
 

 

Diskutim Publik lidhur me çështjen e politikave të banimit për komunitetet rom, 

ashkali dhe egjiptian në Kosovë     

 

Prishtinë, 29 maj 2019 u organizua një diskutim publik nga projekti KOSINT 2020 lidhur me çështjen e 

politikave të banimit në lidhje me komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian në Kosovë. 

Pjesë e panelit për të diskutuar për këtë çështje ishin njohës të mirë të fushës që përfshinë: 

-Znj. Keriman Sadikaj, Zyra për Qeverisje të Mirë në kuadër të Kryeministrisë; 

-Znj. Merita Dalipi, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinorë; 

-Znj. Violeta Thaqi, VoRAE udhëheqëse e programit të banimit. 

Pjesëmarrës tjerë anëtarë të organizatave të shoqërisë civile që punojnë në fushën e banimit dhe zyrtar 

të komunave.  

Nga panelistët u prezentua situate se si është në terren dhe kushtet e vështira që përballen komunitetet 

rom, ashkali dhe egjiptian sa i përket banimit, infrastrukturës përcjellëse dhe dokumentacionit. Përveq, 

situatës në terren u prezantua edhe baza ligjore dhe strategji të ndryshme që prekin çështjen e banimit. 

Për secilën nga pikat diskutuan edhe pjesëmarrësit e tjerë, dhe secili dha informata nga eksperienca e 

tyre. 
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Në fund të takimit, të pjesëmarrësit dolën me një qasje të përbashkët në lidhje me hapat e ardhshëm dhe 

rekomandime që duhet të ndërmerren për të avokuar në këtë fushë. 

 Të punohet në funksionalizimin e një databaze ndër-qeveritare, e cila ekziston, ku do të regjistroheshin 

të gjitha rastet që kanë nevojë për banim, të gjitha rastet ku kanë ndërtuar shtëpi/ banesa në secilën 

komunë. Kjo databazë do të ndihmoj në identifikimin e rasteve, zvogëlimin e manipulimeve, nuk do të 

lëjonte duplifikimin e kërkesave, dhe bazuar në kriteret që do të plotësohen identifikimin e rasteve 

prioritare. Databaza do të plotësohej nga komunat dhe ministritë që mirren me këtë çështje. 

 Një tjetër çështje e rëndësishme që u diskutua është që secila komunë të ketë një zyrtar për banim, që 

do të ishte si urëlidhëse mes komunës, qeverisë dhe OSHC, dhe gjithashtu do të plotësonte databazën 

nëse do të funksionalizohet.  

 Të diskutohet me Ministrinë e Financave për të shtuar një nën-kod buxhetor në lidhje me banimin social. 

 Komunat të hartojnë plan tre vjeqar të banimit. 

 Rritja e bashkëpunimit mes ministrive, komunave dhe OSHC-ve që bëjnë ndërtim të banimit, në 

raportim të rasteve të ndërtimit. 

 Dokumentacioni pronësor mbetet një ndër çështjet më problematike, pasi shumë raste nuk kanë 

dokumente të pronës, apo prona është blerë pa transferim të pronarëve, etj. 

Banimi është një ndër çështjet më të rëndësishme, pasi nëse një familje nuk ka banim të mirë, kjo ndikon 

në mirëqenien dhe shëndetin e familjes, arsimimin dhe punësimin. Andaj duhet të ketë bashkëpunim më 

të madhë që banimi të sigurohet për të gjithë qytetarët e Kosovës.. 

 

Takim i OSHC dhe Miqëve të  Përfshirjes Sociale  

Me 21 maj, 2019  është 

mbajtur takimi me 

organizatat anëtare të 

rrjetit KOSINT 2020 me 

grupin e “Miqëve të  

Përfshirjes Sociale” të 

përfaqesuar nga 

ambasadorja e 

Ambasadës së 

Finlandez dhe deputet 

të Kuvendit të Kosovës. 

