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1. SHKURTESAT 

 

 

AHED  Asociacioni për Edukim dhe Zhvillim të Shëndetësisë  

AKP   Agjencia Kosovare e Pronës 

APK   Agjencioni i Pyjeve të Kosovës, 

APRK  Agjencioni i Punësimit të Republikes së Kosovës  

ASK   Agjencia e Statistikave të Kosovës  

BE  Bashkimi Evropian 

BE-CSP  III  Programit të BE për Stabilizimin e Komuniteteve, faza e tretë  

BECSP  Programi për Stabilizim të Komuniteteve  

DAPU    Departamenti i Arsimit Para Universitar 

DASHC   Departamenti i Administrimit të Shërbimit Civil 

DBN    Departamenti i Banimit Ndërtimit 

DKA    Drejtoria Komunale e Arsimit 

DKK    Departamenti për Komunitetet dhe Kthim 

DMDF   Departamenti për Mbrojtjen nga Dhuna në Familje 

DMS    Departamenti i Mirëqenies Sociale 

DPH    Departamenti për Planifikim Hapësinor 

DPHNB  Departamenti i Planifikimit Hapesinor, Ndertimit,Divizioni i Banimit 

DPPA    Departamenti për Planifikimin e Politikave dhe Analizave 

DRC  The Danish Refugee Council 

DRPR    Divizioni për Riintegrimin e Personave të Riatdhesuara 

DSHMS Drejtorinë e Shëndetësisë dhe Mirëqenie Sociale 

EU SIMRAES  EU Support for the Implementation of the RAE Strategy  

FFAKP Fëmijë me Aftësi të Kufizuara të Përhershme 

FSK  Forca te sigurise se Kosoves 

GIZ  Die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
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IKSHPK   Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik i Kosovës  

ILO   International Labour Organization 

ISSH    Instituti Special ne Shtime 

KEC   Qendra per Arsim e Kosoves 

KEEN   Kosovo Education and Employment Network 

KFOS    Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur   

KGjK    Këshilli Gjyqësor i Kosovës 

KKV   Komitetet Komunale Vepruese 

KOPF   Kosova Population Foundation 

MAP    Ministria e Administratës Publik 

MAPL   Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal 

MASHT   Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë 

MATP   Masave Aktive të Tregut të Punës 

MBPZhR   Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural 

MKK    Ministria për Komunitete dhe Kthim 

MMPH   Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor 

MPB    Ministria e Punëve te Brendshme 

MPMS   Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale 

MSh   Ministria e Shëndetësisë 

NJDNJ   Njësia për të drejta e njeriut  

OJQ   Organizatë jo-qeveritare 

OSBE  Organization for Security and Co-operation in Europe 

PTB    Plani tre vjeçar të Banimit 

QAP   Qendra për Aftësim Profesione në Kosovë  

QKMF   Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare 

QKSF    Qendra Kryesore e Shëndetësisë Familjare 

QPS    Qendrat për Punë Sociale 

REF    Roma Education Fund 
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ROMACTED  Program i Këshillit Evropes për  Promovimin e  qeverisjes së mirë dhe   

              fuqizimimin e komunitetit Rom në nivel lokal –  

SESSh   Strategjia Sekrtoriale e Shëndetësisë 

SHPMPF Stepite e Personave te Moshuar per perkujdesje Familjeve 

SIMP   Sistemit elektronik Ministrise se Punës 

SISH  Sistemi Informativ Shëndetësor 

SMIA   Sistemi i Menaxhimit të Informacioneve të Arsimit 

SNS  Skemës së Ndihmës Sociale 

UA  Udhëzimin Administrativ 

UNDP  United Nations Development Programme 

UNHCR United Nations High Commissioner For Refugees 

UP  Universiteti i Prishtines  

VoRAE Voice of Roma, Ashkali and Egyptians 

VT    Viktima e Trafikimi 

ZÇK  Zyra për Çështje të Komuniteteve  

ZHVP     Zhvillimit të Vazhdueshëm Profesional 

ZKKK  Zyrtaret Komunal për Komunitet dhe Kthim 

ZQM / ZKM Zyra për Qeverisje të Mirë / Zyra e Kryeministrit 
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1 FALËNDERIMET 
 

Zyra për Qeverisje të Mirë, Drejta të Njeriut, Mundësi të Barabarta dhe Kundër Diskriminimi në 

Zyrën e Kryeministrit të Republikës së Kosovës shpreh mirënjohjen për të gjithë ata që kanë 

kontribuar në këtë raport. 

Ky raport është një produkt i bashkëpunimit të gjerë me institucione e Kosovës në nivel qendror 

dhe lokal dhe në bashkëpunim të ngushtë ndërinstitucional me akterët më të rëndësishëm 

vendorë dhe ndërkombëtarë.  

Një falënderim për Sekretarët e Përgjithshem në Ministritë përkatëse për përkrahjen e tyre 

shumë të rëndësishme, po ashtu falenderime edhe pikat e kontaktit në ministri, të 

departamenteve të ndryshme, pa bashkëpunimin e ngushtë të të cilëve si dhe si rezultat të 

punës së tyre të palodhshme, ky raport nuk do të ishte e mundur të hartohet. 

 Gjithashtu një falënderim të veçantë për kryetaret e Komunave për mbështetjen e tyre dhe 

bashkëpunimin shumë të ngushte me Zyrën për Qeverisje të Mirë / Zyrën e Kryeministrit dhe 

për zyrtaret në nivel komunal gjegjësisht Zyrat Komunale për Komunitete.  

Një falënderim i veçantë për kontributin që kanë dhënë organizatat të ndryshme 

ndërkombëtare që përfaqësojnë interesat e Komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në 

Kosovë. 
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2 HYRJE 
 

Ky dokument është Raporti i dytë i hartuar nga Qeveria e Kosovës për zbatimin e Strategjisë dhe 

Planit të veprimit për përfshirjen e komuniteteve rom dhe ashkali në shoqërinë kosovare 2017-

2021.  

 Raport është përpiluar nga Zyra për Qeverisje të Mirë / Zyra e Kryeministrit, me vendim të 

Qeverisë, Nr. 02/141 më 07.04.2017  në bashkëpunim të plotë me institucione e Kosovës në nivel 

qendror dhe lokal dhe në bashkëpunim të ngushtë ndërinstitucional me akterët më të 

rëndësishëm vendorë dhe ndërkombëtarë. Raporti paraqet gjendjen faktike reale të komuniteteve 

rom dhe ashkali në shoqërinë kosovare. 

Raporti i dytë është hartuar për të vlerësuar zbatimin e aktiviteteve nga institucionet e Kosovës 

dhe ndikimi i zbatimit te strategjisë dhe planit te veprimit të  përmirësimit të gjendjes dhe situatës  

arsimore, socio ekonomike, kulturore, shëndetësore të komuniteteve rom dhe ashkali.  

Monitorimi i zbatimit të planit të veprimit është një çështje kyqe për të siguruar një pasqyre për 

gjendjen e këtyre komuniteteve dhe relacioni me institucionet e Kosovës në katër fusha të 

përcaktuara në Strategjinë dhe Planin e veprim sipas standardeve evropiane. 

Buxheti është kryesor për arritjet e objektivave të synuara nga qeveria e Kosovës. Institucionet e 

Kosovës me aprovimin e këtij plan veprimi janë zotuar për ndarjen e buxhetit sipas plan veprimit. 

Në raport mund të gjendet buxheti i Kosovës; buxheti i shpenzuar nga institucionet e Kosovës 

për realizimin e përgjegjësive që dalin nga plani veprim e pranuara nga Qeveria e Kosovës. 

Ky raport është një pasqyrë e përpjekjeve të vazhdueshme dhe aktiviteteve të ndërmarra të 

Qeverisë së Kosovës për  një zbatushmeri sa më të mirë të këtij Plan Veprimi dhe për  sigurimin 

e këtyre tri komuniteteve një mirëqenie socio- ekonomike sa më të mirë; qasje në punësim,  

shëndetësi, banim dhe sistemin e edukimit. Në pjesën e Pasqyrimit e një vlerësimi për të gjitha 

sektorët mbi zbatimin e Strategjisë dhe Planit të veprimit janë vlerësuar katër sektorë bazë të 

objektivave të Planit të Veprimit ; Arsim, Punësim dhe mirëqenie sociale, shëndetësi dhe Banim.  

Në raport  është kushtuar rëndësi të veçantë të identifikimit e sfidave për realizimin e aktiviteti e 

paraparë në plan veprimit dhe janë trajtuar mundësit në form rekomandimi për tejkalimin e 

këtyre pengesave.  

 Raporti ka përfshirë edhe raportet të siguruara nga komunat. Ku është vlerësuar situata reale 

dhe janë identifikuara pengesat për arritjen e rezultateve të aktiviteteve të paraparë në plan 

veprim dhe rekomandimet për përmirësimin e gjendjen e komuniteteve në fusha të ndryshme.  
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3 VLERËSIMI I PËRGJITHSHËM VLERËSIMI I PËRGJITHSHËM 
MBI ZBATIMIN E STARTEGJISE DHE PLANIT TE VEPRIMIT 
PER PERFSHIRJEN E KOMUNITETEVE ROM DHE ASHKALI NE 
SHOQERINE KOSOVARE 2017-2021  

 

Në Raportin e dytë  për vitin 2018 mbi zbatimin e Strategjisë dhe Planit të Veprimit  për 

përfshirjen e komuniteteve rom dhe ashkali në shoqërinë kosovare, 2017 -2021 janë raportuar per 

4 sektorët Arsimi, Punësimi dhe Mirëqenie sociale, Shëndetësia, Banimi. Raportimi i dy sektorëve 

tjera; Barazia Gjinore dhe Diskriminimi është bëre në kuadër e katër sektorëve.  

3.1 Buxheti i shpenzuar për 2018 
 

Qeveria e Kosovës ka pasur një kujdes të veçantë për buxhetimin e aktiviteteve në hartimin e 

Strategjisë dhe planit të veprimit. Të gjitha institucionet e përfshirë në zbatimin e aktiviteteve 

veçanërisht katër ministri; Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Ministria e Punës dhe 

Mirëqenie Sociale, Ministria e Shëndetësisë dhe Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinorë 

janë zotuar për buxhetin e aktiviteteve të parashikuar në Plan veprim. 

Në raport janë paraqitur buxheti i shpenzuar nga institucionet e Kosovës për zbatimin e 

aktiviteteve të planit të veprimit për vitin 2018. 

Gjatë vitit 2018, buxheti i shpenzuar nga Ministria e Punës dhe Mirëqenie Sociale  për 

punësimin e komuniteteve rom dhe ashkali është 153.200.00 €, për mirëqenien sociale 189,200.00 

€1,  total 353.200.00 €, buxhet final për një vite për skemën e ndihmave socale për këto komunitete 

është  3,706,932.50  

Ministria e Punëve të Brendshme për Shërbimet e ofruara nga Departamenti për Riintegrim për 

periudhën  Janar – Dhjetorë 2018 për komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian ka buxheti i 

shpenzuar  345 737.00 € 

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinorë  dhe Komunat për investime kapitale,  

projekte për renovim nga MMPH 42,449.50 €. Komunat së bashku me OJQ-VoRAE në vitin 2018 

janë duke realizuar renovimet e 72 shtëpive në Komunën e Fushë Kosovës, Klinës, Lipjanit dhe 

Prizrenit. Financimi është i përbashkët dhe arrinë shumën 223,615.00 €. Nga kjo shumë Qeveria e 

Kosovës ka investuar: Komuna e Fushë Kosovës 70,000.00 €, Komuna e Klinës 15,000.00 €, 

Komuna e Lipjanit 21,000.00 € dhe Komuna e Prizrenit 20,000.00 € gjithsej; 126.000.00 € dhe shuma 

e donatorëve për OJQ VoRAE ka arritur vlerën 97,615.00 €. Këto shtëpi për nga Komuniteti janë 

                                                           
1   Sqarim: Në këtë total nuk është përfshirë buxheti i Skemës së Ndihmës Sociale i shpenzuar për komunitetet rom 
dhe ashkali gjatë vitit 2017 në shumë prej: 2,700,315.00 euro dhe buxheti i shpenzuar për subvencionimin e 
energjisë elektrike në shumë prej: 282,960.00 euro. 
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të ndarë në këtë formë: 6 familje rom, 47 ashkali, 8 egjiptian dhe 11 familje të komuniteteve tjera 

(shqiptar dhe boshnjak), 

Sipas të dhënat nga Ministria Bujqësisë Pylltarisë Zhvillimit Rural janë shpenzuar për aktivitete 

577.00 € . Ministria Bujqësisë Pylltarisë Zhvillimit Rural dhe Agjencioni i Pyjeve të Kosovës ( 

APK) gjatë vitit 2018  ka nënshkruar dy Marrëveshje të Mirëkuptimit  me MPMS, ku janë 

zhvilluar një seri aktivitete, për realizimin e këtyre aktiviteteve,  buxheti i shpenzuar është 

440.889.00 € . Total; 441.466.00€ 

Zyra për Çështje të Komuniteteve  ka raportuar që kanë shpenzuar 34.000 € 

Tabela : Buxheti i planifikuara dhe shpenzuar e raportuara për vitin 2017 nga katër ministri përgjegjës 

për katër sektorë të Strategjisë dhe Planit të veprimit: 

 

Sektori  

Buxheti i shpenzuar 

 
Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë 
 

 

€ 78.500 

 
Ministria e Punës dhe Mirëqenie Sociale –( MATP, 
përfshirë aftësime profesionale (i kalkuluar)) 
 
Mirëqenia sociale  
 

 

€ 153200 

 

€ 189,200.00 

€ 3,706,932.50 

 
Ministria e Shëndetësisë 
 
 

 

€ 91.278.76 

 
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinorë 
 

 

€ 42,449.50 

Ministria Bujqësisë Pylltarisë Zhvillimit Rural - 
Agjencioni i Pyjeve të Kosovës ( APK) 
 
 
 
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale  

 

205.193.00 

 

217.750.00 € 

 

 

Ministria e Punëve te Brendshme  € 330.809.00. 

Zyra për Çështje të Komuniteteve   34.000 € 
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TOTAL 

 

€ 5.049.311.00   

 

 

Grafikoni: Buxheti i shpenzuar  për vitin 2018 nga katër ministri përgjegjës për katër sektorë të 

Strategjisë dhe Planit të veprimit; MASHT,MPMS-MATP, MSH, MMPH 

 

 

 

 

 

4 KOORDINIM DHE MONITORIMI I STRATEGJISE 

 
Zyra për Qeverisje të Mirë, do ketë rol kryesor në procesin e koordinimit dhe monitorimit dhe 

vlerësimit të Strategjisë dhe Planit të veprimit.  

9%

76%

10%
5%

Buxheti i shpenzuar  për vitin 2018 

Ministria Arsimit, Shkences dhe Teknologjisë Ministria Punës dhe Mirëqenie Sociale

Ministria e Shëndetësisë Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor
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Është hartuar korniza e monitorimit nga ZQM/ZKM. Monitorimi është një çështje kyçe për 

zbatimin mirëfilltë të dokumenteve. Për një monitorim me efikas është hartuar korniza e 

monitorimit të Strategjisë dhe Planit të veprimit, është përcaktuar metodologjia e mbledhjes së 

informacioneve përmes hartimit të kornizës monitorues për nivel qendror dhe lokal, kjo kornizë  

mundëson grumbullimin e  statistikave dhe të dhëna konkrete ku mundësohet një matshmëri të 

zbatimit të Planit të veprimit.   

Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit në vitin 2018 ka hartuar raportin e parë për vitin 

2017 për zbatimin e Strategjisë dhe Planit të veprimit për përfshirjen e komuniteteve rom dhe 

ashkali në shoqërinë kosovare 2017-2021, dhe i njëjti i është dërguar të gjithë institucioneve të 

Kosovës dhe organizatave joqeveritare dhe ndërkombëtare në qershor të 2018. 

Raporti ka paraqitur një pasqyrë të përpjekjeve të vazhdueshme dhe aktiviteteve të ndërmarra 

nga Qeveria e Kosovës për një zbatushmeri sa më të mirë të Strategjisë dhe Planit të veprimit për 

përfshirjen e komuniteteve rom dhe ashkali në shoqëri kosovare 2017-2021, me qëllim që këtyre 

tri komuniteteve të ju sigurohet një mirëqenie socio- ekonomike sa më e mirë me fokus; qasje në 

punësim, shëndetësi, banim dhe sistemin e edukimit. Në kuadër të raportit është bërë vlerësimi 

katër sektorë bazë të objektivave të Planit të Veprimit; Arsim, Punësim dhe mirëqenie sociale, 

shëndetësi dhe Banim, si çështje ndërsektoriale barazia gjinore dhe kundër diskriminimi të 

dhënat janë laboruar nepër sektorë. 

Në raport gjithashtu janë identifikua dhe prezantua sfidat për realizimin e aktiviteteve të 

parapara në plan e veprim dhe janë shqyrtuar mundësit në form rekomandimi për tejkalimin e 

këtyre pengesave. 

 

4.1 MEKANIZMAT KOORDINUES  

 
Krijimi i  Mekanizmave për koordinimin, monitorimin dhe zbatimin e Strategjisë dhe Planit 

të veprimit në nivel qendror dhe lokal 

 

Zbatimi efikas e dokumenteve strategjike kërkon një koordinim dhe monitorim dhe mekanizma 

të mirëfilltë dhe funksionale. 

Duke pasur parasysh këtë fakt Strategjia dhe Plani i Veprimit për përfshirjen e komuniteteve rom 

dhe ashkali në shoqërinë kosovare 2017-2021 ka paraparë krijimin e mekanizmave në nivel 

qendror dhe lokal. E ngarkuar me rolin koordinues dhe monitorues për zbatimin e kësaj Strategjie 

Zyrën për Qeverisje të Mirë /Zyrës së Kryeministrit (ZQM/ZKM), si Sekretariat e kësaj Strategjie 

dhe Planit të veprimit në baza të strategjisë ka ndërmarr iniciativa për themelimin e këtyre 

mekanizmave dhe funksionalizimin e tyre. 
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  Mekanizmat që do të sigurojnë mbarëvajtjen e zbatimit të Strategjisë janë: 

• Zyra për Qeverisje të Mirë / Zyrës së Kryeministrit përgjegjëse për mbikëqyrjen 

dhe koordinimin e zbatimit të Strategjisë dhe Planit të Veprimit. 

• Pikat e kontaktit  për koordinimin e zbatimit të Strategjisë dhe Planit të Veprimit, 

• Komitetet Komunale Vepruese (KKV) për secilën komunë. 

ZQM / ZKM sipas Strategjisë dhe Planit të veprimit ka hartuar  dokumentin e termave të 

referencës   “Mekanizmat koordinues për zbatimin e strategjisë dhe planit të veprimit për 

përfshirjen e komuniteteve Rom dhe Ashkali në shoqërinë kosovare (2017-2021)”  

 

Përmes këtij dokumenti është bërë i mundur: 

1. Përcaktimi i detyrave dhe përgjegjësive të mekanizmave përgjegjës për zbatimin 

dhe monitorimin e strategjisë; si dhe 

2. Koordinimi i veprimeve në mes të mekanizmave të ndryshëm të paraparë në 

strategjinë për përfshirjen e komuniteteve rom dhe ashkali në shoqërinë kosovare (2017-

2021). 

Në bazë të mandatit dhe nga obligimet që dalin nga  Strategjia Zyra për Qeverısje të Mirë / Zyra 

e Kryeministrit – Sekretariati ka ndërmarr aktivitete për krijimin e  mekanizmave në nivel lokal 

për të koordinuar dhe monitoruar procesin e zbatimit të Strategjisë.  

Pas dërgimit të kërkesës për krijimin e mekanizmave pra “Komitetet Komunale të Veprimit”   

përmes MAPL –së të kryetaret e komunave me 04.10.2017 komunat kanë shpreh interesim dhe 

në vitin 2018 kanë ndërmarr aktivitetet konkrete për krijimin e këtyre mekanizmave. 

 Komunat kanë hartuar Planet e veprimit në nivel lokal dhe kanë krijuar mekanizmin si 

“Komitetet Komunale të Veprimit” më qëllim për të pasur bashkërendim, zotërim, komunikimit 

dhe monitorim më të mirë në nivel lokal - qendror në zbatimin e Strategjisë dhe planit të veprimit 

për përfshirjen e komuniteteve rom dhe ashkali në shoqërinë kosovare 2017-2021. Krijimi i këtyre 

mekanizmave është bere më mbështetjen e ZQM/ ZKM dhe projekti KEEN dhe VoRAE.  

Gjithsej 16 komuna - të cilët kanë të banuara një numër më të madhe të komuniteteve rom, ashkali 

dhe egjiptian - kanë hartuar planet e veprimit në nivel lokal dhe 19 komuna kanë krijuar 

mekanizmat “Komitetet Komunale Veprues”. Këto komuna janë: Lipjani, Ferizaji, Mitrovica, 

Vushtrria, Shtimja, Suhareka, Rahoveci, Prishtina, Skenderaj, Vitia, Obiliqi, Istogu, Gjakova, 

Prizreni, Gjilani dhe Klina, Podujeva, F. Kosova, Graçanica. 

Dokumenti kyç “Mekanizmat koordinues për zbatimin e Strategjisë dhe Planit të veprimit për 

përfshirjen e komuniteteve Rom dhe Ashkali në shoqërinë kosovare (2017-2021)” i cili përfshinë 

“Termat e referencës për punën e Pikave të Kontaktit dhe Komiteteve Komunale Vepruese”,  i 
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është  siguruar Komuniteteve Komunale Veprues nga ZQM/ZKM, ku saktësohen përgjegjësitë, 

detyrat si dhe procedurat e punës të secilit prej këtyre mekanizmave. 

4.2 Koordinimi i ndërinstitucional  
 

Përfshirja të gjithë institucioneve në koordinimin dhe monitorimin e dokumenteve strategjike 

mundëson një rezultat më të kënaqshëm në zbatim.    

Zyra për Qeverisje të Mirë/ Zyra e Kryeministrit – Sekretariati duke pasur parasysh rendësin e 

përfshirjen të shoqërisë civile, organizatave ndërkombëtare në procese të koordinimit dhe 

zbatimit të Strategjisë dhe për të qene më transparent  ka vazhduar me aktivitete koordinues edhe 

me shoqërinë civile, organizata  ndërkombëtare dhe me pikat e kontaktit në ministri.  

Gjithashtu Zyra për Qeverisje të Mirë/ Zyra e Kryeministrit duke u nisur nga obligimet e aktivitet 

që dalin nga  Strategjia dhe Planit të veprimit, më një bashkëpunim dhe koordinim më të mirë si 

mes institucioneve ashtu edhe më shoqërinë civile, që punojnë dhe përkrahin këtë proces ka 

organizuar takime sektoriale. Takimet sektoriale janë organizuar për çdo sektor veç e veç, ku 

është krijuar një ambient për diskutime të frytshëm mes OJQ-ve dhe institucioneve të Kosovës, 

janë identifikuar nevojat për intervenime për arritjen e rezultateve të synuara në Plan veprim dhe 

bashkëpunim më të mirë mes institucioneve dhe OJQ-ve në të ardhmen. Takimet kanë 

mundësuar një  diskutim më detajuar rreth zbatimit të Strategjisë dhe Planit të veprimit fusha 

sektoriale. 

4.3 Takimet sektoriale me pikat e kontaktit dhe Shoqërinë civile 
 

Sipas mandatin koordinues të Zyrës për Qeverisje të Mirë/ Zyra e  Kryeministrit janë organizuar 

takime me OJQ-të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian.  

Takimet me shoqëri civile kanë shërbyer përmes ndarjes së informacioneve ngritja e 

bashkëpunimit dhe koordinimit si mes institucioneve ashtu edhe më shoqërinë civile, për një 

zbatim me efikas të Strategjisë dhe Planit të veprimit. 

