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1. Akronime 

 

AFP  Arsimi dhe Formimi Profesional 

AP  Avokati i Popullit 

ASPA Shkolla Shqiptare e Administratës Publike 

BE  Bashkimi Evropian 

CESS  Qendra e Studimeve Sociale dhe Ekonomike 

DAR Drejtoria Arsimore Rajonale 

ESERE Fuqizimi ekonomik dhe social i romëve dhe egjiptianëve 

FKK  Forumet e Këshillimit në Komunitet 

FNP Skema e formimit në punë 

FSHGI Forumet Shumëpalëshe të Grupeve të Interesit 

HDPC  Qendra për Nxitjen e Zhvillimit Njerëzor 

IDM   Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim 

IRCA Instituti i Kulturës Rome në Shqipëri 

KMD  Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi 

KMP Komiteti i Menaxhimit të Projektit  

MM  Memorandumi i Mirëkuptimit 

MNS Modeli i Ndryshimit të Sjelljes 

MSHMS  Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale 

OJF  Organizata jofitimprurëse 

OJQ  Organizata joqeveritare 

OSHC  Organizata të Shoqërisë Civile 

OSHP Ofruesit e shërbimeve publike 

PATP Programet/Masat Aktive të Tregut të Punës 

PKVIRE Plani Kombëtar i Veprimit për Integrimin e Romëve dhe Egjiptianëve 

PP  Paketë pune 

PPK  Projekte për përmirësimin e komunitetit 

PZHK  Planet për Zhvillimin e Komunitetit 

QDGR Qendra për të Drejtat e Gruas Rome 

QV  Qeverisja Vendore  

RVA Roma Versitas Albania  

SHKP Shërbimi Kombëtar i Punësimit 

SHNLT Shërbimi i Ndihmës Ligjore Tiranë 

SHSIBK Shërbime sociale të integruara me bazë në komunitet 

SPP Skemë e praktikës profesionale  

TB Tuberkuloz  

TR Termat e referencës  

UNDP  Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim 
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2. Përmbledhje ekzekutive 

Raporti përfundimtar i projektit “Fuqizimi ekonomik dhe social i romëve dhe egjiptianëve - një shtysë 

për përfshirjen sociale” (ESERE) jep informacion lidhur me procesin, rezultatet dhe arritjet e projektit 

gjatë periudhës janar 2016 - qershor 2019. Në vijim të këtij kapitulli jepet një prezantim i shkurtër i 

projektit të financuar nga BE, ESERE , (historiku i tij, paketat e punës, shpërndarja gjeografike dhe 

partnerët e përfshirë). Gjithashtu, në kapitullin tre, ai përmban edhe një panoramë të përgjithshme të 

aktiviteteve të kryera si edhe të buxhetit të lëvruar dhe angazhimit të ndërmarrë. Aktivitetet e zbatuara 

dhe rezultatet e arritura gjenden të shtjelluara në kapitullin katër. Në kapitullin pesë paraqitet e tërë 

panorama e vlerësimit përfundimtar të projektit. Kapitulli i gjashtë dhe i fundit jep një përmbledhje të 

rreziqeve dhe sfidave të ndeshura dhe reagimin e nivelit drejtues ndaj tyre. Raporti shoqërohet nga një 

listë shtojcash të cilat mbështesin dhe japin informacion të detajuar mbi aktivitetet e realizuara. 

 

Gjatë tre viteve e gjysmë të fundit, përmes projektit “Fuqizimi ekonomik dhe social i romëve dhe 

egjiptianëve” (ESERE), të financuar nga BE, UNDP bashkëpunoi me qeverisjen qendrore dhe 

autoritetet lokale në Tiranë, Durrës, Shkodër dhe Berat për të çuar përpara integrimin social dhe 

ekonomik të romëve dhe egjiptianëve. Veprimet e drejtuara nga komuniteti erdhën si rrjedhojë e 

prioriteteve të komunitetit të synuar përmes një metodologjie me pjesëmarrje. Me mbështetjen e 

liderëve të komunitetit dhe OSHC-ve, komunitetet projektuan veprime përmes edhe një qasjeje të 

integruar me bazë familjen në fushën e (i) masave lidhur me aftësitë, punësimin dhe sipërmarrjen së 

bashku me Shërbimet Kombëtare dhe Vendore të Punësimit si dhe sektorin publik dhe privat; (ii) 

zhvillimit lokal të drejtuar nga komuniteti dhe ndërhyrjeve infrastrukturore në lagjet e tyre; (iii) 

arsimit të integruar gjithëpërfshirës dhe programeve kundër analfabetizmit, si dhe aksesit të 

përmirësuar në shërbimet e kujdesit social bazë, mbrojtjes sociale dhe të kujdesit shëndetësor parësor; 

(iv) mbështetjes që i është ofruar qeverisë për të çuar përpara zbatimin e Planit Kombëtar të Veprimit 

për Integrimin e Romëve dhe Egjiptianëve. 

Ndërhyrjet e ESERE-s erdhën përmes një qasjeje të integruar për përfshirjen ekonomike dhe sociale të 

komuniteteve në nevojë të ngritur mbi bazën e katër fushave të veprimit të përmendura më lart. 

Projekti ka treguar se qasjet e integruara arrijnë më mirë te popullsia e synuar dhe njësitë familjare, si 

dhe garantojnë përfshirje dhe mbrojtje sociale. Të gjitha ndërhyrjet dhe veprimet janë koordinuar dhe 

mbështetur nga Kryetari i Bashkisë, Drejtoria Vendore e Mbrojtjes Sociale, Drejtoria e Punësimit, 

Zyra Rajonale e Punësimit dhe partnerë të tjerë. Bashkia ka përgjegjësinë të garantojë 

qëndrueshmërinë e ndërhyrjeve, duke përfshirë sigurimin e ambienteve, punësimin e stafit të 

kualifikuar, mbulimin e kostove operacionale dhe të mirëmbajtjes lidhur me ndërhyrjet në 

infrastrukturë, si dhe shtrirjen e qasjes në zona të tjera të synuara. Bashki të ndryshme kanë 

inkorporuar masa të ndryshme për veprimet dhe qëndrueshmërinë në të ardhmen. Disa nga këto masa, 

ndër të tjera, përfshijnë bashkëfinancimin e aktiviteteve të projektit, zgjerimin e kurrikulës kundër 

analfabetizmit në shkolla të tjera të bashkisë, aprovimin e arsimit falas për popullatën rome në 

shkollat e synuara.  

Po ashtu, edhe UNDP dhe BE kanë nxjerrë mësime të rëndësishme nga zbatimi i këtij projekti, ku 

rekomandimet kryesore nxjerrin në pah nevojën për fuqizimin e kapaciteteve politike, si edhe për 

veprime konkrete të integruara në nivel lokal për të nxitur zhvillimin e aftësive, punësimin, integrimin 

social dhe mbrojtjen sociale. Ky projekt del në përfundimin se masat në nivel kombëtar dhe lokal, si 

edhe ndërhyrjet specifike në nivel politikash dhe komuniteti duhet të vihen në zbatim për një ndikim 

konkret. Kjo është e vetmja mënyrë për të zhveshur shtresat e ndryshme dhe gjerësisht të përhapura të 

margjinalizimit në mënyrë sistemike për të mundësuar një integrim dhe përfshirje konkrete. Po ashtu, 

edhe partnerët vendas kanë nxjerrë mësime të rëndësishme nga zbatimi i këtij projekti, ku 

rekomandimet kryesore nxjerrin në pah nevojën për fuqizimin e kapaciteteve politike, bashkëpunimin 

ndërmjet institucioneve, si edhe për veprime konkrete të integruara në nivel lokal për të nxitur 

punësueshmërinë dhe mbrojtjen sociale për grupet në nevojë. 

Rezultatet janë shumë mbresëlënëse dhe kjo konfirmohet edhe nga gjetjet e vlerësimit. Në kuadër të 

këtij programi, 557 romë dhe egjiptianë përftuan aftësi dhe gjetën punë, 326 u mbështetën me hapjen 

e bizneseve të reja (start-up) ose veprimtari për gjenerimin e të ardhurave, kushtet e jetesës për më 

shumë se 10 000 romë dhe egjiptianë u përmirësuan përmes projekteve për përmirësimin e 

infrastrukturës në komunitet, 231 romë dhe egjiptianë të cilët nuk kanë pasur mundësinë të 
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përfundojnë arsimin bazë u regjistruan dhe ndjekin rregullisht shkollën/orët e mësimit përmes 

modeleve të “arsimit të hershëm nëntëvjeçar me kohë të pjesshme” dhe të “aftësive bazë për jetën dhe 

shkrimit e leximit”. Më tepër se 1771 romë dhe egjiptianë gëzojnë akses më të mirë në shërbimet bazë 

përmes modelit pilot të shërbimeve sociale të integruara me bazë në komunitet, 300 nëpunës publikë 

janë trajnuar për ndryshimin e sjelljes, për shërbime më të mira të kujdesit social dhe janë udhëzuar e 

po përdorin aktivisht sistemin ROMALB i cili prodhon çdo vit raportin e progresit mbi Planin 

Kombëtar të Veprimit për Integrimin e Romëve dhe Egjiptianëve.  

 

 

2.1. Konteksti 

 

Komunitetet rome dhe egjiptiane janë ndër grupet më të varfra, më të margjinalizuara dhe më të 

përjashtuara nga ana sociale në Shqipëri.  Studimet tregojnë se niveli i varfërisë në radhët e romëve 

është dy herë më i lartë se në pjesën tjetër të popullsisë. Niveli i ulët i arsimimit, shkalla e lartë e 

papunësisë, të ardhurat e ulëta mujore, kushtet ekstreme të jetesës dhe pengesat e drejtpërdrejta e të 

tërthorta në aksesin e shërbimeve publike janë tregues që mbizotërojnë për shumicën e romëve dhe 

egjiptianëve. Censusi i popullsisë i vitit 2011 identifikoi vetëm 8300 romë dhe 3368 egjiptianë, 

ndërkohë që raporte të tjera zyrtare raportojnë 18 2761 deri në 120 0002 romë dhe më shumë se 200 

000 egjiptianë3, gjë që e bën përfshirjen e tyre social-ekonomike të rëndësishme për zhvillimin e 

përgjithshëm të vendit. 

 

Një studim i vonshëm rajonal për romët (2017), i kryer nga BE, UNDP dhe Banka Botërore tregon 

se pavarësisht progresit modest të shënuar për çështjet e romëve në vitet e fundit, komunitetet rome 

dhe egjiptiane vazhdojnë të mbeten ndër më të përjashtuarat në Ballkanin Perëndimor, dhe se 

hendeku ndërmjet tyre dhe shumicës së popullsisë është duke u zgjeruar në terma të zhvillimit 

njerëzor dhe mirëqenies materiale.4 Studimi zbuloi se romët e margjinalizuar vazhdojnë të 

përballen me akses të kufizuar në mundësi thuajse në çdo aspekt të zhvillimit njerëzor, si për 

shembull të drejtat bazë, shëndeti, arsimi, strehimi, punësimi dhe standardi i jetesës. Për më tepër, 

anëtarët e këtyre komuniteteve përballen me barriera të drejtpërdrejta dhe të tërthorta në aksesin e 

shërbimeve publike, të cilat lindin nga mungesa e informacionit ose nga moskuptimi i procedurave 

administrative, si dhe nga qëndrimet stigmatizuese dhe diskriminuese të pjesës tjetër të popullatës. 

Më tej, shkalla e lartë e papunësisë e kombinuar me përqindjen e lartë të të rinjve të paregjistruar në 

shkollë kontribuojnë në përjashtimin e romëve të rinj në Shqipëri. Përqindja e romëve të rinj 

(grupmosha 18-24) të punësuar, arsimuar ose trajnuar (NEET) është 78%. Si rezultat i këtyre 

sfidave, migrimi është një trend i përbashkët i popullatave rome dhe egjiptiane.  Janë të shumtë 

faktorët që ndikojnë në vendimin e romëve dhe egjiptianëve për të migruar, por arsyet kryesore 

janë rënia ekonomike dhe rimëkëmbja e ngadaltë pas krizës ekonomike dhe financiare të vitit 2008, 

mungesa e besimit në institucionet dhe shërbimet publike, tensionet ndërmjet grupimeve të 

caktuara të popullsisë dhe diskriminimi, si dhe shkalla e lartë dhe e qëndrueshme e papunësisë.5 

 

 

Projekti “Fuqizimi ekonomik dhe social i romëve dhe egjiptianëve – një shtysë për përfshirjen 

sociale” (ESERE) është një ndërhyrje shumësektoriale dhe shumëpalëshe e financuar nga BE që 

synon të nxisë fuqizimin ekonomik dhe social të komuniteteve rome dhe egjiptiane në Shqipëri, të 

përqendruara në qarqet e Tiranës, Durrësit, Shkodrës dhe Beratit. 

 

Projekti mbështetet te zhvillimet e drejtuara nga komunitetet rome dhe egjiptiane, si dhe te 

bashkëpunimi i ngushtë me autoritetet qendrore dhe vendore të qarqeve të synuara. Projekti mbështet 

qeverinë shqiptare në përpjekjet e saj për arritjen e objektivave të përcaktuara në Planin Kombëtar të 

                                                 
1 Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë (OSFA), Censusi për banesat dhe popullatën rome në Shqipëri, prill 2014. 
2 Përllogaritje të siguruara nga shoqata rome "Amaro-Drom", të cituara në raportin e Bankës Botërore Romët dhe egjiptianët në Shqipëri: 
Nga përjashtimi social në përfshirjen sociale, i përgatitur nga Hermine De Soto, Sabine Beddies dhe Ilir Gedeshi, 2005. 
3 Po aty, përllogaritje e siguruar nga shoqata egjiptiane “Vëllazërimi”. 
4 BE, UNDP dhe Banka Botërore, Roma at a Glance, 2017  

5 Papa, J., & Keskine, I., Roma Returnees from Western Balkans: “No place for us: neither here, nor there”, 2017 
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Veprimit për Integrimin e Romëve dhe Egjiptianëve, 2016-2020, duke promovuar respektin për të 

drejtat e njeriut, integrimin gjinor dhe dialogun ndërkulturor si kushte paraprake për integrimin e 

vendit në BE. 

 

Projekti fuqizon pjesëmarrjen e komuniteteve rome dhe egjiptiane në proceset vendore të planifikimit 

dhe në prioritizimin e zhvillimit të infrastrukturës së lagjeve të romëve dhe egjiptianëve përmes qasjes 

sipas zonave. Ai punon për ngritjen e kapaciteteve të organizatave të shoqërisë civile rome dhe 

egjiptiane për të qenë në gjendje të zbatojnë projekte të vogla që u përgjigjen nevojave të komunitetit. 

Gjithashtu, ky projekt mbështet individët romë dhe egjiptianë përmes aftësimit, punësimit dhe 

sipërmarrjes. Qeveria gëzon mbështetje për të ofruar shërbime sociale përfshirëse të integruara me në 

bazë familjen dhe për të zbatuar dhe monitoruar Planin Kombëtar të Veprimit për Integrimin e 

Romëve dhe Egjiptianëve, 2016-2020. 

 

Shtyllat e ndërhyrjes 

1: Aftësitë, punësimi dhe sipërmarrja te gratë, burrat dhe të rinjtë romë dhe egjiptianë  

Pabarazia ndërmjet romëve dhe egjiptianëve dhe shumicës së popullatës në tregun e punës, veçanërisht për 

gratë, është e konsiderueshme në Shqipëri. Ndërhyrjet e kësaj pakete pune mbështesin përfshirjen e romëve dhe 

egjiptianëve në programet aktive të punësimit, arsimimin dhe mundësitë për formim profesional dhe në 

institucionet qeveritare, me synim nxitjen e potencialit prodhues të komuniteteve dhe mbështetjen e integrimit 

në tregun e punës.  

 

2: Zhvillimi lokal i drejtuar nga komuniteti për përfshirjen e romëve dhe egjiptianëve 

Ju dha mbështetje anëtarëve të komunitetit rom dhe egjiptian, shoqërisë civile dhe aktivistëve për të punuar në 

partneritet me administratën lokale dhe për të zbatuar politika praktike për përfshirjen e romëve dhe 

egjiptianëve. Komunitetet lokale rome dhe egjiptiane në Tiranë, Durrës, Shkodër dhe Berat u angazhuan në 

Forume të Këshillimit të Komunitetit (FKK) me synim prioritizimin e nevojave lokale dhe ndërmarrjen e 

veprimeve përkatëse (p.sh., aktivitetet vetëndihmuese për të rinjtë, kulturën, arsimin, mjedisin, etj.) U është 

ofruar mbështetje bashkive për hartimin e planeve vendore të veprimit rreth romëve dhe egjiptianëve, ndërsa 

organizatat e shoqërisë civile të romëve dhe egjiptianëve u mbështetën përmes ngritjes së kapaciteteve dhe 

skemave të granteve për iniciativat lokale. 

 

3: Përmirësimi i aksesit ndaj shërbimeve bazë (arsim, shëndetësi, kujdes social dhe regjistrim civil) 

Romët dhe egjiptianët kanë më pak gjasa t’i përmbushin kriteret e aplikimit për shërbime bazë dhe sociale për 

shkak të mungesës së dokumenteve personale apo të transferimit formal të vendbanimit, analfabetizmit apo 

vështirësisë për të plotësuar formularët e aplikimit, procedurat tejet të komplikuara, pasja e pronësisë ligjore mbi 

toka që ata nuk i zotërojnë de facto, etj. Projekti mbështet Ministrinë e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, 

Ministrinë e Arsimit dhe Sporteve, Ministrinë e Shëndetësisë dhe bashkitë në përmirësimin e aksesit të romëve 

dhe egjiptianëve në shërbime bazë të barabarta, gjithëpërfshirëse dhe të decentralizuara. Një program për 

modelin e komunikimit për ndryshimin e sjelljes është ngritur për të ndikuar qëndrimet dhe sjelljet e nëpunësve 

civilë në nivel qendror dhe lokal. 

 

4: Ofrimi i mbështetjes për zbatimin, monitorimin dhe vlerësimin e Planit Kombëtar të Veprimit për 

Integrimin e Romëve dhe Egjiptianëve (2016-2020) në nivel kombëtar, rajonal dhe lokal 

 

Në nivel kombëtar dhe lokal, projekti shërben për të forcuar kapacitetin e qeverisë në zbatimin, monitorimin dhe 

vlerësimin e zbatimit të Planit Kombëtar të Veprimit për Integrimin e Romëve dhe Egjiptianëve në Republikën e 

Shqipërisë 2016-2020. Institucioneve publike u ofrohet mbështetje për zbatimin e politikave të përgjithshme dhe 

specifike në lidhje me romët dhe egjiptianët dhe raportojnë në rrugë elektronike monitorimin dhe progresin 

përmes sistemit elektronik ROMALB. 

 

Kohëzgjatja e programit: janar 2016-qershor 2019 

 

Mbulimi gjeografik: Tiranë, Durrës, Berat dhe Shkodër  

 

Partnerë: 

 

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale 

Bashkitë Tiranë, Durrës, Shkodër dhe Berat 

Buxheti: 4 205 000 EUR 

Donatorë: BE, Bashkia Durrës dhe UNDP 
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2.2. Rezultatet e arritura 

 

Tabela 1. Shifrat e rezultateve cilësore të arritura 

REZULTATET NUMRI I PËRFITUESVE 

Përfituesit e drejtpërdrejtë të ESERE  27 302 

Integrimi në tregun e punës përmes 7 

masave aktive të tregut të punës (PATP)  

883 

Nr. i bizneseve që kanë lidhur 

marrëveshje granti për një PATP 

64  

Nr. i pjesëmarrësve R/E te aftësitë bazë 

për jetën dhe shkrimin e leximin  

132 

Nr. i mësuesve/instruktorëve të trajnuar 

përmes kurseve të aftësive bazë për 

jetën dhe shkrimit e leximit  

26  

Nr. i stafit të Shërbimit Kombëtar të 

Punësimit të trajnuar për mentorimin e 

komuniteteve rome dhe egjiptiane në 

çështje të punësimit dhe arsimit 

profesional. 

68 

Përfituesit qeveritarë  

Zyrtarët publikë të trajnuar në nivel 

qendror dhe lokal mbi ROMALB, kujdesin 

social dhe ndryshimin në sjellje 

300 

Shërbimet sociale me bazë komunitare  Mbi 1771 përfitues  

Projekte për përmirësimin e kushteve 

infrastrukturore të komunitetit 

13  

Infrastrukturë e përmirësuar, rrjet 

kanalizimi për ujërat e zeza, lidhje me 

ujësjellësin, etj. 

të paktën 10 000 përfitues të drejtpërdrejtë 

Përfituesit e arsimit gjithëpërfshirës 

dhe kategorizimi 

1772 prindër dhe nxënës 

Përfituesit e arsimit për të rritur 99 përfitues të drejtpërdrejtë 

OSHC-të e romëve dhe egjiptianëve, që 

janë përfshirë dhe që kanë përfituar 

fuqizim 

20 iniciativa për zhvillim komunitar 

Përfituesit e drejtpërdrejtë të 

iniciativave të OSHC-ve të romëve dhe 

egjiptianëve 

12 187  

Reagimet ndaj politikave 

gjithëpërfshirëse të përshtatura në nivel 

qendror dhe bashkiak 

15  



 

 Faqe 8 nga 82 

 

2.3. Përmbledhje e veprimtarive të ndërmarra 

 

Paketa e punës 1: Aftësitë, punësimi dhe sipërmarrja te gratë, burrat dhe të rinjtë romë dhe 

egjiptianë  

 

Një listë e detajuar prej më tepër se 900 romësh dhe egjiptianësh të interesuar për punë është hartuar 

dhe përditësuar gjatë viteve të projektit. Kjo listë shërbeu si bazë krahasimore për të referuar për punë 

kandidatëve potencialë romë dhe egjiptianë. 883 (400 F) romë dhe egjiptianë u bënë pjesë e 

ndërhyrjeve të përgjithshme në punësim ose sipërmarrje të ESERE-s:  

1. Formim në punë (172 përfitues R/E);  

2. Punësim i subvencionuar (30 përfitues R/E);  

3. Skemë e kombinuar (2 përfitues R/E);  

4. Skemë praktikash profesionale (40 përfitues R/E);  

5. Skemë publike (57 përfitues R/E);  

6. Skemë e gjenerimit të të ardhurave (61 përfitues R/E); 

7. Skemë për tregtarët e vegjël të veshjeve (265 përfitues R/E);  

  8. 256 përfitues R/E të ndërmjetësimit për punë përmes ESERE u punësuan në sektorin privat në 

Tiranë, Durrës, Shkodër dhe Berat.  

  
Të shtata programet e promovimit të punësimit të hartuara nga projekti ESERE ishin produkt i një 

situate të studiuar me kujdes për sa u përket masave aktive të tregut të punës të zbatuara nga qeveria, 

hartëzimit të aftësive, mundësive të punësimit dhe sipërmarrjeve nga komunitetet rome dhe egjiptiane 

për Bashkitë Tiranë, Durrës, Shkodër dhe Berat, të plotësuara nga projekti në bashkëpunim me OJQ-

në, Qendra e Studimeve Ekonomike dhe Sociale (CESS) më 9 dhjetor të vitit 20166, vizitave të 

vazhdueshme në terren dhe monitorimit të familjeve të përfituesve nga stafi i punonjësve të ESERE.  

 

 

Figura 1.Kategorizimi i përfituesve të PATP-ve  

 

 

Në bashkëpunim të ngushtë me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Ministrinë e Arsimit, 

Sporteve dhe Rinisë dhe me Agjencinë Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional (AKAFP), u 

hartua një libër trajnimesh dhe një kurrikulë rreth aftësive bazë për jetën dhe shkrimit e leximit. 

Materiali i trajnimit për të rritur është i përbërë nga katër module: shkrim dhe lexim bazë, aftësi 

numerike bazë, qytetari dhe orientim për formim profesional, si dhe manuali i instruktorit së bashku 

                                                 

6 http://www.al.undp.org/content/albania/en/home/library/poverty/mapping-the-skills--employment-opportunities-and-
undertaking-by-.html 

FNP 

Skema e kombinuar 

Punët publike 

Tregtarët e 
vegjël 

PS 

Praktika 
profesionale 
Gjenerimi i të 
ardhurave 
Ndërmjetësim për punësim 

883 përfitues R/E në total 
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me kurrikulën. 26 instruktorë/mësues u trajnuan në maj të vitit 2017 për dy ditë në lidhje me këto 

materiale.  

 

Kursi filloi në Tiranë, Berat, Shkodër dhe Durrës dhe në total, kishte 132 pjesëmarrës të rregullt 

(83F/49M).  

 

Një trajnim i dytë për mësuesit u mbajt në Tiranë, me pjesëmarrjen e mësuesve dhe grupeve kryesore 

nga Tirana, Durrësi, Shkodra dhe Berati më 30 janar 2019. Synimi ishte diskutimi rreth rezultateve të 

kurseve të mbajtura në rajone të ndryshme, problemeve dhe sfidave të ndeshura. Gjatë kësaj 

mbledhjeje, pjesëmarrësit ndanë përvojat e tyre në ofrimin e kurseve dhe theksuan pikat kyçe të 

përmirësimeve të ardhshme të eficiencës së kurseve ndërmjet grupeve vulnerabël.  

 

Për të garantuar qëndrueshmërinë e kursit të aftësive bazë për jetën dhe shkrimin e leximin, një 

marrëveshje bashkëpunimi u nënshkrua ndërmjet tre ministrive në prill të vitit 2019: Ministrisë së 

Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Ministrisë së Arsimit, Sporteve dhe Rinisë dhe Ministrisë së 

Financave dhe Ekonomisë. Objekti i kësaj marrëveshjeje ishte ofrimi i kursit të aftësive bazë dhe të 

shkrimit e leximit, të bazuara në të njëjtën kurrikulë të zhvilluar nga ESERE, në shkolla, qendra të 

formimit profesional dhe qendra komunitare në Shqipëri. Në të parashikohen rolet dhe detyrimet e 

secilës palë për sa i përket arritjes së këtij synimi. Ajo hap rrugën drejt qëndrueshmërisë së këtij kursi.  

 

Pikat kyçe: Komunitetet rome dhe egjiptiane reagojnë ndaj mundësive të punësimit dhe 

incentivave  

 

Gjashtë (6) gra sipërmarrëse rome nga Tirana kanë qenë pjesë e Programit të Sipërmarrëseve 

Femra - një program i përbashkët i projektit ESERE dhe Bashkisë Tiranë, i lançuar në dhjetor të vitit 

2017, i cili kombinon financimin përmes grantit deri në një masë të jashtëzakonshme prej 500 000 

lekësh për secilin plan biznesi për gratë rome/egjiptiane fituese të ideve sipërmarrëse. Pavarësisht se 

programi është i hapur për të gjithë pjesëmarrësit, projekti ESERE e shtrin mbështetjen e tij vetëm te 

aplikantet gra rome dhe egjiptiane. 
 

 

 

Në kuadër të skemës së punëve publike, projekti ESERE, së bashku me Eco Tirana dhe Bashkinë 

Tiranë, ndjekin Programin Transitor për Ricikluesit Romë dhe Egjiptianë në Tiranë (TPR). TPR 

startoi në prill të vitit 2018, me identifikimin e përfituesve, dhe vazhdoi deri në prill të vitit 2019 

(data e përfundimit të skemës). 50 përfitues romë dhe egjiptianë u kontraktuan nga ECO Tirana për 

8 muaj për të kryer mbledhjen e mbetjeve të riciklueshme derë më derë. Projekti ESERE 

subvenciononte gjysmën e rrogës së tyre, të pajisjeve të ofruara, si dhe bonuset financiare të 

pjesëmarrësve.  TPR prodhoi dy rezultate kryesore: 1) U erdhi në ndihmë ricikluesve joformalë R/E të 

zhvendoseshin drejt një mundësie punësimi formale dhe të qëndrueshme; dhe 2) me mbështetjen e një 

ekipi të dedikuar të kontraktuar nga UNDP, familjet e tyre, i regjistruan fëmijët në kopshte dhe 

shkolla, ndërkohë që të rriturit ndiqnin kursin e aftësive bazë të qendrës komunitare në Shkozë (kusht 

i nevojshëm për përfitimin e një bonusi mujor prej 5000 lekësh shtesë përveç pagës). 50 përfitues 

romë dhe egjiptianë (17 F/33M) ishin regjistruar në kurs deri në prill të vitit 2019. Si rezultat i TPR-

së, të 50 pjesëmarrësit u kontraktuan nga ECO Tirana në bazë të një kontrate të përhershme punësimi, 

pas përfundimit të skemës 8-mujore të punësimit të TPR-së.  

 

 

 

Paketa e punës 2: Zhvillimi lokal i drejtuar nga komuniteti për përfshirjen e romëve dhe 

egjiptianëve 

 

Anëtarët e komunitetit rom dhe egjiptian, organizatat e shoqërisë civile dhe aktivistët në bashkitë e 

synuara u mbështetën në mënyrë konstante për t’u shndërruar në aktorë kyçë të axhendës së zhvillimit 

lokal. Komunitetet lokale rome dhe egjiptiane në Tiranë, Durrës, Shkodër dhe Berat u angazhuan në 

13 Forume të Këshillimit të Komunitetit (FKK) dhe ndihmuan në prioritizimin e nevojave lokale dhe 

zbatimin e iniciativave për zhvillim (p.sh., aktivitetet vetëndihmuese që lidhen me arsimimin, 
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shëndetësinë, mbrojtjen nga diskriminimi, dhe promovimin e të drejtave të njeriut) në bashkëpunim të 

plotë me autoritetet lokale. Gjatë periudhës janar 2016 – qershor 2019, 126 mobilizime komunitare 

dhe aktivitete vetëndihmuese janë organizuar në Bashkitë Tiranë, Shkodër, Durrës dhe Berat, duke 

përfshirë 1900 anëtarë të komuniteteve rome dhe egjiptiane, me synim fuqizimin e komuniteteve për 

t’u shndërruar në aktorë në disa aktivitete lokale të tilla si mbrojtja e mjedisit, punime artistike, 

pastrimi i lagjes, aktivitetet e promovimit të arsimit përmes shkëmbimit të informacionit në rrethana 

argëtuese, si dhe ofrimi i informacioneve në lidhje me shëndetësinë dhe kujdesin social.  

 

Projekti hartoi një udhëzues të planifikimit pjesëmarrës për autoritetet e qeverive lokale dhe përgatiti 

tre (3) plane veprimi për zhvillimin e komuniteteve lokale të romëve dhe egjiptianëve për Bashkitë 

Tiranë, Durrës, Shkodër dhe Berat. Konkretisht, trajnimet u ofruan për 131 përfaqësues të autoriteteve 

vendore dhe anëtarë të komunitetit, për pjesëmarrje në planifikim dhe buxhetim lokal, të përshtatur 

për adresimin e nevojave specifike të komuniteteve rome dhe egjiptiane. Planet e veprimit për 

zhvillimin e komuniteteve lokale të romëve dhe egjiptianëve u miratuan nga Këshillat Bashkiakë të 

Tiranës në janar të vitit 2018, Durrësit në nëntor të vitit 2017, Shkodrës në dhjetor të vitit 2017 dhe 

Beratit në tetor të vitit 2017. Gjatë tremujorit të parë të vitit 2019, u hartua një raport progresi për 

zbatimin e planeve në secilën bashki në bashkëpunim të ngushtë me autoritetet e qeverisjes vendore.  
 

U përgatit një modul trajnimesh rreth organizimit dhe zhvillimit komunitar dhe u moderuan një sërë 

trajnimesh gjatë periudhës shtator – tetor 2016 me synim fuqizimin e kapaciteteve organizative të 

forumeve të këshillimit në komunitet në katër hapësira ndërhyrjeje. Moduli shërben si referencë në 

proceset e zhvillimit komunitar të iniciuara nga forumet e këshillimit komunitar dhe OJQ-të/OSHC-të. 

 

U përgatit një vlerësim i kapaciteteve dhe nevojave për trajnim të OSHC-ve rome dhe egjiptiane dhe 

një seri prej 10 modulesh trajnimi ju ofruan 50 përfaqësuesve të OSHC-ve për romët dhe egjiptianët 

dhe aktivistëve. Përmes një thirrjeje të hapur për propozime, projekti bashkëpunoi dhe ofroi grante në 

kuadër të zhvillimit të kapaciteteve për 20 projekte të paraqitura nga OJQ-të rome dhe egjiptiane për 

Bashkitë Tiranë, Durrës, Berat dhe Shkodër. Periudha e zbatimit të projektit për secilin prej 

projekteve varjonte nga 12 – 18 muaj. Projektet e zbatuara nga organizatat e shoqërisë civile për 

romët dhe egjiptianët mbulonin sektorët vijues: regjistrimin në gjendjen civile dhe aksesin në drejtësi; 

arsimin dhe promovimin e dialogut ndërkulturor; punësimin, arsimin dhe formimin profesional 

(AFP); shëndetësinë; strehimin, integrimin urban dhe mbrojtjen sociale. 

U përgatit një udhëzues për zbatimin, vlerësimin dhe monitorimin e programit të granteve të vogla të 

organizatave të shoqërisë civile për romët dhe egjiptianët, me synim ngritjen e kapaciteteve efektive 

dhe të qëndrueshme të OSHC-ve për romët dhe egjiptianët. Gjatë fazës së zbatimit të projekteve u 

ofruan mentorim dhe monitorim i vazhdueshëm. Dy shkëmbime vizitash janë organizuar ndërmjet 

OSHC-ve për romët dhe egjiptianët, njëra në Tiranë në nëntor të vitit 2017, ndërsa tjetra në Shkodër 

në mars të vitit 2018. Gjithashtu, një konferencë përfundimtare që shënonte përfundimin e zbatimit të 

projektit nga OSHC u zhvillua në Tiranë më 31 tetor të vitit 2018. Konferenca shërbeu si mundësi për 

të theksuar rëndësinë e arritjes së integrimit social të romëve dhe egjiptianëve dhe mbështetjen e 

OSHC-ve përkatëse për t'i kthyer ato në faktorë të rëndësishëm për zhvillimin e komuniteteve të tyre. 

 

15 nisma për aktivizimin e të rinjve janë zbatuar nga të rinjtë romë dhe egjiptianë në Bashkitë Tiranë, 

Durrës, Berat dhe Shkodër. Këto nisma u konceptuan nga anëtarët e komuniteteve rome dhe 

egjiptiane dhe u zbatuan në bashkëpunim të ngushtë me njësitë e qeverisjes vendore në secilën prej 

bashkive. Ato konsistonin në çeljen e hapësirave argëtuese të përbëra nga materiale të riciklueshme, 

rehabilitimin e mjediseve, artin e rrugës dhe grafitit, librin e kuzhinës, si dhe veprimtaritë artistike dhe 

zanatet. Më shumë se 150 të rinj u përfshinë në këto nisma. Talenti i të rinjve u promovua në nivel 

lokal dhe nismat u zbatuan në bashkëpunim me banorë të komunitetit në atë zonë. 

13 projekte për përmirësimin e komunitetit (PPK) u finalizuan dhe u morën në dorëzim nga bashkitë 

përkatëse:  

1- Rikonstruksioni i kopshtit në lagjen e “Barrikadave”, Bashkia Berat. 

2- Rikonstruksioni i çerdhes në lagjen Donika Kastrioti, Bashkia Berat. 

3- Ndërtimi i rrjetit të kanalizimeve për ujërat e zeza në zonën e romëve, lagjja 30 vjetori, 

Bashkia Berat. 
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4- Ndërtimi i rrjetit të furnizimit me ujë, rrjetit të kanalizimeve të ujërat e zeza dhe gjelbërimi i 

zonës në lagjen Iliria (pas urës së Bunës), Bashkia Shkodër. 

5- Ndërtimi i qendrës komunitare multifunksionale “For the family”, Bashkia Shkodër. 

6- Rikonstruksioni i kopshtit Guerrile në Bashkinë Shkodër. 

7- Sistemimi i shtratit të Lanës në zonën e Shkozës, Bashkia Tiranë. 

8- Sistemimi dhe asfaltimi i zonës së banuar nga romët, pranë ish njësisë ushtarake, Lanabregas, 

Bashkia Tiranë. 

9- Ndërtimi i rrjetit të energjisë elektrike Tu 110/20/6 Kv në zonën e banuar nga romët, pranë ish 

njësisë ushtarake, Lanabregas, Bashkia Tiranë. 

10- Rritja e sigurisë brenda zonës së banuar nga romët, pranë ish njësisë ushtarake, Lanabregas, 

Bashkia Tiranë. 

11- Sistemimi i kanalizimeve të ujërave të zeza, shtrimi i rrugës së lagjes dhe ndriçimi në 

Nishtullë, Bashkia Durrës. 

