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MF Ministria e Financave 

MSH Ministria e Shëndetësisë 

MPB Ministria e Punëve të Brendshme 

MPMS  Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale  

IKSHP Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike 
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RCC Këshilli për Bashkëpunim Rajonal 
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Historiku  
 

Sipas regjistrimit të popullsisë në vitin 2011, rreth 35,784 banorë të Republikës së Kosovës i përkasin 

komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian (RAE), nga të cilët 8,824 janë Rom, 15,436 janë Ashkalinj 

dhe 11,524 janë Egjiptianë. Megjithatë, është e vështirë të vlerësohet numri i tyre aktual. Në anën 

tjetër, përvoja na tregon që shumë rom, ashkali dhe egjiptianë nuk e shpalosin identitetin e tyre gjatë 

regjistrimeve të popullsisë; në anën tjetër, shumë nga ata janë larguar nga Kosova që nga viti 2011 

nëpërmjet migrimit të vazhdueshëm, i cili është fenomen me të cilin Kosova është duke u përballur për 

të gjitha komunitetet, përfshirë komunitetin shumicë. Arsyeja për emigrim qëndron në nivelin e lartë të 

varfërisë dhe shkallën shumë të lartë të papunësisë në Kosovë. 

 

Në dy dekadat e fundit, institucionet e Kosovës, së bashku me partnerët ndërkombëtarë, kanë zhvilluar 

korniza ligjore dhe politika shumë të avancuara në bazë të standardeve dhe praktikave më të mira 

ndërkombëtare për të gjitha komunitetet. Në Kushtetutën e Kosovës, Romët, Ashkalitë dhe Egjiptianët 

njihen si tri komunitete të ndara etnike që jetojnë në Kosovë. Me kushtetutë garantohet gëzimi i të 

drejtave individuale dhe kolektive në harmoni me standardet ndërkombëtare dhe vendore të drejtave të 

njeriut dhe të drejtave të minoriteteve. Ligji për Mbrojtjen dhe Promovimin e të Drejtave të 

Komuniteteve (neni 9.2) i referohet në veçanti Romëve, Ashkalinjve dhe Egjiptianëve dhe 

“konsiderim i veçantë” i kushtohet Romëve, Ashkalinjve dhe Egjiptianëve. 

 

Megjithatë, vetëm korniza e mirë ligjore nuk mjafton për mirëqenien e njerëzve. Nivelet e larta të 

varfërisë janë të dukshme në zonat rurale dhe grupet minoritare përballen me vështirësi për avancim 

në arsim dhe karrierë. Rezultatet e dobëta në tregun e punës dhe përfshirjen sociale rrjedhin nga 

faktorë të shumë të ndërlidhur, përfshirë modelet e kërkesës së punës, mospërputhjet e aftësive, 

efikasiteti i kufizuar i mekanizmave për ndërmjetësim në tregun e punës, sistemet e arsimit të lartë jo 

të harmonizuara në mënyrë adekuate me cilësi nën mesatare, rrjetet joefikase të sigurisë sociale me 

dekurajime të integruara për të punuar. Kosova përballet me vështirësi për të siguruar 

disponueshmërinë e të dhënave të besueshme për të matur dhe vlerësuar progresin. 

 

Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP) e Agjencisë së Statistikave të Kosovës, e publikuar në prill të vitit 

2018, thekson pjesëmarrjen e ulët në tregun e punës me 42.8 % (AKS, AFP 2017), në veçanti te të 

rinjtë dhe femrat dhe shkallën e lartë të papunësisë (30.5%). Rreth dy të tretat e popullsisë aktive në 

moshë të punës është joaktive (57.2%). Shkalla e papunësisë te të rinjtë (15-24 vjeç) është mbi 52.7%. 

Shkalla e NEET për të rinjtë e moshës 15-24 vjeç është rreth 27.4 %. 

 

Në kontekst të këtyre aspekteve sfiduese dhe si përgjigje dhe për tejkalimin e këtyre sfidave, Qeveria e 

Kosovës, me mbështetjen e BE-së dhe partnerëve tjerë institucionalë, ka zhvilluar korniza koherente 

dhe shumësektoriale të politikave duke shtjelluar vizionin sektorial të vitit 2020 për të trajtuar sfidat 

afatmesme dhe afatgjata në punësim, AAP dhe përfshirje sociale për të gjitha komunitetet në Kosovë. 

Në lidhje me arsimin, punësimin, mirëqenien sociale dhe banimin e komunitetit Rom dhe Ashkali, 

Qeveria e Kosovës ka përshtatur dhe miratuar Strategjinë për Përfshirjen e Romëve dhe Ashkalive në 

Shoqërinë Kosovare 2017-2021. Masat e parapara në strategji janë duke u zbatuar nga ministritë 

përkatëse, si MASHT, MPMS, MF, MSH, MMPH, MBPZHR dhe MPB dhe duke u koordinuar nga 

Zyra për Qeverisje të Mirë në kuadër të Zyrës së Kryeministrit në Kosovë. 

 

Kjo nënkupton rifokusim të roleve dhe funksioneve kryesore drejt implementimit dhe monitorimit të 

strategjive, mbikëqyrjes dhe përdorimit të rezultateve për politikë-bërje më të mirë. Prioritetet e 
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ardhshme janë ofrimi adekuat i resurseve për zbatim dhe mekanizma efikas për monitorim për të 

siguruar zbatimin aktual.  

Ky raport jep disa informacione të përzgjedhura mbi zbatimin e Strategjisë për Integrimin e Romëve 

për vitin 2018. 

 

Qeveria e Kosovës (QK), në koordinim me Pikën Kombëtare të Kontaktit për Romët (PKKR) dhe 

duke përfshirë 7 ministri, gjegjësisht Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS), Ministrinë e 

Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT), Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor 

(MMPH), Ministrinë e Shëndetësisë (MSH), Ministrinë e Financave (MF) dhe Ministrinë e 

Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL), ka hartuar në vitin 2017 Strategjinë për Përfshirjen e 

Komuniteteve Rom dhe Ashkali në Shoqërinë Kosovare 2017-2021. Strategjia dhe Plani i saj i 

Veprimit janë aprovuar nga QK dhe janë në fazë të zbatimit. 

 

Procesi i zhvillimit të strategjisë ka përfshirë aktorë dhe akterë kryesorë ndërkombëtarë dhe lokalë dhe 

është vazhdim i Strategjisë paraprake për Integrimin e Komuniteteve RAE në Kosovë 2009-2015, me 

përjashtim që strategjia aktuale përfshinë vetëm Komunitetin Rom dhe Ashkali. 

 

Prandaj, kur nuk ka pasur të dhëna në dispozicion, ky raport përmban vetëm të dhëna për Komunitetin 

Rom dhe Ashkali, pa komunitetin Egjiptian, dhe për qëllime të formatit të raportit dhe për ta ruajtur 

vazhdimësinë dhe për të mundësuar krahasimin me vendet tjera, rezultatet e arritura dhe treguesit për 

Romët dhe Ashkalinjtë janë përmbledhur së bashku. Ky është dallimi në krahasim me raportin e viteve 

paraprake. Megjithatë, të dhëna të detajuara për secilin komunitet mund të gjenden në 

inventarin/përmbledhjen grafike të treguesve në seksionin e shtojcës. 
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Aranzhimi institucional  
Informacione të përgjithshme  

Viti raportues  2018 

Vendi  Kosovë – Prishtinë 

Strategjia Strategjia për Përfshirjen e Komuniteteve Rom dhe Ashkali në 

Shoqërinë Kosovare  

Periudha  2017-2021 

Link-u për shkarkim http://kryeministri-ks.net/wp-content/uploads/docs/ANG-

STRATEGJIA_P%C3%8BR_P%C3%8BRFSHIRJEN_E_KOMUNITE

TEVE_ROM_DHE_ASHKALI_N%C3%8B_SHOQ%C3%8BRIN%C3

%8B_KOSOVARE_2017-2021.pdf  

Plani i Veprimit Plani i Veprimit i Strategjisë për Përfshirjen e Komuniteteve Rom dhe 

Ashkali në Shoqërinë Kosovare  

Periudha 2017-2021 

Link-u për shkarkim http://kryeministri-ks.net/wp-content/uploads/docs/ANG-

STRATEGJIA_P%C3%8BR_P%C3%8BRFSHIRJEN_E_KOMU

NITETEVE_ROM_DHE_ASHKALI_N%C3%8B_SHOQ%C3%

8BRIN%C3%8B_KOSOVARE_2017-2021.pdf  

Konkluzionet 

operacionale  

Konkluzionet “Seminari mbi komunitetet romë, ashkali dhe egjiptian në 

Kosovë dhe më gjerë -2015-Politikat dhe Zotimet” i mbajtur më 12 

nëntor 2015 janë në dispozicion në linkun më poshtë 

Link-u për shkarkim http://kryeministri-ks.net/wp-

content/uploads/docs/Konkluzionet_nga_Seminari_per_komunitetet_ro

mashkali_dhe_egjiptian12_11_2015.pdf   

Kapitulli 23 Plani i 

Veprimit  

 

Link-u për shkarkim  

  

Pika Kombëtare e Kontaktit për Romët  

Emri, MBIEMRI  Habit Hajredini 

Pozita Drejtor  

Pika Kombëtare e Kontaktit për Romët  

Departamenti Drejtor i Zyrës për Qeverisje të Mirë, të Drejta të Njeriut, Mundësi të 

Barabarta dhe Kundër Diskriminim. 

Zyra e Kryeministrit, Republika e Kosovës 

 

Institucioni Zyra e Kryeministrit, Republika e Kosovës 

E-mail habit.hajredini@rks-gov.net 

Telefon fiks # 0381 38 20014070 

Telefon mobil #  

Roli (përshkruaj)  Mbikëqyrja e zbatimit të Strategjisë dhe Planit të Veprimit; 

 Trajtimi i çështjeve të ndërlidhura me zbatimin e Planit të Veprimit  

 Monitorimi dhe vlerësimi i zbatimit të strategjisë dhe planit të 

veprimit 

  

Mbështetja teknike/sekretariati i Pikës Kombëtare të Kontaktit për Romët 

http://kryeministri-ks.net/wp-content/uploads/docs/ANG-STRATEGJIA_P%C3%8BR_P%C3%8BRFSHIRJEN_E_KOMUNITETEVE_ROM_DHE_ASHKALI_N%C3%8B_SHOQ%C3%8BRIN%C3%8B_KOSOVARE_2017-2021.pdf
http://kryeministri-ks.net/wp-content/uploads/docs/ANG-STRATEGJIA_P%C3%8BR_P%C3%8BRFSHIRJEN_E_KOMUNITETEVE_ROM_DHE_ASHKALI_N%C3%8B_SHOQ%C3%8BRIN%C3%8B_KOSOVARE_2017-2021.pdf
http://kryeministri-ks.net/wp-content/uploads/docs/ANG-STRATEGJIA_P%C3%8BR_P%C3%8BRFSHIRJEN_E_KOMUNITETEVE_ROM_DHE_ASHKALI_N%C3%8B_SHOQ%C3%8BRIN%C3%8B_KOSOVARE_2017-2021.pdf
http://kryeministri-ks.net/wp-content/uploads/docs/ANG-STRATEGJIA_P%C3%8BR_P%C3%8BRFSHIRJEN_E_KOMUNITETEVE_ROM_DHE_ASHKALI_N%C3%8B_SHOQ%C3%8BRIN%C3%8B_KOSOVARE_2017-2021.pdf
http://kryeministri-ks.net/wp-content/uploads/docs/ANG-STRATEGJIA_P%C3%8BR_P%C3%8BRFSHIRJEN_E_KOMUNITETEVE_ROM_DHE_ASHKALI_N%C3%8B_SHOQ%C3%8BRIN%C3%8B_KOSOVARE_2017-2021.pdf
http://kryeministri-ks.net/wp-content/uploads/docs/ANG-STRATEGJIA_P%C3%8BR_P%C3%8BRFSHIRJEN_E_KOMUNITETEVE_ROM_DHE_ASHKALI_N%C3%8B_SHOQ%C3%8BRIN%C3%8B_KOSOVARE_2017-2021.pdf
http://kryeministri-ks.net/wp-content/uploads/docs/ANG-STRATEGJIA_P%C3%8BR_P%C3%8BRFSHIRJEN_E_KOMUNITETEVE_ROM_DHE_ASHKALI_N%C3%8B_SHOQ%C3%8BRIN%C3%8B_KOSOVARE_2017-2021.pdf
http://kryeministri-ks.net/wp-content/uploads/docs/ANG-STRATEGJIA_P%C3%8BR_P%C3%8BRFSHIRJEN_E_KOMUNITETEVE_ROM_DHE_ASHKALI_N%C3%8B_SHOQ%C3%8BRIN%C3%8B_KOSOVARE_2017-2021.pdf
http://kryeministri-ks.net/wp-content/uploads/docs/Konkluzionet_nga_Seminari_per_komunitetet_romashkali_dhe_egjiptian12_11_2015.pdf
http://kryeministri-ks.net/wp-content/uploads/docs/Konkluzionet_nga_Seminari_per_komunitetet_romashkali_dhe_egjiptian12_11_2015.pdf
http://kryeministri-ks.net/wp-content/uploads/docs/Konkluzionet_nga_Seminari_per_komunitetet_romashkali_dhe_egjiptian12_11_2015.pdf
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Emri, MBIEMRI  Keriman Sadikay 

Pozita Zyrtare e Larë për Barazi dhe Komunitete  

Departamenti Zyra për Qeverisje të Mirë  

Institucioni Zyra e Kryeministrit 

E-mail Keriman.Sadikay@rks-gov.net 

Telefon fiks. #  

Telefon mobil # +383 38 200 146 33 

Roli (përshkruaj)  Koordinimi i zbatimit të strategjisë me pikat e kontaktit  

 Monitorimi dhe vlerësimi i zbatimit të strategjisë  

 Roli në procesin e monitorimit dhe vlerësimit të strategjisë përmes 

mbledhjes së informacioneve dhe përgatitjes së raportit mbi zbatimin 

e masave të strategjisë.  

  

Organi ndërdisiplinor  

Arsim 

Emri, MBIEMRI  Nazan Safçi 

Pozita Shef i Divizionit për Arsim të Komuniteteve  

Institucioni Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë 

E-mail/Telefoni # Nazan.safci@rks-gov.net  +38338213934 

Punësim 

Emri, MBIEMRI  Gani Ismajli 

Pozita Shef i Njësisë për Trajnim dhe Certifikim 

Institucioni Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale  

E-mail/Telefoni # Gani.Ismajli@rks-gov.net  

Shëndetësi 

Emri, MBIEMRI Sanie Kiçmari  

Pozita Shefe e Divizionit për të Drejta të Qytetarëve për Kujdes Shëndetësor 

Institucion Ministria e Shëndetësisë  

E-mail/Telefoni # Sanie.kicmari@rks-gov.net  +3833820024127 

Banim 

Emri, MBIEMRI Merita Dalipi  

Pozita Zyrtare e Lartë për Banim Social  

Institucioni Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor  

E-mail/Telefoni # Merita.Dalipi@rks-gov.net  +3813820032416 

Regjistrimi civil  

Emri, MBIEMRI Jahe Tolaj 

Pozita Zyrtare për Persona të Riatdhesuar  

Institucioni Ministria e Punëve të Brendshme  

E-mail/Telefoni #   

Buxheti shtetëror 

Emri, MBIEMRI Azem Reqica 

Pozita Analist i Buxhetit 

Institucioni Ministria e Financave  

E-mail/Telefoni # azem.reqica@rks-gov.net   

Financimi nga IPA  

Emri, MBIEMRI  

mailto:azem.reqica@rks-gov.net
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Pozita  

Institucioni  

E-mail/Telefoni #   

Statistikat shtetërore  

Emri, MBIEMRI Vjollca Berisha 

Pozita Zyrtare e Statistikave Vitale  

Institucioni Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) 

E-mail/Telefoni # Vjollca.r.berisha@rks-gov.net +383 038 200-311-45 

   

Emri, MBIEMRI Elvira Tahiri  

Pozita Zyrtare e Statistikave të Popullsisë  

Institucioni Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) 

E-mail/Telefoni # Elvira.tahiri@rks-gov.net  +383 044 425 836          

Mosdiskriminimi  

Emri, MBIEMRI Znj. Keriman Sadikay 

Pozita Zyrtare e Lartë për Barazi dhe Komunitete 

Institucioni Zyra e Kryeministrit  

E-mail/Telefoni # Keriman.Sadikay@rks-gov.net +383 38 200 146 33 

Barazia gjinore  

Emri, MBIEMRI Edi Gusia 

Pozita Udhëheqëse e Agjencisë 

Institucioni Agjencia për Barazi Gjinore 

E-mail/Telefoni #   

Mbrojtja sociale dhe zvogëlimi i varfërisë 

Emri, MBIEMRI Ganimete Shala 

Pozita Shefe e Divizionit për Shërbime Sociale 

Institucioni Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS) 

E-mail/Telefoni # Ganimete.shala@rks-gov.net +383 38 200 260 lok. 027 

Angazhimi në nivel lokal  

Emri, MBIEMRI Faketa Kuka 

Pozita Udhëheqëse e Divizionit  

Institucioni Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal  

E-mail/Telefoni # fakete.kuka@rks-gov.net +383 38 200 35 610 

Çështje tjera (asistenca sociale) 

Emri, MBIEMRI Ylfete RAMOSAJ-ABAZI 

Pozita Zyrtare e Lartë për Statistika 

Institucioni Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS) 

E-mail/Telefoni # ylfete.ramosaj@rks-gov.net +383 38 212 308 lok. 26-158 

Përfaqësuesit e burrave dhe grave të komunitetit rom 

Emri, MBIEMRI  

Pozita  

Institucioni  

E-mail/Telefoni #   

Mandati i bordit ndërdisiplinor dhe anëtarëve të tij 

Roli në planifikim  

 

 Pjesëmarrja në grupin punues gjatë procesit të hartimit të strategjisë 

 Propozimi i masave shtesë në kuadër të ministrive përkatëse, 

mailto:Vjollca.r.berisha@rks-gov.net
mailto:Elvira.tahiri@rks-gov.net
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agjencive qeveritare në mënyrë që të përmbushen obligimet që dalin 

nga strategjia; 

Roli në konsultime  Shërben si platformë për shkëmbim të informacioneve ndërmjet 

departamenteve brenda ministrive përkatëse, agjencive qeveritare, 

zyrave, organizatave ndërkombëtare dhe organizatave tjera 

joqeveritare 

Roli në buxhetim   Propozimi te partnerët ndërkombëtarë i aktiviteteve të Planit të 

Veprimit që nuk janë të mbuluara me buxhetin e ministrisë që mund 

të jenë në sferën e interesit të tyre dhe për të cilat nevojitet 

mbështetje financiare nga donatorët 

 Monitorimi i fondeve të ndara nga buxheti i ministrisë në lidhje me 

resurset e nevojshme financiare për zbatimin e aktiviteteve të 

përcaktuara në dokumentin e planit të veprimit 

Roli në integrim   Menaxhimi i veprimeve me departamentet brenda ministrive 

përkatëse, agjencive qeveritare, etj. 

Roli në koordinim   Koordinimi i veprimeve brenda ministrisë/agjencive relevante 

qeveritare, përfshirë ZQM për zbatimin e objektivave strategjike; 

Roli në zbatim   Inicimi i veprimeve të nevojshme ligjore për përmbushjen e 

obligimeve që dalin nga objektivat strategjike; 

Roli në raportim   Përgatitja e raportit vjetor për ZQM 

Roli në monitorim   Monitorimi i zbatimit të objektivave strategjike brenda ministrisë 

përkatëse 

 Vlerësimi i përmbushjes së objektivave të parapara në planin e 

veprimit. 

