tek fëmijët në situatë rruge. 

Përmes zhvillimit të aktiviteteve të ndryshme, ky kamp kishte për qëllim zhvillimin e aftësive psiko-

sociale dhe fizike të fëmijëve të përfshirë. Kampi veror u mbështet financiarisht nga Terres des 

Hommes. 



   

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 

 

Vizita nga World at Play 

Vullnetarët e organizatës ndërkombëtare World at Play po mbajnë aktivitete të ndryshme edukativo-

argëtuese me fëmijët në Fushë Kosovë. Më shumë se 20 fëmijë do përfitojnë nga këto aktivitete çdo ditë 

për më shumë se dy javë. Ky bashkëpunim me organizatën World at Play ka filluar vite më parë përderisa 

qëllimi i vizitës dhe aktiviteteve të tyre konsiston në gjithëpërfshirje dhe socializim përmes lojërave 

edukative dhe sportit, me fokus tek grupet e margjinalizuara në shoqëri. 
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Organizimi i kampit veror 2018 nga Nevo Koncepti dhe Durmish Asllano në Komunën e 

Prizrenit 

Qëllimi i kampit veror ishte përfshirja e të gjithë fëmijëve në aktivitetet psiko-sociale, i cili është realizuar për pesë 

ditë. 

Pjesmarrës në kampin veror ishin 100 fëmijë dhe 10 animator të cilët kanë punuar në grupe me fëmijët në 

realizimin e programit te lojrave te ndryshme. 

Kampi veror u realizua pwrmes Projekti Promovimi i integrimit të fëmijëve rom, ashkali dhe egjiptjan, me shkurtes 

Prospekt +  i cili implementohet  nga Nevo Koncepti dhe i cili mbështëtet nga KFOS. Projekti implementohet në 

komunën e Suharekës në fshatrat Gelancë, Tërrnje dhe Leshan në shkollat fillore Drita dhe V.P.Shkodrani. 

Në këto aktivitete janë të përfshirë  të gjthë fëmijët nga klasa e parë deri në klasën e nëntë. Fëmijët pjesëmarrës 

ishin të të gjitha komuniteteve ku së bashku zhvilluan aktivitetet.  

 