12- Rregullimi/pastrimi i rrjetit të kanalizimeve të ujërave të zeza dhe rehabilitimi i 

rrugëve/ndriçimit te Çezma e Ferrës, Bashkia Durrës. 

13- Ndërtimi i rrjetit të kanalizimeve të ujërave të zeza, ndriçimi i rrugës dhe pastrimi i kanalit 

vaditës në Kullë, Bashkia Durrës. 

 

Janë të paktën 2000 familjet rome dhe egjiptiane përfituese të drejtpërdrejta nga këto ndërhyrje. 

 

Paketa e punës 3: Përmirësimi i aksesit në shërbimet bazë 

 

Projekti mbështetet nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Ministria e Arsimit, Sporteve 

dhe Rinisë, dhe nga bashkitë Tiranë, Durrës, Shkodër dhe Berat për përmirësimin e aksesit të romëve 

dhe egjiptianëve në shërbime të barabarta, gjithëpërfshirëse dhe të decentralizuara, duke përfshirë 

arsimin, shëndetësinë, kujdesin social dhe regjistrimin në gjendjen civile.  

 

Projekti zhvilloi një model pilot të shërbimeve sociale të integruara me bazë në komunitet (SHSIBK), 

të cilat ofrojnë një gamë shërbimesh bazë me synim mbështetjen e përmirësimit të ofrimit të 

shërbimeve publike për romët dhe egjiptianët dhe grupet e tjera vulnerabël.  Modeli pilot startoi në 

prill të vitit 2017 dhe u zbatua në Tiranë, Durrës, Berat dhe Shkodër në bashkëpunim me bashkitë 

respektive dhe katër organizata partnere me ekspertizë në ofrimin e shërbimeve të përzgjedhura 

përmes një procesi konkurrues, përkatësisht ARSIS-Organizata Sociale për Mbështetjen e të Rinjve në 

Shkodër, Ndihmë për Fëmijët në Tiranë, Qendra Kombëtare për Shërbimet Komunitare në Durrës dhe 

Partner për Fëmijët në Berat. Përmes zbatimit të modelit SHSIBK, bashkitë u zgjeruan dhe e 

përmirësuan cilësinë dhe aksesin në shërbime. Deri më sot, 1771 romë dhe egjiptianë kanë përfituar 

akses të përmirësuar në shërbime bazë, të tilla si kujdesi shëndetësor, arsimi, regjistrimi civil dhe 

kujdesi social. 
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Figura 2 Romët dhe egjiptianët me akses të përmirësuar në shërbimet bazë 

Në bashkëpunim me Qendrën për të Drejtat e Gruas Rome (QDGR), u zbatua “modeli i arsimit të 

hershëm nëntëvjeçar me kohë të pjesshme” në Shkodër, Berat dhe Durrës, në të cilin u përfshinë 99 të 

rritur romë dhe egjiptianë, të cilët u regjistruan dhe ndoqën arsimin e rregullt me kohë të pjesshme.  

Gjatë vitit akademik 2016-2019, 52 të rritur e përfunduan me sukses klasën e 9-të dhe u diplomuan, 

ndërsa 47 të tjerë po i ndjekin rregullisht mësimet.  

     

Projekti në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, Sporteve dhe Rinisë dhe me Institutin e Kulturës 

Rome në Shqipëri (IRCA) mbështeti transformimin në qendra komunitare të shkollave fillore të 

mëposhtme: “Gjon Buzuku” në Tiranë, “Eftali Koci” në Durrës, “Shyqyri Lakra” në Berat, dhe 

“Liria” në Shkodër. Gjatë vitit akademik 2016-2019, 85 mësues u trajnuan rreth konceptit të shkollave 

si qendra komunitare, 138 aktivitete u organizuan, 1772 studentë dhe 964 prindër u përfshinë dhe 

përfituan nga aktivitetet.  

 

Pikat kyçe:  Shkollat gjithëpërfshirëse dhe modelet e arsimit gjithëpërfshirës për të adresuar 

segregimin në shkollat e Beratit dhe të Shkodrës 

Pavarësisht se Shqipëria ka një kuadër ligjor të fortë për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, mbetet 

problem çështja e segregimit të romëve dhe egjiptianëve në arsim. Projekti ka identifikuar dhe 

ndërmarrë veprime për të adresuar segregimin në arsim në dy raste, një në Berat dhe një në Shkodër, 

si më poshtë: 

 

Rasti nr. 1 Shkolla e segreguar “Avdyl Avdia” është mbyllur nga Drejtoria Arsimore Rajonale 

(DAR) Berat në vitin 2016. Për shumë vite, që nga viti 2003, shkolla është ndjekur vetëm nga nxënës 

që i përkisnin komunitetit rom.  

 

Projekti ESERE mobilizoi të gjithë aktorët përkatës dhe përmes një procesi gjithëpërfshirës, fëmijët 

romë u transferuan drejt qendrës shkollore “Shaban Sollaku”, ndërsa shkolla “Avdyl Avdia” u mbyll. 

22 fëmijë romë u regjistruan dhe ndoqën procesin arsimor për vitin akademik 2017-2018-2019. 

Punët publike 

Vaksinime 

Karta shëndeti 

Regjistrime në çerdhe, kopshte dhe shkolla 

Ndihmë 
ekonomike 

Strehime sociale - bonuse të 
qirasë 

Kujdestari për 
fëmijët 

Divorce të ligjshme  

Martesa të ligjshme 

Certifikata familjare/personale 

Karta identiteti 

Shpërngulje nga vendbanimi 

Fëmijë të regjistruar 

Nr. 
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Ndërkohë, u caktua një ndërmjetës për shoqërimin e fëmijëve në shkollë, i cili ishte dhe përgjegjës për 

ndërmarrjen e përpjekjeve të integrimit të fëmijëve dhe pjesëmarrjen e tyre të rregullt në shkollë.  

 

Rasti nr. 2  Përmes forumit të koordinimit shumëpalësh rreth edukimit gjithëpërfshirës në Shkodër, 

106 (M/F) fëmijë romë dhe egjiptianë të gjendur jashtë sistemit arsimor u identifikuan dhe regjistruan 

në pesë shkolla të ndryshme duke shmangur në këtë mënyrë segregimin e mëtejshëm dhe dhënien 

fund të praktikës së regjistrimit të fëmijëve vetëm në shkollën “Liria”, të gjendur në brendësi të 

komunitetit R/E në Shkodër. Për vitin akademik 2018/2019, forumi e vazhdoi punën e tij dhe procedoi 

me regjistrimin e fëmijëve romë dhe egjiptianë në 13 shkolla të ndryshme, ku caktoi 5 mësues 

mbështetës për të ndihmuar fëmijët me vështirësi në të mësuar. Gjithashtu, u ofrua mbështetje për 

transportimin në shkollë për rreth 40 fëmijë. 

 

 

Projekti ESERE në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, bashkitë 

përkatëse dhe OJQ-të rome dhe egjiptiane ndërmorën veprime të ndryshme në promovimin e respektit 

për diversitetin kulturor dhe përfshirjen sociale. Gjatë tre viteve e gjysmë, u organizuan javët e 

diversitetit kulturor me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Romëve. U zhvilluan 16 evente në të cilat u 

përfshinë përfaqësues kyçë të qeverisë, komuniteteve, media dhe të tjerët. Ndërsa data 24 qershor e 

çdo viti u zyrtarizua, me mbështetjen e projektit, si Dita Kombëtar e Egjiptianëve.  

Gjatë vitit 2017, në bashkëpunim me Shkollën Shqiptare të Administratës Publike (ASPA), u zhvillua 

një model i ndryshimit të sjelljes (MNS) për të influencuar qëndrimet dhe sjelljet e nëpunësve civilë 

dhe ofruesve të shërbimeve ndaj komuniteteve rome dhe egjiptiane. Modeli u përdor për ndjekjen e 

trajnimit dhe mentorimit të 107 (23M/84F) nëpunësve civilë në nivel kombëtar dhe lokal në Tiranë, 

Durrës, Shkodër dhe Berat, dhe u përfshi brenda kurrikulës së trajnimeve të ASPA-s, e disponueshme 

për përdorim në të ardhmen. Në vitin 2018 u krye një vlerësim i impaktit të modelit. 

Orientimi i diversitetit ndaj komuniteteve R/E ka ndryshuar pozitivisht sipas gjetjeve në raportin e 

vlerësimit. Për shembull, në Bashkitë Shkodër, Durrës, Tiranë dhe Berat, komuniteti është përfshirë 

në procesin e planifikimit (p.sh., zhvillimi i planeve të kujdesit social dhe i planeve vendore të 

veprimit për romët). Ky është një tregues pozitiv sepse dëshmon për marrjen në konsideratë të romëve 

dhe egjiptianëve si grupe interesi. Në terma të “përfshirjes së shërbimeve” dhe aksesueshmërisë, edhe 

pse përgjigjet e detajuara të ofruesve të shërbimeve publike (OSHP) dhe romëve e egjiptianëve (R dhe 

E) nuk përputhen, ata gjithsesi konvergojnë në tendencën e përgjithshme të fenomenit. 63% e të 

anketuarve (grupi i nëpunësve civilë) e vlerësuan “aksesueshmërinë e shërbimeve publike” nga 

mesatare në shumë të mirë, ndërsa romët dhe egjiptianë e vlerësuan të njëjtin dimension si mirë dhe 

shumë mirë (46%) dhe 18% si “mesatar”.  

 

 

  

Figura 3.  Pikëpamja e Ofruesve të Shërbimeve Publike përkundrejt R/E-ve në lidhje me 

aksesueshmërinë e shërbimeve publike. 
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ESERE-MNS ka një impakt të konsiderueshëm në modifikimin e sjelljeve dhe qëndrimeve të 

nëpunësve civilë përkundrejt romëve dhe egjiptianëve në kuadër të ofrimit të shërbimeve dhe 

përfshirjes.  

Në përputhje me strategjinë e komunikimit të projektit dhe planin e veprimit, në Bashkitë Tiranë, 

Berat, Shkodër dhe Durrës u organizuan aktivitete për informimin e publikut, të cilat patën një impakt 

të konsiderueshëm në rritjen e ndërgjegjësimit rreth rëndësisë së fuqizimit të komuniteteve rome dhe 

egjiptiane për zhvillimin e shoqërisë shqiptare. Këto evente theksuan arritjet e projektit ESERE, 

promovuan modele rolesh pozitive dhe të suksesshme të cilat sfidonin stereotipet negative ekzistuese 

për romët dhe egjiptianët dhe tërhiqnin vëmendjen e politikëbërësve rreth sfidave dhe vështirësive me 

të cilat përballeshin këto komunitete. U prodhuan një sërë materialesh të marrëdhënieve me publikun, 

të tillë si dokumentarë, buletine të publikuara dy herë në vit, broshura për komunitetin egjiptian, 

evidenca të objektivave të projektit dhe arritjet të cilat shtjellohen më tej në këtë raport. 
 

 

Paketa e punës 4: Ndërtimi i kapaciteteve dhe mbështetja e zbatimit dhe monitorimit të Planit 

Kombëtar të Veprimit për Integrimin e Romëve dhe Egjiptianëve 2016-2020 

 

 

Në bashkëpunim të plotë me qeverinë shqiptare, janë realizuar me sukses reforma dhe masa të 

rëndësishme politike, sociale dhe ekonomike për përmirësimin e aksesit të romëve dhe egjiptianëve në 

shërbime publike cilësore. Hapa të qenësishëm janë ndërmarrë për përmirësimin e kuadrit ligjor dhe 

mbrojtjen e minoriteteve.  

 

Progres-raportet që lidhen me zbatimin e Planit të Veprimit për Integrimin e Romëve dhe 

Egjiptianëve 2016-2020 në Republikën e Shqipërisë, për vitet 2016/2017/2018 janë publikuar nga 

qeveria në këtë adresë  http://www.sociale.gov.al/al/dokumenta/raporte. Raportet flisnin për progres të 

qëndrueshëm në fëmijërinë e hershme dhe në fushën e arsimit fillor, aksesin në kujdes shëndetësor 

dhe punësim.  

 

Sistemi elektronik i mbledhjes së të dhënave Romalb (www.romalb.org) është funksional dhe u 

ofruan trajnime gjatë shërbimit për 240 nëpunës civilë dhe zyrtarë të qeverisjes vendore, edhe pse 

është i nevojshëm formimi në punë dhe ndjekja e të gjithë përdoruesve. Gjatë vitit 2019, ROMALB u 

lidh me një panel që publikon të dhënat për publikun e gjerë në:  dashboard.romalb.org. 

 

Projekti mbështeti fuqizimin e partneriteteve lokale e forumeve koordinuese. Në këtë aspekt, 

MSHMS-së dhe bashkive ju ofrua mbështetje për ngritjen dhe vënien në punë të forumeve lokale të 

koordinimit shumëpalësh (FSHGI-ve) me synim: a) bashkimin e përfaqësuesve të institucioneve të 

qeverisjes qendrore dhe vendore, shoqërinë civile dhe aktivistët për shkëmbimin e informacionit, 

praktikat më të mira dhe sfidat e ndeshura në terren për sa i përket politikave përfshirëse të romëve 

dhe egjiptianëve dhe krahasimit të zgjidhjeve të ndryshme; b) përdorimin e forumeve si mekanizma 

koordinues dhe zgjidhës të problemeve për t’ju përgjigjur kërkesave dhe çështjeve të shprehura në 

nivel lokal; c) ofrimin e inputeve, feedback-ut dhe ekspertizës në përmirësimin e zbatimit të politikave 

në nivel vendor.  U themeluan 6 FSHGI: 2 në Shkodër (për çështje të regjistrimit civil dhe arsimit 

përfshirës), 1 në Berat (për çështjen e ndarjes në shkolla), 2 në Durrës (për çështje të strehimit social 

dhe problemin e tuberkulozit), dhe 1 në Tiranë (për çështjen e transportit për në shkollë). 

Në total, 15 përgjigje për politikat përfshirëse, të harmonizuara me PKVIRE, u përgatitën nga 

ministritë e linjës dhe autoritetet vendore të përshkruara më poshtë në PP 4, të cilat mbulonin fushat 

tematike të arsimit, strehimit, regjistrimit civil dhe segregimit. 

http://www.sociale.gov.al/al/dokumenta/raporte
http://www.romalb.org/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://dashboard.romalb.org&data=02%7C01%7CMirjeta.Ramizi@undp.org%7C88f074078a2046b6920808d6c9745687%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C636917898835030280&sdata=Bz0tkqFVt1p9MXhPXzbAhItr8DoB6JE78Y0jp6cOejA=&reserved=0
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3. Rezultatet financiare të projektit 

Projekti financohet nga Bashkimi Evropian përmes një kontributi prej 4,000,000.00 eurosh dhe 

bashkëfinancimi ofrohet nga Bashkia Durrës dhe selia e UNDP-së me një vlerë prej 205,000 eurosh. 

Kësti i parë prej 1,355,521.00 eurosh (1,483,064.55 dollarësh) u morr në fillim të projektit në janar të 

vitit 2016. Kësti i dytë prej 1,703,842.00 eurosh (1,818,401.28 dollarësh) u morr në mars të vitit 2017, 

ndërsa kësti i tretë prej 897,901 eurosh (1,108,519 dollarësh) u morr në prill të vitit 2018.  Të gjitha 

fondet e marra janë shpenzuara sipas planit me një balancë prej 2,213 EUR (ose 2,732 USD). 
 

 

 

 

 
 

Figura 4. Rezultatet financiare të projektit 
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4. Progresi gjatë periudhës së raportimit   

 

Rezultatet dhe output-et e projektit ESERE janë të matshme dhe japin efekte të menjëhershme te 

përfituesit, veçanërisht për paketën e punës që lidhet me masat aktive të punësimit dhe aksesin e 

përmirësuar në shërbime bazë të barabarta, përfshirëse dhe të decentralizuara. Impakti i projektit 

shoqërohet me rritje të kapacitetit të romëve dhe egjiptianëve për të marrë pjesë në zhvillimin lokal 

dhe në planifikimin e institucioneve në nivel qendror dhe lokal për adresimin e përfshirjes sociale. 

 

Paketa e punës 0- Ngritja e strukturave dhe hartimi i procedurave për menaxhimin e projektit 

Menjëherë pas nënshkrimit të marrëveshjes ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Programit të Kombeve 

të Bashkuara për Zhvillim (UNDP), më 22 dhjetor të vitit 2016, UNDP rekrutoi stafin e projektit dhe 

përcaktoi procedurat e menaxhimit financiar dhe ato të kontabilitetit, si dhe linjën e raportimit për 

zbatimin e projektit.  

Stafi bazë i projektit u punësua përmes procedurave konkurruese dhe transparente dhe është 

plotësisht operativ, duke përfshirë menaxherin e projektit, koordinatorin për punësimin, koordinatorin 

për përfshirjen sociale, koordinatorin për zhvillim në komunitet, asistentin për programin dhe për 

informimin e publikut, inxhinierin e projektit, 4 koordinatorë lokalë, asistentin financiar, dhe 4 

punonjës të aktiviteteve në komunitet.  

Procedurat e menaxhimit të projektit u hartuan dhe miratuan në takimin e parë të Komitetit të 

Menaxhimit të Projektit.7  Komiteti i Menaxhimit të Projektit është i përbërë nga përfaqësues të DBE-

së, UNDP-së, Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Ministrisë për Evropën dhe Punët e 

Jashtme, përfaqësuesit e Bashkive Tiranë, Durrës, Berat dhe Shkodër dhe tre përfaqësues të OSHC-

ve.  

Një seminar konsultativ rreth përqasjes dhe veprimtarive të projektit u organizua në shtator të vitit 

2016 në Tiranë dhe një profil e vlerësim me bazë rajonale u përgatit për secilën nga fushat e 

ndërhyrjes8. Në bashkëpunim me Bashkitë Tiranë, Durrës, Berat dhe Shkodër, zyrat lokale të projektit 

u caktuan brenda ambienteve të këtyre bashkive dhe u nënshkruan Memorandume Mirëkuptimi 

përkatësisht.  

Në vitin 2018, projekti u shty deri në fund të qershorit të vitit 2019, dhe u kthye në një marrëveshje 

me shumë donatorë nëse marrim në konsideratë fondet shtesë të marra nga buxheti bazë i UNDP-së 

dhe kontributet e Bashkisë Durrës. 

 

Paketa e punës 1 – Rritja e mundësive të punësimit dhe zhvillimit të aftësive të aksesueshme nga 

gratë dhe burrat romë dhe egjiptianë ngushton hendekun e punësimit ndërmjet komuniteteve rome 

dhe egjiptiane dhe pjesës tjetër të popullsisë. 

 

Aktivitetet e kësaj pakete pune synonin të mbështetnin përfshirjen e të rinjve romë dhe egjiptianë në 

programet aktive të punësimit, në mundësi për arsim dhe formim profesional. Këto aktivitete kanë si 

synim hartimin e programeve të posaçme të nxitjes së punësimit për komunitetet rome dhe egjiptiane 

që synojnë aktivizimin e potencialit të tyre prodhues dhe mbështesin integrimin e tyre në tregun e 

punës, duke kontribuar së fundi në tkurrjen e hendekut të punësimit ndërmjet këtyre minoriteteve dhe 

shumicës së popullatës. 

 

Akt. 1.1. Kryeni hartëzimin e moshës për punë të grave dhe burrave R dhe E në secilën zonë projekti, 

të ndarë sipas moshës, gjinisë, punësimit / veprimtarive për gjenerimin e të ardhurave / papunësisë / 

statusit afatgjatë, etj. 

 

                                                 
7 Shih shtojcën 4 Procesverbali i mbledhjes së parë dhe të dytë të KMP-së 
8 Shih shtojcën 3 Paketa e analizave lokale 
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Projekti e kreu “hartëzimin e aftësive, mundësive për punësim dhe sipërmarrje të komuniteteve rome 

dhe egjiptiane në zonat e projektit në Tiranë, Durrës, Berat dhe Shkodër” në bashkëpunim me OJQ-në 

Qendra e Studimeve Sociale dhe Ekonomike (CESS). Hartëzimi përcakton diapazonin dhe 

shpërndarjen e informacionit si më poshtë: (i) të dhënat rreth punësueshmërisë për të paktën 800 romë 

dhe egjiptianë të papunë në moshë aktive për punë që banojnë në zonat e synuara; (ii) profili i 

individit të papunë për secilin prej romëve dhe egjiptianëve të papunë në zonat e synuara (të paktën 

800 profile të papunësh në moshë aktive për punë); (iii) punëdhënësit e mundshëm lokal të 

komuniteteve rome dhe egjiptiane; (iv) mundësitë sipërmarrëse dhe për vetëpunësim. Hartëzimi ka 

përfunduar dhe është vënë në dispozicion të grupeve lokale të interesit që nga data 9 dhjetor e vitit 

2016, te:   

http://www.al.undp.org/content/albania/en/home/library/poverty/mapping-the-skills--employment-

opportunities-and-undertaking-by-.html 

 

Nga hartëzimi rezultoi se 47.9% e romëve (35.6% M/60.8%F) dhe 55.1% e egjiptianëve 

(42.8%M/67.9%F) në moshë për punë janë të papunë, edhe pse më shumë se 70% e tyre janë duke 

kërkuar për punë. Vetëm 24% e romëve dhe 26% e egjiptianëve pranojnë se janë të punësuar. Pjesa 

tjetër (28% e romëve dhe 19% e egjiptianëve) punojnë sipas rastit në sektorin informal. Të dhënat 

ndahen sipas gjinisë dhe moshës. Gjetjet e tjera janë të disponueshme në raportin e hartëzimit.9 Të 

dhënat e hartëzimit u përdorën nga projekti dhe grupet lokale të interesit për të hartuar dhe zbatuar 

masat dhe aktivitetet e nxitjes së punësimit.    

 

Akt. 1.2. Ofrimi i trajnimit të punësueshmërisë së përgjithshme (duke përfshirë aftësi shkrimi dhe 

leximi/jete bazë) për fuqizimin dhe motivimin e qytetarëve R dhe E për përfshirjen në tregun e punës. 

 

Sipas “Hartëzimit të aftësive, mundësive për punësim dhe sipërmarrje të komuniteteve rome dhe 

egjiptiane në zonat e projektit në Tiranë, Durrës, Berat dhe Shkodër”, 36.8 % e romëve dhe 12.4% e 

egjiptianëve në grupmoshën 16-55 vjeç, janë analfabetë.   

 

Projekti arriti të përmirësonte punësueshmërinë e R dhe E duke ofruar kurse bazë për shkrim e lexim 

dhe aftësim për jetën me qëllim reduktimin e nivelit të analfabetizmit ndërmjet anëtarëve, si dhe për 

përforcimin e aftësive për jetën dhe fuqizimin e tyre për të marrë pjesë në jetën sociale dhe kulturore 

të komunitetit dhe në çështjet publike, dhe së fundmi për sa i përket aksesit në tregun e punës.  

 

Për përcaktimin e përmbajtjes së kurseve bazë për shkrim e lexim dhe aftësim për jetën, më 4 korrik të 

vitit 2016 u mblodh një tryezë e rrumbullakët në Tiranë rreth “arsimit dhe formimit profesional për 

aftësitë bazë për jetën dhe shkrimin e leximin” me pjesëmarrjen e përfaqësuesve kompetent nga 

Ministria e Arsimit dhe Sporteve, Instituti i Zhvillimit të Arsimit, Agjencia Kombëtare e Formimit 

Profesional, Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, OJQ-të për romët dhe egjiptianët, UNICEF. 

Duke u bazuar në gjetjet e tryezës së rrumbullakët dhe në disa konsultime me grupet e interesit, katër 

ekspertë u rekrutuan për (i) të shkruar modulet themelore të kursit të aftësive bazë dhe të shkrimit e 

leximit, përkatësisht: 1) aftësitë bazë të shkrimit dhe leximit, 2) aftësitë numerike bazë, 3) qytetari dhe 

4) orientim profesional. Detyrat e tyre përfshinin (ii) hartimin e kurrikulës; (iii) adoptimin e një 

metodologjie të përshtatshme arsimore dhe (iv) ofrimin e trajnimeve për instruktorët e mundshëm.  

 

Në maj të vitit 2017, ekspertët përfunduan detyrat e tyre dhe dorëzuan produktin përfundimtar: 1) 

materialin e trajnimit për pjesëmarrësit në kurs, i përbërë nga katër module: aftësitë bazë të shkrimit e 

leximit, aftësitë numerike bazë, qytetarinë dhe orientimin e arsimit profesional; si dhe 2) manualin e 

instruktorit. Pjesëmarrësit e synuar janë anëtarë të grupeve të margjinalizuara, të cilët janë mbi 16 

vjeç, nuk e kanë përfunduar arsimin bazë, janë analfabetë ose kanë arsimim të mangët, nuk synojnë t’i 

rikthehen sistemit arsimor formal por shprehin interes në zhvillimin e aftësive bazë për jetën.  

 

Metodologjia e mësimdhënies ndjek parimet joformale të të mësuarit, të cilat korrespondojnë me 

kërkesat specifike të grupeve të synuara. Gjithashtu, është e përshtatshme që kursi të zhvillohet pranë 

komuniteteve të synuara, pasdite ose në një orar tjetër fleksibël, për t’u mundësuar pjesëmarrësve, e 

                                                 

9 Shih shtojcën 3. Raportet teknike PP 1. Akt. 1.1. Raporti i Hartëzimit të Punësimit 

http://www.al.undp.org/content/albania/en/home/library/poverty/mapping-the-skills--employment-opportunities-and-undertaking-by-.html
http://www.al.undp.org/content/albania/en/home/library/poverty/mapping-the-skills--employment-opportunities-and-undertaking-by-.html
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në veçanti grave të kujdesen për fëmijët e vegjël, të shkojnë në punë dhe të ndjekin kursin profesional. 

26 instruktorë/mësues nga të katër rajonet u trajnuan në një seminar dy ditor të mbajtur në Tiranë më 

30-31 maj 2017, nga katër ekspertët përgjegjës për zhvillimin e kursit.  

     

 

Figura 5. Trajnimi i mësuesve mbi aftësitë bazë për jetën dhe shkrimin e leximin 

Në tetor të vitit 2017, kursi filloi në Tiranë, Berat, Shkodër dhe Durrës. Ndërsa numri i regjistrimeve 

ishte fillimisht i lartë, 132 (83F/49M) pjesëmarrës në Tiranë dhe Shkodër e përfunduan atë deri në 

prill të vitit 2019.10 Në Tiranë, kursi u mbajt në qendrën komunitare të Shkozës, në bashkëpunim me 

Bashkinë Tiranë dhe OJQ-në “Çatia e Gruas Rome”, dhe fillimisht me mbështetjen e UNDP-së. 

Paralelisht, në Shkodër, kursi u mbajt në dy vende të ndryshme. I pari u organizua në mjediset e OJQ-

së “Të drejtat e Komunitetit Egjiptian”, në lagjen Liria, nga UNDP në bashkëpunim me Qendrën për 

të Drejtat e Gruas Rome. Ai zgjati nga tetori i vitit 2017 deri në mars të vitit 2018 dhe në total kishte 

20 vajza dhe gra pjesëmarrëse. Seanca e dytë u mbajt pranë qendrës komunitare multifunksionale “Për 

familjen”, nën përgjegjësinë e Bashkisë Shkodër. Sikurse ishte projektuar, kursi zgjaste zakonisht 6 

muaj.  

 

Ndryshe nga Tirana dhe Shkodra, në Durrës dhe Berat kursi u ndërpre për arsye logjistike dhe 

mungesë të mbështetjes buxhetore nga OJQ-të ose bashkitë përgjegjëse. U bënë përpjekje për t’i 

rifilluar kurset në Bashkitë Durrës dhe Berat përmes buxhetimit të personelit në qendrat komunitare 

nga disa kanale, por këto veprime nuk sollën rezultate. 

 

Më 30 janar 2019, në mjediset e UNDP-së, u zhvillua një takim me mësuesit dhe grupet e interesit të 

kursit të aftësive bazë për jetën dhe shkrimin e leximin, të të katër rajoneve. Ky takim u organizua në 

formën e një seminari për metodat joformale të të mësuarit, si parimi themelor i këtij kursi. Gjatë këtij 

takimi, pjesëmarrësit ndanë përvojat e tyre në ofrimin e kurseve, veçanërisht në Tiranë dhe Shkodër, 

dhe diskutuan sfidat e këtij kursi në Durrës dhe Berat, ku kursi u ndërpre.  

 

Për të garantuar qëndrueshmërinë e kursit të aftësive bazë për jetën dhe shkrimin e leximin, një 

marrëveshje bashkëpunimi u aprovua nga tre ministri, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, 

Ministria e Arsimit, Sporteve dhe Rinisë dhe Ministria e Financave dhe Ekonomisë. Objekti i kësaj 

marrëveshjeje ishte ofrimi i kursit të aftësive bazë për jetën dhe të shkrimin e leximin, të bazuara në 

kurrikulën e zhvilluar nga ESERE, në shkolla, qendra të formimit profesional dhe qendra komunitare 

në Shqipëri. Në të parashikohen rolet dhe detyrimet e secilës palë për sa i përket arritjes së këtij 

synimi. Ç’është më e rëndësishmja, në të parashikohet alokimi i buxhetit nga këto institucione për 

personelin i cili do të japë mësim në kurse duke krijuar mundësinë e shndërrimit të kursit në një 

dokument të njohur për të diplomuarit që ata të ndjekin formimin profesional pa qenë e nevojshme të 

kenë një diplomë arsimi formal bazë.  

 

Akt. 1.3. Hartimi, vënia në zbatim dhe pilotimi i 5 programeve të nxitjes së punësimit të përshtatura 

për nevojat e komuniteteve Rome dhe Egjiptiane (p.sh., formim në punë/profesional, program për 

gjenerimin e të ardhurave, praktika profesionale për të diplomuarit në universitete dhe ata të 

shkollave të mesme, punë publike në bashkëpunim me bashkitë, punësim i subvencionuar, etj.). 

 

                                                 

10 Shihni shtojcën për listën e plotë të pjesëmarrësve. 
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Për hartimin dhe zbatimin e programeve të nxitjes së punësimit, u zhvilluan afërsisht 14 takime gjatë 

muajve korrik 2016, shtator 2016 dhe tetor 2016 me Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimit Kombëtar 

të Punësimit dhe me Shërbimet Rajonale të Punësimit të Tiranës, Durrësit, Shkodrës dhe Beratit. 

Gjithashtu, takimet e forumeve të këshillimit komunitar (FKK) me në fokus programet për nxitjen e 

punësimit u mbajtën në Tiranë, Durrës, Shkodër dhe Berat me pjesëmarrjen e grave dhe burrave romë 

dhe egjiptianë.  

Gjatë vitit 2016, u hartuan skemat e mëposhtme: 1. Formim në punë (FNP) në vitin 2016, 2. 

Punësimi i subvencionuar, 3. Skema e kombinuar dhe 4. Programi i praktikave profesionale. Ato janë 

të disponueshme te:  

http://www.al.undp.org/content/albania/en/home/operations/projects/poverty_reduction/economic-

and-social-empowerment-for-roma-and-egyptians--a-booste.html.   

 

Këto programe të nxitjes së punësimit iu prezantuan bizneseve lokale të Tiranës (më 19 shtator 2016), 

Beratit (20 shtator 2016), Durrësit (22 shtator 2016) dhe Shkodrës (26 shtator 2016). Në këto takime u 

prezantuan skemat financiare përkatëse të programeve, kriteret e aplikimit dhe procedura e aplikimit.  

 

Lista e romëve dhe egjiptianëve të interesuar për punësim u hartua në gusht të vitit 2016. Kjo listë 

është përditësuar çdo muaj nga ndërmjetësit për punësim dhe instruktori i punësimit deri në tetor të 

vitit 2018, kur edhe u zbatuan programet e fundit të nxitjes së punësimit. Lista shërbente si mjeti 

kryesor për bërjen e rekomandimeve të arsyeshme dhe të rëndësishme për punëdhënësit e mundshëm 

përgjatë kohëzgjatjes së skemave të nxitjes së punësimit.  Deri në përfundim të projektit, më shumë se 

900 punëkërkues R/E u regjistruan në këtë listë.  

 

Gjatë viti 2017: 5. Programi i gjenerimit të të ardhurave  

 

Në dhjetor të vitit 2017, u miratuan specifikimet operacionale për skemën e re të gjenerimit të të 

ardhurave.  Skema konsiston në ofrimin e mbështetjes financiare për bizneset e reja dhe ato ekzistuese 

deri në 300,000 lekë (afërsisht 2400 euro), së bashku me pajisjet, qiranë dhe marketingun.  

 

Gjatë viti 2018: 6. Punimet publike dhe 7. Tregtarët e vegjël.  

 

Më 17 korrik 2017, u zhvillua një takim me OJQ-të rome dhe egjiptiane, përfaqësues nga Bashkia 

Tiranë, ekspertë punësimi dhe personel të UNDP-së për të diskutuar në lidhje me përmbajtjen e 

skemës së re të punësimit në Tiranë, e cila do të kombinojë si mundësitë e punësimit në sektorin e 

punëve publike në Tiranë, ashtu dhe në integrimin social të përfituesve.  

 

Skema e punëve publike u lançua së bashku me Eco Tirana dhe Bashkinë Tiranë, në formën e një 

Programi Transitor për Ricikluesit Romë dhe Egjiptianë në Tiranë (TPR). Në prill të vitit 2018 u 

firmos një marrëveshje granti ndërmjet UNDP-së dhe Eco Tirana për mbështetjen e 50 përfituesve 

romë dhe egjiptianë, pjesë e iniciativës së mbledhjes derë më derë të mbetjeve të riciklueshme që 

synojnë zonat Lanabregas dhe Shkozë.  

 

Skema e shitësve ambulantë romë dhe egjiptianë të veshjeve të përdorura dhe atyre të reja u lançua 

me specifikimet e reja operacionale të miratuara në shtator të vitit 2018. Sipas kësaj skeme, UNDP-ja 

bleu veshje të reja ose të përdorura nga R/E-të e përzgjedhur që arrinin deri në shumën 50,000 lekë 

(400 euro).  

 

Në total, 627 R/E u përfshinë në njërin prej programeve të punësimit të ESERE:  

 

(i) 172 përmes formimit në punë;  

(ii) 30 përmes subvencionimit të punësimit;  

(iii) 2 përmes kombinimit të formimit në punë me subvencionimin e punësimit;  

(iv) 40 përmes programit të praktikave profesionale;  

(v) 57 përmes skemës publike; 

(vi) 61 përmes skemës së gjenerimit të të ardhurave  

(vii) 256 përmes skemës së tregtarëve të vegjël të veshjeve 
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64 marrëveshje granti u lidhën në të 4 rajonet me bizneset private për zbatimin e skemës FNP dhe 

asaj të punësimit të subvencionuar (duke përfshirë skemën e kombinuar).  

 

Pas diplomimit, 2 individë u referuan për kurs AFP nga Koordinatori i Punësimit të Tiranës, të cilët u 

punësuan nga projekti përmes skemës së formimit në punë: një kuzhinier u punësua në restorantin e 

ushqimeve të shpejta “Kentucky Fried Chicken”, sipas skemës 5-mujore të FNP-së. Punësimi tjetër 

ishte në pozicionin e parukierit pranë parukeri “Nora”. 

 

Për sa i përket 204 përfituesve R/E të skemës FNP dhe asaj të punësimit të subvencionuar (dhe 

kombinuar), në të cilën u përfshi kontrata e punësimit, të dhënat e mëposhtme tregojnë rezultatet e 

punësimit për qershorin e vitit 2019, sikurse u raportua dhe monitorua drejtpërsëdrejti përmes 

intervistave të përfituesve të fushës:   

o 91 përfitues (44%) vazhduan të punonin për të njëjtën kompani të kontraktuar 

nga UNDP,  

o 41 përfitues (20%) u larguan nga skema për një punë më të mirë ose nisën 

aktivitetin e tyre të biznesit,  

o 20 (10%) e përfituesve u larguan jashtë vendit,  

o 10 përfitues e humbën punën për shkak se biznesi nuk ofronte më punë, pra, 

biznesi falimentoi ose nuk arriti të përmbushte kushtet e ESERE-s, kryesisht 

sepse nuk arriti të paguante rrogat përmes sistemit bankar, 

o 45 përfitues ishin braktisës, mesatarisht 22% në të 4 rajonet.  

 

Si braktisës u përcaktuan ata që u raportuan se e kishin lënë punën dhe se nuk po merrnin më pjesë në 

tregun e punës pavarësisht se ishin pjesë e një skeme ESERE. Arsyet kryesore të braktisjes ishin: 

problemet shëndetësore, paaftësia në përvetësimin e profesionit, rikthimi në mbledhjen joformale të 

mbetjeve të riciklueshme, mungesat e shpeshta e të pajustifikuara në punë ose arsyet familjare si për 

shembull xhelozia bashkëshortore, përkujdesja ndaj fëmijëve të vegjël.  

