
 

#VotaImeKaVlerë 

Me 23 shtator 2019, kampanja #VotaImeKaVlerë ka 

filluar të zbatohet. Kjo kampanjë është e organizuar 

nga Rrjeti KOSINT 2020, i cili është rrjet i 

organizatave të shoqërisë civile që punojnë për 

pjesëmarrje gjithëpërfshirëse të anëtarëve të 

komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në 

shoqërinë e Kosovës. 

Kampanja #VotaImeKaVlerë synon të: 

1. të inkurajojë votuesit rom, ashkali dhe egjiptian të marrin pjesë në zgjedhje dhe të jenë pjesë e 

vendimmarrjes. 

2. të merr zotimin e kandidatëve për deputet për plotësimin e kërkesave të cilat do të ndikojnë në 

mirëqenien e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian. 

Është me rëndësi të theksohet se Kampanja #VotaImeKaVlerë është e fokusuar në rritjen e numrit të 

votuesve nga radhët e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian por nuk anon kah asnjë parti në veçanti. 

Rritja e numrit të votuesve do të bëhet përmes bisedave me pjesëtarët e komuniteteve rom, ashkali dhe 

egjiptian me ç’rast do merren edhe nënshkrimet e deklaratës me të cilën të gjithë njëzëri kërkojmë 

plotësimin e kërkesave si në vijim: 

1. Rritja e shkallës së punësimit të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në sektorin publik lokal 

dhe qendror të paktën deri 10% dhe atë në shkallë proporcionale të pjesëmarrjes së tyre në 

popullsinë e përgjithshme deri në vitin 2022; 

2. Rritja e nivelit të regjistrimit dhe përfundimit të arsimit fillor (90%) dhe sekondar (50%) të 

komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian deri me 2022; 

3. Ndarja e buxhetit me kode specifike lokale dhe qendrore për adresimin e problemeve dhe 

prioriteteve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian deri në vitin 2022. 

Me pjesëmarrje në zgjedhje, komunitetet rrisin mundësinë e realizimit të interesave të tyre kolektive, të 

cilat njëherit do të jenë pjesë e kërkesave për partitë politike në përgjithësi dhe kandidatëve për deputet 

në veçanti. 

Sa më i madh të jetë numri i deklaratave të nënshkruara aq më shumë do të ketë jehonë kjo kampanjë, 

e cila mund të bëjë presion më të madh për plotësimin e këtyre kërkesave nga cilëtdo kandidatë të cilët 

fitojnë në zgjedhje. 
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Nuk ka rëndësi për kë votojmë, por ka shumë rëndësi që të dalim dhe të votojmë. Përveç që nuk lejojmë 

që vota jonë të keqpërdoret e kemi obligim, detyrë, por edhe të drejtë që me datën 06 Tetor, të 

shprehim vullnetin dhe dëshirën tonë, se kush duhet të qeverisë në Kosovë. 

Kjo kampanjë do të vazhdojë punën edhe pas zgjedhjeve duke kërkuar llogaridhënie nga kandidatët të 

cilët do të qeverisin vendin për plotësimin e këtyre kërkesave. Me këtë nuk premtojmë se këto kërkesa 

do të plotësohen por do të mundohemi të bëjmë presion sa më të madh në mënyrë që këto kërkesa të 

plotësohen. 

 

Trajnim për DKA lidhur me SMIA 

Me datën 5 shtator, Projekti i financuar nga Bashkimi Evropian “Rrjeti i Kosovës për Arsim dhe Punësim 

– KEEN” në bashkëpunim me MASHT ka organizuar trajnimin për mbledhjen dhe raportimin e të 

dhënave lidhur me braktisjen e 

shkollimit në Sistemin për 

Menaxhimin e Informatave në Arsim 

– SMIA.  Pjesëmarrës në këtë takim 

ishin këto komuna: Prizreni, Gjakova, 

Decani, Istogu, Dragashi, Vushtria, 

Ferizaji, Shtërpca, Rahoveci, Drenasi, 

Dragashi, Podujeva, Mamusha, 

Lipjani, Vitia, Novobërda.  

Ndër të tjera u prezantuan modulet 

e SMIA dhe dhe ëeb faqja e SMIA, 

gjenerimi i raportoteve të ndryshme 

nga SMIA dhe rëndësia e tyre. 

Gjithashtu, si pikë kyqe e këtij takimi 

ishte identifikimi parametrave si 

rrezik i bratisjes së shkollimit dhe 

detajet për to. 

