
 

Raporti: Respektimi i kuotës së punësimit të pjesëtarëve të komuniteteve rom, 

ashkali dhe egjiptiane në institucione publike 

Me 7 nëntor, është bërë prezantimi i raportit tematik në kuadër të projektit KOSINT 2020 “Respektimi i 

kuotës së punësimit të pjesëtarëve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptiane në institucione publike”.  

Ky raport është realizuar si studim për matjen e zbatimit të kuotës së punësimit tek komunitetet rom, 

ashkali dhe egjiptian në nivelin qendror e 

lokal. Raporti ka zgjedhur për mostër katër 

komuna: Mitrovicën, Fushë Kosovën, 

Ferizajin dhe Gjakovën. 

Ministria e Administratës, ofron raporte për 

gjendjen e të punësuarve në nivel qendror 

dhe atë lokal. Gjatë vitit 2018, nga 56 

institucione të nivelit qendrorë që 

numëronin 30,635 të punësuar në shërbimin 

publik, nga ky numër vetëm 113 prej tyre 

rezultojnë të jenë pjesëtarë të komuniteteve 

rom, ashkali dhe egjiptian dhe atë të 

punësuar vetëm në 10 prej këtyre 

institucioneve. 

Sa i përket komunave të zgjedhura, sipas të 

dhënave zyratre, në Mitrovicë, përfshirja e 

komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në 

institucione është zero. Në Fushë Kosovë, niveli i papunësisë në mesin e komuniteteve të kësaj komune 

është mjaft i lartë. Sipas të dhënave zyratë në vitin 2018 ishin të punësaur 5 persona nga radhët e 

komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian.  

Komuna e Ferizajt ka numrin më të madh të zyrtarëve të Zyrës për komunitete në vend. Në raport me 

komunat e tjera mund të vlerësohet punësimi i pjesëtarëve të këtyre komuniteteve me kontrata mbi 

vepër.  Sipas të dhënave zyratare në vitin 2018 ishin të punësaur 15 persona nga radhët e komuniteteve 

rom, ashkali dhe egjiptian.  

Në komunën e Gjakovës, situata është pak më e mirë, ku  sipas të dhënave zyratë në vitin 2018 ishin të 

punësaur 31 persona nga radhët e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian.  
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Kuota për punësimin e komuniteteve si masë për sigurimin e përfshirjes së barabartë të të gjitha 

komuniteteve që jetojnë në Kosovë, ka zbatim shumë të vogël. Faktorët për një gjendje të tillë janë të 

shumtë dhe të ndryshëm duke filluar nga:  

1) Mungesa e zhvillimit ekonomik dhe gjendja e përgjithshme e papunësisë në vend,  

2)Mbingarkesa në administratën e vendit,  

3) Privatizimi i ndërmarrjeve shoqërore,  

4) Politizimi i punësimit,  

5) Mungesa e profilizimit të kuadrove, me theks të veçantë tek grup moshat mbi 30 vjeç, 

6) Shpërqendrimi i fokusit të politikanëve nga detyra e përmbushjes së kërkesave, nevojave që rrjedhin 

nga qytetarët.  

Raportin e plotë e gjeni të publikuar në linkun më poshtë: 

http://kosint2020.net/sq/lajme-dhe-ngjarje/raporti-respektimi-i-kuotes-se-punesimit-te-pjesetareve-te-

komuniteteve-rom-ashkali-dhe-egjiptiane-ne-institucione-publike/ 

 

Raporti: Monitorimi i Strategjisë Sektoriale të MPMS në lidhje me efektivitetin 

MATP-ve për punësimin e pjesëtarëve të komuniteteve rom, ashkali dhe 

egjiptian 

Me 7 nëntor, është bërë prezantimi i raportit tematik në kuadër të projektit KOSINT 2020 “Monitorimii 

Strategjisë Sektoriale të MPMS në lidhje me efektivitetin MATP-ve për punësimin e pjesëtarëve të 

komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian”.  

Raporti është realizuar gjatë muajve maj e qershor të 

vitit 2019 në Gjakovë, Prizren, Fushë Kosova dhe Obiliq. 

Bazuar në të dhënat e raportit Puna dhe Punësimi 2018 

për Kosovën nga APRK shihet se në regjistrime të 

papunësisë janë romët (1.8%), ashkalinjtë (2.8%) dhe 

egjiptianët (0.9%).  

