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Drejtoria Komunale e Administratës dhe Personelit 
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KEEN Projekti: Rrjeti i Kosovës për Arsim dhe Punësim 

KK 

Komuna 

Kuvendi Komunal 

Komuna e Gjakovës 

MAPL Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal 

MASHT Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë 

MMPH Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor 

MPMS Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale 

OJQ Organizata Jo-Qeveritare 

OSHC 

QAP 

QM 

QKMF 

QMF 

Organizatat e Shoqërisë Civile 

Qendra për Aftësim Profesional 

Qendër Mësimore 

Qendër Kryesore e Mjekësisë Familjare 

Qendra të Mjekësisë Familjare 

QPS Qendra për Punë Sociale 
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Përmbledhje ekzekutive 

Komuna e Gjakovës është komuna në të cilën jetojnë më së shumti banorë të komuniteteve 

rom, ashkali dhe egjiptian krahasuar me të gjitha komunat tjera të Kosovës. Situata e 

përgjithshme e këtyre komuniteteve në këtë komunë vlerësohet relativisht e mirë krahasuar 

me gjendjen e tyre në komunat tjera të Kosovës, por pavarësisht kësaj, konsiderohet se ende 

ka nevojë për përmirësimin e situatës së tyre në shumë fusha e drejtime, andaj kërkohet një 

fokus më i madh i Komunës së Gjakovës në këtë drejtim. 

 

Bazuar në këtë, Komuna e Gjakovës është përzgjedhur nga Projekti KEEN për hartimin e 

këtij “Plani Lokal të Veprimit për Përfshirjen e Komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në 

Komunën e Gjakovës 2018-2022”. Ky plan veprimi është hartuar bazuar kryesisht në 

sugjerimet, kërkesat dhe kontributet e përfaqësuesve të ndryshëm nga Komuna e Gjakovës, të 

cilët janë caktuar nga vet komuna, si zyrtarë të drejtorive të ndryshme komunale, si dhe 

përfaqësues të OJQ-ve dhe të grupeve avokuese që merren me çështjet e komuniteteve rom, 

ashkali dhe egjiptian në këtë komunë, të cilët e kanë përbërë Grupin Punues për hartimin e 

këtij plani lokal të veprimit. Ndërsa i gjithë procesi i hartimit të këtij plani është lehtësuar nga 

dy konsulentë të angazhuar nga Projekti KEEN. 

 

Në mesin e shumë problemeve me të cilat ballafaqohen komunitetet rom, ashkali dhe 

egjiptian në Komunën e Gjakovës, Grupi Punues për hartimin e “Planit Lokal të Veprimit për 

Përfshirjen e Komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Komunën e Gjakovës 2018-2022” 

ka vendosur që në kuadër të këtij plani lokal të veprimit të përfshihen katër fushat në vijim: 

 Arsimi 

 Punësimi dhe mirëqenia sociale  

 Shëndetësia 

 Banimi 

Grupi punues ka përcaktuar vizionin, misionin, vlerat dhe parimet mbi të cilat ndërtohet ky 

plan veprimi. Pastaj, për të gjitha fushat e përfshira në këtë plan veprimi është bërë analiza e 

gjendjes, janë identifikuar sfidat kryesore, janë përcaktuar objektivat strategjikë, janë 

përcaktuar rezultatet e pritshme, si dhe janë caktuar dhe përshkruar aktivitetet e parapara, 

realizimi i të cilave do të ndikojë në përmirësimin e situatës së përgjithshme të këtyre 

komuniteteve në Komunën e Gjakovës. Po ashtu, janë përcaktuar edhe treguesit për secilin 

objektiv, si dhe është bërë një identifikim dhe përshkrim i supozimeve dhe rreziqeve që 

ndikojnë në zbatimin e këtij plani të veprimit. 

 

Gjithashtu, është përcaktuar buxheti për këtë plan veprimi nga ku del se “Plani Lokal i 

Veprimit për Përfshirjen e Komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Komunën e 

Gjakovës 2018-2022” parashihet që për periudhën pesëvjeçare të zbatimit të ketë një buxhet 

total prej 878,250.00 €, prej të cilave 268,425.00 € parashihen të mbulohen nga buxheti 

komunal i Komunës së Gjakovës, ndërsa 609,825.00 € parashihen të mbulohen nga donatorët 

e ndryshëm dhe/ose institucionet qendrore të Kosovës.  
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1. Hyrje 

Komuna e Gjakovës është njëra ndër shtatë komunat më të mëdha në Kosovë, përkatësisht 

njëra ndër qendrat regjionale të Kosovës. Komuna e Gjakovës është e përbërë prej 90 

vendbanimeve dhe ka një popullsi rezidente prej 94,556 banorëve1, nga të cilët 40,827 

banojnë në zonën urbane dhe 53,729 në atë rurale. Grupet etnike janë: shqiptarë (87,672), 

egjiptianë (5,117), romë (738), ashkali (613), boshnjakë (73), serbë (17), turq (16), goranë 

(13) dhe të tjerë 2. 

 

Në aspektin organizativ, Komuna e Gjakovës përbëhet nga 12 drejtori komunale: Drejtoria e 

Arsimit, Drejtoria e Administratës dhe Personelit, Drejtoria për Punë Inspektuese, Drejtoria e 

Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, Drejtoria për Financa, Drejtoria për Urbanizim dhe 

Planifikim, Drejtoria e Shërbimeve Publike, Drejtoria për Zhvillim Ekonomik, Drejtoria e 

Gjeodezisë, Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport, Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim, si dhe 

Drejtoria për Bujqësi. 

 

Në Komunën e Gjakovës jetojnë një numër i konsiderueshëm i pjesëtarëve të komuniteteve 

rom, ashkali dhe egjiptian. Sipas regjistrimit të fundit të popullsisë në Kosovë më 2011, në 

Komunën e Gjakovës jetojnë gjithsej 6,468 pjesëtarë të komuniteteve rom, ashkali dhe 

egjiptian. Pjesa më e madhe e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në Komunën e 

Gjakovës jetojnë në pjesën urbane të qytetit të Gjakovës, të koncentruar kryesisht në pesë 

lagje: Brekoc, Koloni, Dardani, Qyl dhe Sefë, ndërsa pjesa tjetër e komuniteteve rom, ashkali 

dhe egjiptian jetojnë në zonat rurale të Komunës së Gjakovës, të koncentruar kryesisht në 

fshatrat: Rogovë, Skivjan, Planqorr dhe Osekhilë. 

 

Pavarësisht se në përgjithësi vlerësohet se në Komunën e Gjakovës komunitetet rom, ashkali 

dhe egjiptian janë mirë të integruar dhe jetojnë në kushte të mira krahasuar me komunat tjera, 

sërish konsiderohet se gjendja e këtyre komuniteteve në këtë komunë duhet përmirësuar. 

 

Bazuar në këtë, Komuna e Gjakovës është përzgjedhur nga Projekti “Rrjeti i Kosovës për 

Arsim dhe Punësim” (KEEN)3 për të mbështetur hartimin e “Planit Lokal të Veprimit për 

Përfshirjen e Komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Komunën e Gjakovës 2018-

2022”4. Për realizimin e këtij plani lokal të veprimit, Komuna e Gjakovës dhe Projekti KEEN 

kanë nënshkruar Marrëveshje bashkëpunimi, përmes së cilës palët janë marrë vesh për detyrat 

dhe përgjegjësitë e të dy palëve gjatë procesit të hartimit të këtij plani.  

  

                                                           
1 Regjistrimi i popullsisë në Kosovë 2011.  
2 http://banimidhehapesira.com/?l=61&id=36  
3 Projekti KEEN zbatohet nga Qendra për Arsim e Kosovës (KEC), në bashkëpunim me organizatat partnere, ndërsa 

financohet nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë. 
4 Fillimisht është planifikuar që Plani Lokal i Veprimit të përfshijë periudhën 2017 – 2021, mirëpo gjatë procesit të 

planifikimit dhe hartimit të planit është vlerësuar se do të jetë e vështirë ose e pamundur që kostoja financiare e këtij 

dokumenti të mund të përfshihet në vitin fiskal 2017, për shkak se rishikimi i buxhetit ofron mundësi të kufizuara për 

ndryshime të mëdha në buxheti. Prandaj, është vendosur që plani lokal i veprimit të përfshijë periudhën 2018 – 2022, në 

mënyrë që komuna të ketë kohë dhe mundësi që të planifikojë si duhet buxhetin për gjithë periudhën që përfshinë ky 

dokument. 

http://banimidhehapesira.com/?l=61&id=36


6 
 

2. Metodologjia 

Procesi i hartimit të “Planit Lokal të Veprimit për Përfshirjen e Komuniteteve Rom, Ashkali 

dhe Egjiptian në Komunën e Gjakovës 2018-2022” ka qenë një proces mjaft i gjatë dhe 

gjithëpërfshirës. Në përgjithësi ky plan veprimi është hartuar në përputhje me sugjerimet, 

kërkesat dhe kontributet e përfaqësuesve të ndryshëm nga Komuna e Gjakovës, të cilët janë 

caktuar nga vet komuna, si zyrtarë të drejtorive të ndryshme komunale, si dhe përfaqësues të 

OJQ-ve dhe të grupeve avokuese që merren me çështjet e komuniteteve rom, ashkali dhe 

egjiptian në këtë komunë. Në anën tjetër, gjithë procesi është organizuar nga projekti i 

financuar nga Bashkimi Evropian “Rrjeti i Kosovës për Arsim dhe Punësim – KEEN” dhe 

është mbështetur nga dy konsulentë të angazhuar nga i njëjti projekt. 

 

Në përputhje me detyrimet që ka marrë përsipër Komuna e Gjakovës, kryetarja e Komunës së 

Gjakovës, znj. Mimoza Kusari-Lila më 3 prill 2017 ka marrë vendim për themelimin e Grupit 

Punues për hartimin e “Planit Lokal të Veprimit për Përfshirjen e Komuniteteve Rom, 

Ashkali dhe Egjiptian në Komunën e Gjakovës 2018-2022”, me këtë përbërje: 

 

1. Armend Behluli – Drejtor i Zyrës Komunale për Komunitete dhe Kthim; 

2. Besnik Shala – Zyrtar nga Drejtoria e Shëndetësisë;   

3. Afijete Bosnjaku – Zyrtare nga Drejtoria e Arsimit;   

4. Elvane Qorri – Kryesuese e Komitetit për Komunitete;   

5. Arianit Kupa – Zyrtar nga Drejtoria e Kadastrit;  

6. Zenel Shabani – Zyrtar nga Drejtoria e Urbanizmit;  

7. Kujtim Dula – Drejtor i Zyrës Regjionale të Punësimit;   

8. Emrah Cermjani – OJQ Amareo Ternipeo; 

9. Lendrit Qeli – OJQ Prosperiteti;  

10. Bashkim Kurti – OJQ Iniciativa për Veprim;  

11. Vilson Dura – Grupi avokues;  

12. Dren Meqa – Punëtor social nga Qendra për Punë Sociale; 

13. Pjeter Frrokaj – Zyrtar nga Drejtoria për Shërbime Publike; 

14. Gentiana Qurdina – Zyrtare në Drejtorinë për Buxhet dhe Financa  

 

Procesi i hartimit të “Planit Lokal të Veprimit për Përfshirjen e Komuniteteve Rom, Ashkali 

dhe Egjiptian në Komunën e Gjakovës 2018-2022” deri te miratimi i këtij dokumenti nga 

Kuvendi Komunal i Komunës së Gjakovës ka kaluar nëpër disa faza, nëpër të cilat janë 

zhvilluar aktivitete të ndryshme. Fazat në fjalë janë të përshkruara shkurtimisht në vijim: 

 

Faza 1: Përgatitja  

Gjatë kësaj faze përfaqësuesit e Projektit KEEN kanë vendosur kontaktet me Komunën e 

Gjakovës dhe kanë nënshkruar Memorandumin e Bashkëpunimit me Kryetaren e komunës; 

Komuna e Gjakovës kanë caktuar personat që do të jenë pjesë e Grupit Punues për hartimin e 

planit të veprimit; Projekti KEEN ka identifikuar dhe ka angazhuar konsulentët që do ta 

lehtësojnë procesin dhe do ta hartojnë planin e veprimit; janë mbajtur takime koordinuese 

mes anëtarëve të Grupit Punues dhe konsulentëve për planifikimin e datave të mbajtjes së 

punëtorive. 

 

Faza 2: Përcaktimi i fushave 

Projekti KEEN më 28 mars 2017 ka organizuar një punëtori të përbashkët me grupet punuese 

për hartimin e planeve komunale të veprimit të komunave të ndryshme. Në këtë punëtori 

pjesëmarrësit janë informuar në detaje rreth procesit të hartimit të planeve lokale të veprimit 
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dhe kanë përcaktuar fushat që do të përfshihen në kuadër të planit. Grupi Punues i Komunës 

së Gjakovës ka diskutuar dhe është përcaktuar për fushat që do të përfshihen në këtë plan të 

veprimit. 

 

Faza 3: Analiza e gjendjes dhe mbledhja e të dhënave 

Për nevoja të analizës së gjendjes për fushat që janë përfshirë në planin e veprimit është 

organizuar një punëtori njëditore në Gjakovë, nën udhëheqjen e konsulentëve dhe me 

pjesëmarrjen anëtarëve të Grupit Punues. Kjo punëtori është mbajtur më 3 maj 2017 dhe 

përmes analizës SWOT, bazuar në njohuritë e pjesëmarrësve, janë identifikuar sukseset, 

dobësitë, mundësitë dhe rreziqet për secilën nga fushat e përfshira në kuadër të këtij plani 

lokal të veprimit. Gjithashtu, gjatë kësaj faze janë mbledhur të dhëna dhe statistika zyrtare që 

kanë ofruar zyrtarët komunalë të Komunës së Gjakovës për të gjitha fushat e përfshira në këtë 

plan të veprimit. 

 

Faza 4: Përcaktimi i objektivave dhe aktiviteteve të planit të veprimit  

Për nevoja të planifikimit, më 18 dhe 19 maj 2017 është mbajtur një punëtori dyditore në 

Gjakovë, nën udhëheqjen e konsulentëve dhe me pjesëmarrjen e anëtarëve të Grupit Punues. 

Gjatë kësaj punëtorie, për secilën fushë që është përfshirë në këtë plan veprimi, janë 

identifikuar sfidat kryesore, janë përcaktuar objektivat strategjikë, janë përcaktuar rezultatet e 

pritshme, si dhe janë caktuar dhe përshkruar aktivitetet e parapara. Gjithashtu, gjatë kësaj 

punëtorie janë përcaktuar edhe treguesit për secilin objektiv, si dhe është bërë një identifikim 

dhe përshkrim i supozimeve dhe rreziqeve që ndikojnë në zbatimin e këtij plani të veprimit. 

 

Faza 5: Planifikimi i buxhetit dhe planit të zbatimit 

Për nevoja të planifikimit të buxhetit dhe të planit të zbatimit të këtij plani lokal të veprimit, 

më 6 qershor 2017 është mbajtur një punëtori njëditore në Gjakovë. Në këtë punëtori, nën 

udhëheqjen e konsulentëve dhe me pjesëmarrjen anëtarëve të Grupit Punues është përcaktuar 

buxheti për të gjitha aktivitetet e parapara për periudhën pesëvjeçare, duke e ndarë në 

kategori varësisht prej burimit të financimit, si dhe është detajuar plani i zbatimit të këtij plani 

lokal të veprimit për periudhën pesëvjeçare, duke i operacionalizuar aktivitetet e parapara dhe 

duke përcaktuar institucionet përgjegjëse për zbatimin e tyre. 

 

Faza 6: Hartimi i dokumentit të planit të veprimit 

Në bazë të dokumenteve të hartuara gjatë procesit, në përfundim të tij u hartua edhe drafti i 

Planit Lokal të Veprimit për Përfshirjen e Komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në 

Komunën e Gjakovës 2018-2022, i cili, pasi u shqyrtua nga Grupi për Planifikim, mori 

formën e draftit përfundimtar.  
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3. Analiza e gjendjes 

Grupi Punues për hartimin e “Planit Lokal të Veprimit për Përfshirjen e Komuniteteve Rom, 

Ashkali dhe Egjiptian në Komunën e Gjakovës 2018-2022”, pas diskutimeve që ka pasur, ka 

vendosur që në kuadër të këtij plani të veprimit të përfshihen katër fusha kryesore, të cilat 

janë edhe pjesë e strategjisë shtetërore në nivel të Kosovës “Strategjia për Përfshirjen e 

Komuniteteve Rom dhe Ashkali në Shoqërinë Kosovare 2017 – 2021”. 