Afati kohor dhe dokumentacione 

Periudha e mandatit 5 vjet 

Shpeshtësia e takimeve Së paku çdo 2 muaj 

Lista datave të takimeve  

Ueb-faqja  

Dokumente  
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Masat sipas fushave prioritare  
 

Arsim 
Qëllimi: Pjesëmarrje dhe mundësi të rritura në arsim 

Rritja e pjesëmarrjes dhe sigurimi i mundësive për zhvillim cilësor personal, trajnim dhe arsim për 

anëtarët e komuniteteve rom dhe ashkali. 

Buxheti i përgjithshëm 5,918,851 euro  

  

Buxheti i planifikuar 

(2018) 

1,479,713 euro 

Buxheti i shpenzuar 

(2018) 

1,221,875 euro 

 

Treguesi 1 Përfshirja e fëmijëve të komuniteteve rom dhe ashkali në arsimin 

parashkollor 

 Gjithsej nga 

komuniteti rom 

Femra nga 

komuniteti rom 

Popullsia e 

përgjithshme 

Pika fillestare (2016) 53.9% n/p n/p 

Pika e referimit (2019) 70% n/p n/p 

Arritja (2017) 24% (2017RRS) 22% (2017RRS) 29% (2017RRS) 

Arritja (2018)    

 

Treguesi 2 Përfshirja e fëmijëve të komuniteteve rom dhe ashkali në arsimin fillor 

 

Gjithsej nga 

komuniteti rom 

Femra nga 

komuniteti rom 

Popullsia e 

përgjithshme 

Pika fillestare (2016) 85.3% n/p n/p 

Pika e referimit (2019) 95 % n/p n/p 

Arritja (2017) 72% (2017RRS) 71% (2017RRS) 93% (2017RRS) 

Arritja (2018)    

 

Treguesi 3 

Përfshirja e fëmijëve të komuniteteve rom dhe ashkali në arsimin e 

mesëm të ulët 

 

Gjithsej nga 

komuniteti rom 

Femra nga 

komuniteti rom 

Popullsia e 

përgjithshme 

Pika fillestare (2016) 65% n/p n/p 

Pika e referimit (2019) 85% n/p n/p 

Arritja (2017) n/p n/p n/p 

Arritja (2018)    

 

Treguesi 4 

Përfshirja e fëmijëve dhe të rinjve të komuniteteve rom dhe ashkali në 

arsimin e mesëm të lartë 

 

Gjithsej nga 

komuniteti rom 

Femra nga 

komuniteti rom 

Popullsia e 

përgjithshme 

Pika fillestare (2016) 30.30% n/p n/p 

Pika e referimit (2019) 50% n/p n/p 
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Arritja (2017) n/p n/p n/p 

Arritja (2018)    

 

Treguesi 5 Indeksi i barazisë gjinore për komunitetet rom dhe ashkali: Niveli fillor 

 

Gjithsej nga 

komuniteti rom 

Femra nga 

komuniteti rom 

Popullsia e 

përgjithshme 

Pika fillestare (2016) 1.0 n/a n/p 

Pika e referimit (2019) 1.0 n/a n/p 

Arritja (2017) n/p n/a n/p 

Arritja (2018)    

 

Treguesi 6 

Indeksi i barazisë gjinore për komunitetet rom dhe ashkali: Niveli i 

mesëm i ulët 

 

Gjithsej nga 

komuniteti rom 

Femra nga 

komuniteti rom 

Popullsia e 

përgjithshme 

Pika fillestare (2016) 0.94 n/a n/a 

Pika e referimit (2019) 1.0 n/a n/a 

Arritja (2017) n/a n/a n/a 

Arritja (2018) n/a n/a n/a 

 

Treguesi 7 

Indeksi i barazisë gjinore për komunitetet rom dhe ashkali: Niveli i 

mesëm i lartë 

 

Gjithsej nga 

komuniteti rom 

Femra nga 

komuniteti rom 

Popullsia e 

përgjithshme 

Pika fillestare (2016) 0.8 n/a n/p 

Pika e referimit (2019) 0.9 n/a n/p 

Arritja (2017) n/p n/a n/p 

Arritja (2018)    

 

Treguesi 8 Përfshirja e fëmijëve të riatdhesuar në sistemin e arsimit 

 

Gjithsej nga 

komuniteti rom 

Femra nga 

komuniteti rom 

Popullsia e 

përgjithshme 

Pika fillestare (2016) n/p n/p n/p 

Pika e referimit (2019) n/p n/p n/p 

Arritja (2017) n/p n/p n/p 

Arritja (2018)    

 

Treguesi 9 Ulja e niveleve të braktisjes në arsimin e detyrueshëm 

 

Gjithsej nga 

komuniteti rom 

Femra nga 

komuniteti rom 

Popullsia e 

përgjithshme 

Pika fillestare (2016) 0.20% n/p n/p 

Pika e referimit (2019) <0.1% n/p n/p 

Arritja (2017) n/p n/p n/p 

Arritja (2018)    

 

Treguesi 10 Ulja e niveleve të braktisjes në arsimin e mesëm të lartë 
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Gjithsej nga 

komuniteti rom 

Femra nga 

komuniteti rom 

Popullsia e 

përgjithshme 

Pika fillestare (2016) 1.7% n/p n/p 

Pika e referimit (2019) <1% n/p n/p 

Arritja (2017) n/p n/p n/p 

Arritja (2018)    
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Objektivi 1:  Pjesëmarrje e përmirësuar në arsim 

Pjesëmarrja e përmirësuar në arsim nga anëtarët e komuniteteve rom dhe ashkali 

Buxheti i përgjithshëm 1,956,201 euro 

  

Buxheti i planifikuar 

(2018) 

489,050 euro 

Buxheti i shpenzuar 

(2018) 

Euro 

 

Treguesi Nr. i nxënësve në arsimin parashkollor 

 

Gjithsej nga 

komuniteti rom 

Femra nga 

komuniteti rom 

Popullsia e 

përgjithshme 

Pikënisja (2016)    

Pika e referimit (2019)    

Arritja (2017)    

Arritja (2018) 380   

 

Treguesi Nr. i personave që braktisin shkollën para kohe 

 

Gjithsej nga 

komuniteti rom 

Femra nga 

komuniteti rom 

Popullsia e 

përgjithshme 

Pikënisja (2016)    

Pika e referimit (2019)    

Arritja (2017)    

Arritja (2018) 71   

 

Masat në kuadër të këtij objektivi të zbatuara gjatë vitit 2018 

M 1.1.1 Inkurajimi dhe mbështetja e pjesëmarrjes në arsimin 

parashkollor 

Buxheti i planifikuar 

(2018) 

52,000 euro 

 Aktivitetet e kryera 

 

MASHT-i ka përshtatur/miratuar politika dhe ka ndërmarrë 

aktivitete për të inkurajuar dhe promovuar regjistrimin e 

fëmijëve të komuniteteve rom dhe ashkali në institucionet 

publike të arsimit parafillor. 

MASHT ka përshtatur/miratuar Udhëzimin Administrativ Nr. 

19/2016 për përfshirjen e fëmijëve në arsimin parashkollor. 

Sipas këtij Udhëzimi Administrativ fëmijët që i përkasin 

grupeve të cenueshme, fëmijët e familjeve që përfitojnë nga 

ndihma sociale nga të gjitha komunitetet, dhe të gjithë fëmijët 

e komuniteteve rom dhe ashkali janë të liruar nga pagesa e 

tarifës.  

Pagesat e regjistrimit duhet të jenë subvencione nga komunat 

përkatëse për të gjithë fëmijët e grupeve të cenueshme dhe të 

Buxheti i shpenzuar 

(2018) 

52,000 euro 
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komuniteteve rom dhe ashkali. 

Rezultatet e arritura 

Numri i fëmijëve që i përkasin komunitetit rom dhe ashkali që 

ndjekin institucionet parashkollore të arsimit ka arritur në 380 

fëmijë. 

 

Kjo paraqet një rritje prej 400% në krahasim me vitin e kaluar 

ku ishin vetëm 90 fëmijë 

 

 Gjithsej nga komuniteti 

rom 

Femra nga komuniteti rom  Popullsia e 

përgjithshme 

 380 190 5,892 

 

M 1.1.2 Hartimi i planeve të veprimit për parandalimin e braktisjes 

së shkollës dhe të mosregjistrimit në shkollë në të gjitha 

komunat 

Buxheti i planifikuar 

(2018) 

Euro 

  

Aktivitetet e kryera 

Në vitin 2017, MASHT ka hartuar një kornizë solide ligjore, 

manuale dhe infrastrukturë shkollore për parandalimin e 

nxënësve nga braktisja e shkollës dhe nga mosregjistrimi në 

shkollë.  

 

Më vonë në 2018, MASHT-i ka themeluar Ekipe punuese për 

përcjelljen, adresimin dhe parandalimin e braktisjes së shkollës 

dhe mosvijimit të shkollës për të gjitha komunitetet, përfshirë 

komunitetet rom dhe ashkali. Këto ekipe punuese përbëhen nga 

tre nivele, niveli qendror - MASHT-i -, DKA-ja dhe shkollat.  

 

Në vitin 2018, janë hartuar dy plane veprimi, ku është miratuar 

dhe është ndarë buxheti, dhe është monitoruar një plan 

veprimi. 

Rezultatet e arritura 

Aktivitetet për parandalimin e braktisjes së shkollës dhe 

mosregjistrimit në shkollë të fëmijëve të komuniteteve rom dhe 

ashkali kanë arritur rezultatet e mëposhtme: 

 

Numri i personave që braktisin shkollën ka rënë në 71 nxënës 

për vitin shkollor në vitin 2018. Kjo paraqet një rënie prej 16 

personave që kanë braktisur shkollën ose 19% në krahasim me 

vitin e kaluar. 

 

Buxheti i shpenzuar 

(2018) 

Euro  
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Kur krahasojmë këtë rezultat me braktisjen e shkollës në 

2015/2016 me 226 persona që kanë braktisur shkollën, 

konstatojmë se është arritur një ulje prej 300% në shkallën e 

braktisjes së shkollës në vetëm 3 vjet. 

 

 Gjithsej nga komuniteti 

rom 

Femra nga komuniteti rom  Popullsia e 

përgjithshme 

 71 30  

 

M 1.1.3 Masat nxitëse për lehtësimin e regjistrimit të fëmijëve romë 

dhe ashkali në arsimin e mesëm të lartë 

Buxheti i planifikuar 

2018) 

152,100 euro 

  

Aktivitetet e kryera 

 

Për të lehtësuar regjistrimin e fëmijëve romë dhe ashkali në 

arsimin e mesëm të ulët dhe të mesëm të lartë, MASHT-i ka 

prezantuar masa nxitëse, të tilla si bursat për nxënësit romë dhe 

ashkali të shkollave të mesme. 

 

MASHT-i në bashkëpunim me donatorët, përkatësisht Fondin 

e Edukimit të Romëve, HEKS, VoRAE, KFOS, përmes 

Projektit të BE-së 'EU SIMRAES' kanë ndarë 405 bursa për 

studentët në klasat (10, 11, 12) dhe (I, II, III). 

Bursat shpërndahen në formë të disa kësteve dhe secili student 

merr një shumë prej 300 eurosh. 

Rezultatet e arritura 

Gjithsej, MASHT-i në bashkëpunim me donatorët dhe 

partnerët e tij, të tillë si REF-in, KFOS-in (EUSIMRAES2), 

VORAE-n dhe HEKS-in për vitin shkollor dhe vitin akademik 

2017/2018 ka ndarë 405 bursa për gjimnazistët romë dhe 

ashkali. 

Buxheti i shpenzuar 

(2018)  

152,100 euro 

 

 Gjithsej nga komuniteti 

rom 

Femra nga komuniteti rom  Popullsia e 

përgjithshme 

405 214  

 

M 1.1.4 Hartimi i planeve të individualizuara të arsimit për 

nxënësit e riatdhesuar 

Buxheti i planifikuar 

(2018) 

5,000 euro 

 
Aktivitetet e kryera 

TMASHT-i, në bashkëpunim me MPB-në dhe MPMS-në, ka 

siguruar në mënyrë të vazhdueshme programe riintegrimi për 

Buxheti i shpenzuar 

(2018) 

5,000 euro  
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fëmijët e riatdhesuar të komuniteteve rom, ashkali, egjiptas. 

MASHT-i, në bashkëpunim me GIZ-in, Departamentet 

Komunale të Arsimit (DKA) dhe Ministrinë e Brendshme 

(MPB) kanë ofruar orë mësimore plotësuese për fëmijët e 

kthyer. 

Organizimi i orëve mësimore plotësuese zhvillohet në shkollat 

ku ka fëmijë të kthyer dhe ku numri i orëve mësimore 

plotësuese për gjuhën dhe kulturën e përgjithshme është 60 orë 

mësimdhënie. 

Gjithsej 15 zyrtarë përgjegjës të përzgjedhur nga DKA-të për 

organizimin dhe monitorimin e trajnimeve plotësuese janë 

trajnuar nga MASHT-i në bashkëpunim me GIZ-in. Mësime 

plotësuese për fëmijët e riatdhesuar janë organizuar në 10 

komuna. 

MASHT-i në bashkëpunim me Këshillin e Evropës kanë 

hartuar libra shkollorë për mësuesit dhe studentët. Janë hartuar 

libra shkollorë të veçantë për mësimin plotësues për studentët e 

riatdhesuar. 

Rezultatet e arritura  

Përmes programeve të riintegrimit, një numër prej gjithsej 71 

fëmijëve nga komunitetet rom dhe ashkali janë riintegruar në 

sistemin arsimor dhe kanë përfituar nga orët mësimore 

plotësuese. 

 

 Gjithsej nga komuniteti 

rom 

Femra nga komuniteti rom  Popullsia e 

përgjithshme 

 71   

 

M 1.1.5 Zhvillimi i masave pozitive specifike dhe programeve 

themelore për të rritur regjistrimin dhe uljen e largimit në 

IAL për anëtarët e komuniteteve rom dhe ashkali 

Buxheti i planifikuar 

(2018) 

57,735 euro 

 
Aktivitetet e kryera 

Në vitet e mëparshme, MASHT-i dhe institucionet arsimore në 

Kosovë kanë siguruar libra shkollorë dhe materiale 

mësimore falas për nxënësit e të gjitha komuniteteve që 

ndjekin klasat 1-5. 

Në vitin 2018 kjo ofertë është përhapur dhe është zgjeruar me 

sigurimin e librave shkollorë dhe materialeve mësimore 

falas për të gjithë nxënësit në arsimin e detyrueshëm i cili 

përfshin klasat 1-9. 

Buxheti i shpenzuar 

(2018) 

57,735 euro 
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Rezultatet e arritura  

Librat shkollorë dhe materialet mësimore falas i janë 

dhuruar 4,951 nxënësve romë dhe ashkali që vijojnë klasat 

1-9. 

 

 Gjithsej nga komuniteti 

rom 

Femra nga komuniteti rom  Popullsia e 

përgjithshme 

 4,951 2,388 244,677 

 

M 1.1.5 Zhvillimi i masave pozitive specifike dhe programeve 

përgatitore për regjistrimin dhe mbajtjen e studentëve të 

komuniteteve rom dhe ashkali në IAL. 

Buxheti i planifikuar 

(2018) 

22,500 euro 

 
Aktivitetet e kryera  

MASHT-i dhe Institucionet Arsimore në Kosovë kanë filluar 

aplikimin e UA 09/2016 si një procedurë të rregullt vjetore për 

të ndarë bursa për të gjitha komunitetet në IAL. 

Thirrja për bursa shpallet çdo vit nga MASHT-i dhe procesi i 

përzgjedhjes bazohet në konkurrencë dhe merita, sipas 

kritereve të përcaktuara në Udhëzimin Administrativ Nr. 

12/2015 për Ndarjen e Bursave. 

Rezultatet e arritura 

Në vitin 2018 MASHT-i ka shpërndarë 62 bursa për të gjitha 

komunitetet. 

GIZ-i në bashkëpunim me VoRAE-n kanë mbështetur 150 

studentë romë dhe ashkali në arsimin e mesëm të lartë me 

50% të bursave. 

Në fund të vitit 2018, numri i studentëve romë dhe ashkali të 

regjistruar në Universitetin e Prishtinës, në nivelin 

Bachelor dhe Master arriti në 636. 

Në krahasim me vitin e kaluar ku janë regjistruar 33 studentë të 

rinj romë dhe ashkali, gjatë vitit akademik 2017/2018 ka 

pasur 45 studentë të rinj romë dhe ashkali të regjistruar, 

apo një rritje prej 30%. 

Buxheti i shpenzuar 

(2018) 

22,500 euro 

 

 Gjithsej nga komuniteti 

rom 

Femra nga komuniteti rom  Popullsia e 

përgjithshme 

 150 0 212 

 

M 1.1.5 Mentorizimi i 50 studentëve anëtarë të komuniteteve rom 

dhe ashkali 

Buxheti i planifikuar 

(2018) 

20,000 euro 
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Aktivitetet e kryera  

MASHT-i në bashkëpunim me KFOS-in (EUSIMRAES2) dhe 

VoRAE-n kanë mbështetur dhe financuar aktivitete të 

programit të mentorimit dhe tutorimit me qëllim të 

përmirësimit të mësimnxënies në arsimin e mesëm të lartë për 

komunitetin rom dhe ashkali. 

Rezultatet e arritura 

Rreth 50 mentorë/tutorë janë trajnuar nga programi dhe janë 

angazhuar që të mbështesin nxënësit në përmirësimin e 

mësimnxënies në arsimin e mesëm të lartë. 

 

Rreth 200 studentë romë dhe ashkali me ngecje në 

mësimnxënie  kanë përfituar në vitin akademik 2017/2018 nga 

ky komponent i mentorimit/tutorimit. 

 

Gjatë vitit të kaluar, numri i përfituesve romë dhe ashkali nga 

ky komponent ishte 121, dhe kjo tregon se 79 studentë më 

shumë kanë marrë pjesë në aktivitetet e tutorimit. 

 

Buxheti i shpenzuar 

(2018) 

20,000 euro 

 

 Gjithsej nga komuniteti rom Femra nga komuniteti rom

  

Popullsia e 

përgjithshme 

 200   

 

M 1.1.6 Mbështetja e programeve të arsimit për të rritur Buxheti i planifikuar 

(2018) 

10,000 euro 

 
Aktivitetet e kryera  

Një numër aktivitetesh lidhur me MP në terren janë ndërmarrë 

në fushat ku jetojnë anëtarët e komuniteteve RAE, për të 

përfshirë sa më shumë anëtarë të komuniteteve rom dhe 

ashkali në programet e arsimit profesional. 

 

MASHT-i ka organizuar javën e orientimit në karrierë dhe ka 

informuar nxënësit dhe prindërit për profilet në shkollat 

profesionale, 

Rezultatet e arritura 

Gjithsej 504 nxënës romë, ashakali dhe egjiptas në vitin 

shkollor 2017/2018 kanë vazhduar studimet në shkollat e 

mesme profesionale.  

Buxheti i shpenzuar 

(2018) 

10,000 euro 
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 Gjithsej nga komuniteti rom Femra nga komuniteti rom

  

Popullsia e 

përgjithshme 

 504   
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Objektivi 2: Përmirësimi i performancës së studentëve 

Përmirësimi i performancës së studentëve anëtarë të komuniteteve rom dhe ashkali 

Buxheti i përgjithshëm 3,907,650 euro 

  

Buxheti i planifikuar 

(2018) 

976,913 euro 

Buxheti i shpenzuar 

(2018) 

Euro 

  

 

 

Masat në kuadër të këtij objektivi të zbatuara gjatë vitit 2018 

M 1.2.1 Përcaktimi i treguesve specifikë gjinorë për anëtarët e 

komuniteteve rom dhe ashkali që do të përdoren nga 

sistemi SMIA 

Buxheti i planifikuar 

(2018) 

Euro 

 
Aktivitetet e kryera  

MASHT ka bërë vazhdimisht përpjekje për krijimin e një 

sistemi të qëndrueshëm dhe të besueshëm të menaxhimit të 

informatave në arsim (SMIA) dhe përkujdeset për azhurnimin 

e rregullt të tij. 

