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Hyrje  
 
Komunitetet rome dhe egjiptiane në Shqipëri vazhdojnë të përballen me kushte shumë të 
vështira të jetesës, përjashtimin social dhe diskriminime të shpeshta, veçanërisht në lidhje me 
aksesin në shëndetësi, mbrojtjen sociale, arsimin, punësimin dhe strehimin. Gjatë periudhës 
2011-2014, numri i fëmijëve romë të regjistruar u rrit 7.8%, nga 1.156 fëmijë në vitin 2011 në 
1.246 fëmijë në vitin 20141. Numri i fëmijëve romë të cilët ndjekin arsimin parashkollor u rrit 
79.1% nga vitet 2011 deri më 2014. Në vitin 2011, 383 fëmijë romë ndiqnin arsimin parashkollor, 
ose 26% e fëmijëve të regjistruar, ndërsa në vitin 2014 numri i fëmijëve romë që ndiqnin arsimin 
parashkollor arriti 686 fëmijë, ose 55% e fëmijëve të regjistruar. Angazhimi dyvjeçar i projektit të 
financuar nga UNICEF-i "Çdo fëmijë rom në kopsht", dhe zbatuar nga një rrjet kombëtar prej tri 
OJF ka kontribuar pozitivisht në përmirësimin e qasjes së fëmijëve romë në arsimin e hershëm. 
Projekti ka ndikuar në hartimin e politikave, si në nivel qendror ashtu edhe në atë lokal, në lidhje 
me përfshirjen sociale të komunitetit rom. Gjithashtu ka kontribuar në rritjen e regjistrimit dhe 
frekuentimit nga ana e fëmijëve romë të arsimit parashkollor dhe shkollor duke përdorur mjete 
efektive si, për shembull, "klubet e prindërve" (Klubet e prindërve në kopshtin e fëmijëve). Ky 
mjet ka bërë të mundur ndryshimin e mentalitetit dhe rritjen e pjesëmarrjes së familjeve rome 
në edukimin e hershëm të fëmijëve të tyre dhe në krijimin e një "modeli prindëror". Përveç 
kësaj, ka kontribuar në konsolidimin e rolit të OJF-ve për të mundësuar përfshirjen e hershme të 
fëmijëve romë në arsimin e parashkollor. 
 

Historiku 
 
Shqipëria ka ende shumë për të bërë në përforcimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut, duke 
përfshirë qytetarët romë dhe grupet e tjera të cenueshme në gjirin e shoqërisë shqiptare. 
Ekziston një marrëveshje e përgjithshme mbi përpjekjet për përmirësimin e përfshirjes sociale 
dhe qasjes në arsim dhe shëndetësi të romëve, por deri më sot nuk ka prodhuar efekte 
rrënjësore për ndryshimin e gjendjes ekzistuese. 
 
Fëmijët romë nuk janë plotësisht të integruar në sistemin e arsimit, një situatë që shkakton 
papunësi dhe përjashtim social2. Sipas një studimi mbarëkombëtar mbi fëmijët e rrugës (prill 
2015) mbi 2500 fëmijë, kryesisht romë dhe egjiptianë, jetojnë dhe/ose punojnë në rrugë. Nga 
ana tjetër, shkalla e regjistrimit të fëmijëve romë në sistemin arsimor, pavarësisht se ka njohur 
rritje, konsiderohet në përgjithësi e ulët për shkak të braktisjes së lartë e cila tejkalon normën. 
Rreth 42% e fëmijëve romë ndjekin arsimin parashkollor (3-6 vjeç), por vetëm 16.1% mbarojnë 
shkollën e mesme, 2.1% janë me arsim të mesëm, dhe 0.3% janë me arsim universitar. 40.3% e 
popullsisë rome është analfabete. 
 
Fondacioni Soros (OFSA)3 ka kryer një census mbi popullatën rome në vitin 2014. Sipas 
rezultateve të regjistrimit, rreth 21 për qind e romëve jetojnë në Tiranë, 20 për qind në Korçë, 

                                                 
1 The 2011 mapping of Roma Children e kryer nga UNICEF; The 2014 census of Roma children realizuar nga 
Fondacioni Soros. 
2
 Raporti i Progresit i KE 2015 http://ec.europa.eu/enlargement/countries/package/index_en.htm 

3
  Census 2014 http://www.osfa.al/publikime/censusi-i-banesave-dhe-popullsise-rome 
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19 për qind jetojnë në Fier dhe gati 13 për qind në Elbasan. Niveli i analfabetizmit, sipas këtij 
censusi prek 49 për qind të popullsisë rome duke filluar nga mosha 6 vjeç e lart. Rreth 51 për 
qind e të gjithë romëve mbi 18 vjeç janë krejtësisht analfabetë, ndërsa analfabetizmi është 
hasur kryesisht te femrat rome duke arritur deri në 52 për qind. Sipas këtij censusi, të vitit 2014, 
vetëm 12.2 për qind e popullsisë rome ka ndjekur shkollën, ndërsa 48.2 për qind është e 
pashkolluar.  
 
Pavarësisht nga disa përmirësime mbi pabarazitë shëndetësore me të cilat përballen romët, siç 
janë fushatat e vaksinimit, infermieret e komunitetit dhe vizitat në shtëpi, është e qartë se janë 
të nevojshme përpjekje të mëtejshme për t’iu siguruar atyre një kujdes shëndetësor me cilësi 
më të lartë. 
 
Edhe pse janë bërë përpjekje për regjistrimin dhe censusin e popullsisë rome, regjistrimi i 
lindjeve të fëmijëve romë mbetet ende i vështirë duke penguar kështu realizimin e politikave të 
mundshme parandaluese. 
Qeveria e Shqipërisë mbetet e përkushtuar në zbatimin e politikave që synojnë mbështetjen e 
grupeve të pafavorizuara dhe vulnerabël, veçanërisht në fushën e arsimit dhe shëndetësisë. 
Pavarësisht nga një angazhim i tillë, promovimi i përfshirjes sociale, i një qasjeje më të mirë në 
arsim dhe shëndetësi mbeten të lidhura ngushtë me nevojën për të lobuar, mbrojtur, nxitur dhe 
koordinuar përpjekjet e pushtetit qendror dhe vendor, të ofruesve të shërbimeve si dhe të vetë 
komunitetit romë.  
 
Rrjetet e aktorëve qeveritarë dhe joqeveritarë janë një ndihmë e vlefshme për të ndërtuar 
përpjekjet e ardhshme në kapërcimin e barrierave për përfshirjen fëmijëve romë. Përveç rritjes 
së aftësive të të gjitha palëve të interesuara, kjo sjell gjithashtu dhe dëshmi të reja, praktikat më 
të mira, një vështrim më nga afër e të drejtpërdrejtë të situatave që më tej shërbejnë për të 
identifikuar nevojat, boshllëqet dhe politikat e ndikimit dhe zgjidhjet në nivel lokal për romët. 
Por, gjithashtu, krijon më shumë hapësirë për mbështetjen dhe presionin e shoqërisë civile. 
Rritja e ndërgjegjësimit nëpërmjet informimit dhe shembujve të suksesit për familjet rome 
mbetet një element themelor, veçanërisht për sa i përket rëndësisë së ndjekjes së kopshtit, 
arsimit parashkollor dhe atij shkollor nga ana e fëmijëve romë dhe rrjedhojave pozitive e 
mundësive më të mira në jetë. 
 