Gjatë takimit është 

diskutuar për planet e 

përbashkëta rreth përfshirjes së komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në shoqerinë kosovare dhe 

angazhimin e miqve në promovimin e qasjes së barabartë në punësim dhe edukim dhe çështje të tjera të 

rëndesishme për këto tri komunitete. 
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Takimi me Ministrin e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë z.Shyqyri Bytyqi  

Me 28 maj, në Prishtinë, organizatat e shoqëris civile kanë takuar sot Minsitrin e Arsimit Shkencës dhe 

Teknologjisë z. Shyqyri Bytyqi si dhe zëvendës ministrin e komuniteteve në Ministrin e Arsimit z.Artan 

Berisha. Në këtë takim u 

diskutuan dy çështje 

kryesore të cilat janë 

shumë të rëndësishme 

për arsimimin e 

komuniteteve: rom, 

ashkali dhe egjiptian, që 

perfshinë Zhvillimet e 

reja reth udhëzuesit për 

Udhëzimin 

Administrativ dhe 

Sigurimin e fondeve pēr 

bursa të nxēnësve në 

nivel të mesëm shkollor 

dhe atyre të lart. 

Nga ky takim u dakorduan që:  

1. Do të shfrytëzohen modelet mē të mira reth krijimit të fondeve të qëndrueshme për programin 

nacional per bursa të shkollave te mesme.  

2. Shtyerja e procesit të finalizimit të udhëzuesit dhe fillimin e regjistrimit të qendrave për mësim shtesë. 

Ministri ka falënderuar organizatat e shoqëris civile pēr punën e pa lodhshme dhe se ka garantuar se çdo 

herë do të kenë mbështetjen e tij në lidhje me çdo proces i cili zhvillohet në të mirë të këtyre tri 

komuniteteve. 

Trajnim për buxhetim për Shërbyesit Civil të Kosovës nga RCC 

Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal - Ekipi i RCC Roma Integration 2020 vazhdon të trajnojë shërbyesit civilë 

të qeverive në rajon. Trajnimi për 

ngritjen e kapaciteteve për pilotimin 

e për buxhetimin e përgjegjshëm të 

romëve u mbajt në Mavrovë, ku 

pjesëmarrësit analizuan zgjidhje për 

sektorët ku ata vunë në dukje 

hendekun më të madh mes nevojave 

dhe fondeve. Buxheti i suksesshëm 

duhet planifikuar për të dhënë 

rezultat për ata në nevojë. Nëpunësit 

civilë nga Kosova theksuan mungesën 

e masave adekuate për strehim për romët, arsimimin dhe shkallën e ulët të punësimit. Buxheti i 

përgjegjshëm i romëve duhet të adresojë këto çështje në të ardhmen në mënyrë më efektive. 
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BSFK ka filluar procesin e informimit 

dhe asistimit në regjistrim në klasë të 

parë 

Stafi dhe Mediatorët e Balkan Sunflowers 

Kosova në të gjitha qendrat mësimore ka filluar 

procesin për regjistrimin e fëmijëve në klasën e 

parë. Mediatorët dhe stafi janë duke i informuar 

prindërit dhe fëmijët për rëndësinë e edukimit 

dhe regjistrimit në klasë të parë. Ky është fillimi i 

fushatës dhe janë vendosur njoftime nëpër  të 

gjitha lagjet.   

 

 

 

Vizitë e nxënësve në qendrën e zjarrëfiksëve në Shtime 

 

Në filliim të muajit maj, Balkan Sunflowers Kosova organizoi përmes Qendrës për Mësim-nxënie në 

Shtime (SHLC), një vizitë të nxënësve të kësaj qendre në qendrën e zjarrëfiksëve në Shtime. Kjo vizitë u 

organizua në kuadër të programit të rregullt, nën temën puna ndihmuese në komunitet. 

