
   

 

Sfidat në Universitet 

Ekipi i Projektit KOSINT 2020 ka mbajtur një diskutim publik në lidhje me sfidat e studentëve të komuniteteve rom, 
ashkali dhe egjiptian në Universitetin publik të Kosovës. Në këtë diskutim publik morrën pjesë, përfaqësues të 
shoqërisë civile, zyrtarë komunal dhe studentë nga rradhët e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian. Gjithashtu, 
në këtë diskutim publik hulumtimi mbi sfidat e studenteve në universitet nga Roma Versitas paraqet këtë situate e 
cila dhe ështe disktuar. 
Gjatë diskutimit publik u disktuan temat e më poshtme: 

Diskriminimi në universitet dhe diskriminimi nga profesorët. Për  
këtë cështje do të diskutohet gjatë 2019, edhe të rishiqohet 
 Udhëzimi Administrativ. 
Të ketë dhe studentë nga radhët e komuniteteve rom, ashkali dhe  
egjiptian si përfaqësues në komunitetet studentore. 
Duhet të hulumtohet se të diplomuarit ku punësohen dhe të  
paraqiten sukseset e tyre. Këto të bëhen publike që të japin kurajo  
për të tjerët.  
 
Të bëhet një fact sheet për numrin e studentëve të regjistruar në universitete. 

Në lidhje me bursa, të ketë edhe bursa socio-ekonomike dhe jo vetëm me notë të lartë, për tju dhënë qasje në 
studime edhe studentëve të tjerë. Çdo projekt në lidhje me bursa, është në bazë të meritës, mirëpo duhet të ju ipet 
mundësi edhe atyre me notë mesatare 7.00. 

Universiteti dhe MASHT nuk lejon që të ulet nota. Mirëpo OJQ mund të ju drejtohen MASHT me një kërkesë që se 
paku të ulet nota mesatare në 7.00. 

Partitë politike nuk duhet të përfshihen për të dërguar lista të studentëve për të marr bursa, pasi ata përfshijnë 
edhe shqiptarët, dhe ju mohohet e drejta e studentëve të komuniteteve të përfitojnë. 

Të propozojmë që në komisionet e bursave të ketë edhe pjestarë të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian, për 
trasnparencë më të madhe. 

Të verifikohen personat që deklarohen si pjestarë të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian, që të mos 
keqperdorin kuotën. 

Studentët që regjistrohen në mënyrë të rregullt me meritë nga komunitetet, mos të futen si pjesë e përmbushjes së 
kuotës dhe t’ju japin rast studentëve të tjerë që duan të regjistrohen bazuar në numrin e kuotës. 

Lidhur për orientim në karierë është diskutuar të targetohen nxënësit e klasave të 12-ta. Mirëpo është sygjeruar që 
orientimi në karierë të filloj edhe në klasat më të. Të ketë edhe për nxënës të klasës së 7-9 për shkolla profesionale 
të mesme, pasi jo të gjithë zgjedhin të shkojnë në fakultet. 

Buletini I, Janar, 2019 



   

 

Komuna e Prizrenit aprovoi Planin Lokal për përfshirjen e 

komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian 

Me 31 Janar, anëtarët e Kuvendit të Komunës së Prizrenit njëzëri kanë miratuar Planin lokal të 

Veprimit për Përfshirjen e Komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian për periudhën prej vitit 2019 

deri në vitin 2023.  

Përfaqësues të këtyre komuniteteve kanë bërë të ditur se kjo politikë publike duhet të ketë karakter 

afirmativ. Ndërsa anëtarë të caktuar të Këshillit Komunal kanë theksuar se ky plan duhet të zbatohet 

dhe jo të mbetet vetëm një dokument në letër. 

Plani i Veprimit në fjalë parasheh që për periudhën pesëvjeçare të zbatimit, të ndahet një buxhet i 

përgjithshëm prej afro 1.3 milionë eurove, për përmirësimin e situatës së përgjithshme të këtyre 

komuniteteve në Komunën e Prizrenit, veçmas në fushat e arsimit, punësimit dhe mirëqenies 

sociale, shëndetësisë, banimit dhe kulturës, mediave dhe informimit. Hartimi i kësaj politike u 

përkrahë nga projekti Rrjeti Kosovar për Arsim dhe Punësim (KEEN) i implementuar nga koncorsiumi 

i organizatave të udhëhequra nga Qendra Kosovare për Arsim (KEC), ndërsa procesi i hartimit të 

Planit Lokal të Veprimit për Përfshirjen e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian u udhëhoq nga 

organizata partnere e këtij koncorsiumi Balkan Sunfloëers Kosova (BSFK). 