Takimet janë organizuar në çdo dy muaj si në vijim: 

Në SHKURT,  21 SHKURT 2018, Seminari Komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian-Gjendja e 

tanishme dhe pas vitit 2015-politikat dhe zotimet e Qeverisë së Kosovës” 

Në MAJ, 4 takime sektoriale sipas sektorëve; 24  maj për banim, 24 maj për shëndetësi, 25 maj për 

punësim, 23  maj për arsim.  

Në SHTATOR  21 shtator 2018 forumi, me temat  “ Dialog me publikun - zbatimi i Strategjisë për 

përfshirjen e komuniteteve rom dhe ashkali në shoqërinë kosovare 2017-2021-  zbatimi dhe masat 

prioritare për 2017-18, 
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Në NËNTOR 4 takime sektoriale sipas sektorëve ; 19 nëntor për arsim, 20 nëntor për shëndetësi, 

22 nëntor puna, 26 nëntor për banim. 

4.4 KOORDINIMI DHE BASHKEPUNİMİ ME ORGANİZATA 
NDËRKOMBËTARE 

 

KOMISIONI EVROPIAN  

Zyra për Qeverisje të Mirë/ Zyra e Kryeministrit në bashkëpunim me Zyrën e Komisionit 

Evropian ka organizuar seminarin me temën “Komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian-Gjendja e 

tanishme dhe pas vitit 2015-politikat dhe zotimet e Qeverisë së Kosovës”  me 21.02.2018, ku 

prezent ishte Kryeministri i Kosovës, Shefja e Komisionit Evropian  dhe Koordinatore e politikave 

për rom - Drejtoria e Përgjithshme për Negocimet për fqinjësi dhe Zgjerimit (DG NEAR).  

Seminari organizohet çdo dy vite dhe i radhës është organizuar në vitin shkurt- 2018 dhe ka pasur 

për qëllim të bisedohet  dhe të definohen  të arriturat dhe për zotimin e politikave dhe prioriteteve 

2018-2020 për komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian. 

Në seminar kanë marr pjesë zyrtaret në nivel qendror, zyrtaret komunal, shoqëria civile. Seminari 

ka rezultuar me konkluzione dhe ku institucionet e Kosovës marrin përgjegjësi për zbatimin e 

tyre. ZQM/ZKM çdo vit përgatit raportin vjetor për zbatimin e konkluzioneve  

Konkluzionet  e seminarit e mbajtur më 21 shkurt 2018, u hartuan në mars 2018 dhe u dërguan 

në Komisionin Evropian për finalizim. Konkluzionet e finalizuara nga Komisioni Evropian u 

morën më 10.10.2018. Zyra për Qeverisje të Mirë / Zyra e Kryeministrit ka shpërndarë 

dokumentin tek aktorët përgjegjës në institucionet e Kosovës në nëntor duke marr përgjegjësinë 

për zbatim. 

Raportimi për konkluzione për vitin 2017 ; Zyra për Qeverisje të Mirë/ Zyra e Kryeministrit në 

vitin 2018 ka përgatit raportin vjetor për vitin 2017 për zbatimin e  Konkluzioneve të Seminarit 

për përfshirjen e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian e organizuar e organizuar me 11 Tetor 

2015. Raporti përfshinë të dhënat për aktivitetet të parapara për zbatimin e konkluzioneve të 

seminarit të hartuara nga ZQM/ZKM në bashkëpunim me Komisionin Evropian. Të dhënat për 

raport janë siguruar nga Ministrisë Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë, Ministria Shëndetësisë, 

Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit hapësinor dhe 

Ministria Administrimit Pushtetit lokal dhe Ministria Administratës Publike.  

KOSOVA PJESËMARRJA NË VEPRIMIN E INTEGRIMIT TË ROMËVE 

2020 

Kosova mori pjesë aktive në aksionin e Integrimit të Romëve 2020 financuar nga Komisioni 

Evropian dhe Fondacionet e Shoqërisë së Hapur dhe zbatohet nga Këshilli i Bashkëpunimit 

Rajonal në partneritet me qeveritë e rajonit të zgjerimit. 
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Dy takime u mbajtën në Prishtinë, të organizuar nga Pika Kombëtare e Kontaktit e Romëve, me 

Grupin e Veprimit për Integrimin Romë 2020, më 03 maj dhe 30 gusht 2018. Të dy takimet 

përfshinin zyrtarë qeveritarë përgjegjës nga institucionet që implementonin politikën e integrimit 

të romëve në fushat e arsim, punësim, strehim, shëndetësi dhe regjistrim civil. Agjencia për 

Statistika e Kosovës dhe Ministria e Financave ishin gjithashtu të pranishme. Në të dyja takimet 

u diskutua progresi i Kosovës  në zbatimin e politikës së integrimit rom, si dhe aktivitetet në 

kuadër të aksionit për Integrimin e Romëve 2020 dhe detyrimet që qeveria mori për zbatimin e 

veprimit dhe politikën e integrimit të romëve. 

Me Delegacionin e BE-së, Qeveria e Kosovës  organizoi Seminarin e Romëve më 21 shkurt 2018. 

Rekomandimet e Platformës Kombëtare për Integrimin e Romëve në Kosovë, 2017, të organizuar 

më 17 tetor 2017 me Integrimin e Romëve 2020, shërbenin si pikënisje për duke diskutuar 

konkluzionet operacionale. Platforma Kombëtare 2018 u mbajt më 21 shtator. Të dy Platformat 

Kombëtare u përdorën për të paraqitur raportin vjetor të Qeverisë së Kosovës  mbi zbatimin e 

politikës së integrimit të romëve dhe për të diskutuar sfidat dhe rrugët përpara me të gjithë 

aktorët përkatës, duke përfshirë institucionet dhe shoqërinë civile. Në këtë kuptim, Qeveria e 

Kosovës  përgatiti dhe dorëzoi në Këshillin e Bashkëpunimit Rajonal raportin vjetor për vitin 

2017. Meqë ky raport vjetor është në përputhje me kërkesat e raportimit të BE-së, Qeveria e 

Kosovës  po kërkon një mënyrë për të prezantuar raportimin e njëjtë standard në raportimin e saj 

të brendshëm. 

Pika Kontaktuese e Kosovës për Romët  mori pjesë aktive në Task Forcën e Integrimit të Romëve 

2020 të organizuar më 04 Dhjetor 2018 dhe në takimin konsultativ mbi Deklaratën Rajonale të 

propozuar për integrimin e romëve dhe aderimin në BE, organizuar nga Qeveria e Maqedonisë 

Veriore, një ditë para, më 03 dhjetor. Pika Kontaktuese e Romëve afirmoi gatishmërinë e Qeverisë 

së Kosovës, përkatësisht Kryeministrit të Kosovës, për të mbështetur dhe nënshkruar Deklaratën 

Rajonale, dhe ka dërguar komente konstruktive për të avancuar përmbajtjen e dokumentit. Gjatë 

takimit të Grupit Punues u miratuan rregullat e ndryshuara të Procedurave, u prezantua faza e 

dytë e veprimit të Integrimit të Romëve për 2019-2021 dhe u miratua Udhëzuesi për Buxhetimin 

Përgjegjës të Romëve, përveç diskutimeve të rregullta mbi progresin dhe aktivitetet e ardhshme. 

Një delegacion i qeverisë së Kosovës ka marrë pjesë në katër Konferencat Rajonale të organizuara 

në kuadër të aksionit për Integrimin e Romëve 2020: 

- "Adresimi i Diskriminimit dhe Anti-Gypsizmi në Rajonin e Zgjerimit", Berlin, 13-14 shkurt; 

- "Qasje holistike për strehimin e romëve në rajonin e zgjerimit", Bar, 30 maj - 01 qershor; 

- "Qasje inovative për punësimin e romëve", Budapest, 10-11 dhjetor; 

Në të gjitha konferencat Qeveria e Kosovës kishte 5-7 përfaqësues. Për fat të keq, delegacioni i 

Kosovës  u pengua nga pjesëmarrja në Konferencën Rajonale "Varësia ekonomike nga gratë rome: 

Sfidat dhe shkaqet e hershme", organizuar në Beograd më 31 tetor. Qeveria e Serbisë nuk dha 

arsyet për një vendim të tillë. 
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Qeveria e Kosovës  mori pjesë me Pikën Kontaktuese të Romëve dhe një përfaqësues nga 

Ministria e Financave në Grupin Punues Rajonal për Buxhetimin Përgjegjës të Romëve. Grupi i 

Punës u mblodh në Vjenë më 26 prill 2018, në Bukuresht më 3 korrik 2018 dhe në Romë më 08 

Nëntor 2018 dhe si rezultat ai përgatiti Udhëzimet për Buxhetimin Përgjegjës të Romëve, të 

miratuar nga Task Forca e Integrimit të Romëve 2020. udhëzimet do të pilotohen në vitin 2019. 

Me mbështetjen e Integrimit të Romëve 2020, Pika Kombëtare e Kontaktit e Romëve mori pjesë 

në disa ngjarje në nivel të BE-së: 

- 2018 Java e Romëve të BE, Bruksel, 09-12 Prill; 

- "Përfshirja e romëve - ku qëndrojmë dhe ku po shkojmë" në konferencën nën Presidencën 

Bullgare të Këshillit të BE-së, Sofje, 28 maj; 

- Platforma Evropiane për Përfshirjen e Romëve "Riintegrimi në Ballkanin Perëndimor: 

Perspektiva e të kthyerve me vëmendje të veçantë për komunitetin rom", Bruksel, 08-09 tetor. 

ROMACTED 

Programi ROMACTED  i Këshillit te Evropës në ‘Promovimin e  qeverisjes së mirë dhe 

fuqizimimin e komunitetit Rom në nivel lokal’ 

ROMACTED, "Promovimi i qeverisjes së mirë dhe fuqizimi i Romëve në nivel lokal", është 

program rajonal i përbashkët mes Bashkimi Evropian (DG NEAR) dhe Këshilli i Evropës (Council 

of Europe). Komunat përfituese tё programit ROMACTED në Kosovë  janë: Gjakova, Graçanica, 

Mitrovica e Jugut, Lipjani, Fushë Kosova, Ferizaj,  Istogu, dhe komuna e  Obiliqit. Implementimi 

i programit nё Kosovë ka filluar nё Tetor tё vitit 2017 dhe do tё përfundoj nё Prill tё vitit 2020. 

ROMACTED rezulton nga përvojat mëhershme tё programeve  ROMED dhe ROMACT tё 

Këshillit tё Evropës. Përvoja do të reflektojë nё adaptimin e këtyre metodologjive dhe aktiviteteve 

për çdo shtetё përfitues, në mënyrë që të përshtatet në ciklin e politikës, dinamikës, dhe realitetit 

e secilës komunë, duke sjellë kështu një kontribut shtesë për politikat dhe praktikat ekzistuese 

për një funksionim efektiv dhe më gjithëpërfshirës.  

ROMACTED synon tё kontribuoj nё angazhimin e autoriteteve lokale që të integrojnë 

dimensionet/masat specifike të romëve në politikat lokale, buxhetet dhe ofrimin e shërbimeve 

publike në agjendën e tyre, duke rritur pjesëmarrjen e qytetarëve rom në hartimin, zbatimin, dhe 

monitorimin e atyre politikave dhe projekteve. Si rrjedhojë e zbatimit të programit, pritet që 

komunat pjesëmarrëse të mbeten me karakteristika të konsoliduara për të vazhduar t'u shërbejnë 

nevojave të popullatës rome, siç janë planet e qëndrueshme lokale të veprimit dhe one-stop-shops 

që lehtësojnë qasjen e romëve në shërbime publike. 

Gjatë zbatimit të programit ROMACTED, është vërejtur se planet lokale të veprimit për 

përfshirjen e romëve, ashkalive dhe egjiptianëve (2018-2022), si dhe disa nga nevojat e 

komunitetit të identifikuara nga ROMACTED, korrespondojnë dhe janë të ngjashme në kontekst. 
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Kjo, nga ana e saj, ka ringjallur planet lokale të veprimit në komunat përkatëse duke dhënë kështu 

një mundësi që disa aktivitete të konsiderohen për implementim nga komunat përfituese të 

programit ROMACTED. 

Roma Education Fund 

Roma Education Fund - projekti “Rritja e aksesit dhe pjesëmarrja e fëmijëve romë në arsimim të 

hershëm të cilësisë dhe arsimit fillor”  

 

Projekti është realizuar nga tri OJQ në Kosovë;  Kosovo Education Centre – KEC, Voice of Roma- 

Ashkali and Egyptians,  Roma Versitas Kosovo.  

 

Projekti përbehet në tri pjesë, ( në vijim mund te shihni) dy pjesë të projektit e mbullon mbarë 

Kosovën dhe realizohen nga Voice of Roma- Ashkali and Egyptians dhe Roma Versitas Kosovo 

dhe një pjesë e projektit e mbullon vetëm  komunën e Prizren-it nga Kosovo Education Centre - 

KEC. Projekti ka filluar  të zbatuari në  10.01.2018 dhe ka për të përfunduar me 30.06.2019. Buxheti  

total e projektit është 111.511.00 Euro. 

 

1.  Projekti realizohet në bashkëpunim me komunat nga Kosovo Education Centre – KEC 

dhe  ka për qëllim përmirësimin e rezultateve të ZHHF-së dhe gatishmërinë e shkollës për klasën 

e parë dhe të dytë të fëmijëve romë të pafavorizuar nga gjashtë lagje të moshës 4-6 dhe 6-8 duke 

ndjekur shkollat duke përmirësuar aftësitë prindërore të prindërve, duke forcuar lidhjen midis 

prindërve dhe prindërve para- institucionet parashkollore dhe shkollore, duke zgjeruar qasjen në 

shërbimet e integruara të ZHHF-së dhe ngritjen e cilësisë së mësimdhënies dhe mësimit. Përfitues 

janë deri në 150 fëmijë dhe 115 studentë primar si dhe prindërit e tyre në periudhën prej tre 

vjetësh. Buxheti i shpenzuar 37.361.00  € 

 

2. Projekti realizohet ne bashkëpunim me komunat nga Voice of Roma- Ashkali and 

Egyptians dhe  Projekti synon të rrisë përformancën akademike dhe punësueshmërinë e 

nxënësve të shkollave të mesme rome, si pjesë e rritjes së mundësive të arsimit për nxënësit romë 

dhe të rinjtë romë. Përveç kësaj, Projekti është hartuar në një mënyrë për të siguruar një urë mes 

arsimit të mesëm dhe atij terciar, si dhe ndërmjet arsimit të mesëm dhe tregut të punës. Projekti i 

propozuar do të kontribuojë më tej në zhvillimin e Programit të Bursave dhe Mentorimit të 

Shkollës së Mesme Kombëtare, ndërsa numri i bursave të dhëna për nxënësit e shkollave të 

mesme do të rritet nga 500 në 600. Aktualisht, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në 

partneriteti me VoRAE me mbështetjen e REF, Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe 

Bashkëpunim (SDC) / HEKS menaxhon dhe zbaton një Program të Bursave Kombëtare të 

Shkollës së Mesme dhe Mentorimit. Përfituesit e drejtpërdrejtë janë deri në 125 nxënës të 

shkollave të mesme në periudhën prej tre vjetësh. Projekti do të zbatohet në komunat e banuara 

kryesisht nga komuniteti rom.  Buxheti i shpenzuar 60.535.00 € 
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3. Projekti realizohet ne bashkëpunim me komunat nga Roma Versitas Kosovo dhe adreson 

kalimin e romëve nga arsimi i mesëm në atë terciar përmes fushatës efektive, mbështetjes së 

bursave me bazë meritash përmes programit të mentorimit dhe mësimdhënies, shkollimit 

profesional / kurseve dhe stërvitjes së jetës për të rritur punësueshmërinë e tyre përmes 

trajnimeve për ndërtimin e aftësive të tyre të buta, Studentët romë dhe kompanitë e punësimit, 

vizita në punëdhënësit partnerë, dhe lehtësimin e mundësive për stazh. Projekti gjithashtu ka 

identifikuar grupin e kualifikuar të të diplomuarve të shkollave të mesme rome dhe do të 

lehtësojë përfshirjen e tyre në punë. Projekti do të sigurojë pjesëmarrjen e të gjitha agjencive 

relevante shtetërore dhe ndërkombëtare dhe të vërtetojë se nuk ekzistojnë mbivendosje me 

programe të tjera. Përfituesit e drejtpërdrejtë janë deri në 7 studentë universitarë dhe të 

diplomuar. Buxheti i shpenzuar 13.615.00 € 

 

4.5 Çështjet tjera ndërsektoriale   
 

Komunitetet në Kosovë gëzojnë të drejtat dhe liritë themelore, të garantuara për të gjithë qytetarët 

nga kuadri ligjor kombëtar i Republikës së Kosovës, si dhe të drejtat shtesë, duke u mundësuar 

atyre ta ruajnë identitetin dhe kulturën e tyre dhe të integrohen plotësisht në shoqërinë Kosovare. 

Misioni i Zyrës për Çështje të Komuniteteve (ZÇK) është të kontribuojë në koordinimin e 

përpjekjeve të Qeverisë për të zbatuar kornizën ligjore kombëtare për të drejtat e komuniteteve 

dhe për të siguruar që politikat qeveritare dhe veprimet adekuate të përmbushin nevojat dhe 

interesat e komuniteteve.  

Zyra për Çështje të Komuniteteve çdo vit ndan mjete financiare për manifestim të ditëve 

nacionale të komuniteteve, në këtë rast për Komunitetin Rom është ndarë shuma prej 12 000 euro 

si dhe për komunitetin Ashkali 12 000 euro. Përpos kësaj Zyra për Çështje të Komuniteteve ndan 

mjete shtesë për Organizatat tjera (OJQ)  të cilat dëshirojnë që të festojnë ditët e tyre. Po ashtu 

Zyra ka ndare buxhet për financimin e shkollimit, shërimit, zgjidhjen e problemeve sociale të 

komunitetit Rom dhe Ashkali. 

Zyra e Kryeministrit / Zyra për Çështje të Komuniteteve (ZKM / ZÇK), në bashkëpunim me 

Ambasadën e Norvegjisë, shpall konkurs për "Programin e praktikës në institucionet publike në 

nivel qendror dhe lokal", për studentët e vitit të fundit të studimeve themelore  dhe master dhe 

për të diplomuarit e studimeve themelore dhe master nga radhët e komuniteteve jo shumicë (në 

përputhje me ligjet e zbatueshme të Kosovës), për të ndihmuar zhvillimin profesional të këtyre 

komuniteteve në Kosovë. 

Zhvillimi profesional paraqet investim serioz dhe për këtë arsye, kjo fushë është përcaktuar si një 

qëllim i qartë që i referohet prioritetit përkatëse strategjik të ZÇK-së. Me këtë program, do t’iu 

mundësohet pjesëtarëve të komuniteteve jo shumicë për të fituar përvojë pune profesionale me 

qëllim të lehtësimit të gjetjes së punës së qëndrueshme në të ardhmen. Gjithashtu, ZÇK dëshiron 

të nxisë rritjen e pjesëmarrjes së komuniteteve jo shumicë në institucionet publike.  Në kuadër të 

këtij programi pjesëtaret të komunitetit Rom dhe Ashkali kane qene të sistemuar në nivelin 
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qendror dhe lokal dhe kanë mbajt praktik për 6 muaj ku edhe kanë marr pagë në vlerë prej 150 

euro. Pas përfundimit të programit kanë fituar edhe certifikatat, po ashtu kanë patur mundësi qe 

të ndjekin dy trajnime (kurse). 1. Njohja me institucionet e Kosovës dhe  ligjet ne fuqi. 2. Njohja e 

gjuhës shqipe dhe gjuhës serbe. 

Sa i përket vitit 2019 Zyra për Çështje të Komuniteteve ka përkrah financiarisht manifestimin e 

ditës se Komunitetit Rom si dhe komunitetit Ashkali. Konkursi për programin e praktikes ka 

qene i shpallur, komisioni është duke e përpiluar testin dhe në këtë raund të programit do të jene 

të pranuar komuniteti Ashkali dhe Rom.  

Zyra për Çështje të Komuniteteve është e gatshme çdo here të Ju ofroj ndihmë të gjitha 

komuniteteve që jetojnë dhe veprojnë në Republikën e Kosovës. 

 

Këshilli Konsultativ për Komunitete 

Në vitin 2018, janë zgjedhur anëtarët e rinj të Këshillit Konsultativ për Komunitete me mandat dy 

(2) vjeçar. 

Gjatë afatit tridhjetë (30) ditor për aplikim për anëtar në Këshill, nga komuniteti rom dhe ashkali, 

kanë aplikuar këto organizata dhe kandidatë individual. 

Komuniteti rom -  OJQ 

OJQ Roma in Action, OJQ Romano Anglunipe, OJQ Multhietnik Culture of Kosovo. 

Kandidat Individual – një (1). 

Gjithsej tri (3) organizata përfaqësuese të komunitetit rom, të cilat kanë pasur të propozuar nga 

dy (2) kandidat dhe një (1) kandidat i pavaruar. 

Seanca e nominimit me organizatat përfaqësuese të komunitetit rom, është mbajtur më 27 korrik 

2018, dhe për anëtar në Këshill, janë nominuar kandidatët, Emrah Cermjani dhe Ridvan Gashi, të 

cilët janë emëruar nga Presidenti, anëtar të Këshillit, me mandat dy (2) vjeçar. 

Z. Emrah Cermjani, është zgjedhur anëtar në grupin punues për çështje të gjuhëve, ndërsa z. 

Ridvan Gashi, anëtar dhe zëvendës kryesues i grupit punues për çështje të arsimit, të dy këto 

grupe punuese funksionojnë në kuadër të Këshillit. 

Komuniteti ashkali – OJQ 

OJQ Lëvizja për Zhvillim Social, OJQ Bashkimi Rinor e Ardhmja e Ndritur 

Kandidatët Individual – dy (2). 

Gjithsej dy (2) organizata përfaqësuese të komunitetit ashkali, të cilat kanë pasur të propozuar 

nga dy (2) kandidat dhe dy (2) kandidat të pavarur. 
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Seanca e nominimit me organizatat përfaqësuese të komunitetit ashkali është mbajtur më 27 

korrik 2018, dhe për anëtar në Këshill, janë nominuar kandidatët, Qerimi Emini dhe Gyltene 

Osmani, të cilët janë emëruar nga Presidenti, anëtar të Këshillit, me mandat dy (2) vjeçar. 

Z. Qerim Emini, është zgjedhur anëtar në grupin punues për çështje sociale dhe çështje të 

punësimit, dhe në grupin punues për legjislacion, ndërsa, znj. Gyltene Osmani, është zgjedhur 

anëtare në grupin punues për çështje të arsimit, në kuadër të Këshillit. 

Procesi i përzgjedhjes së përfaqësuesëve të këtyre dy (2) komuniteteve, është zhvilluar në mënyrë 

të rregullt dhe demokratike, pa asnjë ankesë për gjatë procesit, me çka është mundësuar 

përfaqësimi i tyre në Këshill, ashtu siç është e përcaktuar në Statutin e Këshillit dhe Ligjin për 

Mbrojtjen dhe Promovimin e të Drejtave të Komuniteteve dhe Pjesëtarëve të Tyre në Republikën 

e Kosovës. 

Projektet tjera të mbështetura për komunitetet rom dhe ashkali 

Zyra e Kryeministrit për të përmirësuar situatën e komunitetit egjiptian ka hartuar dhe zbatuar 

një projekt me titull "Përmirësimi i kushteve socio-ekonomike të komunitetit egjiptian" me vlerë 

120,000 euro. Faza e parë e projektit u zbatua në mars dhe prill. Në këtë fazë, shërbimet e 

emergjencës janë shpërndarë për të lehtësuar situatën e vështirë socio-ekonomike, veçanërisht 

për ata që janë në kushte të vështira, ndërsa përballen me dimrin. Faza e dytë e projektit u zbatua 

në tetor, nëntor 2018, me zbatimin e fazës së dytë të projektit, duke parashikuar zbutjen e situatës 

së vështirë të komunitetit egjiptian përmes mbështetjes për vetëpunësim. 