Nxënësit u njoftuan për së afërmi me punën e zjarrëfikësve, rreziqet që ata kanë në punë, rastet në të 

cilat intervenojnë më shumë, si dhe mjetet e tyre të punës. 
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Kosova që duam - kongresi i dytë   

Prishtinë, 23 maj, 2019 është mbajtur kongresi i dytë i organizatave të shoqërisë civile ku u prezantuan 

para të pranishmëve rezultatet e punës një vjecare të grupeve punuese në 5 fushat të cilat paraqesin 

shtyllat e një shoqërie demokratike, përparimtare, zhvillimore dhe me barazi sociale e pune e jete te 

dinjitetshme. 

- Arsimi për zhvillimin e aftësive për 

punësim 

- Zhvillimi ekonomik dhe krijimi i vendeve 

të punës 

- Politikat shëndetësore dhe të mirëqenies 

sociale 

- Punë dhe jetë e denjë 

- Aktivizimi qytetar për qeverisje të mirë. 

Ekipi i projektit KOSINT 2020 po mori pjesë 

në këtë kongres udhëheqësja e projektit 

KOSINT 2020 prezantoi prioritet e 

identfikuara dhe veprimet që duhet të ndermirrën për arritje të tyre, si pjesë e grupit dhe panelit të Arsimit 

për zhvillimin e aftësive për punësim. 

 

 Mbështetje adoleshentëve pas mësimit të rregullt  

Me datën 23 maj, Programi “Mbështetje adoleshentëve pas mësimit të rregullt” ka arritur marrëveshje 

bashkëpunimi edhe me komunat: Rahovec, Prizren, Pejë, Istog, Obiliq, Lipjan dhe Suharekë. 

Në fjalën hyrëse, e ngarkuara me 

punë në ambasadën e SHBA-ve në 

Kosovë, Coleen Hyland theksoi 

rëndësinë e zhvillimit të 

shkathtësive për jetë dhe punë tek 

të rinjtë, të cilët përbëjnë pjesën 

më të madhe të popullatës në 

Kosovë. 

“Mbështetja e adoleshentëve pas 

mësimit të rregullt” është program 

pesëvjeçar i financuar nga USAID 

dhe i udhëhequr nga Qendra për 

Arsim e Kosovës (KEC) në partneritet me FHI 360 dhe Crimson Capital Corp. I cili ka për qëllim zhvillimin e 

shkathtësive të punës dhe ndërmarrësisë në mesin e të rinjve të Kosovës. 

Ky aktivitet aktualisht vepron në komunat e Prishtinës, Gjakovës, Hanit të Elezit, Vushtrrisë, Fushë 

Kosovës, Gjilanit, Vitisë, Ferizajt dhe Kamenicës.  
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Kampe verore për nxënësit e shkollave të mesme të larta   

Përmes marrëveshjes së mirëkuptimit, të nënshkruar me datën 14 maj, ndërmjet Programit “Përkrahje 

Adoleshentëve pas Mësimit të Rregullt”, Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, dhe organizatës TOKA, 

do të mundësohet 

mbajtja e kampeve 

verore për nxënësit e 

shkollave të mesme të 

larta, me synim të 

zhvillimit të shkathtësive 

të tyre për jetë dhe 

punë. 

Programi “Përkrahje 

Adoleshentëve pas 

Mësimit të Rregullt” 

financohet nga USAID, 

ndërsa zbatohet nga 

Qendra për Arsim e 

Kosovës (KEC) në 

partneritet me FHI 360 

dhe Crimson Capital Corp. 

 

Shfaqja e dy filma dokumentar me tematika sociale të komuniteteve 

Me datën 23 maj, rrjeti KRAEYN organizoi punëtorinë, ku u shfaqën dy filma dokumentar me tematika 

sociale të komuniteteve: rom, ashkali dhe egjiptian.  