Të gjithë zyrtarët shprehen interesim të madhë në këtë takim, dhe secili i paraqiti përvojat e tyre në 

lidhje me përdorimin e SMIA, dhe sfidat që paraqiten gjatë përdorimit. Si rekomandim u dha që si 

përfaqësues kryesor në SMIA të jetë ndonjë zyrtarë, pasi pozitat e drejtorëve ndryshohen sipas partive 

politike, dhe kur ata shkojnë komuna mund të mbetet pa qasje në SMIA. 

Për më shumë, gjatë këtij trajnimi është prezantuar udhëzuesi për stafin drejtues të institucioneve 

edukativo-arsimore dhe aftësuese në Kosovë lidhur me raportimin e të dhënave në SMIA. 

Udhëzuesin mund ta shkarkoni në vegëzen në vijim:  

http://www.keen-

ks.net/site/assets/files/1472/udhezues_per_perdorim_te_smia_final.pdf?fbclid=IwAR2pkm5q4iGeH89Y

DSdRNOMUDBo4_zWYkC1wFUhHojA2kbF3aSwt6FtpByg  

 

http://www.keen-ks.net/site/assets/files/1472/udhezues_per_perdorim_te_smia_final.pdf?fbclid=IwAR2pkm5q4iGeH89YDSdRNOMUDBo4_zWYkC1wFUhHojA2kbF3aSwt6FtpByg
http://www.keen-ks.net/site/assets/files/1472/udhezues_per_perdorim_te_smia_final.pdf?fbclid=IwAR2pkm5q4iGeH89YDSdRNOMUDBo4_zWYkC1wFUhHojA2kbF3aSwt6FtpByg
http://www.keen-ks.net/site/assets/files/1472/udhezues_per_perdorim_te_smia_final.pdf?fbclid=IwAR2pkm5q4iGeH89YDSdRNOMUDBo4_zWYkC1wFUhHojA2kbF3aSwt6FtpByg
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Përgatitje për mësuesit 
 

 
Me datë 4 shtator një grup i studentëve dhe profesorëve nga Universiteti i Cyrihut për përgatitjen e 
mësuesve PHZH (Pädagogische Hochschule) vizituan Qendrën për Arsim të Kosovës. 
Gjatë vizitës në KEC studentët paten mundësinë të marrin informacione mbi sistemin e arsimit në 
Kosovë dhe u njoftuan me punën dhe të arriturat e KEC, sidomos me projektet të cilat përkrahin 
komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian. 
 

Renovimi i klasës parapërgatitore në Prizren 

“Të gjithë duhet të kenë një mundësi për të mësuar në një mjedis pozitiv, të shijojnë procesin e të 

mësuarit dhe të ndjehen të qetë 

dhe të kënaqur brenda tij” 

(Barry Saide, Drejtor shkolle në 

“Roosevelt School”) 

Gjatë muajit shtator, në kuadër 

të projektit “Rritja e përfshirjes 

në edukimin parashkollor dhe 

fillor” që përkrahet nga Roma 

Education Fund – REF dhe 

Komisioni Evropian përmes 

projektit regjional “Rritja e 

mundësive të edukimit për 

nxënësit, studentët dhe të rinjtë 

rom, ashkali dhe egjiptian në 

Ballkanin Perëndimor dhe në 

Turqi” dhe që zbatohet nga 

Qendra për Arsim e Kosovës – KEC, është bërë renovimi i klasës parapërgatitore në shkollën fillore “Lekë 

Dukagjini” në Prizren. 



 Buletini IX, Shtator 2019 

Mësimi i bazuar në projekte 

Me datë 22 shtator u mbajt kursi 

“Mësimi i bazuar në projekte”, 

organizuar në kuadër të Programit 

ASSET, të financuar nga USAID. 

Gjatë këtij kursi, mësimdhënësit e 

fushave te ndryshme nga gjimnazet 

e komunave partnere janë njoftuar 

me konceptin e mësimit të bazuar 

në projekte përmes: shembujve, 

ideve, dhe metodave me të cilat 

mund t’i përfshijnë nxënësit në 

projekte shkollore. 

Programi ASSET (“Përkrahje Adoleshentëve pas Mësimit të Rregullt”) zbatohet nga Qendra për Arsim e 

Kosovës (KEC) në partneritet me FHI 360 dhe Crimson Capital Corp. 