Në fazën e parë të projektit përfitojnë 1348 familje, në fazën e dytë të projektit përfitues ka 8 

persona. 

Buxheti i projektit sipas fazës është; faza e parë e projektit 95,986 €, faza e dytë e projektit 

24,013.20: gjithsej 120,000 euro. 

Zyra e Kryeministrit ka mbështetur dy OJQ të komuniteteve kroat dhe malazezë përmes thirrjes 

publike  me shumen 40.000 euro. 

Të kthyerit, të zhvendosurit dhe stabilizimi i komuniteteve  

Ministria për Komunitete dhe Kthim(MKK) gjatë periudhës raportuese ka vazhduar të ofrojë 

mbështetje financiare për nismat për kthim dhe ri-integrim. Ndërtimi i shtëpive është një 

shembull i qartë i përpjekjeve të vazhdueshme të MKK-së që të ndihmoj në strehimin e të 

kthyerve të komuniteteve të ndryshme duke ju siguruar kushte të dinjitetshme për jetesë të cilat 

më pastaj do të kenë efekte përcjellëse pozitive në aspektet e tjera të jetës së tyre siç është 

punësimi, shëndeti, arsimi etj.  

Gjatë periudhës janar - dhjetor 2018 sipas të dhënave të UNHCR në Kosovë, 89 familje/327 

individë të zhvendosur në vendet në rajon janë kthyer dhe janë integruar në vendbanimet e tyre 

në Kosovë.  

Projektet për të kthyerit  
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Gjatë periudhës raportuese, përmes zbatimit të aktiviteteve të planifikuara të MKK-së, mbështetja 

e BE-së përmes projektit "Kthimi dhe riintegrimi në Kosovë faza e pestë", si dhe projekte të 

përbashkëta me partnerë të tjerë ndërkombëtarë, MKK-ja u ndihmoi të kthyerve me ndërtimin e 

218 shtëpive prej të cilave pjesa më e madhe është e përfunduar ndërsa një pjesë e vogel e munrit 

të shtëpive është në finalizim e sipër. Është bërë shpërndarja e ndihmës së koordinuar për 

stabilizimin e familjeve të kthyera dhe familjeve të pambrojtura nga komunitetet pakicë përmes 

pakove të harmonizuara (mobilje, teknikë e bardhë dhe ushqim) për të gjithë pronarët e shtëpive 

dhe disa familje të rrezikuara në Kosovë. 

Në realizim, janë duke u implementuar deri në fund të vitit 26 projekte infrastrukturore në tërë 

Kosovën (rrugët, shkolla, kopshte, objekte fetare, qendra kulturore, objekte shëndetësore, objekte 

sportive etj.). 

Janë organizuar gjithsej 14 vizita shko-shiko me pjesëmarrje prej gjithësej  165 familje të personave 

të zhvendosur dhe 12 vizita shko-informo, ku janë vizituar 202familje të zhvendosura në rajon. 

Miratimi i rregullores për kthimin e personave të zhvendosur dhe zgjidhje të qëndrueshme 

Qeveria e Republikës së Kosovës në janar 2018, ka miratuar Rregulloren për Kthimin e Personave 

të Zhvendosur dhe Zgjidhje të Qëndrueshme, e cila ka për qëllim krijimin e kushteve të 

nevojshme për arritjen e zgjidhjeve të qëndrueshme për personat e zhvendosur brenda Kosovës 

dhe rajonit, si dhe përcaktimin e përgjegjësive të vendimmarrjes kompetente dhe organet 

zbatuese, procedurat dhe kriteret për ndihmë. Dispozitat e kësaj rregulloreje zbatohen nga të 

gjitha organet kompetente në procesin e kthimit të personave të zhvendosur në përputhje me 

standardet ndërkombëtare të të drejtave të njeriut të zbatueshme në Kosovë, përkatësinë etnike, 

fetare, gjinore, barazinë racore, lirinë e lëvizjes, pronën e të drejtave dhe interesat më të mira të 

fëmijëve, si dhe liria nga diskriminimi do të zbatohen gjatë procesit të kthimit dhe riintegrimit të 

personave të zhvendosur. 

Projektet për stbilizimin e komuniteteve 

MKK ka ndihmuar në mënyra të ndryshme komunitetetet në mbarë Kosovën edhe përmes 

shoqërisë civile. Me iniciativat e qyetarëve, MKK-ja ka financuar 63 kërkesa-projekte nga fusha e 

edukimit, shëndetësis, kulturës, sportit, bujqësi, manifestimeve fetare dhe shumë fushave të tjera 

që kanë rëndësi për kualitetin e jetës së qytetarëve, me qëllim të promovimit, stabilizimin dhe ri-

integrimin e komuniteteve, kthim të qëndrueshëm, forcim të qëndrueshmërisë ekonomike, 

promovim të dialogut, tolerancës dhe bashkëjetesës në Republikën e Kosovës. 

Gjatë kësaj periudhe MKK-ja ka furnizuar me material ndërtimor 475 familjt nga radhët e të 

kthyerve dhe komuniteteve, për stabilizimin e tyre, reintegrim dhe qëndrueshmëri. Kjo formë e 

ndihmës për komunitetet u ka mundësuar familjeve të cilat nuk kanë pasur mundësi financiare 

të rikonstruojnë shtëpinë e tyre, t’i krijojnë vetës kushte për një jetë më të mirë. 

Përfituesit e kësaj lloj ndihme janë familjet e rrezikuara sociale anembanë Kosovës, nga të gjitha 

regjionet, të cilave iu është dashur domosdosshmërisht  rekonstruimi.Projekti: “ Programi i  

BE-së për stabilizimin e komuniteteve “ faza e tretë 
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Përmes Programit të BE për Stabilizimin e Komuniteteve, faza e tretë (BE-CSP  III), program i 

financuar nga Bashkimi Europian dhe Ministria për Komunitete dhe Kthim, i menaxhuar nga 

Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë dhe implementuar nga Organizata Ndërkombëtare për 

Migrim i cili siguron nevojat e komuniteteve jo-shumicë për të gjeneruar të ardhura dhe për të 

përmirësuar kushtet e tyre të jetesës. Ndihma ofrohet përmes ofrimit të granteve dhe mbështetjes 

teknike të ndërmarrjeve të reja dhe ndërmarrjet të vogla ekzistuese si dhe iniciativat e 

përmirësimit të komunitetit. 

Nëpërmjet këtyre veprimeve, programi synon të përmirësojë kushtet për pjesëtarët e 

komuniteteve jo-shumicë në Kosovë dhe për të inkurajuar personat e zhvendosur që dëshirojn të 

kthehen. 

Nga fillimi i implementimit nga viti 2016 e deri më tani, programi BE-CSP III ka zbatuar gjithsej 

258 projekte.  

Në përgjithësi projektet e zbatuara kanë krijuar mbi 450 vende të punës (me orar të plotë, me 

kohë të pjesshme dhe vende të siguruar pozitave ekzistuese). Mbi 40% e bizneseve të mbështetura 

kanë qenë grupe të rrezikuara në aspektin e zhvillimit në mesin e komuniteteve jo-shumicë (gratë, 

të rinjtë, personat me aftësi të kufizuara, dhe të kthyerit nga komunitetet jo-shumicë). 

Projekti "mbështetja për mbylljen e qendrave kolektive" në KK Shtërpcë 

Projekti mbështetës për mbylljen e qendrave kolektive në KK Shtërpcë gjatë kësaj periudhe 

vazhdoi zbatimin e projektit përmes DRC-së si implementues i projektit për ndërtimin e 5 

ndërtesave banesore dhe ndërtimin e 4 shtëpive individuale në komunën e Shtërpcës familjet 

përfituese që qëndrojnë në këto qendra kolektive, deri në këtë periudhë, rreth 75% e punimeve 

janë përfunduar dhe sipas planit dinamik punimet e ndërtimit duhet të përfundojnë deri në vitin 

2019. 

Procesı i Shkupit- Iniciativa Ndërinstitucionale për Zgjidhje të Qëndrueshme për Personat e 

Zhvendosur nga Kosova 

Një proces rajonal i domosdoshëm për mbështetjen e zgjidhjeve të qëndrueshme për personat e 

zhvendosur nga Kosova për të lehtësuar zgjidhjet e qëndrueshme, përfshirë kthimet dhe 

integrimin lokal të personave të zhvendosur nga Kosova, përmes identifikimit të çështjeve dhe 

veprimeve të përbashkëta për të gjetur zgjidhje. 

Në vitin 2014, OSBE-ja dhe UNHCR-ja mbështetën Ministrinë për Komunitete dhe Kthim (MKK) 

për të nisur një proces rajonal me qëllim të gjetjes së zgjidhjeve të qëndrueshme për personat e 

zhvendosur nga Kosova. 

Institucionet relevante nga Prishtina, Beogradi, Shkupi dhe Podgorica rregullisht takohen në 

kuadër të një procesi rajonal, i cili njihet si "Procesi i Shkupit". Përmes forumit të nivelit të lartë të 

themeluar me anë të këtij procesi, politikanë të nivelit të lartë takohen në baza vjetore për të rënë 

dakord mbi propozimet e Grupit Teknik të Punës, i themeluar për të zhvilluar dhe zbatuar 

zgjidhje për këta persona të zhvendosur. Institucioni kryesor përgjegjës për këtë proces në Kosovë 

është Ministria për Komunitete dhe Kthim (MKK), sepse detyrat e saj përfshijnë zhvillimin e 
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politikave, si dhe promovimin dhe zbatimin e legjislacionit për promovim dhe mbrojtje të të 

drejtave të komuniteteve dhe pjesëtarëve të tyre, duke përfshirë të drejtën për t'u kthyer. 

Dokumentet përshkruajnë veprimet që duhet të ndërmerren në secilën fushë tematike (E drejta 

pronësore; Dokumentet personale; Dialogu, siguria dhe ri-integrimi; Menaxhimi i të dhënave; 

dhe Planifikimi i zgjidhjeve) që duhet të zbatohen nga institucionet pjesëmarrëse. Grupet 

Punuese Teknike të Procesit të Shkupit ('Siguria, dialogu dhe ri-integrimi', 'Të drejtat pronësore', 

'Dokumentet personale', 'Menaxhimi i të dhënave' dhe 'Planifikimi i zgjidhjeve'). Këto grupe 

punuese përbëhen nga përfaqësues të institucioneve përkatëse të Kosovës dhe mblidhen 

rregullisht me qëllim të zbatimit të pikave të veprimit. GPZ-të kanë mbajtur 19 takime gjatë vitit 

2017 dhe 7 gjatë vitit 2018.  

Sfida  

 ASK përmes anketimit në vazhdimësi mbledhë të dhëna të ndryshme për çështjet 

socio-ekonomike për tërë popullsinë e Kosovës. Megjithatë, të dhënat e raportuara nga 

ASK po thuajse çdo here prezantojnë gjendjen e popullsisë si tersi, dhe nuk janë të 

prezantuara për secilin komunitet (nacionalitet). Në anën tjetër ministritë e linjës ( psh 

(MASHT, MPMS, etj)  në raste të caktuara i mbledhin dhe i përpunojnë të dhënat  në 

bazë të komuniteteve. Në monitorimin e zbatimit të politikave publike, ( psh.  Për 

Strategjinë për përfshirjen e komuniteteve rom dhe ashkali në shoqërinë kosovare 

2017-2021) është shumë me rëndësi posedimi i informatave të ndara sipas 

komuniteteve dhe do të mundësoj  përcaktimin e indikatorve strategjikë. 

 

Rekomandimi 

 ASK duhet përmes të dhënave që mbledh në vazhdimësi të mundësonte gjenerimin 

dhe raportimin e të dhënave për secilin komunitet ndaras. Po ashtu, ASK  dhe 

ministritë e linjës të duhej të rrisin bashkëpunimin në ndarjen e informatave të 

mbledhura përmes anketat e ndryshme dhe përllogaritjen/nxjerrjen e indikatorëve të 

ndryshëm për secilin komunitet. 

 

5 RAPORTI  SEKTORIAL MBI ZBATIMIN E STRATEGJISË DHE 
PLANIT TË VEPRIMIT PËR PËRFSHIRJEN E KOMUNITETEVE 
ROM DHE ASHKALI NË SHOQËRINE KOSOVARE, 2017 – 2021 

5.1 ARSIMI  
 

MASHT – i është i përkushtuar për krijimin e kushteve për arsim cilësorë për të gjitha 

komunitetet në të gjitha nivelet e arsimit në gjuhën e tyre amtare. 

Arsimi i komuniteteve në Kosovë është i përfshirë në dokumentet e politikave të arsimit të 

MASHT-it  jo vetëm si e drejtë, por edhe si një bazë për zhvillim individual dhe të kuptuarit e 

diversitetit si dhe promovimi dhe respektimi i të drejtave të njeriut në përgjithësi.  
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Arsimi gjithashtu ka një rëndësi të veçantë për kontributin e tij në stabilizimin dhe normalizimin 

e marrëdhënieve shoqërore. Për më tepër, në nivelin individual, arsimi është një fushë kyçe në 

integrimin e përgjithshëm të komuniteteve në Kosovë. Arsimi është element kryesor që ndikon 

në çdo fushë të jetës, për të pasur një jete më dinjitoz. Sidomos çështja e arsimit është kurciale për 

përmirësimin e gjendjes socio-ekonomike të komuniteteve rom dhe ashkali përfshirjen e tyre në 

fusha të ndryshme të shoqërisë.  

 

Qeveria e Kosovës gjegjësisht Ministria Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë ka si prioritet arsimin 

e komuniteteve, me theks të veçantë arsimin e komuniteteve rom dhe ashkali. Në bazë të 

politikave e ndërmarra nga MASHT-i përfshirja e komuniteteve rom dhe ashkali ka pasur një 

përmirësim dukshëm gjate viteve, por ende nuk është arritur në nivel të duhur. 

 

Rezultati 1.1.  Përmirësohet pjesëmarrja në arsim e pjesëtarëve të komuniteteve rom dhe 

ashkali 

MAShT-i mbështetja e programeve parashkollore në qendrat mësimore ka rishikuar Udhëzimin 

Administrativ me Nr.12/2017 për themelimin dhe funksionimin e Qendrave Mësimore, 

Udhëzimin Administrativ e rishikuar dhe rihartuar pas diskutimit publik ne platformën online 

është miratuar me nr 19/2018 me datën  07.12.2018.  Në këtë UA përfshihen Niveli 0-arsimi 

parafillor; Niveli 1 arsimi fillor dhe niveli II-arsimi i mesëm i ulet. Sipas këtij UA Qendrat 

mësimore duhet të licencohen nga MAShT. Asnjë Qendër Mësimore nuk ka aplikuar për licencim  

në MAShT nga hyrja në fuqi e këtij UA. 

Me qëllim të ngritjes të nivelit arsimor, nxënësit të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian çdo 

vit shkollor kanë lehtësime për regjistrimin në kl. 10, në shkolla profesionale dhe gjimnaze 

pavarësisht nga suksesi në shkollën fillore dhe rezultateve në testin kombëtar të arritshmerisë. 

MAShT në bashkëpunim me DKA mundëson  lehtësime për regjistrim të këtyre komuniteteve. 

 

Tabela : Numri i nxënësve sipas përkatësis etnike dhe niveleve shkollore për vitin shkollor 2017/2018 

Niveli  
 

Ashkali Roma 

  
Arsimi parashkollor (mosha 0-<5)  

0  10  

 
Arsimi parafillor (mosha 5-<6)  

256  103  

 

Fillor/ mesem i ulët 

3218  1733  

 
I mesem i lartë  

255  156  

 

GJITHSEJ 

3729  2002  

Total   
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5731 

 

 

 

Numri i nxënësve që vijojnë mësimin niveleve shkollore 2016/17 janë ; rom total 2002, ashkali 

3729. Në vijim grafikat dhe tabelat tregojnë numrin e nxënësve sipas viti shkollor 2015-16, 2016-

17 dhe 2017-2018. Sipas të dhënave të SMIA ka rritje të përfshirjes të nxënësve të komuniteteve 

rom dhe ashkali në arsimin para universitar në vitit shkollor 2017/2018. Siç mund të vërehet në 

diagram përfshirje e fëmijëve të komuniteteve rom dhe ashkali çdo vit shënon rritje. Në veçanti 

është e mirëseardhur fakti se sipas të dhënave përfshirja e vajzave në bankat shkollore çdo vit 

është duke rritur.  
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Siç është raportuar ne raportin paraprak per vitin 2017 MAShT-i ka hartuar infrastrukture ligjore, 

doracake dhe udhëzues për Parandalim të braktisjes  dhe mosregjistrim në shkollë2. Ka formuar 

Ekipet për reagim dhe parandalim të braktisjes dhe mosregjistimit në shkollë. Këto ekipe janë nga 

niveli Qendror –MAShT – DKA – Shkollë. Në vitin 2018 janë hartuar dy plane veprimit, ku janë 

aprovuar dhe alokuar buxheti dhe është bëre monitorimi i një planit të veprimit.  

Braktisja e shkollës nga komunitetet rom dhe ashkali ka vazhduar edhe në vitin 2017 / 2018. 

Fatkeqësisht  për kundër politikave të ndryshme dhe të shumëta që janë ndërmarr ende 

braktisja e shkollës nga fëmijët e komuniteteve rom dhe ashkali ka vazhduar edhe në vitin 

shkollor 2017/2018. 

 

 

Tabela: Nxënës braktisës gjatë vitit shkollor  2017/18 

 

                                                           
2 Për informata më detajuar mund të shihni Raportin e parë për vitin 2017 për zbatimin e Strategjisë dhe Planit të 
veprimit për përfshirjen e komuniteteteve rom dhe ashkali në shoqërinë kosovare 2017-2021 

Tabela : Nxënësit sipas përkatësisë 
etnike, 2018/19,total        

Niveli 
Ashkalinjë Romë Gjithsej 

M F Gj M F Gj M F Gj 

Arsimi 
parashk./parafill. 
(mosha 0-<6) 122 126 248 68 64 132 240 221 461 
Fillor/ mesem i 
ulët 1750 1689 3439 810 699 1509 3004 2791 5795 

I mesem i lartë 151 111 262 98 63 161 342 241 583 

          

          

          

Niveli  
Ashkalinjë  Romë  Gjithsej  

M  F  Gj  M  F  Gj  M  F  Gj  

Fillor dhe i mesëm i ulët (kl. 1 – 

9)  26  28  54  12  2  14  41  33  74  

I mesëm i lartë (kl. 10 – 12)  0  0  0  2  1  3  13  1  14  

Gjithsej  26  28  54  14  3  17  54  34  88  
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MASHT-i si çdo vit edhe në vitin shkollor 2017 /2018 ka vazhduar me stimulimin e nxënësve të 

komuniteteve rom dhe ashkali me bursa.  

MASHT-i   në bashkëpunim me donatoret ofrojnë mbështetje financiare për nxënësit e 

komuniteteve rom dhe ashkali. 

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MAShT) për vitin shkollor 2016/2017 në 

bashkëpunim me të gjithë donatorët siç janë: 

MASHT në bashkëpunim me partner REF, KFOS (EUSIMRAES2), VORAE - HEKS për vitin 

Shkollor për vitin shkollor 2017/2018 ka ndarë 405 bursa për nxënësit e shkollave të mesme të 

larta për komunitetet rom dhe  ashkali. 

Rom           meshkuj    98,       femra   111  Gjithsej  209 

Ashkali      meshkuj    93,       femra   103 Gjithsej  196 

 

MASHT,  në vitin shkollor 2017/2018 ka ofruar tekste shkollore falas për klasat 1-5 dhe këtë vit 

shkollor (2018/2019) janë ofruar tekste shkollore falas nga klasa 1-9 për të gjithë nxënësit. 

MASHT-i ka siguruar tekstet falas për të gjithë nxënësit e të gjitha komuniteteve në arsimin e 

detyrueshëm (klasat 1-9) 

 

4951  nxënës të arsimit të detyrueshëm (klasat 1-9) të komuniteteve rom dhe ashkali  janë pajisur 

me tekste shkollore dhe materiale mësimore për vitin shkollor 2017/2018. Nga përfitues 3218 

ashkali, 1733 rom. 

 

Udhëzimi Administrativ 09/2016 - Aplikimi i Masave afirmative dhe vendeve te rezervuara për 

regjistrim të kandidatëve nga komunitetet jo shumicë në institucionet e Arsimit të lartë, 

zbatohet çdo vit akademik nga miratimi i këtij UA. MAShT për vitin akademik  2017/2018 ka 

ndarë 62 bursa për studentët e të gjitha komuniteteve. 

GIZ dhe VoRAE kanë ofruar  mbështetje financiare për 150  nxënës jo përfitues të bursës me 

gjysmë burse për vitin Shkollor 2017/2018.  Kjo mbështetje është bërë për nxënësit e arsimit të 

mesëm të lartë të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian. 

Në Universitetin e Kosovës Gjithsej 636 studentë të komuniteteve të regjistruar –    2017/2018. 

Tabela: Studentet të regjistruar në vitin akademik 2017/2018 të komuniteteve rom dhe ashkali 

 
Universitet e Kosovës 
 
 

Rom Ashkali 

 5  9 
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Universiteti I Prishtines 
Hasan Prishtina-Bachellor 
        

 
Universiteti I Pejës  
Haxhi  Zeka Bachellor 
 

1   

   
Universiteti I Mitrovicës 
Isa Boletini 
 

  

 
Universiteti I Prizrenit 
Ukshin Hoti 
 

3 4 

 
Universiteti I Shkencave të 
Aplikuara-Ferizaj 
 

 18 

 
Universiteti Gjakovë  
“Fehmi Agani” 
 

2 3 

GJITHSEJ 11 34 

 

  

 

 

 

Tabela: Studentet e regjistruar në Master në  vitin akademik 2017/2018 

 

Universiteti Rom Ashkali Gjithsej te 
regjistruar 

Universiteti I 
Prishtines  
Master gjithsej 
nr.I 
komuniteteve 
22 studente 

1  2  3 

Qendra e 
studentëve – 
Nr. I 
komuniteteve  
Gjithsej  39 

10  1  11 
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Gjatë viti akademik 2017/2018 studentet të regjistruar nga komunitete rom dhe ashkali janë rom 

11, ashkali 34 gjithsej 45 student. Në krahasim vitin paraprak 2016/2017 mund të vërehet në 

rritje shumë e madhe nga 12 në 34, kurse nga komuniteti rom mund të vërehet po aq një rrënje 

të numrit nga 23 në 11. 

 

Tabela: Numri i nxënësve të riatdhesuar 2017/2018 

 

 
Arsimi 
Parauniversitar  
 

 
ROM  

 
Ashkali  

 
Numri i nxënësve 
të riatdhesuar 
dhe të sistemuar 
në procesin 
mësimor 
 

 
 
14 

 
 
57 

 

 

MASHT në bashkëpunim me KFOS (EUSIMRAES2) dhe VoRAE (Voice of Roma, Ashkali and 

Egyptians) kanë trajnuar 50 mentor/tutor. Ky aktivitet synon sigurimin e mbështetjes për 

nxënësit e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në shkolla të mesme të larta. Ky trajnim me 

modulin e  dytë  është organizuar në vitin shkollor 2017/2018. 

 

Në vitin shkollor 2017/2018 kanë përfituar nga komponenta e mentorimit dhe tutorimit kanë 

përfituar rreth 200 fëmijë me ngecje në mësimnxënie nga komunitetet rom dhe ashkali. Ky 

aktivitet vazhdon edhe në vitin Shkollor 2018/2019. 