Gjithashtu, janë ndërmarrë aktivitete në fuqizimin e 

kapaciteteve kombëtare në menaxhimin dhe sigurimin e 

informacionit të besueshëm për planifikimin, monitorimin dhe 

vlerësimin e arsimit në Kosovë. 

Institucionet arsimore dhe shkollat në të gjitha nivelet në fillim 

të çdo viti shkollor kryejnë regjistrimin e nxënësve në SMIA. 

Rezultatet e arritura 

Një ekstrakt i të dhënave nga SMIA për informatat e nxënësve 

dhe studentëve sipas përkatësisë etnike tregon se 5.731 nxënës 

dhe studentë romë dhe ashkali janë të regjistruar në të 

gjitha institucionet arsimore në Kosovë. 

 

Një krahasim i të dhënave tregon se ka një rritje të numrit të 

nxënësve dhe studentëve romë dhe ashkali prej 307. Numri i 

përgjithshëm nga komunitetet rom dhe ashkali gjatë vitit të 

kaluar ishte 5,424. 

 

Buxheti i shpenzuar 

(2018) 

Euro 

 Gjithsej nga komuniteti 

rom 

Femra nga komuniteti rom  Popullsia e 

përgjithshme 

 5,731 2,572 356,270 

 

M 1.2.2 Eliminimi i ndarjes dhe diskriminimit ndaj fëmijëve të 

komuniteteve rom dhe ashkali 

Buxheti i planifikuar 

(2018) 
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Euro 

 
Aktivitetet e kryera  

Me mbështetjen e OSBE-së, MASHT-i ka hartuar Udhëzuesin 

për promovimin e dialogut dhe kontaktit ndërmjet 

komuniteteve. 

Udhëzuesi përcakton disa aktivitete ndërkomunitare. 

Rezultatet e arritura 

Udhëzuesi i hartuar është në proces miratimi. 

Buxheti i shpenzuar 

(2018) 

Euro 

 

 Gjithsej nga komuniteti rom Femra nga komuniteti rom

  

Popullsia e 

përgjithshme 

    

 

M 1.2.3 Mbështetja e qendrave mësimore komunitare Buxheti i planifikuar 

(2018) 

500,000 euro 

 
Aktivitetet e kryera  

Qendrat mësimore komunitare janë hapësira në të cilat ofrohen 

mësime plotësuese dhe aktivitete të tjera arsimore për të gjithë 

fëmijët/nxënësit në nevojë dhe ky lloj i qendrave të mësimit 

rezulton nga një vlerësimi i nevojave për komunitetet rom dhe 

ashkali. 

 

Qendrat mësimore komunitare janë vlerësuar shumë nga 

prindërit e fëmijëve të komuniteteve rom dhe ashkali. Vijimi i 

shkollës në komunat ku ka Qendra mësimore komunitare është 

më i lartë se në komunat e tjera.. 

Në fund të vitit 2018, Parlamenti i Kosovës ka aprovuar një 

buxhet prej 500,000 eurosh për këto Qendra. 

Rezultatet e arritura 

Deri më tani janë themeluar gjithsej 80 qendra mësimore 

komunitare në Kosovë. 

 

Gjatë vitit 2018, gjithsej 5,278 nxënës të të gjitha 

komuniteteve, përfshirë anëtarët e komuniteteve rom dhe 

ashkali, kanë vijuar këto qendra mësimore. 

Buxheti i shpenzuar 

(2018) 

500,000 euro 

 Gjithsej nga komuniteti rom Femra nga komuniteti rom

  

Popullsia e 

përgjithshme 

   5,278 
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M 1.2.4 Ofrimi i arsimit shtesë (catch-up education) për fëmijët që 

ngecin në mësime 

Buxheti i planifikuar 

(2018) 

Euro 

 
Nuk ka asgjë për të raportuar këtë vit. 

 

Buxheti i shpenzuar 

(2018) 

Euro 

 Gjithsej nga komuniteti 

rom 

Femra nga komuniteti rom  Popullsia e 

përgjithshme 

    

 

M 1.2.5 Promovimi i mësimit të gjuhës rome Buxheti i planifikuar 

(2018) 

Euro 

 
Aktivitetet e kryera  

Si aktivitet i vazhdueshëm, 4 shkolla në komunën e Prizrenit 

organizojnë dhe ofrojnë orë mësimore plotësuese për gjuhën 

rome, 5 ditë në javë, me një kurrikulë gjithëpërfshirës për 

kulturën dhe historinë e romëve dhe ashkalive. 

Rezultatet e arritura 

Rreth 100 nxënës romë dhe ashkali kanë marrë pjesë në orët 

mësimore plotësuese të gjuhës rome gjatë vitit 2018. 

 

Infrastruktura e krijuar mundëson organizimin e këtyre kurseve 

të gjuhës në të gjitha komunat, nëse një gjë e tillë kërkohet. 

 

Ekziston një rritje e vogël prej 17 nxënësve të tjerë që 

ndjekin kurset e gjuhës rome në krahasim me të dhënat e 

vitit të kaluar. 

 

Buxheti i shpenzuar 

(2018) 

Euro  

 

 Gjithsej nga komuniteti 

rom 

Femra nga komuniteti rom  Popullsia e 

përgjithshme 

 100   
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Objektivi 3: Vetëdijesimi i palëve të interesit  

Vetëdijesimi i palëve të interesit për të mbështetur pjesëtarët e komuniteteve rom dhe ashkali 

Buxheti i përgjithshëm 55,000 euro 

  

Buxheti i planifikuar 

(2018) 

13,750 euro 

Buxheti i shpenzuar 

(2018) 

euro 

 

Masat sipas këtij objektivi të implementuara gjatë vitit 2018 

M 1.3.1 Zhvillimi i programeve për vetëdijësimin e prindërve 

lidhur me edukimin në fëmijërinë e hershme 

Buxheti i planifikuar 

(2018) 

700 euro 

 
Aktivitetet e kryera 

Me qëllim të vetëdijesimit të prindërve për të regjistruar në 

kohë fëmijët në shkollë, MASHT në bashkëpunim me partnerët 

e zhvillimit ka organizuar një diskutim në tryezë të 

rrumbullakët për vetëdijesimin, dhe rëndësinë e edukimit në 

fëmijërinë e hershme dhe regjistrimit në shkollë për fëmijët 

romë dhe ashkali. 

Rezultatet e arritura 

Në këtë kuadër kanë qenë 3 fushata sensibilizuese, dhe 

aktivitetet e tjera të këtyre fushatave kanë dhënë rezultatet e 

mëposhtme: 

 

 është përgatitur 1 doracak për fëmijërinë e hershme në 

bashkëpunim me DAP dhe gjithashtu  

 1 spot televiziv për rëndësinë për edukimin parashkollor. 

 DAP dhe DAK gjithashtu kanë publikuar një spot televiziv 

ku kanë marrë pjesë edhe fëmijë të komuniteteve RAE  

Buxheti i shpenzuar 

(2018) 

700 euro 

 Gjithsej romë Femra rome Popullsia e 

përgjithshme 

    

 

M 1.3.2 Organizimi i aktiviteteve që synojnë vetëdijesimin e 

komuniteteve rom dhe ashkali për rëndësinë e regjistrimit 

me kohë dhe vijimin e rregullt të shkollimit, me fokus te 

vajzat 

Buxheti i planifikuar 

(2018) 

700 euro 

 

 
Aktivitetet e kryera 

Aktivitetet lidhur me këtë masë kanë përfunduar në vitin 2017 

nga një tryezë e rrumbullakët e organizuar për vetëdijësimin 

dhe rëndësinë e regjistrimit në shkollë për vajzat nga 

Buxheti i shpenzuar 

(2018) 

700 euro 
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komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian. 

 

Evenimenti u organizua në maj 2017 në Prishtinë - në 

Amfiteatrin e fakultetit të Edukimit nga MASHT-i në 

bashkëpunim me REF dhe VORAE 

Rezultatet e arritura 

Rreth 180 pjesëmarrës nga komunitetet rom, ashkali dhe 

egjiptian nga e gjithë Kosova morën pjesë në këtë eveniment. 

 

 Gjithsej romë Femra rome Popullsia e 

përgjithshme 

 180   

 

M 1.3.3 Vetëdijesimi i popullatës për çështjen e edukimit të 

komuniteteve rom dhe ashkali 

Buxheti i planifikuar 

(2018) 

24,000 euro 

 
Aktivitetet e kryera 

Me 08 prill 2018, MASHT-i ka organizuar festimin e “Ditës së 

Romëve” me një diskutim në tryezë të rrumbullakët dhe 

aktivitete të tjera kulturore. 

 

Më 05 nëntor, MASHT-i ka organizuar një eveniment për 

“Ditën e Gjuhës Romë” dhe një diskutim në tryezë të 

rrumbullakët për gjuhën rome. 

Rezultatet e arritura 

Vlerësohet se rreth 300 romë dhe ashkali kanë marrë pjesë në 

këto dy evenimente. 

 

Buxheti i shpenzuar 

(2018) 

24,000 euro 

 Gjithsej romë Femra rome Popullsia e 

përgjithshme 

 300  500 

 

Personi raportues 

Emri, MBIEMRI Nazan Safqi 

Pozita Udhëheqës i Divizionit të Arsimit për Komunitete 

Institucioni Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë 

E-maili Nazan.Safqi@rks-gov.net 

Numri i telefonit #  +38338213934 

Data 31.05.2019 



                                                                                                           

 

 

 

Punësimi 
Synimi: Përmirësimi i situatës sociale dhe ekonomike 

Përmirësimi i situatës sociale dhe ekonomike të komuniteteve rom dhe Ashkali 

Buxheti i përgjithshëm 4,029,988 euro 

  

Buxheti i planifikuar 

(2018) 

3,623,869 euro 

Buxheti i shpenzuar 

(2018) 

4,402,532 euro 

 

Treguesi 1 Shkalla e punësimit 

 Gjithsej romë Femra rome 

Popullsia e 

përgjithshme 

Pika fillestare (2016) n/p 9% n/p 

Pika e referimit (2019) 17% 12% n/p 

Arritja (2017) 13% 4% 21% 

Arritja (2018) n/p n/p n/p 

 

Treguesi 2 Përfshirja në masat aktive të tregut të punës 

 Gjithsej romë Femra rome 

Popullsia e 

përgjithshme 

Pika fillestare (2016) 6% 

12% (nga gjithsej 

romë) n/p 

Pika e referimit (2019) 10% 

25% (nga gjithsej 

romë) n/p 

Arritja (2017) n/p n/p n/p 

Arritja (2018) n/p n/p n/p 

 

 

Treguesi 3 Shkalla e punësimit në sektorin publik 

 Gjithsej romë Femra rome 

Popullsia e 

përgjithshme 

Pika fillestare (2016) 0.5% n/p n/p 

Pika e referimit (2019) 1% n/p n/p 

Arritja (2017) n/p n/p n/p 

Arritja (2018) n/p n/p n/p 

 

Treguesi 4 Përfshirja e familjeve të varfra në skemat e mirëqenies sociale 

 Gjithsej romë Femra rome 

Popullsia e 

përgjithshme 

Pika fillestare (2016) 54% n/p n/p 

Pika e referimit (2019) 75% n/p n/p 

Arritja (2017) n/p n/p n/p 

Arritja (2018) n/p n/p n/p 

 

Treguesi 5 Përfshirja e fëmijëve me aftësi të kufizuara të përhershme në skemën e 
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mbështetjes financiare 

 Gjithsej romë Femra rome 

Popullsia e 

përgjithshme 

Pika fillestare (2016) n/p n/p n/p 

Pika e referimit (2019) n/p n/p n/p 

Arritja (2017) n/p n/p n/p 

Arritja (2018) n/p n/p n/p 

 

 

Treguesi 6 

Përfshirja e personave me aftësi të kufizuara të përhershme në skemën 

e pensioneve 

 Gjithsej romë Femra rome 

Popullsia e 

përgjithshme 

Pika fillestare (2016) n/p n/p n/p 

Pika e referimit (2019) n/p n/p n/p 

Arritja (2017) n/p n/p n/p 

Arritja (2018) n/p n/p n/p 

 

Treguesi 7 

Numri i pjesëtarëve të komuniteteve që marrin shërbime nga Qendrat 

për Punë Sociale 

 Gjithsej romë Femra rome 

Popullsia e 

përgjithshme 

Pika fillestare (2016) 105 n/p n/p 

Pika e referimit (2019) 228 n/p n/p 

Arritja (2017) n/p n/p n/p 

Arritja (2018) n/p n/p n/p 
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Objektivi 1: Nivel i përmirësuar i punësimit 

Nivel i përmirësuar i punësimit të komuniteteve rom dhe ashkali 

Buxheti i përgjithshëm 982,950 euro 

  

Buxheti i planifikuar 

(2018) 

245,738 euro 

Buxheti i shpenzuar 

(2018) 

153,200 euro 

 

Masat sipas këtij objektivi të implementuara gjatë vitit 2018 

M 2.1.1 Hulumtimi, përcaktimi i tregueseve me ndjeshmëri gjinore 

dhe raportimi mbi gjendjen e tregut të punës të 

pjesëtarëve të komuniteteve rom dhe ashkali dhe mbi 

përfitimin e tyre nga shërbimet/masat e ofruara nga 

MPMS. 

Buxheti i planifikuar 

(2018) 

16,300 euro 

 
Aktivitetet e kryera 

Zyra e Punësimit në MPMS ka realizuar klasifikimin dhe 

ndarjen e të dhënave sipas përkatësisë etnike, përfshirë 

klasifikimin dhe mbledhjen e të dhënave për numrin e 

punëkërkuesve të regjistruar së fundi nga komunitetet rom dhe 

ashkali. 

Të dhënat lidhur me punësimin ose papunësinë ishin 

regjistruar në Sistemin e Informacionit për Menaxhimin e 

Punësimit (EMIS) nga secila zyrë komunale e punësimit. 

Rezultatet e arritura 

Një raport me të dhëna nga EMIS tregon se në fund të vitit 

2018, 6,170 pjesëtarë romë dhe ashkali u regjistruan si 

punëkërkues. 

Gjatë vitit 2018, 462 persona romë dhe ashkali u regjistruan si 

punëkërkues të rinj. 

Buxheti i shpenzuar 

(2018) 

16,300 euro 

 

 Gjithsej romë Femra rome Popullsia e 

përgjithshme 

 6,170   

 

M 2.1.2 Përmirësimi i përfaqësimit të komuniteteve rom dhe 

ashkali në punësimin në institucione publike dhe 

ndërmarrje publike. 

Buxheti i planifikuar 

(2018) 

euro 
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Aktivitetet e kryera 

Institucionet e Kosovës kanë vazhduar punën e tyre drejt 

përfshirjes së komuniteteve në Institucione Publike dhe 

përmirësimit të nivelit të punësimit, megjithëse punësimi është 

një sfidë e madhe për të gjitha komunitetet në Kosovë. 

Rezultatet e arritura 

Një raport i Ministrisë së Administratës Publike (MAP) tregon 

se në fund të vitit 2018, numri i të punësuarve të 

komuniteteve rom dhe ashkali ishte gjithsej 139 në 

komuna, i përbërë nga ndarjet vijuese sipas sektorit: 

 

 25 persona të punësuar në administratë, 

 97 të punësuar në sektorin e arsimit, 

 17 të punësuar në sektorin e shëndetësisë, 

 

MPMS në seksionin e saj për punësimin raporton që bazuar në 

një raport nga MAP, numri i romëve dhe egjiptianëve të 

punësuar në institucionet e nivelit qendror është 15 

 

Buxheti i shpenzuar 

(2018) 

euro 

 Gjithsej romë Femra rome Popullsia e 

përgjithshme 

 154   

 

M 2.1.3 Hulumtimi dhe zbatimi i masave të aksionit afirmativ për 

punësimin e komuniteteve rom dhe ashkali. 

Buxheti i planifikuar 

(2018) 

298,389 euro 

 
Aktivitetet e kryera 

Zyrat Rajonale të Punësimit si njësi të Agjencisë së Punësimit 

të themeluar së fundi kanë realizuar aktivitete për punësimin e 

të gjitha komuniteteve, përfshirë komunitetet rom, ashkali dhe 

egjiptian përmes punëve publike. 

 

Ky program punësimi është duke vazhduar dhe po realizohet 

nga MPMS në bashkëpunim me Agjencinë e Pyjeve të 

Kosovës bazuar në një memorandum mes MPMS dhe 

MBPZHR. 

 

Procesi i punësimit rrjedh si më poshtë: 

 

Kandidatët zgjidhen nga zyrat e punësimit. Menaxhimi i punës 

në terren u krye nga Agjencia e Pyjeve, ndërsa pagesa e 

punonjësve për 6 muaj angazhim ishte mbuluar nga MPMS, 

Buxheti i shpenzuar 

(2018) 

298,389 euro 
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Rezultatet e arritura 

Rreth 160 persona, përfshirë pjesëtarët e komuniteteve rom, 

ashkali dhe egjiptian ishin të punësuar në punë sezonale, 

megjithatë, interesimi i komuniteteve rom, ashkali dhe 

egjiptian për t'u bashkuar me këtë program është i ulët dhe 

numri i të punësuarve nuk është i ndarë sipas përkatësisë 

etnike. 

 

 Gjithsej romë Femra rome Popullsia e 

përgjithshme 

   160 

 

M 2.1.3 Hulumtimi dhe zbatimi i masave të aksionit afirmativ për 

punësimin e komuniteteve rom dhe ashkali. 

Buxheti i planifikuar 

(2018) 

16,300 euro 

 
Aktivitetet e kryera 

Për të rritur punësimin, MPMS ka realizuar aktivitete përmes 

subvencionimit të punëdhënësve për punësimin e 

komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian. Ky 

program/aktivitet është pjesë e Masave Aktive të Tregut të 

Punës dhe bashkë-financohet nga MPMS dhe UNDP.  

MPMS dhe UNDP kanë mbështetur punëdhënësit përmes këtij 

aktiviteti me një subvencion në masën prej 50% të pagës bruto 

për punësimin e punëkërkuesve, sipas projektit të punësimit. 

 150 euro ishte maksimumi i kompensimit mujor të pagës  

 12 muaj ishte periudha e angazhimit për secilin punonjës  

Rezultatet e arritura 

Një numër prej 12 personash nga komunitetet rom, ashkali 

dhe egjiptian morën një subvencion pagash prej 50% për 

12 muaj. 

 

Buxheti i shpenzuar 

(2018) 

16,300 euro 

 

 Gjithsej romë Femra rome Popullsia e 

përgjithshme 

 30 2  

 

M 2.1.4 Dizajnimi/modifikimi i shërbimeve (shtesë) të punësimit 

dhe MATP, përfshirë trajnimet profesionale, në përputhje 

me nevojat komuniteteve rom dhe ashkali. 

Buxheti i planifikuar 

(2018) 

108,000 euro 

 
Aktivitetet e kryera Buxheti i shpenzuar 

(2018) 
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Përmes QAP, MPMS ka vazhduar programin e saj të trajnimit 

për të gjitha komunitetet, përfshirë komunitetet rom dhe 

ashkali në Kosovë. 

 

QAP-të rajonale ofrojnë 30 kurse dhe trajnime të ndryshme 

falas, nga 1 deri në 3 muaj, si dhe trajnim specifik të 

ndërmarrësisë për vetëpunësim për punëkërkuesit dhe të 

papunët të regjistruar në zyrat komunale të punësimit, me 

qëllim përgatitjen e tyre për tregun e punës. Këto aktivitete të 

QAP-së financohen nga buxheti i MPMS-së.  

 

Në bashkëpunim të ngushtë me GIZ, MPMS përmes QAP-së 

fillimisht ka trajnuar një numër të pjesëtarëve të komuniteteve 

rom dhe ashkali dhe më pas kanë mbështetur pjesëmarrësit e 

trajnimit me grante për vetëpunësim. Vlera e një granti për 

financimin e një plani biznesi ishte 4,000 euro dhe ishte 

bashkëfinancuar nga GIZ (50%) dhe MPMS (50%).  