Sa i përket ndërmjetësimit në punësim, raportohet se 

kanë përfituar 123 raste nga të cilët 38 rom, 40 ashkali 

dhe 45 egjiptian krahasuar me totalin prej 3,764 

rasteve. 

Lidhur me aftësime profesionale të dhënat tregojnë se 

gjatë vitit 2018 janë angazhuar 124 raste, nga të cilët 

26 rom, 60 ashkali, dhe 38 egjiptian krahasuar me 

totalin prej 5,497 rasteve. 

Lidhur me MATP përfitues ishin 99 raste, nga të cilët  22 rom, 55 ashkali dhe 22 egjiptian, krahasuar me 

totalin prej 3,000 përfituesve. 

Sa i përket komunave të përzgjedhura për vitin 2018, në Fushë Kosovë nga MATP kanë përfituar vetëm 

pesë raste,  ku katër kanë qenë subvencione dhe një trajnim në punë.  

http://kosint2020.net/sq/lajme-dhe-ngjarje/raporti-respektimi-i-kuotes-se-punesimit-te-pjesetareve-te-komuniteteve-rom-ashkali-dhe-egjiptiane-ne-institucione-publike/
http://kosint2020.net/sq/lajme-dhe-ngjarje/raporti-respektimi-i-kuotes-se-punesimit-te-pjesetareve-te-komuniteteve-rom-ashkali-dhe-egjiptiane-ne-institucione-publike/
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Në Obiliq, numri i përfituesve të MATP ka qenë 124 në total, nga të cilët katër kanë qenë rom, një 

egjiptian dhe tetë ashkali. 

Në Gjakovë, përfitues të MATP janë: trajnimi në punë dy raste, subvencionimi në pagë dy raste, punë 

publike tre raste dhe shtatë raste vetëpunësimi. Gjithsejtë janë 14 raste. 

Në Prizren, sa i përket trajnimeve profesional brenda QAP, gjatë vitit 2018 kanë qenë gjithsejtë 1,608 

persona, nga ta 19 romë, 3 ashkali, dhe asnjë egjiptian. 

Të gjeturat e këtij raporti tregojnë se zbatimi i Strategjisë sektoriale përballet me shumë vështirësi për 

shkak të mungesës së angazhimit politik, burimeve të pamjaftueshme financiare dhe njerëzore për 

monitorimin e progresit, koordinimit jo të mirë të institucioneve në nivel qendror dhe lokal. Gjithashtu, 

për shkak të kapaciteteve të kufizuara të komuniteteve rome, ashkali dhe egjiptiane në përgatitje 

shkollore, shkrim-lexim, gatishmëri për angazhim në punë, lidhja e ngushtë me familjen dhe 

mosgatishmëria e largimit nga rrethi ku jeton, varësia e madhe nga skema e asistencës sociale.  

Raportin e plotë e gjeni të publikuar në linkun më poshtë: 

http://kosint2020.net/sq/lajme-dhe-ngjarje/raporti-monitorimii-strategjise-sektoriale-te-mpms-ne-

lidhje-me-efektivitetin-matp-ve-per-punesimin-e-pjesetareve-te/ 

 

Raporti: Vështirësitë që hasin nxënësit e komuniteteve rom, ashkali dhe 
egjiptian në shkollim 

Me 19 nëntor, është bërë prezantimi i raportit tematik në kuadër të projektit KOSINT 2020 “Vështirësitë 
që hasin nxënësit e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian 
në shkollim”. 
 
Qëllimi i këtij studimi është të ofrojë informacione dhe 
analiza, kryesisht kualitative, për problemet dhe sfidat me të 
cilat përballen nxënësit rom, ashkali, dhe egjiptian në shkolla. 
Të dhënat në këtë raport janë mbledhur kryesisht nga 
dokumente të publikuara nga MASHT, OJQ-të cilat, shkollat 
dhe fokus grupe në terren. 
 
Fëmijët rom, ashkali, dhe egjiptian vazhdojnë të jenë grupi më 
pak i përfshirë në arsimin fillor, dhe shumë pak i përfshirë në 
atë të mesëm dhe të lartë. Gjithashtu, këta përbëjnë pjesën 
më të madhe të fëmijëve që ose kanë braktisur shkollimin, 
ose janë në rrezik braktisjeje. 
Fëmijët rom, ashkali dhe egjiptianë të Kosovës vazhdojnë të 
përballen me sfida në qasjen në arsim cilësor dhe janë jo-
proporcionalisht të prekur nga mosregjistrimi, braktisja, 
analfabetizmi në shkallë të lartë, si dhe arritje të ulëta 
arsimore.  
 