 

 

 

Figura 6. Shkalla e braktisjes 

 

Rezulton se në Berat u ndesh numri më i lartë i të larguarve nga puna pa një arsye të argumentuar 

mirë.  

 

Shtatë programet e nxitjes së punësimit shpjegohen në detaj më poshtë:  

 

1.3.1 Praktikat profesionale  

 

Tiranë Durrës Berat Shkodër 
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Gjatë periudhës qershor-gusht 2016, iu dha prioritet programit të praktikave profesionale. Në këtë 

kuadër, Komiteti i Menaxhimit të Projektit në mbledhjen e tij të datës 13 shtator 2016, miratoi 

specifikimet operacionale të detajuara të skemës së praktikave profesionale. Sipas këtij dokumenti, 

grupi kryesor i synuar ishin të rinjtë shqiptarë romë dhe egjiptianë, që jetonin në qarkun e Tiranës, 

Durrësit, Shkodrës ose Beratit, grupmosha 18-28 vjeç, të cilët ose: (i) ishin diplomuar në 24 muajt e 

fundit; (ii) janë aktualisht të regjistruar në një universitet shqiptar; ose (iii) kanë përfunduar shkollën e 

mesme (kanë marrë diplomën e pjekurisë).  

 

Skemat e praktikave profesionale të financuara nga projekti ESERE zgjasin maksimumi 12 muaj. 

Punëdhënësit e mundshëm ishin si nga sektori privat, ashtu dhe nga ai publik.  

 

Partner kyç në këtë proces ishte OJQ-ja e nxënësve romë dhe egjiptianë Roma Versitas Albania 

(RVA). Më 20 tetor 2016, UNDP, RVA dhe SHKP lidhën një marrëveshje granti përmes së cilës 

UNDP i jepte RVA-së fonde të projektuara për t’u përdorur përgjatë periudhës tetor 2016 - mars 2018 

(periudha e zgjatur) për të gjithë skemën e praktikave profesionale, duke përfshirë shpërndarjen e 

pagesave për praktikantët, të cilët janë caktuar në praktika profesionale, si edhe pjesëmarrjen e 

përfaqësuesve të RVA-së në përzgjedhjen e kandidatëve për praktikë, procesin e përputhjes dhe 

monitorimin e angazhimeve të ndërmarra në kuadër të projektit ESERE/SPP. 

▪ 40 praktikantë (12M/28F) e nisën praktikën profesionale në përputhje me profilet e tyre të 

studimit, të cilat përfshijnë:  

- 10 (1M/9F) në disa subjekte private, duke përfshirë një revistë, një zyrë ligjore, një zyrë 

për zbatimin e projektit dhe të shërbimeve IT në një universitet privat, një kompani 

riciklimi, një kompani dizajni, një kompani kateringu dhe një spital veterinar. 

 

- 13 (3M/10F) në katër institucione të ndryshme të kujdesit social të Shërbimit Kombëtar 

Social në Tiranë dhe Durrës: 3 (F) në shtëpinë e të moshuarve në Tiranë dhe 1 (F) 

zëvendësuese, 5 (3M/2F) në Qendrën Kombëtare Tranzitore të Emergjencave në Tiranë, 2 

(F) në Qendrën Kombëtare të Trajtimit të Viktimave të 

Dhunës në Familje në Kamëz por 1 u largua nga puna për 

shkak të performancës së dobët, dhe 1 (F) në Qendrën 

Rezidenciale për Zhvillim të Personave me Aftësi të 

Kufizuara në Durrës dhe 1(F) si zëvendësuese; 

- 1 (1F) në Shërbimin e Provës në Tiranë;     

- 4 (2M/2F) in Drejtorinë Arsimore Rajonale, Berat; 

- 2 (1M/1F) in Bashkinë Berat; 

- 6 (4M/2F) in Bashkinë Durrës; 

- 1 (1F) në Spitalin Rajonal të Shkodrës; 

- 1 (1F) në Librarinë e Universitetit Luigj Gurakuqi të 

Shkodrës; 

- 2 (1M/1F) (dhe 1 (F) e transferuar nga një tjetër praktikë 

profesionale) pranë RVA si koordinatore e skemës së 

praktikave profesionale.   

 

 

 

 

 

 

Skema një-vjeçare e praktikave profesionale përfundoi në nëntor të vitit 2017 për 35 praktikantë, në 

mars të vitit 2018 për 3 praktikantë dhe në prill të vitit 2018 për 2 praktikantët e fundit.   

 

Falë praktikës profesionale, 2 praktikantë u punësuan në sistemin e kujdesit shëndetësor në të cilin 

po kryenin praktikën profesionale: praktikantja për mami në Spitalin Rajonal të Shkodrës u punësua 

në shtator të vitit 2017 si mami me kohë të plotë. Ndërkohë, praktikanti për mjek në Shtëpinë e të 

Moshuarve në Tiranë u punësua si mjek me kohë të plotë në Spitalin Rajonal të Lushnjës në qershor 

të vitit 2017. Gjithashtu, 

Figura 7. Infermierë të diplomuar nga skema e 

praktikave profesionale në Shkodër 



 

 Faqe 22 nga 82 

 

- 2 praktikanteve për infermiere ju ofrua zgjatje e praktikës profesionale te Shtëpia e të 

Moshuarve në Tiranë deri në mars të vitit 2018 me insistimin e drejtorit të këtij institucioni si 

rezultat i performancës së tyre të lartë në punë dhe integrimit; 

- 1 praktikante IT nga Tirana gjeti punë me kohë të plotë jashtë, në Spanjë, në shtator të vitit 

2017, falë edhe përvojës së marrë gjatë praktikës profesionale; 

- 1 praktikant psikolog nga Durrësi gjeti punë me kohë të plotë jashtë si mësues dhe psikolog 

për fëmijët me aftësi të kufizuara, në Arabinë Saudite në maj të vitit 2017. 

- 1 praktikanti për financë nga Tirana ju ofrua zgjatje kontrate deri në mars të vitit 2018 për 

të ndihmuar partnerin zbatues të ESERE-s, Roma Versitas Albania, si koordinator i financave 

të skemës së praktikave profesionale; 

- 1 praktikanteje për administratore zyre ju ofrua një punë me kohë të plotë nga dhjetori i 

vitit 2017 në kompaninë Green Recycling, pranë së cilës ajo po ndiqte praktikën profesionale. 

 

Megjithatë, dy praktikantë nga Berati, të cilët përfunduan skemën njëvjeçare të praktikave 

profesionale në Drejtorinë Arsimore Rajonale, u rikthyen në punë si kamerierë në qytetin e 

Beratit për shkak mundësive të pakta për punësim. Shumica e praktikantëve, pas përfundimit 

të praktikës profesionale, i vazhduan studimet e tyre universitare, ndërkohë që janë të pakët 

ata të cilët janë duke kërkuar për punë tjetër.   

 

1.3.2 Skema e formimit në punë (FNP) 

 

Gjatë ndjekjes së FNP-së, R/E u trajnuar për profesione/punë specifike, të cilat kërkonin trajnim 

përpara sigurimit të punës nga punëdhënësi. Zakonisht, skema zgjaste një vit. Megjithatë, një skemë 

më e shkurtër u përdor për 8 muaj (4 muaj FNP dhe 4 muaj punësim). Karakteristikat kryesore të 

FNP-së ishin si më poshtë:  

• Në varësi të profesionit për të cilin bëhej trajnimi, u krye trajnimi me kohëzgjatje maksimale 

prej 6 muajsh për skemën 12 vjeçare ose 4 muaj për skemën 8 mujore. Periudhat e trajnimit të 

disa prej profesioneve bazë përputhen me ato të zbatueshme nga SHKP.    

• Kostoja e trajnimit që i paguhet punëdhënësit/trajnuesit është 15 000 lekë (e barasvlershme 

me afërsisht 120 dollarë) në muaj për çdo person të trajnuar. 

• Tarifa e trajnimit që i paguhet personit të trajnuar është 23 000 lekë (e barasvlershme me 184 

dollarë) në muaj, duke përfshirë tatimin e mbajtur në burim dhe sigurimin shoqëror dhe 

shëndetësor. 

 

Punëdhënësi ishte i detyruar të punësonte 80% të personave të trajnuar në përfundim të trajnimit. 

Marrëveshjet individuale të punësimit ishin me afat jo më të shkurtër se 12 muaj ose sipas rastit, 8 

muaj minus periudhën kohore që i dedikohet formimit në vendin e punës11. Gjatë periudhës së 

punësimit, punëdhënësit nuk ju ofrua asnjë ndihmë financiare nga UNDP, përveç rasteve kur palët 

kanë rënë dakord që në fazën fillestare për kombinimin e dy skemave: skemës së formimit në vendin e 

punës me atë të punësimit të subvencionuar.  
 

 

Tabela 2 Skema e përfituesve të FNP-së deri në qershor të vitit 2019 

 

Qyteti Nr. i përfituesve që zunë vendet 

vakante 

Berat 37 

Durrës 60 

Shkodër 42 

Tiranë 33 

Totali 172 
 

 

                                                 
11 Periudha e formimit u zbrit përkatësisht nga kontrata 12-mujore, pra nëse trajnimi zgjaste 6 muaj, atëherë periudha e detyrueshme e 
punësimit duhet të ishte po 6 muaj. 
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1.3.3 Skema e subvencionimit të punësimit 

 

Skema e subvencionimit të punësimit synonte R/E pa kualifikim profesional për të zënë vendet 

vakante. Skema zgjaste zakonisht 16 muaj, gjatë të cilave R/E u punësuan nga punëdhënësi. 

Megjithatë, në disa raste u përdor një skemë më e gjatë, prej 24 muajsh, ndërsa në një rast tjetër në 

Shkodër u përdor një skemë më e shkurtër, prej 8 muajsh.  

 

 

Në një skemë tipike 16 mujore për PS, mbështetja financiare gjatë 

periudhës së punësimit ishte si më poshtë:  

• Pavarësisht pagës aktuale të përdorur nga punëdhënësi për atë 

pozicion, mbështetja financiare e projektit ESERE për skemën 

PS u hartua si më poshtë: 6 paga në lekë prej 23,000 

lekësh/punonjës (të barasvlershme me 184 euro); dhe 4 paga 

prej 11,500 lekë/punonjës (92 euro).  

• 100% e pjesës së punëdhënësit për kontributet shoqërore dhe 

shëndetësore të llogaritura mbi 10 paga reale të kaluara nga 

punëdhënësi 

 

 

  

 

 

 
 

Tabela 3 Skema e përfituesve të subvencionimit të punësimit deri në qershor të vitit 2019 

Qyteti Nr. i përfituesve që zunë vendet:  

Berat 8 

Durrës 3 

Shkodër 0 

Tiranë 19 

Totali 30 
 

 

 

1.3.4 Skema e kombinuar 

 

Në rast kombinimi ndërmjet dy skemave të përdorura për të njëjtin individ, kohëzgjatja totale e 

punësimit ishte 16 muaj dhe përbëhej nga: një periudhë formimi në punë e paraprirë nga punësimi i 

subvencionuar. Më tej, një periudhë e tillë trajnimi u reduktua nga skema totale prej 16 muajsh. 

 

Duke marrë në konsideratë aftësitë që duhet të përvetësohen nga individi dhe fushën e caktuar të 

ekspertizës së biznesit përfitues, skema e kombinuar u përdor në një biznes si më poshtë:  

- Nëntor 2016: 1 (M), si punonjës në agjencinë e reklamave dhe kompaninë e prodhimit të 

materialeve publicitare të Elis Terrotit në Shkodër. 

- Marrëveshja e grantit u ndryshua më tej në janar të vitit 2017 sipas së njëjtës skemë me 1 

përfitues (M) shtesë.  

 

Në përfundim të projektit, një individ vazhdonte të punonte në këtë kompani nga nëntori i 

vitit 2016, çka përbën dhe periudhën më të gjatë të punësimit të projektit ESERE. 

Punonjësi i dytë u largua për arsye shëndetësore pas përfundimit të programit të 

punësimit.  

 

1.3.5 Gjenerimi i të ardhurave  

 

Për sa i përket programit të gjenerimit të të ardhurave, një grant prej 300 000 lekësh iu alokua secilit 

prej planeve të përzgjedhura të biznesit për bizneset e reja ose bizneset ekzistuese të drejtuara nga 

Figura 8. Përfituesit e programeve të 

nxitjes së punësimit në Berat. 
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R/E. Ato u financuan përmes njërit prej këtyre modaliteteve: transferimit të grantit drejt llogarive 

bankare të biznesit, blerjes së aseteve të nevojshme sipas planit të biznesit dhe dorëzimit të tyre te 

përfituesit ose një kombinimi të të dyjave.  

 

Dy ekspertë të gjenerimit të të ardhurave dhe zhvillimit të biznesit ju bashkuan skuadrës nga janari i 

vitit 2017 deri në korrik të vitit 2018.Planet e biznesit u përgatitën në bashkëpunim me personelin e 

projektit ESERE dhe me dy ekspertë biznesi. Gjithashtu, ekspertët e biznesit zhvilluan trajnime për 

menaxhimin e biznesit, këshillim fiskal dhe monitorim. Të gjithë aplikantët R/E kishin nevojë për 

mbështetje të veçantë në përmbushjen e planeve të biznesit. 

 

72 aplikantët e parë nga të katër rajonet u trajnuan gjatë periudhës prill-shtator 2017 nga dy ekspertë 

rreth menaxhimit të biznesit dhe taksave.  

 

Dy ekspertët dhe personeli i ESERE përfunduan dhe i mbështetën të gjithë aplikantët nga komunitetet 

R/E në zhvillimin e planeve të tyre të biznesit dhe kthimin e tyre në aktivitete të financueshme, si dhe 

në përfundimin e planit standard të biznesit.  

 

Deri në qershor të vitit 2019, 61 përfitues R/E kishin siguruar një grant: 34 përfitues nga Tirana 

(10F/24M), 9 nga Berati (4M/5F), 3 nga Shkodra (1M/2F) dhe 15 nga Durrësi (11M/4F).  

 

 

Figura 9. Kategoritë e veprimtarive të gjenerimit të të ardhurave. 

6 nga 23 përfituese në Tiranë kanë qenë pjesë e Programit të Sipërmarrëseve Femra - një program i 

përbashkët i projektit ESERE dhe Bashkisë Tiranë, i lançuar në dhjetor të vitit 2017, i cili kombinon 

financimin përmes grantit deri në një masë prej 500 000 lekësh për secilin plan biznesi për gratë 

rome/egjiptiane fituese të ideve sipërmarrëse. Pavarësisht se programi është i hapur për të gjithë 

pjesëmarrësit, projekti ESERE e shtrin mbështetjen e tij vetëm te aplikantet gra rome dhe egjiptiane.  

 

Përzgjedhja e planeve të biznesit që kualifikoheshin për financim, u bazua në këto parime kryesore:  

- Biznese të konsoliduara në treg, me një klientelë ekzistuese; 

- Ofruesit e shërbimeve, me kualifikim të dokumentuar ose artizanë;  

- Numri i punonjësve potencialë të punësuar në biznes;  

- Mundësitë e pamjaftueshme të sipërmarrësve për të investuar në zgjerimin e aktivitetit të 

tyre ose në përmirësimin e shërbimit ndaj klientëve për shkak të mungesës ose 

papërshtatshmërisë së aseteve; 

- Aplikantë me vulnerabilitet të shtuar.    

 

Deri në qershor të vitit 2019, projekti ESERE ofroi financim dhe mbështetje ndaj këtyre planeve të 

përzgjedhura të biznesit:  

 

- Tiranë: piceri dhe restorante për përgatitjen e ushqimeve të shpejta, shërbimi i riparimit të 

autoveturave, shërbimi i riparimit të aparaturave elektroshtëpiake, berber dhe parukeri, 

TIRANA DURRËSI SHKODRA BERATI 
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prodhim muzike dhe videosh, dyqane tekstilesh, fotograf, punime kashte, riparim këpucësh, 

lyerje shtëpie, dyqan veshjesh, saldime, fizioterapi klinike, kasap; 

- Berat: punime mermeri, dyqan veshjesh, furrë pjekjeje, rrobaqepësi, punëtor ndërtimi, berber; 

- Shkodër: rrobaqepësi, berber, restorant për përgatitjen e ushqimeve të shpejta; 

- Durrës: parukeri, estetiste thonjsh, dyqan peshku, shërbim riparimi autoveturash, riparim 

instrumentesh muzikore, berber, bojaxhi, punëtor ndërtimi, rrobaqepës, fermer.   

  

 

Figura 10. Berberi në Shkodër - përpara grantit 

 

Figura 11. Berberi në Shkodër - pas grantit (rinovimi i dyqanit dhe i mjeteve të punës) 

 
Rezulton se 92% e të gjithë përfituesve të gjenerimit të të ardhurave të cilët e kishin siguruar grantin 

ishin auto-suficientë dhe e vazhduan veprimtarinë e tyre të biznesit në përputhje me planin e biznesit 

deri në përfundim të projektit. Ky rezultat u arrit në qershor të vitit 2019, sipas një analize të kryer në 

lidhje me qëndrueshmërinë e financimeve të siguruara nga përfituesit R/E. Edhe pse 10 përfitues 

siguruan një grant 1-3 muaj përpara përfundimit të projektit, ata ishin gjithashtu pjesë e kësaj analize, 

duke qenë se pjesa më e madhe e këtyre bizneseve ekzistonin dhe ishin themeluar përpara caktimit të 

grantit.  
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Figura 12. Qëndrueshmëria e programit të gjenerimit të të ardhurave 

 

 

Tregtarët e vegjël si nëngrup i përfituesve të gjenerimit të të ardhurave  

 

Në shtator të vitit 2018 u miratuan specifikimet operacionale për tregtarët e vegjël të veshjeve të 

përdorura dhe të reja. Sipas kësaj skeme, UNDP-ja bleu veshje të reja ose të përdorura nga R/E-të e 

përzgjedhur në shumën e barasvlershme me 50,000 lekë (400 euro). Individët e përfshirë në tregtinë 

në shkallë të vogël, si për shembull aktivitetet e vetëpunësimit dhe të shitjeve ambulante, të cilët kanë 

të ardhura dhe akses të kufizuar në shërbimet publike si arsimi, trajnimet, shëndetësia, etj., u 

konsideruan të kualifikueshëm për sigurimin e mbështetjes përmes grantit të programit të gjenerimit të 

të ardhurave për tregtarët e vegjël.  

 

Deri në qershor të vitit 2019, ishin në total 265 tregtarë të vegjël R/E të cilëve ju dha një stok 

veshjesh të përdorura dhe të reja për t’u shitur në mënyrë ambulante.  

 

 

Figura 13. Të dhënat e tregtarëve të vegjël 

 

 

Në prill të vitit 2019, një fushatë për monitorimin në terren u lançua me synim analizimin e 

vazhdimësisë dhe të sfidave me të cilat përballeshin tregtarët e vegjël që kishin siguruar stokun e tyre 

Vijon me 
sukses 

të emigruar 
jashtë 

braktisës 

Ndarja rajonale e tregtarëve të vegjël u bë sipas nr. të përfituesve. 

Tiranë Durrës Berat Shkodër 

Tiranë, 140 
Shkodër, 

54 

Durrës, 45 

Berat, 26 
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dhe që kishin tashmë 6 muaj që shisnin. Fushata u fokusua në intervistat e drejtpërdrejta me përfituesit 

e programit në të katër rajonet. Gjithsej, u përfunduan 122 raport monitorimi nga 130 përfitues që 

kishin siguruar veshje të përdorura ose të reja dhe tekstile të tjera sipas zgjedhjes së tyre. Shumica e 

atyre që siguruan një grant social e vazhduan tregtinë dhe nuk u tërhoqën nga ky aktivitet për 

gjenerimin e të ardhurave. Pak prej tyre kishin dëshirë të hapnin një dyqan. Shumica kishin dëshirë të 

qëndronin pika shitjeje në rrugë në fshatra. Në grafikët e mëposhtëm paraqitet ndarja rajonale sipas 

vazhdimësisë së tyre  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Vazhdimësia e aktiviteteve të vogla tregtare 

Jo 34% Po 66% 
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Rezulton se tregtarët e vegjël në Shkodër kishin numrin më të madh të përfituesve që nuk e 

vazhduan aktivitetin e tyre tregtar, ndërsa askush nga përfituesit e Beratit, pjesë e analizës, nuk e 

ndërpreu aktivitetin. 

   

1.3.6 Punët publike  

 

Një skemë e re për punët publike u hartua gjatë periudhës 2017-2018 dhe më në fund u materializua si 

Programi Transitor për Ricikluesit Romë dhe Egjiptianë në Tiranë (TPR). Në nivel institucional, TPR 

ishte bashkëpunimi ndërmjet UNDP-së, Eco Tirana dhe Bashkisë Tiranë, i përfunduar në prill të vitit 

2018. TPR garantoi një tranzicion 8-mujor pa probleme për të paktën 50 individë romë dhe egjiptianë 

drejt veprimtarive të rregulluara për mbledhjen dhe asgjësimin e mbetjeve të riciklueshme për: a) 

grumbullimin në burim; dhe b) transportimin e mbetjeve; ndërkohë që përqendrohet, në një plan 

afatgjatë, në integrimin social të përfituesve romë dhe egjiptianë dhe familjeve të tyre. Ricikluesit R/E 

mblidhnin mbetje drejtpërsëdrejti nga burimi (derë më derë) dhe vetëm nga bizneset/subjektet e 

identifikuara dhe të përcaktuara nga Bashkia Tiranë dhe Eco Tirana si pjesë e procesit të mbledhjes së 

mbetjeve derë më derë. Skema kishte dy komponentë: Komponenti ekonomik përbëhej nga një 

shpërblim financiar / pagë që u jepet individëve të regjistruar në TPR, së paku në shumën minimale 

prej 24 000 lekësh/muaj, për veprimtaritë e grumbullimit të mbetjeve në burim (derë më derë) dhe një 

bonus mujor i caktuar në varësi të përmbushjes së komponentit social në shumën 5000 lekë. Në 

përputhje me komponentin social, ricikluesve dhe anëtarëve të familjeve të tyre ju kërkua në të njëjtën 

kohë që të ndiqnin një kurs bazë për shkrim e lexim dhe aftësimit për jetën në qendrën komunitare të 

Shkozës deri në prill të vitit 2019, një kurs formimi profesional, arsimin fillor ose forma të tjera të 

përmirësimit të aftësive profesionale dhe kompetencave personale, për të garantuar, në plan afatgjatë, 

integrimin e tyre të qëndrueshëm në tregun e punës dhe në shoqëri.   

 

Përveç 50 përfituesve R/E, 4 R/E të tjerë u kontraktuan nga UNDP, njëri në rolin e koordinatorit 

social dhe tre të tjerë si mbikëqyrës në terren për administrimin e TPR-së. 

 

Përmes marrëveshjes së grantit ndërmjet UNDP-së dhe Eco Tirana, UNDP-ja subvencionoi për 4 

muaj rrogën e të 50 përfituesve dhe komponentin social. Në përputhje me komponentin social, UNDP 

jo vetëm që subvencionoi bonusin mujor por gjithashtu rekrutoi një ekip të dedikuar për të ndjekur 

zbatimin e të gjithë TPR-së: një lider të ekipit të TPR-së dhe 4 R/E në rolet vijuese: një koordinator 

social dhe tre mbikëqyrës në terren. Kontrata e tyre ishte e vlefshme deri në mars të vitit 2019, me 

përjashtim të liderit të ekipit, kontrata e të cilit përfundonte në prill të vitit 2019.  

 

Përveç TPR-së së përshtatur, mundësitë e përgjithshme për punësim në sektorin publik u finalizuan 

nga projekti ESERE në Tiranë dhe Berat: 

- 8 (7M/1F) individë të punësuar në shërbimin e pastrimit të Beratit, të kontraktuar nga 

kompania “Infinit”;  

- 24 (23M/1F) individë të punësuar në shërbimin e pastrimit të Tiranës, të kontraktuar nga 

kompania “Eco Tirana”; 

- 4 individë (2F/2M) të punësuar në shërbimin e pastrimit të Shkodrës, të kontraktuar nga 

kompania “Borshi SHPK”, të subvencionuar nga projekti ESERE për 4 muaj punë nga 8 

muaj të marrëveshjes së punësimit. 

 

Në përputhje me sa më sipër, stafi i punësuar nga projekti ESERE i referoi punëdhënësve të 

mundshëm lokalë rreth 600 individë nga lista e punëkërkuesve. Sipas karakteristikave të angazhimit të 

R/E, 557 R/E përfituan një kontratë punësimi (172 nga skema FNP, 30 nga skema e 

subvencionuar, 2 nga skema e kombinuar, 40 praktikantë, 50 nga skema e punëve publike dhe 256 të 

ndërmjetësuar për punësim). Projekti ESERE mbështeti fuqimisht edhe sipërmarrësit R/E në përputhje 

me skemën e gjenerimit të të ardhurave, me 61 biznese të mbështetura në të 4 rajonet dhe 265 tregtarë 

të vegjël që përfituan një stok veshjesh të reja ose të përdorura për t’i shitur në mënyrë ambulante. Kjo 

mbështetje ishte pozitive sepse mbi 90% e përfituesve e vazhduan veprimtarinë e tyre të biznesit dhe 

arritën auto-suficiencë.    

 

Së fundmi, ishin tre sfidat kryesore të identifikuara gjatë zbatimit të secilit prej programeve: 

 

Jo 

Po 

Jo 
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Së pari, punonjësit që u larguan nga puna raportuan arsye të dobëta për largimin. Arsyeja kryesore, 

gjithashtu e mbështetur nga punëdhënësi, ishte paaftësia për të mësuar profesionin. Disa prej këtyre 

individëve i janë rikthyer papunësisë ose punësimit rastësor si për shembull mbledhja e mbetjeve ose 

riciklimi. Projekti ka qenë në gjendje të zëvendësojë 90% të të gjithë braktisësve. Megjithatë, gjetja e 

kandidatëve të përshtatshëm për zëvendësim nuk ka qenë e suksesshme në këto raste: në fermën Buna 

në Shkodër dhe në kopshtin Pishat e Liqenit, dhe pjesërisht për një punonjës në kompaninë e gomave 

CAA, kompaninë e pastrimit Albpastrimi, biznesin e luleve Violeta Zenuni dhe parukerinë Jetmira 

Zhuraj. Edhe pse të raportuara më herët si raste të pamundura për gjetjen e kandidatëve, projekti ka 

qenë në gjendje t’i rilidhë këto dy kontrata duke zëvendësuar punonjësit e larguar në kompaninë e 

pastrimit "Bëje Xixë" dhe atë të prodhimit të aluminit "Art Inox".   

 

Së dyti, dy problematika kryesore janë vërejtur te bizneset private pjesë e skemës së nxitjes së 

punësimit: a) pagesa e rrogave më të ulëta për punonjësit krahasuar me pagën minimale/muaj prej 23 

000 lekësh, të cilën projekti e mbulon përmes skemës së granteve dhe b) pagesa rrogës në dorë. Diçka 

e tillë u evidentua kryesisht në rajonet e Shkodrës dhe Beratit. Jo vetëm që u pezullua disbursimi i 

transhit të dytë për këto biznese por rastet më problematike gjithashtu u raportuan te Shërbimi 

Kombëtar i Punësimit. Për të tejkaluar çfarëdolloj inkonsistence ndërmjet grantit dhe pagave të 

përfituesve fundorë, të gjitha bizneset u detyruan të paguanin pagën e mbetur, të llogaritur për këdo si 

pagesa në bankë të vlerës totale. Deklaratat bankare ju dhanë ESERE-s për vërtetim përfundimtar.   

 

Së treti, pasi të trajnuarit u larguan gjatë periudhës së FNP-së, punëdhënësi nuk ishte më i interesuar të 

bashkëpunonte me projektin për një zëvendësim të mëtejshëm sepse të gjithë të trajnuarit përbënin të 

njëjtin rrezik për largim nga puna dhe krijonin probleme me menaxhimin e përditshëm të biznesit për 

shkak të stafit të përkohshëm. Kjo ishte tipike për rastin e një hoteli në Berat dhe Porsche në Tiranë, 

por ankesa të tjera u morën nga më shumë biznese me të cilat ka bashkëpunuar projekti ESERE.   

 

Akt. 1.4. Mbështetja e kapaciteteve të Shërbimit Kombëtar të Punësimit dhe/ose partnerëve të tjerë 

zbatues për zbatimin, monitorimin dhe vlerësimin e masave të promovimit të punësimit që synonin 

gratë dhe burrat romë dhe egjiptianë. 

 

Në mars të vitit 2017, një ekspert u kontraktua për trajnimin e stafit të Shërbimit Kombëtar të 

Punësimit rreth punësimit dhe mentorimit të formimit profesional të komuniteteve rome dhe 

egjiptiane. Një vlerësim nevojash për aftësitë dhe kapacitetet, si dhe i nevojave për trajnim dhe 

mentorim të personelit të SHKP u realizua në tetor të vitit 2017.  Bazuar në rezultatet e vlerësimit të 

nevojave, u përgatitën pesë module trajnimi, që mbulonin çështjet në vijim: 

• Moduli I: Kujdesi i klientit për punëkërkuesit (shërbimi për punëkërkuesit) 

• Moduli II: Punësim i mbështetur 

• Moduli III: Këshillim për t’u përfshirë në tregun e punës 

• Moduli IV: Këshillim për karrierën 

• Moduli V: Zgjidhja e problemeve dhe menaxhimi i konflikteve 

 

Trajnimi u zhvillua në Berat, Tiranë, Shkodër dhe Durrës për periudhën janar-mars të vitit 2018. Për 

të gjithë periudhën u përgatitën dy programe, të cilat u aprovuan nga drejtorët e drejtorive rajonale të 

SHKP-së. Programi i trajnimit ishte interaktiv dhe pjesëmarrës, përdorte një gamë të gjerë teknikash 

trajnimi të tilla si leksione, parapërgatitje, rrahje mendimesh, improvizime me role dhe prezantime. 

Puna në grupe të vogla u dha mundësinë pjesëmarrësve të praktikojnë dhe zhvillojnë më tej njohuritë 

e fituara gjatë programit të trajnimit. Numri total i pjesëmarrësve ishte 68 persona, 12 prej të cilëve 

ose e shprehur ndryshe, 17.6% ishin meshkuj (shih tabelën). 

 

Tabela 4. Trajnimet e ofruara nga SHKP 

Drejtoria Rajonale e Punësimit Numri total Mashkull Femër  

Tiranë 25 4 21 

Durrës 15 1 14 

Berat 11 5 6 

Shkodër 17 2 15 

Totali 68 12 56 
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Akt. 1.5. Pesë ndërmjetës për punësim / mentorë, të trajnuar dhe caktuar në zyrat e SHKP-së. 

 

Duke pasur parasysh ngurrimin dhe mungesën e besimit të punëdhënësve në raport me romët dhe 

egjiptianët dhe anasjelltas, u identifikuan, trajnuan dhe punësuan katër ndërmjetës për punësim dhe 

një mentor për të siguruar ndërlidhjen e të papunëve në komunitetet e synuara me Shërbimin 

Kombëtar të Punësimit, si dhe për të mundësuar zbatimin e masave të nxitjes së punësimit.  

 

Duke punuar përbrenda SHKP-së, në bashkëpunim të ngushtë me ekipin e projektit, Ministrinë e 

Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, si dhe partnerë të tjerë, ndërmjetësit dhe mentorët: (1) këshilluan 

Drejtorinë Rajonale të Punësimit (DRP) rreth aftësive kryesore, punësimit dhe çështjeve të 

sipërmarrjes së romëve dhe egjiptianëve; dhe (2) identifikuan dhe mbështetën regjistrimin e romëve 

dhe egjiptianëve për përfundimin e suksesshëm të kursit bazë për shkrim dhe lexim dhe aftësi për 

jetën, si dhe masat e nxitjes së punësimit si: FNP, gjenerimi i të ardhurave, punësimi i subvencionuar, 

etj., dhe mundësitë për formim profesional; dhe (3) shërbeu si një urë komunikimi ndërmjet Zyrave 

Arsimore Rajonale dhe projektit ESERE për arritjen e një synimi të përbashkët, i cili shërben për 

rritjen e punësimit ndërmjet komuniteteve rome dhe egjiptiane në këto katër rajone.  

 

Së fundmi, një ekspert i masave të nxitjes së punësimit për romët dhe egjiptianët ju shtua ekipit gjatë 

periudhës prill 2018 – prill 2019. Eksperti punoi në bashkëpunim të ngushtë me stafin bazë të PP1 për 

të monitoruar në mënyrë të përgjithshme aktivitetet e Paketës së Punës 1, si dhe për të mbështetur 

përfituesit romë dhe egjiptianë të ndërhyrjeve për punë të ESERE-s në Tiranë, Durrës, Shkodër dhe 

Berat.  

 

Paketa e Punës 2- Pilotimi i zhvillimit lokal të drejtuar nga komuniteti (CLLD) për përfshirjen e 

romëve dhe egjiptianëve në nivel lokal përmes zhvillimit të integruar, gjithëpërfshirës dhe të 

qëndrueshëm.  

 

Komunitetet rome dhe egjiptiane në Bashkitë Tiranë, Durrës, Berat dhe Shkodër u mobilizuan dhe u 

shndërruan në partnerë kyçë për avancimin e axhendës së përfshirjes sociale në vend, në përputhje me 

këndvështrimin e përqasjes së zhvillimit lokal të drejtuar nga komuniteti (CLLD).  

 

Parimet e kësaj përqasjeje u bazuan në pjesëmarrjen aktive dhe përfaqësimin e komuniteteve lokale në 

hartimin dhe zbatimin e një strategjie zhvillimore të integruar, të bazuar në burimet e komunitetit dhe 

potencialet e tij, teksa ndërton një partneritet të qëndrueshëm me autoritetet e qeverisjes vendore për 

luftën kundër varfërisë dhe përjashtimit. 

 

Në bazë të vlerësimit të kryer nga ekipi i projektit në fazën e konceptimit, u zgjodhën 3-4 fusha 

ndërhyrjeje të projektit në secilën bashki, duke përdorur kriteret e mëposhtme: 

- Numrin e romëve dhe egjiptianëve/numrin e familjeve;  

- Kushtet e vendbanimeve (p.sh., lidhja me ujë të pijshëm, kanalizime ujërash të zeza, furnizim 

me energji elektrike, statusi i truallit, etj.); 

- Shpërndarja gjeografike; 

- Projekte të tjera në vazhdim; 

- Pronat në formën e banesës dhe truallit/statusi i legalizimit;  

- Problemet me regjistrimin civil; 

- Sfidat e pranishme në aksesimin e shërbimeve bazë; 

- Angazhimi i bashkisë në çështjet e romëve dhe egjiptianëve; 

- Niveli i varfërisë brenda komuniteteve, etj. 

 

Duke përdorur kriteret e lartpërmendura, ekipi i ESERE i vizitoi të gjitha njësitë 

bashkiake/administrative që mund të përfshiheshin në projekt.  
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Projekti kontaktoi drejtpërsëdrejti   familjet rome dhe egjiptiane, rreth    

  27 302 banorë. 

 

 

Akt. 2.1. Mbështetja e mobilizimit dhe fuqizimit të grupit të synuar në nivel lokal duke u mundësuar 

atyre shndërrimin në aktorë të zhvillimit lokal gjithëpërfshirës, arritjen e vetë-organizimit dhe 

ndërmarrjen e veprimeve dhe krijimit të grupeve vetëndihmuese 

 

Në bashkëpunim të ngushtë me autoritetet vendore, organizatat e shoqërisë civile dhe pas takimeve 

me anëtarët e komunitetit, u përgatitën paketa të analizës lokale për secilën bashki, të cilat ofronin 

informacione rreth grupit të synuar, si madhësia e popullatës, shpërndarja gjeografike e komuniteteve 

rome dhe egjiptiane, si dhe statusi i tyre socio-ekonomik.12 Paketa e analizës lokale shërbeu si 

referencë për programimin e ndërhyrjes dhe të aktiviteteve të zhvilluara lokalisht në kuadër të 

projektit. 