 

Konferenca Rajonale “Promovimi dhe Mbrojtja e të Drejtave të Fëmijës” 

Rezultatet e projektit, 

“Promovimi dhe Mbrojtja e të 

Drejtave të Fëmijës”, projekt i 

financuar nga BE-ja dhe i 

implementuar nga Qendra për 

Arsim e Kosovës –KEC në 

partneritet me forum ZFD, u 

prezantuan me datë 26 shtator 

me organizimin e Konferencës 

Rajonale e cila u mbajt ne hotel 

“Sirius”, në Prishtinë. Konferenca 

mblodhi përfaqësues të 

Institucioneve, përfaqësues nga 

rajoni respektivisht, nga Tirana 

dhe Maqedonia, 40 shkollat 

përfituese të projektit dhe 

Organizatat Jo Qeveritare që ishin 

zbatues të projekteve të 

ndryshme në shkollat përfituese. Projekti “Promovimi dhe Mbrojtja e të Drejtave të Fëmijës”, kishte për 

qëllim fuqizimin e komuniteteve lokale për ti përmirësuar masat mbrojtëse për fëmijë nëpërmjet 

ngritjes së vetëdijes, ndërmjetësimit dhe zgjidhjes paqësore të konflikteve. Përmes kësaj, projekti synoi 

që të kontribuojë në krijimin e mjediseve miqësore dhe pa dhunë për fëmijët nëpër shkollat e Kosovës 

përmes veprimeve të synuara të organizatave të shoqërisë civile dhe komuniteteve lokale për 

promovimin e të drejtave të fëmijës. 
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Vazhdon mbështetja e Komunës së Fushë Kosovës për TIP 

Në fillim të muajit shtator, Kryetari i Komunës së Fushë Kosovës, z.Burim Berisha, priti në një takim 

zyrtar bashkëthemeluesen e The Ideas Partnership, Elizabeth Gowing, dhe menaxheren e programeve 

në TIP, Anita Plakolli, ku dhe e rikonfirmoi vazhdimin e përkrahjes së kësaj komune për organizatën 

tonë.  

Kësaj radhe, z. Berisha, e 

riforcoi premtimin për 

përkrahjen e The Ideas 

Partnership në punën me 

komunitetet pakicë Rom, 

Ashkali e Egjiptian në këtë 

komunë, duke kontribuar në 

projektin për ndërtimin e 

qendrës sonë të re në Fushë 

Kosovë. 

Ndërtimi i qendrës sonë të re 

në lagjet 28 dhe 29 në Fushë 

Kosovë do të bëhet i mundur falë bashkëpunimit me këtë komunë, grantit të Fondacionit të UEFA-së për 

Fëmijët, si dhe përkrahjes të donatorëve privat.  

Studentë të Universitetit të Bernit vizituan The Ideas Partnership 

Një grup studentësh zviceranë nga Shkencat e Aplikuara të Universitetit të Bernit vizituan qendrën tonë 

në Janjevë, ku u njoftuan nga afër 

me punën e stafit tonë atje. 

Koordinatorja, Majlinda Krasniqi i 

prezentoi gjithashtu me aktivitetet 

tona të rregullta me fëmijë, e ndër 

të tjera i njoftoi edhe me historinë 

e qytezës së Janjevës. 

Gjatë vizitës së tyre studimore, ky 

grup studentësh patën rastin që 

gjithashtu të takohen e bisedojnë 

me stafin tonë në Prishtinë ku dhe 

u informuan më detajisht për 

punën 10-vjeçare të organizatës 

me komunitetet pakicë Rom, 

Ashkali e Egjiptian. Ata gjithashtu 

patën mundësinë që të njihen me 

praktikat tona të punës sociale me këto komunitete dhe të shkëmbejnë përvoja e ide me stafin tonë. 

Gjatë vizitës gjithashtu sjellën donacione, që do të përdoren për blerjen e mjeteve shkollore për fëmijët 

e familjeve më në nevojë me të cilat TIP punon. 
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Rifillon projekti me fëmijët e verbër në Gjakovë 

 

Gjatë muajit shtator 2019 projekti “See Me” në Gjakovë ka 

filluar sërish, duke vazhduar kësisoji bashkëpunimin me 

Shoqatën e të Verbërve në Gjakovë në sigurimin e klasave për 

mësimin e alfabetit Brajll dhe orientimit në hapësirë për 

fëmijët me vështirësi në shikim. 

Rifillimi i këtij projekti është mundësuar financiarisht nga 

Rotary Club of Keystone-District 7280 dhe donatorët privat. 

 

 

OJQ VoRAE prezentohet në Kongresin e Diskriminimit në New Jersey të SHBA 
 

 

Gjatë javës së fundit të shtatorit në New Jersey, në SHBA është zhvilluar Kongresi i Diskriminimit në bazë 

të punës dhe prejardhjes. 

Në këtë kongres pjesëmarrës ishin aktivistë dhe përfaqësues të institucioneve të ndryshme nga e gjithë 

bota në mes të cilëve është edhe Vesa Batalli e cila përfaqësoi OJQ- VoRAE nga shteti i Republikës së 

Kosovës. 