 

Kështu është vendosur që në kuadër të “Planit Lokal të Veprimit për Përfshirjen e 

Komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Komunën e Gjakovës 2018-2022” të 

përfshihen katër fushat në vijim: 

 Arsimi 

 Punësimi dhe mirëqenia sociale  

 Shëndetësia 

 Banimi 

Në punëtorinë e parë të organizuar më 3 maj 2017 me qëllim të analizës së gjendjes, në të 

cilën kanë marrë pjesë përfaqësues dhe zyrtarë të ndryshëm të Komunës së Gjakovës dhe 

përfaqësues të organizatave të ndryshme jo-qeveritare dhe të grupeve avokuese që punojnë 

me komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian në këtë komunë, e cila është moderuar nga 

konsulentët, është bërë një analizë e gjendjes ekzistuese e komuniteteve rom, ashkali dhe 

egjiptian në Komunën e Gjakovës për këto katër fusha. 

 

Për analizën e gjendjes në këto katër fusha është përdorur Analiza SWOT, në mënyrë që të 

identifikohen sukseset, dobësitë, mundësitë dhe rreziqet. Analiza SWOT ka treguar se në 

mesin e punonjësve të Komunës së Gjakovës dhe përfaqësuesve të OJQ-ve ekziston një 

shkallë e lartë e gatishmërisë për të identifikuar, përveç sukseseve dhe mundësive, edhe 

dobësitë dhe rreziqet e pranishme dhe kanë ofruar një bazë të kënaqshme për të analizuar 

shkaqet dhe pasojat e gjendjes jo të kënaqshme të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në 

Komunën e Gjakovës. Andaj, krahas dobësive dhe sukseseve që varen kryesisht nga niveli 

lokal, janë analizuar edhe faktorët e jashtëm që kanë ndikuar dhe vazhdojnë të ndikojnë në të 

ardhmen, si dhe në mënyrë objektive janë trajtuar dhe analizuar mundësitë dhe rreziqet. E 

gjithë analiza është bërë në grupe të vogla të punës, puna e të cilëve pastaj është shpalosur 

para grupit të gjerë dhe të gjitha çështjet janë diskutuar një nga një.  

 

Përveç të dhënave që kanë dalë nga Analiza SWOT, konsulentët kanë përgatitur edhe një 

formular të posaçëm për zyrtarët e Komunës së Gjakovës, përmes të cilit janë kërkuar të 

dhëna dhe statistika zyrtare të nevojshme për analizën e gjendjes. Gjithashtu, konsulentët 

kanë siguruar edhe të dhëna dhe statistika të tjera zyrtare nga OJQ-të, nga institucionet 

qendrore dhe nga dokumentet e ndryshme zyrtare publike, në mënyrë që të bëhet një analizë 

dhe prezantim sa më real dhe objektiv, i mbështetur në të dhëna. 

 

Në vijim është prezantuar një përmbledhje e analizës së gjendjes sipas fushave.  
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3.1. Arsimi 

Sikur edhe në gjithë Kosovën, edhe në Komunën e Gjakovës përfshirja e fëmijëve/nxënësve 

të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në të gjitha nivelet e edukimit/arsimit 

parauniversitar mbetet në nivel jo të kënaqshëm.  

 

Janë vetëm 45 fëmijë5 (29 meshkuj dhe 16 femra) të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian 

të moshës 0-6 vjeçare që e vijojnë edukimin parashkollor dhe klasën parafillore (klasën 

përgatitore) në Komunën e Gjakovës, në çerdhen publike “Ganimete Tërbeshi” dhe në 

shkollat e ndryshme fillore në Komunën e Gjakovës. 

 

Përveç çerdheve dhe shkollave publike, në Komunën e Gjakovës funksionojnë edhe dy 

Qendra Mësimore (QM) me bazë në komunitet: QM në lagjen Brekoc dhe QM në lagjen Ali 

Ibra. Në QM në Brekoc, në vitin 2015/2016 janë regjistruar në programin parashkollor dhe 

parafillor 23 fëmijë të moshës 4-6 vjeçare (11 meshkuj dhe 12 femra) nga komunitetet rom, 

ashkali dhe egjiptian. Në QM në Ali Ibra, në vitin 2015/2016 janë regjistruar në programin 

parashkollor 42 fëmijë (20 meshkuj dhe 22 femra) nga komuniteti rom, ashkali dhe egjiptian. 

Mësimi në këto QM me këta fëmijë organizohet çdo ditë pune dhe zhvillohet bazuar në 

planprogramin edukativ të punës me fëmijë parashkollorë dhe parafillorë në përputhje me 

Kurrikulën e Kosovës sipas standardeve për fëmijët 0-6 vjeç. Numri i fëmijëve që vijojnë 

programin parafillor dhe parashkollor në këto QM ndryshon nga viti në vit. 

 

Në arsimin e detyruar, përkatësisht në shkollimin fillor dhe të mesëm të ulët (klasët 1 – 9), në 

Komunën e Gjakovës janë të përfshirë gjithsej 1337 nxënës (734 meshkuj dhe 603 femra) të 

komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian. Ndërsa, në shkollimin e mesëm të lartë janë të 

përfshirë 103 nxënës (68 meshkuj dhe 35 femra). 

 

Komuna e Gjakovës nuk ka të dhëna zyrtare se sa është numri i fëmijëve/nxënësve të 

komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian të kësaj komuna që nuk janë të përfshirë në secilin 

nga nivelet e sipër-përmendura të arsimit parauniversitar, prandaj dhe është e pamundur që të 

konstatohet me saktësi për nivelin e përfshirjes. Pavarësisht kësaj, duke e pasur parasysh që 

në Komunën e Gjakovës jetojnë gjithsej 6468 pjesëtarë të komuniteteve rom, ashkali dhe 

egjiptian dhe bazuar në numrin e nxënësve të këtyre komuniteteve që vijojnë arsimin e 

detyruar (1337), mund të konstatohet se niveli i përfshirjes së fëmijëve/nxënësve të 

komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në arsimin e detyruar është mjaft i lartë, ndërsa 

përfshirja e fëmijëve/nxënësve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në edukimin 

parashkollor, në klasën parafillore dhe në shkollimin e mesëm të lartë në Komunën e 

Gjakovës është shumë i ulët. 

 

Sa i përket aspektit gjinor, të dhënat tregojnë se fëmijët/nxënësit meshkuj të komuniteteve 

rom, ashkali dhe egjiptian në Komunën e Gjakovës vijojnë më shumë arsimin parauniversitar 

krahasuar me femrat, posaçërisht në shkollimin e mesëm të lartë. Përderisa në edukimin 

parashkollor (përfshirë nivelin parashkollor dhe parafillor në çerdhe publike, në shkolla dhe 

në QM) janë rreth 57 % meshkuj dhe rreth 43 % femra, në arsimin e detyruar janë rreth 55 % 

meshkuj dhe rreth 45 % femra, ndërsa në arsimin e mesëm të lartë janë rreth 66 % meshkuj 

dhe rreth 34 % femra. 

 

Përveç nivelit jo të kënaqshëm të përfshirjes së fëmijëve/nxënësve të komuniteteve rom, 

ashkali dhe egjiptian në të gjitha nivelet e edukimit/arsimit parauniversitar në Komunën e 

                                                           
5 Të gjitha statistikat e arsimit të përfshira këtu janë statistika të DKA-së për vitin shkollor 2015-2016. 
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Gjakovës, shqetësim tjetër konsiderohet edhe suksesi jo i mirë i nxënësve të këtyre 

komuniteteve krahasuar me mesataren e suksesit të përgjithshëm të nxënësve të komunitetit 

shumicë, megjithëse për këtë nuk ka statistika të sakta zyrtare.  

 

Fenomeni i braktisjes së shkollimit nga nxënësit e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në 

Komunën e Gjakovës është prezent dhe shqetësues, posaçërisht në arsimin e detyruar. Në 

vitin shkollor 2015/2016 gjithsej 44 nxënës të këtyre komuniteteve e kanë braktisur arsimin e 

detyruar. Ndërsa, për fat të mirë, në po të njëjtin vit shkollor, nuk është raportuar asnjë rast i 

braktisjes së shkollimit të mesëm të lartë nga nxënësit e këtyre komuniteteve në Komunën e 

Gjakovës.  

 

Është me rëndësi të përmendet që përveç faktorëve të tjerë, braktisjes së shkollimit, 

përfshirjes së ulët dhe suksesit jo të mirë të fëmijëve/nxënësve të komuniteteve rom, ashkali 

dhe egjiptian në të gjitha nivelet e edukimit/arsimit parauniversitar në Komunën e Gjakovës i 

kontribuon edhe gjendja e rëndë socio-ekonomike e familjeve të këtyre komuniteteve, 

sidomos në rastet kur familjet nuk kanë mundësi për veshmbathjen e fëmijëve, pajisjen me 

mjete dhe materiale të ndryshme shkollore, etj. Gjithashtu, faktor tjetër është edhe interesimi i 

pamjaftueshëm i prindërve për arsimimin e fëmijëve të tyre që vije si rezultat i mosvetëdijes 

së duhur për rëndësinë e shkollimit të fëmijëve, megjithëse në këtë drejtim vlerësohet se 

gjendja është duke u përmirësuar ndër vite. Vlerësohet se një nga arsyet e braktisjes së arsimit 

të detyruar mund të jetë edhe migrimi i familjeve brenda ose jashtë Kosovës. Vlen të 

theksohet se Komuna e Gjakovës, me mekanizmat përkatës të saj, ka qenë mjaft e angazhuar 

në parandalimin e braktisje së shkollimit nga nxënësit e komuniteteve rom, ashkali dhe 

egjiptian në këtë komunë, por mbetet që edhe në të ardhmen të përkushtohet edhe më shumë 

në funksion të zvogëlimit ose eliminimit të fenomenit të braktisjes. 

 

Sa i përket fushës së arsimit të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në Komunën e 

Gjakovës, si sukses mund të përmendet ekzistimi dhe funksionimi i QM-ve në Brekoc dhe në 

Ali Ibra, të cilat përveç ofrimit të edukimit parashkollor dhe parafillor për një numër 

fëmijësh, ofrojnë edhe aktivitete të tjera përkrahëse për nxënësit e këtyre komuniteteve, së 

mësim shtesë, ndihmë për kryerjen e detyrave të shtëpisë, etj. Këto dy QM, përveç përkrahjes 

nga donatorët e ndryshëm, përkrahen në forma të ndryshme edhe nga Komuna e Gjakovës.  

 

Gjithashtu, në bashkëpunim me QM-të dhe OJQ-të e ndryshme që merren me adresimin e 

problemeve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian, Komuna e Gjakovës ka qenë aktive 

dhe ka ndihmuar në organizimin e fushatave vetëdijesuese tek komunitetet rom, ashkali dhe 

egjiptian për rëndësinë e shkollimit të fëmijëve dhe fushata informuese për regjistrimin e 

fëmijëve të këtyre komuniteteve në klasën parafillore dhe në klasën e parë fillore. Komuna e 

Gjakovës ka qenë e angazhuar edhe në ofrimin e përkrahjes me mjete/materiale shkollore për 

fëmijët/nxënësit e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian të familjeve me gjendje të rëndë 

ekonomike. Veç këtyre, vlen të përmendet si sukses i kësaj komune edhe eliminimi i klasave 

“të pastra etnikisht”, meqë në shkollat publike të Gjakovës nuk ka asnjë klasë, në të cilën të 

gjithë nxënësit të jenë të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian (përmendet se ekziston 

vetëm një klasë në njërën nga shkollat, në të cilët është vetëm një nxënës shqiptar, ndërsa 

nxënësit tjerë janë të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian). 

 

Në përputhje me mundësitë e veta reale, për të adresuar shqetësimet e përmendura më sipër, 

mbetet që Komuna e Gjakovës të angazhohet edhe në të ardhmen për rritjen e përfshirjes së 

fëmijëve/nxënësve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në të gjitha nivelet e 

edukimit/arsimit parauniversitar në këtë komunë, me theks të veçantë përfshirjen e 
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fëmijëve/nxënësve të gjinisë femërore; rritjen e suksesit të nxënësve të këtyre komuniteteve; 

punësimin e edukatorëve dhe mësimdhënësve nga radhët e komuniteteve; adresimin dhe 

parandalimin e braktisjes së shkollimit nga nxënësit e këtyre komuniteteve; përkrahjen me 

materiale shkollore për nxënësit e familjeve me gjendje të rëndë ekonomike; përkrahjen me 

bursa për nxënësit e shkollimit të mesëm të lartë; organizimin e fushatave informuese dhe 

vetëdijesuese, etj. 

 

Në funksion të përmirësimit të situatës së përgjithshme të arsimit për komunitetet rom, 

ashkali dhe egjiptian në Komunën e Gjakovës, komuna duhet të shfrytëzojë edhe mundësitë 

tjera që dalin përtej nivelit lokal, siç janë: gatishmëria e donatorëve të ndryshëm për të 

përkrahur në forma të ndryshme arsimimin e këtyre komuniteteve, përmes përkrahjes me 

pako shkollore, me veshmbathje, me bursa, etj.; burimet dhe format e përkrahjes nga 

institucionet qendrore që parashihen me dokumentet strategjike “Strategjia për Përfshirjen e 

Komuniteteve Rom dhe Ashkali në Shoqërinë Kosovare 2017 – 2021” dhe “Plani Strategjik i 

Arsimit në Kosovë 2017 – 2021”. 

 

Komuna e Gjakovës gjithashtu është e vetëdijshme se gjendjes së përgjithshme jo të mirë në 

fushën e arsimit për komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian në këtë komunë i kontribuojnë 

edhe shkaktarët tjerë që nuk varen ekskluzivisht nga Komuna e Gjakovës, siç janë: niveli i 

lartë i papunësisë në mesin e këtyre komuniteteve, gjendja e rëndë ekonomike në shumë nga 

këto familje, numri shumë i vogël i kuadrove nga mesi i këtyre komuniteteve me arsim 

universitar, fenomeni i martesave të hershme në mesin e pjesëtarëve të këtyre komuniteteve, 

mungesa e buxhetit të nevojshëm në nivel lokal e qendror, etj. 

3.2. Punësimi dhe mirëqenia sociale  

Papunësia është problem i madh në tërë Kosovën, pavarësisht përkatësisë etnike dhe as 

Komuna e Gjakovës nuk mund të jetë përjashtim në këtë aspekt. Por, niveli i papunësisë në 

mesin e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian llogaritet të jetë jashtëzakonisht shumë i 

lartë krahasuar me nivelin e papunësisë në nivel të përgjithshëm të popullatës në Kosovë. 

 

Nga gjithsej 6468 pjesëtarë të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian që jetojnë në 

Komunën e Gjakovës, vlerësohet se vetëm 20 persona janë të punësuar në organizata të 

ndryshme jo-qeveritare, rreth 85 persona konsiderohen si të vetë-punësuar dhe rreth 100 

persona në vit punësohen si të punësuar sezonalë. Ndërsa nuk ka të dhëna për numrin e të 

punësuarve në sektorin publik në nivel komunal, në sektorin publik në nivel qendror dhe në 

sektorin privat. 

 

Përveç shkaktarëve të përgjithshëm që ndikojnë në nivelin e lartë të papunësisë, ka edhe 

shkaktarë të veçantë që i kontribuojnë papunësisë së madhe të komuniteteve rom, ashkali dhe 

egjiptian në Komunën e Gjakovës. Njëri nga këta shkaktar është mungesa e kuadrove me 

kualifikime universitare nga radhët e këtyre komuniteteve, gjë që pamundëson ose 

vështirëson punësimin e tyre në mungesë të plotësimit të kritereve ligjore, posaçërisht në 

sektorin publik, sidomos deri në arritjen e plotësimit të kuotave për punësimin e 

komuniteteve që parashihen me ligj. Por, vlerësohet që nuk është bërë mjaftueshëm nga 

komuna për punësimin e atyre kuadrove nga këto komunitete që kanë kualifikime 

universitare, meqë ka të tillë në Komunën e Gjakovës, veçse duhet më shumë vullnet nga 

komuna për t’ju ofruar mundësi këtyre kuadrove për punësim në institucionet publike 

komunale. 
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Komuna e Gjakovës deri më tani është munduar që ta adresojë problemin e papunësisë në 

mesin e këtyre komuniteteve dhe në kuadër të përpjekjeve dhe angazhimeve të saj ka 

mundësuar që mbi 100 pjesëtarë të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian të ndjekin 

trajnime të ndryshme aftësuese në Qendrën e Aftësimit Profesional (QAP), ka ofruar 

subvencione për fushën e zejtarisë dhe bujqësisë (pajisje dhe trajnime profesionale), nga të 

cilat kanë përfituar edhe pjesëtarët e këtyre komuniteteve (të vetë-punësuar në këto fusha), ka 

përkrahur punësimin sezonalë të pjesëtarëve të këtyre komuniteteve në ndërmarrjet publike 

komunale, si dhe ka përkrahur në forma të ndryshme OJQ-të që merren me adresimin e 

papunësisë së këtyre komuniteteve në Komunën e Gjakovës. 