 

Një takim konsultativ me përfaqësuesit e qeverisjes vendore të katër rajoneve u zhvillua më 14 

qershor 2016, i cili shërbeu për shtrimin e rrugës drejt zhvillimit të planeve lokale gjithëpërfshirëse në 

funksion të krijimit dhe funksionimit të forumeve të këshillimit komunitar (FKK-ve). Autoritetet e 

qeverisjes vendore dhe stafi i projektit u prezantuan me parimet e zhvillimit lokal të drejtuar nga 

komuniteti dhe me qëllimin e forumeve të këshillimit komunitar. Grupit iu prezantua dhe iu shpjegua 

një ushtrim për caktimin e prioriteteve, ndërsa koordinatorët lokalë u udhëzuan të ndjekin të njëjtën 

metodologji gjatë mbledhjeve të FKK-ve. Ngjarja shërbeu si mundësi për ndërtimin e një koncepti të 

përbashkët rreth strukturës dhe funksionimit të forumeve të këshillimit komunitar dhe në të njëjtën 

kohë, për të trumbetuar rëndësinë e arritjes së integrimit social të romëve dhe egjiptianëve dhe 

shndërrimin e tyre në aktorë kyçë të zhvillimit brenda komuniteteve të tyre.13 

 

U ngritën 13 forume për këshillimin komunitar në bashkitë e synuara, 4 prej të cilave në Bashkinë 

Tiranë, 3 në Bashkinë Durrës, 3 në Bashkinë Shkodër dhe 3 në Bashkinë Berat. Forumet përbëheshin 

nga 8-15 individë dhe faktori i diversitetit moshor dhe atij gjinor u trajtua me vëmendje. Fuqizimi i 

                                                 
12 Shih shtojcën 3. Raportet teknike, paketa e analizës lokale PP 2 
13 Shih shtojcën 3. Raportet teknike PP 2. Akt. 2.1. Raporti i seminarit për CLLD-në 
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anëtarëve të FKK-ve u realizua në mënyrë graduale për të luajtur një rol të rëndësishëm në 

promovimin e qytetarisë aktive të të gjithë anëtarëve të komunitetit, zëri i të cilëve duhet të dëgjohet 

në procesin e zhvillimit dhe avancimit të prioriteteve të tyre për zhvillim lokal.14 

 

Stafi i projektit dhe autoritetet vendore punuan ngushtë me FFK-të e krijuara në secilin prej 

komuniteteve të synuara për zbatimin e veprimtarive të zhvillimit të kapaciteteve në funksion të 

mobilizimit të komunitetit, veprimtarive vetëndihmuese, advokimit, partneritetit me qeverisjen 

vendore, planifikimit dhe implementimit të veprimeve për zhvillim, projekteve, etj. 

 

126 mobilizime komunitare dhe aktivitete vetëndihmuese janë organizuar në Bashkitë Tiranë, 

Shkodër, Durrës dhe Berat gjatë periudhës nga janari i vitit 2016 deri në qershor të vitit 2019, duke 

përfshirë 1900 anëtarë të komuniteteve rome dhe egjiptiane me synim fuqizimin e komuniteteve rome 

dhe egjiptiane për t’u shndërruar në aktorë në disa aktivitete lokale të tilla si mbrojtja e mjedisit 

përmes përdorimit të materialeve të riciklueshme nga pajisje të ndryshme për krijimin e punëve 

artistike, pastrimi i lagjes, aktivitetet e promovimit të arsimit përmes shkëmbimit të informacionit në 

rrethana argëtuese (kampe verore), si dhe ofrimi i informacioneve në lidhje me shëndetësinë dhe 

kujdesin social. Të gjitha veprimtaritë e përmendura më sipër u organizuan në bashkëpunim të 

ngushtë me organet e qeverisjes vendore në secilën bashki dhe me pjesëmarrjen e familjeve rome dhe 

egjiptiane, të rinjve, aktivistëve të të drejtave të njeriut dhe studentëve15.   

 279 takime në kuadër të FKK16 janë zhvilluar në katër bashki gjatë periudhës nga janari i vitit 2016 

deri në qershor të vitit 2019. Qëllimi i takimeve nuk ishte thjesht identifikimi i sfidave potenciale të 

komuniteteve përkatëse por edhe ndarja e informacionit në lidhje me ndihmën që mund të jepet në 

kuadër të projektit dhe lehtësimi i aksesit në shërbime të ndryshme sociale dhe publike të tilla si 

gjendja civile, regjistrimi në shkollë dhe punësimi.  

 

Individët romë dhe egjiptianë janë fuqizuar për të krijuar sinergji midis tyre, përmes pjesëmarrjes 

aktive në veprimtari të mobilizimit komunitar dhe vetëndihmuese. Këto veprimtari kanë përforcuar 

tek ta besimin se ndryshimi duhet të vijë nga brenda komunitetit për të qenë i qëndrueshëm dhe të 

avancojë më tej. 

 

 

  
 

 

 
 

 

Akt. 2.2. Përforcimi i përfaqësimit të romëve dhe egjiptianëve në vendimmarrjen e qeverisjes 

vendore, si dhe në proceset e planifikimit dhe të zbatimit të projektit 

 

Projekti, në bashkëpunim me Institutin për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) ofroi mbështetje për 

njësitë e qeverisjes vendore së bashku me forumet e këshillimit të komunitetit për të hartuar planet 

lokale të zhvillimit të komunitetit për romët dhe egjiptianët sipas reformës së re territoriale dhe 

administrative në secilën prej bashkive të synuara. Përmes një procesi planifikues pjesëmarrës u 

                                                 
14 Shih shtojcën 3, raporte teknike PP 2. Akt. 2.1. - Përbërja e FKK-ve në secilën bashki 
15 Shih shtojcën 3, raporte teknike PP 2, Akt. 2.1. – Përmbledhje e veprimtarive për mobilizimin e komunitetit 
16 Shih shtojcën 3, raporte teknike PP 2, Akt. 2.1. – Përmbledhje e takimeve në kuadër të FKK 

Figura 16. Të rinjtë romë duke mbjellë lule 

në Tiranë. 

Figura 17. Të rinjtë romë pjesëmarrës 

në kampionatin e futbollit “Të 

ndryshëm por të barabartë” në 

Durrës 
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ndërmjetësua dialogu ndërmjet njësive të qeverisjes vendore dhe anëtarëve të komunitetit me synim 

krijimin e një sinergjie pozitive për arritjen e zhvillimit të qëndrueshëm brenda komuniteteve rome 

dhe egjiptiane.  

Metodologjia e përdorur për hartimin e planeve lokale të zhvillimit të komunitetit për romët dhe 

egjiptianët konsistonte në katër faza kryesore dhe një grup të posaçëm aktivitetesh u parashikuan dhe 

zbatuan në secilën fazë. Fazat e planifikuara ishin të ndërlidhura dhe të ndërvarura. Ato nisim me 

përkushtimin e grupeve vendore të interesit për ta ndërmarrë iniciativën gjatë fazës parapërgatitore, 

pasuar nga aktivitete kërkimore (faza e vlerësimit), dhe takime konsultative për t’u njohur me situatën 

aktuale, me qëllimin për të parashikuar dhe projektuar aktivitetet, duke e mbyllur procesin me 

aktivitetet e buxhetimin dhe lançimin e zbatimit të planit17.  

Përgjatë gjithë procesit të planifikimit lokal, aktivitetet e ngritjes së kapaciteteve iu shpërndanë 131 

anëtarëve të stafit të njësive të qeverisjes vendore në katër bashki (35 në Berat, 39 në Durrës, 27 në 

Shkodër dhe 30 në Tiranë) për sa i përket planifikimit strategjik pjesëmarrës. Një përqasje e 

planifikimit të pjesëmarrjes u ndoq përgjatë gjithë procesit të hartimit të planeve si mënyrë për të 

garantuar pronësinë e procesit jo vetëm nga autoritetet lokale por edhe nga anëtarët e komuniteteve 

rome dhe egjiptiane. Plani lokal i zhvillimit të komunitetit për komunitetet rome dhe egjiptiane është 

një instrument demokratik planifikimi dhe menaxhimi që synon të identifikojë dhe adresojë në 

afatshkurtër sfidat me të cilat përballen të dyja komunitetet. Dokumenti në vetvete është një udhëzues 

afatshkurtër për vendimmarrësit lokalë në mënyrë që vendimet e tyre të orientohen drejt përmirësimit 

të cilësisë së jetesës së anëtarëve të të dyja komuniteteve. 

Këshillat Bashkiake Tiranë, Berat, Durrës dhe Shkodër kanë miratuar plane lokale të zhvillimit të 

komunitetit për romët dhe egjiptianët. 18  

Në tremujorin e parë të vitit 2019, u hartua progres-raporti për zbatimin e planeve në secilën bashki19.  

Progres-raporti i parë për zbatimin e planeve lokale të zhvillimit të komunitetit për përfshirjen e 

romëve dhe egjiptianëve (2017-2020), i cili synon të ofrojë një pamje të përgjithshme të progresit të 

shënuar në vitin e parë të zbatimit të planit të veprimit në secilën prej bashkive të synuara. Si 

metodologji vlerësimi u përdor metodologjia e llojit cilësor, ku u kombinua shqyrtimi i hollësishëm i 

dokumenteve ekzistuese dhe i instrumenteve cilësore për vlerësimin e ecurisë së zbatimit të planeve. 

Intervistat kyçe informuese, diskutimet në fokus-grupe dhe takimet pjesëmarrëse dhe gjithëpërfshirëse 

konsultative me grupet lokale të interesit ishin instrumentet kryesore të përdorura për mbledhjen e të 

dhënave.  Përgjithësisht, ndjekja e zbatimit të planit në vitin e parë u vlerësua si pozitive në raport me 

veprimet e ndërmarra për arritjen e treguesve të synuar. Ka dëshmi për iniciativa ndërinstitucionale 

për adresimin e barrierave që pengojnë integrimin socio-ekonomik të të dyja komuniteteve. 

Akt. 2.3. Ofrimi i mbështetjes për zhvillimin organizativ të forumeve të këshillimit komunitar dhe 

OJQ-ve/OSHC-ve 

Në terma të zhvillimit të kapacitetit u ofrua mbështetje e vazhdueshme për ngritjen e forumeve të 

këshillimit të komunitetit në Tiranë, Durrës, Berat dhe Shkodër në kuadër të përqasjes së zhvillimit 

lokal të drejtuar nga komuniteti, e krijuar nga Komisioni Evropian me synim, ndër të tjera, përfshirjen 

në nivel lokal. Anëtarëve të FKK-ve iu ofruan një sërë trajnimesh dhe ekspertizë për t’i fuqizuar si 

aktorë kyçë në caktimin e axhendës së komuniteteve lokale, prioritizimin e nevojave lokale dhe 

zbatimin e veprimeve të rëndësishme në bashkëpunim të ngushtë me njësitë e qeverisjes vendore. Një 

paketë trajnimesh/modulesh për FKK-të, me fokusin te ngritja e kapaciteteve të përfshirjes sociale për 

anëtarët e komuniteteve rome dhe egjiptiane në përputhje me parimet e parashtruara në përqasjen e 

zhvillimit lokal të drejtuar nga komunitetit, u hartuan dhe iu dorëzuan një grupi të përbërë nga tre 

ekspertë romë me përvojë. 

Një modul trajnimesh me titull “Organizimi dhe Zhvillimi Komunitar” u përgatit dhe përdoret 

vazhdimisht nga anëtarët e FKK-së për të inkurajuar dhe motivuar anëtarët e komuniteteve rome dhe 

                                                 
17 Shtojca 5, Raportet teknike Aktiviteti 2.2.- Raporti Fillestar dhe ai Përfundimtar i IDM-së 

18 Shtojca 3, Raportet teknike Aktiviteti 2.2 - Planet lokale të zhvillimit të komunitetit për romët dhe egjiptianët dhe 
vendimet e këshillit bashkiak për miratimin e planeve 

19 Shtojca 3, Raportet teknike Aktiviteti 2.2 - Përmbledhje e shkurtër e progres-raportit të parë në lidhje me zbatimin e 
planit lokal për zhvillimin e komuniteteve rome dhe egjiptiane në Bashkitë Tiranë, Berat, Durrës dhe Shkodër. 
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egjiptiane në organizim dhe përfshirje në proceset e zhvillimit komunitar dhe për t’i kthyer ata në 

faktor të rëndësishëm në avancimin e mëtejshëm të përfshirjes sociale20. 

Përgjatë periudhës nga 15 shtatori deri në 6 tetor të vitit 2016, tetë seanca trajnimesh mbi 

“Organizimin dhe Zhvillimin Komunitar” u mbajtën në secilën bashki, konkretisht në Shkodër (15-16 

shtator), Tiranë (27-28 shtator), Durrës (29-30 shtator), dhe Berat (5-6 tetor). 147 anëtarë komuniteti 

morën pjesë në seancat e trajnimit (26 në Tiranë, 36 në Berat, 43 në Shkodër, 42 në Durrës). Qëllimi 

kryesor i programit të trajnimit ishte ndihma për pjesëmarrësit që të rrisin njohuritë dhe kapacitetet e 

tyre në lidhje me organizimin komunitar, si mënyrë për të garantuar zhvillim të qëndrueshëm të 

komuniteteve të tyre21.  

 

Akt. 2.4. Mbështetja përmes forcimit të kapaciteteve dhe ofrimi i granteve të vogla për 5 iniciativa të 

zhvillimit lokal të OSHC-ve rome dhe egjiptiane në secilën prej katër fushave të ndërhyrjes 

Projekti u përpoq të forconte kapacitetet e OSHC-ve lokale të romëve dhe egjiptianëve të cilat e 

ushtronin veprimtarinë e tyre në Bashkitë Tiranë, Durrës, Berat dhe Shkodër në përgatitjen dhe 

zbatimin e projekteve për zhvillimin e komunitetit. Për këtë arsye, projekti bashkëpunoi me Qendrën 

për Nxitjen e Zhvillimit Njerëzor (HDPC) për një periudhë prej gjashtë (6) muajsh për zhvillimin e 

kapaciteteve dhe vlerësimin e trajnimit për OSHC-të lokale rome dhe egjiptiane dhe aktivistët që 

ndihmuan duke i hapur rrugën përgatitjes dhe zhvillimit të programeve të rëndësishme të trajnimit 

dhe nxitjes së bashkëpunimit dhe partneritetit ndërmjet OSHC-ve rome/egjiptiane dhe njësive të 

qeverisjes vendore dhe komuniteteve.    

 

Në bashkëpunim me Qendrën për Nxitjen e Zhvillimit Njerëzor u përgatit një vlerësim kapacitetesh 

dhe nevojash për trajnim të OSHC-ve rome dhe egjiptiane22 dhe një seri prej dhjetë modulesh 

trajnimi u përgatitën dhe u ofruan për 50 pjesëmarrës, përfaqësues të OSHC-ve rome dhe egjiptiane, 

dhe aktivistë. Nga vlerësimi i kapaciteteve dhe nevojave për trajnim të OSHC-ve rome dhe egjiptiane 

u identifikuan dhjetë tema trajnimesh: 1) Shkrimi dhe zbatimi i projektit; 2) Monitorimi, vlerësimi 

dhe raportimi i projektit; 3) Menaxhimi i projektit dhe ai financiar; 4) Kuadri ligjor i OJF-ve; 5) 

Planifikimi strategjik për OJF-të; 6) Zhvillimi dhe mobilizimi komunitar; 7) Bashkëpunimi mes 

OSHC-ve, krijimi i rrjeteve dhe i koalicioneve; 8) Lobimi dhe advokimi; 9) Lidershipi dhe aktivizmi; 

10) Sigurimi i mbështetjes publike dhe punës me sektorin privat23.  

 

Pas përfundimit të trajnimeve, në fillim të vitit 2017, projekti bëri ftesë për propozime mbi iniciativat 

lokale të zhvillimit. U inkurajuan të aplikonin OSHC-të rome dhe egjiptiane që e ushtronin aktivitetin 

e tyre në Tiranë, Durrës, Shkodër dhe Berat. Thirrja për propozime inkurajonte iniciativat që synonin 

forcimin institucional, advokimin për mbrojtjen e të drejtave, rritjen e ndërgjegjësimit të 

institucioneve kryesore dhe komuniteteve, dhe krijimin e partneriteteve për zbatimin e masave të 

nevojshme sipas fushave prioritare të mbuluara nga Plani Kombëtar i Veprimit për Integrimin e 

Romëve dhe Egjiptianëve 2016-2020, duke u bazuar në nevojat lokale të komuniteteve për fushat e 

ndërhyrjes të mbuluara nga projekti. Më specifikisht, thirrja për propozime inkurajonte iniciativat që 

synonin: regjistrimin në gjendjen civile dhe aksesin në sistemin e drejtësisë; arsimin dhe promovimin 

e dialogut ndërkulturor; punësimin, si dhe arsimin dhe formimin profesional (AFP); strehimin dhe 

integrimin urban; mbrojtjen sociale, etj. Ju dha prioritet ideve inovative, të cilat synonin të forcon 

bashkëpunimin me qeverisjen qendrore dhe vendore në njërën prej fushave të lartpërmendura.  

Përmes thirrjes së hapur për propozime24 projekti hyri në partneritete dhe ofroi grante në kuadër të 

zhvillimit të kapacitetit për 20 (njëzetë) propozime projektesh25, katër (4) prej të cilave udhëhiqeshin 

nga gra, sipas tabelës në vijim: 

                                                 
20 Shtojca 3, raporte teknike Aktiviteti 2.3. – Organizimi dhe Zhvillimi Komunitar - Modul Trajnimi 

21 Shtojca 3, raporte teknike Aktiviteti 2.3. – Raporti: Trajnimet për zhvillimin e kapaciteteve të forumeve lokale të 
këshillimit të komunitetit 
22Shtojca 3, Raportet teknike Aktiviteti 2.4 - Vlerësimi i kapaciteteve dhe nevojave për trajnim të OSHC-ve rome dhe 
egjiptiane 
23 Shtojca 3, raporte teknike Aktiviteti 2.4 - Module trajnimesh 
24 Shtojca 3, Raportet teknike Aktivitet 2.4 - Paketa e thirrjes për propozime 
25 Shtojca 3, Raportet teknike Aktiviteti 2.4 - Raporti i vlerësimit të granteve të vogla  
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Përshkrimi Emri i OSHC-së 

Periudha e zbatimit 

Fillimi Fundi 

Projekti: Përmirësimi i aksesit të romëve dhe 

egjiptianëve në shërbimet publike përmes 

regjistrimit në gjendjen civile 

 

Zona e zbatimit: Shkodër 

Zëri i Romëve në 

Shqipëri 

1 prill 2017  30 shtator 

2018 

Projekti: Mbështetja për zhvillimin ekonomik rural 

të fermerëve romë  

Zona e zbatimit: Moravë Otllak Berat 

Amaro Drom 1 prill 2017 30 shtator 

2018 

Projekti: Ndërgjegjësimi socio-ekonomik i 

komuniteteve rome dhe egjiptiane  

Zona e zbatimit: Shkodër 

Të drejtat e komunitetit 

egjiptian 

1 prill 2017 31 mars 2018 

Projekti: Mbështetje për zhvillimin artistik dhe 

kulturor të fëmijëve egjiptianë. 

Zona e zbatimit: Kuçovë, Berat 

Egjiptianët e Bashkuar 

të Shqipërisë 

1 prill 2017 30 shtator 

2018 

Projekti: Arsimi parashkollor i fëmijëve romë 

Zona e zbatimit: Tiranë 

Gruaja Rome e së 

Nesërmes  

1 prill 2017 30 shtator 

2018 

Projekti: Fuqizimi ekonomik përmes punësimit  

Zona e zbatimit: Berat, Moravë, Orizaj, Lapardha 

Romët e Bashkuar Berat 1 prill 2017 31 korrik 

2018 

Projekti: Regjistrimi i komunitetit egjiptian në 

rajonin e Beratit 

Zona e zbatimit: Kuçovë, Ura Vajgurore, Poliçan 

Ndihmë për të varfrit 1 prill 2017 31 mars 2018 

Projekti: Gruaja Rome drejt Integrimit 

 

Zona e zbatimit: Shkozë. Tiranë 

Çatia e Gruas Rome 1 prill 2017 31 korrik 

2018 

Projekti: Mbështetje për integrimin e fëmijëve 

romë dhe egjiptianë në arsimin parashkollor dhe në 

sistemin arsimor    

 

Zona e zbatimit: Allias, zona e bregut të lumit 

Romani Baxt 1 prill 2017 31 korrik 

2018 

Projekti: Rritja e aksesit dhe përfshirjes së romëve 

dhe egjiptianëve në arsimim cilësor  
 

Zona e zbatimit: Durrës 

Nishtullë, Shkozet, Kullë 

Alba Rom 1 prill 2017 30 prill 2018 

Projekti: Zhvillimi dhe fuqizimi i komuniteteve 

rome dhe egjiptiane përmes advokimit në terren  

Zona e zbatimit: Durrës 

USHTEN 1 prill 2017 30 shtator 

2018 

Projekti: Integrimi social dhe fuqizimi i 

komuniteteve rome dhe egjiptiane përmes arsimit 

dhe zbatimit të politikave lokale të punësimit  

 

Zona e zbatimit: Durrës, Tiranë 

Shoqata e Qëndistareve 1 prill 2017 31 korrik 

2018 
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Projekti: Një shoqëri pa diskriminim - një shoqëri 

e shëndetshëm. 

 

Zona e zbatimit: Tiranë, Durrës 

Romano Kham 1 prill 2017 31 korrik 

2018 

Projekti: Nxitja e arsimit gjithëpërfshirës në 

Shkodër dhe Berat 

Zona e zbatimit: Shkodër, Moravë 

Qendra për të Drejtat e 

Gruas Rome 

1 prill 2017 31 maj 2018 

Projekti: Nxitja e dialogut ndërkulturor përmes 

promovimit të muzikës dhe kulturës rome. 

 

Zona e zbatimit: Tiranë, Durrës, Shkodër, Berat 

Instituti i Kulturës 

Rome në Shqipëri - 

IRCA 

1 prill 2017 30 shtator 

2018 

Projekti: Shëndeti im është i rëndësishëm  

Zona e zbatimit: Shkodër   

Shoqata Rome për 

Integrim 

1 prill 2017 31 korrik 

2018 

Projekti: Bashkë me stafin mjekësor për t’i dhënë 

fund diskriminimit  

Zona e zbatimit: Tiranë 

Disutni Albania 1 prill 2017 30 shtator 

2018 

Projekti: Përmirësimi i aksesit në shërbimet 

shëndetësore  

Zona e zbatimit: Tiranë 

Shoqata Sfinksi 1 prill 2017 30 qershor 

2018 

Projekti: Formimi profesional, punësimi dhe 

vetëpunësimi - si mjet për fuqizimin ekonomik dhe 

mirëqenien sociale të komunitetit egjiptian 

 

Zona e zbatimit: Njësia administrative nr. 6 në 

Tiranë  

Barazi dhe Integrim 1 prill 2017 30 shtator 

2018 

Projekti: Integrimi i fëmijëve romë dhe egjiptianë 

në Shkodër përmes arsimit 

Zona e zbatimit: Shkodër 

Integrimi i Romëve të 

Veriut 

1 prill 2017 30 shtator 

2018 

 

Periudha e zbatimit të projektit për secilin prej projekteve varjonte nga 12 – 18 muaj. U përgatit një 

udhëzues për zbatimin, vlerësimin dhe monitorimin e programit të granteve të vogla të organizatave 

të shoqërisë civile për romët dhe egjiptianët, me synim zhvillimin e kapaciteteve efektive dhe të 

qëndrueshme të OSHC-ve për romët dhe egjiptianët26. Gjatë fazës së zbatimit të projekteve u ofruan 

mentorim dhe monitorim i vazhdueshëm27.    

 

Thuajse 12 187 romë dhe egjiptianë u përfshinë në aktivitetet e zbatuara nga organizatat e shoqërisë 

civile për romët dhe egjiptianët, duke mbuluar sektorët vijues: regjistrimin në gjendjen civile dhe 

aksesin në drejtësi; arsimin dhe promovimin e dialogut ndërkulturor; punësimin, arsimin dhe 

formimin profesional (AFP); shëndetësinë; strehimin, integrimin urban dhe mbrojtjen sociale28. 

 

2 shkëmbime vizitash janë organizuar ndërmjet OSHC-ve për romët dhe egjiptianët, njëra në Tiranë 

në nëntor të vitit 2017, ndërsa tjetra në Shkodër në mars të vitit 2018. Gjithashtu, një konferencë 

përfundimtare që shënonte përfundimin e zbatimit të projektit nga OSHC u zhvillua në Tiranë më 31 

tetor të vitit 201829. 

                                                 
26 Shtojca 3, Raportet teknike Aktivitet 2.4 - Udhëzime për zbatimin e projektit 
27 Shtojca 3, Raportet teknike Aktivitet 2.4 - Raporti i mentorimit dhe monitorimit 
28 Shtojca 3, Raportet teknike Aktiviteti 2.4 - Raportet përfundimtare të 20 OSHC-ve rome dhe egjiptiane  
29 Shtojca 3, Raportet teknike Aktiviteti 2.4.- Raportet e shkëmbimit të vizitave dhe të konferencës përfundimtare 
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Nga viktimë e dhunës në zë të fuqishëm për të drejtat e grave rome 

Orkida Driza është përfaqësuese e shoqatës “Çatia e Gruas Rome” e cila është 

mbështetur nga projekti ESERE përmes një granti prej 10 000 eurosh për një 

projekt që synon të fuqizojë gratë dhe familjet rome dhe egjiptiane. 

“Jam e lumtur që më është dhënë mundësia të ndihmoj këto gra - shprehet 

Orkida. Gratë kanë aq shumë për t’i dhënë familjes së tyre dhe shoqërisë dhe 

ndonjëherë u duhet vetëm pak ndihmë që të mund ta bëjnë këtë gjë”. Historia e 

Orkidës rezonon te shumë gra. Asaj ju desh të përballonte 15 vite martesë të 

dhunshme por arriti të largohej nga dhuna dhe të frymëzonte gratë dhe vajzat 

për të gjetur guximin dhe për të luftuar për të drejtat e tyre. “Kam kalua shumë 

në jetë - thotë Orkida, dhunë verbale dhe fizike, vështirësi ekonomike, por besoj 

se e gjithë kjo dhimbje përgjatë viteve më ka bërë më të fortë”. Falë punës së 

Orkidës dhe ekipit të saj, rreth 20 gra dhe vajza rome kanë mësuar të lexojnë e 

shkruajnë dhe më shumë se 150 individë po marrin trajnime rreth të drejtave të 

grave. Ajo dhe ekipi i saj janë gjithmonë në terren për të rritur ndërgjegjësimin 

në familjet rome lidhur me të drejtat e grave dhe dhunën në familje.   

 

Akt. 2.5. Mbështetja e nismave për aktivizimin e të rinjve romë/egjiptianë. 

 

15 nisma për aktivizimin e të rinjve janë zbatuar nga të rinjtë romë dhe egjiptianë në Bashkitë Tiranë, 

Durrës, Berat dhe Shkodër. Këto nisma u konceptuan nga anëtarët e komuniteteve rome dhe 

egjiptiane dhe u zbatuan në bashkëpunim të ngushtë me njësitë e qeverisjes vendore në secilën prej 

baskive. Të rinjtë nga Tirana, Durrësi, Berati dhe Shkodra kanë zbatuar nisma interesante të tilla si 

këndet e lojërave të përbëra nga materiale të riciklueshme, vizatime murale në dy kopshte në Fushë-

Krujë dhe në një shkollë në Berat, rehabilitimin e një sere në Shkodër, hartimin e një libri gatimi rreth 

kuzhinës tradicionale rome, artin e rrugës dhe grafitit, etj.30 

 

Më shumë se 150 të rinj u përfshinë në këto nisma. Talenti i të rinjve u promovua në nivel lokal dhe 

nismat u zbatuan në bashkëpunim me banorë të komunitetit në atë zonë.   

 

 
 

Akt. 2.6. Zbatimi i projekteve të përmirësimit të infrastrukturës (shërbime dhe infrastrukturë rrugore) 

komunitare (PPK) të bazuara në planet e veprimit në komunitet, të identifikuara si veprime me 

prioritet të integruar në kampionet e zgjedhura 

Janë zhvilluar takime konsultative dhe vizita në terren ndërmjet anëtarëve të stafit, FKK-ve dhe 

autoriteteve të qeverisjes vendore për të identifikuar projektet e përmirësimit të infrastrukturës 

komunitare dhe lidhjen e tyre me planet e zhvillimit të qeverisjes vendore për të garantuar 

                                                 
30 Shtojca 3, Raporte teknike Aktiviteti 2.5 - Raporti i nismave të aktivizmit rinor 

Figura 18. Nisma e Aktivizmit Rinor në Shkodër 
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qëndrueshmërinë. Gjatë periudhës nga janari i vitit 2016 deri në qershor të vitit 2019, trembëdhjetë 

(13) projekte të përmirësimit të komunitetit (PPK) u finalizuan dhe morën në dorëzim nga njësitë e 

qeverisjes vendore.  Mbi 20 anëtarë komunitetesh u përfshinë në zbatimin e përkohshëm të punëve 

civile me synim mundësimin e zhvillimit dhe përforcimit të aftësive të tyre dhe shndërrimin në 

kandidatë konkurrues për tregun e punës. 

Në Tiranë, PPK e parë lidhet me sistemimin e shtratit të Lanës në zonën e Shkozës dhe është 

identifikuar si prioritet parësor nga anëtarët e komunitetit. Kjo ndërhyrje i mundësoi bashkisë të 

fillonte ndërtimin e njësive të reja të banimit në Shkozë, duke ofruar strehim alternativ të 

përshtatshëm për 60 familje rome që jetojnë aktualisht në baraka. Bashkia përgatiti dizajnin e projektit 

teknik, ndërsa punimet e ndërtimit përfunduan në qershor të vitit 2017. Gjithsej, 60 familje rome 

(rreth 300 banorë) përfituan nga kjo ndërhyrje.31 

Në Bashkinë Tiranë, PKK-ja e dytë e identifikuar lidhet me sistemimin dhe asfaltimin e zonave të 

banimit të romëve, pranë ish njësisë ushtarake të Lanabregasit. Bashkia përgatiti dokumentacionin 

teknik, ndërsa punimet e ndërtimit filluan në nëntor të vitit 2017 dhe përfunduan falë përshpejtimit të 

punimeve në dhjetor të vitit 2017. 60 familje të komuniteteve rome dhe egjiptiane në zonën e 

Lanabregasit, me rreth 190 banorë përfituan nga kjo ndërhyrje.32 

Në Bashkinë Tiranë, ndërhyrja e tretë lidhet me ndërtimin e rrjetit të energjisë elektrike Tu 110/20/6 

Kv në vendbanimet e romëve pranë ish njësisë ushtarake të Lanabregasit. Bashkia përgatiti 

dokumentacionin teknik, ndërsa punimet e ndërtimit filluan në nëntor të vitit 2017 dhe përfunduan 

falë përshpejtimit të punimeve në dhjetor të vitit 2017. 60 familje të komuniteteve rome dhe egjiptiane 

në zonën e Lanabregasit, me rreth 190 banorë përfituan nga kjo ndërhyrje33. 

Në Bashkinë Tiranë u zbatua ndërhyrja e katërt gjatë dhjetorit të vitit 2017, e cila lidhej me sigurinë 

brenda zonës së banuar nga romët, duke ndërtuar mbajtëset dhe kanalin e kullimit e fortifikimin e 

mureve përreth. Këto punime u konsideruan si shumë të domosdoshme për shmangien e aksidenteve 

të banorëve brenda ndërtesave dhe për përmirësimin e sigurisë dhe aksesit të 60 familjeve rezidente në 

zonën e Lanabregasit34.   

  

 

 

 

 

Në Shkodër, komunitetet lokale që banojnë pas urës së Bunës identifikuan si prioritetin e tyre të parë 

ndërtimin e rrjetit të furnizimit me ujë, rrjetin e kanalizimeve të ujërave të zeza dhe gjelbërimin e 

lagjes Iliria (pas urës së Bunës), në Bashkinë Shkodër. Bashkia përgatiti dizajnin e projektit teknik, 

ndërsa punët civile përfunduan në qershor të vitit 2017. Ndërhyrja synonte drejtpërsëdrejti më shumë 

se 100 familje rome dhe egjiptiane35.  

                                                 
31 Shtojca 3, Raportet teknike Aktivitet 2.6 - Përmbledhja dhe fishat e projektit 
32 Po aty 
33 Po aty 
34 Po aty 
35 Po aty 

Figura 19.  Sistemimi, asfaltimi dhe ndërtimi i rrjetit të furnizimit me energji pranë ish 

njësisë ushtarake në Lanabregas. 
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Në Bashkinë Shkodër, anëtarët e komunitetit në bashkëpunim të ngushtë me njësitë e qeverisjes 

vendore identifikuan si prioritet të dytë të PKK-së ndërtimin e Qendrës Komunitare Multifunksionale 

“For the family”. Bashkia përgatiti dokumentacionin teknik, ndërsa punët civile filluan në tetor të vitit 

2017 dhe përfunduan falë përshpejtimit të punimeve në korrik të vitit 2018. Qendra ofron shërbime 

për anëtarët romë dhe egjiptianë banues në të gjithë territorin e Bashkisë Shkodër, të cilët kanë nevoja 

të ndryshme ekonomike dhe shoqërore36.  

Në Bashkinë Shkodër, anëtarët e komunitetit, në bashkëpunim të ngushtë me njësitë e 

qeverisjes vendore identifikuan si prioritet të tretë të PKK-së rikonstruksionin e kopshtit 

Guerrile me synim mbështetjen dhe mundësimin e fëmijëve romë rezidentë në zonën e 

Tophanes për të ndjekur arsimin parashkollor si mënyrë për të kontribuar në avancimin e 

mëtejshëm të sistemit arsimor. Bashkia përgatiti dizajnin e projektit teknik, ndërsa punët civile 

përfunduan në qershor të vitit 2019. Rreth 50 fëmijë të komunitetit rom në zonën e Tophanes dhe 70 

fëmijë nga pjesa tjetër e popullsisë do të jenë të përgatitur më mirë për arsimin fillor37. 

 

         
Figura 20. Ndërtimi i rrjetit të furnizimit me ujë, rrjetit të kanalizimeve të ujërave të zeza dhe gjelbërimi i zonës në lagjen Iliria 

(pas urës së Bunës), dhe i qendrës komunitare multifunksionale të re në Bashkinë Shkodër. 

Në Nishtullë, u identifikuan si prioritete kyçe sistemimi i kanalizimeve të ujërave të zeza, shtrimi dhe 

ndriçimi i rrugës. Bashkia përgatiti projektin teknik për këtë ndërhyrje, ndërsa punët civile përfunduan 

në gusht të vitit 2017. Rreth 940 banorë romë/egjiptianë përfituan nga ndërhyrja38. 

Në Bashkinë Durrës, anëtarët e komunitetit që banojnë në zonën e Çezmës së Ferrës identifikuan si 

prioritet kyç sistemimin/pastrimin e rrjetit të kanalizimeve të ujërave të zeza dhe 

rehabilitimin/ndriçimin e rrugës. Aktualisht, është firmosur një marrëveshje për ndarjen e kostove 

ndërmjet Bashkisë Durrës dhe UNDP-së, ndërsa punët civile përfunduan në shkurt të vitit 2019. Rreth 

55 familje rome dhe 5 familje të pjesës tjetër të popullatës (në total 420 banorë) u identifikuan gjatë 

kësaj ndërhyrjeje39.  

Në Kullë të Bashkisë Durrës, prioriteti i tretë i identifikuar për përmirësimin komunitar lidhej me 

ndërtimin e rrjetit të kanalizimeve të ujërave të zeza, ndriçimin e rrugëve dhe pastrimin e kanaleve të 

vaditjes. Bashkia përgatiti dizajnin e projektit teknik, ndërsa punët civile përfunduan në qershor të 

vitit 2019. Rreth 36 familje rome (200 banorë) në zonën e Kullës përfituan nga ndërhyrja40.  

 

                                                 
36 Po aty 
37 Po aty 
38 Po aty 
39 Po aty 
40 Po aty 
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Figura 21. Sistemimi i kanalizimeve të ujërave të zeza, shtrimi i rrugës së lagjes dhe ndriçimi në Nishtullë. 

Në Berat, u identifikua rikonstruksioni i një kopshti si prioritet kryesor nga banorët e zonës. Bashkia 

përgatiti projektin teknik, ndërsa punët civile përfunduan në prill të vitit 2017. 84 fëmijë banues në 

zonën e Barrikadave ndjekin kopshtin, prej të cilëve 28 i përkasin komunitetit egjiptian41.  

Në Bashkinë Berat, projekti i dytë i përmirësimit të infrastrukturës u identifikua nga anëtarët e 

komunitetit dhe së bashku me njësitë e qeverisjes vendore u ra dakord për rikonstruksionin e një 

çerdheje në lagjen Donika Kastrioti. Bashkia përgatiti dokumentacionin teknik, ndërsa punët civile 

filluan në nëntor të vitit 2017 dhe përfunduan në prill të vitit 2018. Ishin në total 60 fëmijë (20 nga 

komuniteti rom dhe egjiptian) të zonës Donika Kastrioti që përfituar nga ndërhyrja42. 