Rezultatet e arritura 

 Nga 30 kurse dhe trajnime, në 17 prej tyre morën pjesë të 

trajnuar romë dhe ashkali, 

 Të gjithë kandidatët që marrin pjesë në trajnimin për 

vetëpunësim kanë paraqitur një plan biznesi ndërsa 

aplikojnë për një grant  

 27 grante janë ndarë për pjesëtarët e komuniteteve rom, 

ashkali dhe egjiptian, 

 Skema është vërtetuar të jetë shumë e suksesshme dhe është 

rritur me 300% 

 

108,000 euro 

 Gjithsej romë Femra rome Popullsia e 

përgjithshme 

 27   

 

M 2.1.4 Dizajnimi/modifikimi i shërbimeve (shtesë) të punësimit 

dhe MATP, përfshirë trajnimet profesionale, në përputhje 

me nevojat komuniteteve rom dhe ashkali. 

Buxheti i planifikuar 

(2018) 

9,650 euro 

 
Aktivitetet e kryera 

Ministria e Punëve të Brendshme (MPB), përmes 

Departamentit për Riintegrim, vetëm për periudhën janar - 

shtator 2018 ka ofruar një sërë shërbimesh për komunitetet 

rom, ashkali dhe egjiptian. Shërbimet e ofruara përfshijnë 

shërbimin e transportit në vendin e origjinës për të kthyerit, 

strehimin dhe akomodimin e përkohshëm në Qendrën e 

Buxheti i shpenzuar 

(2018) 

9,690 euro 
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Akomodimit 7 ditor, strehim afatgjatë përmes akomodimit në 

shtëpi me qira, renovime të shtëpive, pajisje të shtëpive me 

aksesorë dhe mobilje, pako ndihme për dimër, si dru për 

ngrohje, grante për vetëpunësim dhe ndërmjetësim në punë dhe 

trajnime në vend të punës. 

Rezultatet e arritura 

Departamenti i MIA-s për Riintegrim ka ofruar trajnime në 

vend të punës për 19 persona nga komunitetet rom, ashkali 

dhe egjiptian gjatë vitit 2018. 

 

 Gjithsej romë Femra rome Popullsia e 

përgjithshme 

 19   

 

M 2.1.5 Dizajnimi/modifikimi i shërbimeve (shtesë) të punësimit 

dhe MATP, përfshirë trajnimet profesionale, në përputhje 

me nevojat komuniteteve rom dhe ashkali. 

Buxheti i planifikuar 

(2018) 

euro 

 

 
Aktivitetet e kryera 

Sipas MATP, MPMS, Agjencia e Punësimit dhe Zyrat 

Rajonale sigurojnë ndërmjetësimin e punës për punëkërkuesit 

e të gjitha komuniteteve. 

Ndërmjetësimi i punësimit si aktivitet i shërbimit të punësimit 

realizohet nga këshilltarët e zyrave të punësimit përmes 

hulumtimit të tregut të punës dhe kërkesave të punëdhënësve. 

Është një aktivitet i rregullt pa kosto specifike për zbatimin e 

strategjisë. 

Rezultatet e arritura 

Raporti i MPMS tregon se 123 pjesëtarë të komuniteteve 

rom, ashkali dhe egjiptian kanë përfituar nga ndërmjetësimi i 

punësimit gjatë vitit 2018. 

Buxheti i shpenzuar 

(2018) 

euro  

 Gjithsej romë Femra rome Popullsia e 

përgjithshme 

 123 0 133 

 

M 2.1.6 Organizimi i fushatave të informimit për shërbimet e 

punësimit dhe MATP, përfshirë trajnimet profesionale 

Buxheti i planifikuar 

(2018) 

euro 

 
Aktivitetet e kryera 

MPMS në bashkëpunim me ministritë e tjera të linjës, zyrat 

Buxheti i shpenzuar 

(2018) 
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rajonale të punësimit dhe përkrahjen nga donatorët ka punuar 

në përmirësimin e kornizës ligjore për AAP dhe trajnimet në 

kompani dhe PATP. 

Përmes masave, marrëveshjeve dhe punëtorive të ndryshme, 

MPMS u përpoq të përfshijë më shumë komunitetet rom dhe 

ashkali në programin e saj të përbashkët me Agjencinë e 

Pyjeve të Kosovës, megjithatë, interesi i këtyre komuniteteve 

mbetet i ulët. 

Rezultatet e arritura 

 1 rregullore e re për MATP për kombinim më të mirë të 

trajnimit të AAP dhe trajnimit të ndërmarrjeve ishte 

përshtatur në mars 2018, 

 Thirrje për grante/subvencione të lëshuara nga 

MBPZHR për të gjitha komunitetet në Kosovë, 

 6 punëtori dhe aktivitete u organizuan nga MBPZHR për 

komunitetet RAE, 

 Një Marrëveshje Mirëkuptimi midis MPMS dhe 

MBPZHR përfshin përfshirjen e pjesëtarëve rom, 

ashkali dhe egjiptian në punësim. 

 5 projekte të investimeve kapitale u implementuan përmes 

Agjencisë së Pyjeve të Kosovës, ku morën pjesë një numër 

i madh i punëtorëve, por pjesëmarrja sipas përkatësisë 

etnike nuk dihet, 

 150 pjesëtarë të komuniteteve rom, ashkali dhe 

egjiptian morën pjesë dhe përfituan nga punëtoritë. 

euro 

 

 Gjithsej romë Femra rome Popullsia e 

përgjithshme 

 150   

 

M 2.1.7 Promovimi i rasteve të suksesit në tregun e punës të 

pjesëtarëve të komuniteteve rom, dhe ashkali. 

Buxheti i planifikuar 

(2018) 

euro 

  

Nuk ka raport mbi masën për vitin 2018 

 

 

Buxheti i shpenzuar 

(2018) 

euro 

 Gjithsej romë Femra rome Popullsia e 

përgjithshme 

    

 

Personi raportues 

Emri, MBIEMRI Gani Ismajli 

Pozita Zyrtar i Lartë për Trajnim Cilësor dhe Certifikim 

Institucioni Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale 

E-maili Gani.Ismajli@rks-gov.net 

mailto:Gani.Ismajli@rks-gov.net
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Numri i telefonit # 038-212-053 

Data 31.05.2019 
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Objektivi 2: Përmirësim i pjesëmarrjes në skemat e mbrojtjes dhe shërbimet sociale  

Përmirësim i pjesëmarrjes së familjeve të komuniteteve rom dhe ashkali në skemat e mbrojtjes dhe 

shërbimet sociale             

Buxheti i përgjithshëm 3,047,038 EUR 

  

Buxheti i planifikuar (2018) 761,760 EUR 

Buxheti i shpenzuar (2018) 3,706,932 EUR 

 

Treguesi Nr. i familjeve që përfitojnë nga Ndihma Sociale 

 Gjithsej romë Femra rome 

Popullsia e 

përgjithshme 

Gjendja fillestare (2016)  n/p n/p 

Pika e referimit (2019)  n/p n/p 

Arritjet (2017)  n/p n/p 

Arritjet (2018) 2,733 n/p n/p 

 

Treguesi Nr. i Fondit të Ndihmës Emergjente të ofruar   

 Gjithsej romë Femra rome 

Popullsia e 

përgjithshme 

Gjendja fillestare (2016)  n/p n/p 

Pika e referimit (2019)  n/p n/p 

Arritjet (2017)  n/p n/p 

Arritjet (2018) 20 n/p n/p 

 

Treguesi Nr. i fëmijëve me aftësi të kufizuara të mbështetur 

 Gjithsej romë Femra rome 

Popullsia e 

përgjithshme 

Gjendja fillestare (2016)  n/p n/p 

Pika e referimit (2019)  n/p n/p 

Arritjet (2017)  n/p n/p 

Arritjet (2018)  79 n/p n/p 

 

Masat nga ky objektiv të zbatuara gjatë vitit 2018       

M 2.2.1 Ofrimi i Ndihmës Sociale për anëtarët dhe familjet e varfra 

RAE - Skema e ndihmës sociale  

Buxheti i planifikuar 

(2018) 3,706,932 EUR 

M 2.2.1 Aktivitetet e kryera 

MPMS ofron ndihmë sociale për të gjitha komunitetet në 

Kosovë, përfshirë komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian.  

 

MPMS dhe Qendrat për Punë Sociale (QPS) janë përgjegjëse 

për Skemën e Ndihmës Sociale. Për secilin aplikues, QPS 

grumbullon dhe analizon të dhënat mbi madhësinë, strukturën 

dhe kushtet e jetesës së familjeve që përfitojnë nga skemat e 

Buxheti i shpenzuar 

(2018) 3,706,932 EUR 
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mirëqenies sociale.       

Çdo familje që aplikon dhe riaplikon për ndihmë sociale 

vizitohet nga ekipi i QPS-së, i cili përbëhet nga tre anëtarëve, 

njëri prej të cilëve është e domosdoshme të jetë menaxheri i 

atij rasti.  

 

Sasia mujore e ndihmës sociale për një familje përcaktohet nga 

numri i anëtarëve të familjes dhe çmimi i shportës së 

produkteve të konsumatorit.                    

 50 EUR është shuma minimale (familje me 1 anëtar), ndërsa 

150 EUR është shuma maksimale (familje me 15 anëtarë)  

 Përveç ndihmës bazë, familja përfituese e mirëqenies 

sociale do të marrë edhe   

 5 EUR në muaj për secilin fëmijë të moshës 0-18 vjeç si një 

formë e ndihmës së fëmijëve, me qëllim të inkurajimit të 

arsimit dhe përmirësimit të shëndetit të tyre. 

Rezultatet e arritura 

Rreth 2,733 familje nga komuniteti Rom dhe Ashkali kanë 

përfituar nga skema e ndihmës sociale gjatë vitit 2018        

 

 

Gjithsej romë Femra rome 

Popullsia e 

përgjithshme 

 2,733  25,345 

 

M 2.2.1 Ofrimi i ndihmës shtesë për ndihmën sociale për familjet 

RAE - Shlyerja e Borxheve të Energjisë         

Buxheti i planifikuar 

(2018) 321,735 EUR 

 
Aktivitetet e kryera 

Familjet dhe përfituesit e tjerë të skemës së Ndihmës Sociale 

janë mbështetur gjithashtu me subvencione për kostot e 

energjisë së ekonomive familjare.              

 

Për shlyerjen e borxhit të energjisë elektrike për të gjitha 

komunitetet, përfshirë për ata rom dhe ashkali, çdo vit 

Qeveria ndan një fond prej 4.5 milion Eurosh për të 

subvencionuar një pjesë të energjisë elektrike të përdorur nga 

përdoruesit (familjet) që janë nën Skemën e Ndihmës Sociale.             

Çdo familje subvencionohet (i paguhet borxhi i energjisë) 

mesatarisht me 270 KWh ose 11.27 € në muaj, ose 135 € në 

vit.    

Buxheti i shpenzuar 

(2018) 321,735 EUR 
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Rezultatet e arritura 

Rreth 2,733 familje nga komunitetet rom dhe ashkali kanë 

përfituar subvencione energjetike për shlyerjen e borxhit të 

energjisë elektrike gjatë vitit 2018.          

 

 

Gjithsej romë Femra rome 

Popullsia e 

përgjithshme 

 2,733  25,345 

 

M 2.2.1 Vlerësimi i mbështetjes shtesë për përfituesit e ndihmës 

sociale 

Buxheti i planifikuar 

(2018) 2,000 EUR 

 
Aktivitetet e kryera 

MPMS dhe QPS për të gjitha familjet që janë përfituese të 

Skemës së Ndihmës Sociale, ofrojnë mbështetje shtesë 

financiare, në rrethana të jashtëzakonshme, siç janë ceremonitë 

e varrimit për anëtarët e familjes, dëmtimi i shtëpisë së 

shkaktuar nga zjarri, tërmeti ose përmbytja, etj.                                  

Shuma e përfitimit është nga 100 Euro deri në 300 Euro sipas 

kësaj skeme dhe jepet vetëm një herë në vit për të njëjtën 

nevojë/kërkesë.              

Rezultatet e arritura 

Gjithsej 20 familje nga komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian 

kanë përfituar nga kjo Skemë gjatë vitit 2018.          

Buxheti i harxhuar 

(2018) 2,000  EUR 

 

 

Gjithsej romë Femra rome 

Popullsia e 

përgjithshme 

 20   

 

M 2.2.2 Identifikimi i fëmijëve dhe personave me nevoja të veçanta Buxheti i planifikuar 

(2018) 67,000 EUR 

 
Aktivitetet e kryera 

MPMS, në vitet e kaluara, ka prezantuar një Skemë të 

Mbrojtjes Sociale për fëmijë me nevoja të veçanta, e cila ofron 

mbështetje financiare për ata dhe familjet e tyre. 

 

Grupi i synuar janë fëmijët me aftësi të kufizuara të 

përhershme të moshës 1-18 vjeç, ndërsa identifikimi i fëmijëve 

bëhet përmes QPS-ve dhe divizionit përkatëse në MPMS.               

Pakoja e ndihmës financiare përmban 100,00 euro për çdo 

fëmijë. 

Budget spent (2018) 

EUR 79,000  
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Rezultatet e arritura 

79 fëmijë të komunitetit rom, ashkali dhe egjiptian kanë 

përfituar nga kjo Skemë gjatë vitit 2018              

 

 

Gjithsej romë Femra rome 

Popullsia e 

përgjithshme 

 79  2,206 

 

M 2.2.3 Fushata informimi për skemat e mirëqenies dhe shërbimet 

sociale           

Buxheti i planifikuar 

(2018) EUR  

   

Nuk ka raport mbi masën për vitin 2018.    

 

Buxheti i shpenzuar 

(2018) EUR 

 

 

Gjithsej romë Femra rome 

Popullsia e 

përgjithshme 

    

 

M 2.2.4 Analiza e cilësisë së shërbimeve sociale dhe identifikimi i 

shërbimeve të reja sociale             

Buxheti i planifikuar 

(2018) 82,800 EUR 

 
Aktivitetet e kryera 

MPMS përmes QPS-ve ka siguruar strehim familjar për të 

gjitha komunitetet, përfshirë fëmijët romë dhe ashkali dhe 

egjiptianë.                            

 Çdo familje që ka ofruar strehimin kompensohet me 

150 euro në muaj. 

Rezultatet e arritura 

Bazuar në të dhënat e databazës së Shërbimeve Sociale, gjatë 

vitit 2018 një numër i përgjithshëm prej 48 fëmijëve të 

komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian janë akomoduar 

në strehim familjar, ndërsa 14 fëmijë janë akomoduar në 

strehimin alternativ.               

 

 

Buxheti i shpenzuar 

(2018) 82,800 EUR 

 

Gjithsej romë Femra rome 

Popullsia e 

përgjithshme 

 48   

 

M 2.2.4 Analiza e cilësisë së shërbimeve sociale dhe identifikimi i 

shërbimeve të reja sociale       

Buxheti i planifikuar 

(2018) EUR  
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Aktivitetet e kryera 

MPMS përmes rrjetit të saj të QPS-ve dhe OJQ-ve që ishin 

subvencionuar për trajtimin e dhunës në familje dhe viktimave 

të trafikimit, kanë kryer shërbime mbrojtëse për pjesëtaret e 

komunitetit rom, ashkali dhe egjiptian të kërcënuar nga dhuna 

në familje.                            

Rezultatet e arritura 

Një numër prej 7 OJQ-ve aktive që merren me dhunën në 

familje janë mbështetur nga MPMS në vitin 2018. 

Raportet e regjistrimit të QPS-ve tregojnë se 33 viktima të 

dhunës në familje nga komunitetet rom, ashkali dhe 

egjiptian janë trajtuar gjatë vitit 2018 nga QPS dhe OJQ.                           

 

Buxheti i shpenzuar 

(2018) EUR 

 

Gjithsej romë Femra rome 

Popullsia e 

përgjithshme 

 33 12 454 

 

M 2.2.4 Analiza e cilësisë së shërbimeve sociale dhe identifikimi i 

shërbimeve të reja sociale 

Buxheti i planifikuar 

(2018) 

5,454 EUR 

 
Aktivitetet e kryera 

Ministria e Punëve të Brendshme (MPB) përmes 

Departamentit për Riintegrim vetëm për periudhën Janar-

Shtator 2018 ka ofruar një sërë shërbimesh për komunitetin 

rom, ashkali dhe egjiptian. Shërbimet e ofruara përfshijnë 

shërbimin e transportit në vendin e origjinës për të 

kthyerit, strehimin e përkohshëm dhe akomodimin në 

Qendrën e Akomodimit 7 ditor, strehimin afatgjatë përmes 

akomodimit në shtëpi me qira, rinovimet e shtëpive, pajisjen e 

shtëpive me pajisje dhe mobilje, paketën e ndihmës për dimër, 

si dru ngrohës, grante për vetëpunësim dhe ndërmjetësim në 

punë dhe trajnime për punë 

Rezultatet e arritura 

Departamenti i MPB-së për Riintegrim ka siguruar transportin 

për personat e kthyer në komunat e origjinës për një numër të 

përgjithshëm prej 428 personash nga të cilët 318 i përkisnin 

komunitetit rom, ashkali dhe egjiptian               

Buxheti i shpenzuar 

(2018)  

5,454 EUR 

 

 

Gjithsej romë Femra rome 

Popullsia e 

përgjithshme 
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 318  428 

 

M 2.2.4 Analiza e cilësisë së shërbimeve sociale dhe identifikimi i 

shërbimeve të reja sociale 

Buxheti i planifikuar 

(2018) 

1,304 EUR 

 
Aktivitetet e kryera 

Ministria e Punëve të Brendshme (MPB) përmes 

Departamentit për Riintegrim, vetëm për periudhën Janar-

Shtator 2018 ka ofruar një sërë shërbimesh për komunitetin 

RAE. Shërbimet e ofruara përfshijnë shërbimin e transportit të 

të kthyerve për në vendin e origjinës, strehimin e 

përkohshëm dhe akomodimin në Qendrën e Akomodimit 7 

ditor, strehimin afatgjatë përmes akomodimit në shtëpi me 

qira, rinovimet e shtëpive, pajisjen e shtëpive me pajisje dhe 

mobilje, paketën e ndihmës për dimër, si dru ngrohës, grante 

për vetëpunësim dhe ndërmjetësim në punë dhe trajnime për 

punë.          

Rezultatet e arritura 

Departamenti i MPB-së për Riintegrim për personat e kthyer 

ka siguruar Strehim të përkohshëm (7 ditë) në Qendrën e 

Akomodimit duke përfshirë ushqim të ngrohtë për 40 

pjesëtarë të komunitetit rom, ashkali dhe egjiptian.             

