
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ky dokument i referohet të dhënave të mbledhura nga Observatori për të Drejtat e Fëmjëve (Obsetrvatori), 

Shoqata Kristiane e Grave Shqiptare (YWCA) dhe Qendra për të Drejtat e Njeriut në Shqipëri (CRCA). 
 
 Iniciativa për mbledhjen e të dhënave dhe publikimin e këtij dokumenti zhvillohet në zbatim të projektit 
 “ Cdo fëmijë Rom në kopsht”, realizuar në bashkëpunim me UNICEF në Shqipëri gjatë periudhës 2015-2016. 
 
Përmbajtja e këtij publikimi është përgjegjësi e Observatorit dhe nuk shpreh domosdoshmërisht opinionin e 
UNICEF. 
 
 
 

              
     

 

Fact sheet 

Nisma “ Çdo fëmijë Rom në Parashkollor” 

 

 



 
Observatori për të Drejtat e Fëmjëve (Obsetrvatori), Shoqata Kristiane e Grave Shqiptare (YËCA). 
Qendra për të Drejtat e Njeriut në Shqipëri (CRCA), në partneritet me UNICEF-Albania po zbatojnë 
nismën “ Çdo fëmijë Rom në Parashkollor” që prej Tetor 2013. Kjo nismë mbështetet financiarisht 
nga Zyra e Bashkëpunimit Zvicerin në Shqipëri dhe Korporata e Zhvillimit Austriak.  
 
Zbatimi nismës në çdo qark të Shqipërisë ka rezultuar me raste shumta suksesi të integrimit të fëmijëve 
Rom në Kopsht. Pavarësisht sfidave dhe vështirësive të hasura, në vitin e tretë të nismës janë 
regjistruar në kopsht 406 fëmijë Rom për periudhën Maj -Tetor 20161 nga numri total i fëmijëve të 
regjistruar 1364 fëmijë Rom të integruar si rezulat i zbatimit të nismës për 3 vite akademike (Tetor2013-
Shtator 2014, Prill 2014-Mars 2015, Maj -Tetor2016) ose 29.7%. Referuar studimit të Roma Mapping, 
numri total i fëmijëve Rom të grupmoshës 3-6 vjeç ishte 1451, ndërsa numri i fëmijëvë Rom të 
grupmoshës 3-6 vjeç që frekuentojnë kopshtin ishte 383 ose 26.4% gjatë vitit akademik 2011-20122 
 
 
Numri i fëmijëvë të regjistruar në kopsht 2011-20163 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Observatori dhe YWCA të dhëna për periudhën (Maj- Tetor 2016), CRCA të dhëna për periudhën( Gusht -

Tetor2016) 
2 Roma Mapping 2011, fq 29 
3 Kjo hartë është për qëllim ilustrimi dhe nuk shpreh domosdoshmërisht opinion e UNICEF/Observatori, në lidhje 

me statusin ligjor të ndonjë vendi apo territori apo në lidhje me caktimin e kufijve  



               

 

 

 

 

Fëmijë që ndjekin kopshtin 

Roma Mapping 2011 

Viti I (Tetor2013- Shtator2014)  

 Viti II (Prill 2015- Mars2016) 

  Viti III (Maj-Tetor 2016) 



Gjatë zbatimtit të vitit të tretë të nismës janë regjistruar në shkollë 375 fëmijë të moshavë të 

ndryshme4. Numri i fëmijë të regjistruar në shkollë ka ardhur duke u rritur  vit pas viti, në vitin e 

parë të nismës u regjistruan 74 fëmijë dhe në vitin e dytë  311 fëmijë.  