Në Bashkinë Berat, ndërhyrja infrastrukturore e tretë e identifikuar dhe mbi të cilën është rënë dakord 

lidhet me rindërtimin e rrjetit të kanalizimeve të ujërave të zeza në lagjen “30 Vjetori”. Bashkia 

përgatiti dokumentacionin teknik, ndërsa punët civile filluan në nëntor të vitit 2017 dhe përfunduan në 

prill të vitit 2018. 73 familje të komunitetit rom në zonë dhe 250 familje të pjesës tjetër të popullsisë 

përfituan nga ndërhyrja43. 

 

  

Figura 22. Rindërtimi i kopshtit dhe çerdhes në Berat. 

Tabela 1: Projekte për përmirësimin e komunitetit (PKK) 

Fusha e ndërhyrjes I jepet prioritet nga PKK Statusi 

Bashkia Berat 
Rikonstruksioni i kopshtit në lagjen e 
Barrikadave. 

Punët civile filluan në dhjetor të vitit 
2016 dhe përfunduan në prill të vitit 
2017 

                                                 
41 Po aty 
42 Po aty  
43 Po aty 
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Bashkia Berat 
Rikonstruksioni i çerdhes në lagjen 
Donika Kastrioti 

Punët civile filluan në nëntor të vitit 2017 
dhe përfunduan në prill të vitit 2018 

Bashkia Berat 
Ndërtimi i rrjetit të kanalizimeve të 
ujërave të zeza në lagjen 30 Vjetori 

Punët civile filluan në nëntor të vitit 2017 
dhe përfunduan në prill të vitit 2018 

Bashkia Shkodër 

Ndërtimi i rrjetit të furnizimit me ujë, 
rrjetit të kanalizimeve të ujërave të 
zeza dhe gjelbërimi i zonës në lagjen 
Iliria (pas urës së Bunës) 

Punët civile filluan në dhjetor të vitit 
2016 dhe përfunduan në qershor të vitit 
2017 

Bashkia Shkodër 
Ndërtimi i qendrës komunitare 
multifunksionale “For the family” 

Punët civile filluan në tetor të vitit 2017 
dhe përfunduan në korrik të vitit 2018 

Bashkia Shkodër 
Rikonstruksioni i kopshtit 

Guerrile në Bashkinë Shkodër 

Punët civile filluan në prill të vitit 2019 
dhe përfunduan në qershor të vitit 2019 

Bashkia Tiranë 
Sistemimi i shtratit të Lanës në zonën 
e Shkozës 

Punët civile filluan në mars të vitit 2017 
dhe përfunduan në qershor të vitit 2017 

Bashkia Tiranë 

Sistemimi dhe asfaltimi i zonës së 
banuar nga romët, pranë ish njësisë 
ushtarake, Lanabregas, Bashkia 
Tiranë 

Punët civile filluan në nëntor të vitit 2017 
dhe përfunduan në dhjetor të vitit 2017 

Bashkia Tiranë 

Ndërtimi i rrjetit të energjisë elektrike 

Tu 110/20/6 Kv në zonën e banuar 

nga romët, pranë ish njësisë ushtarake, 

Lanabregas”, Bashkia Tiranë. 

Punët civile filluan në nëntor të vitit 2017 
dhe përfunduan në dhjetor të vitit 2017 

Bashkia Tiranë 

Rritja e mbrojtjes dhe sigurisë brenda 

zonës së banuar nga romët, pranë ish 

njësisë ushtarake, Lanabregas, 

Bashkia Tiranë 

Punët civile filluan në nëntor të vitit 2017 
dhe përfunduan në janar të vitit 2018 

Bashkia Durrës 
Sistemimi i kanalizimeve të ujërave të 
zeza, shtrimi i rrugës së lagjes dhe 
ndriçimi në Nishtullë. 

Punët civile filluan në dhjetor të vitit 
2016 dhe përfunduan në gusht të vitit 
2017 

Bashkia Durrës 

Rregullimi/pastrimi i rrjetit të 

kanalizimeve të ujërave të zeza dhe 

rehabilitimi i rrugëve/ndriçimit te 

Çezma e Ferrës, Durrës. 

Punët civile filluan në qershor të vitit 
2018 dhe përfunduan në shkurt të vitit 
2019 

Bashkia Durrës 

Ndërtimi i rrjetit të kanalizimeve të 

ujërave të zeza, ndriçimi i rrugës dhe 

pastrimi i kanalit vaditës në Kullë, 

Durrës. 

Punët civile filluan në prill të vitit 2019 
dhe përfunduan në qershor të vitit 2019 
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Figura 23. Gjatë ceremonisë së inaugurimit të qendrës së re komunitare multifunksionale, të 

ndërtuar në Shkodër 

 

Janë të paktën 2000 familjet rome dhe egjiptiane përfituese të drejtpërdrejta nga këto 

ndërhyrje. 
 

Paketa e Punës 3 – Procedurat, modelet, mjetet dhe specifikimet operative të krijuara dhe të vëna 

në përdorim bazuar në Qasjen e Integruar dhe Modelin e Ndryshimit të Sjelljes për të mbështetur 

aksesin më të mirë të komuniteteve rome dhe egjiptiane në shërbimet bazë dhe për të nxitur një 

shoqëri tolerante dhe gjithëpërfshirëse në Shqipëri. 

 

Në përputhje me këtë paketë pune, projekti punoi në veçanti me MSHMS-në, MASR-në dhe bashkitë 

për ofrimin e shërbimeve sociale të integruara me bazë komunitare dhe arsimin gjithëpërfshirës, i cili 

synon familjet dhe komunitetet në nevojë.  

 

Akt. 3.1. Përgatitja dhe pilotimi i ‘paketave’ të shërbimeve sociale të integruara (duke përfshirë 

udhëzimet e përgatitura, rastet, mjetet dhe procedurat), në bazë të qasjes së integruar dhe asaj me bazë 

familjen për të mbështetur aksesin më të mirë të R dhe E në shërbimet sociale, shëndetësore dhe 

arsimore 

Projekti bashkëpunoi me Terre des hommes Albania dhe kreu një vlerësim të nevojave për 

kapacitetet, mjetet dhe metodologjitë e nevojshme për të ofruar shërbime sociale të integruara me 

bazë në komunitet (SHSIBK) për romët dhe egjiptianët në Bashkitë Tiranë, Durrës, Berat dhe 

Shkodër dhe zhvilloi një model të SHSIBK-ve të mbështetur në qasjen me bazë familjen për t'i dhënë 

mundësi njësive të qeverisjes vendore që të lehtësojnë aksesin e komuniteteve rome dhe egjiptiane në 

shërbimet publike dhe sociale. Vlerësimi i nevojave dhe modeli pilot i SHSIBK-ve përfunduan në 

nëntor të vitit 2016, dhe janë të disponueshme në: 

http://www.al.undp.org/content/albania/en/home/library/poverty/-integrated-community-based-social-

services-in-albania-to-addres/ 

 

SHSIBK e filloi pilotimin në prill të vitit 2017 dhe brenda vitit 2018, u transferua në katër qendra 

komunitare shumëfunksionale në Tiranë, Durrës, Berat dhe Shkodër, në bashkëpunim me bashkitë 

përkatëse. Projekti bashkëpunoi me katër OJQ të specializuara në ofrimin e shërbimeve, përkatësisht 

http://www.al.undp.org/content/albania/en/home/library/poverty/-integrated-community-based-social-services-in-albania-to-addres/
http://www.al.undp.org/content/albania/en/home/library/poverty/-integrated-community-based-social-services-in-albania-to-addres/
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me Qendrën Kombëtare të Shërbimeve Komunitare në Durrës, ARSIS - organizatë sociale për 

mbështetjen e të rinjve në Shkodër, Partnerë për Fëmijët në Berat dhe Ndihmë për Fëmijët në Tiranë 

që ofrojnë shërbime për romët dhe egjiptianët dhe mbështesin ngritjen e kapaciteteve të stafit të 

qendrave komunitare/bashkive për ofrimin e shërbimeve sociale me bazë në komunitet.44 Gjithashtu, 

projekti ka zhvilluar bazën e të dhënave të përfituesve, ku përfshihet tipologjia e shërbimeve të marra 

dhe informacioni personal. Deri më sot, janë adresuar dhe janë mbështetur përmes shërbimeve me 

bazë në komunitet 1771 raste. Tabela e mëposhtme ofron një përmbledhje të të gjitha rasteve të 

mbështetura në katër fusha të projektit. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 24. Përfituesit e shërbimeve sociale bazë të përmirësuara 

 

Për më tepër, janë organizuar 20 aktivitete të drejtuara nga komuniteti në bashkitë Tiranë, Berat, 

Shkodër dhe Durrës për të mbështetur aksesin e familjeve rome dhe egjiptiane në shërbimet bazë, me 

fokus të veçantë te shëndeti, ndihma sociale, arsimi, parandalimi i trafikimit të qenieve njerëzore, dhe 

të drejtat e njeriut. Aktivitetet u fokusuan në rritjen e ndërgjegjësimit brenda komuniteteve rome dhe 

egjiptiane, veçanërisht përmes seancave të informimit për aksesimin e shërbimeve të kujdesit 

shëndetësor dhe social, zhvillimin e kapaciteteve të institucioneve vendore dhe përfaqësuesve të 

                                                 

44 Shtojca 3, Raportet teknike Aktiviteti 3.1. – SHSIBK 

Regjistrimi i 
fëmijëve 

 

Transferim i 
vendbanimit 
 

Karta identiteti 
 

Certifikata familjare/personale 
 

Martesa të 
ligjshme 

 

Divorce të ligjshme 
 

Kujdestaria e 
fëmijëve 

 

Strehime sociale - bonusi i 
qirasë 

 

Ndihmë 
ekonomike 

 
Regjistrime në çerdhe, kopshte dhe shkolla 

 

Karta shëndeti 
 

Vaksinime 
 

Divorce 
 

Nr. 
 



 

 Faqe 44 nga 82 

 

shkollave për të punuar me fëmijët romë dhe egjiptianë duke pasur në konsideratë nevojat e tyre 

specifike, dhe duke mbështetur ndërveprimin ndërmjet të rinjve romë dhe joromë për të nxitur 

respektin për diversitetin kulturor. Rreth 1 në 30 anëtarë të komuniteteve rome dhe egjiptiane morën 

pjesë në këto aktivitete. 

 

Akt. 3.2 Modelet e mbështetjes për arsim gjithëpërfshirës dhe diferencim 

Në datën 4 korrik 2016, u organizua një tryezë e rrumbullakët për të diskutuar mbi modelet 

gjithëpërfshirëse të arsimit, aksesit dhe procedurat e arsimit bazë me kohë të pjesshme bazuar 

në Urdhrin Nr. 28, datë 02.08.2013 të Ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë dhe bazuar në 

mënyrën e përshtatjes së këtij modeli me nevojat e romëve dhe egjiptianëve. Bazuar në këtë 

urdhër, romët, egjiptianët dhe të rriturit e pjesës tjetër të popullsisë të cilët nuk kanë përfunduar ose 

nuk janë regjistruar kurrë në arsimin e detyrueshëm 

kanë të drejtën që të regjistrohen në shkollë për të 

marrë arsimin bazë me kohë të pjesshme. Në këtë 

tryezë diskutimesh u mblodhën përfaqësues teknikë 

nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Ministria 

e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, si dhe 

përfaqësues nga Instituti i Zhvillimit të Arsimit, 

Agjencia Kombëtare për Arsimin dhe Formimin 

Profesional, partnerë kombëtarë dhe ndërkombëtarë, 

organizata të shoqërisë civile. Tryeza e rrumbullakët 

arriti në përfundimin se (i) nuk është e nevojshme që 

të rishikohet dhe përmirësohet urdhri duke qenë se 

përmbajtja e tij ligjore përfshin nene që garantojnë 

mundësi të barabarta të të gjithë qytetarëve për t’u 

regjistruar; (ii) Ministria e Arsimit, Sportit dhe 

Rinisë duhet të forcojë mekanizmat e monitorimit 

për programin e arsimit bazë me kohë të pjesshme 

në mënyrë që të përmirësojë efektivitetin dhe 

zbatimin e tij në terren. Për këtë arsye, programi 

duhet të përfshijë gjithashtu plane për të vlerësuar 

efektivitetin dhe rezultatet duhet të paraqiten për 

diskutime publike; (iii) Arsimi nëntëvjeçar me kohë 

të pjesshme, aktualisht i pilotuar në Tiranë dhe 

Durrës, është vlerësuar shumë pozitivisht nga 

komunitetet rome dhe egjiptiane si dhe nga individët 

që janë regjistruar vullnetarisht. Rrjedhimisht, duhet 

të vlerësohen mundësitë për ta shtrirë këtë program 

në rajone të tjera.  

 

Pas tryezës së diskutimeve, projekti ESERE mori një 

projekt-propozim nga “Qendra Për të Drejtat e Gruas 

Rome” (QDGR), për të shtrirë mbështetjen e tij në 

arsimin e hershëm nëntëvjeçar me kohë të pjesshme 

në dy zonat e mbuluara nga projekti ESERE, 

përkatësisht në Berat dhe Shkodër, propozim i cili u 

rishikua dhe miratua në takimin e dytë të projektit 

KMP në 13 shtator 2016. Më 17 tetor 2016, projekti 

u përfshi në një marrëveshje granti me QDGR-në, e 

cila synonte të përmirësonte nivelin e arsimit dhe 

perspektivat e punësimit për të rinjtë romë/egjiptianë 

të moshës 16-35 vjeç, të cilët nuk kanë përfunduar 

arsimin nëntëvjeçar bazë në Berat, Shkodër dhe Durrës, nëpërmjet lehtësimit të aksesit në programin e 

arsimimit të të rriturve, këshillimit, advokimit dhe mbështetjes për Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe 

Rinisë për përmirësimin dhe konsolidimin e programit të arsimimit të të rriturve duke marrë në 

Arsimi - element kyç për përfshirjen sociale 

Në qershor të vitit 2017, Ramazan Çuka, 22 

vjeç, mori certifikatë për përfundimin me 

sukses të klasës së 8 për “arsim bazë me kohë 

të pjesshme për të rriturit romë dhe 

egjiptianë”. Ramazani është një ndër 43 të 

rinjtë që ju dha mundësia të përfundonin 

arsimin bazë 9-vjeçar në Shkodër dhe Berat 

gjatë vitit akademik 2016-2017. “Kam qenë 

nxënës i mirë, - thotë Ramazani, por situata 

ekonomike në familjen time më detyroi të 

braktisja shkollën në klasën e 7 dhe të 

mbështesja familjen”. Ramazani jetonte me 

nënën dhe dy motrat e tij pas prindërit ishin 

divorcuar kur ai ishte 3 vjeç. Mamaja e tij ka 

bërë gjithçka që ka pasur mundësi për t’u 

siguruar jetesën fëmijëve të saj, por 

pavarësisht përpjekjeve, kjo familje ishte në 

vështirësi të mëdha financiare. Ramazanit i 

është dashur të punojë që kur ishte fëmijë për 

të ndihmuar nënën e tij dhe dy motrat që të 

mbijetojnë.  “Do doja që gjithçka të kishte 

normalisht për mua dhe të isha diplomuar me 

bashkëmoshatarët e mi, por kam pasur një jetë 

të vështirë dhe duhet të punoja që të ndihmoja 

familjen. Shpresoj që mundësia për të 

përfunduar shkollën fillore do të hapë dyert e 

një jete më të mirë për mua", shprehet 

Ramazani 

Ramazani e përfundoi klasën e 8 me rezultate 

shumë të mira. “Synimi im është të shkoj në 

shkollë të mesme”, thotë Ramazani, dhe më 

pas të vazhdoj shkollën për infermieri. 

 
Foto. Ceremonia e diplomimit në Shkodër 
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konsideratë nevojat e studentëve të rritur romë. Bazuar në rezultatet e suksesshme dhe kërkesat e 

shumta të marra nga të rriturit romë dhe egjiptianë, projekti ka zgjatur marrëveshjen e grantit me 

QDGR-në deri në 30 prill të vitit 2019.  

Programi i arsimit të hershëm nëntëvjeçar u zbatua në Shkodër, Berat dhe Durrës dhe në këtë program 

u regjistruan 99 të rritur nga komunitetet rome dhe egjiptiane. Gjatë vitit akademik 2016-2019, 52 prej 

tyre e përfunduan me sukses klasën e 9 dhe u diplomuan, ndërsa 47 të tjerë po ndjekin rregullisht orët 

mësimore.45 

 

Projekti mbështeti nismën e Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë në shkollat që funksionojnë si 

Qendra Komunitare në bashkitë pilot si dhe shkëmbimin e njohurive mbi këtë model në nivel rajonal 

dhe kombëtar. Ekipi i projektit në bashkëpunim të ngushtë me komunitetet lokale vlerësoi dhe 

identifikoi shkollat nëntëvjeçare me numër të konsiderueshëm nxënësish romë dhe egjiptianë në zonat 

e projektit, si dhe vuri në zbatim modelin e shkollës si qendër komunitare në këshillim të ngushtë me 

Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë dhe institucionet lokale të arsimit. Në këtë drejtim, Instituti i 

Kulturës Rome në Shqipëri (IRCA) u kontraktua nga projekti dhe ofroi shërbimin e transformimit të 

katër shkollave në qendra komunitare gjatë periudhës 15 nëntor 2016 - 14 shtator 2017. IRCA ofroi 

asistencë teknike dhe mentorim për transformimin e shkollave “Gjon Buzuku” në Tiranë, “Eftali 

Koci” në Durrës, “Shyqyri Lakra” në Berat dhe “Liria” në Shkodër, në qendra komunitare. Projekti 

ESERE e zgjeroi mbështetjen për shkollat gjatë viteve akademike 2017, 2018, 2019 duke i ndihmuar 

ato me organizimin e aktiviteteve dhe duke fuqizuar lidhjet me burimet në komunitet. Gjatë periudhës 

2016-2018, 85 mësues nga katër shkolla u trajnuan mbi konceptin e shkollës si qendër komuniteti, u 

organizuan 138 aktivitete me fokus përmirësimin e njohurive dhe aftësive të studentit, promovimin e 

diversitetit kulturor, rritjen e njohurive të mësuesve për të ndërvepruar me prindërit dhe për të 

përdorur burimet në komunitet si dhe nxitjen e bashkëpunimit me NJQV-të. Në këto aktivitete, u 

përfshinë dhe përfituan46 1772 studentë dhe prindër. 

 

Akt. 3,3. Ngritja dhe përdorimi i mjeteve të nevojshme për komunikim efikas dhe dialog të zgjeruar 

ndërkulturor me qëllim rritjen e efikasitetit të përpjekjeve të projektit për përfshirjen e R dhe E 

 

Projekti ESERE mbështeti fuqizimin ekonomik dhe social të komuniteteve rome dhe egjiptiane në 

Shqipëri, me synim nxitjen e një shoqërie tolerante dhe gjithëpërfshirëse. Bazuar në këtë paketë pune, 

gjatë vitit 2016, u përgatit Strategjia e Komunikimit dhe Plani i Veprimit47. Në përputhje me 

strategjinë e komunikimit dhe planin e veprimit, gjatë periudhës së raportimit, projekti ESERE ka 

mbështetur aktivitetet e mëposhtme me synim kapërcimin e pengesave që ndajnë romët dhe 

egjiptianët nga pjesa tjetër e shoqërisë si dhe gjenerimin e dialogut ndërkulturor në nivel kombëtar 

dhe lokal duke pasqyruar mirëkuptim dhe vlerësim për diversitetin kulturor: 

 

3.3.1. Festimi i Ditës 

Ndërkombëtare të Romëve Me 

rastin e 8 prillit, Ditës 

Ndërkombëtare të Romëve, Projekti 

ESERE ka organizuar një sërë 

eventesh me fokus të veçantë 

promovimin e respektit për 

diversitetin kulturor, advokimin për 

përfshirjen e komuniteteve rome dhe 

egjiptiane, rritjen e ndërgjegjësimit 

për sfidat me të cilat ata përballen, 

inkurajimin e ruajtjes së kulturës 

                                                 

45 Shtojca 3, raporte teknike Aktiviteti 3.2. - Progres-raporti për zbatimin e programit të arsimimit të të rriturve 

46 Shtojca 3, Raportet teknike Aktiviteti 3.2.- Progres-raporti për zbatimin e programit të shkollës si qendër komunitare 

47 Shih Shtojcën 3, Raportet teknike  PP 3, Akt. 3.3. 
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rome si pjesë të trashëgimisë kulturore shqiptare. 
 

•  2016, “Java e Diversitetit Kulturor”, e organizuar nga projekti ESERE në prill në bashkëpunim me 

Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe OJQ-të e romëve dhe egjiptianëve, përfshinte 

aktivitetet e mëposhtme: 

 

 Një tryezë diskutimesh për të promovuar dialogun mes të rinjve romë dhe anëtarëve të parlamentit; 

Një event për promovimin e gjuhës dhe identitetit rom nëpërmjet klubit të gjuhës rome, i cili u 

organizua në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja, Universiteti i Tiranës, më 5 prill 2016; Eventi për 

promovimin e kulturës dhe të drejtave të romëve, i organizuar nga projekti ESERE në teatrin 

“Aleksandër Moisiu”, në Durrës, më 5 prill 2016.   
 

Figura 25. Dialogu ndërmjet të rinjve romë dhe anëtarëve të parlamentit 

 

•  2017, 13 evente kulturore në Tiranë, Shkodër, Durrës dhe Berat ishin pjesë e “Javës së Diversitetit 

Kulturor”, të organizuar nga Projekti ESERE, ku përfshiheshin:  “Mbrëmja Kulturore Rome”; “Cirku 

i Ëndrrave”; Ceremonia inauguruese e kopshtit të rikonstruktuar “Llambrini Puli” në bashkinë Berat; 

“Event lançues për shërbimet sociale të Integruara me bazë në komunitet në qendrën komunitare të 

Nishtullës, Durrës”; Vënia në skenë e dramës “Pjata prej Druri” në Teatrin Kombëtar Eksperimental 

në Tiranë; “Një ditë e hapur për të rinjtë romë mbi politikat e BE-së”, e organizuar në qendrën e 

informimit të BE-së në Shkodër etj. Pjesë e këtyre aktiviteteve ishin përfaqësues nga qeveritë, 

komunitetet, shkollat, media48 dhe komuniteti i gjerë.  

 

•  2018, Dita Ndërkombëtare e Romëve, në prill të vitit 2018, u festua përmes organizmit të 

dy eventeve të mëdha në 5 prill në Tiranë: Event shkëmbimi “Shërbime Sociale të Integruara me 

Bazë në Komunitet si një mjet për të adresuar nevojat e komuniteteve rome dhe egjiptiane”; Ndriço 

qytetin për përfshirjen e romëve, një event ku përfaqësues të komunitetit, qeverisë dhe donatorëve u 

mblodhën për të ndriçuar dhe projektuar flamurin e romëve në godinën e Universitetit të Tiranës. Një 

sërë eventesh të tjera u organizuan në të gjithë vendin nga OJQ-të e romëve. 

Eventet u trajtuan gjerësisht në media. Televizionet kryesore kombëtare, duke ju referuar Ditës 

Ndërkombëtare të Romëve, transmetuan emisione televizive që fokusoheshin te rëndësia e zhvillimit 

të komunitetit rom në Shqipëri dhe kontribut në këtë aspekt dha edhe projekti ESERE. 

 

•  2019,  Dita Ndërkombëtare e Romëve në prill të vitit 2019 u festua përmes një shfaqjeje artistike në 

Art Turbina.  

 

                                                 
48 Shtojca 3. Lidhje të aktiviteteve të mbuluara nga media  
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3.3.2 Kremtimi i Ditës Kombëtare të Egjiptianëve 

Projekti ESERE ka mbështetur festimin e 24 qershorit, Ditës Kombëtare të Egjiptianëve në Shqipëri 

në nder të Asamblesë së parë të egjiptianëve të mbledhur në vitin 1990 në Ohër, e cila kishte si synim 

të nënvizonte diversitetin e vlerave që sjell minoriteti egjiptian në Shqipëri si dhe të promovonte 

historinë, kulturën dhe vlerat e tyre.  

•  24 qershor 2016, projekti ESERE, në bashkëpunim me Ministrinë e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë 

dhe OSHC-të e egjiptianëve vendosi për herë të parë në Shqipëri, Ditën Kombëtare të 

Egjiptianëve. Me këtë rast u organizua një konferencë kombëtare dhe një panair artizanal, i cili 

mblodhi së bashku anëtarët e komunitetit egjiptian në Shqipëri, përfaqësues të qeverisë, organizata 

ndërkombëtare, media etj. Konferenca Kombëtare e organizuar në këtë ditë nxori në pah fakte për 

identitetin, historinë, kulturën dhe traditat e komunitetit egjiptian, si dhe përpjekjet e këtij grupi për 

t’u njohur si komunitet unik në Shqipëri.  

•  Qershor 2017, projekti ESERE mbështeti “Lëvizjen Rinore Egjiptiane dhe Rome” në realizimin e 

një dokumentari mbi identitetin dhe kulturën e komunitetit egjiptian në Shqipëri, i cili u shfaq në 

mediat sociale. 

 

Figura 26. Festimi i eventit të 

8 prillit gjatë vitit 2019. 
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•  Qershor 2018,  për të shënuar Ditën Kombëtare të Egjiptianëve, projekti ESERE organizoi 

“Qendra e Identitetit të të Rinjve Egjiptianë”. 
Rreth 25 të rinj egjiptianë morën pjesë në një program gjithëpërfshirës me seminare ku kombinohej 

teoria dhe praktika duke eksploruar kulturën dhe identitetin egjiptian. Mesazhet e të rinjve egjiptianë 

në këtë ditë të veçantë u transmetuan nëpërmjet faqes në Facebook të UNDP Albania. 

 

3.3.3 Udhëtimet për qëllime raportimi 

Udhëtimet për qëllime raportimi u organizuan përkatësisht në datat 2 dhe 3 tetor 2017 në Durrës dhe 

Berat si dhe në 16, 17 shtator 2018 në Tiranë dhe Shkodër.  

 

Ky aktivitet shërbeu për t’i dhënë mediave informacione, fakte dhe kontakte si dhe ju dha atyre 

mundësinë për të shprehur mendimin e tyre mbi kontributin e BE-së dhe UNDP-së në fuqizimin e 

komuniteteve rome dhe egjiptiane në Shqipëri, dhe gjithashtu për të rritur ndërgjegjësimin rreth 

shqetësimeve të këtyre komuniteteve.49 U publikuan 31 artikuj në gazetat kryesore shqiptare ku 

theksoheshin arritjet e projektit ESERE në Tiranë, Durrës, Shkodër dhe Berat. 

 

 

3.3.4 Emisionet televizive 

Në bashkëpunim me televizionet kryesore shqiptare, Projekti ESERE ka organizuar emisione 

televizive me fokus në tematika të ndryshme si arsimimi, festimi i ditëve të veçanta për komunitetet 

rome dhe egjiptiane siç janë Dita Ndërkombëtare e Romëve dhe Dita Kombëtare e Egjiptianëve, 

punësimi etj. 

• 29 dhe 30 dhjetor, televizioni “Adria” në Durrës, transmetoi një emision televiziv (rreth 45 minuta) 

mbi rëndësinë e arsimimit në përfshirjen sociale dhe zhvillimin e komuniteteve rome dhe egjiptiane 

duke u fokusuar në qytetin e Durrësit. 

• 6 prill 2018, u transmetua një emision televiziv në Televizionin Publik Shqiptar me rastin e 

Ditës Ndërkombëtare të Romëve që theksonte rëndësinë e fuqizimit të komunitetit rom për 

zhvillimin e Shqipërisë si dhe arritjet e Projektit ESERE duke promovuar modelet pozitive të 

romëve. 
• 25 qershor 2018, egjiptianët e rinj e të suksesshëm të mbështetur nga Projekti ESERE u ftuan në 

Televizionin Publik Shqiptar, i cili i kishte dedikuar një hapësirë të veçantë festimit të Ditës 

Kombëtare të Egjiptianëve. 

 

3.3.5. Konkurse me ese dhe vizatime u organizuan në 35 shkolla të frekuentuara nga romët, 

egjiptianët dhe nxënësit e pjesës tjetër të popullsisë, në bashkëpunim me Drejtoritë Arsimore Rajonale 

me synim promovimin e respektit ndaj diversitetit kulturor te brezat e rinj, rritjen e të mësuarit mes 

nxënësve, bashkëpunimin kulturor dhe transferimin e njohurive. Përafërsisht, morën pjesë 1355 

studentë dhe 50 mësues. 

 

•  Prill 2017, Berat - një konkurs me ese për nxënësit e shkollave të mesme me temën “Një 

qytet për të GJITHË”. U morën 14 ese nga 5 shkolla të mesme dhe u shpërndanë çmime për tre 

esetë më të mira, në një ceremoni të organizuar në shkollën “Shyqyri Lakra”. 

•  Nëntor - Dhjetor 2017, Durrës - një konkurs me vizatime, me temën “Së bashku në Diversitet, për 

një të ardhme më të mirë”, ku morën pjesë 585 nxënës dhe 23 mësues nga trembëdhjetë shkolla 9-

vjeçare. Tre fitues u shpallën gjatë ceremonisë së dhënies së çmimeve më 19 dhjetor 2017 në pallatin 

e kulturës në Durrës. 

•   Tetor - Nëntor 2018, Shkodër, konkurs me vizatime me temën “Promovimi i Dialogut 

Ndërkulturor”, ku morën pjesë 300 nxënës dhe 15 mësues nga gjashtë shkolla 9-vjeçare. 

Gjashtë fitues u shpallën gjatë ceremonisë së dhënies së çmimeve më 27 nëntor 2018, në qendrën 

kulturore të fëmijëve.  

                                                 
49  Po aty 
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• Nëntor - Dhjetor 2018, Tiranë, u organizua një konkurs me vizatime, me temë “Të përqafojmë 

dallimet tona”, me nxënësit e dymbëdhjetë shkollave 9-vjeçare. Morën pjesë 420 nxënës me vizatimet 

e tyre. Të gjithë fituesit u shpallën në një ceremoni më 23 nëntor 2018 në shkollën “Gjon Buzuku” në 

praninë e mësuesve, nxënësve dhe prindërve të tyre. U shpërndanë tetë çmime për punimet më të 

mira.  

 

 

3.3.6 Buletinet e projektit 

Deri në qershor të vitit 2019 janë publikuar gjashtë Buletine (çdo gjashtë muaj) në gjuhën shqipe dhe 

atë rome me qëllim përditësimin e komunitetit dhe grupeve të interesit me sfidat e hasura gjatë fazave 

të zbatimit si dhe me arritjet e projektit. Evente të ndryshme edukative, kulturore dhe mediatike u 

trajtuan në artikuj që kishin për qëllim të sillnin zërin e komuniteteve rome dhe egjiptiane më pranë të 

gjithë qytetarëve, të trajtonin diskriminimin dhe përjashtimin social duke promovuar persona 

frymëzues romë dhe egjiptianë që sjellin ndryshime pozitive në komunitetet e tyre lokale. 

 

             

 Figura 27. Buletinet e projektit ESERE 

3.3.7 Një seri me 16 dokumentarë të shkurtër për përfituesit e Projektit ESERE në fushat e punësimit, 

arsimit, shërbimeve sociale dhe ndërhyrjeve në infrastrukturë u paraqitën dhe transmetuan në kanale 

të ndryshme të mediave sociale si dhe në programe televizive që trajtonin raste të veçanta të lidhura 

me zhvillimin e komuniteteve rome dhe egjiptiane. 

3.3.8. Event lançues 

 

• Më 26 prill 2016, në Shkodër, u organizua eventi lançues i Projektit ESERE me pjesëmarrjen e 

përfaqësuesve të autoriteteve të qeverisjes vendore, shoqërisë civile, medias dhe anëtarëve të 

komuniteteve rome dhe egjiptiane që jetojnë në Shkodër. 

•  Më 7 prill 2017, në Berat, u inaugurua kopshti i rikonstruktuar “Llambrini Puli”. Përfaqësues të 

nivelit të lartë nga institucionet qeveritare, donatorët dhe autoritetet vendore ju bashkuan komunitetit 

duke theksuar rëndësinë e arsimit parashkollor për zhvillimin e shoqërisë. 

• Më 18 qershor 2018 në Berat, Projekti ESERE në bashkëpunim me partnerët lokalë organizuan 

inaugurimin e çerdhes të rikonstruktuar në Berat. Eventi lançues u përshëndet nga përfaqësues të 

nivelit të lartë të qeverisë dhe donatorëve, si Ministri i Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, 

Ambasadori i Delegacionit të BE-së në Shqipëri dhe të tjerë. Eventi tërhoqi vëmendjen e medias dhe 

komunitetit të gjerë duke theksuar kështu rëndësinë e arsimit cilësor dhe gjithëpërfshirës për 

zhvillimin e komuniteteve rome dhe egjiptiane. 

• Më 18 tetor 2018, në Shkodër, projekti ESERE në bashkëpunim me partnerët lokalë organizoi 

inaugurimin e “Qendrës së re Komunitare Shumëfunksionale”, të ndërtuar me mbështetjen e projektit 

ESERE. Eventi u përshëndet nga Ambasadori i BE-së në Shqipëri, Drejtori i UNPD-së në Shqipëri, 

Kryetarja e bashkisë së Shkodrës, dhe përfaqësues të tjerë të qeverisë dhe pati një mbulim të gjerë në 

media duke përcjellë mesazhe të rëndësishme mbi rëndësinë e fuqizimit të romëve dhe egjiptianëve 

për anëtarësimin e Shqipërisë në BE dhe për zhvillimin e vendit në përgjithësi. 

 

PUBLIKIMET  

 

•   Fletët informuese të projektit u përgatitën në anglisht dhe në shqip si dhe u shpërndanë për të 

informuar grupet kryesore të interesit dhe publikun e gjerë mbi arritjet dhe detajet e projektit.  
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Figura 28. Fletët informuese të projektit ESERE:  

 

 

•   Më 24 qershor 2016, në datën që shënon Ditën Kombëtare të Egjiptianëve, u përgatit një 

fletëpalosje mbi “Identitetin e komunitetit egjiptian që jeton në Shqipëri”. 
 

 

 

Figura 29.  Fletëpalosje mbi egjiptianët në Shqipëri 

 

 

 

 

 

•   Janë përgatitur dhe publikuar në shqip dhe 

anglisht, katër broshura për Programet e Nxitjes së 

Punësimit për të rritur vëmendjen e punëdhënësve 

të mundshëm dhe punëkërkuesve romë dhe 

egjiptianë. Broshurat mund të gjenden online në 

faqen e internetit të UNDP/projektit. 
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Figura 30. Broshurat 

për masat e nxitjes së 

punësimit 

 

•   Një broshurë me 

foto është përgatitur 

dhe shpërndarë në 

kanalet e mediave 

sociale ku tregohen 

përfituesit e projektit 

në fushat e arsimit, 

punësimit dhe shërbimeve sociale në qytetet e mbuluara nga 

projekti 

 

 

 

Figura 31. Broshura me foto 

 

 

•  Projekti ESERE përgatiti një sërë artikujsh promocionalë gjatë periudhës raportuese si fletore, 

dosje, USB e stilolapsa, të cilat janë renditur me poshtë: 

 

 
 

   

Figura 32. Artikuj promocionalë të përgatitur nga projekti. 
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Akt. 3,4. Ngritja dhe zbatimi i një programi për modelin e ndryshimit të sjelljes për të ndikuar 

qëndrimet dhe sjelljet e nëpunësve civilë në nivel kombëtar dhe lokal 

Në vitin 2017, projekti në bashkëpunim me Shkollën Shqiptare të Administratës Publike (ASPA) 

zhvilloi një model të ndryshimit të sjelljes dhe një manual për kurrikulën e trajnimit për ndryshimin e 

qëndrimeve dhe sjelljeve të nëpunësve civilë, me qëllim përmirësimin e aksesit të romëve dhe 

egjiptianëve në shërbimet publike. Në bashkëpunim të ngushtë me ASPA, projekti ofroi pesë 

programe trajnimi për nëpunësit civilë në nivel kombëtar dhe lokal në Tiranë, Durrës, Shkodër dhe 

Berat që përfshinin organizimin e trajnimeve, testimin dhe certifikimin e pjesëmarrësve. Për më tepër, 

manuali i trajnimit është përfshirë në librarinë elektronike të ASPA-s që mund të aksesohet nga të 

gjithë nëpunësit civilë në nivel qendror dhe lokal. 