Filmat që u shfaqen janë: 

1.Ceija Stojka – Karin Berger  

2.Three Rooms of Hope - 

Denis Mustafa  

 

Pas shfaqjes së filmave 

përmes seancave debatuese 

u zhvilluan aktivitete për 

diskutim rreth mesazheve të 

filmave. Qëllimi i punëtorisë 

ishte mësimi nga përvojat e të 

tjerëve, dhe shkëmbimi i 

eksperiencave mes anëtarëve 

të rrjetit.  
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Trajnimi për zhvillim të bizneseve për gratë 

 Gjatë muajit maj, vazhdoi trajnimi për 

zhvillim të bizneseve për gratë Rome, Ashkali 

dhe Egjiptase. Këto aktivitete mbështeten 

nga Agjencioni i Zvicrës për Zhvillim dhe 

Bashkëpunim përmes projektit "Promovim i 

Punësimit të Sektorit Privat (PPSE)", i cili 

implementohet nga Sëisscontact dhe Instituti 

Riinvest dhe implementohet nga RROGRAEK. 

Trajnimet u mbajtën në rajonin e Pejës, 

Prizrenit, Gjakovës, dhe Prishtinës.  

Gjatë trjanimit pjestaret ishin të kycura në 

aktivitete të ndryshme dhe shfaqën 

interesimi për ngritjen e fusheveprimeve të 

tyre. 

 

 

Programi i punës praktike  

Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS),, Agjensioni i Punësimit i Republikës së Kosovës 

(APRK), në bashkëpunim me OJQ “Zëri i Romëve, Ashkalive dhe Egjiptianëve”, shpallën thirrje të hapur 

për aplikime për të rinjtë e komuniteteve: Rom, Ashkali dhe Egjiptian për Programin e Punës Praktike. 

Kjo ishtë një mundësi për të rinjët e 

komuniteteve: Rom, Ashkali dhe Egjiptian 

për të përfituar duke krijuar përvojë pune 

nga programi i punës praktike. Programi 

është i hapur në mënyre specifike për të 

rinjët e komuniteteve: Rom, Ashkali dhe 

Egjiptian, nga grup-moshat (18) 

tetëmbëdhjetë vjeç e tutje. 

Programi i Punës Praktike është ne 

kohëzgjatje deri në 6 (gjashtë) muaj me 

mundësi punësimi. 

Të gjithë punëkërkuesit e regjistruar në Zyret e Punësimit mund të përfitojnë nga Programi i Punës 

Praktike. Gjatë procesit të përzgjedhjes, prioritet do t'u jepet të papunëve afatgjatë 

Qëllimi i Programit të Punës Praktike është të krijojë mundësi punësimi për punëkërkuesit në Kosovë, 

duke subvencionuar punëdhënësit të cilët janë të gatshëm t’i punësojnë ata në kohë afatgjatë. Për të 
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përfituar nga ky program, punëdhënësi duhet të nënshkruajë një kontratë punësimi 6 muaj me 

punëkërkues të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian, Punëdhënësi do të përfitojë subvencion prej 4 

muajsh të pagës për punonjësit nga ky program, ndërsa 2 muaj duhet te mbulohen nga punëdhënësi. 

Shuma e këtij subvencioni nuk mund të jetë më e lartë se 150 euro, në muaj. Zyrat e Punësimit do të 

mbështesin kompanitë në identifikimin e kandidatëve më të mirë të regjistruar si punëkërkues, sipas 

nevojave specifike të punëdhënësit.  

 

Vizitat e rregullta në komunitet për matjen e tensionit dhe sheqerit në gjak  

Gjatë muajit maj në fshatrat Gelancë dhe Leshan të 

Suharekës, janë realizuar vizitat e rregullta në 

komunitet për matjen e tensionit dhe sheqerit në 

gjak.  

Qëllimi i aktivitetit ishte zbatimi i vizitave shtëpiake 

për komunitetin dhe të moshuarit, të cilët nuk 

arrijnë ti marrin shërbimet në QKMF. Vizitat janë 

bërë shtëpi në shtëpi nga infermierja e QKMF-së 

dhe janë ofruar shërbimet për matjen e tensionit 

dhe sheqerit në gjak.  

Ky aktivitet është realizuar në kuadër të projektit 

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). 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 

 

Fushatë për regjistrimin e fëmijëve në shkolla fillore 

Fushata për regjistrimin e 

fëmijëve në shkolla 

fillore është realizuar me 

datën 23 maj 2019 në 

Piranë të Prizrenit. 