Numri i fëmijëve të regjistruar në arsimin e detyruar5 
 

      

                                                           
4 Observatori dhe YWCA të dhëna për periudhën (Maj- Tetor 2016), CRCA të dhëna për periudhën( Gusht -

Tetor2016) 
5 Kjo hartë është për qëllim ilustrimi dhe nuk shpreh domosdoshmërisht opinion e UNICEF/Observatori, në lidhje 

me statusin ligjor të ndonjë vendi apo territori apo në lidhje me caktimin e kufijve  

Fëmijë të regjistruar në arsimin e 

detyruar 

Viti I (Tetor2013- Shtator2014)  

 Viti II (Prill 2015- Mars2016) 

  Viti III (Maj-Tetor 2016) 



Një tjetër rast suksesi për tu vlerësuar është vaksimini i fëmijë Rom të identifikuar si tw pavaksinuar. 
Gjatë periudhës (Maj -Tetor janë vaksinuar 96 fëmijë Rom6. Gjatë tre viteve të nismës janë vaksinuar 
599 fëmijë. 
 Numrii fëmijëve të vaksinuar7 
 

  

                                                           
6 Observatori dhe YWCA të dhëna për periudhën (Maj- Tetor 2016), CRCA të dhëna për periudhën( Gusht -

Tetor2016) 
7 Kjo hartë është për qëllim ilustrimi dhe nuk shpreh domosdoshmërisht opinion e UNICEF/Observatori, në lidhje 

me statusin ligjor të ndonjë vendi apo territori apo në lidhje me caktimin e kufijve  

 

Fëmijë të vaksinuar 

Viti I (Tetor2013- Shtator2014) 

 Viti II (Prill 2015- Mars2016) 

  Viti III (Maj-Tetor 2016) 



Gjatë zbatimit të nismës, kemi identifikuar fëmijë Rom të paregjistruar në gjendjen civile. Ky 

fenomen ka rezultuar si një nga pengesat kryesore në integrimin e fëmijëve Rom në kopsht. Në total 

janë idenfitikuar 471 fëmijë Rom të paregjistruar në gjendjen civile.8 Referuar studimit të Roma 

Mapping ishin identifikuar 389 fëmijë të paregjistruar në gjendjen civile9. 

Numri i fëmijëve të identifikuar si të paregjistruar në gjendjen civile10 

 

                                                           
8 Observatori dhe YWCA të dhëna për periudhën (Maj- Tetor 2016), CRCA të dhëna për periudhën( Gusht -

Tetor2016) 
9 Roma Mapping 2011, fq 19 
10 Kjo hartë është për qëllim ilustrimi dhe nuk shpreh domosdoshmërisht opinion e UNICEF/Observatori, në lidhje 

me statusin ligjor të ndonjë vendi apo territori apo në lidhje me caktimin e kufijve  

 

 

Fëmijë të paregjistruar në gjendjen 

civile 

Roma Mapping 2011 

Viti I (Tetor2013- Shtator2014)  

 Viti II (Prill 2015- Mars2016) 

  Viti III (Maj-Tetor 2016) 

 



 
Një proces i suksesshem ka rezultuar regjistrimi i fëmijëve Rom të identifikuar si të paregjistruar në 
gjendjen civile. Gjatë zbatimit të nismës janë regjistruar 220 fëmijë në gjendjen civile. Numri i fëmijëve 
Rom të regjistruar në vitin e  pare ishte (44 fëmijë Rom), vitin e dytë (148 fëmijë Rom) dhe 28 fëmijë 
Rom gjatë periudhës (Maj- Tetor 2016)11 
Numri i fëmijëve Rom të regjistruar në Gjendjen Civile12 
 

    

                                                           
11 Observatori dhe YWCA të dhëna për periudhën (Maj- Tetor 2016), CRCA të dhëna për periudhën (Gusht -

Tetor2016) 
12 Kjo hartë është për qëllim ilustrimi dhe nuk shpreh domosdoshmërisht opinion e UNICEF/Observatori, në lidhje 

me statusin ligjor të ndonjë vendi apo territori apo në lidhje me caktimin e kufijve  

 

 

Fëmijë të regjistruar në gjendjen civile 

Viti I (Tetor2013- Shtator2014)  

 Viti II (Prill 2015- Mars2016) 

  Viti III (Maj-Tetor 2016) 



