
 

 

Takim pune në lidhje me cështjet e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian 

drejt integrimit në Bashkimin Evropian 

 

 

Me datat 17 deri 19 qershor, ekipi i Projektit KOSINT 2020 përfaqësoi Kosovën në takimin rajonal që u 

zhvillua në Berlin me pjesëmarrjen e organizatave të shoqërisë civile që punojnë me komunitetet rom, 

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

Turqia. 

Takimi, i organizuar në formën e punëtorisë interaktive, ishte i organizuar nga Roma Initiatives Office 

(RIO) në kuadër të Roma Integration 2020 (RI2020). 

Kjo punëtori u bazua në strategjinë e zgjerimit në Bashkimin Evropian dhe raportet e progresit 2019 në 

lidhje me prioritetet dhe nevojat në secilin shtet për komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian. Gjatë 

punëtorisë ekipet reflektuan në mënyrë kritike se çfarë është punuar në dy vitet e fundit në lidhje me 

avokimin drejt BE-së, aktivitetet për të mobilizuar komunitetet dhe për përdorim të buxhetit dhe ciklet e 

zgjedhjeve në fushatat e tyre të avokimit. 
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Iniciativë avokuese në formë të ligjeratës"të kuptuarit dhe parandalimi i gjuhës 

së urrejtjes, diskriminimit dhe stereotipeve" 

 

Me 14 qershor, ekipi KOSINT 2020 organizoi iniciativën avokuese, me temën të kuptuarit dhe 

parandalimi i gjuhës së urrejtjes, diskriminimit dhe stereotipeve me përfaqësuesit e Drejtorive Komunale 

të Arsimit, anëtarë të këshillave të shkollave (mësues, nxënës dhe prindër). 

Iniciativa është organizuar si ligjeratë interaktive lidhur me njohjen e definicioneve të lirisë së shprehjes 

dhe gjuhës së urrejtjes, legjislacionin vendor e ndërkombëtar për të dy fushat, dallimin në mes nxitjes së 

urrejtjes dhe krimeve të urrejtjes dhe gjithashtu se si ato kuptohen dhe interpretohen nga legjislacione 

të ndryshme në vende të ndryshme të botës. Përveç prezantimit në lidhje me temën, gjithashtu lexuam 

dhe diskutuam disa deklarata të jetës reale të dhëna nga viktimat e gjuhës së urrejtjes dhe krimeve të 

urrejtjes. Për më tepër, gjithashtu u përdorën tre raste studimi ku pjesëmarrësit u ndanë në tri grupe 

për t'i dhënë mendimet e tyre secili në grupin e vet.  

Për të parë njohuritë e pjesëmarrësve në lidhje me lirinë e shprehjes, gjuhën e urrejtjes, nxitjen e 

urrejtjes dhe krimet e urrejtjes para ligjeratës janë plotësuar pyetësorët bazë me nga pesë pyetje. 

Pyetësorët zbuluan se shumica e pjesëmarrësve kishin mungesë të njohurive të përgjithshme në lidhje 

me temën. 

 Në pyetjen e parë: "Çfarë është gjuha e urrejtjes", 80% e respondentëve u përgjigjën gabimisht dhe 

vetëm 20% kishin përgjigjen e saktë. 

 Në pyetjen e dytë: "Çfarë është nxitja e urrejtjes", vetëm një nga respondentët pjesërisht dha një 

përgjigje të saktë. 

 Në pyetjen e tretë: "Çfarë është liria e të folurit", vetëm 30% e respondentëve e dhanë shprehimisht 

përkufizimin për lirinë e shprehjes, prej të cilëve vetëm dy prej e lidhën përkufizimin me legjislacionin 

ligjor. 

 Në pyetjen e katërt: "Çfarë është diskriminimi", shumica e respondentëve e dinin çfarë është 

diskriminimi, por vetëm dy prej tyre e lidhën përkufizimin me infrastrukturën ligjore. 