 

Megjithatë, vlerësohet se Komuna e Gjakovës duhet të jetë edhe më e angazhuar në drejtim të 

rritjes së punësueshmërisë në mesin e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në këtë 

komunë, duke arritur kuotat ligjore për punësimin e komuniteteve (së paku për ata që i 

plotësojnë kriteret ligjore), duke i stimuluar në forma të ndryshme dhe me bursa nxënësit dhe 

studentët e këtyre komuniteteve për vijimin dhe përfundimin me sukses shkollimit të mesëm 

të studimeve në universitet, duke ofruar më shumë mundësi për aftësime profesionale për 

zanate të ndryshme për pjesëtarët e këtyre komuniteteve, duke ofruar më shumë subvencione 

për fushat e caktuara me të cilat merren kryesisht këto komunitete dhe kësisoj do të rritej 

vetë-punësimi te pjesëtarët e këtyre komuniteteve, etj. Gjithashtu, Komuna e Gjakovës duhet 

të fokusohet në orientimin e nxënësve të këtyre komuniteteve në shkollat e mesme 

profesionale, në mënyrë që kjo t’i rrisë mundësitë për punësimin e këtyre të rinjve në sektorin 

privat, apo edhe vetë-punësimin, pas diplomimit në këto shkolla. 

 

Komuna e Gjakovës mbetët që të shqyrtojë edhe mundësitë dhe burimet tjera, jashtë 

kapaciteteve të saj, për të adresuar nivelin e lartë të papunësisë së komuniteteve rom, ashkali 

dhe egjiptian në këtë komunë. Në kuadër të kësaj, Komuna e Gjakovës mund të bashkëpunojë 

më shumë me Qendrën për Punë Sociale dhe QAP, në mënyrë që pjesëtarët e këtyre 

komuniteteve të kryejnë sa më shumë trajnime profesionale aftësuese dhe të ju jepet përparësi 

punësimi në rastet e kushteve të barabarta me të tjerët. Gjithashtu, Komuna e Gjakovës duhet 

të hulumtojë edhe për mundësinë e bashkëpunimit me donatorët e ndryshëm, me institucionet 

qendrore dhe me sektorin privat, në funksion të punësimit të komuniteteve rom, ashkali dhe 

egjiptian në këtë komunë, duke organizuar panaire të punësimit e fushata informuese për 

mundësitë e trajnimit dhe punësimit për këto komunitete. 

 

Niveli kaq i lartë i papunësisë së pjesëtarëve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në 

Komunën e Gjakovës, përveç faktorëve të tjerë, është faktori kyç që ndikon në gjendjen e 

rëndë të mirëqenies sociale të këtyre komuniteteve në këtë komunë. Megjithëse nuk dihet 

numri i saktë i familjeve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në këtë komunë që 

marrin asistencë sociale, vlerësohet se ky numër është shumë i lartë. Janë shfaqur shqetësime 

edhe sa i përket mënyrës së funksionimit të skemës sociale, për shkak se gjatë punësimit 

sezonal këtyre familjeve ju ndërpritet skema sociale, prandaj, meqë punësimi sezonal është i 

përkohshëm, shumë nga ta hezitojnë për punësime të tilla, sepse pas punësimit sezonal 

ballafaqohen me mjaft probleme për t’u rikthyer në skemë sociale përsëri. Raportohet se 

Komuna e Gjakovës është duke ndërmarrë masa për zgjidhjen e këtij problemi. 

 

Në funksion të përmirësimit të mirëqenies sociale të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian 

në Komunën e Gjakovës vlerësohet se komuna në bashkëpunim dhe me përkrahjen edhe të 

akterëve të tjerë duhet të ndërmarrin fushata informuese për skemat e ndihmës sociale dhe për 

skemat e mbrojtjes dhe shërbimeve sociale që ofrohen nga niveli komunal. Gjithashtu, 

komuna në bashkëpunim me donatorët duhet të ofrojnë pako ushqimore dhe veshmbathje për 
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familjet e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian me gjendje shumë të rëndë ekonomike në 

këtë komunë. 

3.3. Shëndetësia 

Shërbimet shëndetësore në Komunën e Gjakovës kanë një shtrirje të gjerë dhe mbulojnë 

gjithë territorin e komunës. Kjo komunë përveç Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare 

(QKMF) disponon edhe me 8 Qendra të Mjekësisë Familjare (QMF) dhe me 15 punkte 

shëndetësore apo ambulanca6. Të gjitha këto bëjnë që sa i përket qasjes së komuniteteve rom, 

ashkali dhe egjiptian në shërbimet shëndetësore në këtë komunë të mos ketë shumë probleme, 

megjithëse ka mjaft shqetësime sa i përket fushës së shëndetësisë për këto komunitete. 

 

Janë disa suksese të Komunës së Gjakovës që mund të përmenden kur flasim për fushën e 

shëndetësisë që lidhen me komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian të kësaj komune. Vet 

prezenca e shërbimeve shëndetësore afër të gjitha vendbanimeve është shumë me rëndësi për 

këto komunitete, në mënyrë që ta kenë më të lehtë dhe pa kosto të udhëtimit qasjen në këto 

shërbime.  

 

Komuna e Gjakovës, në bashkëpunim me donatorët dhe me OJQ-të e ndryshme, përveç 

fushatave vetëdijesuese për rëndësinë e shëndetit te këto komunitete, ka organizuar edhe 

vizita në shkolla, në QM dhe në familje për të realizuar vaksinimin e fëmijëve të pavaksinuar 

të këtyre komuniteteve. Pavarësisht kësaj, megjithëse nuk dihet numri i saktë, vlerësohet se 

një numër i fëmijëve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian të kësaj komune nuk janë të 

vaksinuar me rregull, prandaj kjo mbetet një brengë që Komuna e Gjakovës duhet ta adresojë 

më seriozisht në vitet në vijim. Komuna e Gjakovës gjithashtu, përmes subvencioneve, ka 

përkrahur për nevoja shëndetësore rreth 15 persona të komuniteteve rom, ashkali dhe 

egjiptian të kësaj komune, të cilët vuajnë nga sëmundje të ndryshme kronike dhe të cilët 

jetojnë në kushte të rënda ekonomike. 

 

Megjithatë, vlerësohet se Komuna e Gjakovës, në bashkëpunim edhe me institucionet 

qendrore, me donatorët dhe OJQ-të e ndryshme, duhet të angazhohet edhe më shumë në 

organizimin e fushatave vetëdijesuese dhe informuese në radhët e komuniteteve rom, ashkali 

dhe egjiptian në këtë komunë për rëndësinë e shëndetit personal dhe publik, organizimin e 

vizitave nëpër shtëpitë e këtyre komuniteteve deri sa të arrihet vaksinimi i plotë i të gjithë 

fëmijëve të tyre, ofrim të edukimit shëndetësor për këto komunitete për aspekte të ndryshme, 

etj. 

 

Është me rëndësi të përmendet që gjendjes jo të mirë në aspektin e shëndetësisë të 

komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian i kontribuon shumë gjendja e rëndë socio-ekonomike 

dhe kushtet e vështira të jetesës së familjeve të këtyre komuniteteve, sidomos në rastet kur 

kjo gjendje kushtëzon kushte të këqija higjienike, ushqyeshmëri jo të duhur dhe jocilësore, 

pamundësi për kontrolle dhe analiza mjekësore, pamundësi për blerje të barnave të 

domosdoshme të përshkruara nga mjeku, jetojnë afër deponive të mbeturinave, etj. Prandaj, 

është me rëndësi që Komuna e Gjakovës në bashkëpunim dhe me ndihmën e akterëve të tjerë 

të adresojë këto shqetësime dhe t’i mënjanojë këta faktorë që mund të rrezikojnë shëndetin e 

këtyre komuniteteve. 

  

                                                           
6http://kk.rksgov.net/gjakove/getattachment/056e067a-1efa-4985-8a46- 6de895763613/Drejtoria-e-Shendetesis-dhe-Mirqenjes-Sociale---Ra.aspx 
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3.4. Banimi 

Sikur edhe në fushat tjera të sipër-përshkruara, edhe sa i përket banimit, del se komunitetet 

rom, ashkali dhe egjiptian të Komunës së Gjakovës kanë mjaft probleme dhe vështirësi, sepse 

shumë familje kanë probleme me kushte të vështira banimi, me mungesë të pronave private 

për ndërtim, me probleme të pronësisë, me banime në vendbanime joformale, me 

vendbanime pa mirëmbajtje të duhur, si dhe me mungesë strehimi. 

 

Komuna e Gjakovës deri më tani ka punuar mjaft shumë për sigurimin e banimit dhe 

strehimit për familjet në nevojë të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian të kësaj komune. 

Në aspektin e banimit social, përmes partneritetit mes Komunës së Gjakovës, Caritas-it 

Zviceran dhe Zyrës Zvicerane për Bashkëpunim, tashmë Komuna e Gjakovës ka kapacitet 

prej 44 banesave, të ndara në dy blloqe banimi, si dhe 130 shtëpive individuale të cilat 

gjenden në lagjen Ali Ibra. Ky projekt është realizuar në vitin 2013 dhe nga ky projekt kanë 

përfituar disa familje të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian që janë pjesë e skemës 

sociale. Komuna e Gjakovës ka krijuar disa qendra strehimore, ka ndarë parcela për 

ndërtimin e shtëpive të familjeve të këtyre komuniteteve, si dhe ka ndërhyrë në rindërtim të 

infrastrukturës dhe kushteve të banimit, si dhe në të njëjtën kohë është duke punuar në 

drejtim të eliminimit të vendbanimeve joformale ku jetojnë këto komunitete. 

 

Sa i përket problemit të banimit për komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian në Komunën e 

Gjakovës, sfidë kryesore për këtë komunë mbetet rregullimi i vendbanimeve joformale, 

mirëmbajtja e vendbanimeve ku jetojnë këto komunitete, si dhe sigurimi i strehimit për 

familjet e pastrehë (vlerësohet se janë rreth 50 familje të pastrehë, prej tyre një numër që 

jetojnë në kontejnerë). Për adresimin e të gjitha këtyre problemeve të banimit për komunitetet 

rom, ashkali dhe egjiptian, sigurisht që Komuna e Gjakovës ka nevojë për buxhet shtesë dhe 

për përkrahjen e institucioneve qendrore dhe të donatorëve të ndryshëm ndërkombëtarë. 

 

Është me rëndësi të përmendet se përkeqësimit të situatës jo të mirë sa i përket banimit të 

komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në Komunën e Gjakovës i ka kontribuar edhe 

migrimi i disa familjeve në vendet tjera, të cilat i kanë shitur apo i kanë lëshuar pronat ku 

kanë banuar dhe tani që ri-kthehen apo ri-atdhesohen për të jetuar në Komunën e Gjakovës 

nuk kanë më prona apo hapësira për banim dhe kështu bëhen barrë për institucionet 

komunale. 

3.5. Çështje të përbashkëta dhe të ndërlidhura 

Gjatë analizës së gjendjes së katër fushave të para-përshkruara ka rezultuar se janë edhe dy 

aspekte të rëndësishme që janë të ndërlidhura me secilën nga ato katër fusha dhe të cilat duhet 

të adresohen me këtë plan lokal veprimi që lidhet me komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian 

në Komunën e Gjakovës. 

 

Mungesa e të dhënave dhe statistikave për komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian në 

Komunën e Gjakovës, për të gjitha fushat dhe aspektet e rëndësishme të këtyre komuniteteve, 

është një problem i madh që vështirëson identifikimin e problemeve dhe përmasave të tyre, 

vështirëson planifikimin e mirëfilltë të ndërmarrjes së masave, si dhe vështirëson zbatimin e 

këtyre masave. Mungesa e të dhënave, statistika dhe evidencave të nevojshme për këto 

komunitete nuk është nuk është për fajin e Komunës së Gjakovës, sepse nuk është specifikë 

vetëm për këtë komunë, por lidhet me specifikat e veçanta të këtyre komuniteteve. 
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Prandaj, është e domosdoshme që Komuna e Gjakovës, në bashkëpunim dhe me përkrahjen e 

donatorëve dhe akterëve të tjerë, të ndërmerr masa dhe veprime për të siguruar të dhëna, 

statistika dhe evidenca të nevojshme për komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian të kësaj 

komune që lidhen me fushën e arsimit, të punësimit, të mirëqenies sociale, të shëndetësisë, të 

banimit, etj. 

 

Niveli jo shumë i kënaqshëm i vetëdijesimit të komunitete rom, ashkali dhe egjiptian për 

aspekte të rëndësishme që ndikojnë në jetën dhe perspektivën e tyre, vlerësohet të jetë 

problem për këto komunitete në Komunën e Gjakovës, i cili është njëri ndër shkaktarët e 

problemeve të shumta të këtyre komuniteteve në të gjitha fushat e përfshira në këtë plan 

veprimi, në arsim, punësim e mirëqenie sociale, shëndetësi dhe banim. 

 

Pavarësisht se është bërë shumë në këtë drejtim nga komuna, institucionet qendrore, 

donatorët, OJQ-të, mediat, grupet avokuese dhe përfaqësuesit e komuniteteve, sërish 

vlerësohet se është i nevojshëm organizimi i fushatave gjithëpërfshirëse vetëdijesuese për 

komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian në Komunën e Gjakovës, në mënyrë që pjesëtarët e 

këtyre komuniteteve t’i kushtojnë më shumë rëndësi dhe vëmendje arsimimit të fëmijëve të 

tyre, aftësimit profesional që rritë punësimin dhe mirëqenien e tyre, shëndetit personal dhe 

publik, banimit, etj. 
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4. Vizioni, misioni, vlerat dhe parimet 

Komuna e Gjakovës është komuna në të cilën jetojnë më së shumti pjesëtarë të komuniteteve 

rom, ashkali dhe egjiptian, krahasuar me të gjitha komunat tjera të Kosovës. Falë vullnetit të 

mirë dhe punës të institucioneve lokale, atyre qendrore, donatorëve, komunitetit shumicë në 

këtë komunë dhe angazhimit e punës së përfaqësuesve të këtyre komuniteteve (të organizuar 

në QM, OJQ, grupe avokuese, etj.), gjendja e përgjithshme e komuniteteve rom, ashkali dhe 

egjiptian në Komunën e Gjakovës është përmirësuar gradualisht ndër vite dhe është arritur 

një nivel i mirë i përfshirjes së këtyre komuniteteve në jetën shoqërore e institucionale në 

nivel komune. Pavarësisht këtyre sukseseve e arritjeve, ende mbetet shumë për të bërë derisa 

të arrihet përfshirje e plotë e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në Komunën e 

Gjakovës, për shkak të problemeve të mëdha e të shumta me të cilat ballafaqohen këto 

komunitete, adresimi dhe zgjidhja e të cilave kërkon shumë kohë dhe mjete financiare. 

 

Pikërisht në funksion të përmirësimit të mëtutjeshëm të gjendjes dhe integrimit të plotë të 

komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në këtë komunë, Komuna e Gjakovës ka marrë 

përsipër hartimin dhe zbatimin e këtij “Plani Lokal të Veprimit për Përfshirjen e 

Komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Komunën e Gjakovës 2018-2022”, që është një 

dëshmi e vazhdimit të përkushtimit të kësaj komune për të punuar edhe në të ardhmen për 

integrimin e plotë të këtyre komuniteteve. 

 

Bazuar në të gjitha ato që u sipër-përmenden, kjo komunë ka përcaktuar vizionin e saj që 

“Komuna e Gjakovës do të jetë një vend ku të gjitha komunitetet do të jenë të barabartë 

në të gjitha fushat jetësore dhe do të jetojnë me respekt të ndërsjellët e në harmoni të 

plotë me njëri tjetrit”. 

 

Në funksion të arritjes së këtij vizioni, kjo komunë ka përcaktuar edhe misionin e saj që 

“Komuna e Gjakovës do të vazhdojë të mbetet e përkushtuar që të rrisë përfshirjen dhe 

të ofrojë arsim cilësor për fëmijët dhe nxënësit e këtyre komuniteteve; të ndihmojë në 

rritjen e nivelit të punësimit dhe në përmirësimin e mirëqenies sociale për këto 

komunitete; të ofrojë shërbime shëndetësore sa më cilësore për këto komunitete; dhe të 

zbusë problemin e mungesës së strehimit dhe banimit të qëndrueshëm për këto 

komunitete”. 

 

E gjithë kjo ndërmarrje bazohet në vlerat themelore humane, si: gjithëpërfshirja, drejtësia 

dhe respekti, si dhe në parimet universale të të drejtave të njeriut, si: të drejta dhe mundësi të 

barabarta për të gjithë dhe mosdiskriminim për askënd. 
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5. Objektivat strategjikë 

Bazuar në analizën e gjendjes që është prezantuar në fillim të këtij dokumenti dhe fushat që 

janë përfshirë në këtë analizë, ky “Plan Lokal i Veprimit për Përfshirjen e Komuniteteve 

Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Komunën e Gjakovës 2018-2022” ka përcaktuar pesë 

objektiva strategjikë, nga një objektiv për secilën nga fushat e përfshira në analizën e 

gjendjes, të cilat pastaj janë zbërthyer në rezultate të pritshme, ndërsa rezultatet e pritshme 

janë zbërthyer në aktivitete specifike, të cilat janë përshkruar hollësisht. Të gjitha këto janë të 

prezantuara dhe të përshkruara në vijim të këtij dokumenti. 