   

 

Edukimi për TIK i të rinjve të komuniteteve ashkali, egjiptian dhe rom 

Gjatë muajit Janar, OJQ BRAN - Bashkimi Rinor E Ardhmja E Ndritur në kuadër të projektit "Edukimi për 

TIK i të rinjve të komuniteteve ashkali, egjiptian dhe rom" që është duke u mbështetur financiarisht nga 

Ministria e Inovacionit dhe Ndërmarrësisë, ka organizuar punëtori me të rinjë të komunës së Shtimes për 

temat: 

 

- Inovacioni 

- Përdorimi i teknologjisë në jetën sociale 

- Ndërmarrësi 

- Përdorimi i teknologjisë në ndërmarrësi 

 

Qëllimi i këtij projekti është ngritja e kapaciteteve të të  

rinjëve në fushën e teknologjisë dhe ndërmarrësisë. 

Pas përfundimi të ciklit të punëtorive, u çertifikuan mbi 

30 të rinjë të komunës së Shtimes. Të rinjët theksuan se  

trajnimet e tilla i nxisin dhe i motivojn që në të ardhmen 

të jenë Ndërmarrës të rinjë dhe u shprehën shumë të kënaqur me 

trajnerët,  materialet dhe kushtet e ofruara gjatë trajnimit e  

njëherit theksuan edhe nevojën e lartë për trajnime të tilla. 

Trajnime kundër dukurive devijante 

Me 19 dhe 20 janar, në Prizren, Nevo Konvepti ka organizuar trajnim dy ditor për fëmjët dhe tutorët kundër 

dukurive devijante. Në ditën e parë të trajnimit, me 19 janar 2019, fëmijët dhe tutorët janë trajnuar për 

temën: “Komunikimi”. Ndërsa në ditën e dytë me datë 20 janar 2019 tema e trajnimit ishte: “Sëmundjet e 

varshmërisë”. Qëllimi i trajnimeve ishte vetëdijesimi i fëmijëve për mospërdorimin e drogave, alkoolit, 

duhanit dhe të ndërgjegjësohen për komunikim të duhur. Në kuadër të trajimive të rinjtë gjithashtu zhvilluan 

edhe aktivitete psiko-sociale që ndërlidhen me temat dhe për të pas rritje të vetdijsimit më të madh.  

Trajnimi dy ditor është realizuar mes dy projekteve “Mbështetja e Bashkimit Evropian për zbatimin e 

strategjisë për komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian – Edukimi per integrim” (EU SIMRAES ll) e cila 

financohet nga Kosovo Education Center (KEC) me mbështetjen e Bashkimit Evropian (BE) dhe Fondacioni 

Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS) si dhe PROSPEKT +, 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). 



   

 

Paqe përmes Bashkëpunimit, Kompetencave dhe Njohurive 

në Maqedoni dhe Kosovë 

 

U lansua projekti i ri PEACOCK (Paqe përmes 

Bashkëpunimit, Kompetencave dhe 

Njohurive në Maqedoni dhe Kosovë) në 

PHZH- Pädagogische Hochschule Zürich. Në 

takim morrën pjesë përfaqësuesit e KEC-it si 

dhe kolegët tanë nga PHZH nga Cyrihu dhe 

MCEC nga Maqedonia. 

Vazhdimi i projektit për edukim në fëmijërinë e hershme 

Qendra për Arsim e Kosovës-KEC, është një nga 13 organizatat e përzgjedhura nga Roma Education 

Fund për të vazhduar me projektin për edukim në fëmijërinë e hershme. Ceremonia për pranim të 

granteve u organizua në Budapest ku morën pjesë përfaqësues të KEC. 



   

 

Ndarja e 5 çmime vjetore për tregimet më të mira në media 

Qendra për Arsim e Kosovës – KEC në 

bashkëpunim me Koalicioni i OJQ-ve për 

Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë – KOMF, dhe 

forum ZFD, përmes projekteve financiarisht të 

mbështetura nga Bashkimi Europian dhe të 

menaxhuara nga Zyra e Bashkimit Evropian në 

Kosovë, ka ndarë 5 çmime vjetore për tregimet 

më të mira në media, në fushën e mbrojtjes 

dhe të drejtave të fëmijëve në Kosovë për vitin 

2018. 

Mbahet takimi me prindërit dhe fëmijët 

Me datën 16 janar 2019, në Prizren Nevo Koncepti ka mbajtur takimin me prindër dhe fëmijët të cilët janë abonuar 

në Edukimin Online. 

Nga muaji nëntor i vitit 2018, për 20 fëmijë, është bërë regjistrimi në portalin arsimor Edukimi.net, në të cilën ueb 

faqe fëmijët kanë mundësi të mësojnë edhe nga shtëpia e tyre, për të gjitha lëndët shkollore sikurse në klasë. Këtu 

janë përfshirë fëmijët të cilët për shkak të kushteve të ndryshme nuk kanë mundësi të vijojnë mësimin e rregullt në 

shkolle si: fëmijët me aftësi të kufizuar dhe fëmijët të cilët kanë braktisur mësimin. 