 Në pyetjen e fundit të pestë: "Çfarë është një krim i urrejtjes", vetëm një respondent pjesërisht e dha 

përgjigje të saktë, por nuk mund ta shpjegonte në mënyrë specifike atë dhe po ashtu nuk mundej ta 

ndërlidhte me legjislacionin ligjor ekzistues. 
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Takimi në mes të Miqëve të Përfshirjës Sociale si dhe përfaqësuesëve të 

komuniteteve: Rom, Ashkali dhe Egjiptian 

 
Me 18 qershor, në Prishtinë, miqët e përfshirjës Sociale kanë organizuar sot një mëngjes punues në mes 
të Miqëve të Përfshirjës Sociale si dhe përfaqësuesëve të komuniteteve: Rom, Ashkali dhe Egjiptian nga 
grupe të ndryshme siç janë: 
 
1. Rrjeti i grave,  
2. Studentët,  
3. Bizneset dhe  
4. Shoqëria civile. 
 
Në këtë mëngjes 
punues deputetet znj. 
Mimoza Kusari Lila, z. 
Glauk Konjufca , 
Ambasadorja e 
Ambasades së 
Finlandes znj. Pia Stjernvall dhe Ambasadorja e Ambasades Suedeze znj. Karin Hernmarck-Ahliny 
diskutuan me grupet e ndryshme rreth sfidave me të cilat këto grupe ballafaqohen në përditshmërinë e 
tyre si dhe mundësitë e adresimit të këtyre sfidave. 
 
Gjithashtu gjatë këtij takimi pjesëmarrësit patën rastin të ndanin mes vete përvojat personale dhe 
profesionale duke u munduar të identifikonin çështjet kryesore të cilat do të duhet të adresoheshin në 
nivele qëndrore dhe lokale në të ardhmën. 
 
Temat të cilat u diskutuan gjatë këtij takimi nga të gjitha grupet ishin: 
 
a. Antigjipsizmi,  
b. Diskriminimi gjatë studimeve dhe regjistrimi në Universitete,  
c. Sfidat me të cilat ballafaqohen gratë e komuniteteve në përditshmërinë e tyre,  
d. Mundësitë jo të barabarta në punësim,  
e. Vështërsi të të bërit biznes në shoqërinë kosovare etj. 
 

Manifestimi i ditës së fëmijëve në Obiliq dhe Fushë Kosovë 

Me 1 qershor, organizata Balkan Sunfloëers Kosova, qendra në Plemetin (PBLC), në bashkëpunim me 

Drejtoratin Komunal për Kulturë, Rini dhe Sport kanë organizuar aktivitete të shumta në qendër të 

qytezës së Obiliq, duke grumbulluar kështu fëmijë nga shkolla të ndryshme dhe komunitete të ndryshme 

që jetojnë në këtë komunë. Kënde të ndryshme të lojërave, maskota, dhe muzikë ishin përgaditur për të 

shënuar ditën e fëmijëve në këtë komunë. 
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Përveq kësaj, manifestim të madh ka pasur edhe në qendrën tjetër të Balkan Sunfloëers Kosova në 

Fushë Kosovë (FKLC), ku më shumë se 60 prindër janë mbledhur për të ndjekur programin e përgaditur 

me kujdes nga fëmijët që vijojnë programe të ndryshme në këtë qendër. Për të nderuar organizimin e 

FKLC-së në këtë ditë, i pranishëm ishte edhe drejtori i gjimnazit të qytetit, z. Amir Pllana. 

Programi ishte përplot muzikë, valle, aktrim, dhe aktivitete tjera sensibilizuese për të drejtat e fëmijëve. 

 

Punëtori me temën “Organizimi i aktiviteteve ndërkulturore efektive” 

Projekti EU SIMRAES 2, në bashkëpunim me projektin PROSPECT 3, po organizon punëtorinë triditëshe 

me temën “Organizimi i aktiviteteve ndërkulturore efektive”. Pjesëmarrës në këtë punëtori ishin tutorët, 

fasilitatorët dhe koordinatorët e qendrave mësimore që operojnë me ndihmën e dy projekteve, si dhe 
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mësimdhënësit e shkollave partnere të këtyre qendrave mësimore. Përmes kësaj punëtorie 

pjesëmarrësit u njihën me elementet qenësore për organizimin e aktiviteteve ndërkulturore efektive, si 

dhe me mënyrat e përfshirjes së grupeve të ndryshme në shënjestër. Po ashtu, pjesëmarrësit po i 

zhvillojnë shkathtësitë e planifikimit dhe organizimit të aktiviteteve ndërkulturore dhe programeve 

verore.Në këtë punëtori pjesëmarrës ishin edhe disa përfaqësues të organizatave anëtare të rrjetit të 

projektit KOSINT 2020. 