Gjatw realizimit tw nismws pwr pwrfshirjen e fëmijëve Rom në kopsht është kushtuar një vëmendje 
e veçantë ndaj komunitetit dhe prindërve Rom. Gjatë vitit të parë të nismës janë kontaktuar 
periodikisht 9636 prindër Rom me qëllim informimin e tyre mbi rëndësinë e fëmijëve që në moshë të 
hershme. Në krahasim me vitin e parë (2162 prindër të kontaktuar)numri i prindërve Rom të 
kontaktuar në vitin e dytë(5963) është rritur me 26.8%. Gjatë zbatimti të vitit të tretë të nismës u 
kontaktuan në familje 1614 persona nga komuniteti Rom13 
Numri i personave të kontaktuar në familje14 
 

  

                                                           
13 Observatori dhe YWCA të dhëna për periudhën (Maj- Tetor 2016), CRCA të dhëna për periudhën (Gusht -

Tetor2016) 
14 Kjo hartë është për qëllim ilustrimi dhe nuk shpreh domosdoshmërisht opinion e UNICEF/Observatori, në lidhje 

me statusin ligjor të ndonjë vendi apo territori apo në lidhje me caktimin e kufijve  

 

 

Persona të kontaktuar në famlje 

Viti I (Tetor2013- Shtator2014)  

 Viti II (Prill 2015- Mars2016) 

  Viti III (Maj-Tetor 2016) 



Gjatë zbatimit të nismës, një rëndësi të veçantë i kemi kushtuar prindërve të komunitetit Rom. Në 
total janë ngritur 149 Klube Prindërish. Në kemi realizuar takime periodike me prindër Rom dhe jo 
Rom duke ndarë me ato, informacione mbi rëndësinë e arsimit të hershëm të fëmijëve. Në vitin e tretë 
të nismës janë realizuar 69 Klube Prindërimi15. 
 
Numri i Klubeve të Prindërimit16     
                                                      

            

                                                           
15 Observatori dhe YWCA të dhëna për periudhën (Maj- Tetor 2016), CRCA të dhëna për periudhën (Gusht -

Tetor2016) 
16 Kjo hartë është për qëllim ilustrimi dhe nuk shpreh domosdoshmërisht opinion e UNICEF/Observatori, në lidhje 

me statusin ligjor të ndonjë vendi apo territori apo në lidhje me caktimin e kufijve  

 

Klubet e Prindërimit 

Viti II (Prill 2015- Mars2016) 

  Viti III (Maj-Tetor 2016) 



Gjatë zbatimit të nismës “Cdo fëmijë Rom në Parashkollor” janë realizuar disa takime, workshope 
dhe forume diskutimi. Numri i personave pjesëmarrës dhe të trajnuar nga takimet e realizuara në 
kuadër të projektit është 457717  
 
Numri i personave të trajnuar në kuadër të projektit18 
 

       

                                                           
17  Observatori dhe YWCA të dhëna për periudhën (Maj- Tetor 2016), CRCA të dhëna për periudhën (Gusht -

Tetor2016) 
18 Kjo hartë është për qëllim ilustrimi dhe nuk shpreh domosdoshmërisht opinion e UNICEF/Observatori, në lidhje 

me statusin ligjor të ndonjë vendi apo territori apo në lidhje me caktimin e kufijve  

 

 

Persona të trajnuar nga projekti 

Viti I (Tetor2013- Shtator2014)  

 Viti II (Prill 2015- Mars2016) 

  Viti III (Maj-Tetor 2016) 



 
Në kuadër të zbatimit të nismës “Cdo fëmijë Rom në Parashkollor” kemi realizuar vizita periodike në 
kopshte dhe shkolla. Numri i vizitave gjatë perioudhes së zabtimit të nismës në vitin e tretë është 
268519 
Numri i vizitave në kopshte dhe shkolla20 

 
 
 
    

 

                                                           
19 Observatori dhe YWCA të dhëna për periudhën (Maj- Tetor 2016), CRCA të dhëna për periudhën (Gusht -

Tetor2016) 
20 Kjo hartë është për qëllim ilustrimi dhe nuk shpreh domosdoshmërisht opinion e UNICEF/Observatori, në lidhje 

me statusin ligjor të ndonjë vendi apo territori apo në lidhje me caktimin e kufijve 

Numri  i vizitave në Kopshte 

Viti I (Tetor2013- Shtator2014)  

 Viti II (Prill 2015- Mars2016) 

  Viti III (Maj-Tetor 2016) 