Tutorët, facilitatorët e 

vullnetarët janë përfshirë 

në mobilizimin e 

komunitetit përmes 

informimit për 
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regjistrimin e fëmijeve me kohë, në edukimin parafillor dhe në klasën e parë, si dhe për parandalimin e 

rasteve eventuale të braktisjes. 

Janë realizuar takime ndërgjegjësuese me prindërit si dhe janë shpërndarë broshura e afishe për 

rëndësinë e arsimimit dhe të regjistrimit të fëmijëve me kohë në shkolla, bashkë me informatat për 

dokumentet e nevojshme për regjistrim. 

Fushata informuese është realizuar në kuadër të projektit që zbatohet nga Nevo Koncepti “Mbështetja e 

BE-së për zbatimin e Strategjisë për komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian” – EU SIMRAES-II. 

 

Vizita rajonale e shkëmbimit të përvojave 

 

Me datën 2 dhe 3 maj është realizuar vizita rajonale e shkëmbimit të përvojave në mes  Grupit Punues të 

Komunës së Prizrenit dhe Grupeve Punuese të Shqipërisë në qytetet në të cilët implementohet projekti 

SoRi, respektivisht Bashkitë Kukës, Elbasan dhe Librazhd si dhe organizatat e shoqërisë civile të cilët janë 

partnere zbatuese të projektit. 

Ditën e parë është vizituar Bashkia e Kukësit respektivisht Qendra e Shërbimeve Sociale. Ndërsa ditën e 

dytë është vizituar Bashkia e Elbasanit dhe ajo e Librazhdit si dhe organizata Tjetër Vizion. 

Qëllimi i kësaj vizite ishte shkëmbimi i praktikave të mira në mes të institucioneve të Kosovës dhe të 

Shqipërisë si dhe të organizatave, me ç’rast janë shkëmbyer shumë informata lidhur me shërbimet sociale, 

të drejtat sociale për të rikthyerit dhe mundësitë e përfitimit të tyre, pra në përgjithësi për të drejtat e 

grupeve vulnerable që janë target i projektit SoRi. 

Gjatë vizitës janë vizituar edhe këto qendra: Qendra Rajonale e Autizmit dhe Qendra e Informimit dhe 

Orientimit për të Drejtat Sociale, Migracion, Arsim Profesional dhe Karrierë në Kukës, në Elbasan është 

vizituar Qendra për Kurse Profesionale Falas për personat në nevojë, ndërsa në Librazhd Qendra Ditore 

për të moshuarit dhe për personat me aftësi të kufizuar. 
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Kjo vizitë është realizuar në kuadër të  projektit SoRi “Përfshirja sociale e grupeve të margjinalizuara në 

Komunën e Prizrenit” që zbatohet nga Nevo Koncepti, i cili mbështetet nga Qeveria Gjermane përmes 

Agjencionit Gjerman për Bashkëpunim Ndërkombëtar, Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. 

 

Fushatë avokuese “Nevoja e aktivizimit të mësimit joformal” 

Në Zallq me 20 maj, në kuadër të projektit GIZ 

implementuar nga organizata jo qeveritare 

“Syri i Vizionit”, është mbajt fushata avokuese 

me familjarë të komunitetit egjiptian si dhe 

mësimdhënës të shkollës fillore të fshatit Zallq 

të Istogut. Tema që u trajtua ishte nevoja e 

aktivizimit të mësimit joformal në këtë 

lokalitet, si rrjedhojë e një numri të 

konsiderueshëm të të rriturve të interesuar 

për t’a vazhduar shkollimin fillor të ndërprerë 

përgjatë viteve. Nevojat dhe pyetjet e 

komuniteteteve sa i përket kësaj cështjeje do 

t'i adresohen institucioneve të komunës së Istogut, me qëllim të identifikimit të mundësive për nisjen e 

procesit të arsimit joformal për të rriturit e këtij lokaliteti. 