 

Rezultati 1.2. Përmirësohet përformanca e nxënësve dhe studentëve të komuniteteve rom dhe 

ashkali 

 

Qendrat mësimore janë hapësira në të cilat ofrohet mësim plotësues dhe aktivitete të tjera 

edukativo-arsimore për të gjithë fëmijët/nxënësit që kanë nevojë. 

Roli i qendrave mësimore është të ofrojnë programe mbështetëse me mësim plotësues duke 

përfshirë zhvillimin fizik, kognitiv, emocional dhe social të fëmijëve/nxënësve ndërsa si 

objektiva kryesore janë ulja e përqindjes së braktisjes si dhe rritja e cilësisë së arsimit.  

Nevoja për ekzistencën e qendrave mësimore ka dal si rezultat i sfidave me të cilat ballafaqohen 

komunitetet rom dhe ashkali, të cilët përfshijnë nivelin e lartë të papunësisë, varfërinë, 

analfabetizmin dhe mungesën e mundësive të barabarta. Edhe pse Qeveria,  organizata të 

ndryshme ndërkombëtare dhe vendore kanë ndërmarrë iniciativa të ndryshme, të cilat kanë 

ndikuar në përmirësimin e standardit të jetës së këtyre tri komuniteteve, një çështje shumë e 
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rëndësishme apo një brengë shumë e madhe ka mbetur arsimimi i këtyre komuniteteve. Prandaj 

puna në qendrat mësimore është e përqendruar tek nxënësit dhe nevojat e tyre specifike me 

pjesëmarrjen aktive të prindërve mirëpo edhe të mësuesve në mjediset e rregullta të shkollës.  

Sipas të dhënave të OJQ VoRAE një nga organizata që zbaton programin në qendra mësimore 

puna e qendrave mësimore është vlerësuar si ndikues domethënës në parandalimin e braktisjes 

së shkollimit, rritjen e pjesëmarrjes dhe përmirësimin e përformances në lëndët Gjuhë 

Shqipe/Serbe dhe Matematikë. Ishin vet prindërit dhe mësuesit e klasave të rregullta ata të cilët 

vlerësuan pozitivisht punën e qendrave mësimore. Gjithashtu duhet theksuar se pjesëmarrja e 

fëmijëve nga radhët e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në arsim fillorë dhe të mesëm të 

ulët në nivel shtetërorë është 65% ndërsa në vendet ku operojnë qendrat mësimore pjesëmarrja e 

fëmijëve është 85%. Përderisa niveli i pjesëmarrjes në arsim të lartë të mesëm në nivel shtetërorë 

është 30% në vendet ku operojnë qendrat mësimore pjesëmarrja është 65%.  

Deri më tani në Kosovë janë themeluar 80 Qendra Mësimore në të cilat marrin pjesë 5,278 nxënës 

të komuniteteve të ndryshme, me theks të veçantë nxënësit e komuniteteve rom, ashkali dhe 

egjiptian.  

Parlamenti i  Kosovës në fund të muajit dhjetore 2018  në dëgjimin e dytë ka votuar për ndarjen 

e buxhetit  prej 500.000 euro për qendrat mësimore   

Organizohet mësim plotësues për gjuhë romë në komunën e Prizren-it,  sipas plan programeve 

dhe teksteve të miratuara nga MAShT për nivelin e parë të njohjes së gjuhës. 

Sipas kërkesave munde të realizohet mësimi plotësues për gjuhë romë edhe në komunat tjera. 

MAShT ka monitoruar organizimin e mësimit plotësues për gjuhë dhe kulturë rome për 

nxënësit e komunitetit rom sipas interesimit dhe kërkesave të tyre. Mësimi gjatë vitit shkollor 

2017/2018 është organizuar në Prizren, në katër shkolla fillore,  sepse në komunat tjera nuk ka 

të interesuar. 

MAShT ka organizuar 8 Prillin ditën e romeve më disa aktivitete të caktuara. Tryeza të 

rrumbullakëta dhe aktivitete tjera kulturore. 

MAShT ka organizuar një tryezë të rrumbullaket për ditën e Gjuhës Rome më 5 nëntor 2018. 

Është organizuar trajnim për mësimdhënësit e gjuhës rome për përdorimin e plan programeve 

dhe teksteve të gjuhës dhe kulturës rome. 

Rezultati 1.3. Ndërgjegjësohen palët e interesit për të ndihmuar arsimimin e pjesëtarëve të 

komuniteteve rom dhe ashkali 

 

Vetëdijesimi i prindërve për regjistrim me kohë dhe vijimit të shkollimit me fokus të veçantë të 

vajzave është shumë më rëndësi. Me këtë qëllim për të ngritur vetëdijesimin e prindërve nga 

MASHT-i 3 fushata vetëdijesimit në kuadër kësaj janë organizuar  aktivitete të ndryshme për 

vetëdijesimin e prindërve të komuniteteve rom dhe ashkali për rëndësinë e regjistrimit më kohë 
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dhe vijimin e shkollimit, më fokus të veçante tek vajzat. Në këto aktivitete janë përgatitur 

doracak për rendësin e fëmijërisë se hershme në bashkëpunim me DAP dhe gjithashtu në spot 

televiziv për rendësin për edukimin parashkollor DAP dhe DAK kanë publikuar edhe një spot 

televiziv ku kanë marrë pjesë edhe fëmije të këtyre komuniteteve 

MASHT-i ka organizuar javën e orientimit në karrierë. 

MAShT ka përgatitur broshurë / fletëpalosje për javën e orientimit në karrierë, fletëpalosja ka 

përmbajtur shkollat e mesme të larta në Republikën e Kosovës me drejtime dhe profilet 

ekzistuese, gjithashtu janë shpërndarë këto fletëpalosje nëpër Shkolla dhe janë vizituar disa 

Shkolla në  dy komuna, kemi zhvilluar biseda më nxënësit klasave të nënta (9) të komuniteteve 

rom dhe ashkali lidhur me vazhdimin e shkollimit të mesëm të lartë dhe janë prezantuar 

përmbajtja dhe qëllimi  I fletëpalosjes. 

MASHT-i në mbështetjen e OSBE-së ka hartuar Udhëzuesin për promovimin e dialogut  

ndëretnik dhe kontakteve mes komuniteteve, ku pritet nënshkrimi dhe vazhdimi me aktivitetet 

tjera të parapara me këtë dokument. 

 

5.1.1 Sfidat 

1. Buxheti i kufizuar 

2. Ende është një numër te nxënësve te komuniteteve rom dhe ashkali që kanë probleme në 

përdorimin e gjuhës shqipe 

3. Qendrat mësimore ende vazhdojnë të funksionojnë me mbështetjen e OJQ-ve 

4. Qendrat mësimore kanë mungesë të buxhetit për funksionalizimin e tyre 

5. Është një numër i vogël të përfaqësuesve të komuniteteve rom dhe ashkali që nuk dinë 

shkrim lexim 

6. Numri i vogël të fëmijëve që janë të kyçur në sistemin parashkollor dhe qerdhe 

7. Nxënësit që ndjekin sistemin paralel kanë vështirësi pasi të kryejnë shkollimin  

 

5.1.2 Rekomandimet 

1. Duhet të ndahet me tepër buxhet nga MASHT  

2. MASHT duhet të organizon kurse për gjuhen shqipe për nxënësve të komuniteteve rom 

dhe ashkali që kanë probleme në përdorimin e gjuhës shqipe 

3. Duhet të institucionalizohen Qendrat mësimore  
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4. Duhet të ndahet buxhet për funksionimin e Qendrave mësimore kanë mungesë të 

buxhetit për funksionalizimin e tyre 

5. Duhet të organizohen kurse për përfaqësues të komuniteteve rom dhe ashkali e sidomos 

për femrat që nuk dinë shkrim lexim 

6. Duhet të rritet numri i fëmijëve në qerdhe dhe parafillor 

7. Duhet të gjendet një zgjedhje për fëmijë që vijojnë shkollimin në sistemin paralel 

5.2 PUNËSIMI DHE MIRËQENIE SOCIALE 
Kosova vazhdon të ballafaqohet me një gjendje jo të mirë ekonomike. Kosova me një popullatë të 

jete të re në moshe papunësia është një dukuri e përhapur edhe në popullatën shumice 

Komunitete rom dhe ashkali janë komunitete më të varfëra që jetojnë në Kosovë. Papunësia e 

madhe është shkaktari kryesor e varfërisë. 

Punësimi është faktori kryesor për të pasur një gjendje  të mirë socio ekonomike. Moskualifikimi 

adekuat për tregun e punës dhe mungesë së shkollimit edhe pse në vazhdimësi ndërmerren 

politika për përgatitja për tregun e punës gjendja komunitetet rom dhe ashkali mbeten ende më 

të cenueshmet në Kosovë. Kurse femrat që takojnë  komuniteteve rom dhe ashkali ende mbetet 

në gjendja të vështirë. 

Punësimi 

Rezultati 2.1. Përmirësohet niveli i punësimit të pjesëtarëve të komuniteteve rom dhe ashkali  

MPMS/APRK harton raporte në baza të rregullta të të dhënave mbi përfitimin e pjesëtareve të 

këtyre komuniteteve nga shërbimet dhe Masat Aktive te Tregut te Punës (MATP). 

Tabela : Të dhënat sipas MATP të nxjerra nga baza e të dhënave SIMP, të të  deklaruarve të komuniteteve 

rom dhe ashkali për vitin 2018 

  Rom Ashkali 

Rom 
dhe 

ashkali 
Femra 
Rome 

Femra 
Ashkali 

Gjithsej 
femra 
Rom 
dhe 

ashkali 

Praktikant 3 10 13 0 4 4 

Subvencionim paga 2 8 10 0 2 2 

Pune Publike 1 4 5 0 0 0 

Trajnim ne Pune 9 14 25 2 8 10 

Vetëpunësim 7 19 26 2 2 4 

Gjithsej Masat 
Aktive te tregut te 
punës 22 55 77 4 16 10 
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Tabela: Përmbledhje  e te dhënave te MATP, përfshirë trajnimet profesionale dhe shërbimet e 

punësimit ne 2018  

  Rom 
Ashka
li 

Gjithse
j rom 
dhe 
ashkali 

Femra 
rome 

Femra 
ashkal
i 

Gjithse
j Femra 
rom 
dhe 
ashkali 

Aftësim 
Profesional ne 
QAP 

26 60 86 11 25 36 

Masat aktive te 
Tregut te Punës 

22 55 
 
77 

4 16 20 

Shërbimi/ 
Ndërmjetim ne 
punësim 

38 40 
 
87 

5 9 14 

Gjithsej masat- 
përfshirë 
trajnimet/shërbi
mi i 
ndërmjetësimit 

86 155 241 20 50 70 

Punëkërkues 
aktiv te 

evidentuar ne 
zyre te punësimit   

1764 2655 4419 782 969 1751 

Te evidentuar ne 
2017 ne Z.P si 

punëkërkues te 
rinj 

187 136 323 86 53 139 

 

Tabela:  Pasqyrojnë përfshirjen e të deklaruarve nga komuniteteve  rom, dhe ashkali në 

shërbime/MATP sipas viteve 2015-2018  duke u bazuar në të dhënat e sistemit SIMP,  

 

Masat/shërbimet 

 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

Aftësim Profesional 

ne QAP 

 

33 

 

200 

 

127 

 

124 

Masat aktive te 

Tregut te Punës 

 

105 

 

 

182 

 

98 

 

89 

Shërbimi/ 

Ndërmjetim ne 

punësim 

 

111 

 

92 

 

69 

 

123 
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Te evidentuar ne 

2015-2018 ne Z.P si 

punëkërkues te rinj. 

 

446 

 

634 

 

481 

 

336 

 

Tabela : Përfshirjen e komuniteteve rom dhe ashkali në masa të punësimit, përfshirë aftësimet 

profesionale ndër viteve 2015- 2016-2017-2018 

 

 

Nga diagrami shihet se ka një qëndrueshmëri në përfshirjen e komuniteteve rom dhe ashkali në 

masa të punësimit, përfshirë aftësimet profesionale. Trendët nëpër vite e pasqyrojnë një 

krahasim që jep per te kuptuar se në vitin 2016 ka një rritje të theksuar te përfshirjes se këtyre 

komuniteteve në krahasim me vitin paraprak dhe madje qëndron më mirë edhe se në vitin 

pasues. Arsyet kryesore pse përfshirja është më e madhe në 2016 është sepse kanë funksionuar 

në mas më të madhe disa programe specifike të cilat kanë ndikuar në rezultate, si; marrëveshja 

ndërinstitucionale për integrimin e të kthyerve, programi i veçanet ku janë përfshirë 100 

pjesëtar të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në masën, `trajnim në punë në kompani`, 

transformimet në institucion në 2017 më themelimin e APRK, etj. Në vitin 2018 siç mund të 

shihet ka një zbritje në numër të punëkërkuesve krahasim me 3 vite të kaluara. Krahas kësaj ka 

një ngritje në numrin e Shërbimi/ Ndërmjetim në punësim në krahasim në tre vite të fundit. 

Kurse në masat aktive të tregut të punës dhe Aftësim Profesional në QAP qëndron stabil për 

katër vite të fundit.  

Në vitin 2018 ka vazhduar ofrimi i shërbimeve të trajnimit në  (7) QAP ku janë organizuar kurse 

të trajnimit pa pagesë në kohëzgjatje mesatarisht 3 muaj si dhe trajnimin specifik të 

vetëpunësimit (40 ore mësimore) për punëkërkues dhe të papunët e evidentuar në zyrat 

komunale të punësimit, më qëllim të përgatitjes se tyre për tregun e punës.  
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Aftësim Profesional në QAP; Gjatë 2018, janë 124 punëkërkues nga komunitetet rom, ashkali 

dhe egjiptian të përfshirë në programet e aftësimit profesional. 

Sipas informacioneve nga raportet e QAP, punëkërkuesit nga komunitetet; rom, ashkali dhe 

egjiptian, janë përfshirë në trajnime në këto 17 kualifikime, nga gjithsej 30 sa organizohen në 

QAP; Saldim, Zdrukthëtari, Instalim Ujësjellësi, Instalime Elektrike, Ndërtimtari, Kuzhinë, 

Kamerier, Asistent Administrativ, Parukeri, Grim, Përpunime nga qumështi, Përpunim i 

pemëve dhe perimeve, TIK, Furrtar, Pastiçeri, rrobaqepës dhe programi i trajnimit për 

vetëpunësim. Këto  aktivitete të QAP financohen nga buxheti i MPMS. Në bazë të një kalkulimi 

të nxjerr nga shpenzimet e përgjithshme, mesatarisht rreth 15.000 euro, është kosto për 

shërbimet e trajnimit për komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian. 

MATP realizohen nga APRK, mbështetur edhe nga donatoret, UNDP dhe GIZ. Në 2018 nga 

MATP kanë përfituar 89 punëkërkues të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian. Buxheti i 

shpenzuar për MATP për këto komunitete është rreth 138.200 euro. 

Ndërmjetimi në punësim si aktivitet i shërbimeve të punësimit realizohet nga këshilltaret e 

zyrave të punësimit përmes hulumtimit të tregut të punës dhe ofertës së punëdhënësve. 123 

punëkërkues të komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian kanë përfituar nga ndërmjetësimi për 

punësim në 2018. 

Sipas të dhënave  të siguruar nga MAP-DASHC të punësuarıt në institucione qendrore 

(shërbimi civil), tetor-dhjetor 2018 të komuniteteve rom dhe ashkali janë gjithsej 15; rom 12 

sipas përqindjes 0.11 %, ashkali 3 sipas përqindjes 0.003 %. Të dhënat na tregojnë së përfshirje e 

komuniteteve rom dhe ashkali në institucionet qendrore është mjaft e ulet. 

Aktiviteti i punësimit të këshilltareve të punësimit nga këto komunitete në komunat me numër 

më të madh të punëkërkuesve të këtyre komuniteteve. Nuk ka mundur të realizohet për arsye 

se edhe kur ka konkurs publik (kur lirohet ndonjë vend pune) për këto pozita, zakonisht nuk ka 

të interesuar nga këto komunitete, gjithashtu punësimi behet më konkurs të hapur dhe 

procedurat e rekrutimit janë të rregulluara me ligj, ashtu që nuk le hapësire të favorizimit të 

askujt. 

Projekti i ILO-os "Promovimi i mundësive për punë të denjë për të rinjtë rom, ashkali dhe 

egjiptian në Kosovë"  në bashkëpunim me zyrat e punësimit dhe akteret tjerë në nivele 

komunale në 2018 ka realizuar një hulumtim për të zbuluar se si gratë dhe burrat e rinj rom, 

ashkali dhe egjiptian (të punësuar/të papunësuar) përceptojnë sfidat dhe mundësitë e 

punësimit në tri komuna të përzgjedhura të Kosovës; Gjakovë, Fushë Kosovë dhe Graçanicë. 

Gjithashtu nga ky projekt është botuar Udhëzuesi Burimor "Promovimi i mundësive për punë 

të denjë për të rinjtë rom, ashkali dhe egjiptian në Kosovë" në gjuhët vendore.  

 Në kuadër të vizitave dhe konferencave rajonale, bëhen shkëmbim përvojash lidhur me masat 

afirmative që ndërmerren për nxitjen e punësimit. Në vitet e fundit në vendin tone janë fuqizuar 
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masat aktive të tregut të punës; Subvencionim të pagave dhe vetëpunësimi ku janë përfshirë një 

numër i konsiderueshëm edhe nga komunitetet.  

Tek MATP, trajnim në punë dhe subvencionim të pagave që zbatohen në bashkëpunim më 

UNDP, është kuota e përfshirjes së komuniteteve për 10%, kurse të masat tjera përfshirë edhe 

trajnimet profesionale, komunitetet trajtohen në grupet me prioritet për përfshirje. 

Sistemit elektronik SIMP përmban të dhëna që mundëson vlerësimin i nevojave dhe matjen e 

përformances se arritur në të gjitha shërbimet dhe MATP që realizohen në kuadër të 

APRK/MPMS. Sistemit elektronik SIMP / bazë e të dhënave afron mundësi hartimin e analizave 

së nevojave dhe efektivitetit të shërbimeve /MATP. 

Në mars 2018 është miratuar Rregullorja e re për MATP, e cila rregullon funksionimin e masave 

të cilat edhe më herët janë aplikuar dhe funksionimin e komponentëve të masave të reja, të cilat 

kane të bëjnë më trajnimin e kombinuar QAP/ kompani, ku do të jete një mundësi e mire në të 

ardhmen për përfshirje më të madhe në këtë komponent në të cilën do të përfitojnë te gjitha 

komunitetet. 

Ministria Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural ka lëshuar thirrjet  për aplikime për grande 

dhe subvencione për subvencione në  të gjitha këto subvencione janë të dedikuara për gjithë 

fermerët e Republikës së Kosovës pa diskriminim duke i respektuar të gjitha kriteret, më qëllim 

të rritjes së të ardhurave për bujqit dhe popullsinë rurale, përmasimin e standardit dhe 

kushteve të jetesës në zonat rurale si dhe rritjen e aftësive konkurrues. Shuma e subvencioneve 

për vitin 2018 për të gjithë aplikuesit që i kanë plotësuar kriteret ishte : 

• Pagesa direkt dhe projekte për bujqësi dhe zhvillim rural shuma totale ishte 43,637.32 €. 

• Projektet kapitale zhvillimore, shuma totale 2,733,504.52 € 

• Projektet e shërbimeve  profesionale, shuma totale  417,261.78 €. 

NJDNJ – në MBPZHR ka realizua aktivitete me komunitetet rom dhe ashkali, gjithsejtë në 6 

punëtori të ndryshme, ku përfitues janë komunitetet rom dhe ashkali. Për këto aktivitete janë nda 

570 €, ku përfituan 150 pjesëmarrës nga ky komunitet dhe të tjerë. 

Përkundër të gjithë këtij angazhimi prap së prap pjesëmarrja e këtij komuniteti është jo e 

kënaqshme.  

Të dhënat për vitin 2018 nga Agjencioni Pyjor i Kosovës  ka pasur dy Marrëveshje të 

Mirëkuptimit  me MPMS  

MEM në mes MBPZHR dhe MPMS me nr.13/2018 të datës 15.01.2018 ku kanë qenë të 

angazhuar 

160 punëtorë  për periudhën  1 Prill-31 Tetor 2018 për traitimet silvikulturor, mirëmbajtje e 

objekteve të pyllëzuar, zëvendësimi e fidanëve të dështuara, shuarjen e zjarreve në pyjet e 

Kosovës  dhe aktivitete tjera  në pyjet  me interes  për APK-në, 71 punëkryesë janë paguar nga 
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APK   dhe shuma e mjeteve 142,693.00 si dhe nga MPMS janë paguar 89 punëkryesë në shumën 

155,750.00 €  dhe totali I përgjithshëm 298,389.00 €. 

Aneks I- Marrëveshjen e Bashkëpunimit  në mes MBPZHR dhe MPMS me nr.pr.2800 të datës 

12.11.2018   

195 punëtorë  për periudhën  15 Nëntor 2018- 15 Janar 2019 për traitimet silvikulturor, 

mirëmbajtje e objekteve të pyllëzuar, zëvendësimi  e fidaneve të dështuara, shuarjen e zjarreve në 

pyjet e Kosovës  dhe aktivitete tjera  në pyjet  me interes  për APK-në, 71 punëkryese janë paguar 

nga APK   dhe shuma e mjeteve 40,400.00 si dhe nga MPMS janë paguar 124 punëkryese në 

shumën 62,000 €  dhe totali i përgjithshëm 102,000.€ 

MEM në mes MBPZHR dhe MPMS me nr.KE-17/18 të datës 16.01.2018 

10  Punëtorë kanë qenë të angazhuar për periudhën  01 Mars 2018-30 Nëntor 2018  në projektin 

- prodhimi  i  fidaneve në APK –DHPPPF  në  vlerë prej 22,500.00€. 

Po theksojmë se edhe pesë (5) projektet e tjerë të Investimeve kapitale të realizuara për vitin 2018 

ne APK, kompanitë punë kryerës kanë angazhuar numër të konsiderueshëm të punëtorëve, por 

përkatësinë etnike të tyre nuk dihet sepse në formular për punësim nuk pyetet përkatësia etnike. 

 

MIRËQENIE SOCIALE  

( Mirëqenia Sociale dhe Ndihmat Sociale)  

Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS), që nga themelimi i saj është angazhuar dhe 

angazhohet që të ndërtoj një sistem të mbrojtjes sociale, me qëllim që t’i ndihmojë të gjithë 

qytetarët e Republikës së Kosovës që janë në nevojë sociale, pa dallim moshe, gjinie, nacionaliteti 

dhe përkatësie fetare.  

Mbrojtja e familjeve dhe e individëve në nevojë sociale bëhet përmes programeve kryesore të 

mbrojtjes sociale, të cilat janë të fokusuara në realizimin e përfitimeve dhe shërbimeve të 

paraqitura në skemat ekzistuese. Këto programe janë: programi i mbështetjes së familjeve të 

varfëra që zbatohet përmes Skemës së Ndihmës Sociale (SNS), programi i mbështetjes se familjeve 

që kanë fëmijë me aftësi të kufizuara, përmes Skemës së përkrahjes së Familjeve me Fëmijë me 

Aftësi të Kufizuara të Përhershme 1-18 vjeç, programi i fëmijëve pa kujdes prindëror dhe të 

braktisur, përmes dy formave të Strehimit Familjare, Strehimit Familjar të farefisi dhe Strehimi 

Familjar jashtë Farefisit, programi i mbështetjes së viktimave të dhunës në familje përmes 

kontraktimit dhe blerjes se shërbimeve OJQ-ve, programi i ofrimit të shërbimeve rezidenciale për 

personat e moshuar dhe me aftësi të kufizuar, përmes ofrimit të shërbimeve 24 orë në 

institucionet rezidenciale.  