 

5.1. Arsimi 

Arsimimi është parakusht për zhvillimin, emancipimin dhe mirëqenien e secilit individ apo 

komunitet. Pikërisht duke qenë të vetëdijshëm për rëndësinë e madhe të arsimit, është 

vendosur që fusha e parë e këtij “Plani Lokal të Veprimit për Përfshirjen e Komuniteteve 

Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Komunën e Gjakovës 2018-2022” të jetë arsimi, sepse arsimi 

konsiderohet pikënisje e zgjidhjes së shumë problemeve dhe e përmirësimit të situatës së 

përgjithshme të këtyre komuniteteve. 

 

Ky plan veprimi parasheh ndërmarrjen e disa aktiviteteve (masave) që kanë për qëllim 

përmirësimin e gjendjes së komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian të Komunës së Gjakovës 

sa i përket fushës së arsimit, me theks të veçantë rritjen e nivelit të përfshirjes, zvogëlimin e 

rasteve të braktisjes dhe përmirësimin e suksesit të nxënësve të këtyre komuniteteve në të 

gjitha nivelet e arsimit parauniversitar. 

 

Sfidat kryesore 

Komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian të Komunës së Gjakovës ballafaqohen me shumë 

sfida e probleme sa i përket fushës së arsimit. Në pamundësi që të gjitha këto sfida e 

probleme të adresohen e të zgjidhen brenda një periudhe pesëvjeçare që mbulon ky plan 

veprimi, në vijim do të prezantohen shkurtimisht vetëm disa prej tyre, ato më kryesoret, të 

cilat synohen të adresohen nga ky plan lokal i veprimit: 

 Përfshirja jo e mjaftueshme e nxënësve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në 

arsimin parauniversitar në Komunën e Gjakovës, posaçërisht në edukimin 

parashkollor dhe në shkollimin e mesëm të lartë. 

 Braktisja e shkollimit nga nxënësit e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në 

arsimin parauniversitar në Komunën e Gjakovës, posaçërisht në nivelin e shkollimit të 

detyruar, në shkollimin fillor dhe të mesëm të ulët (klasët 1 – 9). 

 Suksesi jo i mirë i nxënësve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në arsimin 

parauniversitar në Komunën e Gjakovës krahasuar me mesataren e suksesit të 

nxënësve të komunitetit shumicë. 

 

Objektivi strategjik 

Në funksion të adresimit të sfidave dhe zgjidhjes ose zvogëlimit të problemeve të sipër-

përshkruara në fushën e arsimit për komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian të Komunës së 

Gjakovës është përcaktuar objektivi strategjik në vijim, i cili synohet të përmbushet gjatë 

periudhës së ardhshme pesëvjeçare: 
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 Objektivi 1: Rritja e përfshirjes dhe ngritja e suksesit të nxënësve të 

komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në arsimin parauniversitar në 

Komunën e Gjakovës. 

 

Rezultatet e pritshme 

Për përmbushjen e objektivit strategjik të përcaktuar në këtë plan lokal veprimi për fushën e 

arsimit parashihet arritja e rezultateve të pritshme në vijim: 

 

 Rezultati 1.1: Rritet pjesëmarrja e nxënësve të komuniteteve rom, ashkali dhe 

egjiptian në Komunën e Gjakovës në arsimin parauniversitar. 

 

 Rezultati 1.2: Zvogëlohet numri i rasteve të braktisjes së shkollimit nga nxënësit e 

komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në Komunën e Gjakovës. 

 

 Rezultati 1.3: Përmirësohet suksesi i nxënësve të komuniteteve rom, ashkali dhe 

egjiptian në Komunën e Gjakovës. 

 

Aktivitetet 

Me qëllim të përmbushjes së objektivit strategjik dhe arritjes së rezultateve të pritshme të 

përcaktuara për fushën e arsimit është paraparë realizimi i disa aktiviteteve (të grupuara sipas 

rezultateve të pritshme), të cilat do të prezantohen në vijim, së bashku me një përshkrim të 

shkurtër për secilin aktivitet. 

Rezultati 1.1: Rritet pjesëmarrja e nxënësve të komuniteteve rom, ashkali dhe 

egjiptian në Komunën e Gjakovës në arsimin parauniversitar. 

Aktiviteti Përshkrimi i aktivitetit 

Aktiviteti 1.1.1: 

Fushata informuese 

dhe ndihmë për 

regjistrimin e fëmijëve 

dhe nxënësve në QM, 

IP dhe shkolla 

 

 

Përshkrimi i aktivitetit 1.1.1: 

ZKKK dhe DKA e Komunës së Gjakovës, në bashkëpunim me 

IP-të dhe shkollat, si dhe me përkrahjen edhe të QM-ve, të 

grupeve avokuese dhe të donatorëve të ndryshëm organizojnë 

fushata informuese për familjet e komuniteteve rom, ashkali dhe 

egjiptian para dhe gjatë afateve të regjistrimit të fëmijëve dhe 

nxënësve në të gjitha nivelet e institucioneve edukativo-arsimore 

parauniversitare (IP dhe shkolla), në mënyrë që askush të mos 

mbetet pa u regjistruar për shkak të mungesës së informatave. 

 

Përveç informimit, akterët e mësipërm mund t’i ndihmojnë 

prindërit edhe rreth procedurave dhe dokumenteve të nevojshme 

për regjistrimin e fëmijëve/nxënësve. 

 

Këto fushata informuese dhe ndihmesa për regjistrim bëhen në 

baza vjetore (në afatet e regjistrimit) dhe mund të realizohen 

përmes formave dhe mjeteve të ndryshme, si: shpërndarja e 

fletëpalosjeve informuese nëpër shtëpi të komuniteteve, nëpër 

QM, IP dhe shkolla, organizim i takimeve informuese dhe 

ndihmuese me prindër nëpër QM, IP dhe shkolla, etj. 

Aktiviteti 1.1.2: 

Stimulimi i 

regjistrimit të 

Përshkrimi i aktivitetit 1.1.2: 

Komuna e Gjakovës stimulon regjistrimin e fëmijëve të 

komuniteteve në IP-në publike, duke caktuar një kuotë për ta dhe 
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fëmijëve në edukimin 

parashkollor  

 

duke marrë përsipër mbulimin e pjesshëm apo të tërësishëm të 

shumës së participimit për këta fëmijë të komuniteteve rom, 

ashkali dhe egjiptian. 

 

Gjithashtu, QM-të me bazë në komunitet, me përkrahje nga 

donatorët, mund të rrisin kapacitetet e tyre dhe duke ofruar 

ambient atraktiv dhe ushqim për fëmijët vijues ndikojnë që të 

rritet numri i fëmijëve rom, ashkali dhe egjiptian që vijojnë 

edukimin parashkollor në QM. 

Aktiviteti 1.1.3: 

Hapja e paraleleve të 

klasës parafillore 

 

 

Përshkrimi i aktivitetit 1.1.3: 

Komuna e Gjakovës planifikon dhe realizon hapjen e disa 

paraleleve të reja të klasës parafillore në shkollat ekzistuese të 

lokaliteteve ku jetojnë komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian, në 

mënyrë që të rritet numri i fëmijëve të këtyre komuniteteve që e 

vijojnë klasën parafillore. 

Aktiviteti 1.1.4: 

Përkrahja e nxënësve  

të familjeve në gjendje 

të rëndë sociale me 

pako shkollore 

 

 

Përshkrimi i aktivitetit 1.1.4: 

Komuna e Gjakovës identifikon familjet e komuniteteve rom, 

ashkali dhe egjiptian me gjendje shumë të rëndë ekonomike, të 

cilat kanë fëmijë të moshës së arsimit të detyruar, për të cilët nuk 

kanë kushte minimale për t’i dërguar në shkollë dhe i përkrahë 

nxënësit e këtyre familjeve me pako shkollore (çanta, fletore, 

lapsa, ngjyra, etj.) në baza vjetore, në mënyrë që këta nxënës të 

kenë mundësi dhe motiv për t’u regjistruar dhe për ta vijuar 

shkollimin e detyruar.  

 

Përveç përkrahjes me pako shkollore nga vet komuna, Komuna e 

Gjakovës mund të kërkojë edhe ndihmën e donatorëve dhe të 

bizneseve private për t’i përkrahur këta nxënës me pako 

shkollore apo edhe me veshmbathje. 

 

Të gjitha këto, përveç që i kontribuojnë rritjes së përfshirjes së 

nxënësve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në 

shkollimin e detyruar, në të njëjtën kohë i kontribuojnë edhe 

zvogëlimit të rasteve të braktisjes së shkollimit nga këta nxënës. 

Aktiviteti 1.1.5: 

Bursa për nxënësit e 

shkollave të mesme të 

larta 

 

 

Përshkrimi i aktivitetit 1.1.5: 

Komuna e Gjakovës ndanë një numër të bursave për nxënësit e 

komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian që vijojnë shkollimin e 

mesëm të lartë, bazuar në suksesin e tyre gjatë shkollimit dhe 

bazuar në kushtet e tyre ekonomike, duke ju dhënë përparësi 

(përmes kuotave) nxënësve të gjinisë femërore. 

 

Ndarja e bursave, përveç që i kontribuon rritjes së përfshirjes së 

nxënësve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në 

shkollimin e mesëm të lartë, në të njëjtën kohë i kontribuon edhe 

rritjes së suksesit të këtyre nxënësve gjatë shkollimit. 
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Rezultati 1.2: Zvogëlohet numri i rasteve të braktisjes së shkollimit nga nxënësit e 

komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në Komunën e Gjakovës. 

Aktiviteti Përshkrimi i aktivitetit 

Aktiviteti 1.2.1: 

Identifikohen dhe 

adresohen rastet e 

braktisjes së 

shkollimit nga 

nxënësit 

 

Përshkrimi i aktivitetit 1.2.1: 

DKA e Komunës së Gjakovës rritë bashkëpunimin me shkollat dhe 

kërkon nga ato që në baza të rregullta të raportojnë në DKA për 

rastet kur nxënësit e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian e 

braktisin shkollimin. Bazuar në këto raportime, DKA dhe ekipi 

përkatës për parandalimin e braktisjes së shkollimit, në 

bashkëpunim edhe me shkollat përkatëse, QM-të, grupet avokuese 

dhe përfaqësuesit e këtyre komuniteteve menjëherë realizojnë 

vizitë në familjen e nxënëseve që e braktisin shkollimin, 

identifikojnë shkaqet dhe arsyet e braktisjes dhe ndërmarrin masat 

e nevojshme për rikthimin e tyre në procesin edukativo-arsimor. 

Shumë nga aktivitetet e parapara në kuadër të Rezultatit 1.1 mund 

t’i kontribuojnë reduktimit të rasteve të braktisjes së shkollimit nga 

nxënësit e këtyre komuniteteve. 

 

Rezultati 1.3: Përmirësohet suksesi i nxënësve të komuniteteve rom, ashkali dhe 

egjiptian në Komunën e Gjakovës. 

Aktiviteti Përshkrimi i aktivitetit 

Aktiviteti 1.3.1: 

Mbështetja e 

nxënësve nga QM-

të me bazë në 

komunitet  

 

Përshkrimi i aktivitetit 1.3.1: 

QM-të me bazë në komunitet që funksionojnë në Komunën e 

Gjakovës rrisin kapacitetet e tyre dhe aktivitetet e tyre në funksion 

të përkrahjes së nxënësve të komuniteteve rom, ashkali dhe 

egjiptian. Këto QM ofrojnë më shumë kohë e aktivitete për mësim 

shtesë për nxënësit e këtyre komuniteteve, si: ndihmë në detyrat e 

shtëpisë, mundësi leximi, aktivitete jashtë kurrikulare, aktivitete 

kulturore, etj. 

 

Komuna e Gjakovës sigurohet që këto QM, përveç përkrahjes 

ekzistuese nga donatorët aktual, të përkrahen financiarisht sipas 

nevojës edhe nga donatorët tjerë dhe nga MASHT, ashtu siç 

parashihet me Rezultatin 1.2 – Aktiviteti 1.2.3 të “Strategjisë për 

Përfshirjen e Komuniteteve Rom dhe Ashkali në Shoqërinë 

Kosovare 2017 – 2021”. 

Aktiviteti 1.3.2: 

Organizimi i 

mësimit plotësues 

në shkolla për 

nxënësit me sukses 

jo të mirë 

 

 

Përshkrimi i aktivitetit 1.3.2: 

DKA e Komunës së Gjakovës në bashkëpunim me shkollat ku 

vijojnë mësimin nxënësit e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian 

sigurohet që secila nga këto shkolla kërkon nga mësimdhënësit e 

lëndëve të ndryshme që të ofrojnë mësim plotësues (jashtë orarit) 

për nxënësit e këtyre komuniteteve që kanë sukses jo të mirë, në 

mënyrë që ata të përkrahen që t’i zotërojnë sa më mirë përmbajtjet 

mësimore që kërkohen nga shkolla dhe lëndët përkatëse. Nëse për 

mësimin plotësues do të angazhoheshin shumë mësimdhënës, 

atëherë nuk do të ishte ngarkesë e madhe për ta, meqë do të 

shpërndahej angazhimi i tyre. 
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Aktiviteti 1.3.3: 

Bashkëpunimi i 

mësimdhënësve me 

prindërit e nxënësve 

të komuniteteve 

 

 

Përshkrimi i aktivitetit 1.3.3: 

DKA e Komunës së Gjakovës inkurajon shkollat dhe 

mësimdhënësit e shkollave ku vijojnë mësimin nxënësit e 

komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian, posaçërisht kujdestarët e 

klasave ku ka nxënës të këtyre komuniteteve që të rrisin 

bashkëpunimin me prindërit e këtyre nxënësve. Kujdestarët e 

klasave organizojnë takime të rregullta mujore me prindërit, ku i 

informojnë prindërit me sukseset dhe ngecjet e nxënësve të tyre, i 

informojnë ata për mundësitë e vijimit nga ana e nxënësve të 

mësimit shtesë në QM dhe mësimit plotësues në shkollë, si dhe 

kërkojnë nga prindërit që t’i motivojnë dhe t’i përkrahin sa më 

shumë fëmijët e tyre për përmirësimin e suksesit gjatë shkollimit. 

Aktiviteti 1.3.4: 

Shpërndarja 

proporcionale në 

klasa e nxënësve të 

komuniteteve rom, 

ashkali dhe 

egjiptian 

 

 

Përshkrimi i aktivitetit 1.3.4: 

DKA e Komunës së Gjakovës në bashkëpunim me shkollat 

ndërmerr masa që me rastin e regjistrimit të nxënësve në klasën e 

parë të shkollës fillore dhe në klasën e dhjetë të shkollave të mesme 

të larta nxënësit e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian të 

shpërndahen proporcionalisht nëpër klasë/paralele, në mënyrë që të 

mos ketë klasa që janë tërësisht apo në masë të madhe vetëm nxënës 

të këtyre komuniteteve, por të jenë të integruar në klasa me 

komunitetin shumicë. Vetëm kështu nxënësit e këtyre komuniteteve 

integrohen më mirë, ndihen më të vlerësuar dhe ballafaqohen me 

konkurrencë më të madhe me bashkëmoshatarët e tyre. 

Rrjedhimisht, të gjitha këto i kontribuojnë ngritjes së suksesit të 

nxënësve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në shkollë. 

 

Supozimet dhe rreziqet 

Supozimet kryesore për të siguruar arritjen e Objektivit 1 të paraparë me këtë dokument janë: 

 

 ZKKK, DKA dhe institucionet edukativo-arsimore të Komunës së Gjakovës kanë 

vullnet dhe angazhohen për rritjen e nivelit të përfshirjes, zvogëlimin e rasteve të 

braktisjeve të shkollimit dhe përmirësimin e suksesit të nxënësve të komuniteteve 

rom, ashkali dhe egjiptian në arsimin parauniversitar, duke i realizuar aktivitetet e 

parapara me këtë dokument. 

 Komuna e Gjakovës ndanë buxhetin e paraparë për realizimin e aktiviteteve të 

parapara me këtë dokument. 

 Qendrat Mësimore me bazë në komunitet dhe me bazë në shkollë vazhdojnë të 

përkrahen nga donatorët ekzistues për ofrimin e shërbimeve të tyre për këto 

komunitete. 

 Institucionet qendrore të Kosovës dhe donatorët ndërkombëtarë përkrahin Komunën e 

Gjakovës dhe QM-të ekzistuese në funksion të realizimit të aktiviteteve të parapara 

me këtë dokument. 