Tutje, hulumtimi ka nxjerrë në pah faktorë dhe pengesa të shumta me të cilat nxënësit rom, ashkali, dhe 
egjiptian përballen në veçanti: 
 

http://kosint2020.net/sq/lajme-dhe-ngjarje/raporti-monitorimii-strategjise-sektoriale-te-mpms-ne-lidhje-me-efektivitetin-matp-ve-per-punesimin-e-pjesetareve-te/
http://kosint2020.net/sq/lajme-dhe-ngjarje/raporti-monitorimii-strategjise-sektoriale-te-mpms-ne-lidhje-me-efektivitetin-matp-ve-per-punesimin-e-pjesetareve-te/
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Faktorët ekonomik 
o Pamundësia për të siguruar librat dhe materialet e tjera të nevojshme për shkollë  
o Mungesa e veshëmbathjeve  
o Higjiena jo e duhur personale  
o Angazhimi i fëmijëve në punë në shtëpi, në rrugë, apo edhe punë tjera të rënda  

Çështje shëndetësore, që ndërlidhen me edukimin; 
o Pamundësia për të marrë trajtim të menjëhershëm shëndetësor dhe stërzgjatja e rikuperimit  
o Më shumë sëmundje ngjitëse si pasoj e mungesës së higjienës personale  

Çështje sociale; 
o Varfëria ekstreme  
o Mungesa e përkrahjes nga ana e prindërve  
o Nënvlerësimi i shkollimit të vajzave  
o Fenomeni i martesave të hershme  
o Mungesa e vetëbesimit dhe sigurisë në shkollë  

Probleme në të mësuar; 
o Mungesa e bazës dhe mbetja prapa në mësime kundrejtë bashkëmoshatarëve  
o Problemet e padiagnostifikuara në shikim, dëgjim, si dhe aftësi të tjera të kufizuara  
o Problemet në nxënie për lëndë të caktuara  
o Mungesat në orë të mësimit  

Diskriminimi 
o Nga ana e mësimdhënësve: Ndarja në klasa, nënçmimi, mungesa e përkujdesjes dhe vëmendjes  
o Nga ana e bashkëmoshatarëve të tyre: ngacmimi, përjashtimi, e forma tjera të bullizmit  
o Ngacmimet rrugës për në shkollë, apo nga shkolla, si dhe në oborr të shkollës  

Gjuha 
o Shkollimi në gjuhë tjetër prej asaj amtare (kryesisht komuniteti rom)  

Qasja: Distanca dhe vështirësitë tjera në qasjen në shkollë  
Raportin e plotë e gjeni të publikuar në linkun më poshtë: 

http://kosint2020.net/sq/lajme-dhe-ngjarje/raport-veshtiresite-qe-hasin-nxenesit-e-komuniteteve-rom-
ashkali-dhe-egjiptian-ne-shkollim/ 
 

Raport i fokusuar në efektivitetin e EPRBM-ve te fëmijët romë, ashkali dhe 

egjiptian 

Me 19 nëntor, është bërë prezantimi i raportit tematik në kuadër të projektit KOSINT 2020 “Raport i 

fokusuar në efektivitetin e EPRBM-ve te fëmijët romë, ashkali dhe egjiptian” 

Qëllimi i këtij raporti është vlerësimi i efektivitetit të EPRBM-ve në nivel shkollor, komunal dhe nacional, 

me një fokus të veçantë në efektivitetin e tyre te 

fëmijët e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian.  

E drejta për shkollim ëshë një nga të drejtat 

themelore të njeriut. Megjithatë, braktisja e 

shkollimit dhe mosregjistrimi në shkollë vazhdon të 

mbetet në nivelin shqetësues, sidomos në mesin 

nxënësve rom, ashkali dhe egjiptian. Për të adresuar 

këtë problem, MAShT ka themeluar Ekipet për 

parandalim dhe reagim kundër braktisjes dhe 

http://kosint2020.net/sq/lajme-dhe-ngjarje/raport-veshtiresite-qe-hasin-nxenesit-e-komuniteteve-rom-ashkali-dhe-egjiptian-ne-shkollim/
http://kosint2020.net/sq/lajme-dhe-ngjarje/raport-veshtiresite-qe-hasin-nxenesit-e-komuniteteve-rom-ashkali-dhe-egjiptian-ne-shkollim/
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mosregjistrimit të nxënësve në arsimin parauniversitar (EPRBM).  