Gjatë vitit 2018, nga Skema e Ndihmës Sociale kanë përfituar 2.376 familje të komuniteteve rom 

dhe ashkali nga të cilat 965 familje kanë qenë të komunitetit rom apo  4.08% nga totali i familjeve 
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përfituese të SNS ndërsa 1,414 familje të komunitetit ashkali apo  5.92%. Buxheti i shpenzuar për 

dhjetor për të gjitha komunitetet është: 578.585.00 euro, për komunitetet rom dhe ashkali janë 

shpenzuar për muajin dhjetor 2018, 274.510.00 euro. Ndërsa për gjithë vitin 2018 nga Skema e 

Ndihmës Sociale për komunitetet rom dhe ashkali  janë shpenzuar 3,706,932.50 euro. 

 Tabela 1.1: Struktura nacionale e familjeve në SNS, dhjetor 2018 

Nacionaliteti 
Nacionalnost 

Nr. 
Familjeve 

Br. 
Porodica 

 % 

Nr. 
Anëtarëve 

Br. 
Clanova 

% 
Shuma 
Iznos 

% 

Shqiptarë 19602 74.61% 82586 79.84% 2,118,380.00 78.56% 

Ashkali 1414 5.92% 6836 6.61% 166,015.00 6.16% 

Boshnjak 262 0.99% 856 0.83% 24,442.50 0.91% 

Egjiptian 354 1.50% 1712 1.66% 41,965.00 1.56% 

Goran 168 0.64% 463 0.45% 14,855.00 0.55% 

Kroat 16 0.06% 41 0.04% 1,325.00 0.05% 

Malazeze 4 0.01% 9 0.01% 337.50 0.01% 

Rom 965 4.08% 4312 4.17% 108,495.00 4.02% 

Sërb 2422 11.74% 6176 5.97% 208,012.50 7.71% 

- Të tjera - 64 0.17% 244 0.23% 6,685.00 0.23% 

Turk 74 0.28% 213 0.21% 6,452.50 0.24% 

TOTAL: 25345   103437   2,696,965.00   

       
 

Tabela:   Struktura nacionale e familjeve në SNS, dhjetor 2018, ne form diagrami  
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Në pjesën e parë të vitit 2017, është realizuar Memorandumi për lirimin nga pagesa e energjisë 

elektrike, për familjet përfituese të Skemës së Ndihmës Sociale, për vitin 2017. Nga ky 

Memorandum kanë përfituar 2.733 familje të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian. Nga ky 

total, 965 familje kanë qenë të komunitetit rom, 1,414 të komunitetit ashkali dhe 354 te komunitetit 

egjiptian. Çdo familje është subvencionuar mesatarisht nga 270 KWh apo 11.27 € në muaj, 

gjegjësisht 135 € në vit.  

Për çdo familje që aplikon për të përfituar nga Skema e Ndihmës Sociale, plotësohet Formulari 

për Përllogaritjen e të Mirave Materiale dhe Jo-Materiale, si dhe të Hyrave të Llogaritshme dhe 

Jo- të Llogaritshme nga ana e menaxherit të lëndës së QPS-së ku familja aplikon. Në këtë 

formularë janë të përfshirë edhe madhësia, struktura dhe kushtet socio-ekonomike në të cilën 

jeton familja. Pra, vlerësimi i familjeve që aplikojnë dhe riaplikojnë për ndihmë sociale bëhet mbi 

bazën e gjendjes socio-ekonomike të familjes dhe në harmoni me aktet ligjore dhe nënligjore në 

fuqi.  

Secila familje që aplikon dhe riaplikon për ndihmë sociale vizitohet nga ekipi i QPS-së, i cili 

përbëhet prej tre anëtarëve, njëri prej tyre është e domosdoshme të jetë menaxheri i rastit. Vizitat 

në terren nga ana e këtij ekipi kryhen minimumi çdo 6 muaj dhe 12 muaj.  

Për familjet që janë përfituese të Skemës së Ndihmës Sociale, mbështetje financiare shtesë bëhet 

vetëm për familjet në situatë të jashtëzakonshme, përfitimet nga Skema e Ndihmave të 

Njëhershme Sociale, e cila ndihmë iu ofrohet individëve apo familjeve për një nevojë momentale, 

të jashtëzakonshme por edhe jo të vazhdueshme siç janë: shpenzimet e varrimit të anëtarëve të 

familjes, dëmet dhe shkatërrimet e ekonomisë familjare të shkaktuara nga fatkeqësitë elementare 

(zjarri, tërmeti dhe vërshimi) për humbjen e dokumentacionit bashkë me paratë e fundit dhe 

nevoja të tjera të jashtëzakonshme. Nga kjo Skemë gjatë vitit 2018 kanë përfituar 20 familje të 

komuniteteve rom dhe ashkali, apo 9% nga totali i përfituesve të kësaj Skeme. Shuma e përfitimit 

për këtë Skemë është 100.00 € deri në 300.00 € dhe ipet vetëm një herë në vit për të njëjtën nevojë.  

Identifikimi i fëmijëve me aftësi të kufizuara bëhet përmes Skemës së Familjeve që kanë Fëmijë 

me Aftësi të Kufizuara të Përhershme 1-18 vjeç (FFAKP-së), ku gjatë vitit 2018 nga kjo skemë kanë 

përfituar 25 fëmijë të komunitetit rom, 42 fëmijë të komunitetit ashkali dhe 12 fëmijë egjiptian. 

Pra, totali i fëmijëve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian, që kanë përfituar nga kjo Skemë 

gjatë vitit 2018 është 79 fëmijë, të cilët janë paguar nga 100.00 euro në muaj.  

Buxheti i shpenzuar për këtë skeme vitin 2018 për të gjitha komunitetet është € 222.900.00 për 

muajin dhjetor, ndërsa për gjithë vitin 2018 është € 2,973,200. 
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Tabela . Struktura nacionale e fëmijëve përfitues të Skemë së FFAKP-së, dhjetor 2018 
 

Nacionaliteti  
Nr. i 

fëmijëve 
% Shuma e mjeteve 

Shqiptar 1,980 89.76% 200,300.00 € 

Serb 104 4.71% 10,400.00 € 

Rom 25 1.13% 2,500.00 € 

Ashkali 42 1.9% 4,200.00 € 

Egjiptian 12 0.54% 1,200.00 € 

Boshnjak 15 0.68% 1,500.00 € 

Musliman 8 0.36% 800.00 € 

Kroat 1 0.05% 100.00 € 

Turk 9 0.41% 900.00 € 

Goran 8 0.36% 800.00 € 

Të tjerë 2 0.09% 200.00 € 
 

TOTALI: 
 

2,206 
 

100.00 
 

 

222,900.00 € 
 

 

Pra, gjatë vitit 2018, mbështetja financiare për familjet që kanë fëmijë me aftësi të kufizuara, është 

bërë përmes Skemës së Familjeve me Fëmijë me Aftësi të Kufizuara të Përhershme 1-18 vjeç 

(FFAKP-së). 

Bazuar në të dhënat e bazës së Shërbimeve Sociale, gjatë vitit 2018, në strehim familjar brenda 

familjes kanë qenë të vendosur 48 fëmijë, nga të cilët 15 fëmijë përfitues kanë qenë të komunitetit 

rom, 28 fëmijë të komunitetit ashkali, dhe 5 egjiptian, të cilët janë kompenzuar me nga 100 euro 

në muaj.   

Kategoria: Viktima të Dhunës në Familje 

Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale gjegjësisht Departamenti i Politikave Sociale dhe  

Familjes edhe gjatë këtij viti ka vazhduar mbështetjen financiare për organizatat joqeveritare që 

në kuadër të tyre ofrojnë shërbime për viktimat e dhunës në familje në proces të mbrojtjes sociale 

dhe  ri-integrimit të tyre. 

Tabela  OJQ –ët, Strehimoret për viktima të dhunës në familje 

nr OJQ-
strehimorja 

fëmijë Të 

rritur/a 

femra meshk

uj 

Vendo

r/e 

Te 

huaj 

Nacionaliteti gjithse

j 

1. OJQ,,QMGF” 
Prishtinë 

30 25 17 13 54 1 Shq.48 
Rom,ashkali 
dhe egjiptian     

.6 
Sllovake.1 

55 

2. OJQ,,Liria”G
jilan 

35 50 57 28 85 0 Shq.83 
Boshnj.1 
Rome.1 

85 
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3. OJQ, Shtëpia 
Ime” Ferizaj 

35 39 66 8 74 2 Shq.       69 
Rom,ashkali 
dhe egjiptian     

3 
Gjermane   2 

74 

4. OJQ,,QSGF-
P” Prizren 

21 23 35 9 44 0 Shq.44 
 

44 

5. OJQ, Shtëpia 
e Sigurt” 
Gjakovë 

29 46  
62 

13 75 0 Shq.60 
Rom,ashkali 
dhe egjip .14 

Turke.1 

75 

6. OJQ,,QMG” 
Pejë 

29 32 52 9 61 0 Shq.52 
RAE.6 

Boshnj.3 

61 

7. OJQ,,QMGF” 
Mitrovicë 

32 28 44 16 55 5 Shq.52 
Rom,ashkali 
dhe egjiptian     

.3 
Shqiperi2. 
Gjerm. 3 

60 

 Totali 211 243 333 96 448 8 Shq. 408 
Rom,ashkali 
dhe egjiptian     

33 
Boshnj.4 
Turke.  1 

Gjermane 2 
Sllovake 1 

454 

 
 
 
Ndërsa, Strehimorja Shtetërore gjatë vitit 2018 ka strehuar gjithsej shtatëmbëdhjetë (17) Viktima 
të Trafikimit, prej tyre dhjetë (10) VT ishin potenciale dhe shtatë (7) viktima të trafikimit. Me 
rrezik të lartë ishin tri (3) ndërsa me rrezik të mesëm katërmbëdhjetë (14).  
Sipas prejardhjes dhe gjinisë ishin: 

 
-  Vendore                               12 
-  Ndërkombëtare                   5 
-  Madhore                               3 + ( njëra nga VT  nënë me  fëmijë 3 vjeç) 
-  Të mitura                            14 

               Në ndikim të substancave narkotike ishin katër (4). 
 

Gjatë vitit 2018, në strehim rezidencial në dy institucionet e mëdha: në Shtëpinë e Personave të 

Moshuar pa Përkujdesje Familjare në Prishtinë (SHPMPF), në Institutin Special në Shtime (ISSH) 

si dhe në Shtëpinë e Fëmijëve me bazë në Komunitet  në Shtime, kane qenë të vendosur 11 klientë, 

të gjithë të komunitetit rom, të cilët kanë marr shërbime dhe kanë qenë nën përkujdesje 24 orë.  
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Shih tabelat e mëposhtme:  

 Tabela 1.4: Struktura gjinore dhe nacionale e klientëve në SHPMPF- Prishtinë, dhjetor  2018 
Nacionalitetit Shqiptar    Serb Mysliman    Kroat    Rom Hungarez    Turq Totali: 

Gjinia  M F M F M F M F M F M F M F   

Nr. i klientëve 28 28 0 5 1 5 0 1 1 1 0 0 0 0 70 

 

    

Tabela 1.5: Struktura gjinore dhe nacionale e klienteve në ISSH - Shtime, dhjetor 2018 
Nacionalitetit Shqiptar    Serb Mysliman Goran    Rom Hungarez    Turq Totali: 

Gjinia  M F M F M F M F M F M F M F   

Nr. i klientëve 19 20 12 3 1 0 1 0 7 1 3 0 0 0  67 

     

    

 Tabela 1.6: Struktura gjinore dhe nacionale e klienteve në Shtëpinë e Fëmijëve - Shtime, dhjetor 2018 
Nacionalitetit Shqiptar    Serb Mysliman Kroat    Rom Hungarez    Turq Totali: 

Gjinia  M F M F M F M F M F M F M F   

Nr. i klientëve 3 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0  10  

 

Ministria e Punëve te Brendshme / Departamenti për Riintegrim për periudhën Janar - Shtator 

2018  ka vazhduar të afroj  Shërbimet per komunitetet rom dhe ashkali për riintegrimin e tyre në 

shoqërinë Kosovare. Sipas të dhënave të MPB gjatë vitit 2018  ka afruar shërbime të ndryshme 

për 727 persona të komunitete rom dhe ashkali, rom 323, ashkali 414. Buxheti i shpenzuar  është 

€ 330.809.00. Shërbimet e afruara me detaje mund të shihen në tabelë.  

 

 Tabela: Shërbimet e ofruara nga Departamenti për Riintegrim për periudhën Janar - Shtator 2018 

Nr Shërbimet e ofruara nga Departamenti 
për Riintegrim përperiudhën për vitin 
2018 

R
o

m
ë

 

A
sh

k
a

li
 

E
g

ji
p

ta
s 

Nuk kanë 
deklaruar 
nacionalitetin 
përfituasit 
nga OVN 

Buxheti i 
shenzuar 

Vrejtej 

1 Transport deri ne komunën e 
origjines 

persona 126 149 43 110 5,454 € Këto shpenzime 
pasqyrojn 
personat 
përfituas nga 
DRPR e jo nga 
OVN. 

2 Akomodimi i përkohshëm  ( 7 
ditor ) në Qendrën e 

persona 28 12 / / 1,304 € Shpenzime 
mesatare.  
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Akomodimit dhe ushqim i 
përgaditur ( servuar ) 

3 Pako ushqimore dhe 
higjienike 

persona / / / 72   Të kjo skem 
kemi të 
raportuar vetëm 
numrin e 
përfituasve nga 
OVN.  

4 Akomodim me qera deri ne 12 
muaj 

persona 68 93 21 / 69,010 € Shpenzime 
mesatare.  

5 Pakoja e ndihmës për dimër ( 
dru për ngrohje) 

persona 59 83 31 4 34,600 € Këto shpenzime 
pasqyrojn 
personat 
përfituas nga 
DRPR e jo nga 
OVN. 

6 Pakoja e ndihmës 
shëndetësore  

persona / 2 / 30 153 € Shpenzime 
mesatare.  

7 Rindertim/Renovim Shtepie familje/ 
individ 

/ / / 16 64,426 € Këto shpenzime 
pasqyrojn 
familjet 
përfituas nga 
DRPR-ja për 
vendimet e 
aprovuar nga 
vitet e kaluar 
mirë po 
pranimet 
teknike dhe 
shpenzimet 
buxhetore  janë 
realizuar gjatë 
vitit 2018. 

8 Mobilimi /inventarizimi i 
shtëpive 

familje 7 17 4 20 55,612 € Këto shpenzime 
pasqyrojn 
familjet 
përfituas nga 
DRPR -ja për 
vendimet e 
aprovuar nga 
vitet e kaluar 
dhe ketijë viti. 

9 Vetëpunsim (financimi i 
biznesit) 

familje/ 
individ 

5 18 6 57 75,600 € Këto shpenzime 
pasqyrojn 
personat 
përfituas nga 
DRPR- UNDP-a 
e jo nga OVN. 
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10 Ndëmjetësim në punësim  persona 2 5 2 133 14,960 € Këto shpenzime 
pasqyrojn 
personat 
përfituas nga 
(DRPR- UNDP-a 
) e jo nga OVN. 

11 Trajnim në Punë  persona 7 11 1 4 9,690 € Këto shpenzime 
pasqyrojn 
personat 
përfituas nga 
(DRPR- UNDP-
a) e jo nga OVN.          

Sqarim: të numri i përfituasve sipas organizatave vendore dhe nderkombetare (OVN) nuk është kalkuluar 
shpenzimet buxhetore por janë pasqyruar vetem numri I përfituesëve sipas raportimeve të tyre. 

 

5.2.1 Sfidat për sektorin e punësimit 

 

- mos deklarimi i përkatësisë se një numri të konsiderueshëm që sipas informatave nga 

tereni, shumica janë nga këto komunitete, na pamundësojnë pasqyrimin real të 

përfshirjes, sepse personat që nuk deklarojnë përkatësin, regjistrohen në SIMP në grupin 

`te tjerët`. Gjithashtu ligji nuk favorizon grupet etnike në konkurse të hapur për rekrutim 

të këshilltarëve të punësimit. 

 

 

5.2.2 Rekomandimet për sektorin e punësimit 
 

- Aktivitete kryesore që do të ndikonin në arritjen e objektivave të strategjisë, janë; Gjetja e 

donatoreve mbështetës dhe bashkëpunimi me i mire më shoqëri civile në organizimin e 

fushatave informuese të komuniteteve për dobishmërinë që sjellin aktivizimi dhe 

pjesëmarrja në programet e aftësimit profesional,  

 

- MATP dhe shërbimet tjera që nxisin punësimin, mbështetja e programeve për mësim të 

gjuhës (për komunitetin Rom), organizimi i kurseve për shkrim- lexim dhe operacione te 

thjeshta matematikore që do mundësonin plotësimin e kriterit hyrës për përfshirje të një 

numri me të madhe të kandidateve në MATP, përfshirë aftësimin profesional.  
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5.3 SHËNDETËSIA  
 

MSh ka të ndarë 50,000.00 euro për investime kapitale për përkrahje për komunitetin Rom 

Ashkali dhe Egjiptas në promovimin dhe qasjen në shërbimeve shëndetësore.  

Çështja e shëndetësisë të këtyre komuniteteve rom dhe ashkali vazhdon të jetë e ndjeshme,   sado 

që ka përmirësim në marrjen e shërbimeve shëndetësore, ka një vedijesimë më të mirë nga 

komunitetit rom dhe ashkali. Në përgjithësi  për shkake të  edukimit dhe promovimit  jo të 

mjaftueshëm   dhe një gjendje sociale  ekonomike jo të mirë  të këtij komuniteti  ende nuk ka një 

gjendje  të mirë për këtë komunitet. Ministria e Shëndetësisë ka ndërmarr masa për përmirësimin 

e gjendjes shëndetësore të këtyre komuniteteve por ende vazhdon të jete shqetësuese. 

Komunitetet rom dhe ashkali nuk bëjnë kontrolla të duhura shëndetësore, gjithashtu për shkakë 

të një edukimi shëndetësor jo të mjaftueshëm  dhe një gjendje sociale ekonomike jo të mirë të tyre  

kanë në mungesë të qasjes për të shfrytëzuar shërbimet shëndetësore.  

Higjiena tek komunitetet rom dhe ashkali është e dobët. Imunizimi  i  fëmijëve të komunitetit  

rom ashkali dhe egjiptas edhe pse vitet e fundit ka përmirësime në vaksinim po ende është  në 

nivele jo të kënaqshëm  vaksinimi për vitin 2018 ka qene 7786  fëmijë  janë vaksinuar  sipast të 

dhënave nga Instituti Kombtare i Shëndetit Publik  , shëndeti i femrës  sa i përket aktivitetit për 

skrenigun e kancerit të gjirit, ekzaminimin me mamografe mobile gjatë vitit janë egzaminur 

gjithësej  730  gra  të komunitetit rom ashkali egjiptase  kemi një rritje të vogël të raportimit me 

vitin paraprak mirëpo ende nukë themi se jemi të kënaqur.   

Program terreni QKMF –Gjakovë  me OJQ  /AHED ; QKMF –Lipjan me OJQ –POLIS DHE KOPF 

,, Health for all’’  me temat diabet diarre hypertension  janë  mabajtur në shkolla në Qendra e 

mjekësis familjare  me qytetare të këtyre të  komuniteteve.  

QKMF -Gjakovë nga të gjitha aktivitete të realizuara është arritur të bëhet një vetëdijesim të 

komuniteteve, bazuar me rezultatet e arritura, 365 fëmije rom, ashkali dhe egjiptian të vaksinuar 

në teren, dhe gjithashtu gjatë muajit Tetor (Muaji i vetëdijesimit për parandalimin e kancerit të 

gjirit) kemi bërë 176 incizime mamografike, kjo si rrezultat i promovimit dhe edukimit 

shëndetësor me anë të ligjeratave të mbajtura në komunitet.  

QKMF –Gjilani raportion që  aktualisht situata shëndetësore e këtij komuniteti është në nivel të 

kënaqëshëm pacientete nga ky komunitet vizitohen në QMF -të me të aferta, njeherit ekipet e 

imunizimit -vaksinimit, kanë vaksinuar  fëmijët e këtij komuniteti në mënyra të rregullta, dhe 

gjendje e tyre është nënë kontrolle si tek të gjitha  tjeret.   

QKMF - Lipjan thekëson se komunitetet janë shumë aktive me përfaqësuesit e vetë në fletnotim  

komunitare me fokus grupe aktivitetei i sponzoruar nga projekti i AQH -së dhe implementuar 

nga OJQ POLIS. 
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Ministria e Shëndetësisë duke e parë gjendjen jo të mirë të këtij komuniteti ka realizuar vizita në 

familje, organizimi i fushatave vetëdijësuese si për imunizim, edukim dhe promovim 

shëndetësore etj.  

Sipas të dhënave nga Instituti Kombatre i Shëndetit Publik për vitin 2018 janë vaksinuar ky numër 

i fëmijëve të komunitet rom ashkali dhe egjiptase 7786.  

Janë kryer 21 fushata për qëllimin e ngritjes së vedijes për realizimin e imunizimit.  

Kujdes i veçantë është kushtuar shqyrtimit të dhënave dhe treguesve që rrjedhin nga institucionet 

shëndetësore, duke marrë parasysh problemet në funksionimin dhe përfshirjen e të dhënave në 

kuadër të Sistemit të Informimit shëndetësor. 

Baza e të dhënave mbi statusin shëndetësor dhe qasjen ndaj sistemit shëndetësor të tri 

komuniteteve është avancuar gjate vitit 2016. Tani kjo bazë e të dhënave mund të shënohen edhe 

etniteti dhe përmes tij mund të shfletohen të dhënat mbi statusin shëndetësor veçmas për secilin 

komunitet. 

 

Tabela: Vizitat të regjistruar në aplikacionin e SESSh që kanë marrë shërbime  shëndetësore në bazën e të 

dhënave  e siguruara nga SISH  - për vitin 2018 

Rastet Etnia 

634 Ashkali 

2148 Boshnjak 

696 Rom 

6930 Serb 

1050426 Shqipëtar 

45494 Të tjerë 

1486 Turk 

 

Ministria e Shëndetësisë gjatë vitit 2018 me qëllim të përmirësoj gjendjen shëndetësore të 

komunitetit ka bashkëpunar dhe përkrahur financiarisht 4 Organizata Jo Qeveritare që merren 

me aktivitetet  në integrimin e komuniteteit rom dhe ashkali në komponentin shëndetësor dhe ka 

përkrahur me shumën  41,278.76 euro.   

Rezultati 3.1. Përmirësohet qasja në shërbime shëndetësore për pjesëtarët e 

komuniteteve Rom dhe Ashkali 

Ministria e Shëndetësisë duke pasur parasysh që këto komunitete për shkaqe të një edukimi 

shëndetësor jo të mjaftueshëm  dhe një gjendje sociale financiare jo të mirë,  nuk jemi të kënaqur 
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me vetëdijesimin e tyre, apo qasje të mjaftueshëm në shërbimet shëndetësore  dhe nuk bëjnë 

kontrolla të rregullta shëndetësore andaj Ministria e Shëndetësisë në bashkëpunim me 

Institucionet  Shëndetësore  ka realizuar vizita me ekipet mobile në shtëpi.  Rëndësi i është 

kushtuar shëndetit të femrës, nënës dhe fëmijët, janë  ekzaminuar 730 gra me mamografë mobil  

gjatë vitit 2018.  