Gjatë kongresit znj. Batalli kishte mundësinë të prezentonte gjendjen e komuniteteve: Rom, Ashkali dhe 

Egjiptian në Kosovë me theks të veçant rolin e gruas nga këto tri komunitete dhe diskriminimin me të 

cilin përballen çdo ditë. 

Për më tepër, gjatë kongresit janë diskutuar sfidat e komuniteteve të ndryshme në botë dhe me e 

rëndësishmja është theksuar gjendja e mohimit e shteteve tona mbi situaten në të cilën gjenden dhe 

jetojnë komunitetet më të margjinalizuara. 
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BRAN si model i mirë për të rinjtë e Kamenicës dhe Gjilanit 

 

 
 

Me 12 shtator, 2019 me kërkesën e OSBE-së përfaqësues të BRAN ishin në takim me të rinjë nga 

komuna e Kamenicës dhe e Gjilanit për të japur si model të mirë dhe shembull të aktivizimit të të rinjëve 

të Ferizajit duke e krijuar organizatën joqeveritare BRAN - Bashkimi Rinor E Ardhmja E Ndritur, që 7 vite 

gjerë më tani e tutje duke bërë aktivitete të ndryshme për të mirën e qytetarëve të komuniteteve të 

ndryshme në Kosovë. 

Në fillim prezantuam mënyrën sesi kemi filluar si grup joformal, rritjen e numrit të të rinjëve vullnetar e 

anëtar të BRAN-it, sfidat që i kemi pasur, arritjen e të bërit me zyre dhe paisjeve të nevojshme për 

funksionimin e organizatës, ngritjen e kapaciteteve të stafit, punën vullnetare, kontributin në hartimin e 

dokumenteve të ndryshme strategjike, promovimin e BRAN-it e deri në rritjen e saj me projekte e 

aktivitete, si dhe me sfidat që jemi duke u ballafaquar ende. 

Gjithashtu, i njoftuam të rinjët që sot fal angazhimit të të rinjëve dhe punës vullnetare në BRAN kemi 

shumë anëtar të BRAN-it që shërbejnë si rol model jo vetëm tek komunitetet Rom, Ashkali e Egjiptian 

por edhe më gjërë. 

Të rinjët pjesëmarrës ishin shumë të entuziazmuar dhe falenderues ndaj BRAN dhe OSBE-së që paten 

rastin të shohin një model të mirë në aspektin e organizimit rinor dhe që i informuam mbi hapat që 

duhet të ndjekin deri në krijimin, menaxhimin dhe promovimit të organizatës e konkretishtë të 

aktivizimit të të rinjëve. 

Në fund të takimit, BRAN premtoi që nuk do të mbesin me vetëm këtë takim, por do të bëjnë 

maksimumin që t'iu ndihmojne për organizimin e të rinjëve dhe krijimin e një grupi joformal por pse jo 

edhe të një organizate 
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Trajnim për të rinjët të interesuar në bujqësi 

Me 30 Shtator 2019, në 

Ferizaj është organizuar 

punëtoria nga BRAN e 

trajnimeve me temat: 

udhëheqja e bizneseve 

bujqësore, Marketingu dhe 

format e saja, Informimin e 

bujqëve për mundësit, 

grantet dhe subvencionet që 

ofrohen për bujqit. 

Punëtoria është organizuar në 

kuadër të projektit "Nxitja e 

të rinjëve të komuniteteve 

Ashkali, Egjiptian dhe Rom të 

merren me bujqësi" që 

mbështetet nga Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural. 

Takime për parandalimin e reagim ndaj braktisjes së shkollimit 

 

Me datën 20 gusht në Prizren, OJQ Nevo Koncepti ka organizuar takim të përbashkët me prindërit  dhe 

nxënësit e shkollave fillore të mesme të ulta. 

Gjatë takimit, semimaturantëve u janë shpërndarë  broshurat  në lidhje me regjistrimin e tyre në shkolla 

të mesme të larta. Pos broshurave  janë dhënë edhe informata shtesë lidhur me afatin e dytë të 

regjistrimit të nxënësve në shkolla të mesme. Gjatë takimit me nxënësit, ata u njoftuan për drejtimet të 

cilat ofrohen nga shkollat e mesme të larta dhe mundësitë që kanë për të zgjedhur me vetdëshirë. 

Organizimi është realizuar në kuadër të projektit “Mbështetja e BE-së për zbatimin e Strategjisë për 

komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian”, EU SIMRAES II, që zbatohet nga Nevo Koncepti. 