Po ashtu janë regjistruar edhe nxënës të cilët kanë suksesin më të dobët në mësim në mënyrë që përmes qasjes dhe 

përdorimit të rregullt të kësaj faqeje të ndikohet në arritjen e suksesit më të mirë mësimor. 

Në takim ka qenë prezent edhe z. Vigan Dervishaj nga DKA dhe anëtar i Grupit Punues në kuadër të projektit i cili 

foli për rëndësinë e përdorimit të kësaj faqeje, çfarë ndikimi mund të ketë në rritjen e suksesit të fëmijëve por edhe 

rolin dhe ndikimin e prindërve në këtë drejtim. 

Në takim fëmijët kishin mundësi që përmes TV dhe celularëve të tyre të kenë qasje në faqe dhe janë testuar në disa 

lëndë. 

Aktiviteti u realizua në kuadër të projektit SoRi i cili mbështetet nga GIZ-i. 



  

 

Në kuadër të projektit ``Rrjeti i Sigurt për mbrojtjen e Fëmijëve – Faza 3`` i cili ka për qëllim fuqizimin e sistemit të 

mbrojtjes së fëmijëve, Terre des hommes në Kosovë është duke implementuar edhe shërbimet e specializuara për 

fëmijët në situate rruge në Prishtinë dhe Prizren.  

Për këtë arsye është mbajtur edhe fokus grupi me prindërit dhe fëmijët në situate rruge në komunen e Prizrenit 

për të diskutuar dhe kuptuar edhe më mire problematikat dhe shkaqet kryesore të cilat detyrojnë prindërit dhe 

fëmijët të dalin në rrugë.   

Më shumë se 50 persona, kryesisht të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian janë mbledhur në Prizren për të 

shprehur brengat për gjendjen e tyre ekonomike. 

Këto familje janë identifikuar nga organizata, pasi janë vëzhguar fillimisht për një kohë të gjatë, pastaj janë 

intervistuar e gjithashtu janë referuar në Qendra për Punë Sociale. 

Vetëm në Prishtinë e Prizren, ekipet mobile të organizatës kanë identifikuar 153 fëmijë me situatë rruge. 

Ideja e projektit është që pos ndihmave direkte, familjet në këtë situatë, të mësojnë zanate të ndryshme, në 

mënyrë që të sigurojnë punë dhe të largohen nga rruga. 

TDH, gjithashtu, ka bashkëpunim dhe provon që edhe përmes organeve tjera, t’i ndihmojë fëmijët dhe të sigurojë 

që ata të mos e ndërpresin shkollimin. 

Fuqizimi i sistemit të mbrojtjes së fëmijëve 

Ligjeratë mbi ndikimin negativ të duhanit, alkoolit, drogës dhe martesat e hershme 

Klubi rinor i BSFK në Fushë Kosovë, ka organizuar 

një aktivitet në formë ligjerate për të rinjtë e 

komuniteteve rom, ashkali dhe egjipjan në Fushë 

Kosovës për dukurit negative si duhani, alkooli, 

droga dhe martesat e hershme. Gjatë ligjeratës u 

diskutuan secila temë dhe ndikimi negative i tyre 

në jetën e të rinjëve. Ligjeratat ishin interaktive, ku 

u shfaq dhe interesimi i të rinjve për të mesuar më 

shumë për këto dukuri.  

Ky aktivitet u mbështët financiarisht nga Solidar 

Suisse. 



  

 

Marsh përkujtimor për romët e vrarë gjatë Holokaustit 

Në Prishtinë me 27 janar, u organizua marsh përkujtimor për romët e vrarë gjatë Holokaustit 

Me melankolinë e dhimbjen që përcillte kënga rome, të renditur në formë të numrit 27, shkallëve të 

Teatrit Kombëtar të Kosovës, me qirinj të ndezur në duar, pjesëtarë të komunitetit rom dhe 

komuniteteve të tjera përkujtuan 500 mijë romët e vrarë gjatë Holokaustit. Çdo hap i tyre përfaqësonte 

një dhimbje, një shifër të vrarësh, e të gjitha bashkë një histori. Melodia e këngës rome thellohej teksa 

qirinjtë shkriheshin dhe emocionet shtoheshin. U përkujtua thirrja e Hitlerit: “Ju jeni romë dhe nuk keni 

të drejtë të jetoni”, e cila rezultoi me mijëra varre. 

Denis Galushi, organizator i Marshit Përkujtimor, ka thënë se teksa përkujtohet tragjedia e komunitetit 

rom nuk përkujtohen viktima, por heronj, falë së cilëve është shkruar një histori. 