Mirënjohje për BSFK në Obiliq 

Me 24 qershor në Obiliq, për 

nderë të Ditës së 

Komunitetit Egjiptijan, 

zv.ministri i Administrimit të 

Pushtetit Lokal vlerësoi 

punën e BSFK dhe qendrës 

së mësimit në Plemetin, 

duke i shpërnfa mirenjohje 

për kontributin e 

dhënë.Komuniteti ka 

vleresuar punën e BSFK 

qëbënë në fushën e edukimit 

dhe jovetem për këtë komunitet në komunën e Obiliqit.Kjo mirënjohje është dhene nga komuniteti 

Egjiptijan në kudar të javës egjiptijane qëështë mbajt në gjithë Kosovën.  

Të rinjtë e Kosovës si Hartëzues të rinj në Komunitet 

 

Një numër nxënësish nga gjimnazet “Hajdar Dushi” në Gjakovë dhe “Xhevdet Doda” në Prishtinë, dy 

grupe nga dy qytete të ndryshme, kanë të përbashkët angazhimin e tyre energjik në detyrat e tyre, 

entuziazmin dhe, mbi të gjitha, vullnetin e tyre për të kontribuar në të mirën e përgjithshme, sidomos në 

atë të moshatarëve të tyre përmes hulumtimit rreth nevojave të tyre.  
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Kjo iniciativë, e ndërmarrë nga këta nxënës si pjesë e aktiviteteve të Hartëzimit të Komunitetit nga të 

Rinjtë, të mbështetura nga programi “Përkrahje adoleshentëve pas mësimit të rregullt’, i financuar nga 

USAID, ka rezultuar të jetë një hap në shtyrjen e nxënësve për të qëndruar të përkushtuar në projekte 

kaq të frytshme. Vlen të përmenden edhe mësimdhënësit, zyrtarët bashkëpunues si dhe të anketuarit 

që ishin faktor vendimtar në përfundimin e kënaqshëm të studimit. 

Duke pasur parasysh statistikat zyrtare dhe kushtet e tjera të jetesës, treguesit në lidhje me nivelin e 

mirëqenies në mesin e të rinjve Kosovarë, nxënësit anëtarë nga Gjimnazi Hajdar Dushi në Gjakovë, 

s’kishin si të zgjedhnin tjetër përveç temës shumë relevante për projektin me titullin: “Si e kalojnë kohën 

e lirë të rinjtë në Gjakovë?”. 

Për studimin e temës, ishte zgjedhur metoda kuantitative përmes një pyetësori të përbërë nga 8 pyetje 

të zgjedhura dhe 88 të anketuar, nxënës dhe studentë nga Gjimnazi dhe Universiteti në Gjakovë. Raporti 

gjinor mes të anketuarve ishte afërsisht i barabartë dhe numri i të anketuarve nga Gjimnazi ishte pak më 

i lartë se sa ata nga Universiteti. Rezultatet zbuluan se të rinjtë në Gjakovë, kalojnë kohën e lirë kryesisht 

në hapësira siç janë baret, restaurantet e ushqimit të shpejtë, kafiteritë etj. Megjithatë, disa nga 

rezultatet tregojnë se një numër i të rinjve në qytet preferojnë të kalojnë kohën e lirë në bibliotekë ose 

të mësojnë për dy ose më shumë orë çdo ditë. Studimi gjithashtu konstaton qe shumë të rinj nga 

komuna në fjalë do të mësonin një gjuhë të huaj ose do të fillonin trajnime profesionale nëse do u ipej 

rasti. 