 

Në total, u trajnuan 107 nëpunës civilë mbi çështjet e diversitetit, përfshirjes sociale, zbatimit të 

teorisë së ndryshimit në punën e tyre të përditshme dhe planifikimit social, me qëllim përmirësimin e 

aksesit të romëve dhe egjiptianëve në shërbimet publike. Pas trajnimit, 45 nëpunës civilë u trajnuan 

për zhvillimin e një Plani Operacional për përmirësimin e shërbimeve në vendin e punës në përgjigje 

të nevojave të komuniteteve rome dhe egjiptiane, dhe në përputhje me aktivitetet e parashikuara në 

PKVIRE (2016-2020).50  

http://www.al.undp.org/content/albania/en/home/library/poverty/-behavioral-change-modules-/. 

Gjatë vitit 2018, projekti përgatiti dhe realizoi një vlerësim për të matur ndikimin dhe rezultatet e 

arritura nga Modeli i Ndryshimit të Sjelljes (MNS). Vlerësimi i ndikimit u fokusua te: 1) 

përmbushja ose jo e ndikimeve të synuara të programit MNS në njohuritë, qëndrimet dhe 

kompetencat e nëpunësve civilë; 2) vlerësimi i elementëve që kanë ndryshuar në 

performancën e institucionit në kontekstin e ndërhyrjeve për ndryshimin e sjelljes; 3) të 

kuptuarit nëse ka pasur përmirësim në ofrimin e shërbimeve publike për romët dhe 

egjiptianët; 4) identifikimi i mësimeve të nxjerra dhe përgatitja e rekomandimeve dhe 

njohurive për përdorim të gjerë; dhe 5) vlerësimi i ndikimit në shërbimet administrative si 

pasojë e ndërhyrjeve të projektit ESERE, “Fuqizimi Ekonomik dhe Social i Romëve dhe 

Egjiptianëve - një shtysë për përfshirjen sociale”.  

Gjithsej, u intervistuan 80 individë përfshirë nëpunës civilë dhe anëtarë të komuniteteve 

rome/egjiptiane. Drafti final me gjetjet dhe konkluzionet u rishikua dhe validua së bashku me grupet 

kryesore të interesit në një seminar të organizuar më 13 korrik 2018, në bashkinë e Shkodrës. 

Disa prej gjetjeve kryesore të raportit të vlerësimit të ndikimit rreth MNS-së janë paraqitur më poshtë:  

▪ Orientimi i diversitetit dhe përfshirja e komuniteteve rome dhe egjiptiane ka ndryshuar 

pozitivisht. 46% e romëve dhe egjiptianëve e vlerësuan dimensionin “aksesueshmëria e 

shërbimeve publike” si të mirë dhe shumë të mirë, 18% si “mesatare”, ndërsa 36,4% si të 

keqe.  

▪ Cilësia e shërbimeve të ofruara për romët dhe egjiptianët nga bashkitë dhe shërbimet e 

tjera publike në nivel lokal në përgjithësi është përmirësuar, falë ndërhyrjeve të projektit 

ESERE (p.sh. zhvillimi i planeve vendore të veprimit dhe zbatimit të modelit SHSIBK dhe 

qasjes MNS. Rrjedhimisht, vlerësohet se ndërhyrjet e ESERE të shoqëruara me trajnime dhe 

mentorim, kanë dhënë një ndikim të konsiderueshëm në ndryshimin e sjelljeve dhe 

qëndrimeve të nëpunësve civilë ndaj romëve dhe egjiptianëve në aspektin e ofrimit të 

shërbimeve dhe gjithëpërfshirjes). Si rezultat, është rritur numri i romëve dhe egjiptianëve që 

përfitojnë nga programet e mbrojtjes sociale, shërbimet e punësimit, shërbimet shëndetësore 

dhe strehimi. Raporti i vlerësimit të ndikimit tregon që ka një tendencë të përgjithshme për 

përmirësim për sa i përket aksesueshmërisë në shërbime të ndryshme, sidomos në arsim dhe 

kujdes shëndetësor, ndërsa progres i ulët është regjistruar në punësim dhe strehim.  

                                                 

50 Shtojca 3, Raportet teknike Aktiviteti 3.3.- Progres-raporti për zbatimin e MNS-së 

 

http://www.al.undp.org/content/albania/en/home/library/poverty/-behavioral-change-modules-/
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▪ 63% e romëve dhe egjiptianëve e vlerësuan “të mirë” dhe “mesatar” ndihmën e nëpunësve 

civilë gjatë ofrimit të shërbimit, ndërsa 25% e vlerësuan si “të keq” dhe “shumë të keq”. 

▪ Për sa i përket regjistrimit civil si një shërbim kryesor i detyrueshëm për të marrë shërbime të 

tjera, 80% e romëve dhe egjiptianëve e vlerësuan si të mirë dhe shumë të mirë kundrejt 20% 

të të anketuarve që i vlerësuan të njëjtat shërbime si “të këqija” dhe “shumë të këqija”. 

▪ 66,7% e romëve dhe egjiptianëve e vlerësuan shërbimin e arsimit si “të mirë” ndërsa 8% prej 

tyre si të mjaftueshëm. 

▪ Për sa i përket strehimit social, 62,5% e romëve dhe egjiptianëve e vlerësuan shërbimin si “të 

dobët” dhe “shumë të dobët”, ndërkohë që të njëjtin shërbim 13% e tyre e vlerësuan si “të 

mirë” dhe 25% si “mesatar”.  

▪ 40% e romëve dhe egjiptianëve e vlerësuan shërbimin shëndetësor si “të mirë” dhe 20% si 

shumë të mirë, ndërsa 40% prej tyre e vlerësuan të njëjtin shërbim si shumë të dobët ose të 

mjaftueshëm  

▪ 18% e romëve dhe egjiptianëve e vlerësuan shërbimin e punësimit si “shumë të mirë” dhe 

36% si “mesatar”, ndërsa 36,4% e vlerësuan si “shumë të dobët”.  

 

 

 

 

 

 

Paketa e punës 4- Ofrimi i mbështetjes për zbatimin, monitorimin dhe vlerësimin e Planit Kombëtar 

të Veprimit për Integrimin e Romëve dhe Egjiptianëve në Republikën e Shqipërisë 2015-2020, në 

nivel kombëtar, rajonal dhe lokal 

 

Në nivel kombëtar, projekti ka kontribuuar në forcimin e kapacitetit të qeverisë shqiptare për të 

monitoruar zbatimin e Planit Kombëtar të Veprimit për Integrimin e Romëve dhe Egjiptianëve në 

Republikën e Shqipërisë. Gjatë periudhës së raportimit, projekti ka mbështetur Ministrinë e 

Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe ministritë e linjës për të koordinuar, monitoruar dhe vlerësuar 

zbatimin e PKVIRE, në bashkëpunim të ngushtë me ministritë e linjës. Në këtë kontekst, MSHMS u 

mbështet për të riaktivizuar dhe përmirësuar sistemin elektronik të mbledhjes së të dhënave 

ROMALB, si një sistem për monitorimin dhe vlerësimin e progresit të PKVIRE, për të ofruar 

asistencë të vazhdueshme dhe mentorim për autoritetet qendrore dhe vendore për hedhjen e të 

dhënave në sistemin e përmirësuar me bazë në rrjet dhe për t'i ofruar asistencë institucioneve publike 

përkatëse në nivel qendror dhe lokal për përgatitjen e progres-raporteve vjetore mbi zbatimin e 

PKVIRE. Përveç kësaj, projekti asistoi MSHMS-në në institucionalizimin e sistemit ROMALB. 

 

Akt. 4,1. Ngritja e kapaciteteve të organeve përkatëse të MSHMS-së për të koordinuar, monitoruar 

dhe vlerësuar zbatimin e Planit Kombëtar të Veprimit për Integrimin e Romëve dhe Egjiptianëve, 

2016-2020. 

 

Projekti ESERE mbështeti Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale për lançimin e Planit 

Kombëtar të Veprimit për Integrimin e Komuniteteve Rome dhe Egjiptiane (2016-2020). Eventi u 

mbajt në 9 mars 2016 në Tiranë dhe mblodhi bashkë përfaqësues nga autoritetet qeveritare, partnerët 

kombëtarë dhe ndërkombëtarë, organizatat e shoqërisë civile, si dhe aktivistë romë dhe egjiptianë. 

Gjatë eventit, qeveria e Shqipërisë theksoi angazhimin e saj për të përmirësuar statusin socio-

ekonomik të të dy komuniteteve. 
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Figura 33. Trajnimi i nëpunësve civilë për përdorimin e sistemit ROMALB. Figura 34. Seminar me pikat e kontaktit nga ministritë e 

linjës. 

 

Projekti ka ofruar mbështetje teknike për të fuqizuar kapacitetet e MSHMS-së dhe ministrive të linjës 

për politikat dhe masat që promovojnë përfshirjen e romëve dhe egjiptianëve të harmonizuara me 

Planin Kombëtar të Veprimit për Integrimin e Romëve dhe Egjiptianëve. Sistemi ROMALB u 

përmirësua dhe është ofruar mbështetje për organet qeveritare në zbatimin dhe monitorimin e 

PKVIRE. Deri më sot, projekti ka arritur këto rezultate:  

 

(i) Treguesit e kategorizuar për romët dhe egjiptianët janë të disponueshëm për çdo sektor të 

PKVIRE 2016-2020 në sistemin ROMALB, të hartuar me ministritë e linjës dhe 

institucionet lokale; 

(ii) Sistemi elektronik i mbledhjes së të dhënave ROMALB u riaktivizua, përmirësua dhe 

aktualisht është funksional; 

(iii)  40 nëpunës civilë nga qeveria qendrore 

u trajnuan dhe mentoruan për 

zbatimin dhe monitorimin e PKVIRE;  

(iv) Më 11 nëntor 2016 u organizua një seminar me pikat e kontaktit të bashkive për rishikimin e 

treguesve të PKVIRE dhe u ra dakord për treguesit që do të mblidheshin dhe 

raportoheshin nga bashkitë e reja; 

(v) Seminari për ngritjen e kapaciteteve u organizua në 18 janar 2017 me pjesëmarrjen e 17 

pikave të kontaktit nga ministritë e linjës, për të ofruar asistencë dhe udhëzime mbi 

përgatitjen e progres-raportit për zbatimin e planit të veprimit. 

(vi) MSHMS ka asistuar në përgatitjen e progres-raporteve për zbatimin e PKVIRE bazuar në të 

dhënat e mbledhura nga sistemi ROMALB. U përgatitën progres-raportet për vitet 

2016/2017/2018. 

(vii) 15 OSHC R/E u trajnuan dhe mentoruan për të monitoruar zbatimin e PKVIRE. OSHC-të 

u organizuan për të rishikuar gjetjet dhe të dhënat e progres-raportit të vitit 2016, të 

përgatitur nga MSHMS-ja. Inputet dhe rekomandimet e OSHC-së u ndanë me MSHMS-

në. 

(viii) Më 16 janar 2019, u organizua një seminar konsultimi në MSHMS me pjesëmarrjen e 26 

pikave të kontaktit nga ministritë e linjës dhe bashkitë me fokus në punën parapërgatitore 

për përgatitjen e progres-raportit vjetor të tretë për zbatimin e PKVIRE. 

(ix) Në ambientet e UNDP-së, u organizua një seancë trajnimi me pjesëmarrjen e 17 

përfaqësuesve nga bashkitë, Drejtoritë Rajonale të Shëndetit, Drejtoritë Arsimore 

Rajonale, Shërbimi Social Shtetëror, Drejtoritë Rajonale të Punësimit, me fokus në 

mbledhjen e të dhënave. 

(x) Është prezantuar për publikun një panel i lidhur me sistemin ROMALB, i cili është përgatitur 

me të dhëna që lidhen me tregues të rëndësishëm të PKVIRE. (dashboard.romalb.org) 

  Figura 34. Seminar me pikat e kontaktit nga ministritë e linjës. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://dashboard.romalb.org&data=02%7C01%7Cvalbona.dervishi@undp.org%7C8712114f08d7403717e408d6ca233190%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C636918649838271399&sdata=oJtrKJqO2B8jikbQsHQgi4WN97jOI/UtpRX8HS02nm4=&reserved=0
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Figura 35. Mentorimi i OSHC-ve të romëve dhe egjiptianëve për të monitoruar zbatimin e PKVIRE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U anulua analiza e situatës së romëve dhe egjiptianëve në Shqipëri, e parashikuar në dokument 

projektin, në aktivitetin Akt. 4.1, e planifikuar të kryhej gjatë vitit 2018. Vendimi lidhej me projektin 

e financuar nga BE-ja “Studimi Rajonal për Romët” i realizuar bashkërisht nga Qendra Rajonale e 

UNDP-së në Stamboll për Evropën dhe CIS. Studimi vuri në dukje hendekun që ekziston në varfërinë 

shumëdimensionale dhe aksesin në të drejtat socio-ekonomike ndërmjet romëve të margjinalizuar dhe 

popullsisë jo-rome në Ballkanin Perëndimor (Shqipëri, Bosnjë-Hercegovinë, Maqedoninë Veriore, 

Serbi, Kosovë1) dhe Turqi si dhe do të kontribuojë për të pasur diskutime më të informuara dhe më të 

fokusuara në politikat për përfshirjen e 

romëve. Në këtë kontekst, një tjetër studim 

kombëtar do krijonte mbivendosje dhe nuk do 

sillte asnjë vlerë të shtuar. 

 

Akt. 4,2. Mbështetje për ministritë e linjës në 

hartimin e reagimeve për politikat 

gjithëpërfshirëse dhe zbatimin e masave të 

Planit Kombëtar të Veprimit për Integrimin e 

Romëve dhe Egjiptianëve 

 

Janë realizuar 15 seanca trajnimesh për 200 

nëpunës civilë nga qeverisja vendore për të 

fuqizuar kapacitetet e tyre mbi politikat dhe 

masat që promovojnë përfshirjen e komuniteteve rome dhe egjiptiane si dhe duke përdorur dhe vënë 

në përdorim sistemin e bazuar në ueb, ROMALB. 

 

 

 

 15 përgjigje për politikat gjithëpërfshirëse të harmonizuara me PKVIRE janë 

përgatitur nga ministritë e linjës dhe autoritetet lokale:  

1. Dy përgjigje për strehimin social të emergjencës janë zhvilluar dhe zbatuar në Tiranë, një 

për Shkozën dhe një për zonën e Bregut të Lumit, në bashkëpunim të ngushtë me bashkinë e 

Tiranës. 

2. Urdhri Nr. 576, datë 16.12.2017 i Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale për 

sistemin e referimit dhe shërbimet e shëndetit publik parësor pa pagesë. 

3. Urdhri Nr. 276, datë 30.12.2016 i Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale për 

funksionimin e sistemit ROMALB. 

4. Vendimi Nr. 44, datë 26.04.2018 i Këshillit Bashkiak të Beratit për të subvencionuar tarifën 

e çerdheve për fëmijët romë dhe egjiptianë, krahas grupeve të tjera.  

5. Urdhri i Ministrisë së Arsimit dhe Sporteve për ofrimin e teksteve shkollore falas për 

nxënësit egjiptianë të shkollave nëntëvjeçare (krahas romëve). 

6. Urdhri i Ministrisë së Arsimit, Sporteve dhe Rinisë për programin e arsimimit 
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pasuniversitar, i rishikuar. 

7. Bashkia Berat dhe Drejtoria Arsimore Rajonale e Beratit kanë mbyllur shkollën e segreguar 

“Avdyl Avdija” dhe fëmijët janë integruar në shkollën publike “Shaban Sollaku”. 

8. Ndryshimi i rezidencës së familjeve rome që jetojnë në Baraka në Shkodër, duke kapërcyer 

pengesat administrative, nëpërmjet një procedure të veçantë; 

9. Duke nisur nga marsi i vitit 2018, kujdes gjinekologjik pa pagesë në spitalin “Geraldina” për 

gratë rome dhe egjiptiane, një ditë në javë. 

10. Miratimi i Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë për institucionalizimin e kurseve për 

përftimin e aftësive bazë për jetën dhe shkrimit e leximit. 

11. Ligji për strehimin social është votuar nga parlamenti.  

12. Vendimi i Këshillit Bashkiak Nr.80, datë 21.12.2017 për miratimin e Planit Lokal të 

Zhvillimit të Komuniteteve Rome dhe Egjiptiane në bashkinë e Shkodrës 

 http://www.bashkiashkoder.gov.al/web/Vendimet_e_Keshillit_169_1.php 

 

13. Vendimi i Këshillit Bashkiak Nr.458, datë 08.11.2017 për miratimin e Planit Lokal të 

Zhvillimit të Komuniteteve Rome dhe Egjiptiane në bashkinë e 

Durrësit http://www.vendime.al/vendim-i-keshillit-bashkiak-nr-458-date-08-11-2017/  

 

14. Vendimi i Këshillit Bashkiak Nr.83, datë 25.10. 2017 për miratimin e Planit Lokal të 

Zhvillimit të Komuniteteve Rome dhe Egjiptiane në bashkinë e 

Beratit http://www.vendime.al/wp-content/uploads/2017/11/Vendim-i-Keshillit-Bashkiak-

Nr.83-date-25.10.2017.pdf  

 

15. Vendimi i Këshillit Bashkiak Nr.4, datë 31. 01. 2018 për miratimin e Planit Lokal të 

Zhvillimit të Komuniteteve Rome dhe Egjiptiane në bashkinë e 

Tiranës http://www.tirana.al/wp-content/uploads/2018/07/Plani-i-Zhvillimit-t%C3%AB-

Komunitetit-Rom-dhe-Egjiptian-final.pdf  

 

 

 

Që prej shtatorit të vitit 2016, një ekspert monitorimi dhe vlerësimi u kontraktua nga projekti dhe 

mbështeti ekipin e projektit në zhvillimin e kuadrit të monitorimit dhe vlerësimit së bashku me 

sistemin e mbledhjes së të dhënave, komunikimin e rezultateve të programit te grupet e interesit, 

zhvillimin dhe zbatimin e sistemit të konsoliduar të përgjegjësisë dhe dokumentimin e 

praktikave/mësimeve më të mira të mësuara, për të nxitur zbatimin e projektit.  

 

Eksperti i monitorimit dhe vlerësimit ka realizuar tetë vizita monitoruese në zonat e projektit nga të 

cilat 4 vizita monitoruese u organizuan në 12-13 tetor 2016 përkatësisht në rajonet e Tiranës dhe 

Durrësit dhe më 2 dhe 3 nëntor 2016 në rajonet e Beratit dhe Shkodrës, me objektiv kryesor 

shqyrtimin e progresit të projektit, bashkëpunimin me grupet e interesit, dokumentimin e projektit dhe 

vizibilitetin, kryesisht në nivel lokal.  Katër vizita të tjera u organizuan gjatë periudhës së 23 nëntor - 

5 dhjetor 2017 për vlerësimin e zbatimit të modelit pilot SHSIBK të zbatuar në qendrat komunitare 

shumëfunksionale në bashkitë përkatëse. Eksperti zhvilloi gjithashtu një metodologji vlerësimi 

për të matur progresin në zbatimin e PKVIRE. Bazuar në një shkallë vlerësimi me pesë pikë (0:5) 

u mat niveli i arritjes së objektivave strategjike dhe treguesve përkatës të PKVIRE në matricën e 

monitorimit, për vitet 2016/2017/2018. 

 

 

Akt. 4,3. Ofrimi i trajnimeve për zhvillimin e kapaciteteve për nëpunësit e qeverisjes vendore dhe 

qendrore, të harmonizuara me reformat territoriale dhe të kujdesit social.  

 

Bazuar në kuadrin e ri ligjor, bashkitë në Shqipëri kanë role dhe funksione të reja për sa i përket 

krijimi dhe ofrimit të shërbimeve sociale për grupet vulnerabël. Nga njëra anë, strukturat përkatëse 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.bashkiashkoder.gov.al/web/Vendimet_e_Keshillit_169_1.php&data=02%7C01%7Cmirjeta.ramizi@undp.org%7Ced339c5e81f3414f34bf08d648b1f1f5%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C636776326427966763&sdata=AV/PpWLTtypyOwKWIa0TPyH2WEgjb70JpUBQ178OgmY=&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.vendime.al/vendim-i-keshillit-bashkiak-nr-458-date-08-11-2017/&data=02%7C01%7Cmirjeta.ramizi@undp.org%7Ced339c5e81f3414f34bf08d648b1f1f5%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C636776326427976768&sdata=0k9Rlh5nnt2tYPW+lukBKf98jQmQ0XUgr88/gApMhjI=&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.vendime.al/wp-content/uploads/2017/11/Vendim-i-Keshillit-Bashkiak-Nr.83-date-25.10.2017.pdf&data=02%7C01%7Cmirjeta.ramizi@undp.org%7Ced339c5e81f3414f34bf08d648b1f1f5%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C636776326427976768&sdata=DS24ahHDaOFBrANPFWv833nuvfo5Bo56rz7juNwdtLk=&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.vendime.al/wp-content/uploads/2017/11/Vendim-i-Keshillit-Bashkiak-Nr.83-date-25.10.2017.pdf&data=02%7C01%7Cmirjeta.ramizi@undp.org%7Ced339c5e81f3414f34bf08d648b1f1f5%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C636776326427976768&sdata=DS24ahHDaOFBrANPFWv833nuvfo5Bo56rz7juNwdtLk=&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.tirana.al/wp-content/uploads/2018/07/Plani-i-Zhvillimit-t%C3%AB-Komunitetit-Rom-dhe-Egjiptian-final.pdf&data=02%7C01%7Cmirjeta.ramizi@undp.org%7Ced339c5e81f3414f34bf08d648b1f1f5%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C636776326427986773&sdata=f9dSAk7rVfNSAhu8Iu5H/yOBgUOr6FT40NAz2hfDiiM=&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.tirana.al/wp-content/uploads/2018/07/Plani-i-Zhvillimit-t%C3%AB-Komunitetit-Rom-dhe-Egjiptian-final.pdf&data=02%7C01%7Cmirjeta.ramizi@undp.org%7Ced339c5e81f3414f34bf08d648b1f1f5%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C636776326427986773&sdata=f9dSAk7rVfNSAhu8Iu5H/yOBgUOr6FT40NAz2hfDiiM=&reserved=0
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bashkiake duhet të organizohen dhe funksionojnë në bazë të këtyre parashikimeve të reja ligjore dhe 

nga ana tjetër duhet të fitojnë aftësi të reja praktike për ushtrimin e këtyre roleve dhe funksioneve. Për 

këtë qëllim u zhvillua një modul trajnimi nga projekti i harmonizuar me reformën territoriale dhe atë 

të kujdesit social për të fuqizuar kapacitetin e ofruesve të shërbimit të kujdesit social, për të përfshirë 

dhe trajtuar siç duhet përfshirjen e romëve dhe egjiptianëve si pjesë e një programi të rregullt pune në 

sektorin e kujdesit social. 

Manuali u organizua në pesë pjesë të ndërlidhura me njëra-tjetrën: 

1. Mbrojtja sociale dhe instrumentet e saj, duke paraqitur konceptin e mbrojtjes sociale dhe 

programet e zbatuara në kontekstin shqiptar. 

2. Rolet dhe funksionet e bashkisë në ngritjen dhe funksionimin e shërbimeve të kujdesit 

social për komunitetin rom, përcakton jo vetëm detyrat specifike të bashkisë në këtë drejtim, 

por edhe kushtet e nevojshme që duhen realizuar për të përmbushur detyrimet e tyre.  

3. Vlerësimi i nevojave për shërbime për komunitetin rom dhe egjiptian. Kjo pjesë e Manualit 

qartëson fillimisht përfituesit e shërbimeve sociale duke u fokusuar veçanërisht në nevojat e romëve 

dhe egjiptianëve dhe më pas paraqet mënyrat për të vlerësuar nevojat e tyre për shërbime. Aty 

përfshihen metodat dhe instrumentet e përdorura për të realizuar vlerësimin; Ndërveprimi me 

komunitetin rom për identifikimin e nevojave; Ndërveprimi me institucionet publike përkatëse etj.  

4. Llojet e shërbimeve të kujdesit social. Paraqet shportën e shërbimeve të kujdesit social dhe më pas 

përcakton sistemin e referimit për shërbimet/ detyrat e njësive vendore, si dhe standardet në ofrimin e 

shërbimeve. 

5. Harmonizimi i nevojave nëpërmjet planit lokal social. Kjo pjesë e Manualit paraqet teknikat që 

duhen përdorur për hartimin e planit lokal social dhe menaxhimin e rasteve sociale.  

Manuali u hartua për qëllime trajnimi ndaj ai përfshin gjithashtu katër seksione “Vër në praktikë 

njohuritë e fituara”.  

 

134 pjesëmarrës u trajnuan gjatë pesë seancave të trajnimit. Pjesëmarrësit ishin stafi i strukturës 

përgjegjëse për shërbimet e kujdesit social në bashki, stafi i Njësisë së Vlerësimit të Nevojave dhe 

Referimit, si dhe ofruesit e shërbimit të kujdesit social.  

 

Tabela 5. Të dhëna mbi trajnimet për kujdesin social 

Nr Bashkia Datat e 

trajnimit 

Nr. i 

pjesëmarrësve 

Pjesëmarrësit 

Mashkull 

Pjesëmarrësit 

Femër 

1 Berat 18-19 mars 25 5 20 

2 Durrës 20-21 mars 23 3 20 

3 Tiranë (grupi 1) 25 mars 26 0 26 

4 Tiranë (grupi 2)  26 mars 28 4 24 

5 Shkodër 28-29 mars 32 2 30 

Totali 5 grupe Trajnim 8-

ditor 

134 

pjesëmarrës 

14 

10% 

120 

90% 

 

 

Akt. 4,4. Mbështetje në ngritjen dhe fuqizimin e partneritetit, koordinimit dhe rrjetëzimit të grupeve të 

interesit për të mobilizuar organizatat përkatëse, për të krijuar sinergji ndërmjet aktiviteteve të 

zhvillimit dhe për të shmangur mbivendosjet 

Promovimi i përfshirjes së romëve dhe egjiptianëve kërkon alokimin e burimeve të duhura në 

buxhetet kombëtare, koordinim me të gjithë grupet përkatëse të interesit, vlerësim dhe monitorim 
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sistematik. Në këtë kontekst, projekti ka ofruar asistencë teknike për MSHMS për të koordinuar 

punën dhe dialogun e përgjithshëm ndërmjet institucioneve të qeverisë, pikave të kontaktit me romët 

në qeveri, institucioneve të pavarura dhe shoqërisë civile, për zbatimin e politikave të përfshirjes së 

romëve dhe egjiptianëve si dhe për të ndjekur zbatimin e PKVIRE.  

 

 
 

 

Në përputhje me Konkluzionet Operacionale të BE-së 

nga Seminari BE-Shqipëri për Përfshirjen e Romëve që 

u mbajt në prill të vitit 2016, projekti mbështeti rregullisht (çdo 6 muaj) MSHMS-në, duke organizuar 

mbledhje ndër-sektoriale për koordinimin dhe monitorimin e politikave, me pjesëmarrjen e 

institucioneve qeveritare, përfshirë pikat e kontaktit të romëve nga ministritë e linjës, institucionet e 

pavarura dhe shoqërinë civile për të diskutuar mbi progresin. Grupi për Menaxhimin e Integruar të 

Politikave (GMIP) shërbeu si instrument për monitorimin e progresit në zbatimin e PKVIRE. Takimi i 

parë u mbajt në 24 shkurt 2016, takimi i dytë në 29 shtator 2016 dhe i treti në 27 prill 2017.  

 

 

Projekti mbështeti fuqizimin e partneriteteve lokale e forumeve koordinuese. Në këtë aspekt, 

MSHMS-së dhe bashkive ju ofrua mbështetje për ngritjen dhe vënien në funksion të 

forumeve lokale të koordinimit shumëpalësh me qëllim: a) Bashkimin e përfaqësuesve të 

institucioneve të qeverisjes qendrore dhe vendore, shoqërisë civile dhe aktivistëve për 

shkëmbimin e informacionit, praktikave më të mira dhe sfidave të hasura në terren lidhur me 

politikat përfshirëse të romëve dhe egjiptianëve dhe krahasimin e zgjidhjeve të ndryshme; b) 
Përdorimin e forumeve si mekanizma koordinues për zgjidhjen e problemeve dhe për t’ju përgjigjur 

kërkesave dhe çështjeve në nivel vendor. c) Ofrimin e inputeve, reagimeve dhe ekspertizës për të 

përmirësuar zbatimin e politikave në nivel lokal.  

 

Në këtë aspekt, u hartëzuan 60 organizata 

partnere ndërkohë që u ngritën dhe u vunë 

në funksion gjashtë forume lokale tematike 

të koordinimit shumëpalësh, në Tiranë, 

Shkodër, Berat dhe Durrës pas problemeve 

të hasura me regjistrimin civil, kujdesin 

shëndetësor, arsimin gjithëpërfshirës dhe 

strehimin.51 

 

1 Forumi i koordinimit 

shumëpalësh për regjistrimin 

civil u krijua në Shkodër, në 

dhjetor të vitit 2016, për të 

mbështetur regjistrimin civil të 23 

familjeve rome, ose rreth 153 individëve që jetojnë në komunitetin e Tophanës. Përveç jetesës 

në baraka, në kushte shume të vështira, ata nuk janë banorë të bashkisë Shkodër, ndaj nuk 

kanë akses në të gjitha shërbimet publike. Si rezultat i punës së bërë nga forumi i koordinimit, 

regjistrimi i familjeve filloi në nëntor të vitit 2017 dhe 13 familje u regjistruan në Shkodër 

ndërsa 5 familje të tjera janë duke përfunduar transferimin e vendbanimit për t’u bërë qytetarë 

të Shkodrës. Pas përfundimit të regjistrimit të familjeve të Tophanës, forumi i koordinimit do 

të ndjekë të njëjtat procedura për të mbështetur komunitetet rome për të transferuar 

vendbanimin dhe për t’u regjistruar në bashkinë e Shkodrës.52  

 

                                                 
51 Shtojca 3, Raportet teknike Aktiviteti 4.4.- Harta e partneritetit të grupeve të interesit 
52 Shtojca 3, Raportet teknike Aktiviteti 4.4.- Forumet e koordinimit shumëpalësh 

 

Figura 36. Takim koordinues shumëpalësh për 

regjistrimin civil në Shkodër 
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2. Forumi i koordinimit shumëpalësh për arsimin gjithëpërfshirës u krijua në Berat në gusht 

të vitit 2017 me synim zgjidhjen e çështjes së shkollës së segreguar “Avdyl Avdia” që gjendet 

në lagjen “Stan”, Moravë. Shkolla është ndërtuar në periudhën 2002-2003, për të mundësuar 

arsimin e detyrueshëm (I-V) të fëmijëve që jetojnë në Moravë për shkak të distancës së 

madhe nga shkollat ekzistuese. Për shumë vite, shkolla është frekuentuar vetëm nga nxënës që 

i përkisnin komunitetit rom. Gjatë vitit 2015, pas ankesave të komunitetit dhe OSHC-ve të 

romëve dhe egjiptianëve, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi dhe Avokati i Popullit 

vlerësuan situatën në teren dhe i bënë rekomandime Ministrisë së Arsimit dhe Sporteve. Pas 

kërkesës së Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi, gjatë vitit 2015, Drejtoria 

Arsimore Rajonale e Beratit nxori një urdhër (Urdhri Nr. 310, datë 29.12.2015 “Për 

mbylljen e shkollës vartëse“Avdyl Avdia”, Moravë dhe transferimin e nxënësve në 

shkollën “Shaban Sollaku”). Pavarësisht urdhrit për mbylljen e shkollës, fëmijët romë 

vazhduan të frekuentonin shkollën “A. Avdia” gjatë vitit 2015-2016. Pas disa takimesh dhe 

negociatash, Forumi i Koordinimit në Berat arriti të mbyllte shkollën e segreguar “Avdyl 

Avdia” dhe integroi me sukses fëmijët romë në shkollën publike “Shaban Sollaku”. Për më 

tepër, falë Forumit të Koordinimit u mundësua transporti për në shkollë i fëmijëve gjatë 

viteve 2017-2019. 

 

3. Forumi i koordinimit shumëpalësh për arsimin u ngrit në Shkodër në gusht të vitit 2017 

për të mbështetur përfshirjen e fëmijëve romë dhe egjiptianë në arsimin e detyrueshëm. Që 

prej njohjes me problemin, forumi i koordinimit e fokusoi diskutimin në: zgjidhjen e çështjes 

së diferencimit të fëmijëve romë dhe egjiptianë në shkolla dhe klasa gjatë vitit akademik 

2017-2018, mbështetjen për përfshirjen e fëmijëve romë dhe egjiptianë në arsimin e 

detyrueshëm, regjistrimin e të gjithë fëmijëve romë dhe egjiptianë në kopshte dhe shkolla, 

ofrimin e teksteve shkollore falas si dhe transport falas në rastet e nevojshme. Si rezultat, 

gjatë vitit 2017, forumi i koordinimit në Shkodër identifikoi 106 fëmijë romë/egjiptianë jashtë 

shkolle dhe i regjistroi ata në 5 shkolla të ndryshme duke shmangur kështu diferencimin e 

mëtejshëm të tyre dhe duke i dhënë fund praktikës së regjistrimit të fëmijëve vetëm në 

shkollën “Liria”, e cila ndodhet brenda komunitetit R/E. Forumi ndoqi nga afër pjesëmarrjen 

e të gjithë fëmijëve romë dhe egjiptianë të regjistruar në kopshte dhe në arsimin e 

detyrueshëm për të parandaluar braktisjen e shkollës. Për vitin akademik 2018/2019, forumi e 

vazhdoi punën e tij dhe arriti të regjistrojë fëmijët romë dhe egjiptianë në 13 shkolla të 

ndryshme, caktoi 5 mësues mbështetës për të ndihmuar fëmijët me vështirësi në të mësuar dhe 

ofroi mbështetje për transportin për në shkollë të 40 fëmijëve. Ky forum rezultoi thelbësor për 

të bashkuar dhe promovuar përfshirjen afatgjatë të të gjitha grupeve të interesit në trajtimin e 

problemeve të arsimit për fëmijët romë dhe egjiptianë. 

4. Forumi i koordinimit shumëpalësh për strehimin u ngrit në Durrës në dhjetor të vitit 2017, 

për të rritur nivelin e reagimit dhe bashkëpunimit të autoriteteve për të përmirësuar zbatimin e 

programit të strehimit për romët dhe egjiptianët që jetojnë në Durrës. Forumi i koordinimit 

për strehimin ka arritur rezultatet në vijim: (i) Si rezultat i informacionit dhe asistencës së 

ofruar nga forumi për ekspertët e bashkisë lidhur me kuadrin ligjor dhe institucional për 

zbatimin e politikave të strehimit social, Drejtoria e Punëve Publike në bashkinë e Durrësit 

dorëzoi për herë të parë në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë një projekt për 

përmirësimin e kushteve të strehimit për 23 familje rome në Nishtullë që u miratua dhe zbatua 

nga bashkia Durrës; (ii) U ofrua mbështetje për 21 familje rome nga lagjja e Nishtullës për 

legalizimin e shtëpive/godinave. Të gjitha familjet u asistuan për të përgatitur dhe plotësuar 

dokumentacionin e nevojshëm për të marrë pronësinë. Procedura për nisjen e procesit të 

legalizimit ka filluar nga Agjencia e Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të 

Zonave/Ndërtimeve Informale (ALUIZNI) në Durrës; (iii) 14 familje rome te Kthesa e Ariut 

(fshati i Kullës) u mbështetën për të përfunduar privatizimin e shtëpive të tyre. Për më tepër 

se 15 vite, këto familje kanë jetuar në një fermë shpendësh, e cila ishte pronë shtetërore dhe 

me rënien e komunizmit përfituan të drejtën kushtetuese për t’u bërë pronarë të ndërtesës por 

nuk arritën ta transferonin pronën në pronësinë e tyre. Çështja u ndoq së bashku me 

Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural si institucioni përgjegjës për të mbështetur 

familjet rome për të përfunduar procesin e privatizimit. 
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5. Forumi i koordinimit shumëpalësh për problemet shëndetësore të romëve dhe 

egjiptianëve u ngrit në maj të vitit 2018 me qëllim parandalimin dhe vënien në kontroll të 

situatës së tuberkulozit (TB) të identifikuar në komunitetet rome dhe egjiptiane në Nishtullë, 

Kullë dhe Çezma e Ferrës në bashkinë e Durrësit, ku 5 persona u diagnostikuan me TB, nga të 

cilët njëri prej tyre ndërroi jetë ndërsa një tjetër i prekur nga TB refuzoi trajtimin duke 

përfaqësuar kështu një kërcënim për anëtarët e tjerë të komunitetit. Si rezultat, personat e 

infektuar u shtruan në spital dhe u trajtuan. 180 persona kanë bërë radiografi si dhe analizën e 

pështymës. Forumi i koordinimit shërbeu për të bërë bashkë të gjitha institucionet përgjegjëse 

të shëndetësisë dhe grupe të tjera të interesit, të cilët punuan bashkë duke bërë të mundur 

trajtimin e duhur të personave të infektuar dhe morën masa për parandalimin dhe trajtimin e 

hershëm të tyre duke kryer ekzaminimin e tuberkulozit në komunitetet rome dhe egjiptiane si 

dhe duke realizuar seanca informimi mbi shenjat dhe simptomat e tuberkulozit.  