Nga të gjitha  këto aktivitete është arritur të behët vetëdijesim i komuniteteve, bazuar në rezultatet 

e arritura, fëmije e komunitetit rom,  ashkali dhe egjiptian të vaksinuar gjithsej 7786  fëmijë, dhe 

gjithashtu gjatë muajit Tetor ( Muaji i vetëdijesimit për parandalimin e kancerit të gjirit) një nga 

Komunat ka raportuar se ka mobilizuar gratë e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian 176 

incizime janë bërë në këtë Komune, kjo si rezultatet i promovimit dhe edukimit shëndetësor si 

dhe komunat kanë raportuar se kanë prioritete lidhur me sëmundjet kronike  ofrimi i shërbimeve 

shëndetësore në baza ditore është një nga prioritetet. 

Disa nga komunat theksojnë se kanë bashkëpunim shumë të mirë dhe me OJQ-të,  të cilat merren 

me aktivitet e shëndetësore për përfshirjen në shërbime shëndetësore. 

Kurse realizimi i vizitave shtëpiake përmes ekipeve mobile në komuna, ku jetojnë komunitetet 

rom, ashkali dhe egjiptian  me profesionistë shëndetësor janë realizuar gjithsej 2792 vizita. 

  

Rezultati 3.2. Përmirësohet sjellja dhe praktikat shëndetësore tek pjesëtarët e 

komuniteteve rom dhe ashkali 

Komunitetet rom  dhe ashkali kanë pasur një qasje më të dobët në sistemin shëndetësore. Kjo ka 

rezultuar  më një shëndete më të dobët sidomos në grupe më të cenueshme si  gratë dhe fëmijët. 

Hezitimi i komuniteteve rom dhe ashkali të lajmërohen më kohë të mjeku do të eliminonte 

sëmundjet.   

Kontrollet adekuate shëndetësorë dhe vaksinimi i fëmijëve si masë mbrojtëse nga sëmundjet do 

ndikoj pozitivisht për përmirësimin e gjendjes shëndetësore. Për të arritur këtë objektiv Ministria 

e Shëndetësisë konform  politikave të sajë Strategjinë Shëndetësore dhe Planin e Veprimit 2017-

2021 ka realizuar vizita shtëpiake në familje në shkolla ka trajnuar stafin që të punoj me 

komunitetet,  në disa komuna ka integrim me të mirë si psh. QKMF -Gjilan tek komuniteti rom 

dhe ashkali situata si imunologjike ashtu edhe sëmundjet tjera janë në nivelin e duhur për shkake 

të integrimit të tyre në mënyrë me të mirë në të gjitha Institucionet, po ashtu edhe në ofrimin e 

shërbimeve shëndetësore. 

Ministria e Shëndetësisë si prioritet që ka pasur vaksinimin e fëmijëve të këtij komuniteti vite me 

radhë të dhënat zyrtare, të cilat janë raportuar për vaksinimin e fëmijëve rom, ashkali dhe 

egjiptian janë; Imunizimi  i fëmijëve ka pasur një rritje në krahasim me vitin paraprak 7786 fëmijë 

janë vaksinuar, janë mbajtur 21 fushata për ngritjen e vetëdijes të komunitetit për vaksinimin e 

fëmijëve, janë mbajtur 10  tryeza për rendësin e kushteve higjienë sanitare, janë trajnuar 423 

punëtorë stafe mjekësor.  

Edukimi për rëndësinë e kushteve higjiene-sanitare është organizuar  10 tryeza. 
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Avancimi i kapaciteteve preventive të stafit në kujdesin parësor është bërë përmes organizimit të 

trajnimeve të stafit /profesionist shëndetësor, numri i stafit të trajnuar është 423 punëtorë staf 

mjekësor. 

 

Rezultati 3.3. Sigurohet një  mjedis i shëndetshëm për popullsinë e komuniteteve rom 

dhe ashkali 

Me vite me radhë institucionet e Kosovës kanë ndërmarr veprime konkrete për tejkalimin e 

gjendjes jo të mirë ku është paraqitur të komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian në plumbi në gjak. 

MSh vite me radhe ka furnizua me një pajisje mjekësore Analizator Biokimik për matjen e 

prezencës  se  plumbit me gjak dhe pajisje tjera, të cilat do ju lehtësonin  për marrjen e shërbimeve 

shëndetësore këtij komuniteti  dhe e cila ju ka lehtësuar shumë punën e këtij Institucioni dhe po 

ashtu dhe pajisje tjera mjekësore janë blere si për QKMF –Obiliq, Fushë Kosovë, Gjakovë, 

Podujevë, Klinë e etj.   

Ministria e Shëndetësisë ka blerë pajisje mjekësore me buxhetin e planifikuar prej 50.000.00 euro 

për përkrahej të komunitetit rom ashkali dhe egjiptian në vitin 2018 dhe ka dorëzuar në qendrën 

e mjekësisë familjare ku ka numër me të madhe të banoreve të këtyre komuniteteve.  

 

5.3.1 Sfidat  

1. Mitrovicë migrimi i pjesëtareve të komunitetit rom në pjesën veriore mos mundësi e qasjes 

në dokumente  mjekësore. 

2. Përgjigje  e ulte në përfshirjen e imunizimit.    

3. QKMF –Mitrovicë furnizimi jo i rregullte  me medikamenete dhe materiale shpenzues nga 

lista esenciale  e barnave për këtë komunitet për shkaqe financiare, edukim shëndetësore 

jo i mjaftueshëm sidomos të të rinjtë  të ketë një furnizim  të rregullte të barnave dhe të 

mjaftueshëm.  

4. Përfshirja e komunitetit në sesione edukative shëndetësore bashkëpunim me OJQ  dhe 

palët e interesit përmes DKSH  bashkëpunim me zyrën e Komunës. 

5 Trajnime jo të mjaftueshëm për ngritjen profesionale të stafit shëndetësor  

6. Bashkëpunim jo i mjaftueshëm me të gjitha Institucionet dhe palët e interesit për 

përmirësimin e gjendjes shëndetësore të komunitetet rom  

7. Njohuri jo të mjaftueshme rrethe edukimit parandalimit dhe promovimit nga komuniteti. 
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5.3.2 Rekomandime 

 
1. Duhet të sigurohet buxhet shtesë për edukim dhe promovim shëndetësor. 

2. Duhet bashkëpunim me të mirë më të gjitha palët e interesit për ngritjen e vetëdijes për 

edukim dhe promovim shëndetësore.  

3. Një raportim më të mirë në bazën e të dhënave në kuadër të SISH –MSh. 

4. Furnizim të rregullt të listës më barna esenciale. 

5. Të organizohen vizita shtëpiake si për imunizim, vizita sistematike të nxënësve, 

organizimi i fushatave  për një promovim shëndetësor. 

6. Duhet të trajnime të vazhdueshme për ngritjen profesionale të stafit shëndetësor . 

7. Të këtë bashkëpunimi me të gjitha institucionet si dhe palët e interesit per përmirësimin 

e gjendjes shëndetësorë të komunitetit me theks në atë Rom.  

8. Të organizohen aktivitetet parandaluese si dhe edukimi shëndetësor 

9. Duhet të shkruhet në protokolle mjekësore edhe me etniciteti   

10. Bashkëpunim më të madhe me MSh, DSHMS, OJQ   

11. Të rritet numri i kontejnerëve të hiqet pasi dhe nuk është Kompetence e MSh. 

12. Të punohet më tepër me komunitetet për edukim shëndetësor për mbajtjen e higjienës.  

13. Të realizohen vizita në shtëpi  nga ekipet mobile mjekësore për matjen e prezencës së           

plumbit në gjak pasi ky komunitetet nuk është i vetëdijesuar dhe nuk shkon me i bë 

analizat e prezencës së plumbit në gjak. 

14. Të pajiset  rregullit njësia për matjen e plumbit me gjak me barna nga materiali shpenzues. 

 

5.4 BANIMI 
 

Banimi është e drejt e mbrojtur me legjislacionin ndërkombëtare për një jetë me dinjitoze, 

mirëqenie sociale, shëndetësore dhe ekonomike. Qeveria e Kosovës vazhdon me politikat e saj, 

bazuar edhe në legjislacionin e vet, për të siguruar kushte më të mira jetesë këtyre dy 

komuniteteve. Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH) e Qeverisë së Kosovës 
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ka mandatin që të hartojë politikat gjithëpërfshirës i cili do të ndihmojë në përmirësimin e 

zhvillimit të kapaciteteve operacionale dhe institucionale të komunave dhe të Ministrisë për të 

siguruar njësi të banimit social për të ndihmuar grupet e rrezikuara dhe për personat e 

riatdhesuar nga Evropa Perëndimore, si dhe për të mbështetur reformën që është duke u bërë në 

sektorin e banimit. Sipas masave që janë marr nga politikat e Kosovës për tejkalimin e kësaj sfide 

ka pasur arritje të mëdha për zbutjen e problemit si mbyllja e kampeve dhe ndërtimi i banesave 

sociale, rindërtimi dhe renovimin e shtëpive individuale, ku kanë veprua institucionet qendror 

dhe lokale të Kosovës, organizatat ndërkombëtare dhe joqeveritare. MMPH, Departamenti i 

Planifikimit Hapësinor, Ndërtimit dhe Banimit, Divizioni i Banimit (DPHNB) është ministria e 

linjës e cila ka mandatin për rregullimin e fushës së banimit dhe është përgjegjëse për përgatitjen 

e ligjeve për banim si dhe për mbështetjen e programeve të banimit social.  

Në vitin 2010, Qeveria e Kosovës ka miratuar një legjislacion i cili përcakton bazën për zhvillim 

të qëndrueshëm të sistemit të banimit social. Në praktikë, rregulloret e reja të cilat përfshijnë një 

numër aktesh nënligjore që përkufizojnë në hollësi përcaktimet kyçe, nuk zbatohen në nivel të 

kënaqshëm. Në të njëjtën kohë, tregu i banimit nuk është i pjekur dhe përkundër vëllimit të 

konsiderueshëm të ndërtimit të banimeve në komunat më të mëdha, banimi për shumë arsye, 

akoma nuk është i përballueshëm për shumicën e popullsisë. 

Si mungesë e koordinimit të mirëfilltë kanë munguar të dhënat dhe si rezultat nuk ka pasur të 

dhëna të saktë në këtë fushë lidhur me kërkesat dhe nevojat për të përkrahur në mënyrë 

institucionale. MMPH pas krijimit të bazës së të dhënave në vitin 2017, është duke bërë trajnimet 

nëpër komuna për të vendosur të gjitha të dhënat e kërkesave ne platformën elektronike ku edhe 

do menaxhohet nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor që të jetë funksional për tërë 

komunat e Kosovës. Një ndër veprimet nga MMPH është kërkuar nga të gjitha Komunat të jetë 

një zyrtar nga secila Komunë përgjegjëse për m 

Menaxhimin e kësaj platforme elektronike. Përmes këtij projekti është financuar përmes MMPH 

dhe Komisionit Evropian është implementuar përmes OJQ Development Together e cila në vitin 

2018 do të funksionalizohet nëpër komuna, ku do të regjistrohen të gjitha kërkesat dhe të arriturat 

për zgjidhjen e problemit të banimit social.  

Rezultati 4.1. Janë identifikuar nevojat e pjesëtarëve të komuniteteve për banim adekuat dhe 

banim social 

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimin Hapësinor në bazë të legjislacionit të Kosovës në fuqi,  Ligji 

Nr.03L-164 për Financimin e programeve të veçanta të banimit, ku thuhet “Qëllimi i këtij ligji 

është krijimi i kushteve për banim të qëndrueshëm për familjet ose individët të cilët nuk janë në 

gjendje ekonomike t’i përballojnë ofertat e tregut të lirë të banesave si dhe caktimi i mënyrës së 

sigurimit dhe shfrytëzimit të mjeteve financiare për zhvillimin e programeve të veçanta të 

banimit” dhe për zbatimin e komponentës se banimit të Strategjisë dhe planit të veprimit, -  politik 

kjo për të identifikuar problemin dhe duke ofruar zgjidhje rreth çështjes së sfidave  banimit - ka 

ndërmarr aktivitete për zbatimin e objektivave strategjike.  
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Ministria e Mjedisit dhe Planifikimin Hapësinor deri në kohën kur është përgatit raporti ka 

identifikuar 962 familje që nuk kanë kushte të përshtatshme për banim. Numri i identifikimit të 

familjeve që nuk kanë kushte të përshtatshme për banim është identifikuar nga hartimi i 

programeve trevjeçare të banimit nëpër 27 Komuna të Republikës së Kosovës. Në Kosovë prej 

tyre 8 programe janë në fuqi (Deçan, Fushë Kosovë, Kaçanikë, Lipjan, Malishevë, Mitrovicë e 

Jugut, Pejë, Shtime), kurse në 13 programe kanë skaduar programi (Ferizaj, Gjakovë, Graçanicë, 

Hani i Elezit, Kamenicë, Klinë, Obiliq, Podujevë, Rahovec dhe Vushtrri) dhe 6 programe janë 

draft (Gjilan, Novobërda, Prishtinë, Ranillug, Suharekë dhe Viti)  

Deri me tani, gjatë vitit 2018 janë hartuar 4 programe trevjeçare të banimit të cilat janë në 

Komunën e Deçanit, Fushë Kosovës, Kaçanikut dhe Pejës. 

Gjendja e programeve trevjeçare te banimit (PTB) në komuna 2018 mund të gjeni në raportin për 

nivelin lokal në pjesën e dytë në pjesën e banimit.  

MMPH dhe MPB ka marrëveshjes që projektet e fushës së banimit të zbatohen në MMPH. MMPH 

ka financuar projekte mbi bazën e kritereve të përcaktuara në Rregulloren QRK Nr.04/2016 për 

Ri-integrimin e Personave të Riatdhesuar dhe Menaxhimin e Programit të Ri integrimit, duke 

ofruar përkrahje për rindërtim dhe renovimin e shtëpie si dhe orendi shtëpiake. 

Megjithatë, kushti i qëndrueshmërisë së banimit ende nuk është përmbushur në mënyrë të 

suksesshme sepse duhet që të krijohet një mekanizëm efikas i financimit dhe i sigurimit të banimit 

social dhe kapaciteteve të qëndrueshme për menaxhimin e banimit në mënyrë që të shtohen 

opsionet e banimit të përballueshëm për të riatdhesuarit me të ardhura të ulëta dhe për familjet e 

tjera të rrezikuara. 

 Sa i përket të Caktimit i prioriteteve për familjet në nevojë për përfshirjen në programin e banimit 

social, ende nuk janë hartuar listat prioritare për banim social.  

Sa i përket të dhënat nga komunat për “Rezultatin 4.2. Është shtuar ndërgjegjësimi i pjesëtarëve 

të komuniteteve rom dhe ashkali për pjesëmarrje aktive në zgjidhjen e problemeve të banimit” 

raporti mund të shihet në pjesën e raportit të nivelit komunal  

Rezultati 4.3. Avancim i ndjeshëm drejt zgjidhjes së problemit të banimit për pjesëtarët e 

komuniteteve rom dhe ashkali 

MMPH, Komunat dhe OJQ duke identifikuar nevojat urgjente të komuniteteve rom dhe ashkali 

ka realizuar:  

• MMPH, në projektin për Rindërtim të shtëpisë në parcelën vetanake, janë përfunduar 

punët e rindërtimit të dy (2) shtëpive, për familjet e Riatdhesuara nga vendet e Bashkimit 

Evropian (Kajtaz Rexhepaj në Fshatin Krushevë e Madhe - Klinë dhe Reshat Hamza në Rahovec). 

Financimi i rindërtimit të dy shtëpive (75 m² dhe 45 m²) arrinë shumën 31,594.50 €. Po ashtu janë 

furnizuar me mobile shtëpitë e renovuar dhe rindërtuara per 9 familje (2 familje rom, 5 ashkali 
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dhe 2 egjiptian). Shumë e mobiljeve ka arritur 10,855.00 €. Investime e MMPH për vitin 2018 është 

42,449.50 €. 

• Komuna së bashku me OJQ-VoRAE në vitin 2018 janë duke realizuar renovimet e 72 

shtëpive në Komunën e Fushë Kosovës, Klinës, Lipjanit dhe Prizrenit. Financimi është i 

përbashkët dhe arrinë shumën 223,615.00 €. Nga kjo shumë Qeveria e Kosovës ka investuar: 

Komuna e Fushë Kosovës 70,000.00 €, Komuna e Klinës 15,000.00 €, Komuna e Lipjanit 21,000.00 

€ dhe Komuna e Prizrenit 20,000.00 € dhe shuma e donatorëve per OJQ VoRAE ka arritur vlerën 

97,615.00 €. Këto shtëpi për nga Komuniteti janë të ndarë në këtë formë: 6 familje rom, 47 ashkali, 

8 egjiptian dhe 11 familje të komuniteteve tjera (shqiptar dhe boshnjak),  

Në MMPH është hartuar draft projektligji për banim social, i cili ka kaluar në të gjitha hapat e 

procesit të hartimit të ligjit sipas rregullores qeveritare: konsultim paraprak, takimi i kolegjiumit 

të zyrtareve ligjor, konsultimi publik, shqyrtimi i komenteve nga institucionet, deklarata e 

përputhshmërisë nga Ministria e Integrimit Evropiane, kurse nga Ministria e Financave është 

kthyer në rishikim për shkak të implikimit financiar të ligjit.  

5.4.1 Sfidat  

 

 Mos aprovimin e draft ligjit për banim social, i cili ka implikim financiar dhe duhet të 

aprovohet nga Ministria e Financave. 

 Për të siguruar riatdhesimin e qëndrueshëm të familjeve në Kosovë pas përkrahjes së 

qirasë të personave të ri integruar për periudhën 6+6 muaj sipas Rregulloren QRK Nr. 

04/2016 për Ri-integrimin e Personave të Riatdhesuar dhe Menaxhimin e Programit të Ri 

integrimit, komunat për shkak të mungesës financiare nuk kanë mundësi të përkrahin 

familjet sipas ligjit në fuqi. 

 Sipas përgjegjësisë ligjore (Ligji për financimin e programeve të veçanta të banimit) 

Komunat kanë përgjegjësi të hartojnë programet trevjeçare të banimit në të gjitha 

Komunat e Republikës së Kosovës. Për të arritur të dhëna të duhura kërkohet të hartohen 

të gjitha programet trevjeçare të banimit dhe do të identifikohen të dhënat për familjet që 

nuk kanë kushte të përshtatshme për banim në Republikën e Kosovës. Një prej plotësimin 

e detyrave të ligjit është edhe krijimi i të dhënave për banim social, i cili është duke u 

realizuar në vitin 2017-2018. 

5.4.2 Rekomandimet  

 

 Hartimi i nevojave për banim social në nivel lokal dhe regjistrimi i rasteve në bazën e të 

dhënave të nivelit qendror; 

 Përfundimi i të gjitha programeve trevjeçare të banimit në të gjitha Komunat e Kosovës si 

dhe funksionalizimi i bazës së të dhënave për banim në nivel lokal dhe qendror do të 

ndihmoj në vazhdimin e politikave me të qëndrueshme për të gjithë komunitetet.   
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 Caktimi i zyrtarëve të banimit nga niveli komunal për zbatimin e programeve trevjeçare 

te banimit;  

 Politikat e nivelit qendror që kanë të bëjnë me banim duhet të monitoron nivelin komunal 

përmes programeve trevjeçar të banimit, duke siguruar qasje pa diskriminim për 

komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian; 

 Rritja e koordinimit institucional dhe bashkëpunimit ndërmjet qeverisë qendrore dhe 

lokale, komunitetit të donatorëve dhe shoqërisë civile për çështjet e banimit;  

 Ministria e Financave duhet të ndaj mjetet buxhetore për programet e trevjeçare të 

banimit, veçanërisht për romët, ashkali dhe egjiptianët; 

 Forcimi i mekanizmave të kontrollit të cilësisë së njësive të banimit (monitorimi i zbatimit 

/ekzekutimit dhe dorëzimit).  

 Përkrahja e organizata joqeveritare nga donatorët për përkrahjen e përmirësimin të 

gjendjes së banimit për komunitetin rom dhe ashkali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 RAPORTI NË NIVEL LOKAL 
 

Ky raport është raport i dytë e hartuar për nivel lokal. Zyra per Qeverisje të Mirë/ Zyra e 

Kryeministrit e mandatuar për monitorimin e Strategjisë dhe Planit të veprimit për përfshirjen e 

komuniteteve rom dhe ashkali në shoqërinë kosovare 2017-2021 ka bere monitorimin e nivelit 

lokal. Monitorimi është bere përmes hartimit të raportit njëvjeçar duke siguruar te dhëna nga niveli 
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lokal dhe qendror. Pjesa e dytë raportit vjetor për zbatimin e Strategjisë dhe Planit të veprimit për 

përfshirjen e komuniteteve rom dhe ashkali në shoqëri kosovare 2017-2021 paraqet një vlerësim 

të zbatimit të planit të veprimit veçanërisht në nivel lokal. Kjo gjendje aktuale paraqet sfida për 

mbledhjen e të dhënave, si dhe për zbatimin e aktiviteteve të Planit të Veprimit. 

Raporti ka për qëllim të jep një pasqyrë te qartë dhe konkret për zbatimin e Strategjisë dhe Planit 

të veprimit për përfshirjen e komuniteteve rom dhe ashkali në shoqëri kosovare 2017-2021  në 

nivel lokal. Të dhënat në raport janë përmbledhë nga 18 komuna. Për këtë qëllim, raporti paraqet 

një pasqyrë të situatës së komuniteteve rom dhe ashkali në tetëmbëdhjetë komuna të Kosovës si 

në vijim: 

Prishtinë, Prizren, Podujevë, Rahovec, Ferizaj, Fushë Kosovë, Gjakovë, Gjilan, Lipjan, Mitrovicë, 

Obiliq, Suharekë, Shtime, Gracanice, Rahovece, Vushtrri,  Kline, Istog 

Në raport përveç të dhënave të siguruara për aktivitetet e ndërmarra nga komunat rreth zbatimit  e 

Strategjisë dhe Planit të veprimit për përfshirjen e komuniteteve rom dhe ashkali në shoqërinë 

kosovare 2017-2021 janë paraqitur edhe sfidat dhe rekomandimet. Sfidat janë definuar nga 

pengesat për të arritur plotësimin e aktiviteteve apo për të arritur rezultatin e objektivave në plan 

veprim. Në bazë të sfidave të definuara në raport është bere përcaktimi i rekomandimeve për 

tejkalimin e këtyre sfidave në nivel lokal. 

Kurse komunat Dragash, Kaçanik, Mitrovica e Veriut dhe Hani i Elezit janë përgjigjur së nuk kanë 

pjesëtar të komuniteteve rom dhe ashkali. 

6.1 Metodologjia 
 

Monitorimi I zbatimit të Strategjisë dhe planit të veprimit në nivel lokal është bere duke ndjekur 

forma të ndryshme, informatat e siguruara nga niveli lokal përmes plotësimin e matricave për 

monitorim, vizita në komuna dhe duke siguruar informata në nivel qendror. 

1. Korniza Monitorues, informatat janë siguruara nga niveli lokal përmes plotësimin e 

Kornizës monitorues, 

2. Vizita në komuna,  

3. Plotësimi i pyetësorëve; MAPL përmes pyetësorëve të saj janë siguruar informacione nga 

terreni për fusha konkrete si arsimi, punësimi dhe mirëqenie sociale, shëndetësia dhe 

banimi,  

4. Niveli qendror; janë siguruar informacione edhe nga niveli qendror përmes të bazave të 

dhënave të ministrive 

Raporti në nivel lokal është hartuar përmes së analizesë të dhënave të siguruara qoftë në drejt për 

drejt në terren ose përmes pyetësorëve apo përmes të Kornizave monitoruese, dhe nga ministritë.  
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Secili sektor e paraqitur në këtë raport ka specifikat e veta dhe në bazë kësaj raporti është hartuar 

në mënyrë me të dhëna sasiore dhe cilësore. Përfshinë statistika si nga terreni ashtu edhe nga 

baza  të dhënave të ministrive.  