Analiza e situatës 
 
Projekti i mbështetur nga UNICEF-i "Çdo fëmijë rom në kopsht", synon të rrisë numrin e 
regjistrimeve të fëmijëve romë në aktivitetet e organizuara mbi mësimin e hershëm. Kjo nismë 
zhvillohet në nivel kombëtar duke mbuluar 12 rajone të Shqipërisë dhe është bashkë-financuar 
nga Bashkëpunimi Zviceran për Zhvillim dhe ADA. Një rrjet prej tri Organizatash partnere po 
zbaton projektin me ndarje të qartë territoriale duke siguruar kështu një mbulim në nivel 
kombëtar. Organizatat kryesore të kësaj iniciative janë: Qendra për Mbrojtjen e të Drejtave të 
Fëmijëve në Shqipëri (CRCA), Observatori për të Drejtat e Fëmijëve (Observatori) dhe Shoqata 
Kristiane e Grave të Reja të Shqipërisë (YWCA).  
 
Projekti "Çdo fëmijë rom në kopsht" kishte, fillimisht, si objektiv kryesor identifikimin e fëmijëve 
romë nën moshën gjashtëvjeçare të cilët ishin të paregjistruar në kopshtin e fëmijëve. Në 
procesin e identifikimit të fëmijëve romë dhe regjistrimin në kopshtin e fëmijëve, rrjeti i OJF-ve u 
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sensibilizua dhe u angazhua për të identifikuar dhe trajtuar barrierat ekonomike, sociale, 
kulturore, burokratike dhe institucionale që pengojnë qasjen në sistemin parashkollor të këtyre 
fëmijëve. 
 
Për më tepër, projekti ka kontribuar në rritjen e pjesëmarrjes së familjeve rome, rritjen e 
njohurive mbi të drejtat e secilit dhe përfitimet që rrjedhin prej tyre. Ka ndihmuar, gjithashtu, në 
ndryshimin e qëndrimit dhe mentalitetit të tyre ndaj diskriminimit dhe rëndësisë së edukimit që 
në fëmijërinë e hershme. Si rezultat i këtyre veprimeve të ndërthurura me aktivitete lobuese 
dhe mbështetëse, projekti "Çdo fëmijë rom në kopsht" ka bërë të mundur krijimin e sinergjive 
mes të gjithë aktorëve për kapërcimin e këtyre pengesave duke bërë të mundur realizimin e disa 
përmirësimeve dhe ndryshimeve, të cilat janë të lidhura me politikat kombëtare për arsimin, 
shëndetin dhe qeverisjen lokale.  
 

Ndikimi i projektit në politikat zhvillimore kombëtare  
 

Arsimi  
Shqipëria ka përgatitur Planin Kombëtar të Veprimit për Integrimin e Romëve dhe Egjiptianëve, 
2020, i cili fokusohet në çështjet e mëposhtme: i) regjistrimin civil; ii) mbrojtjen sociale; iii) 
arsimin; iv) punësimin dhe vetëpunësimin; v) strehimin social; dhe vi) shëndetësinë. Ky Plan 
Veprimi është pjesë përbërëse e Projektit Strategjik mbi Mbrojtjen Sociale 2016-2020. Përveç 
kësaj, Ministria e Arsimit ka përgatitur Strategjinë e Arsimit Parauniversitar 2016-2020. Kjo 
strategji përmban edhe një komponent parashkollor i cili ka për qëllim eliminimin e pabarazive, 
duke theksuar nevojën për ndërhyrje të hershme në komunitetet e margjinalizuara, duke 
përfshirë këtu edhe romët. 
 
Dokumentacioni i zbatimit të projektit gjatë 2 viteve tregon se ndërhyrja ka qenë e suksesshme 
dhe ka arritur qasjen e fëmijëve romë në arsimin parashkollor. Projekti ka bërë një hap të 
rëndësishëm në kuadrin e politikave për përfshirjen e romëve në sistemin parashkollor. Si një 
ndikim i drejtpërdrejtë i projektit, Ministria e Arsimit dhe Sportit ka lëshuar një urdhër të 
Ministrit nr.21, me datë 8 gusht 2014, "Për regjistrimin e fëmijëve romë në arsimin 
parashkollor". Përveç kësaj, projekti ka ndikuar në vendimin e Qeverisë për të siguruar 
transportin falas për fëmijët romë; Qeveria ka miratuar dekretin nr. 682, me datë 29. 07. 2015 
"Mbi përdorimin e fondeve publike për transportin e punonjësve të arsimit dhe nxënësve, të 
cilët punojnë dhe mësojnë larg vendbanimit të tyre", - me këtë vendim fëmijët romë që 
frekuentojnë kopshtin e fëmijëve, i cili ndodhet 2 km larg nga vendbanimi i tyre, përfitojnë nga 
ky transport falas. 
 
Falë këtij projekti janë arritur të regjistrohen në institucionet parashkollore një total prej 877 
fëmijësh4 nga të cilët 409 janë regjistruar në vitin e parë, dhe 468 në vitin e dytë. Për më tepër, 
një numër total prej 367 fëmijësh romë5 (74 prej të cilëve janë regjistruar në shkollë në vitin e 
parë dhe 293 në vitin e dytë), kanë përfituar nga vizitat e OJF-ve në familje për regjistrimin në 
shkollë edhe pse kjo nuk është përfshirë në objektivat kryesore të projektit. 
 

                                                 
4
 Të dhënat e ofruara nga tri OJQ-të, më dhjetor 2015 

5
 Të dhënat e ofruara nga tri OJQ-të, më dhjetor 2015 
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Projekti ka kontribuar pozitivisht në ndërtimin e një modeli prindëror pozitiv në lidhje me 
pjesëmarrjen e familjeve rome në luftën kundër diskriminimit. Klubet e prindërve në kopshtet e 
fëmijëve kanë krijuar baza të forta për ndryshimin e normave sociale të familjeve rome në lidhje 
me regjistrimin e fëmijëve të tyre në arsimin parashkollor. Fillimisht prindërit romë, duke marrë 
parasysh mentalitetin dhe nivelin e tyre arsimor, ishin septikë ndaj idesë së dërgimit të fëmijëve 
të tyre në sistemin parashkollor. Brenda 2 vjetësh situata ka evoluar dhe Klubet e prindërve në 
kopshtet e fëmijëve kanë treguar se janë një mjet i përshtatshëm jo vetëm për të ndryshuar 
sjelljen dhe normat shoqërore në gjirin e familjeve rome, por edhe për të nxitur arsimimin dhe 
punësimin e vetë prindërve romë. Gjatë vitit të dytë të zbatimit të projektit u nënshkrua një 
marrëveshje mes Zyrës Rajonale të vetëpunësimit Nr. 4 në Tiranë dhe CRCA Shqipëri, e cila pati 
si rezultat regjistrimin e 9 prindërve romë në kurset e edukimit profesional. 
 