Për të kuptuar më thellë efektivitetin e EPRBM-gjatë muajit maj dhe qershor 2019 është realizuar një 

vlerësim në shkolla dhe komuna të ndryshme, si dhe në MAShT. 

DKA-të dhe shkollat kanë deklaruar që këto ekipe janë tashmë të themeluara, por, funksionalizimi 

praktik i këtyre ekipeve nuk është në nivelin e duhur. Si rrjedhojë, rastet të cilat identifikohen, kryesisht 

trajtohen jashtë mekanizmave të EPRBM-ve.  

Identifikimi i rasteve të braktisjes së shkollimit kryesisht bëhet nga mësimdhënësit në shkolla. 

Identifikimin e tyre gjithashtu e bëjnë edhe OShC-të të cilat merren me çështjet e komuniteteve rom, 

ashkali dhe egjiptian dhe me braktisje të shkollimit. Kryesisht, OShC-të arrijnë të identifikojnë rastet e 

braktisjes nga raportet e notimit, ku nxënësit që kanë braktisur shkollimin raportohen si të panotuar. 

Problematike mbetet çështja e raportimit, referimit dhe trajtimit të këtyre rasteve. 

Nga informatat e mbledhura në terren rezulton që ekzistojnë raste të cilët nuk raportohen për braktisjen 

e shkollimit. Po ashtu, ekzistojnë raste të cilët raportohen me vonesë për braktisjen e shkollimit. Si 

pasojë, këto raste kryesisht përfundojnë me humbje të vitit shkollor. Ndërsa, identifikimi i rasteve të 

paregjistruara në shkollë kryesisht bëhet nga OShC-të.  

Përkundër ekzistimit të një moduli të vecantë në SMIA, i quajtur Sistemi i Paralajmërimit të Hershëm 

(SPH), regjistrimi i ratseve në këtë sistem është tejet minimal dhe nuk mund të ofrohet pasqyrë mbi 

gjendjen e mosregjistrimit në shkollë, braktisjes së shkollimit dhe rrezikut për braktisje të shkollimit. 

Raportin e plotë e gjeni të publikuar në linkun më poshtë: 

http://kosint2020.net/sq/lajme-dhe-ngjarje/raport-i-fokusuar-ne-efektivitetin-e-eprbm-ve-te-femijet-

rome-ashkali-dhe-egjiptian/ 

 

Raport: Arsyet që ndikojnë në braktisjen e shkollimit nga nxënësit e 

komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian 
Me 19 nëntor, është bërë prezantimi i raportit tematik në kuadër të projektit KOSINT 2020 “arsyet që 

ndikojnë në braktisjen e shkollimit nga nxënësit e 

komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian”. 

 

Qëllim i këtij raporti është të identifikojë arsyet që 

ndikojnë në braktisjen e shkollimit nga fëmijët 

rom, ashkali dhe egjiptian. Përmes analizës së 

kornizës ligjore, programeve dhe projekteve 

intervenuese nga institucionet përgjegjëse dhe 

nga OShC-të, si dhe bisedave me hisedarët 

kryesor, është tentuar që të vihen në pah arsyet 

që ndikojnë në braktisjen e shkollimit.  

E përbashkëta e gjithë këtyre, qëndron tek 

obligimi që shteti merr për të siguruar arsim për të 

gjithë qytetarët e vet. Pra, e drejta për arsim jo 

vetëm që është e garantuar, por, është edhe 

http://kosint2020.net/sq/lajme-dhe-ngjarje/raport-i-fokusuar-ne-efektivitetin-e-eprbm-ve-te-femijet-rome-ashkali-dhe-egjiptian/
http://kosint2020.net/sq/lajme-dhe-ngjarje/raport-i-fokusuar-ne-efektivitetin-e-eprbm-ve-te-femijet-rome-ashkali-dhe-egjiptian/
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obligim dhe detyrim i të gjithëve. Megjithatë, mbetet sfidë e përhershme përfshirja në arsim e fëmijëve 

nga grupet e cenueshme dhe ato të margjinalizuara. 

