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BULETINI FESRE
Projekti “Fuqizim Ekonomik dhe Social i Romëve dhe Egjiptianëve – shtysë për përfshirjen sociale (FESRE)

Projekti “Fuqizim Ekonomik
dhe Social i Romëve dhe
Egjiptianëve – shtysë
për përfshirjen sociale
(FESRE)”, financuar nga BE
dhe zbatuar nga UNDP në
partneritet me Ministrinë
e Mirëqenies Sociale dhe
Rinisë synon të nxisë
mundësitë e punësimit
dhe sipërmarrjes, krijojë
një zhvillim lokal të
drejtuar nga komuniteti
për romët dhe egjiptianët,
përmirësojë aksesin e
tyre në shërbimet bazë
si edhe të mbështesë
zbatimin, monitorimin
dhe vlerësimin e Planit
Kombëtar të Veprimit për
Integrimin e Romëve dhe
Egjiptianëve në Republikën
e Shqipërisë (2016-2020).
Projekti synon të nxjerrë
familjet rome dhe
egjiptiane nga varfëria dhe
të mbështesë përfshirjen
e tyre të qëndrueshme në
shoqërinë shqiptare.
Projekti mbështetet
në pjesëmarrjen e
komuniteteve Rome dhe
Egjiptiane në zhvillimin
lokal si edhe bashkëpunimi
i ngushtë me autoritetet
lokale dhe qendrore.

I dashur lexues,
Jemi të lumtur të prezantojmë
numrin e parë të buletinit informativ
të projektit tonë. Ky publikim do
të përmbajë informacione me
interes për publikun rreth zbatimit
të aktiviteteve kryesore, ecurisë
dhe sfidave të hasura dhe do të
shërbejë si një kanal komunikimi për  
partnerët e projektit dhe mediat.
Në brendësi të këtij numri:
•

Informacion rreth projektit FESRE

•

Prezantimi në Tiranë i Planit të ri Kombëtar
të Veprimit për Integrimin e Romëve dhe
Egjiptianëve

•

Të rinjtë romë në parlament diskutojnë sfidat
në arsim, strehim dhe pjesëmarrjen politike

•

24 qershori - Dita Kombëtare e Egjiptianëve,
festohet për herë të parë në Shqipëri

•

Kampe verore për fëmijët romë dhe egjiptianë
në Durrës në kuadrin e “Ditës Botërore kundër
Punës së Fëmijëve”

•

Gratë diskutojnë rreth dhunës në familje

•

Nga lagjja…….
Rritja e punësimit është thelbësore për
përfshirjen sociale - Historia e Muhamet Lilës
nga Berati
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Prezantimi në Tiranë i Planit të ri Kombëtar të
Veprimit për Integrimin e Romëve dhe Egjiptianëve
Plani Kombëtar i Veprimit për Integrimin e
Romëve dhe Egjiptianëve në Republikën e Shqipërisë (2016-2020) u prezantua në datën 9 mars
në Tiranë, përpara një audience të përbërë nga autoritete qendrore dhe vendore, aktivistë romë dhe
egjiptianë, organizata të shoqërisë civile, partnerë
ndërkombëtarë për zhvillim dhe grupe të tjera
interesi që punojnë për avancimin e përfshirjes
sociale të të dyja komuniteteve. Plani i Veprimit
synon të eliminojë barrierat me të cilat përballen
romët dhe egjiptianët sa i përket aksesit në shërbime, të përmirësojë kushtet e tyre të jetesës dhe
të promovojë dialogun ndërkulturor.

FAKTE DHE SHIFRA

Kohëzgjatja e projektit
Janar 2016- Dhjetor 2018

Mbulimi gjeografik
Tiranë, Durrës, Shkodër dhe Berat

Në mbështetje të
Përfshirjes së qëndrueshme

Objektivat:
•

100% e
anëtarëve të komunitetit Rom dhe
Egjiptian do të kenë akses të plotë në shër-

Deri në fund të vitit 2020,

bimin e gjendjes civile.
•

Deri në fund të vitit 2020, 70% më shumë

djem dhe vajza të komunitetit
Rom dhe Egjiptian do të arrijnë të përfundojnë të gjitha nivelet e arsimit dhe 100% e
tyre do të përfundojnë arsimin fillor.
•

•

Deri në fund të vitit 2020, 80% më shumë
romë dhe egjiptianë që marrin pjesë në
programet e nxitjes së punësimit do të integrohen në tregun e punës.

100% e
anëtarëve të komunitetit Rom dhe
Egjiptian do të kenë mundësinë të përdorin

Deri në fund të vitit 2020,

shërbimet shëndetësore bazë.
•

80 % e familjeve rome dhe egjiptiane, që kanë filluar procedurat e legalizimit do
t’i kenë përfunduar ato me sukses deri në fund
të vitit 2020.