Shëndetësia  
Dokumentacioni i aktiviteteve të projektit "Çdo fëmijë rom duhet të ndjekë arsimin 
parashkollor" dëshmon qartë se janë bërë përpjekje për të adresuar kushtet e vështira të jetesës 
dhe përjashtimin e shpeshtë social të romëve, veçanërisht në lidhje me qasjen në sistemin 
shëndetësor. Kushtet e këqija shëndetësore të fëmijëve romë shkaktojnë sëmundje që në vitet e 
hershme të jetës (0 - 6 vjeç, periudhë gjatë së cilës bëhet shumica e vaksinimeve). Gjatë zbatimit 
dyvjeçar të projektit janë vaksinuar434 fëmijë6, prej të cilëve 183 janë vaksinuar në vitin e parë 
dhe 251 në vitin e dytë. Fillimisht, vaksinimi i fëmijëve nuk ishte një objektiv i projektit në 
vetvete, por domosdoshëm për shkak të vaksinimit të detyrueshëm të kërkuar për regjistrimin 
në institucionet parashkollore. Për më tepër, zbatimi i projektit ka shkuar përtej objektivit të tij 
fillestar, kështu gjatë vizitave në familjet rome janë vaksinuar jo vetëm fëmijët në moshë për t'u 
regjistruar në kopshtin e fëmijëve, por edhe fëmijë të tjerë të pranishëm në familje.  
 

Ndikimi projektit në politikat e qeverisjes vendore 
 
Në kuadër të projektit, rrjeti i OJF-ve ka përgatitur një dokument mbi Prioritetet e arsimit 
parashkollor për fëmijët romë për të 12 rajonet ku ky projekt ishte në zbatim. Këto dokumente 
janë prezantuar dhe diskutuar me të gjithë përfaqësuesit e pushtetit vendor. Aktivitetet e 
projektit të organizuara së bashku me përfaqësuesit e pushtetit vendor kanë kontribuar në 
ndryshimin e mendimit të ofruesve të shërbimeve lokale, por dhe në rritjen e aftësive të tyre 
profesionale në marrëdhëniet me familjet në nevojë dhe fëmijët romë. Përveç kësaj, këto 
aktivitete kanë kontribuar në krijimin e grupeve të përbashkëta të punës me përfaqësues të 
ndryshëm të pushtetit vendor dhe OJF-ve. Këto grupe pune janë përqendruar në identifikimin e 

nevojave të komunitetit rom7; dhe në gjetjen e mekanizmave të duhura institucionale për të 
adresuar mungesën e aksesit në shërbimet sociale, shëndetësore dhe ato arsimore.  
 
Në vitin 2015, Shqipëria i’u nënshtrua një reforme territoriale e cila u pasua nga zgjedhjet lokale 
më 23 qershor. Rrjeti i OJF-ve, në kuadër të projektit "Çdo fëmijë rom në kopsht”, është takuar 
me kandidatët për komunat dhe këshillat e qytetit dhe u ka paraqitur dokumentin mbi 
"prioritetet për arsimin parashkollor të fëmijëve romë". Kjo iniciativë bëri të mundur që të gjithë 

                                                 
6
 Të dhënat e ofruara nga tri OJQ-të, më dhjetor 2015 

7
 http://www.crca.al/news-every-roma-child-kindergarten/albania-mobilized-“every-roma-child-

kindergarten” 
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kandidatët të ndërgjegjësohen mbi rëndësinë e edukimit dhe përfshirjen në fëmijërinë e 
hershme, mbi nevojat e komunitetit rom, dhe propozimet për të trajtuar me këto nevoja 
ekzistuese. Ky proces ka ndikuar në përfshirjen e prioriteteve të zhvillimit rome në platformën e 
kandidatëve për kryetar bashkie në qytetet kryesore. 
 
Dokumentacioni i aktiviteteve të projektit "Çdo fëmijë rom në kopsht" tregon qartë se ka 
ndikuar në ndryshimet e politikave të qeverisjes vendore në lidhje me regjistrimin e fëmijëve 
romë në kopshtet e fëmijëve. Këshilli i Bashkisë së Tiranës, në 30 shtator 2015, mori vendimin 
për të hequr garancinë prej 5.000 lekë për të gjithë fëmijët romë që frekuentojnë kopshtin e 
fëmijëve, sepse përfshihen në familjet që përfitojnë nga ndihma sociale. Ky vendim është marrë 
falë një procesi të gjerë lobimi dhe mbrojtjeje të bërë nga rrjeti i OJF-ve që nga viti 2013. Një 
tjetër shembull i suksesshëm i përpjekjeve të projektit për advokim është ai i Bashkisë së Fierit, 
e cila ka mundësuar futjen e një ore mësimi të gjuhës angleze për fëmijët romë që ndjekin 
shkollën rregullisht si dhe një orë shtesë mbi trajtimin e vështirësive të hasura nga fëmijët romë. 
Për më tepër, Bashkia e Fierit është angazhuar në ndërtimin e një sheshi lojërash për kopshtin e 
fshatit Drizë, por edhe në ndërtimin e 10 shtëpive për familjet rome. 
 

Në fshatin Mbrostar-Ura është ndërtuar një rubinet me ujë të pijshëm në bashkëpunim me 
Bashkinë e Fierit, njësinë vendore Mbrostar dhe Observatorin për të Drejtat e Fëmijëve. Bashkia 
e Roskovecit ka financuar rrugën që mundëson transportin e fëmijëve romë në shkollë. Rruga 
është e mbuluar me çakëll. 

Gjatë punës intensive të Observatorit dhe takimeve me Zyrën e banesave në bashkinë e 
Peshkopisë, inspektimi i familjeve rome në vend do të kryhet nga një grup specialistësh të 
banimit dhe të pronës në bashki. 
 

Rezultatet e projektit  
 
Projekti "Çdo fëmijë rom në kopsht", ka kontribuar në bashkëpunimin e drejtpërdrejtë dhe fort 
të dobishëm ndërmjet komuniteteve rome, institucioneve qendrore dhe lokale dhe rrjetit të 
OJF-ve për të garantuar regjistrimin e fëmijëve romë në kopshtet e fëmijëve dhe përfshirjen e 
tyre sociale. Zbatimi i aktiviteteve të projektit është shoqëruar me një informacion periodik, me 
prova konkrete dhe mbledhjen e të dhënave, shkëmbimin e praktikave më të mira, duke 
mundësuar në këtë mënyrë identifikimin e mangësive të politikave të përfshirjes së popullsisë 
rome. Përfshirja e organeve të politikave kombëtare, institucioneve të pushtetit lokal, 
organizatave të shoqërisë civile, ofruesve të shërbimeve, si dhe komunitetit rom të mbështetur 
nga UNICEF-i në disa përpjekje të bashkërenduara kanë mundësuar krijimin e një modeli të 
konsoliduar që duhet ndjekur për të trajtuar çështjet shumëdimensionale që kanë të bëjnë me 
regjistrimin në arsimin parashkollor të fëmijëve romë.  
 