 

Ndërkaq, faktorët që mund ta rrezikojnë arritjen e Objektivit 1 të paraparë me këtë dokument 

janë: 
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 Mungesa e angazhimit dhe përkushtimit të ZKKK-së, DKA-së dhe institucioneve 

edukativo-arsimore të Komunës së Gjakovës për t’i realizuar aktivitetet e parapara me 

këtë dokument. 

 Mosndarja e buxhetit nga Komuna e Gjakovës, nga institucionet qendrore dhe nga 

donatorët për realizimin e aktiviteteve të parapara me këtë dokument. 

 Qendrat Mësimore mund ta reduktojnë ose ta ndërprenë fare aktivitetin e tyre për 

shkak të mospërkrahjes financiare nga donatorët aktualë. 
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5.2. Punësimi dhe mirëqenia sociale 

Niveli i lartë i papunësisë në mesin e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian të Komunës së 

Gjakovës është shkaktar i shumë problemeve socio-ekonomike për këto komunitete. Në 

njërën anë punësimi është i lidhur dhe i ndikuar drejtpërdrejt nga niveli i shkollimit, ndërsa në 

anën tjetër është i lidhur dhe ndikon drejtpërdrejt në mirëqenien sociale të këtyre 

komuniteteve. Rrjedhimisht, rritja e nivelit të punësimit në mesin e këtyre komuniteteve është 

shumë me rëndësi, prandaj dhe është vendosur që fusha e dytë e këtij “Plani Lokal të 

Veprimit për Përfshirjen e Komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Komunën e 

Gjakovës 2018-2022” të jetë punësimi, sepse vet nevoja për punësim i nxitë këto komunitete 

që t’i kushtojnë më shumë rëndësi arsimit dhe në të njëjtën kohë punësimi i kontribuon 

përmirësimit të mirëqenies sociale të këtyre komuniteteve. 

 

Ky plan veprimi parasheh ndërmarrjen e disa aktiviteteve (masave) që kanë për qëllim 

përmirësimin e gjendjes së komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian të Komunës së Gjakovës 

sa i përket fushës së punësimit dhe mirëqenies sociale, me theks të veçantë rritjen e nivelit të 

punësimit, kualifikimin e kuadrove dhe përmirësimin e mirëqenies sociale të këtyre 

komuniteteve në Komunën e Gjakovës. 

Sfidat kryesore 

Sikur edhe në fushën e arsimit, ashtu edhe sa i përket punësimit dhe mirëqenies sociale 

komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian të Komunës së Gjakovës ballafaqohen me shumë sfida 

e probleme. Në pamundësi që të gjitha këto sfida e probleme të adresohen e të zgjidhen 

brenda një periudhe pesëvjeçare që mbulon ky plan veprimi, në vijim do të prezantohen 

shkurtimisht vetëm disa prej tyre, ato më kryesoret, të cilat synohen të adresohen nga ky plan 

lokal i veprimit: 

 Niveli shumë i ulët i punësimit, përkatësisht shkalla shumë e lartë e papunësisë në 

radhët e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian të Komunës së Gjakovës. 

 Mungesa e kuadrove të kualifikuar dhe përfshirja jo e kënaqshme në aftësimin e 

profesional e pjesëtarëve të e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në Komunën e 

Gjakovës. 

 Pamundësia e ofrimit të shërbimeve të duhura sociale për komunitetet rom, ashkali 

dhe egjiptian në Komunën e Gjakovës si pasojë e mungesës së buxhetit në nivel 

komunal. 

 

Objektivi strategjik 

Në funksion të adresimit të sfidave dhe zgjidhjes ose zvogëlimit të problemeve të sipër-

përshkruara në fushën e punësimit dhe mirëqenies sociale për komunitetet rom, ashkali dhe 

egjiptian të Komunës së Gjakovës është përcaktuar objektivi strategjik në vijim, i cili synohet 

të përmbushet gjatë periudhës së ardhshme pesëvjeçare: 

 

 Objektivi 2: Rritja e punësimit dhe përmirësimi i mirëqenies sociale për 

komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian në Komunën e Gjakovës. 

 

Rezultatet e pritshme 

Për përmbushjen e objektivit strategjik të përcaktuar në këtë plan lokal veprimi për fushën e 

punësimit dhe mirëqenies sociale parashihet arritja e rezultateve të pritshme në vijim: 
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 Rezultati 2.1: Rritet niveli i punësimit nga radhët e komuniteteve rom, ashkali dhe 

egjiptian në Komunën e Gjakovës. 

 

 Rezultati 2.2: Rritet numri i kuadrove të kualifikuara nga komunitetet rom, ashkali 

dhe egjiptian në Komunën e Gjakovës. 

 

 Rezultati 2.3: Përmirësohet gjendja socio-ekonomike dhe pjesëmarrja në skemat e 

ndihmës dhe mbrojtës sociale e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në Komunën 

e Gjakovës. 

 

Aktivitetet 

Me qëllim të përmbushjes së objektivit strategjik dhe arritjes së rezultateve të pritshme të 

përcaktuara për fushën e punësimit dhe mirëqenies sociale është paraparë realizimi i disa 

aktiviteteve (të grupuara sipas rezultateve të pritshme), të cilat do të prezantohen në vijim, së 

bashku me një përshkrim të shkurtër për secilin aktivitet. 

 

Rezultati 2.1: Rritet niveli i punësimit nga radhët e komuniteteve rom, ashkali dhe 

egjiptian në Komunën e Gjakovës. 

Aktiviteti Përshkrimi i aktivitetit 

Aktiviteti 2.1.1: 

Organizimi i fushatave 

informuese lidhur me 

shërbimet e punësimit që i 

ofrojnë institucionet e 

ndryshme qeveritare, 

sektori privat dhe shoqëria 

civile në Komunën e 

Gjakovës 

Përshkrimi i aktivitetit 2.1.1: 

Komuna përmes mjeteve të informimit dhe hulumtimeve 

në treg do të organizojë fushata për informimin e 

komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian për mundësinë e 

punësimit. Do të organizojë tryeza të rrumbullakëta dhe 

takime tjera të rregullta ndërmjet sektorit publik, atij 

privat, shoqërisë civile dhe përfaqësuesve të komuniteteve 

rom, ashkali dhe egjiptian me qëllim të hapjes së 

alternativave të reja për punësim.  

Aktiviteti 2.1.2: 

Organizimi i panaireve të 

punësimit për punësimin e 

komuniteteve rom, ashkali 

dhe egjiptian në Komunën e 

Gjakovës 

Përshkrimi i aktivitetit 2.1.2: 

Organizimi i panaireve të punësimit që do të organizohet 

nga Komuna e Gjakovës në bashkëpunim me sektorin 

privat, OJQ-të, donatorët dhe palët tera të interesit. Në 

këto panaire studentët e posa diplomuar, por edhe të tjerët 

do të kenë rastin të njoftohen për mundësitë e punësimit 

dhe të takohen me ndërmarrësit që shfaqin interesim për 

punësimin e pjesëtarëve të komuniteteve rom, ashkali dhe 

egjiptian në Komunën e Gjakovës.  

Aktiviteti 2.1.3: 

Përmirësimi i përfaqësimit 

të komuniteteve rom, 

ashkali dhe egjiptian në 

punësim në institucionet 

publike dhe ndërmarrjet 

publike 

 

Përshkrimi i aktivitetit 2.1.3: 

Komuna e Gjakovës do të sigurohet që me rastin e të 

punësuarve të rinj në institucionet publike komunale dhe 

në ndërmarrjet publike nën menaxhimin e komunës, në 

përputhje me bazën ligjore që parasheh punësimin e 

komuniteteve pakicë në këto institucione, të ju japë 

përparësi punësimi pjesëtarëve të komuniteteve rom, 

ashkali dhe egjiptian, në rastet kur këta i plotësojnë 

kriteret ligjore të kërkuara me konkurs. 
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Aktiviteti 2.1.4: 

Ndarja e subvencioneve që 

mundësojnë vetëpunësim të 

pjesëtarëve të komuniteteve 

rom, ashkali dhe egjiptian 

 

Përshkrimi i aktivitetit 2.1.4: 

Komuna e Gjakovës nga skemat ekzistuese për 

subvencione, cakton disa kuota për ndarjen e 

subvencioneve për familjet e komuniteteve rom, ashkali 

dhe egjiptian, nga të cilat mund të mundësohet 

vetëpunësimi i një apo më shumë anëtarëve të familjes. 

Subvencionet mund të jenë në fushën e bujqësisë dhe të 

fashave të tjera, me të cilat kanë më shumë mundësi që të 

merren këto komunitete. 

 

Përveç ndarjes së subvencioneve, komuna në 

bashkëpunim me OJQ-të e ndryshme i ndihmojnë 

aplikuesit për subvencione nga këto komunitete në 

aspektet procedurale, përmbajtësore dhe në kompletimin e 

dokumentacionit për subvencione.   

Aktiviteti 2.1.5: 

Përkrahja për punësim 

sezonal të pjesëtarëve të 

komuniteteve rom, ashkali 

dhe egjiptian 

 

 

 

Përshkrimi i aktivitetit 2.1.5: 

Komuna e Gjakovës bashkëpunon dhe i nxitë ndërmarrjet 

publike dhe bizneset private që të t’i trajtojnë me prioritet 

dhe t’i punësojnë pjesëtarët e komuniteteve rom, ashkali 

dhe egjiptian gjatë kohës së punësimeve sezonale, duke iu 

dhënë prioritet atyre personave që vijnë nga familje me 

gjendje të rëndë ekonomike dhe që nuk kanë asnjë të 

punësuar në familje. 

 

Rezultati 2.2: Rritet numri i kuadrove të kualifikuara nga komunitetet rom, ashkali 

dhe egjiptian në Komunën e Gjakovës. 

Aktiviteti Përshkrimi i aktivitetit 

Aktiviteti 2.2.1: 

Ruajtja e 

interesimit të 

nxënësve të 

komuniteteve rom, 

ashkali dhe 

egjiptian për 

regjistrim në 

shkollat e mesme 

profesionale 

Përshkrimi i aktivitetit 2.2.1: 

Pavarësisht se edhe aktualisht numri më i madh i nxënësve të 

komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian që janë në shkollën e 

mesme të lartë, janë në shkolla profesionale, sërish Komuna e 

Gjakovës në bashkëpunim dhe me ndihmën akterëve të tjerë 

vazhdon t’i stimulojë nxënësit e këtyre komuniteteve për t’u 

regjistruar dhe për të përfunduar shkollat e mesme profesionale, 

posaçërisht në drejtimet që janë më të kërkuara në tregun e punës, 

në mënyrë që një numër i këtyre nxënësve të mund të punësohen 

pas përfundimit të shkollës profesionale në zanate të ndryshme. 

 

Këtij aktiviteti i ndihmon edhe Aktiviteti 1.1.5 (ndarja e bursave 

për nxënësit e shkollave të mesme nga këto komunitete), meqë një 

numër i këtyre bursave mund të ndahet pikërisht për nxënësit që 

vijojnë shkollat e mesme profesionale. 

Aktiviteti 2.2.2: 

Ofrimi i trajnimeve 

për pjesëtarët e 

komuniteteve rom, 

ashkali dhe egjiptian 

përmes Qendrës për 

Aftësim Profesional 

Përshkrimi i aktivitetit 2.2.2: 

Komuna e Gjakovës identifikon dhe përkrahë trajnimin e 

kuadrove nga radhët e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian 

Qendrës për Aftësim Profesional (QAP), në mënyrë që ata të 

pajisen me kualifikime dhe aftësi e kompetenca që përshtaten me 

nevojat e tregut të punës. 
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Aktiviteti 2.2.3: 

Bursa për studentët 

e komuniteteve 

rom, ashkali dhe 

egjiptian që 

studiojnë në 

universitetet 

publike 

 

Përshkrimi i aktivitetit 2.2.3: 

Komuna e Gjakovës ndanë një numër të bursave për studentët e 

komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian që vijojnë studimet 

universitare, bazuar në suksesin e tyre gjatë studimeve dhe bazuar 

në kushtet e tyre ekonomike. 

 

Edhe Aktiviteti 1.1.5 (ndarja e bursave për nxënësit e shkollave të 

mesme nga këto komunitete) i kontribuon rritjes së numrit të 

kuadrove në mesin e këtyre komuniteteve. 

 

Rezultati 2.3: Përmirësohet gjendja socio-ekonomike dhe pjesëmarrja në skemat e 

ndihmës dhe mbrojtës sociale e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në Komunën 

e Gjakovës. 

Aktiviteti Përshkrimi i aktivitetit 

Aktiviteti 2.3.1: 

Fushata informuese 

për skemat e 

ndihmës sociale dhe 

skemat e mbrojtjes 

dhe shërbimeve 

sociale 

Përshkrimi i aktivitetit 2.3.1: 

Komuna e Gjakovës, përmes DSHMS-së dhe ZKKK-së, si dhe në 

bashkëpunim dhe me ndihmën OJQ-ve që punojnë me 

komunitetet, do të organizojë fushata informuese në tërë 

vendbanimet ku jetojnë komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian, në 

lidhje me llojet e skemave të ndihmës sociale, mbrojtjes sociale 

dhe shërbimeve të tjera sociale që janë në dispozicion, si dhe rreth 

mundësisë për qasje dhe përfitimin e këtyre skemave.  

Përmes fushatave pjesëtarët e këtyre komuniteteve duhet të 

informohen qartë për shërbimet sociale të ofruara nga Qendrat për 

Punë Sociale. OJQ-të duhet të informojnë gratë dhe fëmijët e 

këtyre komuniteteve për të drejtat e tyre dhe shërbimet në rastet e 

dhunës familjare (shërbimet e rehabilitimit, strehimit në 

strehimore, shërbimet psiko-sociale), shërbimet për të moshuarit 

dhe personat me aftësi të kufizuara, si dhe shërbimet për rastet e 

martesës së hershme dhe për mbështetjen e fëmijëve që punojnë 

punë të rënda. 

Këto fushata bëhen përmes vizitave në familje, shpërndarje të 

broshurave te komunitetet, kontakteve direkte me pjesëtarët e 

komuniteteve, etj. 

Aktiviteti 2.3.2: 

Ofrimi i pakove 

ushqimore dhe 

veshmbathje për 

familjet e 

komuniteteve rom, 

ashkali dhe 

egjiptian me 

gjendje shumë të 

rëndë ekonomike   

Përshkrimi i aktivitetit 2.3.2: 

Komuna e Gjakovës nga skemat ekzistuese të përkrahjes së rasteve 

emergjente do të ofrojë pako ushqimore për familjet e 

komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian të kësaj komune me 

gjendje shumë të rëndë ekonomike, në mënyrë që sado pak të 

kontribuojë në përmirësimin e kushteve të jetesës të mirëqenies së 

këtyre familjeve. 

 

Numër i njëjtë i familjeve pritet të përkrahen nga donatorët e 

ndryshëm me veshmbathje. 
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Supozimet dhe rreziqet 

Supozimet kryesore për të siguruar arritjen e Objektivit 2 të paraparë me këtë dokument janë: 

 

 Komuna e Gjakovës ka vullnet për të rritur punësimin e pjesëtarëve të komuniteteve 

rom, ashkali dhe egjiptian në institucionet publike komunale dhe në ndërmarrjet 

publike, për ata që i plotësojnë kriteret ligjore të konkursit dhe stimulon 

vetëpunësimin e pjesëtarëve të këtyre komuniteteve përmes subvencioneve. 

 Komuna e Gjakovës promovon te bizneset private punësimin e pjesëtarëve të 

komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian. 

 Ekziston interesimi i komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian për të vijuar shkollimin 

e mesëm profesional, studimet universitare dhe aftësimin përmes trajnimeve, si dhe 

janë të interesuar të informohen rreth skemave të ndryshme sociale. 

 Rritja e numrit të nxënësve që vijojnë arsimin e mesëm të lartë dhe atë universitar do 

të përcaktojë edhe numrin te të punësuarve në institucionet publike dhe private.  

 Komuna e Gjakovës ndan buxhet për realizimin e aktiviteteve të parapara me këtë 

dokument. 

 

Ndërkaq, faktorët që mund ta rrezikojnë arritjen e Objektivit 2 të paraparë me këtë dokument 

janë: 

 Nuk krijohen vende të reja të punës në institucionet publike komunale dhe në 

ndërmarrjet publike të Komunës së Gjakovës. 

 Buxheti i pamjaftueshëm i Komunës së Gjakovës për realizimin e aktiviteteve të 

parapara. 

 Mos-interesimi dhe mos-gatishmëria e bizneseve private për punësimin e pjesëtarëve 

të këtyre komuniteteve.  

 Interesimi i ulët i nxënësve dhe studentëve të komuniteteve për vijimin e shkollimit të 

mesëm dhe atij universitar. 