Përurimi i hapësirave krijuese në 5 komuna 

 

Gjatë muajit qershor 2019, Programi “Përkrahje Adoleshentëve pas Mësimit të Rregullt” ka organizuar 

ceremonitë e përurimit të 5 hapësirave krijuese në shkollat: “Xhavit Ahmeti” - Gjilan; “Eqrem Çabej”- 

Vushtrri; “Gimnazija”- Kamenicë; “Hivzi Sylejmani”- Fushë Kosovë; dhe “Dardania”- Han i Elezit. Urime 

stafit dhe nxënësve të shkollave të cilët do t’i përdorin këto hapësira në mbështetje të zhvillimit të 

shkathtësive për jetë dhe punë. 
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Kampistët Change-Makers kanë filluar rrugëtimin e tyre  

Gjatë ditëve të para të kampit, kampistët dalin nga përditshmëria e tyre, krijojnë shoqëri të reja dhe 

zhyten në përvojat unike që u ofron ky kamp. 

40 të rinj nga komunat: 

Prishtinë, Gjakovë, 

Vushtrri, Viti, Gjilan, Hani i 

Elezit, Fushë Kosovë dhe 

Ferizaj, janë mbledhur për 

të zhvilluar aktivitete të 

larmishme edukative në 

Qendrën Rekrative të 

Gërmisë, në Prishtinë. 

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. 

 

Miratimi i Ligjit për Mbrojtjen e Fëmijës  

 

Me 27 qershor, u miratua Ligji për Mbrojtjen e Fëmijës, i cili kaloi me 76 vota të deputetëve të Kuvendit 

të Republikës së Kosovës. 

Syri i Vizionit, vazhdimisht ka qenë pjesë e pandashme e punës në mbrojtjen e drejtavetë fëmijëve në 

Kosovë, në mënyrë specifike organizata ka ndihmuar procesine hartimit dhe miratimit të këtij Ligji. Në 

bashkëpunim me partnerin tonë strategjik- Save the Children, Syri i Vizionit ka sponsorizuar 
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Amendamentin për Ndalimit e Ndëshkimit Trupor dhe Dhunës ndaj Fëmijëve jo vetëm në mjediset 

shkollore, por edhe në familje, rrugë, e kudo tjetër. 

SiV vazhdimisht ka bërë thirrje dhe ka organizuar aktivitete të shumta për këtë qëllim, në mesin e të 

cilave është edhe Fushata "Rrite me dashni" e cila ka filluar një vit më parë dhe do të vazhdojë edhe më 

tutje. 

Në kuadër të kësaj fushate, u mbajt edhe marshi i pak ditëve më parë "Papuçja është për t’u veshë, jo 

për të goditë” ku 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 Fëmijës. 

Me miratimin e këtij Ligji fushata jonë do të intensifikohet edhe më shumë për të siguruar zbatimin e po 

këtij Ligji. 

Vaksinimi i fëmijëve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian 

Përmes marrëveshjes së mirëkuptimit, të Me 21 Qershor, në Cigë në shkollën fillore në fshatin Cigë të 

Pejës u krye vaksinimi i fëmijëve të 

komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian të 

kthyera në këtë lokalitet. Ky aksion i 

vaksinimit u pasua nga kontrolli mjekësor i 

cili u realizua për nxënësit e kësaj shkolle 

ditë më parë, nga ana e ekipit mjekësor të 

QKMF – Pejë. Aksioni u zhvillua në kuadër 

të veprimtarisë edukative të programit të 

Qendrave Mësimore i cili zbatohet nga Syri 

i Vizionit dhe mbështetet nga Agjensia 

Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar 

– GIZ. 

Aktiviteti vetëdijësues në Kliqinë, Zahaq dhe Zallq  

Në kuadër të aktiviteteve vetëdijësuese, në Qendrat Mësimore të shkollave fillore në fshatrat Cigë, 

Kliqinë, Zahaq dhe Zallq u shënua 12 Qershori – Dita Botërore Kundër Punës së Fëmijëve. Nxënësit e 

këtyre shkollave përmes 

diskutimeve në grup, punimeve 

dhe momenteve tjera artistike, 

përçuan mesazhe të qarta rreth 

realitetit të angazhimit të 

fëmijëve në punë të ndryshme si 

dhe me qëllim të vetëdijësimit të 

shoqërisë kundër kësaj dukurie e 

cila është e pranishme edhe në 

vendin tonë. 
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Vizitë studimore në ICK 

Me 21 qershor, organizata Jo qeveritare 

"Zëri i Romëve, Ashkalive dhe 

Egjiptianëve" organizoi një vizitë 

studimore në Innovation Centre Kosovo 

për maturantë nga rradhët e 

komuniteteve: rom, ashkali dhe egjiptian. 