 

Buxheti i shpenzuar 

(2018) 

EUR 1,304 

 

Gjithsej romë Femra rome 

Popullsia e 

përgjithshme 

 40   

 

M 2.2.5 Ndërtimi kapaciteteve të zyrtarëve komunalë për të 

përmirësuar shërbimet sociale     

Buxheti i planifikuar 

(2018) 

EUR  

   

Nuk ka raport për vitin 2018 Buxheti i shpenzuar 

(2018) 

EUR 

 

 

Gjithsej romë Femra rome 

Popullsia e 

përgjithshme 

   2.777 

 

Personi raportues 

Emri dhe  

MBIEMRI 

Ganimete Shala 

Pozita Zyrtare e Lartë për Shërbime Sociale 

Institucioni Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale 
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Email ganimete.shala@rks-gov.net 

Tel # 038/212-308 centreks 26-158 

Data 31.05.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shëndeti 
Qëllimi: Përmirësimi i gjendjes shëndetësore dhe cilësia e jetës 

Përmirësimi i gjendjes shëndetësore dhe cilësia e jetës së anëtarëve të 

Komunitetit rom dhe ashkali 

Buxheti i përgjithshëm EUR 375,000  

  

Buxheti i planifikuar 

(2018) 

EUR 95,000 

Buxheti i shpenzuar 

(2018) 

EUR 91,279 

 

Treguesi 1 Jetëgjatësia (në vite) 

 Gjithsej romë Femra rome 

Popullsia e 

përgjithshme 

Gjendja fillestare (2016) 58.7 n/p n/p 

Pika e referimit (2019) 61 n/p n/p 

Arritjet (2017) n/p n/p n/p 

Arritjet (2018) n/p n/p n/p 

 

Treguesi 2 Lindje jashtë spitaleve/në shtëpi 

 Gjithsej romë Femra rome 

Popullsia e 

përgjithshme 

Gjendja fillestare (2016) 38% n/p n/p 

Pika e referimit (2019) 30% n/p n/p 

Arritjet (2017) n/p n/p n/p 

Arritjet (2018) n/p n/p n/p 

 

Treguesi 3 Niveli i kënaqshmërisë me qasjen në shërbimet publike 

 Gjithsej romë Femra rome 

Popullsia e 

përgjithshme 

Gjendja fillestare (2016) 80% n/p n/p 

Pika e referimit (2019) 90% n/p n/p 

Arritjet (2017) n/p n/p n/p 
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Arritjet (2018) n/p n/p n/p 

 

Treguesi 4 Niveli i shfrytëzimit të shërbimeve shëndetësore publike 

 Gjithsej romë Femra rome 

Popullsia e 

përgjithshme 

Gjendja fillestare (2016) 71.2% n/p n/p 

Pika e referimit (2019) 80% n/p n/p 

Arritjet (2017) n/p n/p n/p 

Arritjet (2018) n/p n/p n/p 

 

Treguesi 5 Imunizimi i plotë 

 Gjithsej romë Femra rome 

Popullsia e 

përgjithshme 

Gjendja fillestare (2016) 30% n/p n/p 

Pika e referimit (2019) 50% n/p n/p 

Arritjet (2017) n/p n/p n/p 

Arritjet (2018) n/p n/p n/p 

 

Treguesi 6 Lindjet në moshën e hershme 

 Gjithsej romë Femra rome 

Popullsia e 

përgjithshme 

Gjendja fillestare (2016) 16.7% n/p n/p 

Pika e referimit (2019) 5% n/p n/p 

Arritjet (2017) n/p n/p n/p 

Arritjet (2018) n/p n/p n/p 

 

Treguesi 7 Fëmijët me diarre 

 Gjithsej romë Femra rome 

Popullsia e 

përgjithshme 

Gjendja fillestare (2016) 17.2% n/p n/p 

Pika e referimit (2019) 10% n/p n/p 

Arritjet (2017) n/p n/p n/p 

Arritjet (2018) n/p n/p n/p 

 

Treguesi 8 Fëmijët me simptoma IAR 

 Gjithsej romë Femra rome 

Popullsia e 

përgjithshme 

Gjendja fillestare (2016) 17.2% n/p n/p 

Pika e referimit (2019) 10% n/p n/p 

Arritjet (2017) n/p n/p n/p 

Arritjet (2018) n/p n/p n/p 

 

  



 

42 / 75 

Objektivi 1: Përmirësim i qasjes në shërbimet shëndetësore 

3.1 Përmirësim i qasjes në shërbimet shëndetësore për anëtarët e komunitetit rom dhe ashkali 

Buxheti i përgjithshëm EUR 150,000  

  

Buxheti i planifikuar 

(2018) 

EUR 37,500  

Buxheti i shpenzuar 

(2018) 

EUR 

 

Treguesi Nr. i ekzaminimeve të kryera për kancer të gjirit  

 Gjithsej romë Femra rome 

Popullsia e 

përgjithshme 

Gjendja fillestare (2016)  n/p n/p 

Pika e referimit (2019)  n/p n/p 

Arritjet (2017) 102 102 n/p 

Arritjet (2018) 730 730 n/p 

 

Treguesi Nr. i ekzaminimeve të kryera të mamografisë  

 Gjithsej romë Femra rome 

Popullsia e 

përgjithshme 

Gjendja fillestare (2016)  n/p n/p 

Pika e referimit (2019)  n/p n/p 

Arritjet (2017)  n/p n/p 

Arritjet (2018) 176 176 n/p 

 

Treguesi 

Nr. i vizitave mjekësore të marra nga romët në kujdesin shëndetësor 

në QKMF  

 Gjithsej romë Femra rome 

Popullsia e 

përgjithshme 

Gjendja fillestare (2016)  n/p n/p 

Pika e referimit (2019)  n/p n/p 

Arritjet (2017)  n/p n/p 

Arritjet (2018) 1,330 n/p n/p 

 

Treguesi Nr. i vizitave mjekësore në terren nga ekipet e lëvizëse 

 Gjithsej romë Femra rome 

Popullsia e 

përgjithshme 

Gjendja fillestare (2016)  n/p n/p 

Pika e referimit (2019)  n/p n/p 

Arritjet (2017) 1,950 n/p n/p 

Arritjet (2018) 2,792 n/p n/p 

 

Masat e këtij objektivi të zbatuara gjatë vitit 2018 

M 3.1.1 Zhvillimi i aktiviteteve për kontrollimin e kancerit të 

gjirit 

Buxheti i planifikuar 

(2018) 
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EUR 

 
Aktivitetet e kryera 

Qendra Klinike Universitare e Kosovës (QKUK) ka 

ndërmarrë aktivitete / masa parandaluese për kancerin e 

gjirit, si ekzaminimi i hershëm për kancerin e gjirit dhe 

ekzaminimet me mamografi.             

Rezultatet e arritura 

Si rezultat i aktiviteteve të ndërmarra, 730 gra rome, ashkali 

dhe egjiptiane kanë kryer ekzaminime për kancerin e 

gjirit.                 

 

Buxheti i shpenzuar 

(2018) EUR 

 

Gjithsej romë Femra rome 

Popullsia e 

përgjithshme 

 730   

 

M 3.1.1 Blerja e pajisjeve mjekësore për Qendrat e Shëndetit 

Familjar në tri komuna ku jeton komuniteti rom, ashkali 

dhe egjiptian                      

Buxheti i planifikuar 

(2018) 

50,000 EUR 

 
Investimet e përfunduara 

Ministria e Shëndetësisë (MH) në vitin 2018 ka blerë pajisje 

mjekësore në vlerë prej 50,000 eurosh dhe ia ka dorëzuar ato 

Qendrës së Shëndetit Familjar me komunitetin më të madh 

rom, ashkali dhe egjiptian.       

 

 

Rezultatet e arritura  

 

Ka pasur 176 skanime me mamografi në mesin e 

komunitetit rom, ashkali dhe egjiptian.                   

 

Buxheti i shpenzuar 

(2018) 

50,000 EUR 

 

Gjithsej romë Femra rome 

Popullsia e 

përgjithshme 

 176 176  

 

M 3.1.2 Zbatimi i vizitave shëndetësore në shtëpi për nënat dhe 

fëmijët dhe grupet e tjera të cenueshme.         

Buxheti i planifikuar 

(2018) 

20,000 EUR 

 
Aktivitetet e kryera 

MSH në bashkëpunim me Institutin Kombëtar të Shëndetit 

Publik (NIPH) ka realizuar vizita në shtëpi me ekipe lëvizëse  

Buxheti i shpenzuar 

(2018) 

17.500 EUR 
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për komunitetin rom, ashkali dhe egjiptian për të gjetur 

diagnozat e çrregullimeve të hershme dhe patologjitë klinike              

 

Grupi i synuar i këtyre vizitave shëndetësore në shtëpi ishin 

fëmijë romë, ashkali dhe egjiptianë nga 5-13 vjeç. 

Informacioni për numrin e fëmijëve romë, ashkali dhe 

egjiptianë u dha nga komunat përkatëse. 

Rezultatet e arritura 

Duke përdorur të dhënat, Qendrat e Shëndetit Familjar kanë 

siguruar shërbime shëndetësore dhe trajtim për komunitetin 

rom, ashkali dhe egjiptian.            

Si rezultat, gjithsej janë bërë 2,792 vizita mjekësore nëpër 

shtëpi në komunat me popullsi të komunitetit rom, 

ashkali dhe egjiptian.                       

 

 

Gjithsej romë Femra rome 

Popullsia e 

përgjithshme 

 2,792   

 

M 3.1.3 Aktivitetet e tjera që arrijnë popullatën e cenueshme-  Buxheti i planifikuar 

(2018) 

41,278 EUR 

 
Aktivitetet e realizuara 

MSh-ja ka mbështetur financiarisht 4 OJQ që merren me 

integrimin e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në 

realizimin e fushatave vetëdijesuese mbi qasjen në 

shëndetësi. 

Rezultatet e arritura 

OJQ-të e mbështetura kanë punuar në terren me komunitetin 

RAE me qëllim të rritjes së vetëdijesimit rreth shërbimeve 

shëndetësore. 

Nuk ka raport të OJQ-ve sa i përket arritjes së kësaj 

popullate. 

Buxheti i shpenzuar 

(2018) 

41,278 EUR 

 Gjithsej romë Femra rome Popullata e 

përgjithshme 

 4   

 

M 3.1.4 Masat institucionale për përmirësimin e qasjes në 

shërbime shëndetësore 

Buxheti i planifikuar 

(2018)  

EUR 
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Aktivitetet e realizuara 

Për të përmirësuar qasjen në shërbimet shëndetësore për 

komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian, MSh-ja dhe 

institucionet shëndetësore në Kosovë kanë realizuar fushata 

vetëdijesuese në terren dhe kanë monitoruar aktivitetet në 

institucionet shëndetësore të nivelit komunal. 

Rezultatet e arritura 

Janë mbajtur rreth 21 fushata vetëdijesuese lidhur me 

rëndësinë e imunizimit. 

 

Buxheti i shpenzuar 

(2018)  

EUR 

 Gjithsej romë Femra rome Popullata e 

përgjithshme 

 21  21 

 

M 3.1.5 Monitorimi i vazhdueshëm i qasjes në shërbimet 

shëndetësore 

Buxheti i planifikuar  

(2018) 

EUR 

 
Aktivitetet e realizuara 

MSh-ja ka mbledhur dhe analizuar të dhëna dhe raporte 

lidhur me shfrytëzimin e shërbimeve shëndetësore nga të 

gjitha komunat me popullsi rome dhe ashkali. 

Rezultatet e arritura 

Raportet nga të gjitha komunat tregojnë se komunitetet Rom, 

Ashkali dhe Egjiptian vazhdimisht shfrytëzojnë shërbimet 

shëndetësore në Qendrat e Mjekësisë Familjare në tërë 

Kosovën dhe nuk ka diskriminim në bazë të origjinës dhe 

përkatësisë etnike të pacientëve. 

 

Qendrat e Mjekësisë Familjare kanë kryer 1.330 vizita 

mjekësore për komunitetin Rom dhe Ashkali. 

Ka shumë mundësi që kjo shifër është më e lartë, por në 

shumë raste pacientët dhe veçanërisht komuniteti Rom dhe 

Ashkali hezitojnë të tregojnë përkatësinë e tyre etnike në 

formularët e Qendrave të Mjekësisë Familjare. 

 

Buxheti i shpenzuar  

(2018) 

EUR 

 Gjithsej romë Femra rome Popullata e 

përgjithshme 

 1,330  45,494 

 

  



 

46 / 75 

 

Objektivi 2: Përmirësimi i sjelljeve dhe shëndetit  

Përmirësimi i sjelljeve dhe rutinave shëndetësore te pjesëtarët e komuniteteve Rom dhe Ashkali 

Gjithsej buxheti 125,000 EUR 

  

Buxheti i planifikuar  

(2018) 

31.250 EUR 

Buxheti i shpenzuar  

(2018) 

EUR 

 

Indikatori Nr. i imunizimeve të kryera 

 

Gjithsej romë Femra rome Popullata e 

përgjithshme 

Gjendja fillestare 

(2016)  n/p n/p 

Pika e referimit (2019)  n/p n/p 

Arritja (2017) 12,000 n/p n/p 

Arritja (2018) 7,786 n/p n/p 

 

 

Masat në kuadër të këtij objektivi të zbatuara gjatë vitit 2018 

M 3.2.1 Fushatat për imunizim Buxheti i planifikuar  

(2018) 

7,786 EUR 

 
Aktivitetet e realizuara 

Prej 18 komunave, fushatat e imunizimit janë mbajtur në 13 

komuna me popullatë Rom, Ashkali dhe Egjiptian, 

gjegjësisht në Fushë Kosovë, Istog, Klinë, Mitrovicë, 

Podujevë, Prizren, Rahovec, Suhareka, Gjakova, Lipjan, 

Obiliq, Vushtrri, Graçanicë dhe Gjilan. 

Rezultatet e arritura 

Të dhënat dhe raportet e ofruara nga Instituti Kombëtar i 

Shëndetit Publik (IKSHP) tregojnë që 7,786 fëmijë të 

komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian janë vaksinuar.  

 

Buxheti i shpenzuar  

(2018) 

7,786 EUR 

 

 Gjithsej romë Femra rome Popullata e 

përgjithshme 

 7,786   

 

M 3.2.2 Shpërndarja e materialeve informuese për planifikim 

familjar dhe shëndet riprodhues 

Buxheti i planifikuar  

(2018) 

EUR 
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Asgjë për t’u raportuar në vitin 2018 Buxheti i shpenzuar  

(2018) 

EUR 

 Gjithsej romë Femra rome Popullata e përgjithshme 

    

 

M 3.2.3 Edukimi për rëndësinë e kushteve higjieniko-sanitare Buxheti i planifikuar  

(2018) 

EUR 

 
Aktivitetet e realizuara 

Qendra e Mjekësisë Familjare në Ferizaj ka mbajtur seanca 

trajnuese me nxënës të komunitetit Rom, Ashkali dhe 

Egjiptian mbi temën e ushqimit dhe të ushqyerit të 

shëndetshëm dhe higjienës së gojës.  

Rezultatet e arritura 

Në seancat e organizuara të trajnimit morën pjesë 80 nxënës 

të komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian. 

 

Buxheti i shpenzuar  

(2018) 

EUR 

 Gjithsej romë Femra rome Popullata e 

përgjithshme 

 80   

 

M 3.2.4 Avancimi i kapaciteteve preventive të stafit në kujdesin 

parësor 

Buxheti i planifikuar  

(2018 

EUR 

 
Aktivitetet e realizuara 

Stafi i Qendrës së Mjekësisë Familjare në Obiliq ka ndjekur 

disa trajnime mbi tema të ndryshme në fushën e kujdesit 

shëndetësor, nga të cilat do të përfitojë komuniteti Rom, 

Ashkali dhe Egjiptian në territorin e kësaj komune. 

Rezultatet e arritura 

20 seminare janë organizuar dhe janë ndjekur nga 90 

anëtarë të stafit të Qendrës së Mjekësisë Familjare në 

Obiliq, të cilët u shërbejnë një pjese të madhe të populates 

Rom, Ashkali dhe Egjiptian. 

 

Buxheti i shpenzuar  

(2018) 

EUR 

 Gjithsej romë Femra rome Popullata e 

përgjithshme 

   90 
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Objektivi 3: Sigurimi i mjedisit të shëndetshëm  

Sigurimi i mjedisit të shëndetshëm për popullatën e komuniteteve Rom dhe Ashkali 

Gjithsej buxheti 50,000 EUR 

  

Buxheti i planifikuar  

(2018) 

EUR 

Buxheti i shpenzuar  

(2018) 

EUR  

  

 

Masat në kuadër të objektivit të realizuara gjatë vitit 2018 

M 3.3.1 Kontrolli periodik i nivelit të plumbit në 

vendbanimet e komuniteteve 

Buxheti i planifikuar  

(2018) 

EUR  

  

Aktiviteti është realizuar në vitin 2017, prandaj s’ka asgjë 

për t’u raportuar në vitin 2018 

 

Buxheti i shpenzuar  

(2018) 

 

 Gjithsej romë Femra rome Popullata e 

përgjithshme 

    

 

M 3.3.2 Pajisja me kontejnerë familjarë për mbeturina Buxheti i planifikuar  

(2018) 

EUR 

 
Aktiviteti është nën përgjegjësinë e MMPH-së. Buxheti i shpenzuar  

(2018) 

EUR 

 Gjithsej romë Femra rome Popullata e përgjithshme 

    

 

Personi raportues 

Emri MBIEMRI Sanie Kiçmari Arifi  

Pozita Shefe e Divizionit për të Drejtat e Qytetarëve në Kujdesin Shëndetësor 

Institucioni Ministria e Shëndetësisë  

Email sanie.kicmari@rks-gov.net  

# i telefonit  +3833820024127 

Date 31.05.2019 

 

  

mailto:sanie.kicmari@rks-gov.net
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Banimi 
Synimi: Sigurimi i banimit të përshtatshëm dhe të qëndrueshëm  

Sigurimi i banimit të qëndrueshëm për komunitetet Rom dhe Ashkali në përputhje me legjislacionin 

në fuqi 

Gjithsej buxheti 5.144.220 EUR 

  

Buxheti i planifikuar  

(2018) 

1.286.055 EUR 

Buxheti i shpenzuar  

(2018) 

266,065 EUR 

 

Indikatori 1 

Numri i familjeve të evidentuara në bazën e të dhënave që kanë pronë 

private, por jo edhe kushte të përshtatshme banimi 

 

Gjithsej romë Femra rome Popullata e 

përgjithshme 

Gjendja fillestare 

(2016) n/p n/p n/p 

Pika e referimit (2019) 3,000 n/p n/p 

Arritja (2017) n/p n/p n/p 

Arritja (2018) 962 n/p n/p 

 

Indikatori 2 

Numri i familjeve që e kanë të rregulluar statusin e pronës në të cilën 

jetojnë (Gjithsej romët vlerësohen si 20% e të gjitha familjeve) 

 

Gjithsej romë Femra rome Popullata e 

përgjithshme 

Gjendja fillestare 

(2016) 1,200 n/p n/p 

Pika e referimit (2019) 3,600 n/p n/p 

Arritja (2017) n/p n/p n/p 

Arritja (2018) n/p n/p n/p 

 

Indikatori 3 

Numri i familjeve të përfshira në bazën e të dhënave për financimin e 

programeve të 

veçanta të banimit 

 

Gjithsej romë Femra rome Popullata e 

përgjithshme 

Gjendja fillestare 

(2016) n/p n/p n/p 

Pika e referimit (2019) 2,000 n/p n/p 

Arritja (2017) n/p n/p n/p 

Arritja (2018) n/p n/p n/p 

 

Indikatori 4 

Numri i shtëpive ose objekteve të tjera në pronësi komunale dhe atyre 

private të cilat mund të përdoren për sistemimin e familjeve në nevojë 

për banim social 
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Gjithsej romë Femra rome Popullata e 

përgjithshme 

Gjendja fillestare 

(2016) n/p n/p n/p 

Pika e referimit (2019) 210 n/p n/p 

Arritja (2017) n/p n/p n/p 

Arritja (2018) n/p n/p n/p 

 

Indikatori 5 

Numri i shtëpive të ndërtuara në parcelat pronarë e të cilave janë 

pjesëtaret e komuniteteve 

 

Gjithsej romë Femra rome Popullata e 

përgjithshme 

Gjendja fillestare 

(2016) 900 n/p n/p 

Pika e referimit (2019) 1000 n/p n/p 

Arritja (2017) n/p n/p n/p 

Arritja (2018) n/p n/p n/p 

 

Indikatori 6 

Numri i shtëpive të rinovuara pronarë e të cilave janë pjesëtaret e 

komuniteteve 

 

Gjithsej romë Femra rome Popullata e 

përgjithshme 

Gjendja fillestare 

(2016) 260 n/p n/p 

Pika e referimit (2019) 410 n/p n/p 

Arritja (2017) n/p n/p n/p 

Arritja (2018) n/p n/p n/p 

 

Indikatori 7 

Numri i njësive të banimit për pjesëtarët e komuniteteve që kanë 

nevojë për banim social 

 

Gjithsej romë Femra rome Popullata e 

përgjithshme 

Gjendja fillestare 

(2016) 445 n/p n/p 

Pika e referimit (2019) 525 n/p n/p 

Arritja (2017) n/p n/p n/p 

Arritja (2018) n/p n/p n/p 

 

Indikatori 8 

Numri i programeve të zbatuara nga ana e komunave apo qeverisë 

për trajtimin e vendbanimeve joformale në të cilat jetojnë pjesëtaret 

e komuniteteve 

 

Gjithsej romë Femra rome Popullata e 

përgjithshme 

Gjendja fillestare (2016) 0 n/p n/p 

Pika e referimit (2019) 7 n/p n/p 

Arritja (2017) n/p n/p n/p 

Arritja (2018) n/p n/p n/p 
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Objektivi 1: Janë identifikuar nevojat e pjesëtarëve të komuniteteve për banim adekuat dhe 

banim social 

Janë identifikuar nevojat e pjesëtarëve të komuniteteve për banim adekuat dhe banim social 

Gjithsej buxheti 61,520 EUR 

  

Buxheti i planifikuar  

(2018) 

EUR 

Buxheti i shpenzuar  

(2018) 

EUR 

 

Masat në kuadër të objektivit të realizuara gjatë vitit 2018 

M 4.1.1 Përfshirja e pjesëtarëve të komuniteteve Rom dhe 

Ashkali në bazën e të dhënave për financimin e 

programeve të veçanta të banimit 

Buxheti i planifikuar  

(2018) 

EUR 

 
Aktivitetet e realizuara 

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH) ka 

bërë përpjekje për të identifikuar familjet që nuk kanë kushte 

adekuate të banimit. Një hap i rëndësishëm përfshinte 

hartimin e programeve rezidenciale tre vjeçare në 27 komuna. 