Më konkretisht përfundimet dhe rezultatet në përputhje me objektivat e projektit janë 
përmbledhur më poshtë: 
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Objektivi 1 - Një shoqëri civile e fuqizuar dhe qeveri llogaridhënëse për aksionet drejt fëmijëve 
romë. 

 
Rritja e përgjegjshmërisë së zyrtarëve të Qeverisë, deputetëve, të zgjedhurve lokalë si dhe të 
ofruesve të shërbimeve ka qenë në fokus të aktiviteteve të projektit. Rrjeti i aktorëve qeveritarë 
dhe joqeveritarë që kontribuojnë në përfshirjen e hershme të fëmijëve romë, në arsimimin e 
fëmijërisë së hershme është konsoliduar më tej gjatë periudhës së zbatimit të projektit.  
 
Janë ndërmarrë hapa aktivë për të krijuar dhe konsoliduar marrëdhëniet me institucionet e 
nivelit qendror dhe lokal, si për shembull përditësimi i bazës së të dhënave të deputetëve dhe 
informimi i Grupit Parlamentar "Miqtë e Fëmijëve" e Aleancës së Grave në Parlament mbi 
iniciativën, si dhe shpërndarja pranë deputetëve të Studimit kombëtar mbi qasjen e fëmijëve 
romë dhe dokumentit mbi Prioritetet e fëmijëve romë.  
 
Për më tepër, bashkëpunimi me Ministrinë e Arsimit mundësoi realizimin e fushatës "Unë 
votoj", e cila thekson rëndësinë e arsimimit të fëmijëve vulnerabël, ndërsa organizatat e rrjetit 
kanë ngritur zërin mbi nevojën për arsimin cilësor në seancën dëgjimore të 18 majit 2015, kur 
Komisioni Parlamentar për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik diskutoi Projektligjin nr. 
69/2012 "Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë". 
 
Përpjekje janë bërë gjithashtu nga rrjeti i OJF-ve për të përditësuar listën e aktorëve kryesorë në 
nivel lokal, por kjo listë nuk është finalizuar e konsoliduar ende për shkak të zgjedhjeve lokale, të 
cilat u zhvilluan në qershor të vitit 2015. Rrjeti i OJF-ve ka përgatitur listën e fëmijëve që duhet 
të jenë të regjistruar në arsimin parashkollor dhe në shkolla gjatë viteve akademike 2014-2016. 
Për më tepër, këto të dhëna i janë transmetuar në mënyrë të rregullt Komisionarit për 
Mbrojtjen kundër Diskriminimit si dhe të gjitha Drejtorive Arsimore Rajonale (DAR). Rrjeti i OJF-
ve ka monitoruar edhe shpërndarjen e teksteve shkollore për fëmijët romë. Pas marrjes së listës 
të fëmijëve romë nga OJF-ja, Komisionari për Mbrojtjen kundër Diskriminimit ka krijuar një ekip 
hetues për monitorimin dhe sigurimin e shpërndarjes falas të teksteve shkollore për fëmijët 
romë. Observatori është informuar zyrtarisht për monitorimin e situatës së shpërndarjes falas të 
teksteve shkollore nga ana e Komisionarit për Mbrojtjen kundër Diskriminimit. 
 
Nga rrjeti i OJF-ve janë organizuar disa tryeza të rrumbullakëta në të gjithë territorin për të 
siguruar mobilizimin e komunitetit dhe inkurajuar zyrtarët e qeverisë lokale në të gjitha nivelet, 
për përfshirjen e fëmijëve romë në arsimimin e fëmijërisë së hershme. Rrjeti i OJF-ve ka 
organizuar takime ballë për ballë me kandidatët për kryetar në bashkitë më të mëdha, duke 
përfshirë dhe kandidatët e Këshillit Bashkiak, të partive kryesore politike, me qëllim 
ndërgjegjësimin mbi edukimin e fëmijëve romë që në fëmijërinë e hershme dhe prezantimin e 
dokumentit mbi "Prioritetet e fëmijëve romë" në zonat e tyre përkatëse. Lobimi ka qenë 
gjithashtu efikas sepse disa kandidatë për kryetar bashkie kanë përfshirë disa nga këto prioritete 
në platformat e tyre elektorale. 
 
Rrjeti i OJF-ve ka kryer gjithashtu aktivitete për rritjen e aftësive profesionale, me pjesëmarrjen 
e përfaqësuesve të njësisë vendore (Drejtoria Arsimore Rajonale, Drejtoria e Shëndetit Rajonal, 
zyrat e shërbimit social, qendra shëndetësore, stafet e kopshteve), për të rritur ndërgjegjësimin 
mbi edukimin në fëmijërinë e hershme dhe për të nxitur bashkëpunimin mes institucioneve të 
ndryshme për regjistrimin e fëmijëve romë në kopshtet e fëmijëve. Këto takime kanë prekur 
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çështjet në lidhje me identifikimin e vështirësive sociale dhe ekonomike që ndikojnë 
drejtpërdrejtë me regjistrimin e fëmijëve romë në kopshte, si dhe gjetja e mekanizmave të 
duhura ligjore e institucionale për zgjidhjen e tyre në përputhje me njohuritë dhe përvojat e 
përbashkëta dhe ato të fituara mbi gjendjen e fëmijëve romë.  
 

Objektivi 2 - Mbrojtja, promovimi dhe monitorimi i integrimit të fëmijëve romë në kopsht / 
shkollën përgatitore.  
 
Rrjeti i OJF-ve ka bërë vazhdimisht përpjekje të përbashkëta me komunitetin rom, autoritetet 
lokale dhe ofruesit e shërbimeve duke përdorur një metodologji të përbashkët dhe një protokoll 
të unifikuar për identifikimin, vaksinimin dhe regjistrimin e fëmijëve në kopshtet e fëmijëve. 
Edhe pse fillimi me vonesë i projektit shkaktoi disa vështirësi me regjistrimin e fëmijëve, rrjeti i 
OJF-ve kishte zhvilluar vizita në familjet rome gjatë procesit të identifikimit të fëmijëve romë që 
nuk ishin në kopsht. Rrjeti i OJF-ve ka bërë monitorimin e rregullt mujor të pjesëmarrjes së 
fëmijëve romë në kopshtet e fëmijëve (duke përfshirë edhe kopshtin e jetimores) dhe në 
shkolla.  
 