Gjatë vizitave të realizuar në terren janë vërejtur se Zyrët Komunale për Komunitete kanë një 

pozite më të mirë në komuna dhe një mandate më të qartë për zbatimin e Strategjisë dhe Planit 

të veprimit dhe kanë një autoritet me të mjaftueshëm për të trajtuar çështje që janë relevante për 

këtë Strategji në krahasim në vitet e kaluara apo me mirë e thënë në Strategjinë dhe planin e 

veprimit të parë. Gjithashtu ato zotojnë një buxhet, në shumë komuna është vërejtur që buxheti 

nuk është i mjaftueshëm. 

 

6.2 Mekanizmat Koordinues dhe monitorues ne nivel lokal 

Komiteti Komunal Veprues 

 

Zbatimi i Strategjisë dhe Planit të veprimit në nivel lokal kërkon një koordinim, monitorim me 

të mirë dhe gjithashtu një bashkëpunim dhe koordinim më të mirë mes nivelit qendror dhe 

lokal. Për të arritur këtë qëllim janë paraparë një fuqizim të nivelit lokal përmes të krijimit të 

komuniteteve komunale veprues. 

Në kuadër të strategjisë dhe planit të veprimit për përfshirjen e komuniteteve Rom dhe Ashkali 

në shoqërinë kosovare (2017-2021), është paraparë themelimi i Komiteteve Komunale Vepruese. 

Sipas kësaj strategjie, qëllimi i themelimit të këtyre komiteteve është: “Monitorimi i zbatimit të 

strategjisë dhe planit të veprimit për përfshirjen e komuniteteve Rom dhe Ashkali në shoqërinë 

kosovare (2017-2021)”. Përveç monitorimit, KKV-të do të shërbejnë si një strukturë mbështetëse 

lokale për koordinimin e aktiviteteve me Zyrën e Kryeministrit/Zyra për Qeverisje të Mirë, në 

kuadër të procesit të zbatimit dhe monitorimit të strategjisë. Sipas termave të referencës të 

përgatitura nga ZQM/ZKM në bazë të Strategjisë dhe planit të veprimit mandati I KKV  

Mënyra e themelimit të Komiteteve Komunale Vepruese dhe Përbërja e Komiteteve Komunale 

Veprues  janë përcaktuar në detaje.  

Sipas Strategjisë dhe Planit të veprimit KKV janë paraparë të themelohen në çdo komunë, ku 

jetojnë komunitete rom dhe ashkali.  Komiteteve Komunale Vepruese themelohen me vendim të 

kryetarit të komunës, kurse mënyra e përzgjedhjes së anëtarëve bëhet përmes: a. Emërimit të 

anëtarëve që vijnë nga radhët e autoriteteve lokale, dhe b. Konkursit publik për përzgjedhjen e 

përfaqësuesve të organizatave të shoqërisë civile. 

Komitetet Komunale Vepruese do të jenë në përbërje prej njëmbëdhjetë (11) anëtarëve, shtatë (7) 

prej të cilëve vijnë nga radhët e autoriteteve lokale (drejtorive, zyrave komunale) si dhe katër (4) 
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përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile të fokusuara në problematiken e komuniteteve 

Rom dhe Ashkali.3 

Në anën tjetër, dy nga katër anëtarët e organizatave të shoqërisë civile duhet të jenë përfaqësues 

të organizatave ndërkombëtarë që punojnë në drejtim të përmirësimit të gjendjes së pjesëtarëve 

të komuniteteve Rom dhe Ashkali. Komiteti Komunal Veprues do të udhëhiqet nga kryetari ose 

nënkryetari i komunës.4 

Pas dërgimit të kërkesës për krijimin e mekanizmave pra “Komitetet Komunale të Veprimit”   

përmes MAPL –se të kryetaret e komunave me 04.10.2017 Komunat, komunat kanë shpreh 

interesim dhe me një  përkulshmëri në vitin 2018 kanë ndërmarr aktivitetet konkrete për 

krijimin e këtyre mekanizmave. 

 Komunat kanë hartuar Planet e veprimit në nivel lokal dhe kanë krijuar mekanizmin si 

“Komitetet Komunale të Veprimit” më qëllim për të pasur bashkërendim, zotërim, 

komunikimit dhe monitorim më të mirë në nivel lokal - qendror në zbatimin e Strategjisë dhe 

planit të veprimit për përfshirjen e komuniteteve rom dhe ashkali në shoqërinë kosovare 2017-

2021. Krijimi i këtyre mekanizmave është bere më mbështetjen e ZQM/ZKM dhe projekti KEEN 

dhe VoRAE.  

Gjithsej 16 komuna - të cilët kanë të banuara një nr. më të madhe të komuniteteve rom, ashkali 

dhe egjiptian - kanë hartuar planet e veprimit në nivel lokal dhe kanë krijuar mekanizmat 

“Komitetet Komunale Veprues”.  

Këto komuna janë: Gjithsej 16 komuna - të cilët kanë të banuara një nr. më të madhe të 

komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian - kanë hartuar planet e veprimit në nivel lokal dhe 

kanë krijuar mekanizmat “Komitetet Komunale Veprues”. Këto komuna janë: Lipjani, Ferizaji, 

Mitrovica, Vushtrria, Shtimja, Suhareka, Prishtina, Graçanica, Obiliqi, Istogu, Gjakova, Prizreni, 

Gjilani, Klina, F. Kosovë, Podujeve, Rahovecë. 

Komuniteteve Komunale Veprues janë pajisur me dokumentin kyç “Mekanizmat koordinues 

për zbatimin e strategjisë dhe planit të veprimit për përfshirjen e komuniteteve rom dhe ashkali 

                                                           
3 Anëtarët e Komiteteve Komunale Vepruese nga radhët e autoritetet komunale do të jenë drejtorët e këtyre drejtorive 
komunale:  

1.Drejtori i Drejtorisë Komunale për Arsimi; 2.Drejtori i Drejtorisë Komunale për Mirëqenie Sociale dhe Shëndetësi;3.Drejtori i 
Drejtorisë Komunale për Banim; 

Katër zyrtarë të tjerë komunal që do të jenë anëtarë të këtyre komuniteteve, janë:  

1.Zyrtari Komunal për Komunitetet dhe Kthim, 2.Zyrtari Komunal për të Drejtat e Njeriut;  3.Zyrtari për barazi gjinore; si dhe 
4.Zyrtari komunal për financa 

 
4 Kriteret e përzgjedhjes së OJQ-ve janë të përcaktuara në termet e referencës  
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në shoqërinë kosovare (2017-2021)” i cili përfshinë “Termat e referencës për punën e Pikave të 

Kontaktit dhe Komiteteve Komunale Vepruese “nga ZQM/ZKM, ku saktësohen përgjegjësitë, 

detyrat si dhe procedurat e punës të secilit prej këtyre mekanizmave. 

 

7  RAPORTI  SEKTORIAL MBI ZBATIMIN E STRATEGJISË DHE 
PLANIT TË VEPRIMIT PËR PËRFSHIRJEN E KOMUNITETEVE 
ROM DHE ASHKALI NË SHOQËRINE KOSOVARE, 2017 – 2021 

 

7.1 Arsimi 
Arsimi si element kyq për çdo sektor të dhënat për këtë sektor janë mbledhë me kujdes të 

veçantë. Raporti paraqet të dhëna te grumbulluara nga 18 komuna.  Përveç kësaj, me qëllim të 

mbledhjes së të dhënave të përgjithshme, duke synuar krahasimin dhe analizimin e tyre, janë 

marrë parasysh edhe të dhënat nga institucioni i nivelit qendror - Ministria e Arsimit, Shkencës 

dhe Teknologjisë, përkatësisht nga sistemi i ri për mbledhjen e të dhënave, Sistemi i Menaxhimit 

të Informacionit në Arsim (SMIA). Si rezultat i kësaj, Zyra e Statistikave në kuadër të zyrës për 

Planifikim dhe Analizë në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, po ashtu është 

kontaktuar me qëllim të marrjes së informatave shtesë për arsimin në komuna.  

Nxënëset e vijojnë arsimin paralel nuk janë të përfshirë në këtë raport si psh në Mitrovicë janë 

një nr i madhe nxënësve që vijojnë arsimin paralel; 50 nxënës në arsimin parashkollor, 240 në 

shkollat fillore dhe të mesme. 

Sipas raportimit te Ministrisë Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë  dhe nga të dhënat nga Sistemi 

i Menaxhimit të Informatave në Arsim( SMIA)  në sistemin parashkollor gjithsej janë 1190 

fëmijë, 27 janë nga komunitetet që jetojnë në Kosovë,  kurse 23 fëmijë janë nga komunitetet rom 

dhe ashkali nga të dhënat shihet se 96.8 % janë shqiptarë, ndërsa 2.2 %  janë grupet tjera etnike. 

Nga kjo 1.9 % janë nga komunitetet rom dhe ashkali. 

Në të gjitha komunat a Kosovës gjithsej janë 15 fëmije rom, 1 fëmijë ashkali në sistemin 

parafillor. 

Tabela .Numri i nxënësve  parashkollor  sipas  përkatësisë etnike 

Mosha/Klasa 
Numri i fëmijëve / nxënësve sipas përkatësisë etnike 

Shqiptarë Serbë Turq Boshnjakë Goranë Ashkalinjë Romë Egjiptianë Kroatë Tjetër... Gjithsej 

Gr. 5-6  parsh-çer. 1,163 0 2 1 0 1 15 7 0 1 1,190 
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Në sistemin parafillor gjithsej janë 22.721 fëmijë, 355 fëmijë janë nga komunitetet rom dhe 

ashkali nga të dhënat shihet se 95.8 % janë shqiptarë, ndërsa 4.2 %  janë grupet tjera etnike. Nga 

kjo 1.56 % janë nga komunitetet rom dhe ashkali. 

Në të gjitha komunat a Kosovës gjithsej janë 99 fëmije rom, 256 fëmijë ashkali në sistemin 

parafillor. 

Nga 99 fëmijë rom  Gjakovë 28, Istog 1, Kamenicë 13, Klinë 4, Lipjan 3, Pejë 19, Podujevë 2 

Prishtinë 1, Prizren 21, Rahovec 6 

Nga 256 fëmijë ashkali gjithsej Deçan 4,Ferizaj 63, Gjakove 48, Istog 9, Lipjan 36, Mitrovicë 2, 

Obiliq 21, Pejë 4, Podujevë 11, Prishtinë 5, Prizren 15, Rahovec 4, Shtime 17, Suharek 8. 

Tabela . Numri i fëmijëve sipas përkatësisë etnike në arsimin parafillor 

Komuna 
Ashkalinjë Romë Gjithsej 

Deçan 4 0 4 

Dragash 0 0  

Ferizaj 63 0 63 

FushëKosovë  0 0  

Gjakovë 48 28 76 

Gjilan 0 0  

Gllogovc 0 0  

Hani i Elezit 0 0  

Istog 9 1 10 

Junik  0 0  

Kaçanik 0 0  

Kamenicë 0 13 13 

Klinë 9 4 13 

Leposaviq 0 0  

Lipjan 36 3 39 

Malishevë 0 0  

Mamushë 0 0  

Mitrovicë 2 1 3 

Novobërdë 0 0  

Obiliq 21 0 21 

Pejë 4 19 23 

Podujevë 11 2 13 

Prishtinë 5 1 6 

Prizren 15 21 36 

Rahovec 4 6 10 

Shtërpcë 0 0  

Shtime 17 0 17 

Skënderaj 0 0  

Suharekë 8 0 8 

Viti 0 0  

Vushtrri 0 0  
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Graf. Numri i fëmijëve në arsimin parafillor sipas përkatësisë 

etnike në %   sf  24 

 

 

 

Në arsimin fillor dhe të mesëm të ulët numri i përgjithshëm e nxënësve 240.782, 11.048 janë nga 
radhët e komuniteteve, 4951  janë nga komunitetet rom dhe ashkali nga të dhënat shihet se 95.4 
% janë shqiptarë, ndërsa 4.6 %  janë grupet tjera etnike. Nga kjo 2.06 % janë nga komunitetet 
rom dhe ashkali. 
 
Në të gjitha komunat a Kosovës gjithsej janë 1733 nxënës rom, 3218 nxënës ashkali në sistemin 
arsimin fillor dhe të mesëm të ulët. 
 
Nga 1733 fëmijë rom  Deçan 2, Ferizaj 1, F. Kosovë 8, Gjakove 629, Gjilan 1, Istog 19, Kamenicë 
158, Klinë 62, Lipjan 354, Malishevë 2, Mitrovicë 52, Obiliq 136, Pejë 43,  Podujevë 125, Prishtine 
65, Prizren 244, Rahovec 25, Shtime 129, Skenderaj 4,  Suharekë 104, Viti 2 Vushtrri 8. 
 
Nga 3218 fëmijë ashkali gjithsej Deçan 59, Ferizaj 621, F. Kosovë 495, Gjakovë 524, Istog 61, 
Klinë 165, Lipjan 44, Malisheve 3, Mitrovice 4, Pejë 338,  Podujevë 7,  Prishtinë 6, Prizren 373, 
Rahovec 70, Shtime 2, Suharekë 6. 
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Tabela. Numri i nxënësve sipas përkatësisë etnike në  arsimin fillor dhe të mesëm të ulët 
 

Komuna 
Ashkalinjë Romë Gjithsej 

Deçan 59 2 61 

Dragash 0 0  

Ferizaj 621 1 622 

Fushë Kosovë  495 8 503 

Gjakovë 524 629 1153 

Gjilan 0 1 1 

Gllogovc 0 0  

Hani i Elezit 0 0  

Istog 61 19 80 

Junik  0 0  

Kaçanik 0 0  

Kamenicë 0 158 158 

Klinë 165 62 227 

Leposaviq 0 0  

Lipjan 354 44 398 

Malishevë 2 3 5 

Mamushë 0 0  

Mitrovicë 52 4 56 

Novobërdë 0 0  

Obiliq 136 0 136 

Pejë 43 338 381 

Podujevë 125 7 132 

Prishtinë 65 6 71 

Prizren 244 373 617 

Rahovec 25 70 95 

Shtërpcë 0 0  

Shtime 129 2 131 

Skenderaj 4 0 4 

Suharekë 104 6 110 

Viti 2 0 2 

Vushtrri 8 0 8 

Zubin Potok 0 0  

Zveçan 0 0  

Kllokot 0 0  

    

Gjithsej 3,218 1,733 4951 
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Graf. Numri i nxënësve në arsimin fillor dhe të mesëm të ulët sipas përkatësisë etnike  në %  sf 26 

 

 

Në arsimin e mesëm të lartë numri i përgjithshëm e nxënësve 86.813, 2120 janë nga rrathët e 

komuniteteve, kurse 411 janë nga komunitetet rom dhe ashkali nga të dhënat shihet se 97.5 % 

janë shqiptarë, ndërsa 2.4 %  janë grupet tjera etnike. Nga kjo 0.47 % janë nga komunitetet rom 

dhe ashkali. 

Në të gjitha komunat a Kosovës gjithsej janë 255 nxënës rom, 156 nxënës ashkali në arsimin 
fillor dhe të mesëm të ulët. 
 
Nga 255 fëmijë rom  sipas komunave; Ferizaj 1, F. Kosovë 1, Gjakovë 64, Kamenicë 21, Klinë 4, 
Malishevë 1, Mitrovicë 1, Pejë 3,  Prishtine 1, Prizren 54, Shtime 5.  
 
Nga 156 fëmijë ashkali gjithsej sipas komunave Deçan 4, Ferizaj 71, F.Kosovë 38, Gjakove 50, 
Istog 2, Kline 7, Lipjan 41, Malisheve 1,  Obiliq 7, Pejë 2, Podujevë 21, Prizren 5, Rahovec 2, 
Shtime 4.  
 
Tabela. Numri i nxënësve sipas përkatësisë etnike në  në arsimin e mesëm të lartë 

 

Komuna  
Ashkalinjë Romë Gjithsej 

Deçan 4 0 4 

Dragash 0 0 0 

Ferizaj 71 1 72 

Fushë Kosovë  38 1 39 

Gjakovë 50 64 114 
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Gjilan 0 0 0 

Gllogovc 0 0 0 

Hani i Elezit 0 0 0 

Istog 2 0 2 

Junik  0 0 0 

Kaçanik 0 0 0 

Kamenicë 0 21 21 

Klinë 7 4 11 

Leposaviq 0 0 0 

Lipjan 41 0 41 

Malishevë 1 1 2 

Mamushë 0 0 0 

Mitrovicë 0 1 1 

Novobërdë 0 0 0 

Obiliq 7 0 7 

Pejë 2 3 5 

Podujevë 21 0 21 

Prishtinë 0 1 1 

Prizren 5 54 59 

Rahovec 2 0 2 

Shtërpcë 0 0 0 

Shtime 4 5 9 

Skënderaj 0 0 0 

Suharekë 0 0 0 

Viti 0 0 0 

Vushtrri 0 0 0 

Zubin Potok 0 0 0 

Zveçan 0 0 0 

Kllokot 0 0 0 

Gjithsej 255 156 411 
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Graf.  Numri i nxënësve në arsimin e mesëm të lartë  sipas përkatësisë etnike  në % 

 

 

Numri i mësimdhënësve gjithsej 23,281. 663  mësimdhënës janë nga komunitetet që jetojnë në 

Kosovë, kurse nga këta vetëm 15 janë nga komunitete rom dhe ashkali , 97.2 % janë shqiptarë, 

ndërsa 2.8 %  janë grupet tjera etnike, 0.06 % janë nga komunitete rom dhe ashkali. 

Sipas komunave nr. mësimdhënësve nga komuniteti rom Ferizaj 1, Klinë 1, Rahovecë 1. 

Nga komuniteti ashkali Gjilan 2, Kamenicë 1, Klinë 1, Prizren 5, Shtime 1, Suharekë 1, Vushtrri 

1. 

Në arsimit e lartë numri i studentëve të komuniteteve rom dhe ashkali regjistruar në vitin 

akademik 2017/2018 janë 11 rom, 24 ashkali gjithsej 35. 

Nga të dhënat nga 12  komuna numri i studentëve nga tri komunitet që vijojnë studimet janë 

Klinë 5, Mitrovicë 4, Obiliq 2, Prishtinë 2, Prizren 63, Rahovec 1, Suharekë 3, Ferizaj 8, F. Kosovë 

36, Shtime 5, Vushtrri 2, Lipjan 15,  gjithsej 146. 

Braktisja e shkollës është një fenomen në vazhdimësi përveç gjendjes ekonomike zhvendosje të 

shpeshta të këtyre komuniteteve ndikon edhe në braktisjes. Për arsye që braktisjet dhe kthimet 

në shkollë ndodhen në vazhdimësi është shumë vështirë të definohet numrit e braktisjeve, sepse 

ato ndryshojnë në vazhdimësi. Në shumë komuna këtë dukuri po luftohen me sukses, 

veçanërisht ZKK për të kthyer nxënësit serish në bankat shkollore. Në Obiliq 20 kanë braktis 

por 10 janë kthyer serish, Prizren 95 kanë braktisë 50 janë kthyer serish, në Rahovec 5 kanë 

braktisur të gjithë janë kthyer në shkollë, Suharekë 1 e ka braktisur por është kthyer serish. 
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Shtimë 5 kanë braktisur 4 janë kthyer në shkolla. Ne Ferizaj 20 kane braktisur dhe në F. Kosovë 

7.  

Sipas SMIAS nr. i braktisjes në arsimin fillor dhe të mesëm të ulet është nga komuniteti ashkali 

26 meshkuj, 28 femra, kurse rom 12 meshkuj 2 femra numri i braktisjes gjithsej  74. 

Bursat janë një ndihmë për të vazhduar shkollimin e mesëm të lart.  Përveç 500 bursave të ndara 

nga MASHT nga bursat që janë ndarë nga 14 komuna janë gjithsej  komunave bursat të ndara 

nga komunat janë Klinë 17,  Obiliq 100, Prizren 81, Suharekë 2, F. Kosovë 2,  Gjilan 17  gjithsej 

2019. 

Të gjithë nxënësit nga klasa 1 deri 8 të shkollës fillore  janë siguruar libra falas; ku përfitues janë  

Ashkali 3,218 rom 1,733 , gjithsej 4951 nxënës.  

Sipas të dhënave të komunës së  Gjilanit  për arsimin e mesëm ka organizuar transport për 

nxënës në të dy drejtimet për arsye që shkollat e mesme janë në sistemin paralel në fshatrat 

përreth.   

Gjithashtu duhet theksuar se pjesëmarrja e fëmijëve nga radhët e komuniteteve rom, ashkali dhe 

egjiptian në arsim fillorë dhe të mesëm të ulët në nivel shtetërorë është 65% ndërsa në vendet ku 

operojnë qendrat mësimore pjesëmarrja e fëmijëve është 85%. Përderisa niveli i pjesëmarrjes në 

arsim të lartë të mesëm në nivel shtetërorë është 30% në vendet ku operojnë qendrat mësimore 

pjesëmarrja është 65%.  

Deri më tani në Kosovë janë themeluar 80 Qendra Mësimore në të cilat marrin pjesë 5,278 nxënës 

të komuniteteve të ndryshme, me theks të veçantë nxënësit e komuniteteve rom, ashkali dhe 

egjiptian. Keto qendra mësimore funksionojnë në 16 komuna Lipjan 5, Suharek 5, Shtime 3, 

Podujevë 4, Pejë 8, Gjakovë 12, Mitrovice 4, Ferizaj 2, Prizren 12, Prishtinë 2, Vushtrri 2, Istog 3, 

Klinë 2, Fushë Kosovë 1, Gracanice 1 dhe Obiliq 3.  Kurse janë 8 organizata te cilët e zbatojnë 

programin e Qendrës Mësimore 20 qendra nga  OJQ VoRAE, 2 qendra nga Idea Partnership, 18 

qendra Terre des hommes, 1 qendër Roma and Ashkali dokumantacion center, 10 qendra Syri i 

Viyionit, 5 qendra nga NGO Bethany Christian Services, 18 qendra Nevo Koncepti, 6 qendra nga 

Balkan Sun Flowers Kosova. 

Në vijim mund të gjeni qendrat mësimore sipas komunave dhe nr e nxënësve të komuniteteve 

rom dhe ashkali në këto qendra mësimore të ndara sipas gjinisë të siguruara nga organizatat 

zbatuese të programit në qendra mësimore. 

 

 

Tabela:  Qendrat mësimore sipas komunave dhe nr e nxënësve të komuniteteve rom dhe ashkali në këto 

qendra mësimore 
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Komuna  Qyteti / Fshati 

Numri total 
i fëmijëve 
në QM. 