Qëllimi i vizitës ishte që të rinjët të 

njoftohen me ICK'në, duke parë nga afër 

punën dhe mundësitë që i u ofrohen.  

 

 

Rinia Zbulon Erasmus + Projektin LAB 

Me datat 18 deri 22 qershor, në Dublin të Irlandës RV ka marrë pjesë në organizimin për “Rinia Zbulon 

Erasmus + Projektin LAB”. Qëllimi kryesor i " Rinia Zbulon Erasmus + Projektin LAB” ishte të inkurajojë 

punonjësit e rinjë të përdorin Erasmus + brenda konteksteve të tyre lokale dhe të rrisin pjesëmarrjen e 

të rinjve në punën rinore 

ndërkombëtare përmes 

programit Erasmus +: rinisë në 

veprim. 

Koordinatori / Menaxheri i 

Programit Z. Genc Broqi ka 

përfaqësuar RV Kosovë gjatë 

gjithë aktiviteteve të zhvilluara 

në Dublin.RV Kosova është 

duke eksploruar projekte të 

reja për të zhvilluar aftësitë e 

nxënësve të RV Kosova dhe për 

t'i përgatitur ata për tregun e 

punës. Çështja e diversitetit 

është shumë e rëndësishme 

dhe RV punon për të.  

 

Trajnime për studentet e RV 

Roma Versitas Kosova me financim nga Fondi për Arsimimin e Romëve - REF në partneritet me BE gjatë 

qershorit zhvilloi shumë aktivitete në dobi të studentëve rom, ashkali dhe egjiptian. 
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Një nga aktivitetet ishin trajnime të 

ndryshme, ku cdo temë e trajnimit 

është zhvilluar me punë një ditore. 

Temat e trajnimit ishin:  

 Letrat e Motivimit 

 Shkrimin e CV dhe aplikimin për punë 

 Intervistat e Punës 

 Shkrimin Akademik 

 Avokimi 

Përveq trajnimeve studentet e RV 

patën grupe pune dhe përgatitje për provimin e Roma Versitas Kosova. 

 

Community Scorecard 

 

RROGRAEK ka filluar implementimin e 

procesit Community Scorecard edhe në 

SHFMU “Vezir Jashari” Ferizaj. Procesi është 

duke u zhvilluar në kuader të projektit 

“Mobilizimi i komunitetit mbi llogaridhënjën 

sociale” në partneritet më Save the Children 

Kosovo. 

 

Memorandum bashkëpunimi i NVK me Komunën e Prizrenit  

OJQ “Nevo Koncepti”, në kudër të fazës së dytë të projektit “Riintegrimi i të rikthyerve të komunitetit 

Rom, Ashkali dhe Egjiptian nga Europa Perëndimore në Komunën e Prizrenit, Kosovë (REACH II)”, 

nënshkroi memorandum bashkëpunimi 

me Komunën e Prizrenit. 

Përmes këtij memorandumi, Nevo 

Koncepti dhe Komuna e Prizrenit zotohen 

për bashkëpunim përgjatë viteve të 

implementimit të projektit, specifikisht në 

fushën e arsimit dhe punësimit. 

Komuna e Prizrenit ka shprehur 

gatishmëri që të ofrojë mbështetje për 

aktivitete të ndryshme, të cilat do të 

ndihmojnë rrugëtimin e projektit si dhe 

integrimin e personave të rikthyer të 

komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian. 
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Punëtori me filma dokumentarë 

Në Suharekë, me datën 10 qershor 2019 është realizuar punëtoria me filma dokumentarë. Në këtë 

aktivitet kanë marrë pjesë zyrtarë të DKA-së, mësimdhënës të shkollave “Drita” në Gelancë dhe “Vaso 

Pashë Shkodrani” në 

Leshan, si dhe studentët 

dhe tutorët. 