Rrjeti i OJF-ve u ka dërguar letra zyrtare Drejtorive Arsimore Rajonale dhe Zyrave Arsimore me 
listat e fëmijëve romë të moshës 3-6 vjeçare që duhet të jenë të regjistruar në kopshtet e 
fëmijëve për vitet akademike 2014-2015-2016. Kjo përpjekje është bërë për të ndihmuar 
institucionet për të pasur një panoramë të qartë të situatës të fëmijëve në moshë për kopshtin e 
fëmijëve dhe gjithashtu për pajisjen e tyre me një mjet monitorimi për evaluimin e regjistrimeve 
dhe pjesëmarrjes.  
 
Tabela 1: Regjistrimet në arsimin parashkollor8  

Komunat 

Regjistrimi në arsimin parashkollor 

Viti i parë i zbatimit të 
projektit 

 tetor 2013 - tetor 2014  

Viti i dytë i zbatimit 
të projektit 

prill 2015 - dhjetor 
2015 

FIER 18 46 

TIRANË  52 94 

KUKËS 4 4 

VLORË 43 39 

DIBËR 12 1 

ELBASAN 20 38 

GJIROKASTËR 34 30 

KORÇË 48 53 

LEZHË 41 49 

BERAT 26 34 

DURRES (+ Fushë Krujë) 34 18 

SHKODËR 77 62 

Niveli kombëtar 409 466 

 

                                                 
8
 Të dhënat e ofruara nga tri OJF-të, më dhjetor 2015 
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Gjithashtu, takime të rregullta janë kryer me zyrat e gjendjes civile, bashkitë dhe Drejtoritë 
Arsimore Rajonale për të marrë të dhëna statistikore mbi fëmijët romë dhe familjet e tyre në 
lidhje me ndryshimet e vendndodhjes së tyre dhe për të lehtësuar procesin e regjistrimit të 
fëmijëve romë të paregjistruar sipas çdo rasti konkret. 
 
Rrjeti i OJF-ve ka organizuar aktivitete në të gjithë Shqipërinë për të mbështetur dhe lehtësuar 
integrimin e fëmijëve romë në kopshtet e fëmijëve. Këto aktivitete,  të organizuara në 8 prill - në 
Ditën Ndërkombëtare të Romëve dhe më 1 qershor - në Ditën Ndërkombëtare të Fëmijëve, 
përfshinin aktivitete sportive dhe shfaqje artistike, marshime të komuniteteve rome dhe 
jorome, ekspozita, aktivitete të përbashkëta shkollore etj. Ato kanë shërbyer për të nxjerrë në 
pah dhe për të vërtetuar aftësitë e përvetësuara ashtu si dhe progresin e bërë nga fëmijët e 
integruar që frekuentojnë kopshtet. Në këto raste, janë kryer gjithashtu dhe takime me prindërit 
dhe autoritetet për të diskutuar mbi mospjesëmarrjen e fëmijëve romë në kopshtet e fëmijëve, 
pengesat e hasura për të bërë një hap të tillë, dhe cilat janë mënyrat e mundshme për t’i 
trajtuar ato. 
 
Rrjeti i OJF-ve në bashkëpunim me DAR-ët ka mbështetur edhe furnizimin (mobilie, libra, 
materiale didaktike, këmisha dhe kapele) e disa kopshteve, ku janë të regjistruar fëmijët romë, 
duke përfshirë Kampin Veror të Korçës, si dhe shumë kopshte të mbuluara nga CRCA, 
Observatori dhe YWCA. 
 
Rrjeti i OJF-ve ka lehtësuar procesin e dërgimin e teksteve falas për fëmijët romë të regjistruar 
në shkolla dhe ka bashkëpunuar ngushtë me Drejtoritë Arsimore Rajonale dhe drejtoritë e 
shkollave për t’u siguruar mbi marrjen e teksteve shkollore falas për vitin akademik 2015-2016 
nga ana e fëmijëve romë. 
 

Objektivi 3 - Përgatitja e një raporti analitik të konsoliduar mbi qasjen e fëmijëve romë në 
shërbimet sociale, në shërbimet e ndihmës ekonomike dhe shërbimet e mbrojtjes së fëmijëve 
në Shqipëri.  
 
Tri organizata partnere kanë prodhuar "Raportin mbi qasjen fëmijëve romë në shërbimet e 
fëmijërisë së hershme në vitin 2014"9, të udhëhequra nga CRCA Shqipëri. Raporti "Qasja e 
fëmijëve romë në shërbimet e fëmijërisë së hershme" ka mbledhur informacion në lidhje me 
arsimimin dhe shëndetin e fëmijëve romë duke përdorur të dhënat e shërbimeve publike në të 
gjithë Shqipërinë.  

Raporti përmban të dhëna dhe informacion mbi edukimin në fëmijërinë e hershme dhe 
shërbimet e fëmijërisë së hershme (çerdheve dhe kopshteve, arsimin bazë, vaksinimet dhe 
shëndetin në përgjithësi).  

Mbledhja e të dhënave ka filluar në mars të vitit 2014 dhe ka përfunduar në korrik të po atij viti. 
Mbledhja e të dhënave ishte në bashkëpunim me partnerët institucionalë në çdo bashki dhe 
komunë të Shqipërinë. Në total, 23 udhëheqësit e ekipeve të trajnuara dhe ndërmjetësit kryen 
intervista dhe hartuan situatën e fëmijëve romë. Një protokoll i veçantë u përgatit dhe u vu në 

                                                 
9
 Http://www.crca.al/sites/default/files/publications/ALBANIA%20-

%20ROMA%20CHILDREN%20ACCESS%20TO%20EARLY%20CHILDHOOD%20SERVICES%202014.pdf,  
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dispozicion të të gjithë ekspertëve që bashkëpunuan në këtë studim. Gjithsej 256 zyrtarë nga 
stafi i shërbimeve arsimore dhe shëndetësore në 12 qarqet e Shqipërisë ishin pjesë e këtij 
aksioni masiv të regjistrimit të fëmijëve romë në Shqipëri. Pothuajse 400 pyetësorë u 
shpërndanë pranë drejtorive të çerdheve, kopshteve, shkollave dhe qendrave shëndetësore, 
autoriteteve arsimore, departamenteve ekonomike të komunave, por vetëm 381 pyetësorë të 
plotësuar janë pranuar nga ekipet e studimit. 

Raporti ka mbledhur të dhëna për rreth 5,100 fëmijë ose 75.2% të fëmijëve të popullsisë rome 
të regjistruar nga censusi i Romëve i vitit 2014, ose respektivisht për 46 fëmijë në çerdhe; 665 
fëmijë në kopshte; 2625 fëmijë në arsimin fillor; dhe 2475 fëmijë në qendrat shëndetësore. 
Raporti paralajmëron mbi faktin që kjo nuk përfaqëson numrin e përgjithshëm të fëmijëve romë 
që jetojnë në Shqipëri.  

