
                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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” (Viti III) 

 



 
Observatori për të Drejtat e Fëmjëve (Obsetrvatori), Shoqata Kristiane e Grave Shqiptare (YWCA), 
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 i nimës në gjithë Shqipërinë ka rezultuar i sukseshshëm në procesin e integrimit të fëmijëve 
në kopsht. Pavarësisht sfidave dhe vështirësive të ndeshura gjatë viteve, janë regjistruar në kopsht 406 
fëmijë Rom1 

Numri i fëmijëve Rom të regjistruar në kopsht  2015-20162 

  

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

Tetor2016) 
2 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 



 

Gjatë vitit të tretë të zbatimit të nismës janë regjistruar 375 fëmijë në arsimin fillorë3. 

 Numri i fëmijë Rom të regjistruar në arsimin fillorë4 

 

 

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

Tetor2016) 
4 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 



Në kuadër të nismës kemi arritur rezultate pozitive në procesin e vaksinimit të fëmijëve Rom. Këtë vit 

janë vaksinuar 96 fëmijë Rom  referuar periudhës (Maj- Tetor 2016)5 

Numri i fëmijëve të vaksinuar6 

 

  

 

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

Tetor2016 
6 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 

 



Një tjetër sfidë me të cilën jemi ndeshur gjatë zabatimit të nismës ka qenë regjistrimi i fëmijëve në 

gjendjen civile, janë 28 fëmijë të regjistruar në gjendjen civile gjatë periudhës së zbatimit të nismës  

(Maj-Tetor2016)7 

Numri i fëmjëve të regjistruar në gjendjen civile8 

  

 

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

Tetor2016 
8 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 



Nisma “Çdo fëmijë Rom në Prashkollor” i ka ksuhtuar një vëmendjen të veçantë Komunitetit dhe 

Prindërve Rom. Gjatë kësaj periudhe janë kontaktuar 1614 përsona nga komuniteti Rom9. 

Numri i personave të kontaktuar në familje10 

  

 

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

Tetor2016 
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 



Gjatë zbatimit të nismës një vëmëndjen të veçantë kanë pasur prindërit Rom. Janë realizuar 

periodikisht takime më prindër Rom dhe jo Rom duke ndarë me ta rëndësinë e arsimimit të 

hershëm të fëmijëve. Gjatë kësaj periudhe janë realizuar 69 Klube Prindërimi11  

Numri i Klubeve të Prindërimit12 

  

                                                           
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 

 



Në kuadër të nismës ”Çdo fëmijë Rom në Parashkollor” janë realizuar takime dhe forume 

diskutimi. Numri i personave pjesëmarrës dhe të trajnuar nga nisma është 1512 persona13 

Numri i personave të trajnuar nga nisma14 

 

                                                           
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 



Në kuadër të nismës “Çdo fëmijë Rom në Parashkollor” janë realizuar vizita periodike në 

institucionet e arsimit fillor. Numri  vizitave të realizuara në vitin e tretë të nismës është 525 vizita 

në kopshte dhe shkolla15. 

Numri i vizitave në koshte dhe shkolla16 

   

                                                           
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 



Gjatë zbatimit të nismës ”Çdo fëmijë Rom në Parashkollor” janë mbështetur më material mësimore 

628 fëmijë Rom, të cilët frekuentojnë kopshtin dhe shkollën17 

Numrii fëmijëve që u mbështetën më materiale mësimore18 

 

                                                           
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 