Kjo punëtori u organizua 

në bashkëpunim me 

rrjetin KRAEYN, ku u 

shfaqën dy filma 

dokumentarë me temat 

sociale të komuniteteve 

Rom, Ashkali dhe 

Egjiptian. 

Pas shfaqjes së filmave 

kishte diskutime rreth 

temës së filmave 

dokumentarë. Njëra nga qëllimet e kësaj punëtorie ishte mësimi nga përvojat e të tjerëve, si dhe 

shkëmbimi i përvojave mes anëtarëve të rrjetit, mësimdhënësve dhe studentëve. 

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. 

 

Mbahet trajnimi tre ditor me tutorë 

Në kuadër të projektit 

“Riintegrimi i të rikthyerve të 

komunitetit Rom, Ashkali 

dhe Egjiptian nga Europa 

Perëndimore në Komunën e 

Prizrenit, Kosovë – REACH II” 

u mbajt trajnimi tre ditor me 

tutorë të angazhuar të këtij 

projekti. Ky trajnim u 

organizua me të qëllim 

ngritjes së kapaciteteve mbi 

temën e Komunikimit dhe 

formave të tij. 
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Në këtë trajnim, tutorët përmes trajnerit Denis Galushi u njoftuan thellësisht dhe në mënyrë 

profesionale se çka është komunikimi, si përdoret ai dhe sa i rëndësishëm është ai në punën e tyre si 

tutorë në shkollat përkatëse. 

Ky aktivitet gjithashtu kontribuoi në shoqërimin dhe njohjen e tutorëve në mes vete, diskutime, 

aktivitete të ndryshme dhe shoqërim. 

 

Kampi i të rinjëve "Përfshirja sociale të të rinjve të kthyer" 

 
Gjatë javës së fundit të Qershorit, OJQ-ja lokale Bashkimi Rinor e Ardhmja e Ndritur organizoi kampin e 

të rinjve si pjesë e Fondit të Iniciativës Evropiane për të Rinjtë e UNHCR-së për "Përfshirjen sociale të të 

rinjve të kthyer". 

Projekti synon të rrisë përfshirjen sociale të të rinjve të kthyer përmes ofrimit të mundësive të arsimit 

dhe aktiviteteve kulturore së bashku me të rinjtë e Komunës së Ferizajt. 

 

Vizitë avokatit të Popullit 
 

Me 24 Qershor, TDH organizoi një vizitë të njëzet fëmijëvetë komuniteteve Romë, Ashkali dhe Egjiptas 

të Komunës së Podujevës tek 

Instiuticioni i Avokatit të 

Popullit në Prishtinë. Gjatë 

vizitës fëmijët patën rastin të 

shohin punën e tyre si dhe të 

bëjnë pyetje dhe të 

parashtrojnë shqetsimet e tyre 

si: pesha e rëndë e cantave të 

shkolleës, qenët endacakë të 

cilet janë në lagjet e tyre si dhe 

mbeturinat të cilat jane të 

shumta dhe njerzit të 

papëgjegjshëm hudhin ato. 

Në fund Avokati Popullit premtoi se këto shqetësime do të konsiderohen nga Institucioni i tij dhe do të 

ketëvizita edhe në komunën e Podujevës. 
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The Ideas Partnership përzgjedhet fituese e grantit nga Fondacioni i UEFA-së për 

Fëmijët 
Me kënaqësi ju informojmë që The Ideas Partnership është përzgjedhur fituese e grantit prej 45.500€ 

nga Fondacioni i UEFA-së për Fëmijët. 

Ne jemi vetëm njëra nga 22 organizatat 

bamirëse të Evropës së cilës i është 

ndarë ky çmim nga Fondacioni i UEFA-së 

për Fëmijët, i cili ka për qëllim 

mbështetjen e fëmijëve me mundësi të 

pabarabarta në mbarë Evropën. 

Jemi shumë falenderues ndaj Federatës 

së Futbollit të Kosovës për nominimin e 

organizatës sonë për këtë çmim, dhe 

Fondacionit të UEFA-së për Fëmijët për 

përzgjedhjen. 