•

65% e anëtarëve të komunitetit Rom
dhe Egjiptian do të përfshihen në programet
e mbrojtjes sociale deri në fund të vitit 2020.

Ministri i Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, Z. Blendi Klosi, theksoi se Qeveria Shqiptare ka marrë
të gjitha masat e nevojshme për eliminimin e
barrierave që pengojnë komunitetet Rome dhe
Egjiptiane të jenë pjesë e arsimit gjithëpërfshirës, kujdesit shëndetësor të përmirësuar,
rritjes së mirëqenies përmes sigurimit të punësimit formal, strehimit të përmirësuar, regjistrimit në gjendjen civile dhe e mbrojtjes sociale.

FËMIJËT NË KOPSHT

Kampe verore për fëmijët romë dhe egjiptianë në Durrës në kuadrin e “Ditës Botërore kundër Punës së Fëmijëve”

dita botërore kundër punës së fëmijëve

P

una e fëmijëve është një fenomen shkatërrues që pengon të ardhmen e fëmijëve dhe
shoqërisë. Gjatë viteve të fundit Qeveria Shqiptare ka bërë përpjekje domethënëse për ta
parandaluar këtë fenomen përmes angazhimit

Kampi veror është një mundësi
e mirë për t’u zbavitur dhe për
të mësuar. Disiplina është e
rëndësishme për fëmijët
Flutura Ramaj(23vjeç),vullnetare nga komuniteti egjiptian
të inspektorëve të punës dhe të oficerëve të
policisë. Programet kundër punës së fëmijëve
mbeten ende të pamjaftueshme për ta trajtuar
siç duhet dhe gjerësisht problemin (ILO, 2014).
Për të ndihmuar në zgjidhjen e këtij problemi,
çdo qytetar duhet të kontribuojë për rritjen

e ndërgjegjësimit dhe të promovojë vlerat e arsimimit si një mënyrë për të garantuar zhvillimin
e plotë njerëzor.
Në këtë kontekst, projekti FESRE, në bashkëpunim
me Bashkinë e Durrësit, Agjencinë Adventiste të
Zhvillimit dhe Ndihmës (ADRA) dhe Ministrinë e
Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, organizoi një kamp
veror gjatë periudhës 14-18 qershor. 57 fëmijë
romë, egjiptianë dhe nga maxhoranca, të cilët
vinin nga komunitetet e margjinalizuara të Fushë
Krujës, fshatit Halil dhe Borizanë, ishin pjesë e aktiviteteve të organizuara në këtë kamp.
Një kamp i ngjashëm veror u organizua nga projekti FESRE në bashkëpunim me Qendrën Multifunksionale të Nishtullës, stafin e qendrës shëndetësore të Nishtullës, Terre des Hommes dhe
Karitasin Shqiptar, gjatë periudhës 5-19 korrik. Ky
kamp mblodhi së bashku 74 fëmijë romë, egjiptianë dhe nga maxhoranca nga zona e Nishtullës në
Durrës. Gjatë kampeve verore, fëmijët përgatitën
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K

ryetari i Kuvendit, z. Ilir Meta mbajti një
sesion dialogu me të rinjtë romë dhe deputetët e parlamentit me rastin e 8 Prillit, Ditës
Ndërkombëtare të Romëve.
Z. Meta mirëpriti dialogun dhe vlerësoi kulturën
Rome dhe kontributin e saj unik në shoqërinë
shqiptare.
Studentët romë theksuan nevojën për t’i
dhënë një shtysë arsimimit të romëve, pasi
arsimi konsiderohet thelbësor në shmangien e përjashtimit si edhe propozuan mënyrat për përfshirjen e të diplomuarve romë
dhe egjiptianë në administratën publike.
U propozua që Nënkomisioni Parlamentar për
të Drejtat e Njeriut të thërrasë seanca periodike
për të monitoruar zbatimin e Planit Kombëtar të
Veprimit për Integrimin e Romëve dhe Egjiptianëve në Republikën e Shqipërisë (2016-2020) të
prezantuar së fundmi.
Përfaqësues të të rinjve romë nënvizuan
rëndësinë e përfaqësimit politik të romëve
dhe të kuotave në organet vendimmarrëse
të qeverisjes në nivel qendror e vendor.
Z. Brian J. Williams, Koordinator i Përhershëm i

punë dore, zgjidhën gjëza, vizituan cirkun,
shkuan në kinema, lexuan libra, kryen ushtrime
palestre, luajtën futboll, volejboll etj.
Këto trajnime dhe kampe verore ishin një përp-