Raporti jep gjithashtu rekomandime mbi shërbimet në fëmijërinë e hershme dhe çështjet që 
duhet të adresohen në nivelin e politikave nga ana e Ministrisë së Arsimit dhe Ministrisë së 
Shëndetësisë ose nga komunat në mbarë Shqipërinë, duke marrë parasysh në mënyrë të rregullt 
zhvillimet e fundit në reformën territoriale dhe administrative të vendit. 

 

Objektivi 4 - Fuqizimi dhe mobilizimi i familjeve dhe komuniteteve rome për një angazhim aktiv 
në dialogun me qeverinë dhe ofruesit e shërbimeve vendore në Shqipëri.  
 
Rrjeti i OJF-ve ka ndihmuar në krijimin e "Klubeve të prindërve" në shumë komunitete rome dhe 
kopshte për fëmijë. Përveç ndihmës në krijimin e këtyre klubeve, rrjeti i OJF-ve ka organizuar 
rregullisht dhe ka marrë pjesë në mbledhjet e Klubeve të prindërve në fushat e tyre të 
kompetencave. 
 
Mbledhjet e Klubeve të prindërve organizohen çdo javë në bashkëpunim me Qendrat e 
Shëndetit, Drejtoritë e Formimit Profesional, shërbimet sociale, NjMF dhe OJF-të e tjera që 
lehtësojnë dhe inkurajojnë diskutimet. Bashkëpunimi me OJF-të e tjera gjatë procesit ka qenë 
tejet pozitiv dhe inkurajues - ka bërë të mundur krijimin e pakove (këpucë, rroba, produkte 
higjienike etj.) për nënat dhe fëmijët, të cilat janë shpërndarë në fund të çdo takimi duke 
përforcuar kështu mesazhin e përfshirjes dhe integrimit. 
 
Klubi i prindërve ka qenë efektiv për krijimin e një dialogu mes familjeve, prindërve e fëmijëve 
romë dhe edukatorëve të tyre, në mënyrë që: 1) rrjeti i OJF-ve dhe edukatorëve si dhe ofruesit 
tjerë të shërbimeve të kuptonin problemet kryesore me të cilat ballafaqohen prindërit e 
fëmijëve romë e që pengojnë përfshirjen dhe integrimin e tyre në kopshtin e fëmijëve, 
institucionet parashkollore; 2) të mundësojë familjarizimin e prindërve romë me kopshtin e 
fëmijëve, shërbimet e ofruara dhe përparësitë nga të cilat mund të përfitojnë falë fëmijëve të 
tyre, nëse ndjekin shkollën rregullisht, duke përfshirë këtu imunizimin dhe vaksinimin; 3) të 
thellojë dialogun ndërmjet aktorëve të interesuar mbi arsimin, shëndetin e fëmijëve romë, 
diskriminimin dhe stigmatizimin; dhe 4) të rrisë e konsolidojë ndërgjegjësimin se edukimi i 
hershëm fëmijëve ka një ndikim të rëndësishëm mbi të ardhmen e fëmijëve romë. 
 
Rrjeti i OJF-ve ka organizuar disa aktivitete mobilizimi të komunitetit si dhe takime me 
autoritetet lokale, DAR, DRSH, shërbimet sociale, përfaqësuesit e komunitetit romë, prindërit, 
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stafet e kopshteve të fëmijëve dhe shkollave. Këto takime u kanë shërbyer qëllimeve të shumta 
të OJF-ve të rrjetit, si për shembull: i) përcaktimin e prioriteteve të komuniteteve rome, aty ku 
ata janë vendosur; ii) ndarjen me të gjithë aktorët e interesuar të përfundimeve të vitit të parë 
të zbatimit; iii) shpërndarjen e çmimeve për palët pjesëmarrëse në identifikimin dhe regjistrimin 
e fëmijëve romë, për performancën e stafit kopshteve të fëmijëve, përpjekjet për vaksinimin e 
fëmijëve romë dhe të përfshirjes së tyre në skemën e vaksinimit; iv) rritja e ndërgjegjësimit të 
familjeve/prindërve romë duke i inkurajuar ata që të regjistrojnë fëmijët e tyre në kopshtet e 
fëmijëve, trajnimin e prindërve dhe sigurimin e informatave bazë mbi fëmijët e tyre për sa i 
përket arsimit, shëndetësisë, përfitimeve sociale dhe ekonomike për të ardhmen. 
 
Për më tepër, përveç kryerjes së aktiviteteve të lobimit dhe nxitjes për angazhimin aktiv në 
dialogun politik me qeverinë lokale dhe qendrore, rrjeti i OJF-ve (CRCA) ka marrë pjesë në 
takimin konsultativ të donatorëve për të diskutuar prioritetet e edukimit të fëmijëve romë, 
mobilizimin e komunitetit për grupet e cenueshme, investimet në arsim, etj. 
 
Ndër përpjekjet e vazhdueshme për të fuqizuar familjet rome dhe mobilizimin e tyre për t'u 
angazhuar në mënyrë aktive me ofruesit e shërbimeve YWCA ka krijuar një Manual për prindër 
duke u fokusuar në ndihmën që u duhet dhënë prindërve për të pasur kujdesin e duhur në 
zhvillimin e fëmijëve dhe arsimimin cilësor gjatë fëmijërisë së hershme. Manuali është bazuar në 
praktikat më të mira prindërore në fëmijërinë e hershme, me një fokus të veçantë ndaj 
tematikave të edukimit parashkollor dhe zhvillimin e fëmijës, shëndetin dhe nevojat ushqyese të 
fëmijëve të vegjël duke u mbështetur në studimet e ndryshme aktuale. 
Disa tema specifike janë: 

- Rëndësia e zhvillimit gjatë viteve të para të jetës; 
- Zhvillimi i trurit dhe ndërhyrja e hershme; 
- Mësimi dhe loja gjatë viteve të para; 
- Komunikimi në mënyrë efektive me fëmijë të vegjël; 
- Ushqimi në vitet e para; 
- Menaxhimi i problemeve të ndryshme mjekësore në familjet me fëmijë të vegjël. 

Udhëzimet janë gjithashtu edhe mbi përdorimin e duhur të Manualit prindëror. 
 