Fondi i fituar nga ky fondacion do të shfrytëzohet për ndërtimin e objektit të ri të qendrës sonë 

mësimore në Fushë Kosovë, në shërbim të komuniteteve pakicë Rom, Ashkali dhe Egjiptian. 

 

 

Mbahet trajnimi për mësimdhënie interaktive për vullnetarët e The Ideas 

Partnership 
Gjatë qershorit, 

vullnetarët e The Ideas 

Partnership patën 

mundësinë që të ndjekin 

trajnimin e organizuar nga 

stafi ynë rreth 

mësimdhënies interaktive 

dhe planifikimit të orës 

mësimore, teknikave të 

reja për përmirësimin e 

mësimdhënies, fazat e 

orës mësimore, si dhe 

metodat interaktive të të 

mësuarit. 

Në këtë trajnim morën pjesë vullnetarët të cilët angazhohen rregullisht në aktivitetet tona mësimore me 

fëmijë dhe të rritur. Falenderojmë trajneret Fitore Polloshka, Valentina Osmani dhe Lida Fejza, të cilat 

mbajtën trajnimin duke i pajisur vullnetarët tanë me njohuri të reja rreth punës në aktivitetet 

jashtëshkollore që ne organizojmë rregullisht në qendrat tona në Fushë Kosovë, Janjevë e Obiliq. 
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Fëmijët e Fushë Kosovës mësojnë mbi shëndetin oral 
Gjatë muajit qershor, patëm kënaqësinë të 

bashkëpunojmë dhe mirëpresim znj. Besa 

Begu, ambasadore e Fondacionit Humble Smile, 

si dhe ekipin e saj, në qendrën tonë në Fushë 

Kosovë. 

Për rreth disa orë, znj. Begu ligjëroi para më 

shumë se 50 fëmijë të komuniteteve Rom, 

Ashkali dhe Egjiptian që ndjekin aktivitetet tona 

të rregullta mësimore të së shtunës. Ligjëratat 

dhe praktikat ishin të fokusuara mbi shëndetin 

oral, këshilla rreth kujdesit të rregullt, si dhe 

rëndësinë mbi shëndetin. 

 

Edukatorët bashkëmoshatarë 
TDH ka programin me Edukatorët Bashkëmoshatarë në komuna të ndryshme në Kosovë, të cilët ishin 

aktiv me kampanja të ndryshme gjatë muajit qershor.  

Edukatorët Bashkëmoshatarë në shkollën fillore Hilmi Rakovica në Prishtinë mbajtën kampanjën 

ndërgjegjësuese të radhës rreth bulizmit në shkolla. Në kuadër të kësaj kampanje nxënësit patën 

mundësi të ndjekin një video ndërgjegjësuese për Bulizmin dhe të diskutojnë rreth tij.  

Gjithashtu, Edukatorët bashkëmoshtarëtë 

shkollës fillore “Xheladin Rekaliu” në 

Podujevë mbajtën kampanjën 

ndërgjegjësuese të radhës rreth bulizmit 

në shkolla. Gjatë dy ditëve të kaluara 

nxënësit realizuan projektin “Mos me 

nguc” duke prezentuar dukurinë e bulizmit 

në shkolla, si një dukuri në rritje në shoqëri 

dhe institucione arsimore. Gjatë këtij 

aktiviteti, nxënësit presentuan edhe punën 

qe kishin bërë me paisjen “Micro Bit”, 

duke krijuar kështu mesazhin për 

iniciativën “Mos më nguc”. Nxënësit 

ofruan edhe informata shtesë për 

mundesitë që ofron pajisja Microbit si: 

numërimi i hapave gjatë lëvizjes, llogaritje të ndryshme, matje te temperaturës etj.  

Këto aktivitete dhe kampanjat vetedijesuese të radhës në të gjitha shkollat tjera të targetuara janë të 

mbështetura nga projekti “Përmirësimi i qasjes dhe riintegrimit në arsimin bazë të migrantëve dhe 

fëmijëve të kthyer dhe familjeve në Kosovë” i mbështetur nga GIZ CDBE. 