Fëmijët duke mësuar dhe luajtur në kampin veror

jekje për të ngritur kapacitetet, vetëbesimin, solidaritetin dhe aftësitë sociale të fëmijëve. Gjatë
kampeve fëmijët ushtruan role të ndryshme,
ndërtuan aftësi sociale, zhvilluan aftësi motorike, ndërvepruan me fëmijë të prejardhjeve
të ndryshme dhe rritën të kuptuarit e të drejtave
dhe detyrimeve të tyre. Kampet verore ishin një
mënyrë shumë e mirë për t’u argëtuar dhe për t’i
bërë jehonë rëndësisë së arsimimit.
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TË DISKUTOSH SFIDAT

Të rinjtë romë në parlament diskutojnë sfidat në arsim,
strehim dhe pjesëmarrje politike

TË RINJTË ROMË NË PARLAMENT

Kombeve të Bashkuara dhe Përfaqësues i Përhershëm i Programit të Kombeve të Bashkuara
për Zhvillim, theksoi: “ Zbatimi i suksesshëm i
Planit Kombëtar të Veprimit për Përfshirjen e
Romëve dhe Egjiptianeve do të kontribuojë në
arritjet e Objektivave të reja Universale të Zhvillimit të Qëndrueshëm të Shqipërisë (SDGs)
duke perfshirë ato të varfërisë, shërbimeve të
barabarta dhe gjithëpërfshirëse në fusha të
tilla si edukimi dhe kujdesi shëndetësor dhe
ndoshta në atë që është më e rëndësishme,
në SDG 10, reduktimin e pabarazive. Dialogu
që ne po promovojmë sot ndërmjet të rinjve
rome dhe parlamentarëve, institucioneve të të
drejtave të njeriut dhe anti-diskriminimit dhe
partnerëve të Qeverisë synon të zgjerojë partneritetin për përfshirjen e romëve dhe forcimin
të mekanizmave llogaridhënëse për politikat
kombëtare. Për trajtimin e përjashtimeve me të
cilat përballen këto dy komunitete është thelbësor një rol më proaktiv i parlamentit shqiptar
për sa i përket respektimit të legjislacionit dhe
politikave.
Njëkohësisht, z. Jan Rudolph, Drejtues i Seksionit Politik, Ekonomik dhe Informacionit në
Delegacionin e Bashkimit Evropian në Shqipëri,
i pranishëm në aktivitet, nënvizoi se: “Përfshirja
sociale dhe ekonomike e komuniteteve Rome
dhe Egjiptiane është në fakt një nga prioritetet kryesore të axhendës së BE-së për Ballkanin Perëndimor dhe, në veçanti, për procesin e
anëtarësimit të Shqipërisë. Ajo është pjesë e prioritetit të pestë në Udhërrëfyesin e Anëtarësim-

it në BE dhe do të vazhdojë të mbetet e tillë
përgjatë procesit të anëtarësimit”.
Deputetët e parlamentit mirëpritën dialogun
me të rinjtë romë, të cilin e konsideruan si një
hap para drejt luftës kundër margjinalizimit
dhe diskriminimit dhe shprehën bindjen e tyre
se Plani Kombëtar i Veprimit për përfshirjen e
romëve dhe egjiptianëve do të ketë një ndikim
pozitiv afat-gjatë. Ato konfirmuan mbështetjen
e tyre për përfshirjen dhe integrimin e grave
dhe burrave romë dhe egjiptianë.
Aktiviteti u organizua nën kujdesin e Kryetarit të
Parlamentit të Shqipërisë në bashkëpunim me
UNDP-në.

Dita Kombëtare e
Egjiptianëve, festohet për
herë të parë në Shqipëri
Anëtarë të komunitetit Egjiptian në Shqipëri
festuan për të parën herë, në datën 24 qershor
2016, Ditën Kombëtare të Egjiptianëve. Me këtë
rast u organizua një Konferencë Kombëtare dhe
një panair punimesh artizanale, që mblodhën
së bashku anëtarë të komunitetit egjiptian
në Shqipëri, shoqërinë civile, përfaqësues të
qeverisë, organizatat ndërkombëtare, median,
etj. Kjo ditë shënon përvjetorin e asamblesë së
parë të egjiptianëve, e cila u mblodh në Ohër
në vitin 1990. Konferenca nxori në pah fakte
mbi identitetin, historinë, kulturën dhe traditën
e komunitetit Egjiptian, si edhe përpjekjet e
këtij grupi për t’u njohur si komunitet unik në
Shqipëri.

Panair me punime artizanale
nga komuniteti egjiptian
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Gratë diskutojnë
rreth dhunës në
familje
Pranohet gjerësisht se dhuna në

familje prek kryesisht gratë, është
një dhunim i të drejtave të njeriut
dhe një barrë për shoqërinë tonë.