 

Fushata e Imunizimit - Pejë “7 Shtatori” 

Me 27 maj, në kuadër të projektit 

PROSPECT+, projekt ky i financuar nga 

KFOS dhe implementuar nga "Syri i 

Vizionit" është duke u  bërë vaksionimi i 

fëmijëve në lagjen "7 Shtatori" në Pejë, 

aktivitet i cili do vazhdojë dhe ditët në vijim 

. Qëllimi i kësaj fushate është vaksionimi i 

të gjithë fëmijëve me vaksina për 

parandalimin e sëmundjeve të ndryshme 

kronike . Pas përfundimit të vaksionimit të 

fëmijëve do të bëhët vaksionimi  i të 

moshuarve.  
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Mbahet ekspozita e nxënësve të Janjevës me përkrahjen e OSBE-së 

Stafi i The Ideas Partnership në Janjevë 

organizoi ekspozitën me punimet e nxënësve 

të shkollës “Shtjefën Gjeçovi” në përfundim 

të projektit “Promovimi i diversitetit kulturor 

përmes artit”, të financuar zemërgjerësisht 

nga Misioni i OSBE-së në Kosovë. Rreth 40 

nxënës prezentuan punimet e tyre para të 

pranishmëve, punime të cilat shfaqin 

harmoninë dhe diversitetin kulturor në 

komunitetin e tyre. Fjalë rasti në hapje të 

ekspozitës mbajtën drejtori i shkollës, z. 

Gafurr Bytyçi, drejtori i Drejtorisë për Arsim 

dhe Kulturë në Komunën e Lipjanit, z. Rasim 

Hasani, si dhe koordinatori ynë lokal, z. 

Shkëlqim Bahtiri, të cilët i falenderojmë për bashkëpunimin. 

Projekti “Promovimi i diversitetit kulturor përmes artit” u mundësua nga përkrahja e OSBE-së, dhe u 

implementua nga qendra e The Ideas Partnership në Janjevë. 

 

Organizata The Way bashkëpunon me The Ideas Partnership 

Gjatë muajit maj, artistë nga organizata The Way për 

tre ditë rresht kanë pikturuar murale në qendrën 

tonë në Fushë Kosovë duke zbukuruar muret e 

qendrës për fëmijët dhe përfituesit tanë. Pikturat 

murale kanë në fokus aktivitetet tona të rregullta 

me fëmijë e të rritur, duke filluar nga kopshti për 

fëmijët e moshave 3-5 vjeç, mësim shtesë për 

fëmijët e moshave 6-15 vjeç, klasa të prindërimit, 

klasa të shkrim-leximit për të rritur, klasa të 

shëndetësisë etj. 

Falenderojmë stafin dhe vullnetarët e organizatës 

The Way për inicimin e këtij bashkëpunimi dhe 

punën e palodhshme në përfundimin e muralit në 

qendrën tonë që është në shërbim të grupeve më të 

margjinalizuara në shoqërinë tonë, komuniteteve 

Rom, Ashkali dhe Egjiptian. 
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Shoqata e Kardiologëve viziton The Ideas Partnership 

Në ditën e tretë të Javës së Ndërgjegjësimit ndaj 

Insuficiencës së Zemrës, Shoqata e Kardiologëve të 

Kosovës vizitoi qendrën e The Ideas Partnership në 

Fushë Kosovë. Ata u takuan nga afër me pjesëtarë të 

komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian dhe 

bashkëbiseduan rreth rëndësisë së kontrolleve 

mjekësore në parandalimin dhe shërimin e 

sëmundjeve të ndryshme, duke dhënë në këtë 

mënyrë këshilla të çmuara rreth shëndetit. 

Falenderojmë Shoqatën e Kardiologëve të Kosovës 

për këtë vizitë në qendrën tonë dhe për mësimet e 

dhëna aty. The Ideas Partnership organizon klasa të rregullta javore për këshillim shëndetësor në Fushë 

Kosovë dhe Janjevë, dhe mundëson transportin për kryerjen e ekzaminimeve të ndryshme gjatë periudhës 

së shtatzanisë për nëna si dhe ofron transport për në spital për lindje. 