 

6. Forumi i koordinimit shumëpalësh për mbështetjen e arsimit nëpërmjet ofrimit të 

transportit për në shkollë u ngrit në maj të vitit 2018 në Tiranë me synim ofrimin e 

shërbimit të transportit në shkollë për fëmijët romë nga Lanabregasi - nga kompleksi i 

ri i strehimit social për në shkollën “Androkli Kostallari”. Në Lanabregas jetojnë 138 

fëmijë nga të cilët 108 bëjnë pjesë në grupmoshën 6-15 vjeç. Duke qenë se familjet u 

shpërngulën në kompleksin e ri të strehimit social në vitin 2017, shkalla e braktisjes së 

shkollës nga fëmijët u rrit për shkak të distancës së madhe, mbi 2 km dhe udhëtimi nga 

shkolla në shtëpi dhe anasjellas nuk konsiderohej i sigurt nga anëtarët e komunitetit. Pas disa 

takimesh, forumi ia doli të zgjidhte çështjen dhe tani ofrohet transporti për në shkollë i 

fëmijëve. 
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5. Gjetjet e vlerësimit përfundimtar të projektit  

Vlerësimi i jashtëm i pavarur i projektit i kryer në prill-maj të vitit 2019 e përkufizoi ESERE-n si “një 

shembull i mbështetjes së politikave të integrimit të romëve për Ballkanin Perëndimor”, “një model i 

fortë për përfshirjen sociale të shoqërisë në Shqipëri” dhe “një shembull i përfshirjes së plotë të 

komunitetit në çdo hap të zbatimit, si dhe një pasqyrim sistematik të nevojave të projektit”.  

  

Ai pranon që ESERE ishte“tejet efikas duke pasur parasysh se projekti jo vetëm që i ka tejkaluar 

rezultatet e synuara por ka ngritur gjithashtu një model cilësor dhe funksional krahas ndryshimeve të 

thella në qasjen e ofrimit të shërbimeve gjatë ciklit të projektit”. 

Projekti pati ndikim “në transformimin e ndërgjegjësimit, qëndrimeve dhe praktikave të punës së 

komuniteteve dhe grupeve të interesit” dhe sipas vlerësimit “ESERE nuk është thjesht një projekt; ai 

përfaqëson një model për përfshirjen e romëve dhe egjiptianëve. Përcaktimi i ESERE si një sistem i 

suksesshëm për përfshirjen e këtyre komuniteteve të margjinalizuara është një objektiv afatgjatë dhe 

për këtë arsye mbështetja e donatorëve duhet të konsiderohet si një investim social, i cili duhet të 

vazhdojë derisa të vërtetohet që është plotësisht i qëndrueshëm për romët dhe çdo grup tjetër 

vulnerabël”.  

  
Rëndësia: ESERE i është përgjigjur në mënyrën e duhur sfidave të përfshirjes sociale të komunitetit 

të synuar duke zbatuar një qasje transformuese që ka nxitur të gjitha grupet e interesit - nga anëtarët e 

komunitetit te institucionet dhe shoqëria civile - duke bërë që strukturat e integrimit të punojnë në 

mënyrë më efikase së bashku, ndërsa japin rezultate të dukshme. 

 

ESERE është një shembull i përfshirjes së plotë të komunitetit në çdo hap të zbatimit dhe pasqyrim 

sistematik të nevojave të projektit. Projekti pati pjesëmarrje të lartë dhe fleksibilitet për t’ju përshtatur 

ndryshimeve në kontekstin që paraqesin nevojat e ardhshme. ESERE është hartuar në përputhje me 

prioritetet e qeverisë shqiptare për përfshirjen e R dhe E, por edhe bazuar në kërkesat e progres-

raporteve të BE-së dhe OZHQ-ve të OKB-së. 

 

Hartimi i ESERE është bërë në mënyrë të mirëmenduar për të qenë mbështetës ndaj prioriteteve 

strategjike dhe të politikave: nga komuniteti, bashkitë e deri në nivel kombëtar - duke i dhënë një 

shtysë të madhe rezultateve të PKVIRE. Projekti kontribuon gjithashtu në realizimin e prioriteteve të 

tjera sektoriale: Rinia, punësimi, barazia gjinore, anti-diskriminimi etj. Për më tepër, ESERE është një 

shembull i mbështetjes së politikave të integrimit të Romëve për  Ballkanin Perëndimor.  

 

Efikasiteti: ESERE ka rezultuar tejet efikas duke pasur parasysh se projekti jo vetëm që i ka tejkaluar 

rezultatet e synuara por ka ngritur gjithashtu një model cilësor dhe funksional krahas ndryshimeve të 

thella në qasjen e ofrimit të shërbimeve gjatë ciklit të projektit. 

 

Efektiviteti: Të gjithë bien dakord që efektiviteti i ESERE gjendet te qasja e tij e integruar: trajtimi i 

vetëm një nevoje nuk e eliminon problemin, ndërsa fuqizimi i familjes në aspekte të ndryshme sjell 

ndryshim. Një tjetër element suksesi është kapitalizimi i përvojës së fituar nga UNDP gjatë kohës 

lidhur me problemet e R dhe E.  

 

ESERE ka ofruar outpute sasiore në kohën e duhur, ndërkohë që cilësia e rezultateve të tij në nivel 

bashkiak dhe qendror është pranuar dhe vlerësuar. Me rëndësi të madhe është ndryshimi efektiv i 

sjellë nga projekti në mentalitetin brenda institucioneve, por edhe brenda komuniteteve, në 

perceptimet e tyre të përbashkëta, ndërveprimet dhe ndërgjegjësimin që i përkasin një sistemi 

koherent dhe efektiv. ESERE ka kontribuar gjithashtu në kapërcimin e hendekut mes komuniteteve 

rome dhe egjiptiane dhe institucioneve të shtetit të tyre duke treguar rrugën për një shtrirje më të mirë 

në komunitet dhe një reagim më koherent dhe më të koordinuar ndaj integrimit dhe nevojave bazë të 

jetesës të grupeve të synuara. 

 

Ndikimi: ESERE ka pasur ndikim në të gjitha aspektet komplekse dhe shumëdimensionale të procesit 

të integrimit dhe realitetit të komuniteteve rome dhe egjiptiane në Shqipëri. Përveç efekteve të 

aktiviteteve, ndikimi kryesor ka qenë në transformimin e komuniteteve dhe të ndërgjegjësimit, 

qëndrimeve dhe praktikave të punës së grupeve të interesit. 



RAPORTI përfundimtar  Fuqizimi ekonomik dhe social i romëve dhe egjiptianëve – një 

shtysë për përfshirjen sociale (ESERE)  
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Qëndrueshmëria: ESERE ka prodhuar rezultate të qëndrueshme si për përfituesit e saj fundorë- duke 

qenë se shumica e njerëzve të përfshirë në aktivitetet për përmirësim profesional dhe vetëpunësim 

shfaqën perspektiva të qëndrueshme - edhe për strukturën formale të përfshirjes sociale në Shqipëri. 

Modeli i krijuar ka arritur një shkallë të lartë institucionalizimi dhe mund të bëhet i qëndrueshëm me 

anë të mbështetjes së mëtejshme për konsolidim. 

 

Barazia gjinore dhe të drejtat e njeriut: Të dyja dimensionet janë integruar fuqishëm dhe me 

efikasitet gjatë hartimit dhe janë trajtuar si prioritet gjatë zbatimit. Gjinia dhe aktivitetet specifike 

kundër diskriminimit janë përshtatur mbi bazën e pengesave dhe sfidave të' përfshirjes sociale që 

përjetojnë gratë, vajzat dhe grupet e tyre të diskriminuara. 

 

Mësimet e nxjerra dhe praktikat më të mira  

Janë identifikuar një mori mësimesh. Megjithatë, ESERE është më tepër se sa shuma e praktikave më 

të mira pasi ato integrohen së bashku në arkitekturën e modelit të integrimit social nga lart-poshtë. 

 

Konkluzione 

Komunitetet rome dhe egjiptiane mbeten grupe të përjashtuara nga ana sociale në qarqet e tjera të 

Shqipërisë dhe nevojiten më shumë burime për të zgjeruar modelin ESERE. ESERE nuk është thjesht 

një projekt; ai përfaqëson një model për përfshirjen e R dhe E. Përcaktimi i ESERE si një sistem i 

suksesshëm për përfshirjen e këtyre komuniteteve të margjinalizuara është një objektiv afatgjatë dhe 

për këtë arsye mbështetja e donatorëve duhet të konsiderohet si një investim social, i cili duhet të 

vazhdojë derisa të vërtetohet që është plotësisht i qëndrueshëm. Duket me vend të pohojmë se“Nëse 

ESERE mund t'ia dalë me romët, ESERE mund t’ia dalë me çdo popullsi të margjinalizuar dhe 

vulnerabël”, duke pasur parasysh se romët janë grupi më i përjashtuar dhe më vulnerabël në të gjitha 

aspektet por gjithashtu edhe popullsia më e diskriminuar. 

 

Rekomandime 

Rekomandimi kryesor 1: Zhvillimi i një projekt-propozimi për fazën e ardhshme të ESERE dhe 

mobilizimi aktiv i fondeve (me BE-në). Ndjekja e përpjekjeve të synuara për përfshirjen e R dhe E: 

Financimi i projektit me fokus te romët: Integrimi i romëve është një proces shumë më i gjatë se 

përfshirja sociale. Duke qenë se sfida për integrimin e romëve është më e vështira, ESERE ka 

ndërtuar një model të fortë të Përfshirjes Sociale, por në praktikë, modeli i integrimit të romëve nuk 

është zbatuar akoma mjaftueshëm nga bashkitë dhe institucionet; nevojitet përshkallëzim i 

rezultateve, nivel më i lartë lobimi me qeverisjen vendore dhe qendrore, në mënyrë që të kryejnë 

plotësisht rolet e tyre në procesin e zbatimit 

 

Rekomandimi specifik 1.1: Organizimi i një seminari për të përmbledhur të gjitha praktikat më të 

mira për të hartuar një “manual veprimi” ku përshkruhet modeli ESERE me përvojën e bazuar në 

terren si dhe mekanizmat e tij të përfshirjes sociale. 

Rekomandimi specifik 1.2: Përfshirja e komuniteteve rome dhe egjiptiane nga bashkitë e tjera 

duke pasur si synim ripërsëritjen e modelit, duke mbajtur njëkohësisht si vende të synuara 

katër bashkitë ekzistuese në mënyrë që ta çojmë modelin në një fazë më të avancuar dhe të 

sigurojmë qëndrueshmëri të rezultateve.   

 

Rekomandimi kryesor 2: Fuqizimi i modelit të përfshirjes së romëve dhe egjiptianëve dhe 

përdorimi i kësaj mundësie për të ofruar një model të testuar dhe të fortë për përfshirjen 

sociale të shoqërisë në Shqipëri: Përdorimi dhe shtrirja e ndërhyrjes efektive të ESERE për të 

zhvilluar një model përfshirjeje që nuk është i përshtatshëm vetëm për komunitetet rome dhe 

egjiptiane, por edhe i zbatueshëm për të trajtuar përfshirjen e të gjithë komuniteteve të përjashtuara 

ose të margjinalizuara në Shqipëri (mundësi dhe praktikë unike që i jep më tepër kuptim investimin 

social të bërë nga BE-ja). 

 

Nën-rekomandimi 2.1: Të përcaktohen kushtet për aktivitetet e rekomanduara të përfshirjes 

sociale të fazës vijuese të projektit ESERE në përputhje me kontributet (fondet sociale) të 

alokuara nga qeveria qendrore. 
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Nën-rekomandimi 2.2: Fuqizimi i praktikës së zbatimit: Procesi i integrimit nuk duhet të 

ndërpritet. 

Nën-rekomandimi 2.3: Krijimi dhe promovimi i historive të integrimit të suksesshëm.  

Nën-rekomandimi 2.4: “Dil nga getoja” Zbatimi i një qasje më të synuar duke i dhënë prioritet 

mbështetjes për komunitetet më të përjashtuara rome dhe egjiptiane, p.sh. vendbanime fizikisht të 

izoluara nga qendrat urbane. 



 

 Faqe 64 nga 82 

 

6. Rreziqet dhe sfidat 

Ekipi i projektit ESERE ka monitoruar në mënyrë aktive rreziqet në çdo tremujor përfshirë 

konsultimet me grupet kryesore të interesit (anëtarët e komunitetit rom dhe egjiptian në vendet e 

projektit, katër bashkitë dhe Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtja Sociale) gjatë tre viteve e gjysmë 

të zbatimit të projektit për të identifikuar rreziqet e vazhdueshme dhe ato të shfaqura gjatë zbatimit të 

projektit dhe për të vlerësuar nëse supozimet kryesore mbeten të vlefshme. Planet përkatëse të 

menaxhimit dhe masat lehtësuese po zbatohen plotësisht për të trajtuar çdo rrezik kryesor të projektit 

dhe janë përditësuar për të reflektuar rreziqet më të fundit. Rreziqet e projektit ESERE dhe reagimet e 

nivelit drejtues deri më sot, janë renditur më poshtë: 

 

 

Nr. Rreziku 

 

Reagimet e nivelit drejtues 

1 Zbatimi i Planit Kombëtar të Veprimit 

për Përfshirjen e Romëve dhe 

Egjiptianëve varet së tepërmi nga 

zhvillimi i programeve të mbështetjes së 

NJQV-ve ndërkohë që kapacitetet e tyre 

për zbatimin e këtyre politikave janë të 

limituara. 

 

Projekti ESERE organizoi seminare dhe ofroi 

trajnim për NJQV-në dhe stafin e ministrive të 

linjës me fokus në gjashtë sektorët prioritarë të 

Planit të Veprimit për të krijuar sinergji të 

njohurive, ekspertizës, bashkëpunimit dhe 

rrjetëzimit në çështjet e romëve dhe egjiptianëve. 

 

Koordinatorët e projektit lokal, punonjësit e 

aktiviteteve në komunitet dhe ndërmjetësit për 

punësim punuan në mjediset e NJQV-ve dhe SHKP-

së në nivel qendror dhe lokal duke garantuar 

bashkëpunimin, shkëmbimin e informacionit, 

mbështetje praktike dhe përgjigje të menjëhershme 

ndaj nevojave të R dhe E dhe institucioneve 

publike. 

 

Projekti ESERE mbështeti bashkitë e Tiranës, 

Durrësit, Shkodrës dhe Beratit për të zhvilluar dhe 

përshtatur Planet Lokale  të Veprimit për romët dhe 

egjiptianët. 

 

2 Reforma administrative dhe territoriale 

shkaktoi ndryshime në qeverisjen e 

nivelit qendror, rajonal dhe lokal dhe në 

përgjegjësitë e tyre të deleguara dhe kjo 

mund të pengojë ose ngadalësojë 

zbatimin e programit. 

 

Bashkitë e reja kanë marrë disa funksione dhe 

përgjegjësi të reja në përputhje me legjislacionin e ri 

lidhur me qeverisjen lokale dhe UNDP nëpërmjet 

projektit ESERE dhe projekteve të tjera të 

përshtatshme ofroi mbështetje teknike për kryerjen 

e funksioneve të reja. Një shembull për këtë është 

modeli i ri i shërbimeve sociale të integruara me 

bazë në komunitet. 

 

3 Riorganizimi i qeverisjes qendrore, 

përfshirë shkrirjen e Ministrisë së 

Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale 

mund të çojë në performancë të ulët të 

programit. 

 

Projekti përfshiu homologët kryesorë nga të gjitha 

ministritë e linjës duke qenë se faza e planifikimit të 

çdo aktiviteti dhe të gjitha aktivitetet ishin 

harmonizuar me reformat e reja sektoriale, duke 

garantuar angazhimin e homologëve. 

4 Informaliteti në biznes. Duke qenë se 

sipërmarrësit romë dhe egjiptianë janë 

individë që përpiqen të sigurojnë jetesën 

ndërsa kërkojnë një punë me pagë, është 

sfiduese të formalizohen të gjitha 

veprimtaritë e mbështetura për 

gjenerimin e të ardhurave të romëve dhe 

Projekti hartoi dhe ofroi një sërë trajnimesh për 

zhvillimin e biznesit për sipërmarrësit potencialë 

romë dhe egjiptianë, ku përfshiheshin edhe 

informacione rreth përgjegjësive financiare dhe 

tatimore. U bënë përpjekje për të nxitur dhe 

mbështetur sipërmarrësit për të regjistruar bizneset e 

tyre në Regjistrin Tregtar. 
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egjiptianëve. 

 

 

5 Motivimi dhe angazhimi i individëve 

romë dhe egjiptianë për punësim me 

kohë të plotë, sidomos për nënat që 

kujdesen për fëmijët dhe anëtarët e 

familjes. 

Pjesëmarrja në programe formimi në punë u pasua 

nga një tranzicion i butë në tregun e punës dhe 

orientimin në punë/program këshillimi. 

Menaxhimi rast pas rasti:  

- Puna nga afër me individin para referimit te një 

punëdhënës i mundshëm për të gjetur kandidatin më 

të përshtatshëm sipas profilit të punëkërkuesit.  

- Monitorim i vazhdueshëm i situatës së punësimit 

të individit R/E për të identifikuar problemet e 

hershme me punonjësin dhe për t’u përpjekur për t'i 

zgjidhur. 

 

Anëtarët e komunitetit morën pjesë në hartimin dhe 

zbatimin e masave të punësimit duke i lejuar ata që 

të marrin pronësinë e procesit dhe të jenë më të 

interesuar për të marrë pjesë në këto masa.  

 

6 Qeverisja vendore nuk ka mjaftueshëm 

fonde për të bashkëfinancuar Projekte 

për Përmirësimin e Komunitetit (PPK). 

 

Projekti përfshiu qeverisjen vendore që nga fillimi i 

identifikimit të PPK-ve si dhe motivoi dhe nxiti 

kontributin e tyre në natyrë. NJQV-të kontribuuan 

përmes hartimit teknik të projekteve të 

infrastrukturës, mbikëqyrjes dhe duke marrë në 

përgjegjësi mirëmbajtjen dhe funksionimin e 

projekteve të përfunduara. 

 

7 Kultura e bashkëpunimit mes 

komuniteteve rome dhe egjiptiane është 

e dobët dhe bashkimi i OSHC-ve të 

romëve dhe egjiptianëve në të njëjtat 

forume diskutimi është e vështirë. 

 

UNDP-ja ka marrë një rol lehtësues në angazhimin 

e OSHC-ve të ndryshme rome dhe egjiptiane për të 

planifikuar, koordinuar dhe vepruar për 

përmirësimin e situatës së popullsisë vulnerabël. 
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7. Shtojcat 

Shtojca 1. Arritjet bazuar në Kuadrin e Monitorimit të Performancës 

 

Shtojca 2. Procesverbalet e takimit të parë, të dytë, të tretë, të katërt, të pestë, të gjashtë dhe të shtatë të KMP-së (të hedhura në USB) 

 

Shtojca 3.  Raporti teknik, studime sipas PP-ve (të hedhura në USB) 

 

Shtojca 4.  Lidhjet me aktivitetet e mbuluara nga media (të hedhura në USB) 

 

 

 

     

       

 

 Logjika e 

ndërhyrjes 

Treguesit Referenca bazë  

(përfshirë vitin 

referencë) 

Vlera aktuale  

(Dhjetor 

2015) 

Objektivat 

(përfshirë vitin 

referencë) 

Burimet dhe 

mjetet e 

verifikimit 

Supozimet Niveli aktual i arritjeve  
Qershor 2019 
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Kontributi për 

fuqizimin 

social dhe 

ekonomik të 

komunitetit 

rom dhe 

egjiptian në 

Shqipëri. 

 
 
 
 
 
 

Vlerësimi i progresit 

të bërë nga qeveria 

shqiptare në 

respektimin e të 

drejtave të 

komuniteteve rome 

dhe egjiptiane. 

 

Vlerësimi i progresit 

të raportuar në të 

paktën 3-4 fusha 

prioritare të PKVIRE 

(arsimi, aksesi në 

shërbimet sociale, 

punësimi dhe AFP-

ja). 

Vlerësimi/raport

et e monitorimit 

të situatës 

socio-

ekonomike të 

romëve dhe 

egjiptianëve. 

Tregues të 

ulët 

ekonomikë 

dhe socialë 

mbi aksesin e 

R dhe E në 

shërbimet 

publike dhe 

sociale. 

Punësimi në 

sektorin 

informal. 

Punë me pagë 

të ulët. 

Familjet rome 

janë dy herë 

më shumë të 

prekura nga 

varfëria në 

krahasim me 

familjet jo-

rome që 

jetojnë pranë 

tyre. 

Hendeku mes raportit të 

grave dhe burrave romë 

dhe egjiptianë të 

punësuar krahasuar me 

pjesën tjetër të 

popullsisë është ulur me 

2% në katër qarqet e 

përzgjedhura në vitin 

2018. 

 

Hendeku mes raportit të 

grave dhe burrave romë 

dhe egjiptianë që kanë 

akses në shërbimet 

sociale bazë dhe në 

arsimin nëntëvjeçar 

krahasuar me pjesën 

tjetër të popullsisë është 

ulur me 2% në vitin 

2018. 

 

Numri i përgjigjeve për 

politikat 

gjithëpërfshirëse të 

hartuara dhe zbatuara 

nga qeveria qendrore 

dhe vendore në 

bashkëpunim me 

komunitetet R dhe E. 

Progres-

raporti i BE-

së/opinioni i 

Komisionit 

për 

anëtarësimi

n e 

Shqipërisë 

në BE.  

 

Raport për 

takimet e 

nënkomitetit 

për të 

drejtat e 

njeriut dhe 

minoritetet, 

ndër të 

tjera.   

 

Progres-

raport/Rapo

rt 

monitorimi 

përgatitur 

nga MMSR 

dhe grupet e 

tjera të 

interesit. 

Gatishmëria 

politike e 

qeverisë 

shqiptare për të 

zbatuar PKVIRE 

dhe angazhim i 

mjaftueshëm i 

burimeve 

njerëzore dhe 

financiare. 

Vlerësimi i përgjithshëm i progresit të vlerësuar në 

zbatimin e PKVIRE në 2018 është 3,66, progres shumë 

pozitiv nëse e krahasojmë me vlerësimin 2 gjatë vitit 

2016.i 

Synimi strategjik 1 (regjistrimi në gjendjen civile 

vlerësohet me 4,66 me një rritje të vazhdueshme gjatë 

viteve (2015-2018), ndërsa synimet strategjike 3 

(shëndetësia), 4 (punësimi) dhe 6 (strehimi) janë 

konstantë me 3,3, njësoj si në vitin 2017, por janë rritur 

krahasuar me vitet 2015 dhe 2016. 

Vlerësimi i objektivave strategjikë 2 (arsimi) dhe 4 

(mbrojtja sociale) është 2,75 dhe 4,5. 

 

15 përgjigje për politikat gjithëpërfshirëse janë hartuar 

dhe zbatuar nga qeveria qendrore dhe vendore në 

bashkëpunim me komunitetet R dhe E. Për më shumë 

detaje, shihni seksionin Rezultatet më poshtë. 4. 
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Rezultati 1 – 

Rritja e 

mundësive 

për punësim 

dhe për 

zhvillimin e 

aftësive, të 

aksesueshme 

nga gratë dhe 

burrat romë 

dhe 

egjiptianë 

redukton 

hendekun e 

punësimit 

ndërmjet 

komuniteteve 

R dhe E dhe 

pjesës tjetër 

të popullsisë. 

Përqindja e burrave 

dhe grave R dhe E 

të regjistruar si 

punëkërkues dhe që 

marrin pjesë në 

masat e nxitjes së 

punësimit.   

Numri i burrave dhe 

grave R dhe E të 

aftësuar nëpërmjet 

trajnimit për 

aftësitë e 

punësueshmërisë 

për të hyrë në 

tregun e punës   

Numri i masave 

aktive të tregut të 

punës (MATP) të 

hartuara dhe 

përshtatura me 

nevojat e 

komuniteteve R dhe 

E 

Numri i grave dhe 

burrave R dhe E që 

përfitojnë nga 

zbatimi i MATP-ve 

 

Numri i grave dhe 

burrave R dhe E të 

orientuar drejt 

Numri i 

punëkërkuesve 

të papunë të 

regjistruar që 

marrin pjesë 

aktualisht në 

programin e 

nxitjes së 

punësimit.  

Nuk disponohet 

 

 

 

 

Nuk disponohet 

 

 

 

 

Nuk disponohet 

 

 

 

Numri i burrave 

dhe grave R dhe 

E që marrin 

shërbimet e 

31 R/E janë 

regjistruar në 

QFP në vitin 

2015. 

Rritje prej të paktën 2% 

e punëkërkuesve të 

regjistruar R dhe E që 

marrin pjesë në  MNP 

(Masat e Nxitjes së 

Punësimit) nga 

përfundimi i projektit 

(2018). 

Të paktën 40 qytetarë R 

dhe E (nga të cilët 50% 

gra) u aftësuan për të 

hyrë në tregun e punës 

nëpërmjet ofrimit të 

trajnimit për aftësitë e 

punësueshmërisë. 

Të paktën 5 PATP të 

hartuara dhe të 

përshtatura sipas 

nevojave të 

komuniteteve R dhe E.  

Të paktën 250 gra dhe 

burra R dhe E që 

përfitojnë nga zbatimi i 

MATP-ve. 

Të paktën 250 

punëkërkues të papunë 

R dhe E morën pjesë në 

programet e nxitjes së 

punësimit në rang vendi 

dhe bashkie. 

Të paktën 50% e 

Anketa e 

Forcave të 

Punës (AFP) 

 

Të dhënat 

administrati

ve të 

mbledhura 

nga SHKP-ja. 

 

Studime dhe 

anketa të 

realizuara në 

kontekstin e 

programit. 

 

Raportet e 

monitorimit 

dhe 

vlerësimit të 

programit. 

 

Do të zbatohet 

një qasje 

gjithëpërfshirëse 

në mënyrë që të 

arrihet integrimi i 

familjeve rome 

dhe egjiptiane në 

shoqëri. 

Integrimi 

ekonomik do të 

çojë gradualisht 

në pranim dhe 

përfshirje sociale. 

Rreziqet: 

Gatishmëria për 

të bashkëpunuar 

e autoriteteve 

publike përkatëse 

(MMSR, SHKP, 

AKAFP, NJQV-të). 

Gatishmëria e 

sektorit privat 

për të 

ndërvepruar. 

Përkeqësim i 

mjedisit 

makroekonomik. 

- 883 romë dhe egjiptianë ishin pjesë e ndërhyrjeve të 

përgjithshme për punësim ose sipërmarrje të ESERE-s: 

Deri në qershor të vitit 2019, 627 R dhe E nga 883 në 

total u bënë pjesë e tregut të punës nëpërmjet PATP të 

ESERE-s ndërsa 256 u ndërmjetësuan për punësim.    

 

- 7 PATP të hartuara nga projekti ESERE: 1. Formimi në 

punë, 2. Punësimi i subvencionuar, 3. Skema e 

kombinuar, 4. Programi i praktikave profesionale, 5. 

Programi i gjenerimit të të ardhurave, 6. Punët publike 

dhe 7. Tregtarët e vegjël. 191 vende të lira pune u 

hapën në kuadër të PATP-ve të ESERE, skema e 

formimit në punë, skema e punësimit të 

subvencionuar, skema e kombinuar dhe punët publike. 

- Skema e Punëve Publike u lançua në prill të vitit 2018 

me Eco Tirana dhe bashkinë e Tiranës në formën e një 

Programi Transitor për Ricikluesit Romë dhe Egjiptianë 

në Tiranë për të futur në tregun e punës 50 riciklues 

informalë R dhe E të mbështetur nga ESERE dhe 4 R 

dhe E në administratën e TPR-së: një koordinues social 

dhe 3 inspektorë në terren. 3 R/E të tjerë ishin pjesë e 

programit tradicional të nxitjes së punësimit të 

subvencionuar  nga ESERE, por në punët publike të 

bashkisë Shkodër.    

- Numri i të trajnuarve të regjistruar që ndjekin kursin e 

aftësive bazë për jetën dhe shkrimit e leximit që synon 

të rritë aftësitë e punësueshmërisë është 132 (83 G dhe 

49 B) në të katër qarqet. 

Raporti i vlerësimit të modelit të ndryshimit të sjelljes 

tregon se “Perceptimet e romëve dhe egjiptianëve për 

sa i përket shërbimeve të punësimit janë si më poshtë: 
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shërbimeve të 

Shërbimit Kombëtar 

të Punësimit, të 

cilët bëhen 

përfitues të këtyre 

shërbimeve. 

SHKP-së. 

 

qytetarëve R dhe E të 

anketuar tregojnë se 

stafi i SHKP-së dhe i 

institucioneve të tjera 

ofron shërbime të 

përmirësuara për 

komunitetet R dhe E. 

Rreth 18% e të anketuarve romë dhe egjiptianë i 

vlerësuan si “shumë të mira” dhe 36% si “mesatare” 

përmirësimet pozitive të stafit të SHKP-së në shërbimet 

e punësimit për romët dhe egjiptianët”. Në total, 54% e 

të anketuarve raportojnë përmirësime pozitive. 

 

 

Rezultati 2- 

Modeli i 

zhvillimit lokal 

të drejtuar 

nga 

komuniteti 

(CLLD) për 

përfshirjen e 

R dhe E u 

përfshi në 

planet dhe 

politikat 

lokale të 

zhvillimit 

nëpërmjet 

zhvillimit të 

qëndrueshëm

, 

gjithëpërfshir

ës dhe të 

integruar. 

Numri i planeve 

lokale të zhvillimit 

të hartuara, 

përditësuara dhe 

përshtatura në 

konsultim me 

organizatat e 

shoqërisë civile dhe 

komunitetet, në 

nivel lokal. 

 

 

Strukturat e 

planifikimit 

pjesëmarrës të 

ngritura me 

pjesëmarrjen e 

anëtarëve/përfaqës

uesve të 

komuniteteve R dhe 

E për të ndikuar 

vendimmarrjen në 

zonat e tyre. 

R dhe E 
përballen me 
barriera të 
drejtpërdrejta 
dhe të tërthorta 
në aksesin e 
shërbimeve 
publike, për 
shkak të 
mungesës së 
informacionit 
ose për shkak të 
mungesës së të 
kuptuarit të 
procedurave 
administrative, 
si dhe të 
qëndrimeve 
stigmatizuese 
dhe 
diskriminuese të 
pjesës tjetër të 
popullatës. 

Studimet 

tregojnë se 

niveli i 

varfërisë në 

radhët e 

romëve është 

dy herë më i 

lartë se në 

pjesën tjetër 

të popullsisë. 

Katër profilizime lokale 

për çdo fushë ndërhyrje.  

Plani lokal 3-vjeçar për 

zhvillimin e komunitetit 

R dhe E në Shkodër dhe 

përditësimi i planeve 

ekzistuese në përputhje 

me reformën territoriale 

në Tiranë, Berat dhe 

Durrës. 

Të paktën 10 forume të 

këshillimit të komunitetit 

janë ngritur dhe vënë në 

funksion në të gjitha 

zonat e synuara. 

Deri në 20 projekte 

(5/zonë), 5,000-15,000 

euro të financuara dhe 

zbatuara nga OSHC-të e 

R dhe E. 

 

Janë ngritur dhe zbatuar 

të paktën 12 Projekte 

Studime dhe 

anketa të 

realizuara në 

kontekstin e 

programit. 

 

Raportet e 

monitorimit 

dhe 

vlerësimit të 

programit. 

 

Dokumentet 

e politikave 

të 

konsultuara, 

të 

përshtatura 

dhe të 

zbatuara.  

Disponueshmëria 

e të dhënave 

zyrtare për këtë 

dimension të 

përfshirjes 

sociale është 

shumë e ulët. 

 

Do të ketë 

mjaftueshëm 

incentiva 

afatgjata për 

komunitetet 

rome dhe 

egjiptiane për t'u 

mobilizuar dhe 

advokuar për të 

drejtat e tyre në 

mënyrë aktive. 

- Janë përgatitur 4 profilizime lokale për çdo fushë 

ndërhyrje. 

- Janë përgatitur dhe përshtatur nga këshilli bashkiak 

në zonat e synuara, 4 Plane Lokale 3-vjeçare për 

Zhvillimin e Komunitetit të Romëve dhe Egjiptianëve. 

Planet janë duke u zbatuar dhe në tremujorin e parë të 

vitit 2019 u hartua një progres-raport për zbatimin 

e tyre. 

- Janë krijuar dhe funksionojnë rregullisht 13 forume të 

këshillimit të komunitetit (4 në Tiranë, 3 në Durrës, 3 

në Berat dhe 3 në Shkodër). 

- 20 organizata të shoqërisë civile të romëve dhe 

egjiptianëve (4 prej të cilave të drejtuara nga gratë) që 

bashkëpunuan me Projektin për të zbatuar nisma të 

vogla për zhvillimin e komunitetit, gjatë periudhës prill 

2017 - shtator 2018, e kanë përfunduar ciklin e tyre të 

zbatimit të projektit. 

- Kanë përfunduar trembëdhjetë (13) Projekte për 

Përmirësimin e Komunitetit (PPK): (1- Rikonstruksioni i 

kopshtit në lagjen e Barrikadave në bashkinë Berat; 2- 

Rikonstruksioni i çerdhes në lagjen “Donika Kastrati”, 

në bashkinë Berat; 3- Ndërtimi i rrjetit të kanalizimeve 

në zonën e romëve, lagjja “30 Vjetori”, në bashkinë 
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Përqindja e 

vendasve që dolën 

vullnetarë ose 

luajtën një rol aktiv 

në një komunitet 

ose organizatë 

vullnetare të paktën 

tre herë në vit. 

për Përmirësimin e 

Komunitetit (PPK) me një 

vlerë mesatare prej 

75,000 euro për projekt. 

Secila nga ndërhyrjet e 

PPK-së do të paraqitet 

në një nga dokumentaret 

e realizuara nga projekti. 

Berat; 4- Ndërtimi i sistemit ujësjellës, rrjetit të 

kanalizimeve dhe gjelbërimi i zonës në lagjen “Iliria” 

(mbrapa urës së Bunës), në bashkinë e Shkodrës; 5- 

Ndërtimi i qendrës komunitare shumëfunksionale “Për 

Familjen”, në bashkinë Shkodër; 6- Rikonstruksioni i 

kopshtit të Guerrilave në bashkinë e Shkodrës; 7- 

Sistemimi i shtratit të lumit të Lanës në zonën e 

Shkozës, në bashkinë e Tiranës; 8- Sistemimi dhe 

asfaltimi i zonës së banuar nga romët, pranë ish-njësisë 

ushtarake, Lanabregas, në bashkinë e Tiranës; 9- 

Ndërtimi i rrjetit elektrik Tu 110/20/6 Kv në zonën e 

banuar nga romët, pranë ish-njësisë ushtarake, 

Lanabregas, në bashkinë e Tiranës; 10- Rritja e sigurisë 

dhe mbrojtjes brenda zonës së banuar nga romët, 

pranë ish-njësisë ushtarake, Lanabregas, në bashkinë e  

Tiranës; 11- Sistemimi i kanalizimeve, shtrimi i rrugës së 

lagjes dhe ndriçimi në Nishtullë, në bashkinë e Durrësit; 

12- Sistemimi/pastrimi i rrjetit të kanalizimeve dhe 

rehabilitimi i rrugëve/ndriçimit te Çezma e Ferrës, në 

bashkinë e Durrësit; 13- Ndërtimi i rrjetit të 

kanalizimeve, ndriçimi i rrugës dhe pastrimi i kanalit të 

ujit në Kullë, në bashkinë e Durrësit. . 

- Janë përgatitur katër dokumentarë për të theksuar 

ndikimin e programit për sa i përket projekteve për 

përmirësimin e komunitetit. 