Tabela 2: rezultatet e projektit gjatë vitit të parë të zbatimit10 

Rajoni 

Fëmijët e 
regjistruar 
në arsimin 
parashkollo

r 2013 - 
2014 dhe 

2014 - 2015 

Fëmijët e 
regjistruar 
në shkollë 

2013 - 2014 
dhe 2014 - 

2015 

Numri i 
fëmijëve të 
identifikuar 

e të 
paregjistruar 

Fëmijët e 
regjistruar 

në 
regjistrin 

civil 

Fëmijët e 
imunizuar 

Numri i 
personave 
të trajnuar 

nga 
projekti 

Numri i 
personav

e të 
kontaktu

ar në 
familje 

Numri i 
vizitave 

në 
institucio

net 
parashkol

lore 

DIBËR 12 3 4 0 8 63 91 18 

FIER 18 0 15 9 3 97 200 78 

KUKËS 4 3 2 0 0 55 14 10 

VLORË 43 4 13 5 6 90 150 70 

TIRANË 52 5 6 1 60 48 443 204 

ELBASAN 20 6 5 4 9 20 60 82 

GJIROKASTËR 34 48 82 0 17 27 500 85 

                                                 
10

 Të dhënat e ofruara nga tri OJQ-të, më tetor 2015 
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KORÇË 48 4 10 10 0 30 500 70 

BERAT 26 0 9 0 8 152 35 60 

DURRËS(Fushë 
Krujë) 34 1 3 0 31 60 45 95 

LEZHË 41 0 5 3 41 22 64 103 

SHKODËR 77 0 0 12 0 50 60 85 

Niveli kombëtar 409 74 154 44 183 714 2162 960 

 

 
Tabela 3: rezultatet e projektit gjatë vitit të dytë të zbatimit11 
 

Rajoni 

Fëmijët e 
regjistruar 
në arsimin 
parashkoll
or 2015-

2016 

Fëmijët e 
regjistruar 
në shkollë 
2015-2016 

Numri i 
fëmijëve të 
identifikua

r e të 
paregjistru

ar 

Fëmijët e 
regjistruar 

në regjistrin 
civil - 

dhjetor 
2015 

Fëmijët e 
imunizuar 

prill - 
dhjetor 
2015 

Numri i 
personave 
të trajnuar 

nga projekti 
prill-dhjetor 

2015 

Numri i 
personave 

të 
kontaktuar 
në familje 

prill-dhjetor 
2015 

Numri i 
vizitave në 
institucion

et 
parashkoll

ore 

DIBËR 1 5 1 0 7 70 200 20 

FIER 46 2 16 1 0 80 220 105 

KUKËS 4 6 0 0 0 95 130 18 

VLORË 39 2 18 0 0 110 180 50 

TIRANË 94 16 48 2 12 264 1013 155 

ELBASAN  38 24 14 10 34 196 391 53 

GJIROKASTËR 30 11 6 36 2 110 838 62 

KORÇË 53 17 22 43 28 202 702 100 

BERAT 34 11 23 4 18 189 240 138 

DURRËS 
(Fushë Krujë) 18 36 7 27 80 178 180 75 

LEZHË 49 30 5 3 48 179 350 146 

SHKODËR 62 133 90 13 22 115 153 120 

Niveli kombëtar 468 293 250 139 251 1562 4597 1042 

 
 

Hapat e ardhshëm 
Projekti "Çdo fëmijë rom duhet të ndjekë arsimin parashkollor" gjatë 2 viteve të zbatimit të tij 
është përballur me disa sfida, por disa prej tyre janë zgjidhur falë pjesëmarrjes së aktorëve të 
ndryshëm të përfshirë në zbatimin dhe mbështetjen e procesit.  
 
Sfidat që do të adresohen në kuadër të projektit janë:   
 

i) nevoja për të rritur bashkëpunimin e politikëbërësve, si në nivel qendror ashtu dhe 
lokal në lidhje me integrimin e fëmijëve romë në arsimin e hershëm në bazë të legjislacionit të ri 
mbi organizimin dhe funksionimin e Qeverisjes Vendore dhe përcaktimin e roleve dhe 
përgjegjësive të qarta për krijimin e një mjedisi të përshtatshëm për fëmijët romë. 
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 Të dhënat e ofruara nga tri OJQ-të, më dhjetor 2015 



 14 

ii) hapja e një linje buxhetore në buxhetin e njësive vendore, e cila synon plotësimin e 
nevojave të fëmijëve romë (dreka falas në kopshtet e fëmijëve, transporti falas, ndërtimi i 
kopshteve të reja etj.)  
 

iii) aftësitë e kufizuara të stafit të qeverisë lokale, për shkak të ndryshimeve të 
personelit pas zgjedhjeve lokale, që merren me fëmijët romë dhe përfshirjen e grupeve të tjera 
vulnerabël.  
 

iv) ruajtja e një dialogu të përhershëm mes vendimmarrësve kombëtarë dhe lokalë, 
UNICEF-it, OJQ-ve dhe komunitetit rom për të stimuluar iniciativën e bazuar në rezultatet 
pozitive të arritura deri më sot, për të siguruar qëndrueshmërinë e modelit mbi përfshirjen e 
fëmijëve romë në mënyrë që kjo të mos mbetet një iniciativë e drejtuar nga donatorët. 
Vazhdimi i projektit mund të pengohet nga mungesa e mbështetjes financiare. 
 

v) Lëvizja tradicionale i komunitetit rom pengon përpjekjet për regjistrim, programimin 
e mbështetjes dhe politikave parandaluese. 
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Shtojca: Histori suksesi 
 
Rasti i Xheniferit 
Xheniferi është 4 vjeç, me nënë shqiptare dhe baba afrikan. Familja jeton në qytetin e 
Mamurrasit pranë xhamisë së qytetit. Kushtet në të cilat jetojnë janë shumë të vështira, dhe 
shtëpia është e amortizuar. Prindërit janë të papunë dhe nuk kanë të ardhura, jeta e tyre është 
gjithnjë e më e vështirë. Ata nuk janë në gjendje të përballojnë jetën e përditshme, sepse nuk 
kanë të ardhura. 
 

 

Takim me prindërit 

 

Realizime 
Gjatë takimeve të prindërve në qytetin e Mamurrasit në zonën ku jeton komuniteti rom, kemi 
biseduar për rëndësinë e edukimit të fëmijëve dhe dobinë e arsimit në jetën e fëmijëve. 
Menjëherë pas takimit i dhamë informatat e duhura drejtoreshës së kopshtit, e cila menjëherë 
dërgoi edukatorët për të diskutuar me nënën e Xheniferit e për të ndjekur më tej çështjen nga 
afër. Xheniferi u regjistrua shumë shpejt në kopshtin e fëmijëve dhe ajo ishte shumë e lumtur që 
po shoqërohej me moshatarët e saj. Ajo është integruar shumë mirë në kopshtin e fëmijëve dhe 
kjo në një kohë shumë të shkurtër. Tashmë ajo ndjek rregullisht kopshtin e fëmijëve. Xheniferi 
ishte gjithashtu e pranishme në festën e 1 qershorit, ku këndoi, kërceu dhe luajti me moshatarët 
e saj.  