 Mos-regjistrimi civil i të gjithë pjesëtarëve të këtyre komuniteteve.  
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5.3. Shëndetësia 

Shëndeti konsiderohet që është gjëja më e rëndësishme për secilin individ, sepse është 

parakusht për zhvillimin e veprimtarisë normale njerëzore nga ana e individit. Dihet që 

shumë faktorë që ndikojnë negativisht në shëndet janë të pakontrollueshëm apo vështirë të 

kontrollueshëm, por në anën tjetër ka shumë faktorë që ndikojnë negativisht në shëndet dhe të 

cilët janë lehtësisht të kontrollueshëm. Prandaj, pikërisht duke pasur për qëllim adresimin e 

këtyre faktorëve të kontrollueshëm është vendosur që fusha e tretë e këtij “Plani Lokal të 

Veprimit për Përfshirjen e Komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Komunën e 

Gjakovës 2018-2022” të jetë shëndetësia, në mënyrë që sa do pak të intervenohen në 

përmirësimin e gjendjes në fushën e shëndetësisë për këto komunitete. 

 

Ky plan veprimi parasheh ndërmarrjen e disa aktiviteteve (masave) që kanë për qëllim 

përmirësimin e gjendjes së komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian të Komunës së Gjakovës 

sa i përket fushës së shëndetësisë, me theks të veçantë vaksinimin e të gjithë fëmijëve, 

ngritjen e nivelit të edukimit shëndetësor dhe përmirësimin e kushteve të jetesës në mesin e 

këtyre komuniteteve në Komunën e Gjakovës. 

 

Sfidat kryesore 

Sikur edhe në fushat tjera paraprake, komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian të Komunës së 

Gjakovës ballafaqohen me shumë sfida e probleme sa i përket fushës së shëndetësisë, prandaj 

në pamundësi që të gjitha këto sfida e probleme të adresohen e të zgjidhen brenda një 

periudhe pesëvjeçare që mbulon ky plan veprimi, në vijim do të prezantohen shkurtimisht 

vetëm disa prej tyre, ato më kryesoret, të cilat synohen të adresohen nga ky plan lokal i 

veprimit: 

 Mos-vaksinimi i të gjithë fëmijëve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në 

Komunën e Gjakovës. 

 Mungesa e informimit dhe edukimit shëndetësor rreth çështjeve jetike shëndetësore 

për komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian në Komunën e Gjakovës. 

 Gjendja e rëndë ekonomike dhe kushtet e vështira të jetesës së komuniteteve rom, 

ashkali dhe egjiptian në Komunën e Gjakovës që reflektojnë në shëndet. 

 

Objektivi strategjik 

Në funksion të adresimit të sfidave dhe zgjidhjes ose zvogëlimit të problemeve të sipër-

përshkruara në fushën e shëndetësisë për komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian të Komunës 

së Gjakovës është përcaktuar objektivi strategjik në vijim, i cili synohet të përmbushet gjatë 

periudhës së ardhshme pesëvjeçare: 

 

 Objektivi 3: Përmirësimi i gjendje shëndetësore dhe i kushteve të jetesës së 

komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në Komunën e Gjakovës. 

 

Rezultatet e pritshme 

Për përmbushjen e objektivit strategjik të përcaktuar në këtë plan lokal veprimi për fushën e 

shëndetësisë parashihet arritja e rezultateve të pritshme në vijim: 

 

 Rezultati 3.1: Vaksinohen të gjithë fëmijët e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian 

në Komunën e Gjakovës. 

 



29 
 

 Rezultati 3.2: Përmirësohet sjellja dhe praktika shëndetësore te pjesëtarët e 

komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në Komunën e Gjakovës. 

 

 Rezultati 3.3: Përmirësohet cilësia dhe kushtet e jetesës së komuniteteve rom, ashkali 

dhe egjiptian në Komunën e Gjakovës që reflektojnë në shëndet. 

 

Aktivitetet 

Me qëllim të përmbushjes së objektivit strategjik dhe arritjes së rezultateve të pritshme të 

përcaktuara për fushën e shëndetësisë është paraparë realizimi i disa aktiviteteve (të grupuara 

sipas rezultateve të pritshme), të cilat do të prezantohen në vijim, së bashku me një përshkrim 

të shkurtër për secilin aktivitet. 

 

Rezultati 3.1: Vaksinohen të gjithë fëmijët e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian 

në Komunën e Gjakovës. 

Aktiviteti Përshkrimi i aktivitetit 

Aktiviteti 3.1.1: 

Identifikohen fëmijët 

e pa-vaksinuar të 

komuniteteve rom, 

ashkali dhe egjiptian 

 

 

Përshkrimi i aktivitetit 3.1.1: 

Komuna e Gjakovës, respektivisht Drejtoria e Shëndetësisë në 

bashkëpunim me institucionet shëndetësore komunale dhe me 

përkrahjen e QM-ve, OJQ-ve, grupeve avokuese dhe 

përfaqësuesve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian 

identifikojnë fëmijët e pa-vaksinuar të këtyre komuniteteve. 

 

Gjatë këtij aktiviteti, familjet e komuniteteve rom, ashkali dhe 

egjiptian informohen për mundësinë e kontaktit me institucionet 

shëndetësore komunale, në mënyrë që të raportojnë edhe në të 

ardhmen rastet e fëmijëve që duhet vaksinuar (lindjet e reja). 

Aktiviteti 3.1.2: 

Vaksinimi i fëmijëve 

të pa-vaksinuar të 

komuniteteve rom, 

ashkali dhe egjiptian 

 

Përshkrimi i aktivitetit 3.1.2: 

Drejtoria e Shëndetësisë e Komunës së Gjakovës në bashkëpunim 

me institucionet shëndetësore komunale angazhon ekipe mobile 

shëndetësore që do të realizojnë vizita në lokalitetet ku banojnë 

komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian me qëllim të vaksinimit të 

fëmijëve, të cilët janë identifikuar se ende nuk janë vaksinuar.  

 

Rezultati 3.2: Përmirësohet sjellja dhe praktika shëndetësore te pjesëtarët e 

komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në Komunën e Gjakovës. 

Aktiviteti Përshkrimi i aktivitetit 

Aktiviteti 3.2.1: 

Organizimi i 

fushatave 

informuese dhe 

edukuese për 

rëndësinë e shëndetit 

dhe të kushteve 

higjieniko-sanitare 

për shëndetin 

 

Përshkrimi i aktivitetit 3.2.1: 

Komuna e Gjakovës, respektivisht Drejtoria e Shëndetësisë në 

bashkëpunim me institucionet shëndetësore komunale dhe me 

përkrahjen e donatorëve, QM-ve, OJQ-ve dhe përfaqësuesve të 

komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian organizojnë fushata dhe 

aktivitete informuese dhe edukuese me pjesëtarët e këtyre 

komuniteteve rreth rëndësisë së shëndetit personal dhe shëndetit 

publik, si dhe rreth rëndësisë së kushteve higjieniko-sanitare për 

shëndetin personal dhe kolektiv, siç është: cilësia e ujit të pijshëm, 

higjienës personale dhe shtëpiake, menaxhimi i mbeturinave, 

kujdesi ndaj ushqimit, etj. Gjatë këtyre fushatave informohen edhe 

rreth mundësive që këto komunitete kanë për qasje në shërbime të 
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ndryshme shëndetësore në nivel komunal. 

 

Aktivitete të tilla organizohen përmes vizitave nëpër shtëpi, nëpër 

QM, takimeve në komunitet, sesione të edukimit të komunitetit, 

përmes shpërndarjes së broshurave informative dhe edukative, 

përmes mediave lokale, etj.. 

 

Rezultati 3.3: Përmirësohet cilësia dhe kushtet e jetesës së komuniteteve rom, ashkali 

dhe egjiptian në Komunën e Gjakovës që reflektojnë në shëndet. 

Aktiviteti Përshkrimi i aktivitetit 

Aktiviteti 3.3.1: 

Identifikimi dhe 

mënjanimi i 

faktorëve që 

paraqesin rrezik për 

shëndetin e 

komuniteteve rom, 

ashkali dhe egjiptian  

 

Përshkrimi i aktivitetit 3.3.1: 

Komuna e Gjakovës përmes mekanizmave ekzistues do të 

inspektojë lokalitetet ku banojnë komunitet rom, ashkali dhe 

egjiptian, me qëllim që të identifikojë aspekte dhe faktorë që 

paraqesin rrezik për shëndetin e këtyre komuniteteve, si: cilësia e 

ujit të pijshëm, kanalizimet dhe ujërat e zeza, grumbullimi i 

mbeturinave në vendbanime, etj., dhe bazuar në të gjeturat e këtij 

inspektimi duhet të ndërmerren masat e nevojshme nëse 

identifikohen probleme emergjente. 

Aktiviteti 3.3.2: 

Menaxhimi i 

mbeturinave dhe 

pajisja me 

kontejnerë familjarë 

për mbeturina në 

vendbanimet e 

komuniteteve rom, 

ashkali dhe egjiptian 

 

Përshkrimi i aktivitetit 3.3.2: 

Komuna e Gjakovës në bashkëpunim me ndërmarrjen komunale 

përkatëse për menaxhimin e mbeturinave subvencionon pajisjen 

me kontejnerë familjarë për mbeturina dhe menaxhim në mënyrë 

korrekte të mbledhjes së mbeturinave në vendbanimet ku jetojnë 

komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian, me theks të veçantë në 

lagjet Brekoc dhe Ali Ibra. Gjithashtu, eliminohen deponitë e egra 

të mbeturinave në vendbanimet ku ato ekzistojnë, në mënyrë që të 

sigurohen kushte më të mira higjienike në këto vendbanime dhe 

reduktim të ekspozimit në materie të ndryshme kimike edhe fizike 

që janë të dëmshme për shëndetin. 

Aktiviteti 3.3.3: 

Shpërndarja e 

pakove higjienike 

për familjet e 

komuniteteve rom, 

ashkali dhe egjiptian 

me gjendje shumë të 

rëndë ekonomike   

 

Përshkrimi i aktivitetit 3.3.3: 

Komuna e Gjakovës nga skemat ekzistuese të përkrahjes së rasteve 

me gjendje të rëndë ekonomike do të ofrojë pako me materiale të 

ndryshme higjienike për familjet e komuniteteve rom, ashkali dhe 

egjiptian të kësaj komune me gjendje shumë të rëndë ekonomike, 

në mënyrë që sado pak të kontribuojë në përmirësimin e kushteve 

higjieniko-sanitare në këto familje dhe kësisoj të ndikohen në 

ruajtjen dhe përmirësimin e shëndetit të pjesëtarëve të këtyre 

komuniteteve. 

 

Supozimet dhe rreziqet 

Supozimet kryesore për të siguruar arritjen e Objektivit 3 të paraparë me këtë dokument janë: 

 Drejtoria e Shëndetësisë dhe institucionet shëndetësore të Komunës së Gjakovës kanë 

vullnet për të ndërmarrë fushata për vaksinimin e të gjithë fëmijëve të komuniteteve 

rom, ashkali dhe egjiptian dhe janë të gatshme të ndërmarrin fushata informuese dhe 

edukuese për këto komunitete për rëndësinë e shëndetit. 
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 QM-të, OJQ-të, grupet avokuese dhe përfaqësuesit e komuniteteve rom, ashkali dhe 

egjiptian në Komunën e Gjakovës mobilizohen dhe ndihmojnë për realizimin e 

aktiviteteve të parapara me këtë dokument.  

 Ekziston interesimi i komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian për të vijuar aktivitetet 

informuese dhe edukuese për rëndësinë e shëndetit. 

 Komuna e Gjakovës ndan buxhet për realizimin e aktiviteteve të parapara me këtë 

dokument. 

 

Ndërkaq, faktorët që mund ta rrezikojnë arritjen e Objektivit 3 të paraparë me këtë dokument 

janë: 

 Drejtoria e Shëndetësisë dhe institucionet shëndetësore të Komunës së Gjakovës nuk 

kanë burime të mjaftueshme për realizimin e aktiviteteve të parapara me këtë 

dokument. 

 Interesimi i ulët i komuniteteve për vijimin e aktiviteteve informuese dhe edukuese 

për rëndësinë e shëndetit. 

 Buxheti i pamjaftueshëm i Komunës së Gjakovës për realizimin e aktiviteteve të 

parapara. 
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5.4. Banimi 

Banimi dhe strehimi i qëndrueshëm dhe me kushte të nevojshme jetësore është gjëja më 

elementare për një individ e një familje. Por, pavarësisht kësaj, një numër i familjeve të 

komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian, ashtu si edhe në gjithë Kosovën, edhe në Komunën 

e Gjakovës vazhdon të ballafaqohet me mungesë banimi të qëndrueshëm, madje edhe me 

mungesë strehimi, si dhe me mungesë të kushteve të duhura infrastrukturore, për shkak se 

jetojnë në vendbanime joformale. Pikërisht duke pasur parasysh këtë realitet, është vendosur 

që njëra nga fushat e këtij “Plani Lokal të Veprimit për Përfshirjen e Komuniteteve Rom, 

Ashkali dhe Egjiptian në Komunën e Gjakovës 2018-2022” të jetë banimi, e cila për më tepër 

është një fushë që ka kosto shumë të madhe dhe për të cilën pritet edhe përkrahje e madhe e 

donatorëve dhe institucioneve qendrore. 

 

Ky plan veprimi parasheh ndërmarrjen e disa aktiviteteve (masave) që kanë për qëllim 

përmirësimin e gjendjes së komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian të Komunës së Gjakovës 

sa i përket fushës së banimit, me theks të veçantë sigurimin e strehimit për familjet e 

pastreha, sigurimin e banimit të qëndrueshëm për disa familje dhe adresimin e vendbanimeve 

joformale ku jetojnë këto komunitete. 

 

Sfidat kryesore 

Komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian të Komunës së Gjakovës ballafaqohen me shumë 

sfida e probleme sa i përket fushës së banimit. Në pamundësi që të gjitha këto sfida e 

probleme të adresohen e të zgjidhen brenda një periudhe pesëvjeçare që mbulon ky plan 

veprimi, në vijim do të prezantohen shkurtimisht vetëm disa prej tyre, ato më kryesoret, të 

cilat synohen të adresohen nga ky plan lokal i veprimit: 

 Mungesa e strehimit dhe e banimit të qëndrueshëm për disa familje të komuniteteve 

rom, ashkali dhe egjiptian në Komunën e Gjakovës. 

 Ekzistenca e vendbanimeve joformale ku jetojnë pjesëtarët e komuniteteve rom, 

ashkali dhe egjiptian në Komunën e Gjakovës. 

 Mungesa e mjeteve financiare dhe e pronave publike për mbështetjen e banimit të 

komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në Komunën e Gjakovës. 

 

Objektivi strategjik 

Në funksion të adresimit të sfidave dhe zgjidhjes ose zvogëlimit të problemeve të sipër-

përshkruara në fushën e banimit për komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian të Komunës së 

Gjakovës është përcaktuar objektivi strategjik në vijim, i cili synohet të përmbushet gjatë 

periudhës së ardhshme pesëvjeçare: 

 

 Objektivi 4: Sigurimi i strehimit dhe banimit formal për familjet e komuniteteve 

rom, ashkali dhe egjiptian në Komunën e Gjakovës. 

 

Rezultatet e pritshme 

Për përmbushjen e objektivit strategjik të përcaktuar në këtë plan lokal veprimi për fushën e 

banimit parashihet arritja e rezultateve të pritshme në vijim: 

 

 Rezultati 4.1: Sigurohet banim për familjet e pastrehë të komuniteteve rom, ashkali 

dhe egjiptian në Komunën e Gjakovës. 
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 Rezultati 4.2: Trajtohen vendbanimet joformale ku jetojnë pjesëtarët e komuniteteve 

rom, ashkali dhe egjiptian në Komunën e Gjakovës. 

 

Aktivitetet 

Me qëllim të përmbushjes së objektivit strategjik dhe arritjes së rezultateve të pritshme të 

përcaktuara për fushën e banimit është paraparë realizimi i disa aktiviteteve (të grupuara sipas 

rezultateve të pritshme), të cilat do të prezantohen në vijim, së bashku me një përshkrim të 

shkurtër për secilin aktivitet. 

 

Rezultati 4.1: Sigurohet banim për familjet e pastrehë të komuniteteve rom, ashkali 

dhe egjiptian në Komunën e Gjakovës. 

Aktiviteti Përshkrimi i aktivitetit 

Aktiviteti 4.1.1: 

Evidencimi i familjeve të 

pastrehë të komuniteteve 

rom, ashkali dhe 

egjiptian 

 

 

Përshkrimi i aktivitetit 4.1.1: 

Komuna e Gjakovës, përkatësisht drejtoritë dhe organet 

përkatëse të kësaj komune, në bashkëpunim dhe me ndihmën 

OJQ-ve dhe grupeve avokuese që punojnë me komunitetet 

rom, ashkali dhe egjiptian bën identifikimin dhe evidencimin e 

saktë të numrit të familjeve të këtyre komuniteteve të cilat 

janë të pastrehë (që jetojnë në tenda apo në objekte të 

improvizuara që nuk i plotësojnë kushtet minimale për jetesë). 