- Është përgatitur një dokumentar për të theksuar 

ndikimin e projekteve të zbatuara nga OSHC-të e 

romëve dhe egjiptianëve. 
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Rezultati 3 – 

Procedurat, 

modelet, 

mjetet dhe 

rregulloret 

janë hartuar 

dhe zbatuar 

bazuar në 

Qasjen e 

Integruar dhe 

Modelin e 

Ndryshimit të 

Sjelljes për të 

mbështetur 

aksesin më të 

mirë të 

komuniteteve 

rome dhe 

egjiptiane në 

shërbimet 

bazë dhe për 

të nxitur një 

shoqëri 

tolerante dhe 

gjithëpërfshir

ëse në 

Shqipëri. 

Dokumentet e 

politikave të Qasjes 

së Integruar dhe 

Modelit të 

Ndryshimit të 

Sjelljes në ofrimin e 

shërbimit 

gjithëpërfshirës. 

 

Nëpunësit civilë në 

nivel qendror dhe 

lokal dhe ofruesit e 

shërbimit e kanë 

integruar Modelin e 

Ndryshimit të 

Sjelljes në 

shërbimet e ofruara 

për R dhe E. 

Plani i Veprimit 
për Integrimin e 
Romëve dhe 
Egjiptianëve 
2016-2020. 

Nuk 

disponohet 

1. Tërësia e 

dokumenteve të 

përgatitura për qasjen e 

integruar dhe modeli i 

ndryshimit të sjelljes 

(udhëzimet, paketa e 

instrumenteve dhe 

procedurat për të 

zbatuar programet e 

integruara arsimore, 

sociale dhe 

shëndetësore) i 

përgatitur, negociuar 

dhe përshtatur nga 

MMSR-ja. 

2. Hendeku mes raportit 

të grave dhe burrave 

romë dhe egjiptianë që 

kanë akses në shërbimet 

sociale bazë dhe në 

arsimin nëntëvjeçar 

krahasuar me pjesën 

tjetër të popullsisë është 

ulur me 2%. 

3. Të paktën 60% të 

romëve dhe egjiptianëve 

raportojnë përmirësim 

të sjelljeve të nëpunësve 

civilë dhe ofruesve të 

shërbimeve kundrejt 

komuniteteve R dhe E. 

4. Dokumentarë për të 

theksuar rezultatet e 

Studime dhe 

anketa të 

realizuara në 

kontekstin e 

programit. 

Raportet e 

monitorimit 

dhe 

vlerësimit të 

programit. 

Broshura me 

foto rreth 

performancë

s së masës 

përkatëse. 

 

Buletine 

tremujore 

që theksojnë 

aktivitetet e 

masës 

përkatëse 

dhe ndikimin 

e saj. 

Broshura për 

praktikat më 

të mira në 

fund të 

masës. 

Realizimi i 

Lëvizjet aktuale 

migratore të 

popullsisë rome 

dhe egjiptiane 

mund të ndikojnë 

procesin. 

- Vlerësimi i nevojave dhe Modeli Pilot i Shërbimeve 

Sociale të Integruara me Bazë në Komunitet (SHSIBK), 

të përfunduara në nëntor të vitit 2016. 

http://www.al.undp.org/content/albania/en/home/libr

ary/poverty/-integrated-community-based-social-

services-in-albania-to-addres/ 

- Një model i ndryshimit të sjelljes (MNS) për të 

ndryshuar qëndrimet dhe sjelljet e nëpunësve civilë, i 

përfunduar në shkurt të vitit 2017. Kurrikula e 

trajnimit dhe manuali për nëpunësit civilë, 

të përfunduara në mars të vitit 
2017.http://www.al.undp.org/content/albania/en/hom

e/library/poverty/-behavioral-change-modules-/ 

- Vlerësimi i ndikimit të modelit pilot të ndryshimit të 

sjelljes lidhur me përmirësimet e ofrimit të shërbimit 

për romët dhe egjiptianët në katër bashkitë e synuara, i 

cili përfundoi në korrik të vitit 2018 ilustron si më 

poshtë: 

“Ka përmirësime për sa i përket aksesueshmërisë në 

disa shërbimeve, sidomos në arsim, kujdesin 

shëndetësor dhe regjistrimin civil, me një progres të 

vogël në punësim dhe strehim. 80% e të anketuarve e 

vlerësuan cilësinë e shërbimeve publike si “regjistrimi 

civil” si të mirë dhe shumë të mirë; 92% e të anketuarve 

e vlerësuan “arsimin” si të mirë dhe shumë të mirë, 60% 

e të anketuarve e vlerësuan përmirësimin në shërbimet 

shëndetësore si të mirë dhe shumë të mirë”. 

 

- Janë përgatitur dhe publikuar 6 projekte buletinesh. 

- Janë përgatitur dhe publikuar online 16 dokumentare 

që theksojnë ndikimin e programit lidhur me: - aksesin 

http://www.al.undp.org/content/albania/en/home/library/poverty/-integrated-community-based-social-services-in-albania-to-addres/
http://www.al.undp.org/content/albania/en/home/library/poverty/-integrated-community-based-social-services-in-albania-to-addres/
http://www.al.undp.org/content/albania/en/home/library/poverty/-integrated-community-based-social-services-in-albania-to-addres/
http://www.al.undp.org/content/albania/en/home/library/poverty/-behavioral-change-modules-/
http://www.al.undp.org/content/albania/en/home/library/poverty/-behavioral-change-modules-/
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programit.  një sërë 

video-

ditarësh: Një 

ditë në jetën 

e një personi 

rom/egjiptia

n. 

e përmirësuar në shërbimet bazë; - masat aktive të 

tregut të punës që rrisin mundësitë për punësim; - 

gjenerimin e të ardhurave dhe bizneset e reja; - 

përmirësimin e infrastrukturës dhe aksesin në 

shërbimet bazë; - broshurën me foto të projektit, e cila 

është përgatitur dhe publikuar 

4 udhëtime për qëllime raportimi u organizuan 

përkatësisht në tetor të vitit 2017 dhe tetor të vitit 

2018 në 4 qytetet e mbuluara nga projekti dhe pas këtij 

aktiviteti u publikuan 30 artikuj që trajtonin disa 

ndërhyrje të projektit ESERE lidhur me fuqizimin e 

romëve dhe egjiptianëve  

Janë organizuar 3 emisione televizive me TV Adria në 

Durrës dhe 2 të tjerë me Televizionin Kombëtar 

Shqiptar me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Romëve 

2018 dhe Ditës Kombëtare të Egjiptianëve 2018. 

 

Rezultati 4 – 

Zbatimi, 

monitorimi 

dhe vlerësimi 

i Planit 

Kombëtar të 

Veprimit për 

Integrimin e 

Romëve dhe 

Egjiptianëve 

në 

Republikën e 

Shqipërisë, 

2015-2020, 

përmes 

mbështetjes 

së ofruar në 

Analiza e situatës së 

R dhe E në çdo 

sektor të PKVIRE 

2016-2020. 

 

Ngritja e 

strukturave në nivel 

qendror dhe lokal, 

si dhe hartimi, 

zbatimi dhe 

monitorimi i 

përgjigjeve ndaj 

politikave 

gjithëpërfshirëse 

nga ministritë e 

Plani Kombëtar i 

Veprimit për 

Romët dhe 

Egjiptianët, 

2016-2020 

 

 

Nuk disponohet 

 

 

 

Monitorim i 

kufizuar i 

raportuar në 

periudhën 

2010-2015. 

 

Nuk 

disponohet 

1. Të dhëna të 
kategorizuara për romët 
dhe egjiptianët të 
disponueshme për çdo 
sektor të PKVIRE 2015-
2020. 

 

 

2. Sistemi ROMALB i 
mbledhjes së të dhënave 
në nivel kombëtar dhe 
lokal është përmirësuar, 
përditësuar dhe është 
funksional. 

Sistemi i 

monitorimit 

dhe 

raportimit 

ROMALB. 

 

Raportet e 

monitorimit 

dhe 

vlerësimit të 

programit. 

 

 

MMSR 

angazhohet me 

efikasitet në 

dialog me 

ministritë e linjës 

dhe qeverisjen 

vendore për 

zbatimin e 

PKVIRE. 

  

Mungesa e 

pajisjeve dhe 

logjistikës në 

nivel lokal mund 

të përbëjë një 

- Tre progres-raporte vjetore për PKVIRE janë 
përgatitur me mbështetjen e projektit së bashku me tre 
raporte vlerësimi për nivelin e zbatimit të PKVIRE. 

 

- Treguesit e kategorizuar për romët dhe egjiptianët 

janë të disponueshëm për çdo sektor të PKVIRE 2016-

2020 në sistemin ROMALB, dhe janë hartuar me 

ministritë e linjës dhe institucionet vendore. 

- Sistemi elektronik i mbledhjes së të dhënave ROMALB 

është riaktivizuar, përditësuar dhe aktualisht është 

funksional. 

- 14 seanca trajnimi u organizuan për nëpunësit civilë 

mbi zbatimin dhe monitorimin e PKVIRE 2016-2020. 

240 zyrtarë civilë u trajnuan dhe mentoruan në nivel 

kombëtar dhe lokal gjatë viteve 2016-2019. 
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nivel 

kombëtar, 

rajonal dhe 

lokal. 

linjës. 

 

Janë iniciuar dhe 

zbatuar përgjigjet e 

politikave që 

promovojnë 

përfshirjen e R dhe 

E. 

 

 

Nuk disponohet 

 

3. Komiteti 
Ndërministror për 
përfshirjen e R dhe E 
funksionon me efikasitet. 

 

4. Është ngritur dhe 
është aktiv forumi i 
koordinimit 
shumëpalësh përfshirë 
gjithashtu edhe 
ekspertët që 
përfaqësojnë të paktën 6 
fusha të ndryshme 
kërkimi, sipas 
prioriteteve për 
përfshirjen e R dhe E në 
PKVIRE 2015-2020. 

 

 

5. Modeli i strehimit 
social për përfshirjen e R 
dhe E në Shqipëri 
funksionon ligjërisht dhe 
teknikisht. 

 

 

6. Numri i sfidave të 
identifikuara dhe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progres-

raporti për 

zbatimin e 

Planit 

Kombëtar të 

Veprimit për 

Integrimin e 

Romëve dhe 

Egjiptianëve, 

2015-2020 

(PKVIRE) 

sfidë për 

përdoruesit e 

sistemit ROMALB. 

- U organizua një seminar për ngritjen e kapaciteteve 

me 17 pika kontakti nga ministritë e linjës. 

- U organizua një seminar për ngritjen e kapaciteteve 

me pikat e kontaktit nga ministritë e linjës (8) dhe 

bashkitë (20) më 17 janar 2018. 

- 15 OSHC R/E u trajnuan dhe mentoruan mbi 

monitorimin e zbatimit të PKVIRE. 

- MSHMS-ja është asistuar në përgatitjen e progres-

raporteve të viteve 2016/2017/2018 për zbatimin e 

PKVIRE. 

- Në 31 janar 2019, u organizua një seancë trajnimi me 

17 përfaqësues nga bashkitë, Drejtoritë Rajonale të 

Shëndetit, Drejtoritë Arsimore Rajonale, Shërbimi 

Social Shtetëror, Drejtoritë Rajonale të Punësimit. 

- U organizua një seminar konsultativ me pikat e 

kontaktit dhe ministritë e linjës në 16 janar 2019. 

- Është përgatitur një panel i lidhur me sistemin 

ROMALB. Qëllimi i panelit është të ndajë me publikun 

të dhëna që kanë lidhje me treguesit e rëndësishëm të 

PKVIRE.  

 

- Tre takime të GMIP të realizuara në 24 shkurt 2016, 

29 shtator 2016 dhe 27 prill 2017.  

-134 nëpunës civilë u trajnuan për reformën e kujdesit 

social si dhe për të ofruar shërbimet e duhura për 

romët dhe egjiptianët.  

Gjashtë (6) forume lokale tematike të koordinimit 
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përgjigjet e politikave të 
ofruara gjatë takimeve 
ndërministrore. 

shumëpalësh janë ngritur dhe janë funksionale në 

Shkodër, Berat, Durrës dhe Tiranë pas problemeve të 

hasura me regjistrimin civil, arsimin gjithëpërfshirës, 

shëndetin dhe strehimin. 

Problemet e ndjekura nga FSHGI-të: Problemi i 

tuberkulozit në komunitetet e Nishtullës dhe Çezmës së 

Ferrës në Durrës; regjistrimi civil në Shkodër; 

privatizimi dhe legalizimi i shtëpive të 34 familjeve 

rome në Nishtullë dhe Kullë në Durrës; Ofrimi i 

shërbimit të transportit për në shkollë për fëmijët e 

Lanabregasit nga kompleksi i ri i strehimit social në 

shkollën “Anrokli Kostallari”; diferencimi në shkollën 

“Avdyl Avdia” në Berat dhe integrimi i fëmijëve romë 

në shkolla publike; 

Përgjigjet e politikave: 

1. Dy përgjigje për strehimin social të emergjencës 
janë zhvilluar dhe zbatuar në Tiranë, një për 
Shkozën dhe një për zonën e Bregut të Lumit në 
bashkëpunim të ngushtë me bashkinë e Tiranës 

2. Urdhri Nr. 576, datë 16.12.2017 i Ministrisë së 
Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale për sistemin e 
referimit dhe shërbimet e shëndetit publik parësor 
pa pagesë. 

3. Urdhri Nr. 276, datë 30.12.2016 i Ministrisë së 
Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale për 
funksionimin e sistemit ROMALB. 

4. Vendimi Nr. 44, datë 26.04.2018 i Këshillit 
Bashkiak të Beratit për të subvencionuar tarifën e 
çerdheve për fëmijët romë dhe egjiptianë, krahas 
grupeve të tjera. 

5. Urdhri i Ministrisë së Arsimit dhe Sporteve për 
ofrimin e teksteve shkollore falas për nxënësit 
egjiptianë të shkollave nëntëvjeçare (krahas 
romëve). 

6. Urdhri i Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë 
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për arsimimin pasuniversitar. 

7. Bashkia Berat dhe Drejtoria Arsimore 

Rajonale e Beratit kanë mbyllur 

shkollën e segreguar “Avdyl Avdija” 

dhe fëmijët janë integruar në shkollën 

publike “Shaban Sollaku”. 

8. Ndryshimi i banesës së familjeve rome që jetojnë 
në Baraka në Shkodër, duke kapërcyer pengesat 
administrative; 

9. Duke nisur nga marsi i vitit 2018, kujdes 
gjinekologjik pa pagesë në spitalin Geraldina për 
gratë rome dhe egjiptiane, një ditë në javë. 

10. Miratimi i Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë 
për institucionalizimin e kurseve për përftimin e 
aftësive bazë për jetën dhe shkrimit e leximit. 

11. Ligji për strehimin social është votuar nga 
parlamenti.  

12. 4 plane vendore veprimi të miratuara (Tr, Dr, Br, 
Shk). 

 

Veprimtaria 1 

- Masa të 

përmirësuara 

dhe të 

diversifikuara 

për nxitjen e 

punësimit, të 

zhvilluara dhe 

të ofruara për 

gratë dhe 

burrat romë 

dhe 

egjiptianë për 

të rritur 

aftësitë dhe 

punësueshmë

1. Studim mbi 

nevojat e 

punësimit, 

aspiratat, aftësitë 

dhe fushat ku 

nevojitet 

mbështetje e 

menjëhershme për 

komunitetet R dhe 

E në zonat e 

synuara, me të 

dhëna të 

diferencuara (gjinia, 

mosha, 

vulnerabiliteti). 

Nuk ka studim 
të 
disponueshëm 
në vendet e 
projektit/zonat 
e synuara.   
 
Studim për 

vlerësimin e 

nevojave të 

komuniteteve 

rome dhe 

egjiptiane në 

Shqipëri, 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Një studim i realizuar 
mbi situatën e punësimit 
të komuniteteve R dhe E 
në zonat e synuara (Viti 
1). 

2. Kurrikula trajnimi të 
disponueshme, të 
testuara dhe të përfshira 
në kurrikulat e trajnimit 
të QFP-ve (Viti 1). 

3. Janë vënë në zbatim 
dhe janë pilotuar të 
paktën 5 masa punësimi 
të tilla si: formimi në 
punë/profesional; 
gjenerimi i të ardhurave: 

Publikimi/Di

sponueshmë

ria e 

studimit.  

 

Disponuesh

mëria dhe 

publikimi i 

kurrikulës së 

trajnimit 

(Viti 1). 

 

Raportet e 

Anketa për të 

matur 

ndryshimet në 

shkallën e 

varfërisë së 

popullsisë së 

synuar do të 

realizohet para 

dhe pas 

ndërhyrjes. 

 

Rreziqet: 

 

- “Hartëzimi i aftësive, mundësive të punësimit dhe 

sipërmarrjes së komuniteteve rome dhe egjiptiane në 

bashkitë e Tiranës, Durrësit, Shkodrës dhe Beratit”, 

është publikuar dhe është i disponueshëm me të dhëna 

të diferencuara (gjinia, mosha, vulnerabilitetet), (Viti 1: 

Nëntor 2016) 

Kurrikulë trajnimi e hartuar si kurs për përfitimin e 

aftësive për jetën dhe shkrimit e leximit për grupet e 

synuara vulnerabël dhe analfabetë, përfshirë R dhe E 

dhe që konsiston në: 1. Libri i studentit me modulet (i) 

Aftësitë bazë të shkrimit dhe leximit (ii) Aftësitë 

numerike bazë (iii) Qytetari (iv) Arsim profesional; 2. 

Libri i mësuesit dhe 3. Matrica e kursit (Viti 2: maj 

2017).    
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rinë e tyre. 

 

 

2. Kurrikula trajnimi 

të hartuara dhe të 

disponueshme për 

QFP-të.  

 

3. Janë hartuar dhe 

zbatuar disa masa 

për nxitjen e 

punësimit për 

burrat dhe gratë R 

dhe E. 

 

4. Numri i grave dhe 

burrave romë dhe 

egjiptianë që marrin 

pjesë në masat për 

nxitjen e punësimit. 

 

5. Ndryshimi në 

shkallën e 

punësimit të grave 

dhe burrave romë 

dhe egjiptianë që 

kanë marrë pjesë në 

ndërhyrjet e 

projektit krahasuar 

me një grup 

kontrolli, 4 dhe 12 

muaj pas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

praktika profesionale për 
të diplomuarit në 
sektorin publik dhe 
privat; punësimi në 
punët publike; punësimi i 
subvencionuar, (Vitet 1, 
2, 3). 

3. Të paktën një nga 
masat e nxitjes së 
punësimit është pilotuar 
në kuadër të projektit, e 
përfshirë në masat e 
zbatuara nga SHKP-ja 
(Vitet 2, 3). 

250 përfitues R dhe E 
nga MNP. 

Të paktën 30 praktika 
profesionale të ofruara 
për të sapo diplomuarit; 

Të paktën 100 R dhe E të 
punësuar në punët 
publike. 

Të paktën 10 
sipërmarrës R dhe E në 
çdo rajon janë 
mbështetur me 
grante/pajisje për 
bizneset e reja. 

5. Rritje vjetore me 5% e 
burrave dhe grave R dhe 
E që kanë marrë pjesë në 
MNP-të në katër rajonet 
e përzgjedhura. (Vitet 1, 

vlerësimit të 

punësimit 

dhe masat 

për 

zhvillimin e 

aftësive. 

 

Vendim për 

të zbatuar 

dhe 

përfshirë një 

nga MNP-të 

te SHKP-ja.   

 

Raportet e 

monitorimit 

dhe 

vlerësimit të 

programit. 

 

Të dhënat 

administrati

ve të 

mbledhura 

nga SHKP-ja. 

 

Sistemi 

ROMALB. 

Gatishmëria për 

të bashkëpunuar 

e autoriteteve 

publike përkatëse 

(SHKP, AKAFP, 

NJQV-të). 

 

Gatishmëria e 

sektorit privat 

për të 

ndërvepruar. 

 

Gatishmëria/moti

vimi i përfituesve 

R dhe E për të 

marrë pjesë në 

masat e nxitjes të 

punësimit. 

 

Përkeqësim i 

mjedisit 

makroekonomik. 

Ligji për nxitjen e 

punësimit 

parashikon masa 

që nuk lënë 

hapësirë për 

përmirësim të 

vazhdueshëm. 

- Janë hartuar dhe zbatuar 7 programe të nxitjes së 

punësimit: 1. Formimi në punë, 2. Punësimi i 

subvencionuar, 3. Skema e kombinuar, 4. Programi i 

praktikave profesionale, 5. Programi i gjenerimit të të 

ardhurave, 6. Punët publike dhe 7. Tregtarët e vegjël 

(Viti 1: shtator 2016 deri në vitin 4: maj 2019). 

- Skema e Punëve Publike u zbatua me Eco Tirana dhe 

bashkinë e Tiranës në formën e një Programi Transitor 

për Ricikluesit Romë dhe Egjiptianë në Tiranë për të 

futur në tregun e punës 50 riciklues informalë R dhe E 

të mbështetur nga ESERE dhe 4 R/E në administratën e 

TPR-së: një koordinues social dhe 3 inspektorë në 

terren. 3 R/E të tjerë ishin pjesë e programit tradicional 

të nxitjes së punësimit të subvencionuar nga ESERE, por 

në punët publike të bashkisë Shkodër (Viti 3: prill 2018 

deri në vitin 4: prill 2019). 

- 883 R/E morën pjesë në një nga 7 programet e nxitjes 

së punësimit të projektit ESERE ose u ndërmjetësuan 

për punësim.  

- 72 R dhe E përfituan nga Trajnimi për Gjenerimin e të 

Ardhurave, ndërsa 61 u mbështetën me mjete dhe 

pajisje për të nisur dhe zhvilluar një biznes (në Tiranë: 

34, në Durrës: 15, në Shkodër: 3, në Berat: 9).  

- 256 janë përfitues të rrobave të përdorura ose të reja 

sipas skemës së Tregtarëve të Vegjël për të shitur si 

tregtarë të vegjël ambulatorë. 

- 172 R/E përfituan nga programi për formimin në 

punë. 

- 30 R/E përfituan nga programi i punësimit të 

subvencionuar. 
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përfundimit të 

ndërhyrjes. 

 

6. Numri i stafit të 

trajnuar në SHKP 

dhe te partnerë të 

tjerë për të zbatuar 

MNP-të. 

 

7. Numri i 

ndërmjetësuesve/m

entorëve të 

punësimit lokalë që 

janë trajnuar dhe 

vendosur në zyrat e 

SHKP-së. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Në vitin 2015, 
180 R dhe E 
morën pjesë 
në MNP. 
 

2, 3) 

6. Të paktën 100 anëtarë 
të stafit të SHKP-së dhe 
institucioneve të tjera 
janë trajnuar për 
zbatimin dhe 
monitorimin e MNP-ve 
që shënjestrojnë gratë 
dhe burrat romë dhe 
egjiptianë. (Vitet 1,2). 

7. Të paktën 4 
ndërmjetës/mentorë të 
punësimit lokalë dhe një 
kombëtar janë vendosur 
në zyrat e SHKP-së (Vitet 
1, 2, 3). 

- 2 R/E përfituan nga skema e kombinuar. 

- 40 praktikantë (të sapo diplomuar, studentë të 

universiteteve dhe të diplomuar nga shkolla e mesme) 

morën pjesë në programin e praktikave profesionale. 

- 57 R/E nga Tirana morën pjesë në skemën TPR  

- Janë hartuar 5 module trajnimi për nëpunësit publikë 

të SHKP-së me qëllim përmirësimin e shërbimeve që i 

ofrohen komuniteteve vulnerabël. Trajnimi u zhvillua 

gjatë periudhës janar-shkurt 2018. 

- U trajnuan dhe u vendosën në zyrat e SHKP-së 4 

ndërmjetës të punësimit lokalë dhe një mentor 

kombëtar (2B/3G). 

 

Veprimtaria 

2- Rritja e 

pjesëmarrjes 

së grave dhe 

burrave romë 

dhe 

egjiptianë në 

proceset e 

zhvillimit lokal 

1. Numri i 

organizatave aktive 

të shoqërisë civile 

të drejtuara dhe 

menaxhuara nga R 

dhe E. 

 

 

2. Numri i forumeve 

aktive të këshillimit 

të komunitetit të 

drejtuara dhe 

menaxhuara nga 

Nuk ka studime 

të 

disponueshme. 

Nuk 

disponohet 

1. Minimumi 20 

organizata kanë rritur 

njohuritë dhe aftësitë e 

tyre mbi zhvillimin 

gjithëpërfshirës 

nëpërmjet një sërë 

trajnimesh. 

2. Minimumi 20 

masa/aktivitete vetë-

ndihmuese do të 

gjenerohen, përzgjidhen 

dhe zbatohen në secilën 

bashki pilot. 

3. Minimumi 20 anëtarë 

Vendimet e 

Këshillave 

Bashkiakë. 

 

Të dhënat 

administrati

ve të 

mbledhura 

nga MMSR-

ja. 

 

Studime dhe 

Angazhim i 

vazhdueshëm i 

qeverisë 

qendrore dhe 

vendore për 

përfshirjen 

sociale dhe 

integrimin e 

komuniteteve 

rome dhe 

egjiptiane. 

 

Qeverisja 

vendore është e 

U përgatit një vlerësim i kapaciteteve dhe nevojave për 
trajnim të OSHC-ve rome dhe egjiptiane, përfshirë 
OSHC-të e drejtuara nga gratë dhe një set prej 10 
modulesh trajnimi ju shpërnda 50 aktivistëve dhe 
përfaqësuesve të OSHC-ve të romëve dhe egjiptianëve. 
Nëpërmjet një thirrjeje të hapur për propozime, 
projekti krijoi partneritete dhe ofroi grante në kuadrin 
e zhvillimit të kapaciteteve për 20 (njëzet) propozime 
projektesh.  

- Gjatë periudhës janari 2016 - qershor 2019 janë 
zbatuar 126 aktivitete të mobilizimit të komunitetit dhe 
aktivitete vetë-ndihmuese në katër bashkitë e synuara 
me pjesëmarrjen e aktivistëve romë dhe egjiptianë, 
organizatave vendore dhe njësive të qeverisjes 
vendore. 

- 131 anëtarë (njëqind e tridhjetë e një) të stafit të 
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R&E. 

 

3. Ngritja e 

kapaciteteve për 

zhvillimin 

gjithëpërfshirës. 

 

 

4. Numri i nismave 

të drejtuara dhe 

zbatuara nga FKK-

të. 

 

 

 

 

 

5. Numri i 

nismave/masave 

nga planet vendore 

të veprimit dhe 

politikat e hartuara 

dhe zbatuara 

bashkërisht nga 

komunitetet R dhe 

E dhe NJQV-të. 

të stafit për secilën 

bashki do të rrisin 

kapacitetet e tyre mbi 

planifikimin me 

pjesëmarrje në nivel 

lokal, anti-diskriminimin 

etj. 

4. Mbështetje për të 
paktën 15 nisma për 
aktivizimin e të rinjve R 
dhe E. 

Do të organizohet të 
paktën një konferencë 
vjetore e OSHC-ve. 

Janë organizuar të 
paktën 2 vizita 
shkëmbimi mes OSHC-
ve. 

Rasti studimor 
gjithëpërfshirës për 
procesin e zbatimit të 
granteve nga OSHC-të do 
të përfshihet në 
dokumentarët e 
përgatitura nga projekti. 

 

anketa të 

realizuara në 

kontekstin e 

programit. 

 

Raportet e 

monitorimit 

dhe 

vlerësimit të 

programit. 

 

Të dhënat e 

projektit në 

nivel 

komuniteti. 

Raporte 

periodike 

vjetore të 

projektit. 

MM-të me 

NJQV-të për 

çdo rajon. 

Progres-

raportet e 

planeve 

kombëtare 

dhe vendore  

të veprimit 

për R dhe E. 

angazhuar në 

zbatimin e 

projektit në 

bashkëpunim me 

partnerët. 

 

Rreziqet: 

Qeverisja 

vendore nuk ka 

mjaftueshëm 

fonde për të 

zbatuar në 

shkallë të gjerë 

planet vendore të 

veprimit dhe 

politikat që 

synojnë romët 

dhe egjiptianët. 

 

Reforma 

administrative 

dhe territoriale 

mund të vonojë 

zbatimin; 

 

Angazhimi/motivi

mi i anëtarëve të 

komunitetit R 

dhe E për të 

marrë pjesë në 

njësive të qeverisjes vendore, në katër bashki (35 në 
Berat, 39 në Durrës, 27 në Shkodër dhe 30 në Tiranë), 
janë trajnuar mbi planifikimin strategjik me 
pjesëmarrje.  

- Pesëmbëdhjetë (15) nisma për aktivizimin e të rinjve 
janë zbatuar nga të rinjtë romë dhe egjiptianë. 

- Është organizuar një konferencë vjetore e OSHC-ve në 
31 tetor 2018 ku u paraqitën rezultatet e arritura dhe 
rekomandimet e nxjerra nga zbatimi i projektit të 
OSHC-ve të romëve dhe egjiptianëve. 

- Në nëntor të vitit 2017 dhe në mars të vitit 2018 u 
organizuan dy (2) vizita shkëmbimi ndërmjet OSHC-ve 
të romëve dhe egjiptianëve që operojnë në Tiranë, 
Durrës, Shkodër dhe Berat.  

- Është përgatitur/publikuar një dokumentar që tregon 
punën e realizuar nga OSHC-të e romëve dhe 
egjiptianëve. 
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FKK-të. 

 

Veprimtaria 

3- Akses i 

përmirësuar 

në shërbimet 

bazë dhe të 

barabarta dhe 

shoqëri 

shqiptare 

gjithëpërfshir

ëse. 

1. Shërbime sociale 

gjithëpërfshirëse të 

disponueshme dhe 

të aksesueshme nga 

komunitetet R dhe 

E. 

 

 

 

2. Ngritja e 

kapaciteteve të 

nëpunësve civilë në 

nivel qendror dhe 

lokal mbi modelin e 

ndryshimit të 

sjelljes në ofrimin e 

shërbimeve ndaj R 

dhe E.  

 

 

Nuk ka studime 

të 

disponueshme. 

Plani i 

Veprimit për 

Integrimin e 

Romëve dhe 

Egjiptianëve 

2015-2020. 

1. Në çdo bashki, janë 

integruar të paktën 3 

modele për arsimin 

gjithëpërfshirës dhe 

diferencimin, si dhe 

shërbimet sociale të 

integruara. 

 

 

2. Janë ngritur dhe janë 

aktive të paktën 4 qendra 

komunitare ndërkulturore 

me shërbime sociale të 

integruara. 

 

 

3. Janë përgatitur dhe 

zbatuar të paktën 4 

programe për shtrirjen e 

shërbimeve shëndetësore 

(trajtimi i hershëm, 

parandalimi i drogës, 

kontrolli i lindjeve, kujdesi 

foshnjor). 

4. Minimalisht 10 qytetarë 

janë regjistruar në secilën 

zonë pilot, në total 40, 

dhe janë iniciuar 

minimalisht 50 raste. 

Studime dhe 

anketa të 

realizuara në 

kontekstin e 

programit. 

 

Raportet e 

monitorimit 

dhe 

vlerësimit të 

programit. 

 

Të dhënat e 

projektit. 

Reforma 

territoriale dhe 

administrative 

mund të pengojë 

qëndrueshmërinë 

e shërbimeve 

sociale të 

integruara të 

pilotuara si dhe 

ofrimin e tyre nga 

NJQV-të. 

Në secilën bashki janë pilotuar 2 modele për arsimin 

gjithëpërfshirës dhe diferencimin dhe 1 për shërbimet 

sociale me bazë në komunitet (SHSIBK). 

Përmirësimi i aksesit në shërbime sociale përmes 

zbatimit të modelit të SHSIBK, i pilotuar që nga prilli i 

vitit 2017 në 4 qendra komunitare shumëfunksionale 

në Tiranë, Berat, Durrës dhe Shkodër, në bashkëpunim 

me bashkitë përkatëse. 

 

 Janë zbatuar 6 programe për shtrirjen e shërbimeve 

shëndetësore për kujdesin parësor dhe higjienën 

personale, tuberkulozin, kancerin e gjirit, planifikimin 

familjar dhe vaksinimin e fëmijëve etj. 

1771 rastet e përmirësimit të aksesit në shërbimet 
bazë: 

 

Regjistrimi civil: 80 (47F/33M) fëmijë të regjistruar, 
291 (144G/146B) individë përfitues të kartave të 
identitetit, 26 raste të mbështetjes së martesave të 
ligjshme, 10 raste të mbështetjes së kujdestarisë së 
fëmijëve, 22 divorce të ligjshme të përfunduara, 58 
individë të mbështetur me certifikata personale dhe 
familjare, 17 raste të përfunduara të transferimit të 
vendbanimit, 5 raste divorci të mbështetura. 

Strehimi social: 71 familje janë duke përfituar 
mbështetje përmes bonuseve të qirasë dhe 
programeve të tjera të strehimit social (68 familje kanë 
përfituar strehim social dhe bonus qiraje). 

Aksesi në kujdesin shëndetësor: 560 individë 
(309G/251B) janë pajisur me karta shëndeti, 277 
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5. Në bashkitë pilot, janë 

ngritur dhe janë aktive të 

paktën 4 shkolla si qendra 

komunitare. 

 

6. Programe të rishikuara 

të arsimit nëntëvjeçar me 

kohë të pjesshme sipas 

nevojave të R dhe E.  

7. Të paktën 20 persona 

në nivel bashkie (drejtori 

dhe institucione të 

ndryshme) dhe 3 persona 

në nivel ministrie kanë 

marrë pjesë në programin 

e zhvillimit të 

kapaciteteve për 

ndryshimin e sjelljes dhe 

dialog ndërkulturor. 

fëmijë dhe të rritur janë vaksinuar dhe regjistruar në 
qendrat e kujdesit shëndetësor. 

Kujdesi social: 48 familje janë mbështetur gjatë 
procesit të aplikimit dhe kanë përfituar nga pagesat e 
ndihmës ekonomike.  

Arsimi: 309 fëmijë të regjistruar në 
çerdhe/shkolla/kopshte. 

Janë zbatuar 6 programe për shtrirjen e shërbimeve 
shëndetësore për kujdesin parësor dhe higjienën 
personale, tuberkulozin, kancerin e gjirit, planifikimin 
familjar dhe vaksinimin e fëmijëve etj. 

 

4 shkolla si qendra komunitare të mbështetura dhe 
ngritura në Tiranë, Durrës, Berat dhe Shkodër. 

Modeli i shkollës si qendër komunitare është në zbatim 

në 4 shkolla fillore (Gjon Buzuku/Tiranë, Eftali 

Koçi/Durrës, Liria/Shkodër, Shyqyri Lakra/Berat). 1472 

studentë dhe rreth 784 prindër të përfshirë në 

aktivitete. 

Është rishikuar dhe përmirësuar programi i arsimit 
nëntëvjeçar me kohë të pjesshme; Është miratuar 
Urdhri i ri nr. 17, datë 09.05.2018 i MSHMS-së “Për 
procedurat e ndjekjes së arsimit të detyrueshëm nga 
nxënësit që nuk kanë ndjekur të paktën dy klasa të 
arsimit bazë dhe për arsimimin me kohë të pjesshme 
në arsimin bazë”.  

 
- Modeli i arsimit të hershëm nëntëvjeçar me kohë të 

pjesshme u mbështet në Shkodër, Berat dhe Durrës. Në 

total, 99 të rritur R/E të regjistruar, prej të cilëve gjatë 

periudhës 2016-2019, 52 të rritur përfunduan me 

sukses klasën e 9të, ndërsa 47 të tjerë po ndjekin 

rregullisht orët mësimore. U përfundua modeli i 
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ndryshimit të sjelljes (E-BCM) dhe kurrikula e trajnimit 

për nëpunësit civilë. 

Në bashkëpunim me ASPA-n u realizuan 5 seanca 

trajnimi mbi ndryshimin e sjelljes, u trajnuan 107 

zyrtarë publikë, 45 prej të cilëve përfituan formim në 

punë.  

Vlerësimi i ndikimit i modelit pilot për ndryshimin e 

sjelljes lidhur me përmirësimin në ofrimin e shërbimeve 

për romët dhe egjiptianët, përfundoi në korrik të vitit 

2018. 
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i Metodologjia e vlerësimit të progresit për zbatimin e PKVIRE bazohet në një shkallë vlerësimi me pesë pikë (0:5) për të matur se sa janë arritur apo sa parashikohet 

të arrihen objektivat strategjike të PKVIRE dhe treguesit përkatës në matricën e monitorimit. E njëjta metodologji u përdor për vlerësimin e PKVIRE në vitin 2016 

dhe 2017. Progresi në treguesit kryesorë vlerësohet bazuar në synimet e përcaktuara për vitin 2018, siç tregohet në raport.   
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