 

Xheniferi duke festuar 1 qershorin, në kopshtin e fëmijëve 
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Rasti Senada 
 
Senada Ymerllari është vajza me sy të bukur. Një ditë kur shkuam për të çuar fëmijët romë në 
kopshtin e fëmijëve, Marjana nëna e saj, na tregoi natën e vështirë që kishte kaluar Senada, për 
shkak të krizës së saj epileptike. Me ndihmën tonë Senada shkoi në spital. Nëna e saj nuk kishte 
shpresë, sepse sa herë që ajo e kishte çuar në spital, stafi nuk e pranonte vajzën.  Falë 
këmbënguljes tonë dhe takimeve të vazhdueshme Senada, 6 vjeç, bëri EKG-në dhe tashmë 
trajtohet rregullisht. Për disa muaj ajo u trajtua rregullisht me terapi dhe me ndihmën tonë ajo 
mori dhe kurën e duhur me ilaçe. Tani Senada është një fëmijë i shëndetshëm dhe është shëruar 
plotësisht.  Ajo ishte fëmija i parë rom që u regjistrua në kopshtin e fëmijëve.  Senada ka marrë 
pjesë çdo ditë në kopshtin e fëmijëve dhe ka mësuar shumë. Në shtator ajo do të shkojë në 
shkollë dhe dëshira jonë është të vazhdojë në rrugën e gjatë të integrimit të fëmijëve romë në 
arsim. 
 

 

Senada gjatë kontrolleve mjekësore 

 

Qarku Berat 
Ky është Daniel Rexha, i lindur më 10 tetor 2010, i biri i Sokratit dhe Anxhelas. Takimi ynë i parë 
me të ishte shumë mbresëlënës. Ai na shoqëroi gjatë të gjitha vizitave me familjet rome. E 
kuptonte shumë mirë gjuhën shqipe, por fliste shumë pak dhe vetëm qeshte. Dukej i zgjuar dhe 
gjatë gjithë bisedës ishte shumë i vëmendshëm. Danieli nuk kishte shkuar kurrë në kopshtin e 
fëmijëve dhe nganjëherë lypte pará në qendër të qytetit.  
Historia e tij ishte e dhimbshme. Ai jetonte me gjyshen nga babai pasi prindërit ishin larguar në 
Greqi (kështu na thanë). E kishin lënë kur ishte 3 muajsh dhe nuk e kishin kontaktuar më kurrë 
atë. Ai nuk i njihte prindërit e tij dhe për të gjyshja dhe kushërinjtë e tij ishin familja e tij.  Edhe 
pse shumë i ri, ai mbledh kanoçe dhe nganjëherë lyp për pará në mënyrë që të sigurojë diçka 
për të ngrënë. 
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Takimi ynë i parë me gjyshen e tij ishte i vështirë. Ajo kishte frikë të linte nipin vetëm, pasi ajo 
nuk ndahet kurrë prej tij . Lagjja e tyre pranë Pjeshkorjes është një zonë shumë e varfër. Ka edhe 
fëmijë të tjerë të cilët jetojnë atje. Regjistrimi i tyre në kopsht dhe shkollë është një sfidë e 
vërtetë. Kontakti ynë me këta fëmijë ishte i vështirë, shumë prej tyre ishin të zhveshur, ose të 
veshur me pak rroba.  
Takimet e para me koordinatorin YWCA, mësuesit e kopshteve dhe psikologun ishin të ftohta. 
Lojërat dhe leximi i librave tërhoqi vëmendjen e fëmijëve, duke përfshirë edhe Danielin.  

 

                                   
Kontakti i tyre i parë me librin ishte shumë interesant. Ata dëgjonin historitë dhe vështronin me 
kujdes imazhet. Gjatë gjithë verës, për rreth dy muaj, ata ishin në kontakt me edukatorët e 
kopshteve. 
Shtatori erdhi shpejt dhe tashmë nuk ishte e vështirë për të bindur gjyshen e Danielit, pasi 
kishim fituar besimin e saj dhe lidhur miqësi me djalin e vogël. Në ditën e tij të parë në kopsht, ai 
qëndronte ulur në tryezë dhe përpiqej të përmbante lotët. Kjo ishte hera e tij e parë ulur në një 
karrige. Por çdo gjë shkoi mirë dhe ai u përshtat shumë lehtë. 
Çdo ditë, mësuese Shaqja zgjohet herët në mëngjes për të marrë fëmijët afër vendbanimit të 
tyre e për të shkuar në kopshtin e fëmijëve. Danieli gjithashtu bën pjesë në grupin e fëmijëve që 
presin mësuesen.   

 

      



 18 

Ai ndjek kopshtin e fëmijëve rregullisht tani dhe ndihet mirë pranë shokëve dhe mësueses së tij. 
Ai gjithashtu solli Kristianin në kopshtin e fëmijëve. Danieli ndjek rregullisht kopshtin e fëmijëve. 
Çdo gjë ka ndryshuar tek ai: pamja e tij, sjellja, shokët. Festimet e Vitit të Ri do të vijnë dhe 
ndoshta me to një kartolinë nga prindërit të cilët i mungojnë aq shumë. 
 

Rasti i Nënës së parë që merr parapagimin e garancisë prej 5000 lekësh 

 

A. ishte një nga 50 fëmijët e komunitetit rom të regjistruar në kopsht dhe institucionet 
parashkollore të Tiranës, gjatë vitit të dytë të projektit "Çdo fëmijë rom duhet të ndjekë arsimin 
parashkollor". 
A jeton së bashku me nënën e saj (20 vjeç), babain (20 vjeç) dhe motrën e saj e vogël (1 vjeç e 
gjysmë) në kasollen e hallës së babait, sepse prindërit e babait të saj kanë vdekur shumë vite më 
parë. 
Një element shumë i rëndësishëm vlen të theksohet për këtë familje të re: kemi të bëjmë me një 
familje ku kreu i saj është nëna, sepse bashkëshortët në fjalë nuk kanë bërë ende dokumentet e 
celebrimit. 

Prindërit e A-së para regjistrimit 
të vajzës së tyre në kopshtin e 
fëmijëve ishin të papunë, por tani 
falë regjistrimit në kopshtin e 
fëmijëve të A-së, nëna e saj (7 
muaj shtatzënë), gjeti kohën e 
nevojshme për të filluar një punë 
në treg, ndërsa i shoqi vazhdon të 
jetë i papunë. 
Përveç të ardhurave të nënës së 
A-së, të cilat nuk janë të 
mjaftueshme për të plotësuar 
nevojat bazë të të gjithë 
anëtarëve të familjes, ata nuk 
kanë të ardhura të tjera, madje as 
Ndihmë ekonomike, apo ndihmë 

sociale. 
Si rezultat, vajza 3-vjeçare në kohën e regjistrimit në kopshtin e fëmijëve nr. 38 përfitoi nga 
regjistrimi falas, sepse ajo i përkiste kategorive të listuara në agjendën e Këshillit Bashkiak të 
Tiranës për rimbursimin e kopshtit. Megjithatë, atyre iu desh të jepnin parapagimin e 5000 
lekëve. Dëshira e prindërve të A-së për ta regjistruar në kopshtin e fëmijëve i detyroi të marrin 
lekë borxh. Ata kërkuan pará nga të afërmit e tyre për t’i dhënë A-së mundësinë për të marrë 
arsimin e duhur, si gjithë fëmijët e tjerë. 