Në identifikimin e familjeve që jetojnë në kushte të 

papërshtatshme të banimit, MMPH-ja është mbështetur nga 

organizata joqeveritare VORAE. 

Rezultatet e arritura 

Përmes këtij aktiviteti, janë identifikuar 962 familje Rome 

dhe Ashkali që nuk kanë kushte adekuate të banimit. 

 

Buxheti i shpenzuar  

(2018) 

EUR 

 Gjithsej romë Femra rome Popullata e 

përgjithshme 

 962   

 

M 4.1.1 Përfshirja e pjesëtarëve të komuniteteve rom dhe ashkali 

në bazën e të dhënave për financimin e programeve të 

veçanta të banimit – Regjistrimi i familjeve të 

identifikuara në bazën e të dhënave 

Buxheti i planifikuar  

(2018) 

EUR 

 
Aktivitetet e realizuara 

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH), së 

bashku me OJQ-në Development Together, përmes një 

projekti të financuar nga Komisioni Evropian, kanë 

projektuar bazën e të dhënave të banimit social në nivelin 

qendror dhe lokal, ku të gjitha kërkesat për banimin social do 

të regjistrohen dhe ruhen në këtë bazë të dhënash. MMPH-ja 

Buxheti i shpenzuar  

(2018) 

EUR 
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në bashkëpunim me komunat po nxit regjistrimin e 

familjeve të identifikuara në bazën e të dhënave. 

Rezultatet e arritura 

 Për momentin, kjo bazë e të dhënave është duke u 

funksionalizuar në komuna,  

 Seancat trajnuese janë duke u mbajtur përmes komunave, 

 Komunave iu desh të punësonin një zyrtar për të kryer 

detyrat, 

 Të dhëna të caktuara për qytetarët Rom, Ashkali dhe 

Egjiptian janë në dispozicion në bazën e të dhënave në 

vitin 2018, 

 

 Gjithsej romë Femra rome Popullata e 

përgjithshme 
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Objektivi 2: Rritja e ndërgjegjësimit të pjesëtarëve të komuniteteve rom dhe ashkali për zgjidhjen 

e problemeve të banimit 

Fushata vetëdijesuese mbi të drejtat pronësore përmes trajnimeve në komunitet 

Gjithsej buxheti 354,700 EUR 

  

Buxheti i planifikuar  

(2018) 

EUR  

Buxheti i shpenzuar  

(2018) 

EUR 

 

M 4.2.1 Organizimi i fushatës vetëdijesuese për përfshirje në 

çështjen e banimit 

Buxheti i planifikuar  

(2018) 

EUR 

  

 

 

 

Buxheti i shpenzuar  

(2018) 

EUR 

 Gjithsej romë Femra rome Popullata e 

përgjithshme 

    

 

M 4.2.2 Mbështetja e komuniteteve rom dhe ashkali për pajisje 

me dokumentacion përkatës pronësor apo një të drejtë 

tjetër të tokës në të cilën mund të ndërtohet. 

Buxheti i planifikuar  

(2018) 

EUR 

  

 

 

 

Buxheti i shpenzuar  

(2018) 

EUR 

 Gjithsej romë Femra rome Popullata e 

përgjithshme 
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Objektivi 3: Avancim i ndjeshëm drejt zgjidhjes së problemit të banimit  

Avancim i ndjeshëm drejt zgjidhjes së problemit të banimit për pjesëtarët e komuniteteve rom dhe 

ashkali 

Buxheti i përgjithshëm EUR 4,728,000  

  

Buxheti i planifikuar 

(2018) 

EUR 1,182,000  

Buxheti i shpenzuar 

(2018) 

EUR  

 

Masat sipas këtij objektivi të zbatuara gjatë vitit 2018 

M 4.3.1 Hartimi i projekteve prioritare për renovim, rindërtim 

apo ndërtim të shtëpisë në parcelat vetanake 

Buxheti i planifikuar 

(2018) 

EUR 31,595 

 
Aktivitetet e realizuara 

Në një bashkëpunim të gjerë dhe të ngushtë sektorial midis 

MMPH-së, MPB-së, MPMS-së, MSH-së, MBPZHR-së dhe 

Komunave janë zbatuar disa projekte të rindërtimit dhe 

rinovimit. 

Rindërtimi dhe rinovimi i shtëpive sipas Rregullores QRK nr. 

04/2016  për riintegrimin e personave të riatdhesuar dhe 

menaxhimin e programit të riintegrimit, mbetet nën pronësinë 

e familjeve, 

Kërkesa konsiston në rindërtimin dhe rinovimin e shtëpive 

ekzistuese që janë shkatërruar, dhe në të cilat kushtet e jetesës 

janë të dobëta, por që janë nën pronësinë e tyre, 

Rezultatet e arritura 

 2 shtëpi u rindërtuan për anëtarët e riatdhesuar të 

anëtarëve të komuniteteve RAE, të kthyer nga vendet e 

BE-së, 

 Në bazë të këtyre projekteve të financuara nga MMPH-

ja, Komunat dhe VORAE, janë duke u rinovuar 72 

shtëpi, nga të cilat 61 do t'i dhurohen familjeve të 

komunitetit RAE, 

 

Buxheti i shpenzuar 

(2018) 

EUR 31,595 

 Nr. i përgjithshëm i 

pjesëtarëve të komunitetit 

Rom 

Pjesëtaret femra të 

komunitetit Rom 

Popullsia e 

përgjithshme 

 63  72 

 

M 4.3.1 Hartimi i projekteve prioritare për renovim, rindërtim 

apo ndërtim të shtëpisë në parcelat vetanake 

Buxheti i planifikuar 

(2018) 

EUR 10,855  
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Aktivitetet e realizuara 

Gjatë rindërtimit dhe rinovimit të shtëpive në parcelat 

vetanake, MMPH-ja ka mbështetur më tej familjet Rome, 

Ashkali dhe Egjiptiane duke rinovuar dhe pajisur shtëpitë me 

mobile dhe pajisje shtëpiake. 

Rezultatet e arritura 

Për familjet e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian u 

rindërtuan dhe furnizuan me mobile/inventar të ri dhe 

pajisje të tjera të nevojshme shtëpiake 9 shtëpi. 

Buxheti i shpenzuar 

(2018) 

EUR 10,855 

 Nr. i përgjithshëm i 

pjesëtarëve të komunitetit 

Rom 

Pjesëtaret femra të 

komunitetit Rom 

Popullsia e 

përgjithshme 

 9   

 

M 4.3.2 Zbatimi i programeve për trajtimin e vendbanimeve 

joformale 

Buxheti i planifikuar 

(2018) 

EUR  

 
Aktivitetet e realizuara 

Ministria për Komunitete dhe Persona të Kthyer (MKK) me 

Projektin e saj "Mbështetje për Mbylljen e Qendrave 

Kolektive" me Qendrën Daneze për Refugjatë (DRC) ka 

vazhduar punën për ndërtimin dhe rindërtimin e shtëpive për 

individë që jetojnë përkohësisht në Qendrën Kolektive në 

Shtërpcë. 

Rezultatet e arritura 

Plani i projektit parashikon ndërtimin e objekteve të 

mëposhtme: 

 

 5 ndërtesa me disa apartamente, 

 4 shtëpi familjare për personat që banojnë në këto 

qendra, 

 

Rreth 75% e punës është përfunduar deri në fund të vitit 

2018 dhe pjesa tjetër 25% do të përfundojë gjatë 2019 

Buxheti i shpenzuar 

(2018) 

EUR 

 Nr. i përgjithshëm i 

pjesëtarëve të komunitetit 

Rom 

Pjesëtaret femra të 

komunitetit Rom 

Popullsia e 

përgjithshme 

 9   

 

M 4.3.3 Identifikimi i pronave për banim social Buxheti i planifikuar 
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(2018) 

EUR  

  
Buxheti i shpenzuar 

(2018) 

EUR 

 Nr. i përgjithshëm i 

pjesëtarëve të komunitetit 

Rom 

Pjesëtaret femra të 

komunitetit Rom 

Popullsia e 

përgjithshme 

    

 

M 4.3.4 Hartimi i projekteve prioritare për banim social 

 

Buxheti i planifikuar 

(2018) 

EUR 

 
Aktivitetet e realizuara 

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH) në 

bashkëpunim me Development Together (TD) me projektin e 

tij "Banimi - një e drejtë themelore e njeriut" rreth 10 komuna 

janë mbështetur për të hartuar programet e tyre të strehimit. 

Komunat janë në proces të hartimit të programeve 3-vjeçare 

sipas legjislacionit në fuqi. 

Qëllimi i këtyre programeve është planifikimi dhe ofrimi i 

ndihmës për familjet që kanë vështirësi në aspektin e 

strehimit, si dhe në lidhje me numrin e aplikimeve, 

përcaktimin e përparësive, projekteve dhe ndarjen e buxhetit 

për realizimin e projekteve. 

Rezultatet e arritura 

Zbatimi i masës deri më tani ka arritur si vijon:  

 4 programe trevjeçare të banimit janë hartuar gjatë vitit 

2018, përkatësisht komuna e Deqanit, Fushë Kosovës, 

Kaçanikut dhe Pejës,  

 Në 13 komuna kanë skaduar programet 3-vjeçare të 

banimit, kjo përfshin komunat e Ferizajt, Gjakovës, 

Graçanicës, Hanit të Elezit, Kamenicës, Klinës, Obiliqit, 

Podujevës, Rahovecit dhe Vushtrrisë. 

  Në 6 komuna programet e banimit janë në version 

draft dhe duhet të miratohen. Këtu përfshihen komuna 

e Gjilanit, Novobërdës, Prishtinës, Ranillugut, Suharekës 

dhe Vitisë 

 8 programe trevjeçare të banimit janë hartuar dhe 

miratuar nga Asambletë Komunale. Këtu përfshihen 

komuna Deçan, Fushë Kosovë, Kaçanik, Lipjan, 

Buxheti i shpenzuar 

(2018) 

EUR 
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Malishevë, Mitrovicë e Jugut, Pejë dhe Shtime. 

 Nr. i përgjithshëm i 

pjesëtarëve të komunitetit 

Rom 

Pjesëtaret femra të 

komunitetit Rom 

Popullsia e 

përgjithshme 

 7  9 

 

M 4.3.4 Hartimi i projekteve prioritare për banim social 

 

Buxheti i planifikuar 

(2018) 

EUR 55,612 

 
Aktivitetet e realizuara 

Ministria e Punëve të Brendshme (MPB) përmes 

Departamentit për Ri-Integrim vetëm për periudhën janar-

shtator 2018 ka ofruar një sërë shërbimesh për komunitetin 

Rom, Ashkali dhe Egjiptian. Shërbimet e ofruara përfshijnë 

shërbimin e transportit për në vendin e origjinës për të 

kthyerit, banimin e përkohshëm dhe akomodimin në Qendrën 

e Akomodimit 7-ditor, banimin afatgjatë përmes akomodimit 

në shtëpi me qira, rinovimet e shtëpive, pajisjet e shtëpive 

me pajisje dhe mobile, pakot e ndihmës për dimër, si dru për 

ngrohje, grante për vetë-punësim dhe ndërmjetësim në 

punësim dhe trajnime në punë. 

Rezultatet e arritura 

Departamenti i MPB-së për Ri-integrim ka furnizuar 28 

familje rome, ashkali dhe egjiptiane me mobile të reja dhe 

pajisje të tjera shtëpiake gjatë vitit 2018. 

Buxheti i shpenzuar 

(2018) 

EUR 55,612 

 Nr. i përgjithshëm i 

pjesëtarëve të komunitetit 

Rom 

Pjesëtaret femra të 

komunitetit Rom 

Popullsia e 

përgjithshme 

 28  48 

 

M 4.3.4 Hartimi i projekteve prioritare për banim social 

  

Buxheti i planifikuar 

(2018) 

EUR 34,600 

 
Aktivitetet e realizuara 

Ministria e Punëve të Brendshme (MPB) përmes 

Departamentit për Ri-Integrim vetëm për periudhën janar-

shtator 2018 ka ofruar një sërë shërbimesh për komunitetin 

Rom, Ashkali dhe Egjiptian. Shërbimet e ofruara përfshijnë 

shërbimin e transportit për në vendin e origjinës për të 

kthyerit, banimin e përkohshëm dhe akomodimin në Qendrën 

e Akomodimit 7-ditor, banimin afatgjatë përmes akomodimit 

në shtëpi me qira, rinovimet e shtëpive, pajisjet e shtëpive me 

Buxheti i shpenzuar 

(2018) 

EUR 34,600   
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pajisje dhe mobile, pakot e ndihmës për dimër, si dru për 

ngrohje, grante për vetë-punësim dhe ndërmjetësim në 

punësim dhe trajnime në punë. 

Rezultatet e arritura 

Vetëm sipas skemës Pakot e ndihmës për dimër, 

Departamenti për riintegrim i MPB-së ka furnizuar 173 

familje Rome, Ashkali dhe Egjiptiane me dru për ngrohje 

gjatë vitit 2018 

 

 Nr. i përgjithshëm i pjesëtarëve 

të komunitetit Rom 

Pjesëtaret femra të 

komunitetit Rom 

Popullsia e 

përgjithshme 

 173  177 

 

M 4.3.4 Hartimi i projekteve prioritare për banim social 

 

Buxheti i planifikuar 

(2018) 

EUR 69,010 

 
Aktivitetet e realizuara 

Ministria e Punëve të Brendshme (MPB) përmes 

Departamentit për Ri-Integrim vetëm për periudhën janar-

shtator 2018 ka ofruar një sërë shërbimesh për komunitetin 

Rom, Ashkali dhe Egjiptian. Shërbimet e ofruara përfshijnë 

shërbimin e transportit për në vendin e origjinës për të 

kthyerit, banimin e përkohshëm dhe akomodimin në Qendrën 

e Akomodimit 7-ditor, banimin afatgjatë përmes 

akomodimit në shtëpi me qira, rinovimet e shtëpive, 

pajisjet e shtëpive me pajisje dhe mobile, pakot e ndihmës 

për dimër, si dru për ngrohje, grante për vetë-punësim dhe 

ndërmjetësim në punësim dhe trajnime në punë. 

Rezultatet e arritura 

Vetëm sipas skemës së akomodimit në shtëpi me qira, 

Departamenti për riintegrim i MPB-së ka mbështetur 182 

familje Rome, Ashkali dhe Egjiptian duke ia paguar 

qiranë për 12 muaj për shtëpi ose banesë gjatë vitit 2018 

Buxheti i shpenzuar 

(2018) 

EUR 69,010 

 Nr. i përgjithshëm i pjesëtarëve 

të komunitetit Rom 

Pjesëtaret femra të 

komunitetit Rom 

Popullsia e 

përgjithshme 

 182   

 

Personi raportues 

Emri MBIEMRI Merita Dalipi  

Pozita Zyrtare e lartë për banim social 

Institucioni Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor 

Email Merita.Dalipi@rks-gov.net 

mailto:Merita.Dalipi@rks-gov.net
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Nr. i telefonit # 038 200 32 416 

Data 31.05.2019 

Personi raportues  

Emri MBIEMRI Jahe Tolaj 

Pozita Shef i Divizionit për Shqyrtimin e Kërkesave 

Institucioni Ministria e Punëve të Brendshme 

Email Jahe.tolaj@rks-gov.net 

Nr. i telefonit #  

Data 31.05.2019 

 

mailto:Jahe.tolaj@rks-gov.net
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Buxheti 
Buxheti 

Pasqyra buxhetore 

Zbërthimi i buxhetit i planifikuar për zbatimin e strategjisë 2018-2021 

Arsimimi EUR 5.918.851 

Punësimi dhe mirëqenia sociale EUR 4.029.988 

Shëndetësia EUR 375.000 

Banimi  EUR 5.144.220 

Buxheti i përgjithshëm i planifikuar për Zbatimin e Strategjisë 2018-

2021 

EUR 15.468.059 

 

Zbërthimi i buxhetit i planifikuar për fushat prioritare për vitin 2018   

Buxheti i përgjithshëm i planifikuar për ARSIMIM EUR  1,221,875 

Buxheti i përgjithshëm i planifikuar për PUNËSIM DHE MIRËQENIE 

SOCIALE 

EUR  798,905 

Buxheti i përgjithshëm i planifikuar për BANIM EUR 1,263,390 

Buxheti i përgjithshëm i planifikuar për SHËNDETËSI EUR 95,000 

Buxheti i përgjithshëm i planifikuar për Zbatimin e Strategjisë 2018 EUR 3,378,420 

 

Zbërthimi i buxhetit i shpenzuar sipas fushave prioritare në vitin 2018  

Buxheti i përgjithshëm i shpenzuar për ARSIMIM EUR 1,221,8751 

Buxheti i përgjithshëm i shpenzuar për PUNËSIM DHE MIRËQENIE 

SOCIALE 

EUR 4,402,5322 

Buxheti i përgjithshëm i shpenzuar për BANIM EUR 266,065 

Buxheti i përgjithshëm i shpenzuar për SHËNDETËSI EUR 91,279 

Buxheti i përgjithshëm i shpenzuar për Çështje të Komuniteteve nga Zyra 

për Komunitete 

EUR 34,000 

Buxheti i përgjithshëm i shpenzuar për Riintegrim EUR 345,7373 

Buxheti i përgjithshëm i shpenzuar për Zbatimin e Strategjisë 2018 EUR 6.327.488 

 

Zbërthimi i buxhetit shpenzime të tjera lidhur me Strategjinë në vitin 

2018 

 

Buxheti i përgjithshëm i shpenzuar për funksionimin e PKKR dhe 

zyrës teknike 

EUR 1,275,9284 

Buxheti i përgjithshëm i shpenzuar për funksionimin e organit 

ndërdisiplinor 

  

Buxheti i përgjithshëm i shpenzuar për ngritjen e kapaciteteve 

institucionale 

  

                                                 
1 Buxheti i shpenzuar nga MASHT-i vlerësohet në buxhetin e planifikuar dhe të paraparë në Strategjinë dhe 

Planin e Veprimit 
2 Buxheti i shpenzuar nga MPMS përbëhet nga kostot për punësim 153’200 Euro, për ofrimin e shërbimeve 

sociale 189’200 Euro dhe për asistencë sociale 3’706’932 Euro 
3 Buxheti i shpenzuar raportohet nga MPB-ja për masat e riintegrimit të komunitetit RAE 
4 Buxheti i planifikuar për Zyrën për Komunitete të ZKM-së për 2018 
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Buxheti i përgjithshëm i shpenzuar për grumbullimin e fondeve   

Buxheti i përgjithshëm i shpenzuar për bashkëpunim ndërkombëtar   

Buxheti i përgjithshëm i shpenzuar për raportim, monitorim dhe 

vlerësim 

  

Buxheti i përgjithshëm i shpenzuar për të TJERA   

 

 

Shtojcat 
 

Shtojca A: Buxheti i strategjisë 2017-2021 
 

Tabela e mëposhtme paraqet një elaborim të buxhetit të planifikuar në Planin e Veprimit të Strategjisë 

për Përfshirjen e Komuniteteve Rom dhe Ashkali në Shoqërinë Kosovare 2017-2021 sipas fushave 

dhe objektivave prioritare. 