Gratë ndajnë informacion rreth dhunës në familje

Dhuna në familje është një problem
kompleks dhe delikat i cili kërkon ndërhyrje të maturuara nga institucionet
përgjegjëse. Projekti FESRE organizoi
një tryezë të rrumbullakët në Tiranë, në
datën 26 korrik, për të diskutuar mbi
këtë çështje, në përpjekje për të parandaluar dhe rritur ndërgjegjësimin. Aktiviteti mblodhi përfaqësues të Bashkisë
së Tiranës, policisë, qendrave shëndetësore, qendrës së “Strehëzës për gratë”,
si edhe gra dhe vajza rome e egjiptiane.
Rritja e ndërgjegjësimit mbi format e
ndryshme të dhunës ndaj grave është
shumë e rëndësishme sepse ky është hapi
i parë drejt ndryshimit të qëndrimeve
dhe sjelljeve që përjetësojnë forma të
ndryshme dhune.

PËR T’U THEKSUAR

Shërbimi Kombëtar i Punësimit dhe projekti
FESRE kanë hartuar programe për nxitjen e
punësimit të cilat synojnë gratë dhe burrat
romë dhe egjiptianë. Kompanitë që veprojnë në Tiranë, Durrës, Shkodër dhe Berat, të
cilët do të punësojnë punonjës që i përkasin

KONTAKT DHE INFORMACION:
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Nga Lagjja
Rritja e punësimit është
thelbësore për
përfshirjen sociale
“Gjithnjë kam dashur të kem një punë të rregullt,
të marr një rrogë në fund të muajit, të përfitoj
shërbime të kujdesit shëndetësor... etj., dhe tashmë i kam këto”,- thotë Muhameti.
Muhamet Lila është një nga personat që janë punësuar në qytetin e Beratit, nga ndërmarrjet e pastrimit dhe gjelbërimit të bashkisë, përmes ndihmës
së ndërmjetësit të punësimit dhe me mbështetjen
e projektit FESRE. I kontaktuar nga ndërmjetësi i
punësimit gjatë vizitës së tij në terren, Muhametit
iu ofrua mbështetje për të kaluar përgjatë ciklit të
ndërmjetësimit të punësimit dhe më pas u referua te zyra rajonale e punësimit si punëkërkues i
papunë për një periudhë të gjatë. Atij iu ofrua një
kontratë dhe filloi punë në muajin gusht. Muhameti
më parë punonte nga mëngjesi deri në darkë duke
kërkuar metale, plastikë dhe rroba mes mbeturinave,
çka për familjen e tij prej pesë anëtarësh ishte një
shans për të mbijetuar. Ajo që Muhameti merrte në
këmbim të kësaj pune të lodhshme ishte larg përmbushjes së nevojave elementare të familjes së tij.
“Tashmë, nëpërmjet kësaj pune unë mund të kujdesem për fëmijët dhe familjen time”, -thotë Muhameti.
“Mësova se projekti ka programe të ndryshme për
nxitjen e punësimit të romëve dhe egjiptianëve dhe
do t’u sugjeroj njerëzve që njoh që të shfrytëzojnë
çdo mundësi të ofruar. Mundësitë e punësimit japin
shpresë dhe besim për një jetë më të mirë”.

komuniteteve Rome dhe Egjiptiane, do të
përfitojnë nga këto programe. Kompanive do
t’u ofrohet mbështetje përmes katër skemave
të ndryshme të cilat mundësojnë krijimin e
vendeve të reja të punës përmes punësimit të
subvencionuar.

Organizata e Kombeve të Bashkuara për Zhvillim
Projekti “Fuqizim Ekonomik dhe Social i Romëve dhe
Egjiptianëve – shtysë për përfshirjen sociale (FESRE)

Muhamet Lila duke punuar

Punësimi nuk është vetëm një burim të ardhurash
që ndikon mirëqenien dhe lufton varfërinë, por
gjithashtu ndërton marrëdhënie ndërmjet grupeve
sociale dhe është thelbësor për nxitjen e përfshirjes
sociale. Punësimi është një nga komponentët më të
rëndësishëm të projektit FESRE i cili synon të ndih
mojë komunitetet Rome dhe Egjiptiane përmes
zhvillimit të programeve të përshtatura për nxitjen
e punësimit që synojnë të aktivizojnë potencialin
prodhues të këtyre komuniteteve dhe të mbështesin integrimin e tyre në tregun e punës.

36

studentë dhe të dipomuar romë dhe
egjiptianë kanë filluar programin e
praktikes në punë.

13

persona janë punësuar dhe është duke u
negociuar për punësimin e 25 të tjerëve
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