Numri i 
fëmijëve 
 të meshkujve 

Numri i fëmijëve  
të vajzave 

Lipjan Lipjan 50 21 29 

Lipjan Magure  36 13 23 

Lipjan Medvec 37 16 21 

Lipjan Gadime  52 24 28 

Lipjan Janjeve 35 19 16 

Shtime  Gjyrkovc  50 28 22 

Shtime  Voinovc  36 23 13 

Ferizaj  Ferizaj  48 27 21 

Suha reke Suha reke  50 16 34 

Suha reke Gelanc 54 24 30 

Rahovec Ratkoc 32 16 16 

Obiliq Obiliq 27 14 13 

Podujeve Podujeve/ Ali Ajeti 58     

Podujeve 
Podujeve/ Ibrahim 
Rugova  55 25 30 

Gjilan Gjilan 42 22 20 

Kamenice Berivojce  34 15 19 

Gracanice  Preoce 60 24 36 

Novo Brdo  Bostane  21 10 11 

Vushtri  Preluzhe  47 27 20 

Lipjan Janjeve 149     

Fushe Kosov  Fushe kosov  354     

Peje Qyshk 20 6 14 

Peje Poceste 23 12 11 

Peje Treboviq 23 9 14 

Gjakove Gjakove 20 8 12 

Gjakove Gjakove 20 3 17 

Mitrovice Mitrovice 23 11 12 

Mitrovice Mitrovice 20 16 4 

Mitrovice Mitrovice 20 11 9 

Ferizaj Ferizaj 23 13 10 

Ferizaj Ferizaj 25 18 7 

Kline Budisalc 24 9 15 

Prizren Prizren 30 17 13 

Prishtine Prishtine 23 15 8 

Prishtine Prishtine 25 12 13 

Podujeve Podujeve 28 19 9 
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Podujeve Podujeve 23 18 5 

Vushtrri Vushtrri 18 10 8 

Vushtrri Vushtrri 25 11 14 

Mitrovice Mitrovice 283 138 145 

Pejë  "7Shtatori" - Pejë  97 44 53 

Pejë  
"7 Shtatori" - 
Vitomiric  53 26 27 

Istog Gurrakoc 48 26 22 

Istog Srbobran 40 15 25 

Pejë  Cigë 25 12 13 

Pejë  Zahaq 25 17 8 

Pejë  Kliqin 24 16 8 

Kline Kline 29 16 13 

Kline Kline 31 9 22 

Istok Zallq 26 15 11 

Gjakove 
Gjakove/Paralagjia 
Brekoc 195 126 81 

Gjakove 
Gjakove/ Paralagji 
Dardani 83 41 42 

Gjakove Fshati Skivjan 57 30 27 

Gjakove Fshati Planqor 23 10 13 

Gjakove Fshati Hereq 44 27 17 

Prizren Prizren 24 11 13 

Prizren Prizren 31 15 16 

Prizren Prizren 29 9 20 

Prizren Prizren 15 6 9 

Prizren Prizren 38 17 21 

Prizren Prizren 37 19 18 

Prizren Prizren 40 16 24 

Prizren Landovice 47 23 24 

Gjakove Brekoce 47 24 23 

Gjakove Gjakove 52 20 32 

Gjakove Rogove 74 43 31 

Gjakove Gjakove 44 19 25 

Prizren Prizren 37 16 21 

Gjakove Gjakove 59 33 26 

Suhareke Gelance 37 20 17 

Suhareke Leshane,Terne 20 11 9 

Prizren Prizren 35 17 18 

Prizren Pirane 40 21 19 

Suhareke Suhareke 75     

Fushe Kosove Fushe Kosova 446     
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Gracanicw Gracanica  104     

Shtime Shtime 620     

Obilic Plemetina  103     

Obilic Plemetina  111     

Obilic Plemetina  290     

    5278     
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7.2 PUNËSIMI DHE MIRËQENIE SOCIALE  

 

Sipas të dhënave të MPMS –Agjencioni për punësim  per trajnime profesionale ne nivel lokal 

Komunitetet rom dhe ashkali janë përfshirë në këto 17 kualifikime, nga gjithsej 30 sa 

organizohen në QAP; Saldim, Zdrukthëtari, Instalim Ujësjellësi, Instalime Elektrike, 

Ndërtimtari, Kuzhinë, Kamerier, Asistent Administrativ, Parukeri, Grim, Përpunime nga 

qumështi, Përpunim i pemëve dhe perimeve, TIK, Furrtar, Pastiçeri, rrobaqepës dhe programi i 

trajnimit për vetëpunësim sipas informacioneve nga raportet e QAP. Buxheti i shpenzuar është  

rreth 15.000 euro,  

 

Aftësim profesional sipas etnicitetit në bazë rajoneve në 2018 

 

Mitrovicë  Rom 0,      Ashkali 1 femër 

Pejë   Rom, 1 femër, 8 meshkuj, gjithsej 9,   Ashkali 4 femra             8  meshkuj gjithsej 12 

Gjakovë rom 0 ,      Ashkali                           1   mashkull 

Prizren  rom 5 femra, 5 meshkuj,  gjithsej 10,   Ashkali                           1   mashkull 

Prishtinë rom 1      Ashkali 17 femra          11  meshkuj 

Ferizaj  rom 0      Ashkali      11  meshkuj 

Gjilan   rom 0      Ashkali 0 

  

Komunitetet rom dhe ashkali nuk kanë shfrytëzuar mjaftueshëm këto trajnime të aftësimit 

profesional. Sidomos sipas kësaj mund të shihet që numri i femrave është shumë më i ulët nga 

përfitimet e aftësimit profesional. Gjithsej 28 emra dhe 45 meshkuj, total 73. 

 

Të dhënat e siguruara nga monitorimi i 19 komunave dhe raporti i hartuar nga këto vizita nga 

MAPL na tregojnë një pasqyre të punësimin në Institucionet Publike për komunitetin rom, 

ashkali dhe egjiptian. Në vijim mund të gjeni të nr. i punësuarve në nivel lokal 

 

Punësimi i personave nga komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian, është një nga vështirësitë 

kryesore me të cilën ballafaqohen këto komunitete. Bazuar në të dhënat aktuale numri i 

punëkërkuesve të regjistruar në Qendrat Rajonale të Punësimit apo Zyrat Komunale të Punësimit 

nga këto komunitete është:  
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63 Rom, 597 Ashkali në Fushë Kosovë, nga numri total 2169 i punëkërkues nga të gjitha 

komunitetet  

2 Rom, 0 Ashkali në Gllogofc nga numri total 3161 i punëkërkues nga të gjitha komunitetet. 

231 Rom, 10 Ashkali në Graçanicë nga numri total 1704 i punëkërkues nga të gjitha komunitetet. 

47 Rom, 331 Ashkali në Lipjan, nga numri total 3294 i punëkërkues nga të gjitha komunitetet. 

5 Rom, 0 Ashkali në Novobërde nga numri total 780 i punëkërkues nga të gjitha komunitetet. 

167 Rom dhe 81 Ashkali në Obiliq, nga numri total 1624 i punëkërkues nga të gjitha komunitetet 

6 Rom 89 Ashkali në Podujevë nga numri total 4334 i punëkërkues nga të gjitha komunitetet. 

14 Rom, 89 Ashkali në Prishtinë, nga numri total 7545 i punëkërkues nga të gjitha komunitetet 

0 Rom, 0 Ashkali në Dragash nga numri total 1815 i punëkërkues nga të gjitha komunitetet. 

6 Rom, 1 Ashkali në Malisheve nga numri total 2777 i punëkërkues nga të gjitha komunitetet. 

5 Rom, 1 Ashkali në Mamushë nga numri total 70 i punëkërkues nga të gjitha komunitetet. 

8 Rom, 53 Ashkali në Suharekë nga numri total 4008 i punëkërkues nga të gjitha komunitetet. 

486 Rom, 106 Ashkali në Prizren, nga numri total 9188 i punëkërkues nga të gjitha komunitetet. 

1 Rom, 25 Ashkali në Istog nga numri total 1946 i punëkërkues nga të gjitha komunitetet. 

31 Rom, 39 Ashkali në Klinë nga numri total 2706 i punëkërkues nga të gjitha komunitetet. 

174 Rom, 75 Ashkali në Pejë, nga numri total 6210 i punëkërkues nga të gjitha komunitetet. 

3 Rom, 9 Ashkali në Deçan nga numri total 2111 i punëkërkues nga të gjitha komunitetet. 

131 Rom, 158 Ashkali në Gjakovë, nga numri total 5632 i punëkërkues nga të gjitha komunitetet. 

0 Rom, 0 Ashkali në Junik nga numri total 567 i punëkërkues nga të gjitha komunitetet. 

16 Rom, 44 Ashkali ne Rahovec, nga numri total 1774 i punëkërkues nga të gjitha komunitetet. 

13 Rom, 0 Ashkali në Leposaviq nga numri total 1669 i punëkërkues nga të gjitha komunitetet. 

194 Rom, 189 Ashkali në Mitrovicë, nga numri total 5725 i punëkërkues nga të gjitha komunitetet 

0 Rom, 0 Ashkali në Skenderaj nga numri total 2340 i punëkërkues nga të gjitha komunitetet. 

22 Rom, 24 Ashkali në Vushtrri nga numri total 4366 i punëkërkues nga të gjitha komunitetet. 

2 Rom, 0 Ashkali në Zubin potok nga numri total 678 i punëkërkues nga të gjitha komunitetet. 

8 Rom, 0 Ashkali në Zveqan nga numri total 649 i punëkërkues nga të gjitha komunitetet 

 

Sipas të dhënave nga Ministria e Administratës Publike në nivel lokal janë të punësuar;  në arsim 

42 rom, 55 ashkali, në administratë 9 rom, 16 ashkali, në shëndetësi 12 rom, 5 ashkali; gjithsej  139 

të punësuar. Në vijim mund të shihni të punësuarit në baze të komunave. Në shërbime teknike 

janë të punësuar 7 rom,  9 ashkali ; gjithsej 16 
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Tabela : Nr. të punësuarve të komuniteteve rom dhe ashkali në komuna, MAP 2018 

 
 

Nr. të punësuarve të komuniteteve rom dhe ashkali në komuna  
 

Komunat  
 

administrat  Arsim  
 

shëndetësi 
 

  
rom  ashkali rom ashkali rom  ashkali  

 

.DEQAN+ 
        

2.DRAGASH 
       

3.FERIZAJ+ 1 6 1 5 
 

1 
 

4.F.KOSOVË+ 2 4 2 
    

GLLOGOVC 
       

6.GJAKOVË- 
  

13 12 
   

7.GJILAN+ 1 
 

4 
 

1 
  

8. ISTOG+ 
        

9. KAÇANIKU 
       

10. KAMENICË 1 
 

2 
 

2 
  

11. KLINË+ 
 

1 
 

4 
 

1 
 

12.LYPJAN+? 
 

1 1 1 
 

1 
 

13. MALISHEVË+ 
   

1 
   

14. MITROVICË+ 
       

15. MITROVICA.V 
       

16. NOVOBËRDË 
       

17. OBILIQ+ 1 
  

7 
   

18. PEJË+ 
 

1 1 2 
    

19.PODUJEVË 
   

3 
   

20.PRISHTINË 
 

1 
     

21.PRIZREN  1 1 13 7 3 
  

22.RAHOVEC+ 
  

3 3 1 
  

23.SKËNDERAJ 
       

24.SUHAREKË 
   

5 
   

25.SHTERPCA 
       

26.SHTIME 
 

1 
 

5 
 

2 
 

27.VITI+ 
        

28.VUSHTRRI- 
   

2 
   

29. HANI I ELEZIT 
       

30. MAMUSHË+ 1 
      

31. JUNIKU+ 
       

32. KLLOKOT  
       

33. PARTESH 
  

0 0 
   

34. RANILLUGE 
       

35. GRAQANICE - 
    

5 
  

37. LEPOSAVIQ 
  

1 
    

38. ZUBIN POTOK 
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39. ZVEQAN 
       

TOTAL 
 

9 16 42 55 12 5 
 

 

 

 

 

 

7.3 SHËNDETËSI 
 

Shëndetësia është një sektor shumë i rëndësishëm ku janë ndërmarr fushata vetëdijesove për 

rëndësinë e shëndetit. Sipas të dhënave në komuna qasja në shërbime shëndetësore  të 

komuniteteve rom dhe ashkali është me i kënaqshëm. Sipas e të dhënave  e siguruara nga SISH  

- për vitin 2018 vizitat të regjistruar si të komuniteteve rom dhe ashkali dhe si "Te tjerë" në 

aplikacionin e SESSh që kanë marrë shërbime shëndetësore janë 634 ashkali dhe 696 rom dhe si 

të tjerë apo që nuk kanë dashtë të deklarohen 45494. 

Në të gjithë komunat që kanë  raportuar dhe gjate vizitave në terren është vërejtur që gjendja e 

komuniteteve rom dhe ashkali nuk ka ndonjë pengesë apo ndarje për të shfrytëzuar shërbimet 

shëndetësore dhe çdo vit është duke ngritur vetëdijesimi për shfrytëzimi i shërbimeve 

shëndetësore.   Gjendja ekonomike jo e mirë e këtyre të komuniteteve ndikon ne përmirësim e 

shfrytëzimit të shërbimeve shëndetësore.  

Nga 18 komuna që janë vizituar në 13 komuna janë organizuar fushatë për imunizim. Sipas të 

dhënave nga komuna që janë mbajtur fushat për imunizim janë F. Kosova, Istogu, Klina, 

Mitrovica, Podujeva, Prizreni, Rahoveci, Suhareka, Gjakova, Lipjani, Obiliqi, Vushtrria, 

Gracanica, Gjilani.   

Sipas të dhënave nga Instituti Kombëtarë i Shëndetit Publik për vitin 2018 në mbarë Kosovën  

janë vaksinuar ky numër i fëmijëve të komunitet rom ashkali dhe egjiptian 7786 dhe janë  kryer  

21 fushata për qëllimin e ngritjes së vetëdijes për realizimin e imunizimit.  

Kurse realizimi i vizitave shtëpiake përmes ekipeve mobile në Komuna,  ku ka komunitet rom 

ashkali dhe egjiptian  me profesionistë shëndetësor janë realizuar gjithsej 2792 vizita. 

Gjithashtu gjatë muajit Tetor ( Muaji i vetëdijesimit për parandalimin e kancerit të gjirit) në 

Kosove janë realizuar 176 incizime mamografike, kjo si rezultat i promovimit dhe edukimit 

shëndetësor përmes ligjeratave të mbajtura  në komunitet. Gjatë vitit 2018  janë  ekzaminuar 730 

gra me mamografë mobil. 
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Në të gjithë komunat nuk ka pasur ankesa për diskriminim.  

Në të gjithë komunat janë raportuar që nuk ka ndonjë pengesë apo ndarje për të shfrytëzuar 

shërbimet shëndetësore. Sipas të dhënave të komunës së Gjilanit  Institucionet Shëndetësore të 

Kosovës kanë qasje njëlloj si komunitetet tjera, anëtarët e komunitetit që janë në mbrojtjen e 

trajtimit social si dhe  fëmijët nuk paguajnë  participim. Të gjitha kërkesat operacionale dhe 

trajtimet e nevojshme për fëmijët dhe anëtarët e komuniteteve sigurohen në spitalin e Gjilan-it pa 

dallime dhe ndarje për të gjithë. 

QKMF -Lipjan  thekson së komuniteti rom, ashkali dhe egjiptian  janë të informuar me shërbimet 

e KPSH dhe të drejtat e pacientit 

QKMF -OBILIQ - numri i stafit të trajnuar është 90 po ashtu QKMF në kuadër programit  ZHVP 

brenda  vitit ka organizuar 20 seminare me tema të ndryshme që kanë pas për qëllim avancimin 

e shkathtësive profesionale të stafit punues. 

QKMF -Podujevë në bazë të dhënave nga shërbimet që janë ofrua komunitetet në fjalë 

kolaudojmë se gjendja momentale është në nivelin e duhur nga raportet e kujdesit shëndetësor 

dhe statisfaksionit të komunitetit.  

QKMF - Ferizaj  ka mbajtur ligjërata për nxënësit e komuniteteve ku kanë marrë pjesë 80 nxënës 

me temat e ligjëruara të ushqyerit e shëndetshëm dhe higjiena e gojës.   

Sipas monitorimit në terren është vërejtur që në disa komuna shfrytëzohet sistemi shëndetësor 

paralele. Sidoqoftë ata që shfrytëzojnë sistemin paralel mund të shfrytëzojnë edhe shërbime 

shëndetësorë të institucioneve të Kosovës pa ndonjë problem. Si në komunën e Gjilan-it në 

raportimet e tyre kanë theksuar që pjesëtarët e komunitetit rom shërbimet shëndetësorë i  

përdorin në të dy sistemet shëndetësisë, nuk kanë pengesa dhe ndarje në këtë segment. 

Departamentet për analiza laboratorike gjithashtu mund të ofrojë shërbime në analizën varësisht  

të nevojës.  

Fshatrat e Gjilan-it që kanë shtëpi shëndetit dhe  veprojnë  sipas sistemit paralel dhe së anëtarët 

e komunitetit dhe fëmijët të shfrytëzojnë shërbimet e shëndetësore për shkak që posedojnë  

libreza shëndetësore dhe te njëjtat i shfrytëzojnë pa pagesë.  

 

7.4 BANIMI 
 

Çështja e banimit është një problem tjetër për Komunitetet rom dhe ashkali. Qeveria e Kosovës 

ndër vite ka marr me seriozitet çështjen e banimit ka ndërmarr aktivitete të ndryshme për 

zgjidhjen e kësaj çështje. Mbyllja e tri kampeve ishte një sukses i madhe, ndërsa ndërtimi i 

shtëpive janë realizuar nga ana e MMPH, MPMS, MKK, Zyra e Kryeministrit /Zyra për Çështje 
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të komuniteteve, organizatat ndërkombëtare dhe joqeveritare kanë pasur aktivitete të shumët për 

këtë çështja. Por sfida kryesore gjatë hartimit të raporteve ishte mungesa e grumbullimit të 

informacioneve në terren. Nuk ka pasur të dhëna për numrin e shtëpive të ndërtuara, kjo mbetë 

ende si sfide për të pasur statistika të sakta nga terreni për këtë fushë.  

 

Ministria e Kthimit për Komunitete ka ndërmarr projekte për stabilizimin e komuniteteve. 

Informata rreth këtij projekti mund të gjenden po këtë raport në pjesën 4 Koordinim dhe 

monitorimi i Strategjisë-Çështje tjera ndërsektoriale.  ( fq. 20,21,22) 

 

Sipas të dhënave nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimin Hapësinor deri në kohën kur është 

përgatit raporti ka identifikuar 962 familje që nuk kanë kushte të përshtatshme për banim. Numri 

i identifikimit të familjeve që nuk kanë kushte të përshtatshme për banim është identifikuar nga 

hartimi i programeve trevjeçare të banimit nëpër 27 Komuna të Republikës së Kosovës. Në 

Kosovë prej tyre 8 programe janë në fuqi (Deçan, Fushë Kosovë, Kaçanik, Lipjan, Malishevë, 

Mitrovicë e Jugut, Pejë, Shtime), kurse në 13 programe kanë skaduar programi (Ferizaj, Gjakovë, 

Graçanicë, Hani i Elezit, Kamenicë, Klinë, Obiliq, Podujevë, Rahovec dhe Vushtrri) dhe 6 

programe janë draft (Gjilan, Novobërda, Prishtinë, Ranillug, Suharekë dhe Viti)  

 

Deri me tani, gjatë vitit 2018 janë hartuar 4 programe trevjeçare të banimit, të cilat janë në 

Komunën e Deçanit, Fushë Kosovës, Kaçanikut dhe Pejës. 

Përmes projektit “Banimi e drejtë themelore njerëzore” të zbatuar në bashkëpunim Ministria së 

bashku me organizatën joqeveritare Development Together (DT), ku është përkrahur për të 

draftuar programin në 10 Komuna. 

Tabela : Gjendja e programeve trevjeçare te banimit (ptb) ne komuna 2018 

GJENDJA E PROGRAMEVE TREVJEÇARE TE BANIMIT (PTB) NE KOMUNA 2018 

Nr. Komuna  Programet trevjeçare i Komunës  

Numri i kerkesave Rom 
ashkali egjiptian 

1 Deçan 2018-2021 553 

2 Dragash     

3 Ferizaj 2014-2016 1 

4 Fushë  Kosovë 
2014-2016  1 

2018-2020 6 

5 Gjakovë 2014-2016 / 

6 Gjilan Draft/ne pritje / 

7 Gllogovc (Drenas)   / 

8 Gracanica 2014-2016 / 

9 Hani I Elezit 2014-2016 / 

10 Istog   / 
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11 Junik   / 

12 Kaçanikë 2018-2021 / 

13 Kamenicë 2013-2015 20 

14 Klinë 2013-2016 46 

15 Kllokot   / 

16 Leposaviq   / 

17 Lipjan 
2013-2015 / 

2016-2019 100 

18 Malishevë 2017-2020 1 

19 Mamush     

20 Mitrovicë e Jugut  2016-2019 23 

21 Mitrovicë e Veriut     

22 Novobërdë Draft/në pritje   

23 Obiliq 2015-2017 150 

24 Partesh     

25 Pejë 2018-2021  13 

26 Podujevë 2015-2017 5 

27 Prishtinë Draft/në pritje   

28 Prizren     

29 Rahovec 2013-2015 26 

30 Ranillug Draft/në pritje / 

31 Shtërpcë 2014-2016 8 

32 Shtime 2017-2019 5 

33 Skënderaj     

34 Suharekë Draft/në pritje   

35 Viti Draft/në pritje   

36 Vushtrri 2015-2017 4 

37 Zubin Potok     

38 Zveçan     

Gjithsejt numri i kërkesave 962 
  

  

PTB - legjenda e shenjëzimit Nr 
 

PTB në fuqi 8  
PTB nuk e kan e te hartuar 13  
PTB u ka skaduar  12  
PTB draft  6  
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Sfidat  

 

Gjatë monitorimit të zbatimit të Strategjisë dhe Planit të veprimit për përfshirjen e komuniteteve 

rom dhe  ashkali në nivel lokal, tregon se ka vështirësi specifike që kanë penguar zbatimin e 

Strategjisë dhe Planit të veprimit në nivel lokal. Pengesat kryesore janë: 

 

 Koordinimi dhe komunikimi jo i mjaftueshëm në mes të ZKKK-ve dhe drejtorive përkatëse 

në komuna. 

 

 Mos funksionalizimi i Komiteteve Komunale Veprues  në disa komuna. 

 

 Mungesë e njohurive për detyrat e përgjegjësit e Komitetit Komunal Veprues në disa 

komuna. 

 

 Buxhet i pamjaftueshëm në nivel lokal.  

 

 Buxhet i pamjaftueshëm për Zyret Komunale për komuniteteve në nivel lokal për zbatimin 

e Strategjisë dhe Planit të veprimit për përfshirjen e komuniteteve rom dhe ashkali në 

shoqërinë kosovare 2017-2021. 

 

 Numër shumë i ulët i fëmijëve nga komunitetet rom dhe ashkali në arsimin parashkollor 

në nivel të komunave.  

 

 Mungesë të njohurive të komuniteteve rom dhe ashkali për përgatitjen  për qasje në tregun 

e punës. 

 

 Numri i ulet të punësuarve në sektorin publik.    

 

 

 

Rekomandimet  

 

 Të bëhet funksionalizimi I Komunitetit Komunal Veprues në ato komuna që nuk e kanë 

funksionalizuar ende. 

 Fuqizimi dhe ngritja e kapaciteteve të komuniteteve komunale Veprues, sidomos të 

koordinatorëve të Komuniteteve Komunal Veprues. 

 

 Të sigurohet buxhet të mjaftueshme financiare në komuna, për zbatimin e duhur të 

aktiviteteve të parapara në kuadër të Planit të veprimit të Strategjisë. 

 

 Të sigurohet buxhet mjaftueshëm për Zyret Komunale për Komunitete në komuna për 

zbatimin e duhur të aktiviteteve të parapara në kuadër të Planit të veprimit të Strategjisë 
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 Përvojat dhe praktikat më të mira të identifikuar në nivelin lokal të merren në konsideratë 

dhe të përdoren edhe në komunat e tjera. 

 

 Të identifikohen masat e mundshme afirmative (p.sh. lirimi nga tarifa) për të mbështetur 

përfshirjen e fëmijëve nga komunitetet rom dhe ashkali në arsimin parashkollor në nivel të 

komunave. 

 

 Të bëhet me tepër përpjekje për ngritjen e njohurive dhe kapaciteteve të pjesëtarëve të 

komuniteteve rom  dhe ashkali me qëllim të rritjes së mundësive të tyre.  

 Të shtohen përpjekjet për të rekrutuar pjesëtarë të komuniteteve rom dhe ashkali në 

institucione. 
 

 

 

 

 

 