“Nuk jemi numër e as statistikë. Kur të tjerët bënë padrejtësi ndaj nesh, ne ua dhuruam drejtësinë, mbi 

të gjitha, ua dhuruam artin, ua dhuruam këngët që ju sot shumë i këndoni e janë pjesë e juaja”, ka thënë 

Galushi. Tutje ka theksuar se romët nuk u hakmorën, por falën dashuri dhe sot dashurinë e artin po ia 

falin shtetit të Kosovës, që, edhe pse nuk është pjesë e Bashkimit Evropian, është shembull se si duhet 

respektuar një komunitet. 



 

Në janar, stafi i The Ideas Partnership në Fushë Kosovë priti në vizitë ish-Presidenten e Republikës së 

Kosovës, Atifete Jahjaga, dhe drejtorin e Fondacionit Jahjaga, Alban Bokshi. Në këtë vizitë, znj. Jahjaga 

shprehi gatishmërinë për të ndihmuar organizatatat siç është The Ideas Partnership në projekte të 

përbashkëta me qëllim fuqizimin e grave dhe vajzave, edukimin e fëmijëve si dhe programet për orientim 

në karrierë për të rinjtë nga komunitetet Romë, Ashkali dhe Egjiptian. Ata patën mundësinë të vizitojnë 

aktivitetin tonë të shkrim-leximit, aktivitet ky i cili ofrohet çdo javë në qendrën tonë në Fushë Kosovë për 

gratë nga këto komunitete ku me këtë rast znj. Jahjaga edhe njëherë ritheksoi qëndrimin e saj rreth punës 

që duhet të bëhet në mbështetjen dhe fuqizimin e grave në shoqërinë kosovare. Ajo vuri theks të veçantë 

mbi rreziqet e martesave të hershme duke theksuar punën e TIP në vetëdijësimin e gjeneratave të reja rreth 

këtij fenomeni dhe duke ofruar përkrahje në projekte të tilla. Ish-Presidentja e Kosovës gjithashtu vizitoi 

kopshtin e The Ideas Partnership në Fushë Kosovë duke u takuar me fëmijët dhe stafin e kopshtit. 

Në muajin janar, një ekip mjekësor nga Qendra Kryesore e 

Mjekësisë Familjare në Fushë Kosovë vizitoi kopshtin në 

qendrën tonë në Fushë Kosovë, duke kryer kontrolla 

sistematike për fëmijët atje. Falenderojmë personelin 

mjekësor që me shumë dëshirë kryen këto kontrolla për 

fëmijët tanë si dhe menaxhmentin e Qendrës Kryesore të 

Mjekësisë Familjare në Fushë Kosovë që pranuan me kënaqësi 

kërkesën tonë për të na vizituar. Kopshti jonë ofrohet falas për 

fëmijët e moshave 3-5 vjeç që vijnë nga komunitetet Rom, 

Ashkali dhe Egjiptian, dhe punon në dy ndërrime çdo ditë me 

rreth 60 fëmijë. 

Ish-Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga dhe Fondacioni Jahjaga 

vizitojnë The Ideas Partnership 

Bëhen kontrollat sistematike për fëmijët e kopshtit nga një ekip i QKMF-së 



 

 

Shefja e Ambasadës së Luksemburgut në Kosovë, Anne Dostert vizitoi gjatë janarit qendrën e organizatës 

joqeveritare në Fushë Kosovë, The Ideas Partnership (TIP). Kjo vizitë u realizua me qellim të gjetjes së mënyrave të 

bashkëpunimit për të ngritur kapacitetet e qendrës së The Ideas Partnership dhe potencialisht për të përkahur 

aktivitetet që zhvillohen në këtë qendër. Stafi i Ambasadës së Luksemburgut u tregua i gatshëm për të ofruar 

përkrahje në gjetjen e mënyrave alternative për të ndihmuar punën e organizatës sonë. Ata theksuan se është 

esenciale ndërlidhja me institucionet dhe organizatat relevante në bashkimin e forcave për bashkëpunim në 

rritjen e mirëqenies së komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian si dhe në ofrimin e mundësive të barabarta për të 

gjitha komunitetet në Kosovë. Shefja e Ambasadës së Luksemburgut në Kosovë vlerësoi lart punën 10 vjeçare të 

TIP si dhe theksoi rëndësinë e besimit të krijuar nga këto komunitete në punën e kësaj organizate, duke vënë 

theksin tek kultura e vullnetarizmit, puna avokuese, përkrahja e komuniteteve në fushën sociale, punësim, 

shëndetësi, ndërmjetësim dhe ngritjen e kapaciteteve me institucionet lokale dhe shtetërore. 

Shefja e Ambasadës së Luksemburgut në Kosovë viziton The Ideas 

Partnership 