Të gjetura nga raporte të ndryshme për braktisje të shkollimit janë:  

 

o gjendja e vështirë ekonomike  

o mungesa e dëshirës nga ana e fëmijëve  

o punësimi i hershëm i fëmijëve dhe të rinjve  

o kushtet e rënda ekonomike,  

o nivelii lartë i papunësisë,  

o niveli i ulët i edukimit dhe vetëdijes së prindërve mbi rëndësinë e shkollimit,  

o diskriminiminë shkolla,  

o qasja në infrastrukturë përkatëse deri në shkollë,  

o mungesa e mësuesve me origjinë rome, ashkali dhe egjiptian, dhe  

o migrimi i familjeve për arsye ekonomike dhe kthimi prapa në Kosovë.  

 

Për më tepër kjo analizë nxjerrë në pah edhe faktorë të tjerë të cilët ndikojnë në braktisjen e shkollimit 

dhe janë ngusht të ndërlidhur me njëri tjetrin: 

1. Faktorët individual;  

2. Faktorët familjarë;  

3. Faktorët shkollorë, dhe 

4. Faktorët social. 

Raportin e plotë e gjeni të publikuar në linkun më poshtë: 

http://kosint2020.net/sq/lajme-dhe-ngjarje/raport-arsyet-qe-ndikojne-ne-braktisjen-e-shkollimit/ 

 

Festivali Multikulturorë 

 

Me datën 13 dhe 14 Nëntor 2019 VoRAE organizoi Festivalin Multikulturorë dhe mblodhi përfaqësues të 

ndryshëm lokal dhe ndërkombëtarë, përfshire përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile, 

përfaqësues te institucioneve publike, të rinjtë nga grupe të ndryshme etnike si dhe donator te 

ndryshëm në Kosovë. Në festival u diskutua mbi rendësinë e gruas në shoqëri, pasojat e gjuhës se 

urrejtjes dhe anti-gipsizmin, sfidat me te cilat përballen të rinjet në arsim dhe punësim, si dhe 

promovimin e identitetit dhe kulturës se komuniteteve rome, ashkali dhe egjiptiane në Kosovë. Përmes 

këtij festivali synihet të luftohen paragjykimet dhe stereotipet që ekzistojnë ndaj komuniteteve rom, 

http://kosint2020.net/sq/lajme-dhe-ngjarje/raport-arsyet-qe-ndikojne-ne-braktisjen-e-shkollimit/
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ashkali dhe egjiptian duke promovuar nëpërmjet kulturës, muzikës, artit, dhe mbi te gjitha duke 

diskutuar me panelistet e ndryshëm nga vendi dhe rajoni mbi çështjet që kanë ndikim të drejtpërdrejt 

nëshoqëri 

Në panelet e organizuara, përveq të tjerë, panelistë ishin edhe udhëheqës të disa organizatave anëtare 

të rrjetit KOSINT, z. Muhamet Arifi, znj. Shpresa Agushi, z. Dukagjin Popovci dhe z. Bajram Ilazi. Si 

përfundim do të mirren parasysh sfidat dhe rekomandimet të cilat u diskutuan gjatë Festivalit 

Multikulturorë 

Rritja e mundësive të edukimit 

Me 22 nëntor 2019, Roma Education Fund (REF) së bashku me tre partnerët, KEC, RVK dhe VORAE 

përmes projektit trevjeçar regjional “Rritja e mundësive të edukimit për nxënësit, studentët dhe të rinjtë 

romë në Ballkanin Perëndimor dhe në Turqi” që është i financuar nga Komisioni Evropian (DG NEAR) dhe 

REF lansuan fillimin e fazës së dytë të 

implementimit të projektit. 

Në këtë ngjarje panelistë ishin përfaqësues 

nga zyra e BE, MAShT dhe REF. Pjesëmarrës 

të kësaj ngjarje ishin organizatat lokale që 

punojnë në fushën e arsimit të 

komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian, 

përfaqësues të shkollave partnere si dhe 

përfitues të projekteve. 

Ngjarja u shënua me shpalosjen e 

sukseseve të arritura të projekteve për vitin 

e parë të implementimit, si dhe u përmbyll 

me prezantimin e planeve dhe synimeve për të ardhmen e projekteve përkatëse. 

Punëtoria për hartimin e skemës së granteve 

Me 14 dhjetor, në kuadër të projektit “Cilësi, llogaridhënie, integritet dhe transparencë në arsim të lartë 

(QAINT)”, është mbajtur punëtoria për hartimin e skemës së granteve për mësimdhënie të bazuar në 

punë hulumtuese, ku janë të pranishëm zyrtarë MAShT, përfaqësues të universiteteve publike dhe të 

konsorciumit të projektit QAINT. 