Aktiviteti 4.1.2: 

Sigurimi i banimit 

përmes qirasë për 

familjet e pastrehë të 

komuniteteve rom, 

ashkali dhe egjiptian 

Përshkrimi i aktivitetit 4.1.2: 

Komuna e Gjakovës identifikon dhe kontrakton për qiramarrje 

prona private (shtëpi ose banesa) për një periudhë afatmesme, 

në të cilat pastaj i sistemon për banim disa nga familjet e 

pastrehë të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian, të cilat 

jetojnë në kushtet më të vështira dhe kanë nevojë emergjente 

për strehim. 

Aktiviteti 4.1.3: 

Ndërtimi i banimit social 

për familjet e pastrehë të 

komuniteteve rom, 

ashkali dhe egjiptian që 

nuk kanë prona private 

Përshkrimi i aktivitetit 4.1.3: 

Komuna e Gjakovës ndan nga prona komunale në lagjen Ali 

Ibra parcela për ndërtimin e objekteve të banimit social për 

familjet e pastrehë të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian 

që nuk kanë prona private, ndërsa donatorët e ndryshëm 

ndërtojnë disa njësi banimi për këto familje, ashtu siç 

parashihet me Rezultatin 4.3 – Aktiviteti 4.3.4 të “Strategjisë 

për Përfshirjen e Komuniteteve Rom dhe Ashkali në 

Shoqërinë Kosovare 2017 – 2021”. 

Aktiviteti 4.1.4: 

Ndërtimi i shtëpive për 

familjet e pastrehë të 

komuniteteve rom, 

ashkali dhe egjiptian që 

kanë prona private 

Përshkrimi i aktivitetit 4.1.4: 

Komuna e Gjakovës me përkrahjen financiare të 

institucioneve qendrore të Kosovës dhe të donatorëve të 

ndryshëm ndërton shtëpi për familjet e pastrehë të 

komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian, të cilat kanë prona 

private, ashtu siç parashihet me Rezultatin 4.3 – Aktiviteti 

4.3.1 të “Strategjisë për Përfshirjen e Komuniteteve Rom dhe 

Ashkali në Shoqërinë Kosovare 2017 – 2021”. 
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Rezultati 4.2: Trajtohen vendbanimet joformale ku jetojnë pjesëtarët e komuniteteve 

rom, ashkali dhe egjiptian në Komunën e Gjakovës. 

Aktiviteti Përshkrimi i aktivitetit 

Aktiviteti 4.2.1: 

Trajtimi i 

vendbanimeve 

joformale ku jetojnë 

pjesëtarët e 

komuniteteve rom, 

ashkali dhe egjiptian 

sipas specifikave të 

tyre 

 

 

Përshkrimi i aktivitetit 4.2.1: 

Komuna e Gjakovës në bashkëpunim me institucionet qendrore 

dhe donatorët e ndryshëm trajton vendbanimet joformale ku 

jetojnë pjesëtarët e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian, 

veçanërisht Netic dhe në lagjen Brekoc. Këto vendbanime kanë 

nevojë për përmirësim të infrastrukturës që siguron kushte 

optimale për jetesë brenda vendbanimit dhe gjithashtu kanë edhe 

probleme pronësore, të cilat duhet të adresohen. 

 

Sa i përket vendbanimit joformal në lagjen Brekoc, këtë 

vendbanim parashihet ta përfshijë traseja e rrugës që do ta lidhë 

Kosovën me Shqipërinë, e cila është planifikuar të ndërtohet, 

prandaj eventualisht Komuna e Gjakovës mund ta shfrytëzojë këtë 

projekt për të zhvendosur këtë vendbanim joformal në lokacion të 

përcaktuar nga komuna. Kostoja e këtij projekti nuk mund të dihet, 

prandaj nuk përfshihet në këtë plan veprimi, sepse do të jetë kosto 

qo duhet ta mbulojë projekti i rrugës. 

 

Supozimet dhe rreziqet 

Supozimet kryesore për të siguruar arritjen e Objektivit 4 të paraparë me këtë dokument janë: 

 Komuna e Gjakovës ndanë buxhet për sistemimin me qera për banim të familjeve të 

pastreha të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian. 

 Komuna e Gjakovës ka pronë komunale dhe është e gatshme të ndajë parcela nga kjo 

pronë për ndërtimin e banesave sociale për familjet e komuniteteve rom, ashkali dhe 

egjiptian. 

 Institucionet qendrore të Kosovës dhe donatorët ndërkombëtarë përkrahin Komunën e 

Gjakovës për ndërtimin e banimeve sociale dhe për ndërtimin e shtëpive për familjet e 

pastreha të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian, në përputhje me masat dhe 

aktivitetet e parapara në “Strategjinë për Përfshirjen e Komuniteteve Rom dhe 

Ashkali në Shoqërinë Kosovare 2017 – 2021”. 

 Komuna e Gjakovës adreson seriozisht problemin e vendbanimeve joformale ku 

jetojnë komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian. 

 

Ndërkaq, faktorët që mund ta rrezikojnë arritjen e Objektivit 4 të paraparë me këtë dokument 

janë: 

 Pamundësia ose mungesa e vullnetit të Komunës së Gjakovës për të ndarë buxhetin e 

caktuar për t’i realizuar aktivitetet e parapara me këtë dokument. 

 Mosndarja e buxhetit nga institucionet qendrore të Kosovës dhe nga donatorët, ciç 

parashihet në “Strategjinë për Përfshirjen e Komuniteteve Rom dhe Ashkali në 

Shoqërinë Kosovare 2017 – 2021”.  
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5.5. Çështje të përbashkëta dhe të ndërlidhura 

Mungesa e të dhënave dhe statistikave për komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian në 

Komunën e Gjakovës për të gjitha fushat e përfshira në këtë plan veprimi ka vështirësuar 

shumë punën për identifikimin e problemeve më të mëdha dhe për planifikimin e mirë të 

zgjidhjes së këtyre problemeve për të gjitha fushat e përfshira në këtë plan veprimi. Po ashtu, 

përveç faktorëve të tjerë të përmendur në këtë dokument për fushat përkatëse që ndikojnë 

negativisht në gjendjen e keqe, është vlerësuar se edhe niveli jo shumë i kënaqshëm i 

vetëdijesimit të pjesëtarëve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian është faktor me 

rëndësi që ndikon negativisht në gjendjen e përgjithshme të këtyre komuniteteve. Prandaj, 

është vendosur që këto dy aspekte të rëndësishme të përbashkëta e të ndërlidhura me të gjitha 

fushat tjera të përfshira në këtë plan veprimi (arsimi, punësimi dhe mirëqenia sociale, 

shëndetësia dhe banimi) të trajtohen veçantë, si fushë në vete në kuadër të këtij “Plani Lokal 

të Veprimit për Përfshirjen e Komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Komunën e 

Gjakovës 2018-2022”, në mënyrë që qasja të jetë më e integruar dhe të jetë më lehtë zbatimi i 

aktiviteteve që lidhen me këto aspekte.  

 

Ky plan veprimi parasheh ndërmarrjen e disa aktiviteteve (masave) që kanë për qëllim 

sigurimin e të dhënave dhe statistikave të rëndësishme për komunitetet rom, ashkali dhe 

egjiptian të Komunës së Gjakovës sa i përket fushës së arsimit, punësimit dhe mirëqenies 

sociale, shëndetësisë dhe banimit, si dhe ngritjen e nivelit të vetëdijesimit të pjesëtarëve të 

komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në Komunën e Gjakovës për aspekte të rëndësishme 

që ndikojnë në jetën dhe perspektivën e tyre. 

 

Sfidat kryesore 

Komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian të Komunës së Gjakovës ballafaqohen me shumë 

sfida e probleme sa i përket fushës së arsimit, punësimit dhe mirëqenies sociale, shëndetësisë 

dhe banimit, të cilat janë identifikuar dhe prezantuar paraprakisht në kuadër të fushës 

përkatëse. Ndërsa, këtu do të përmenden dy aspekte të tjera që lidhen me të gjitha fushat, të 

cilat kërkojnë qasje dhe trajtim të integruar dhe të cilat synohen të adresohen nga ky plan 

lokal i veprimit: 

 Mungesa e të dhënave dhe statistikave për komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian në 

Komunën e Gjakovës për të gjitha fushat dhe aspektet e rëndësishme të këtyre 

komuniteteve. 

 Niveli jo shumë i kënaqshëm i vetëdijesimit të pjesëtarëve të komuniteteve rom, 

ashkali dhe egjiptian në Komunën e Gjakovës për aspekte të rëndësishme që ndikojnë 

në jetën dhe perspektivën e tyre. 

 

Objektivi strategjik 

Në funksion të adresimit të sfidave dhe zgjidhjes ose zvogëlimit të problemeve të sipër-

përshkruara për komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian të Komunës së Gjakovës është 

përcaktuar objektivi strategjik në vijim, i cili synohet të përmbushet gjatë periudhës së 

ardhshme pesëvjeçare: 

 

 Objektivi 5: Ngritja e nivelit të vetëdijesimit dhe sigurimi i të dhënave për 

komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian në Komunën e Gjakovës. 
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Rezultatet e pritshme 

Për përmbushjen e objektivit strategjik të përcaktuar në këtë plan lokal veprimi parashihet 

arritja e rezultateve të pritshme në vijim: 

 

 Rezultati 5.1: Mblidhen dhe organizohen të dhëna dhe statistika për komunitetet rom, 

ashkali dhe egjiptian në Komunën e Gjakovës për të gjitha fushat dhe aspektet e 

rëndësishme të këtyre komuniteteve. 

 

 Rezultati 5.2: Rritet vetëdijesimi i pjesëtarëve të komuniteteve rom, ashkali dhe 

egjiptian në Komunën e Gjakovës për aspekte të rëndësishme që ndikojnë në jetën 

dhe perspektivën e tyre. 

 

Aktivitetet 

Me qëllim të përmbushjes së objektivit strategjik dhe arritjes së rezultateve të pritshme të 

përcaktuara për këtë fushë është paraparë realizimi i disa aktiviteteve (të grupuara sipas 

rezultateve të pritshme), të cilat do të prezantohen në vijim, së bashku me një përshkrim të 

shkurtër për secilin aktivitet. 

 

Rezultati 5.1: Mblidhen dhe organizohen të dhëna dhe statistika për komunitetet rom, 

ashkali dhe egjiptian në Komunën e Gjakovës për të gjitha fushat dhe aspektet e 

rëndësishme të këtyre komuniteteve. 

Aktiviteti Përshkrimi i aktivitetit 

Aktiviteti 5.1.1: 

Konceptimi dhe përgatitja 

e hulumtimit 

gjithëpërfshirës për 

sigurimin e të dhënave dhe 

statistikave për 

komunitetet rom, ashkali 

dhe egjiptian 

 

Përshkrimi i aktivitetit 5.1.1: 

Komuna e Gjakovës me përkrahjen e donatorëve dhe në 

bashkëpunim me OJQ-të dhe përfaqësuesit e komuniteteve 

rom, ashkali dhe egjiptian përcaktojnë fushat, temat, çështjet 

dhe aspektet e rëndësishme dhe të nevojshme, të cilat duhet 

të përfshihen në hulumtim, nga i cili do të mblidhen dhe 

organizohen të dhëna dhe statistika për këto komunitete. 

 

Gjithashtu, Komuna e Gjakovës ose donatorët përkrahës 

përzgjedhin një kompani ose organizatë të specializuar, e 

cila do të përgatisë metodologjinë, procedurën dhe 

instrumentet për mbledhjen e këtyre të dhënave dhe e cila do 

të realizonte mbledhjen e të dhënave në bashkëpunim edhe 

me OJQ-të e kësaj komune që merren me këto komunitete. 

Aktiviteti 5.1.2: 

Mbledhja dhe organizimi i 

të dhënave dhe statistikave 

për komunitetet rom, 

ashkali dhe egjiptian  

 

 

Përshkrimi i aktivitetit 5.1.2: 

Kompania ose organizata e specializuar e angazhuar nga 

Komuna e Gjakovës ose donatorët përkrahës realizon për 

çdo vit hulumtimin në terren, nga i cili do të mblidhen dhe 

organizohen të dhënat dhe statistikat për komunitetet rom, 

ashkali dhe egjiptian në Komunën e Gjakovës, të cilat pastaj 

ia dorëzon të përpunuara dhe të organizuara Komunës së 

Gjakovës. 

 

Nga ky hulumtim duhet të mblidhen të gjitha të dhënat e 

rëndësishme për fushën e arsimit, punësimit, mirëqenies 

sociale, shëndetësisë, banimit, si dhe fushave dhe aspekteve 

të tjera që ndikojnë në jetën e këtyre komuniteteve, të cilat 
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janë të përmendura në katër fushat e përfshira në këtë plan 

veprimi. Mbledhja e të dhënave duhet të bëhet çdo dy vite 

dhe duhet të përfshijë të gjitha familjet e komuniteteve rom, 

ashkali dhe egjiptian të Komunës së Gjakovës. 

 

Rezultati 5.2: Rritet vetëdijesimi i pjesëtarëve të komuniteteve rom, ashkali dhe 

egjiptian në Komunën e Gjakovës për aspekte të rëndësishme që ndikojnë në jetën dhe 

perspektivën e tyre. 

Aktiviteti Përshkrimi i aktivitetit 

Aktiviteti 5.2.1: 

Konceptimi dhe 

përgatitja e 

materialeve dhe e 

strategjisë së 

fushatës 

gjithëpërfshirëse 

vetëdijesuse për 

komunitetet rom, 

ashkali dhe egjiptian 

 

 

Përshkrimi i aktivitetit 5.2.1: 

Komuna e Gjakovës me përkrahjen e donatorëve dhe në 

bashkëpunim me QM-të, OJQ-të, grupet avokuese, mediat lokale 

dhe përfaqësuesit e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian 

përcaktojnë fushat, temat, çështjet dhe aspektet e rëndësishme dhe 

të nevojshme, të cilat duhet të përfshihen në kuadër të fushatës së 

përgjithshme vetëdijesuese për këto komunitete. 

 

Gjithashtu, Komuna e Gjakovës ose donatorët përkrahës 

përzgjedhin një kompani ose organizatë të specializuar, e cila do të 

përgatisë materialet dhe strategjinë e kësaj fushate vetëdijesuese, si 

dhe do ta udhëheqë këtë fushatë. 

Aktiviteti 5.2.2: 

Organizimi i 

fushatës 

gjithëpërfshirëse 

vetëdijesuse për 

komunitetet rom, 

ashkali dhe egjiptian 

në baza vjetore 

 

 

Përshkrimi i aktivitetit 5.2.2: 

Kompania ose organizata e specializuar e angazhuar nga Komuna 

e Gjakovës ose donatorët përkrahës, në bashkëpunim me QM-të, 

OJQ-të, grupet avokuese, mediat lokale dhe përfaqësuesit e 

komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian, organizon çdo vit 

aktivitete/fushatë vetëdijesuese  për komunitetet rom, ashkali dhe 

egjiptian në Komunën e Gjakovës. 

 

Kjo fushatë gjithëpërfshirëse vetëdijesuse duhet të përfshijë dhe 

adresojë të gjitha çështjet dhe aspektet e rëndësishme për fushën e 

arsimit, punësimit, mirëqenies sociale, shëndetësisë, banimit, si 

dhe fushave dhe aspekteve të tjera që ndikojnë në jetën e këtyre 

komuniteteve, të cilat janë të përmendura në katër fushat e 

përfshira në këtë plan veprimi.  

 

Kjo fushatë gjithëpërfshirëse vetëdijesuse duhet të realizohet në 

forma të ndryshme, si: fushata në mediat lokale, shpërndarje të 

materialeve informuese e edukuese nëpër familje të këtyre 

komuniteteve, takime të pjesëtarëve të këtyre komuniteteve nëpër 

QM e shkolla, vizita në familje, etj. 

 

Supozimet dhe rreziqet 

Supozimet kryesore për të siguruar arritjen e Objektivit 5 të paraparë me këtë dokument janë: 

 Komuna e Gjakovës dhe donatorët ndajnë buxhetin e paraparë për realizimin e 

aktiviteteve të parapara me këtë dokument. 
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 QM-të, OJQ-të, grupet avokuese, mediat lokale dhe përfaqësuesit e komuniteteve 

rom, ashkali dhe egjiptian kanë vullnet dhe ndihmojnë realizimin e këtyre aktiviteteve 

të parapara me këtë dokument. 