 

VoRAE mbajti Sesion Informues Orientimi në Karrier 

Me 24 maj, u mbajt sesioni 

informues për nxënesit e shkollave të 

mesme, maturantët me temën 

“Orientimi në Karrier”, në 18 

lokacione. 

Tema e diskutimit ka qenë në lidhje 

me "Tranzicionin nga shkolla e 

mesme në regjistrimin e të rinjëve në 

fakultet", ku të gjithë të rinjët duhet 

për të qenë në gjendje t'i përgjigjen 

asaj që dëshirojnë në jetë. Është e 

pamundur të arrihet përparim nëse 

nuk dimë ku duam të arrijmë.  

Të pranishëm që morën pjesë ishin më shumë se 313 nxënës të shkollave të mesme nga komunitetet: 

Rom, Ashkali dhe Egjiptian  

 

Vizitë në Kuvendin e Republikës së Kosovës 

Me 14 maj, në kuadër të projektit “Përmirësimi i qasjes dhe (ri)integrimit në arsimin bazë të fëmijëve 

dhe familjeve migrante dhe të kthyer në Kosovë”, financuar nga Giz Cdbe dhe implementuar nga Tdh, 

me rastitn e miro-inciatives, rreth 35 fëmijë të Klasës së Mësimit Shtesë në shkollën fillore “Enver 

Maloku” dhe “Xheladin Rekaliu” të komunës së Podujevës vizituan Kuvendin e Republikës se Kosovës. 
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Me anë të kësaj vizite fëmijët kanë mësuar për Kuvendin e Kosovës, ,për ngjarjet që janë zhvilluar për 

gjatë këtyre 11 viteve. 

 

Trajnimin dy ditor mbi "Vlerësimin e rrezikut për fëmijët në rrezik dhe në nevojë 

për mbrojtje" 

Në fillim të muajit maj, zyrtarët 

për Kthim dhe Komunitete, 

Punonjës Socialë dhe Anëtarët 

e Këshillit të Komuniteteve nga 

Prishtina, Dragashi, Gjakova, 

dhe Novobërda kanë ndjekur 

trajnimin dy ditor mbi 

"Vlerësimin e rrezikut për 

fëmijët në rrezik dhe në nevojë 

për mbrojtje" 

Ky trajnim është mbajtur si 

pjesë e projektit Child Hub, 

mbështetur nga Agjencia 

Austriake për Zhvillim, me 

qëllim që të kontribuojë në realizimin e të drejtave themelore të fëmijëve në të gjithë rajonin, në veçanti 

të drejtat për t'u mbrojtur nga abuzimi dhe dhuna. 

Terre des hommes dhe partnerët e saj planifikojnë të vazhdojnë ndërtimin dhe përmirësimin e një 

komuniteti të ndërlidhur të profesionistëve multidisiplinarë në rajon me qëllim të përmirësimit të 

njohurive dhe të kuptuarit të mbrojtjes së fëmijëve, zhvillimin e kapaciteteve dhe qasjeve inovative për 

parandalimin dhe reagimin më të mirë të formave të ndryshme të dhunës. 
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Aktivitete për Ditën Ndërkombëtare të Fëmijëve 

 

 

Të enjten më 30 Maj RADC festoi Ditën Ndërkombëtare të Fëmijëve 1 qershor 

Qendra Mësimore në Mitrovicë organizoi aktivitete sportive, lojëra të ndryshme për fëmijët dhe arti që 

filluan ne orën 9:30. 

Fëmijëve u është dhënë ushqim dhe pije freskuese për të gjitha aktivitetet e planifikuara që u mbajten 

në oborr të Qendrës Mësimore. Në këto aktivitete morrën pjes rreth100 fëmijë nga roma mahalla, 

mosha 5-15. 