Projekti QAINT financohet nga Agjencia 

Austriake për Zhvillim (ADA) me kontribut të 

MAShT. Skema e granteve për mësimdhënie 

të bazuar në punë hulumtuese do të 

financohet dhe do të administrohet nga 

MAShT. Përmes kësaj skeme do t’u ndahen 

grante mësimdhënësve të rinj në 

universitetet publike, të cilët tashmë kanë 

zbatuar, ose do të zbatojnë në të ardhmen 

mësimdhënie të bazuar në punë hulumtuese. 
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Trajnim: Përgatitja e të rinjëve për zhvillimin e lojrave psiko-sociale 

Me 16 deri me 18 nëntor 2019, në Ferizaj, është mbajtur trajnimi për përgatitjen e të rinjëve për 

zhvillimin e lojrave psiko-sociale në kuadër të projektit "Përfshirja e të kthyerve në shoqërinë kosovare" 

që mbështetet financiarishtë nga UNHCR dhe zbatohet nga BRAN. 

Mbi 15 të rinjë vendas dhe të kthyer nga 

vendet e rajonit kanë marrë njohuri të 

reja mbi planifikimin dhe zbatimin e 

aktivitetit psiko-social, procesin e 

menaxhimit të seancës së aktivitetit dhe 

interpretimit të aktivitetit, karakteristikat 

dhe synimi i aktiviteteve psiko-sociale, 

parimet metodologjike të aktiviteteve dhe 

lojrave, strukturën dhe përmbajten e një 

aktiviteti, feedback-u dhe njohja e vetës, 

rolin e animatorit, udhëheqja dhe 

qendrimet e përshtatshme të lehtësuesit. 

Përderisa në ditën e fundit të rinjtë pjesëmarrës kanë pasur mundësi të zbatojnë atë që kanë mësuar 

gjate tre ditëve të trajnimit .Secili pjesëmarrës ka pasur rastin të jetë në rolin e animatorit dhe të marrë 

pjesë në lojra të ndryshme psiko sociale, të mësojë nga njëri-tjetri dhe të dëgjojë sygjerimet e trajnerit 

në mënyrë që të jetë më i mirë në lehtësimin e aktiviteteve psiko - sociale në të ardhmen. 

Tryezë diskutimi: rastet e braktisjes së shkollës 

Me 29 nëntor, në Pejë, në kuadër të projektit “Prospekt 3”  i cili implementohet nga “Syri i Vizionit” 

është organizuar një tryezë diskutimi për rastet e braktisjes së shkollës si fenomen i shpeshtë tek radhët 

e komuniteteve rom, egjiptian dhe ashkali në lokacionet ku projekti zbatohet. 

Ne ketë tryezë diskutimi 

morën pjesë zyrtarë nga 

drejtoria e arsimit, ekipet e 

shkollës për parandalim të 

braktisjes nga shkollat 

"Xhemajl Kada" Pejë dhe "7 

Shtatori" Vitomiric, prindërit 

e komuniteteve dhe 

nxënësit. 

Gjatë takimit janë shpalosur 

problemet e të dyja 

shkollave që sjellin deri tek 

mos vijueshmëria e rregullt 

apo edhe braktisja e shkollës, dhe njëkohësisht nga kjo tryezë kemi dal me masa dhe vendime që do 

ndërmerren në të ardhmen për të trajtuar çështjet e identifikuara. 
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Mësuesit përgjegjës për gjatë tërë muajit do bëjnë identifikimin e nxënësvë të cilët nuk vijojnë mësimin 

e rregult dhe do raportohet çdo muaj . Si hap i parë do bëhët vizitë familjare nga ekipi i “EPRBM” do 

bisedohet me familjen e nxënësit për arsyet e mungesave apo dhe mos vijueshmërisë në shkollë. Në afat 

prej 15 ditësh prindërit duhet dërguar fëmijën në shkollë rregullisht, në rast se në afat prej 15 ditësh nuk 

përmirësohet vijueshmëria e nxënësit të identifikuar do zbatojmë hapin e dytë i cili është takim në 

kuadër të shkolles  më ekipin e “EPRBM” dhe në në kuadër të komunës gjegjësisht DKA- së.  