 

Zbërthimi i buxhetit i planifikuar për zbatimin e strategjisë 2018-2021 

Arsimimi  

1.1. Pjesëmarrje e përmirësuar në arsim nga anëtarët e komunitetit 

Rom dhe Ashkali EUR 1.956.201 

1.2. Përmirësimi i performancës studentore të anëtarëve të 

komuniteteve rom dhe ashkali EUR 3.907.650 

1.3. Rritja e ndërgjegjësimit të palëve të interesuara për të mbështetur 

anëtarët e komunitetit Rom dhe Ashkali EUR 55.000 

Totali për arsimim EUR 5.918.851 

Punësimi dhe mirëqenia sociale  

2.1.  Niveli i përmirësuar i punësimit të komuniteteve rom dhe ashkali EUR 982.950 

2.2. Pjesëmarrja e përmirësuar e familjeve të komuniteteve rom dhe 

ashkali në skemat e mbrojtjes dhe shërbimet sociale EUR 3.047.038 

Totali për punësim dhe mirëqenie sociale  EUR 4.029.988 

Shëndetësia   

3.1. Qasje e përmirësuar në shërbimet shëndetësore për anëtarët e 

komunitetit Rom dhe Ashkali EUR 150.000 

3.2. Sjellje dhe rutina të përmirësuara shëndetësore midis anëtarëve të 

komuniteteve rom dhe ashkali EUR 125.000 

3.3. Një mjedis i shëndetshëm është krijuar për popullatën e 

komuniteteve rom dhe ashkali EUR 100.000 

Totali për shëndetësi   EUR 375.000 

Banimi  

4.1. Janë identifikuar nevojat e anëtarëve të komunitetit për strehim 

adekuat dhe strehim social EUR 61.520 

4.2. Ndërgjegjësim i rritur midis komuniteteve rom dhe ashkali për 

pjesëmarrjen aktive në zgjidhjen e çështjeve të banimit EUR 354.700 

4.3. Progres i konsiderueshëm drejt zgjidhjes së problemit të banimit 

për anëtarët e komunitetit Rom dhe Ashkali EUR 4.728.000 
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Totali për banim EUR 5.144.220 

Buxheti i përgjithshëm i planifikuar sipas Prioritetit 2017-2021 EUR 15.468.059 



                                                                                                           

 

 

 

Shtojca B: Inventari/përmbledhja grafike e treguesve  
 
Tabela më poshtë paraqet një koleksion të të dhënave, statistikave dhe treguesve të Strategjisë dhe Planit të Veprimit për Përfshirjen e Komunitetit Rom dhe 

Ashkali në Shoqërinë Kosovare 2017-2021 dhe shërbejnë si një mjet matjeje dhe monitorimi për të vëzhguar zhvillimet dhe trendët e integrimit të 

komuniteteve rom dhe ashkali në shoqërinë kosovare dhe mat dhe monitoron përparimin e Strategjisë dhe Planit të saj të Veprimit 

 
Fusha Treguesi Komuniteti Gjithsej/ 

Gjinia 

2016 2017 2018 2019  Popullsia e 

përgjithshm

e  

Shënime mbi treguesit 

Demografia % e Popullsisë në përgjithësi  Rom Gjithsej            8,824  Regjistrim i KAS 2011 

Demografia % e Popullsisë në përgjithësi  Egjiptian Gjithsej          15,426  Regjistrim i KAS 2011 

Demografia Nr. i personave që jetojnë në Kosovë Ashkali Gjithsej          11,524  Regjistrim i KAS 2011 

Demografia Nr. i personave që jetojnë në Kosovë  Egjiptian Gjithsej       

Arsimimi Nr. i personave të riatdhesuar dhe ri-

integruar në Arsimin Parauniversitar 

 Ashkali Gjithsej   57    

Arsimimi Nr. i personave të riatdhesuar dhe ri-

integruar në Arsimin Parauniversitar 

 Rom Gjithsej   14      

Arsimimi Nr. i personave të riatdhesuar dhe ri-

integruar në Arsimin Parauniversitar 

 Egjiptian Gjithsej  6       

Arsimimi Nr. i nxënësve që përfitojnë nga 

tutorimi 

 Rom femërore  12     

Arsimimi Nr. i nxënësve që përfitojnë nga 

tutorimi 

 Rom mashkullor

e 

 11       

Arsimimi Nr. i nxënësve që përfitojnë nga 

tutorimi 

 Rom Gjithsej  23       

Arsimimi Nr. i nxënësve që përfitojnë nga 

tutorimi 

 Ashkali femërore  23     

Arsimimi Nr. i nxënësve që përfitojnë nga 

tutorimi 

 Ashkali mashkullor

e 

 61     

Arsimimi Nr. i nxënësve që përfitojnë nga 

tutorimi 

 Ashkali Gjithsej  84     

Arsimimi Nr. i nxënësve që përfitojnë nga tutorimi Gjithsej   200    

Arsimimi Nr. i nxënësve në Arsimin 

Parashkollor 

 Ashkali Gjithsej   248 1        8,335  mosha 0-5 vjeç 

Arsimimi Nr. i nxënësve në Arsimin 

Parashkollor 

 Ashkali femërore   126    

Arsimimi Nr. i nxënësve në Arsimin  Ashkali mashkullor   122    
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Fusha Treguesi Komuniteti Gjithsej/ 

Gjinia 

2016 2017 2018 2019  Popullsia e 

përgjithshm

e  

Shënime mbi treguesit 

Parashkollor e 

Arsimimi Nr. i nxënësve në Arsimin 

Parashkollor 

 Rom Gjithsej   132 20  mosha 0-5 vjeç 

Arsimimi Nr. i nxënësve në Arsimin 

Parashkollor 

 Rom femërore    64    

Arsimimi Nr. i nxënësve në Arsimin 

Parashkollor 

 Rom mashkullor

e 

  68    

Arsimimi Nr. i nxënësve në Arsimin 

Parashkollor 

 Ashkali Gjithsej   256 247      23,749  mosha 5-6 vjeç 

Arsimimi Nr. i nxënësve në Arsimin 

Parashkollor 

 Rom Gjithsej   113 112  mosha 5-6 vjeç 

Arsimimi Nr. i nxënësve në Arsimin 

Parashkollor 

 Egjiptian Gjithsej   55    

Arsimimi Nr. i nxënësve në Arsimin 

Parauniversitar 

 Ashkali Gjithsej 3,86

6 

3,94

9 

3,473 3,701   

Arsimimi Nr. i nxënësve në Arsimin 

Parauniversitar  

 Rom Gjithsej 1,55

8 

1,80

2 

1,889 1,670   

Arsimimi Nr. i nxënësve në Arsimin 

Parauniversitar 

 Egjiptian Gjithsej  939 884    

Arsimimi Nr. i nxënësve në arsimin fillor dhe të 

mesëm të ulët 

 Ashkali Gjithsej   3,218 3,439   239,937   

Arsimimi Nr. i nxënësve në arsimin fillor dhe të 

mesëm të ulët 

 Rom Gjithsej   1,733 1,509   

Arsimimi Nr. i nxënësve në arsimin e mesëm të 

lartë 

 Ashkali Gjithsej   255 262   

Arsimimi Nr. i nxënësve në arsimin e mesëm të 

lartë 

 Rom Gjithsej   156 161   

Arsimimi Numri i nxënësve që kanë pranuar 

libra shkollor falas 

 Rom femërore 624 677     

Arsimimi Numri i nxënësve që kanë pranuar 

libra shkollor falas 

 Rom mashkullor

e 

647 728     

Arsimimi Numri i nxënësve që kanë pranuar 

libra shkollor falas 

 Rom Gjithsej 1271 1405     

Arsimimi Numri i nxënësve që kanë pranuar 

libra shkollor falas 

 Ashkali femërore 1617 1723     

Arsimimi Numri i nxënësve që kanë pranuar 

libra shkollor falas 

 Ashkali mashkullor

e 

1781 1907     

Arsimimi Numri i nxënësve që kanë pranuar  Ashkali Gjithsej 3398 3630     250,931   
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Fusha Treguesi Komuniteti Gjithsej/ 

Gjinia 

2016 2017 2018 2019  Popullsia e 

përgjithshm

e  

Shënime mbi treguesit 

libra shkollor falas 

Arsimimi Numri i nxënësve që kanë pranuar 

libra shkollor falas 

 Egjiptian Gjithsej 745      

Arsimimi Numri i nxënësve që kanë pranuar 

libra shkollor falas 

 Egjiptian Meshkuj 361      

Arsimimi Numri i nxënësve që kanë pranuar 

libra shkollor falas 

 Egjiptian Femra 384      

Arsimimi Nr. i bursave të dhuruara nga GIZ, VORAE Total   150   Niveli i mesëm i lartë 

Arsimimi Nr. i bursave të dhuruara nga MASHT, 

KFOS, REF, HEKS 

 Ashkali female  77     

Arsimimi Nr. i bursave të dhuruara nga MASHT, 

KFOS, REF, HEKS 

 Ashkali mashkullor

e 

 87     

 
Arsimi Nr. i bursave të dhëna nga MASHT, 

KFOS, REF, HEKS 

 Ashkali Gjithsej  164     

Arsimi Nr. i bursave të dhëna nga MASHT, 

KFOS, REF, HEKS 

 Rom Femra  86     

Arsimi Nr. i bursave të dhëna nga MASHT, 

KFOS, REF, HEKS 

 Rom Meshkuj  82     

Arsimi Nr. i bursave të dhëna nga MASHT, 

KFOS, REF, HEKS 

 Rom Gjithsej  168     

Arsimi Nr. i bursave të dhëna nga MASHT, KFOS, 

REF, HEKS 

Gjithsej  500 507   Niveli i mesëm i lartë 

Arsimi Nr. i nxënësve që kanë braktisur 

shkollën 

 Ashkali Femra 3 21 28   I mesëm i ulët & i lartë 

Arsimi Nr. i nxënësve që kanë braktisur 

shkollën 

 Ashkali Meshkuj 4 40 26   I mesëm i ulët & i lartë 

Arsimi Nr. i nxënësve që kanë braktisur 

shkollën 

 Ashkali Gjithsej 7 61 54   I mesëm i ulët & i lartë 

Arsimi Nr. i nxënësve që kanë braktisur 

shkollën 

 Rom Femra 6 14 3   I mesëm i ulët & i lartë 

Arsimi Nr. i nxënësve që kanë braktisur 

shkollën 

 Rom Meshkuj 1 12 14   I mesëm i ulët & i lartë 

Arsimi Nr. i nxënësve që kanë braktisur 

shkollën 

 Rom Gjithsej 7 26 17   I mesëm i ulët & i lartë 

Arsimi Nr. i studentëve të regjistruar në nivelin 

Bachelor 

 Ashkali Gjithsej   34            636   
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Arsimi Nr. i studentëve të regjistruar në nivelin 

Bachelor 

 Rom Gjithsej   11    

Arsimi Nr. i studentëve të regjistruar në nivelin 

Bachelor 

 Egjiptian Gjithsej   27    

Arsimi Nr. i studentëve të regjistruar në nivelin 

Master 

 Egjiptian Gjithsej   2              22   

Arsimi Nr. i studentëve të regjistruar në nivelin 

Master 

 Rom Gjithsej   1    

Arsimi Nr. i studentëve të regjistruar në nivelin 

Master 

 Egjiptian Gjithsej   1    

Arsimi Nr. i studentëve të regjistruar në 

Qendrën e Studentëve 

 Ashkali Gjithsej   1    

Arsimi Nr. i studentëve të regjistruar në 

Qendrën e Studentëve 

 Rom Gjithsej   10    

Punësimi Nr. i përfituesve të MATP-së  Ashkali Femra   16    

Punësimi Nr. i përfituesve të MATP-së  Ashkali Meshkuj   55    

Punësimi Nr. i përfituesve të MATP-së  Ashkali Gjithsej 67  71    

Punësimi Nr. i përfituesve të MATP-së  Rom Femra   4    

Punësimi Nr. i përfituesve të MATP-së  Rom Meshkuj   22    

Punësimi Nr. i përfituesve të MATP-së  Rom Gjithsej   26    

Punësimi Nr. i përfituesve të MATP-së Egjiptian Femra   6    

Punësimi Nr. i përfituesve të MATP-së Egjiptian Meshkuj   22    

Punësimi Nr. i përfituesve të MATP-së Egjiptian Gjithsej   28    

Punësimi Nr. i ndërmjetësimeve në punësim nga 

ZP 

 Rom Gjithsej   38    

Punësimi Nr. i ndërmjetësimeve në punësim nga 

ZP 

 Ashkali Gjithsej   40    

Punësimi Nr. i ndërmjetësimeve në punësim nga 

ZP 

Egjiptian Gjithsej   45    

Punësimi Nr. i punëkërkueseve në Arsimin 

Profesional 

 Rom Gjithsej   26    

Punësimi Nr. i punëkërkueseve në Arsimin 

Profesional 

 Ashkali Gjithsej   60    

Punësimi Nr. i punëkërkueseve në Arsimin 

Profesional 

Egjiptian Gjithsej   38    

Punësimi Nr. i punëkërkuesve të regjistruar në ZP  Rom Femra 1,120      

Punësimi Nr. i punëkërkuesve të regjistruar në ZP  Rom Meshkuj 1,142      

Punësimi Nr. i punëkërkuesve të regjistruar në ZP  Rom Gjithsej 2,262      
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Mbrojtja sociale % e pjesëmarrjes në Ndihmë Sociale  Rom Gjithsej   0    

Mbrojtja sociale % e përfituesve të skemës së mbrojtjes nga dhuna familjare 7.27%                 1   

Mbrojtja sociale % e familjeve që përfitojnë Ndihmë 

Sociale 

 Ashkali Gjithsej   5.92            100   

Mbrojtja sociale % e familjeve që përfitojnë Ndihmë 

Sociale 

 Rom Gjithsej   4    

Mbrojtja sociale % e pjesëmarrjes në Ndihmë Sociale  Egjiptian Gjithsej   0    

Mbrojtja sociale Shuma e disbursuar për fëmijët e 

vendosur në shtëpitë me bazë në 

komunitet 

 Ashkali Gjithsej   33,600    

Mbrojtja sociale Shuma e disbursuar për fëmijët e 

vendosur në shtëpitë me bazë në 

komunitet 

 Rom Gjithsej   18,000    

Mbrojtja sociale Shuma e disbursuar për fëmijët e 

vendosur në shtëpitë me bazë në 

komunitet 

 Egjiptian Gjithsej   5,000    

Mbrojtja sociale Shuma e disbursuar për Ndihmë Sociale 

në euro 

 Egjiptian Gjithsej   503,580    

Mbrojtja sociale Shuma e disbursuar për Ndihmë Sociale 

në euro 

 Ashkali Gjithsej   1,992,180  ########  

Mbrojtja sociale Shuma e disbursuar për Ndihmë Sociale 

në euro 

 Rom Gjithsej   1,301,940    

Mbrojtja sociale Shuma e disbursuar nga Ndihma Urgjente për  

komunitetin RAE                                                                  Gjithsej 

4,000       44,450   

Mbrojtja sociale Shuma e disbursuar për fëmijët nga 

Skema e Pensionit të Aftësisë së 

Kufizuar 

 Ashkali Gjithsej   42,000  ######## të moshës 1-18 vjeç 

Mbrojtja sociale Shuma e disbursuar për fëmijët nga 

Skema e Pensionit të Aftësisë së 

Kufizuar 

 Rom Gjithsej   25,000   të moshës 1-18 vjeç 

Mbrojtja sociale Shuma e disbursuar për fëmijët nga 

Skema e Pensionit të Aftësisë së 

Kufizuar 

Egjiptian Gjithsej     12,000    të moshës 1-18 vjeç 

Mbrojtja sociale Nr. i përfituesve të Skemës së Mbrojtjes 

nga Dhuna Familjare 

        33             454    

Mbrojtja sociale Nr. i fëmijëve përfitues nga Skema e 

Pensionit të Aftësisë së Kufizuar 

Egjiptian Gjithsej     12      

Mbrojtja sociale Nr. i fëmijëve përfitues nga Skema e 

Pensionit të Aftësisë së Kufizuar 

 Ashkali Gjithsej     42    të moshës 1-18 vjeç 

Mbrojtja sociale Nr. i fëmijëve përfitues nga Skema e 

Pensionit të Aftësisë së Kufizuar 

 Rom Gjithsej     25    të moshës 1-18 vjeç 
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Mbrojtja sociale Nr. i fëmijëve të vendosur në shtëpitë 

me bazë në komunitet 

 Ashkali Gjithsej   28    

Mbrojtja sociale Nr. i fëmijëve të vendosur në shtëpitë 

me bazë në komunitet 

 Rom Gjithsej   15        18,000    

Mbrojtja sociale Nr. i fëmijëve të vendosur në shtëpitë 

me bazë në komunitet 

 Egjiptian Gjithsej   5      

Mbrojtja sociale Nr. i fëmijëve të vendosur në Shtëpinë e 

Fëmijëve 

Ashkali Gjithsej       Shtëpia e Fëmijëve, 

Shtime 

Mbrojtja sociale Nr. i fëmijëve të vendosur në Shtëpinë e 

Fëmijëve 

Rom Gjithsej   1               10  Shtëpia e Fëmijëve, 

Shtime 

Mbrojtja sociale Nr. i të moshuarve pa përkujdesje 

familjare të vendosur në Shtëpinë për 

Mbrojtje Sociale 

 Rom Gjithsej   11      

Mbrojtja sociale Nr. i të moshuarve pa përkujdesje 

familjare të vendosur në Shtëpinë për 

Mbrojtje Sociale 

Ashkali          

Mbrojtja sociale Nr. i të moshuarve pa përkujdesje 

familjare të vendosur në Shtëpinë për 

Mbrojtje Sociale 

Rom Gjithsej   11      

Mbrojtja sociale Nr. i Ndihmave Urgjente të disbursuara për, RAE,              Gjithsej 20             222    

Mbrojtja sociale Nr. i familjeve përfituese të 

Subvencioneve të Energjisë Elektrike 

 Ashkali Gjithsej   1,414      

Mbrojtja sociale Nr. i familjeve përfituese të 

Subvencioneve të Energjisë Elektrike 

 Rom Gjithsej   965      

Mbrojtja sociale Nr. i familjeve përfituese të 

Subvencioneve të Energjisë Elektrike 

 Egjiptian Gjithsej   354      

Mbrojtja sociale Nr. i familjeve përfituese të Ndihmës 

Sociale 

 Ashkali Gjithsej  1,321 1,414        25,345    

Mbrojtja sociale Nr. i familjeve përfituese të Ndihmës 

Sociale 

 Rom Gjithsej  958 965      

Mbrojtja sociale Nr. i familjeve përfituese të Ndihmës 

Sociale 

 Egjiptian Gjithsej   354      

Mbrojtja sociale Nr. i familjeve përfituese të Ndihmës 

Sociale 

 Ashkali Gjithsej  6,387 6,836     103,437    

Mbrojtja sociale Nr. i familjeve përfituese të Ndihmës 

Sociale 

 Rom Gjithsej  4,313 4,312      

Mbrojtja sociale Nr. i familjeve përfituese të Ndihmës 

Sociale 

Egjiptian Gjithsej  1,536 1,712      

Mbrojtja sociale Numri i OJQ-ve që ofrojnë Shërbime 

Sociale të mbështetura nga MPMS 

Të gjitha 

komunitetet 

Gjithsej   7      

Shëndetësia Nr. i Ofrimit të Shërbimeve të Kujdesit  Ashkali Gjithsej  143 634      
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Shëndetësor 

Shëndetësia Nr. i Ofrimit të Shërbimeve të Kujdesit 

Shëndetësor 

 Rom Gjithsej  103 696      

Banimi Nr. i shtëpive të pajisura me mobile  Ashkali Gjithsej   5      

Banimi Nr. i shtëpive të pajisura me mobile  Rom Gjithsej   2      

Banimi Nr. i shtëpive të pajisura me mobile  Egjiptian Gjithsej   2      

Banimi Nr. i shtëpive të rinovuara dhe të dhëna 

për komunitetin Ashkali 

 Ashkali Gjithsej   47               72    

Banimi Nr. i shtëpive të rinovuara dhe të dhëna 

për komunitetin Egjiptian 

 Egjiptian Gjithsej   8      

Banimi Nr. i shtëpive të rinovuara dhe të dhëna 

për komunitetin Rom 

Rom Gjithsej   6      
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Shtojca C: Plani i aktiviteteve 
 
Tabela e mëposhtme e aktiviteteve përshkruan përmbledhjen e aktiviteteve të planifikuara në Planin e Veprimit, të klasifikuara sipas llojit të aktiviteteve, duke 

treguar nëse aktiviteti është një aktivitet në proces e sipër, një aktivitet i njëhershëm dhe viti i përfundimit të aktivitetit. Mban shënime për aktivitetet e 

përfunduara dhe tregon aktivitetet që duhet të përfundojnë, si dhe shërben si një mjet monitorimi për aktivitetet e Planit të Veprimit. 