Ky vendim është marrë në bisedë dhe bashkëpunim me zyrtaret e DKA-së për parandalim dhe braktisje , 

drejtorët e shkollave dhe prindërit e nxënësit. 

Takim informues: Roli i QPS dhe Agjensionit për punësim 

 
Me 29 nëntor, në Pejë Syri i Vizionit, në kuadër të projektit “Prospekt + “ ka organizuar takimin 

informues me banoret e komuniteteve Rom dhe Egjiptian nga lagja "7 Shtatori" dhe "Vitomirice", dhe 

institucionet siç janë Qendra për 

punë Sociale - QPS dhe Agjensioni i 

punësimit. 

Në këtë takim janë diskutuar dhe 

sqaruar dhe një herë roli i QPS dhe 

Agjensionit për punësim, kategoritë 

e ndihmës sociale, obligimi i 

qytetarëve dhe rendësia e 

regjistrimit tek Enti për punësim si 

dhe Qendren për Aftësim 

Profesional. 

Qëllimi i takimit ishte që komunitetet 

të njoftohen lidhur me procedurat e 

regjistrimit zyrën e punësimit, ndërlidhja me qendrat e aftësimit profesionale dhe për mundësit e 

përfitimit të asistencës sociale. 

Mini-maratona "Run 4 Youth" 

Me 5 nëntor, TIP dhe PLAY 

International, organizuan mini-

maratonën e vrapimit për 

fëmijët e moshave 10-15 vjeç të 

të gjitha komuniteteve në 

Janjevë. Më shumë se 120 

fëmijë morën pjesë në këtë 

ngjarje duke u bërë pjesë e garës 

dhe frymës festive që mbizotëroi 

qytezën e Janjevës. 

Mini-maratona u organizua në 

kuadër të projektit “Fuqizimi i 
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Ndryshimit për Gratë dhe të Rinjët”, pjesë e Programit Rajonal mbi Demokracinë Lokale në Ballkanin 

Perëndimor (ReLOaD). ReLOaD financohet nga Bashkimi Evropian në bashkëpunim me Komunën e 

Lipjanit, dhe zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP). 

Trajnime profesionale  

15 gra nga qyteza e Janjevës tashmë janë trajnuar dhe përgatitur profesionalisht në rrobaqepësi dhe 

punë artizanale nga punonjëset e biznesit social Sa-punë. 

Pjesë e përgatitjes ishin edhe trajnimet mbi ndërmarrësinë 

dhe biznesin. 

Ky program trajnimi, i zbatuar në kuadër të projektit 

ReLOaD, ndër të tjera ka për qëllim fuqizimin e grave të 

Janjevës në biznes përmes mbështetjes në avancimin e 

njohurive dhe aftësive për të filluar biznesin e tyre ose për 

të gjetur punë. 

Programi Rajonal mbi Demokracinë Lokale në Ballkanin 

Perëndimor, pjesë e të cilit është edhe projekti i cili po 

implementohet nga The Ideas Partnership në Janjevë, 

financohet nga Bashkimi Evropian në bashkëpunim me 

Komunen e Lipjanit, dhe zbatohet nga Programi i Kombeve 

të Bashkuara për Zhvillim - UNDP Kosovo. 

 

Përfaqësuesja e KKS vizitoi fshatrat ku zbatohet projekti Prospect 3 

Me 13 nëntor, znj. Singrid Maurer nga organizata “Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie”(KKS), vizitoi 

fshatrat Gelancë, Tërnje dhe Leshan, në të cilat implementohet projekti PROSPECT 3 nga NVK. 

Ajo vizitoi shkollën në fshatin Leshan dhe 

klasën në të cilën zhvillohet mësimi 

plotësues për nxënësit e komuniteteve 

Rom, Ashkali dhe Egjiptian dhe nxënës të 

tjerë. Pjesë e kësaj vizite ka qenë edhe 

Drejtori Komunal i Arsimit, z.Remzi Bytyqi. 

Bytyqi e Mauer dhe stafi implementues i 

projektit, diskutuan për gjendjen e arsimit të 

këtyre komuniteteve. 

Po ashtu përfaqësuesja e organizatës KKS ka 

vizituar pesë familje të komunitetit lidhur 

me gjendjen e tyre socio-ekonomike dhe 

psikologjike.  

Përveq kësaj, znj. Maurer vizitoi fshatin Gelancë, ku është mbajtur dhe një seancë grupore psiko-sociale 

me nënat dhe vajzat e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian. 