 

 
Aktivitetet e përfunduara në vitin 

2018 
 

Aktiviteti në proces e sipër për  

3-4 vjet 
 

Aktiviteti në proces e sipër 

për 1-2 vjet 
 Aktiviteti i njëhershëm 

 

Fusha prioritare Aktiviteti 
Viti 

2017 

Viti 

2018 

Viti 

2019 

Viti 

2020 

Viti 

2021 

Arsimi Mbështetja e programeve parashkollore në qendrat mësimore x x x x x 

Arsimi Subvencionim i pagesave për regjistrim në institucionet parashkollore publike për 100 fëmijë 
 

  
   

Arsimi Hapja e 2 klasave parafillore në shkollat ku gravitojnë komunitetet Rom dhe Ashkali 
     

Arsimi Ndërtimi i kopshteve publike në lokacionet ku jetojnë komunitetet Rom dhe Ashkali 
 

x x x 
 

Arsimi Hartimi i planeve të veprimit për parandalimin e braktisjes dhe të mosregjistrimit për fëmijët e komuniteteve Rom dhe Ashkali nga 

komunat 
x x x x x 

Arsimi Mbikëqyrja e zbatimit të planeve të veprimit x x x x x 

Arsimi Ndarja e 500 bursave për nxënësit e komuniteteve Rom dhe Ashkali që vijojnë shkollën e mesme të lartë x x x x x 

Arsimi Hartimi dhe zbatimi i planeve vjetore për nxënësit e riatdhesuar në fusha të caktuara x x x x x 

Arsimi Monitorimi i shkollave në zbatimin e planeve individuale për nxënësit e riatdhesuar dhe të kthyer nga regjioni x x x x x 

Arsimi Zbatimi i kuotave për regjistrimin e studentëve nga radhët e komuniteteve Rom dhe Ashkali në institucionet publike të arsimit të lartë x x x x x 

Arsimi Organizimi i kurseve përgatitore për regjistrimin e kandidatëve në arsimin e lartë (100 kandidatë) x x x x x 

Arsimi Ndarja e bursave për 50 studentë të komuniteteve Rom dhe Ashkali x x x x x 

Arsimi Mentorimi i 50 studentëve nga radhët e komuniteteve Rom dhe Ashkali x x x x x 

Arsimi Hulumtimi i nevojave për arsimimin e të rriturve nga radhët e komuniteteve Rom dhe Ashkali x 
    

Arsimi Organizmi i kurseve të lexim-shkrimit për të rriturit (50 pjesëmarrës) x x x x x 

Arsimi Përfshirja e 50 pjesëtarëve të komuniteteve Rom dhe Ashkali në programet e arsimit profesional x x x x x 

Arsimi Njoftimi për mundësitë e arsimimit të të rriturve (materiale promovuese) x x 
   

Arsimi Përcaktimi i treguesve x 
    

Arsimi Zhvillimi i udhëzimeve pedagogjike për evitimin e segregacionit dhe diskriminimit 
 

x 
   

Arsimi Trajnimi i mësimdhënësve për gjithëpërfshirje x x x x x 

Arsimi Hartimi i Udhëzimit Administrativ për qendrat mësimore 
     

Arsimi Ofrimi i mbështetjes financiare për 40 qendra mësimore në shërbim të komuniteteve Rom dhe Ashkali x x x x x 

Arsimi Organizimi i mësimit plotësues në shkolla x x x x x 

Arsimi Hulumtimi i nevojave për organizimin e mësimit të gjuhës rome x x 
   

Arsimi Punësimi i mësimdhënësve të gjuhës rome (3 ekuivalentë me orar të plotë pune) 
 

x x 
  

Arsimi Hartimi i pakos së programeve vetëdijësuse për prindër lidhur me edukimin në fëmijërinë e hershme x         

Arsimi Organizimi i fushatës së vetëdijesimit në lokacionet ku jetojnë pjesëtarët e komuniteteve Rom dhe Ashkali 
 

x x 
  

Arsimi Organizimi i fushatave vetëdijësuse x x x x x 

Arsimi Organizimi i fushatës sensibilizuese për publikun e gjerë 
 

x x 
  

Punësimi 
Përcaktimi i treguesve të ndjeshëm gjinor të punësimit dhe karakteristikave të punës për këto dy komunitete nga të dhënat e Anketës së 

Fuqisë Punëtore 
x x x x x 

Punësimi Raportimi i rregullt i të dhënave mbi përfitimin e pjesëtarëve të këtyre komuniteteve nga shërbimet dhe masat e ofruara nga MPMS x x x x x 
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Fusha prioritare Aktiviteti 
Viti 

2017 

Viti 

2018 

Viti 

2019 

Viti 

2020 

Viti 

2021 

Punësimi Monitorimi i situatës së punësimit në institucione publike në komunat me pjesëmarrje më të lartë të këtyre komuniteteve x x x x x 

Punësimi Monitorimi i situatës së punësimit në institucione publike në nivel qendror x x x x x 

Punësimi Informimi dhe avokimi, bazuar në rezultatet e hulumtimeve x x x x x 

Punësimi Punësimi i këshilltarëve të punësimit nga këto komunitete komunat me numër më të madh të punëkërkuesve të këtyre komuniteteve x x x x x 

Punësimi Trajnimi i këshilltarëve të punësimit të angazhuar 
     

Punësimi Hulumtim i masave afirmative të veprimit që kanë funksionuar në vendet tjera x 
    

Punësimi Zbatimi i kuotave në MATP (përfshirë trajnimet profesionale) x x x x x 

Punësimi Hartimi I analizës së nevojave dhe efektivitetit të shërbimeve/MATP për këto dy komunitete x 
    

Punësimi Hartimi i MATP/shërbimeve të punësimit në bazë të hulumtimit x 
    

Punësimi Ofrimi i MATP (300 përfitues në vit) 
 

x x x x 

Punësimi Grante për fillim të biznesit (10 në vit) 
 

x 
   

Punësimi Organizimi i fushatës së informimit me pjesëtarët e komuniteteve Rom dhe Ashkali 
 

x x x x 

Punësimi Emetimi i videove promovuese 
 

x 
   

Punësimi Takime me qytetarët 
 

x 
   

Punësimi Ofrimi i ndihmës sociale për familjet e varfëra të këtyre komuniteteve x x x x x 

Punësimi Analizimi i të dhënat për madhësinë, strukturën dhe kushtet e familjeve përfituese të skemës së ndihmës sociale x 
    

Punësimi Vizita në familjet përfituese të ndihmës sociale, të cilat familje nga analiza e QPS-se janë vlerësuar se ndihmat sociale janë skajshmërisht 

të pamjaftueshme për të plotësuar nevojat elementare për jetë 
x x 

   

Punësimi Hartimi i dokumenti me propozime për MPMS-në për mbështetjen shtesë të nevojshme për këto familje x x 
   

Punësimi Organizimi i fushatës informuese x x 
   

Punësimi Takime informuese me DKA-të për të rritur angazhimin e mësimdhënësve në identifikimin e fëmijëve me nevoja të veçanta x 
    

Punësimi Takime informuese me përgjegjësit e qendrave të mjekësisë familjare x 
    

Punësimi Ofrimi i mbështetjes financiare për familjet me fëmijë me nevoja të veçanta x x x x x 

Punësimi Ofrimi i pensioneve për persona të moshës 18-65 vjeçare me nevoja të veçanta x x x x x 

Punësimi Organizimi i fushatës informuese x 
    

Punësimi Vlerësimi i shkallës së përdorimit të secilit lloj të shërbimeve sociale dhe mbajtja e takimeve me pjesëtarët e këtyre komuniteteve për të 

kuptuar vlerësimin e cilësisë nga përdoruesit e këtyre shërbimeve dhe identifikimin e shërbimeve të reja sociale 
x 

    

Punësimi Ofrimi i trajnimeve për punëtorët e QPS-ve për shërbimet e reja të identifikuara nga studimi 
 

x 
   

Punësimi Vlerësimi i nevojave për trajnimin e stafit të QPS-ve x x 
   

Punësimi Ofrimi i trajnimeve për stafin e QPS-ve x x 
   

Shëndetësia Ekzaminimet me mamograf x x x x x 

Shëndetësia Realizimi i vizitave shtëpiake përmes ekipeve mobile me profesionistë x x x x x 

Shëndetësia Ekzaminimet tjera shëndetësore të subvencionuara për popullatën e rrezikuar x x x x x 

Shëndetësia Program terreni nga OJQ-të x x x x x 

Shëndetësia Punësimi i stafit të duhur për t'u angazhuar me komunitetet x x x x x 

Shëndetësia Monitorimi nga autoritetet lokale x x x x x 

Shëndetësia Monitorimi nga organizatat e shoqërisë civile x x x x x 

Shëndetësia Përgatitja e materialit promovues x 
    

Shëndetësia Organizimi i fushatave 
 

x x x 
 

Shëndetësia Përgatitja e materialit promovues x 
    

Shëndetësia Organizimi i aktiviteteve edukative  
 

x x x x 

Shëndetësia Përgatitja e materialit promovues 
     

Shëndetësia Organizimi i fushatave x x x x x 

Shëndetësia Trajnime të stafit x x x x x 

Shëndetësia Vizitat kontrolluese për nivelin e plumbit x x x x x 
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Fusha prioritare Aktiviteti 
Viti 

2017 

Viti 

2018 

Viti 

2019 

Viti 

2020 

Viti 

2021 

Shëndetësia Blerja e kontejnerëve x x x 
  

Shëndetësia Mbledhja e mbeturinave x x x x x 

Banimi Identifikimi i familjeve që nuk kanë kushte të përshtatshme për banim x x 
   

Banimi Regjistrimi i familjeve të identifikuara në bazën e të dhënave x x 
   

Banimi Hartimi i listave prioritare për banim social x x x x x 

Banimi Zgjidhja e lokacioneve më të frekuentuara për organizimin e fushatës senzibilizuese x 
    

Banimi Hartimi dhe shtypja e materialeve të fushatës x 
    

Banimi Trajnimet në komunitet për të drejtat pronësore në Kosovë x x x x x 

Banimi Ngritja e vetëdijes për faktorët vendimmarrës lidhur me të drejtat pronësore të komunitetit Rom dhe Ashkali x 
    

Banimi Projekte për të drejtat pronësore të komuniteteve Rom dhe Ashkali në shtatë Regjionet e Kosovës 
 

x x x x 

Banimi Zbatimi i projekteve për renovim x x x x x 

Banimi Projektet për ndërtimin ose rindërtimin e shtëpive në tokën e tyre x x x x x 

Banimi Zbatimi i një projekti regjional për trajtimin e vendbanimeve joformale 
  

x x x 

Banimi Regjistrimi në bazën e të dhënave të pronës komunale x x 
   

Banimi Regjistrimi në bazën e të dhënave të pronës së qytetarëve të gatshme për qiradhënie përmes bonusit të banimit x x x x x 

Banimi Hartimi i programeve trevjeçare për banim nga ana e komunave x   
   

Banimi Ndarja e parcelave në pronën komunale për banim social x x x x x 

Banimi Zbatimi i shtatë projekteve regjionale për banim social (20 njësi banimi x 46 m2) 
 

x x x x 

Banimi Kontraktimi nga ana e komunave të pronave private (shtëpive apo banesave) përmes skemës së bonusit të banimit 
 

x x x x 

Banimi Aprovimi i listave të përfituesve të banimit social x x x x x 

Banimi Aprovimi i listave të përfituesve të banimit social x x x x x 
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Shtojca D: Aktivitetet e PKKR 
 
Tabela e mëposhtme përshkruan përmbledhjen e aktiviteteve të ndërmarra dhe të kryera nga PKKR  për rrjedhën e zbatimit të Planit të Veprimit për 

Përfshirjen e Komuniteteve Rom dhe Ashkali në Shoqërinë Kosovare 2017-2021 dhe përfshinë punëtori të ndjekura, mbajtje takimesh trajnimi, pjesëmarrje në 

konferenca ndërkombëtare dhe punëtori brenda dhe jashtë Kosovës. Specifikon bashkëpunimin me partnerët ndërkombëtarë gjatë zbatimit dhe monitorimit të 

strategjisë. 

 

Data Aktiviteti/organizuar nga PKKR ZKB KE FSHH QMV 

13/02/2018 Punëtori mbi Trajtimin e Diskriminimit dhe Anti-Gjipsizmit, të mbajtur në Berlin      

21/02/2018 Punëtori mbi Komunitetin RAE për situatën aktuale dhe pas vitit 2015, si dhe angazhimin e QK x  x   

09/04/2018 Pjesëmarrja në Javën e Romëve, të mbajtur në Bruksel      

26/04/2018 Përgatitja e Udhëzimeve për Buxhetimin e përgjegjshëm për komunitetin Rom, të mbajtur në Vjenë  x    

23/05/2018 Takimet sektorial për Sektorin e Arsimit x     

24/05/2018 Takimet sektorial për Sektorin e Banimit x     

24/05/2018 Takimet sektorial për Sektorin e Shëndetësisë x     

25/05/2018 Takimet sektorial për Sektorin e Punësimit x     

28/05/2018 Konferenca për Përfshirjen e komunitetit Rom, ku gjendemi dhe ku po shkojmë, të mbajtur në Sofje   x   

30/05/2018 Punëtori mbi Banimin e komunitetit Rom, të mbajtur në Bar  x    

03/07/2018 Përgatitja e Udhëzimeve për Buxhetimin e përgjegjshëm për komunitetin Rom, të mbajtur në Bukuresht      

30/08/2018 Pjesëmarrja në Integrimin e komunitetit Rom për vitin 2020 x x x   

21/09/2018 Forumi i Dialogut Publik për Implementimin e Strategjisë për Integrimin e komuniteteve Rom dhe Ashkali në 

Shoqërinë Kosovare 2017-2021 

x     

08/11/2018 Përgatitja e Udhëzimeve për Buxhetimin e përgjegjshëm për komunitetin Rom, të mbajtur në Romë  x    

19/11/2018 Takimet sektorial për Sektorin e Arsimit x     

20/11/2018 Takimet sektorial për Sektorin e Shëndetësisë x     

22/11/2018 Takimet sektorial për Sektorin e Punësimit x     

26/11/2018 Takimet sektorial për Sektorin e Banimit x     

04/12/2018 Pjesëmarrja e PKKR në Task Forcën për Integrimin e Romëve 2020, në Maqedoninë Veriore  x    

10/12/2018 Punëtori mbi Qasjet Inovative për Punësimin e komunitetit Rom, të mbajtur në Budapest  x    



                                                                                                           

 

 

 

Shtojca E: Programet Komunale 
 

Tabela e mëposhtme përshkruan përmbledhjen e programeve komunale për komunitetin Rom dhe 

Ashkali, në komunat ku jetojnë Romët dhe Ashkalitë. Tabela siguron informata mbi të cilat komunat kanë 

hartuar programe banimi apo plane komunale veprimi ku të cilat komuna kanë krijuar komitete veprimi 

komunale. 

 

Komuna 

Popullsia e 

përgjithshme Rom Ashkali Egjiptian 

PB në 

proces e 

sipër 

PB i 

skaduar 

PB i 

hartuar 
KKV PKV 

Deçan 40,019  33  42  393  x         

Dragash 33,997  3  4  3            

Ferizaj 108,610  204  3,629  24    x   x x 

Fushë Kosovë 34,827  436  3,230  282  x     x x 

Gjakovë 94,556  738  613  5,117    x   x x 

Gjilan 90,178  361  15  1      x   x 

Gllogoc 58,531  0  0  2            

Graçanicë 10,675  745  104  3    x   x x 

Hani i Elezit 9,403  0  0  0    x       

Istog 39,289  39  111  1,544        x x 

Junik 6,084  0  0  0            

Kaçanik 33,409  5  1  0  x         

Kamenicë 36,085  240  0  0    x       

Klina 38,496  78  85  934    x   x x 

Kllokot 2,556  9  0  0            

Leposaviq : : : :           

Lipjan 57,605  342  1,812  4  x     x x 

Malishevë 54,613  26  5  0  x         

Mamushë 5,507  39  12  0            

Mitrovicë 71,909  528  647  6  x     x x 

Novobërdë 6,729  63  3  0      x     

Obiliq 21,549  661  578  27  x     x x 

Partesh 1,787  0  0  0            

Pejë 96,450  993  143  2,700  x     x   

Podujevë 88,499  74  680  2    x   x x 

Prishtinë 198,897  56  557  8      x x x 

Prizren 177,781  2,899  1,350  168        x x 

Rahovec 56,208  84  404  299  x     x x 

Ranillug 3,866  0  0  0      x     

Shtërpcë 6,949  24  1  0      x     

Shtime 27,324  23  750  0  x     x x 

Skenderaj 50,858  0  10  1          x 

Suhareka 59,722  41  493  5      x x x 

Viti 46,987  12  14  0          x 

Vushtrri 69,870  68  143  1        x x 

Zubin Potok : : : :           

Zveqan : : : :           

Gjithsej 1,739,825  8,824  15,436  11,524            



                                                                                                           

 

 

 

 

Shtojca F: Lista e projekteve 
 
Tabela e mëposhtme përfshinë projektet mbështetëse të donatorëve që mbështesin komunitetin RAE në Kosovë dhe kanë koordinim dhe bashkëpunim me Zyrën për 

Qeverisje të Mirë dhe Zyrën për Komunitete. 

 

Nr. Titulli i projektit 
Agjencia 

financuese 

Partnerët 

implementues 
Periudha Buxheti Përshkrimi i projektit dhe shënimet 

1 

ROMACTED: Promovimi i 

Qeverisjes së Mirë dhe 

Fuqizimit të Komunitetit 

Rom në Nivel Vendor 

Këshilli i Evropës   
2017-

2020 
  

Projekt i përbashkët i DG NEAR dhe 

Këshillit të Evropës për të mbështetur 

autoritetet lokale në integrimin e 

komunitetit Rom me masa dhe 

politika specifike 

2 

Fondi për Edukimin e 

Romëve- Ngritja e nivelit të 

qasjes dhe pjesëmarrjes së 

fëmijëve të komunitetit Rom 

në Arsimin Parashkollor dhe 

Shkollën Fillore 

   - KEC, VoRAE, RVS       

 