 

Ndërkaq, faktorët që mund ta rrezikojnë arritjen e Objektivit 5 të paraparë me këtë dokument 

janë: 

 Mungesa e buxhetit nga Komuna e Gjakovës dhe nga donatorët për realizimin e 

aktiviteteve të parapara me këtë dokument. 
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6. Buxheti 

“Plani Lokal i Veprimit për Përfshirjen e Komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në 

Komunën e Gjakovës 2018-2022” parashihet që për periudhën pesëvjeçare të zbatimit të ketë 

një buxhet total prej 878,250.00€, prej të cilave 268,425.00€ parashihen të mbulohen nga 

buxheti komunal i Komunës së Gjakovës, ndërsa 609,825.00€ parashihen të mbulohen nga 

donatorët e ndryshëm dhe/ose institucionet qendrore të Kosovës.  

 

Në vijim është buxheti i detajuar për pesë vite i këtij plani të veprimit, i ndarë sipas fushave, 

sipas viteve dhe sipas burimeve të financimit (i shprehur në Euro). 

 

Fusha Burimi i financimit Viti Total 

2018 2019 2020 2021 2022 

1. Arsimi Buxheti komunal 10515 10665 12315 12465 14115 60075 

Donatorët dhe/ose 

Institucionet qendrore 

4415 4565 4715 4865 5015 23575 

Total 14930 15230 17030 17330 19130 83650 

                

2. Punësimi 

dhe mirëqenia 

sociale 

Buxheti komunal 13000 15250 17500 19750 22000 87500 

Donatorët dhe/ose 

Institucionet qendrore 

1000 1250 1500 1750 2000 7500 

Total 14000 16500 19000 21500 24000 95000 

                

3. Shëndetësia Buxheti komunal 4900 3500 3650 3100 3200 18350 

Donatorët dhe/ose 

Institucionet qendrore 

3000 2150 2250 2350 2500 12250 

Total 7900 5650 5900 5450 5700 30600 

                

4. Banimi Buxheti komunal 12000 16500 16500 21000 21000 87000 

Donatorët dhe/ose 

Institucionet qendrore 

106400 106400 106400 106400 106400 532000 

Total 118400 122900 122900 127400 127400 619000 

                

5. Çështje të 

përbashkëta 

dhe të 

ndërlidhura  

Buxheti komunal 5500 1500 3500 1500 3500 15500 

Donatorët dhe/ose 

Institucionet qendrore 

12500 2500 8500 2500 8500 34500 

Total 18000 4000 12000 4000 12000 50000 

                

Totali i 

buxhetit për të 

gjitha fushat 

Buxheti komunal 45915 47415 53465 57815 63815 268425 

Donatorët dhe/ose 

Institucionet 

qendrore 

127315 116865 123365 117865 124415 609825 

Total 173230 164280 176830 175680 188230 878250 

 
Është me rëndësi të përmendet se jo i tërë buxheti i këtij plani të veprimit i paraparë të 

mbulohet nga buxheti komunal i Komunës së Gjakovës do të jetë kosto e re për buxhetin e 

kësaj komune, meqë disa nga aktivitetet që përfshihen në këtë plan veprimi, janë realizuar 

edhe në vitet e deritanishme, prandaj këto aktivitete do të vazhdojnë edhe në vitet në vijim 
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dhe për këtë arsye janë përfshirë në aktivitetet dhe në buxhetin e këtij plani veprimi, por 

realisht nuk do të jenë ngarkesë e re për buxhetin e Komunës së Gjakovës.  

 

Gjithashtu, duhet përmendur se buxheti i këtij plani të veprimit i paraparë të mbulohet nga 

donatorët e ndryshëm dhe/ose institucionet qendrore të Kosovës bazohet në praktikat e 

financimit të deritanishme të donatorëve dhe të institucioneve qendrore, si dhe bazohet 

posaçërisht në buxhetin e paraparë në strategjinë shtetërore në nivel të Kosovës “Strategjia 

për Përfshirjen e Komuniteteve Rom dhe Ashkali në Shoqërinë Kosovare 2017 – 2021”. 

 

Në vijim, në kuadër të Planit të Zbatimit të plani të veprimit, është buxheti i detajuar për 

secilin aktivitetet të paraparë në kuadër të këtij plani të veprimit, i ndarë sipas fushave, sipas 

viteve dhe sipas burimeve të financimit (i shprehur në Euro). 

 



 
 

7. Plani i zbatimit dhe korniza për vlerësimin e performancës 

Fusha 1: Arsimi 

Objektivi 1: Rritja e përfshirjes dhe ngritja e suksesit të nxënësve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në arsimin parauniversitar në Komunën e Gjakovës. 

Treguesit objektivisht të verifikueshëm për matjen e arritjes së Objektivit 1 

Treguesi 

Gjendja e 

tanishme 

2017 

Caku 

2018 

Caku 

2019 

Caku 

2020 

Caku 

2021 

Caku 

2022 
Mjetet e verifikimit 

Numri i fushatave informuese dhe aktiviteteve 

përkrahëse në vit për regjistrim të fëmijëve/nxënësve të 

komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në QM, IP 

dhe shkolla 

0 1 1 1 1 1 

Materialet informuese 

Dëshmi të takimeve informuese dhe ndihmuese 

me prindër (fotografi, lista të pjesëmarrësve, 

etj.) 

Përqindja e fëmijëve të komuniteteve rom, ashkali dhe 

egjiptian që vijojnë edukimin parashkollor në IP dhe 

QM 

Nuk ka të 

dhëna 

10% rritet 

krahasuar 

me vitin 

paraprak 

10% rritet 

krahasuar 

me vitin 

paraprak 

10% rritet 

krahasuar 

me vitin 

paraprak 

10% rritet 

krahasuar 

me vitin 

paraprak 

10% rritet 

krahasuar 

me vitin 

paraprak 

Evidencat e regjistrimit dhe vijueshmërisë të 

QM-ve 

Evidencat dhe statistikat zyrtare të DKA-së për 

IP-të 

Përqindja e fëmijëve të komuniteteve rom, ashkali dhe 

egjiptian që vijojnë klasën parafillore në QM, IP dhe 

në shkolla 

53.9%7 60% 65% 70% 75% 80% 
Evidencat dhe statistikat zyrtare të DKA-së për 

klasën parafillore 

Numri i nxënësve rom, ashkali dhe egjiptian në arsimin 

e detyruar të familjeve me gjendje të rëndë sociale që 

përkrahen nga komuna me pako shkollore 

0 100 110 120 130 140 
Dëshmitë e pranim-dorëzimit të pakove 

shkollore 

Përqindja e nxënësve të komuniteteve rom, ashkali dhe 

egjiptian që vijojnë shkollën fillore 
85.3%8 87.5% 90% 92.5% 95% 97.5% 

Evidencat dhe statistikat zyrtare të DKA-së për 

shkollat fillore 

Përqindja e nxënësve të komuniteteve rom, ashkali dhe 

egjiptian që vijojnë shkollën e mesme të ulët 
65%9 70% 75% 80% 85% 90% 

Evidencat dhe statistikat zyrtare të DKA-së për 

shkollat e mesme të ulëta 

Numri i nxënësve të komuniteteve rom, ashkali dhe 

egjiptian që vijojnë shkollën e mesme të lartë, të cilët 

përkrahen me bursa nga komuna 

0 10 10 15 15 20 
Konkursi për bursa 

Kontratat me përfituesit e bursave 

Përqindja e nxënësve të komuniteteve rom, ashkali dhe 

egjiptian që vijojnë shkollën e mesme të lartë 
30.3%10 35% 40% 50% 60% 65% 

Evidencat dhe statistikat zyrtare të DKA-së për 

shkollat e mesme të larta 

Numri i nxënësve të komuniteteve rom, ashkali dhe 

egjiptian që e braktisin shkollimin dhe nuk rikthehen 

në shkollim 

4411 30 25 20 15 10 
Evidencat dhe statistikat zyrtare të DKA-së për 

braktisjen e shkollimit 

                                                           
7 Bazuar në indikatorët e “Strategjisë për Përfshirjen e Komuniteteve Rom dhe Ashkali në Shoqërinë Kosovare 2017 – 2021”. 
8 Bazuar në indikatorët e “Strategjisë për Përfshirjen e Komuniteteve Rom dhe Ashkali në Shoqërinë Kosovare 2017 – 2021”. 
9 Bazuar në indikatorët e “Strategjisë për Përfshirjen e Komuniteteve Rom dhe Ashkali në Shoqërinë Kosovare 2017 – 2021”. 
10 Bazuar në indikatorët e “Strategjisë për Përfshirjen e Komuniteteve Rom dhe Ashkali në Shoqërinë Kosovare 2017 – 2021”. 
11 Numri i nxënësve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian që e kanë braktisur shkollimin e detyruar gjatë vitit shkollor 2015/2016. 
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Përqindja e  nxënësve të komuniteteve rom, ashkali 

dhe egjiptian që vijojnë mësimin shtesë në QM 

Nuk ka të 

dhëna 

10% rritet 

krahasuar 

me vitin 

paraprak 

10% rritet 

krahasuar 

me vitin 

paraprak 

10% rritet 

krahasuar 

me vitin 

paraprak 

10% rritet 

krahasuar 

me vitin 

paraprak 

10% rritet 

krahasuar 

me vitin 

paraprak 

Evidencat e QM-ve për vijueshmërinë e 

nxënësve në mësimin shtesë 

 

Përqindja e  nxënësve të komuniteteve rom, ashkali 

dhe egjiptian që vijojnë mësimin plotësues në shkolla 

Nuk ka të 

dhëna 

5% rritet 

krahasuar 

me vitin 

paraprak 

5% rritet 

krahasuar 

me vitin 

paraprak 

5% rritet 

krahasuar 

me vitin 

paraprak 

5% rritet 

krahasuar 

me vitin 

paraprak 

5% rritet 

krahasuar 

me vitin 

paraprak 

Evidencat e shkollave për vijueshmërinë e 

nxënësve në mësimin plotësues 

Takimet e kujdestarëve të klasave që kanë nxënës të 

komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian me prindërit e 

këtyre nxënësve 

Nuk ka të 

dhëna 

Çdo muaj 

gjatë vitit 

shkollor 

Çdo muaj 

gjatë vitit 

shkollor 

Çdo muaj 

gjatë vitit 

shkollor 

Çdo muaj 

gjatë vitit 

shkollor 

Çdo muaj 

gjatë vitit 

shkollor 

Evidencat e shkollave për takimet me prindër 

Shpërndarja proporcionale në klasa e nxënësve të 

komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian 

Nuk ka të 

dhëna 
Shpërndarje 

proporcionale 

Shpërndarje 

proporcionale 

Shpërndarje 

proporcionale 

Shpërndarje 

proporcionale 

Shpërndarje 

proporcionale 
Evidencat dhe statistikat zyrtare të DKA-së 
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Rezultati 1.1: Rritet pjesëmarrja e nxënësve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në Komunën e Gjakovës në arsimin parauniversitar. 

Aktiviteti 
Operacionalizimi i aktivitetit dhe  

periudha e zbatimit 

Institucioni 

përgjegjës 

për zbatim 

Institucioni/ 

Organizata 

mbështetëse 

Burimi i 

financimit 
Përshkrimi i kostos 

Buxheti sipas viteve në euro 

2018 2019 2020 2021 2022 Total 

Aktiviteti 1.1.1: 

Fushata informuese dhe 

ndihmë për regjistrimin e 

fëmijëve dhe nxënësve në QM, 

IP dhe shkolla 

Çdo vit në periudhën maj-korrik organizohen fushata 

informuese për afatet dhe kushtet e kriteret e regjistrimit të 

fëmijëve/nxënësve dhe ofrohet ndihmë për prindërit për 

plotësimin e dokumentacionit të nevojshëm.  DKA 

 

ZKKK 

QM-të 

 

OJQ-të 

 

Grupet 

Avokuese 

 

 

Buxheti 

komunal 

Përgatitja dhe shtypja 

e materialeve 

informuese 

100 100 100 100 100 500 

Donatorët 

dhe/ose 

Institucionet 

Qendrore 

N/A - - - - - - 

Totali i buxhetit për aktivitet: 100 100 100 100 100 500 

Aktiviteti 
Operacionalizimi i aktivitetit dhe  

periudha e zbatimit 

Institucioni 

përgjegjës 

për zbatim 

Institucioni/ 

Organizata 

mbështetëse 

Burimi i 

financimit 
Përshkrimi i kostos 

Buxheti sipas viteve në euro 

2018 2019 2020 2021 2022 Total 

Aktiviteti 1.1.2: 

Stimulimi i regjistrimit të 

fëmijëve në edukimin 

parashkollor  

 

Çdo vit pranohen nga 5 fëmijë të komuniteteve rom, ashkali 

dhe egjiptian në IP-të publike, participimin e të cilëve e 

mbulon 100% DKA/Komuna. 

 

Çdo vit pranohen nga 5 fëmijë të komuniteteve rom, ashkali 

dhe egjiptian në IP-të publike, participimin e të cilëve e 

mbulon 50% DKA/Komuna. 

 

I njëjti numër i fëmijëve parashihet të përkrahet edhe nga 

donatorët çdo vit.    

DKA Donatorët 

 

 

 

 

 

Buxheti 

komunal 

5 fëmijë x 35 

euro/muaj x 11 muaj 

= 1925 euro/vit 

 

5 fëmijë x 18 

euro/muaj x 11 muaj 

= 990 euro/vit 

2915 2915 2915 2915 2915 14575 

 

Donatorët 

dhe/ose 

Institucionet 

Qendrore 

 

5 fëmijë x 35 

euro/muaj x 11 muaj 

= 1925 euro/vit 

 

5 fëmijë x 18 

euro/muaj x 11 muaj 

= 990 euro/vit 

2915 2915 2915 2915 2915 14575 

Totali i buxhetit për aktivitet: 5830 5830 5830 5830 5830 29150 

Aktiviteti 
Operacionalizimi i aktivitetit dhe  

periudha e zbatimit 

Institucioni 

përgjegjës 

për zbatim 

Institucioni/ 

Organizata 

mbështetëse 

Burimi i 

financimit 
Përshkrimi i kostos 

Buxheti sipas viteve në euro 

2018 2019 2020 2021 2022 Total 

Aktiviteti 1.1.3: 

Hapja e paraleleve të klasës 

parafillore 

Janar – qershor 2018 DKA planifikon, menaxhon dhe ri-

organizon resurset ekzistuese humane dhe infrastrukturore, 

në mënyrë që duke filluar nga viti shkollor 2018/2019 e 

tutje të mundësojë krijimin e paraleleve të klasave 

parafillore, ku fëmijët e këtyre komuniteteve mund të 

vijojnë këtë nivel shkollimi. 

DKA N/A 

Buxheti 

komunal 
N/A - - - - - - 

Donatorët 

dhe/ose 

Institucionet 

Qendrore 

 

 

 

N/A - - - - - - 

Totali i buxhetit për aktivitet: - - - - - - 
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Aktiviteti 
Operacionalizimi i aktivitetit dhe 

periudha e zbatimit 

Institucioni 

përgjegjës 

për zbatim 

Institucioni/ 

Organizata 

mbështetëse 

Burimi i 

financimit 
Përshkrimi i kostos 

Buxheti sipas viteve në euro 

2018 2019 2020 2021 2022 Total 

Aktiviteti 1.1.4: 

Përkrahja e nxënësve  të 

familjeve në gjendje të rëndë 

sociale me pako shkollore 

 

 

Çdo vit Komuna e Gjakovës ofron pako shkollore për një 

numër të caktuar të nxënësve si në vijim:  

100 pako – viti 2018 

110 pako – viti 2019 

120 pako – viti 2020 

130 pako – viti 2021 

140 pako – viti 2022 

 

I njëjti numër i fëmijëve parashihet të përkrahet edhe nga 

donatorët çdo vit me pako shkollore. 

ZKKK 

 

DKA 

Donatorët 

 

Buxheti 

komunal 

1 pako shkollore = 15 

euro 
1500 1650 1800 1950 2100 9000 

 

Donatorët 

dhe/ose 

Institucionet 

Qendrore 

1 pako shkollore = 15 

euro 
1500 1650 1800 1950 2100 9000 

Totali i buxhetit për aktivitet: 3000 3300 3600 3900 4200 18000 

Aktiviteti 
Operacionalizimi i aktivitetit dhe  

periudha e zbatimit 

Institucioni 

përgjegjës 

për zbatim 

Institucioni/ 

Organizata 

mbështetëse 

Burimi i 

financimit 
Përshkrimi i kostos 

Buxheti sipas viteve në euro 

2018 2019 2020 2021 2022 Total 

Aktiviteti 1.1.5: 

Bursa për nxënësit e shkollave 

të mesme të larta 

 

 

Çdo vit DKA/Komuna e Gjakovës ndan bursa vjetore 

(pagesa e bursave bëhet në baza mujore – 30 euro në muaj) 

për nxënësit e shkollave të mesme të larta të këtyre 

komuniteteve si vijon: 

10 nxënës – viti 2018 

10 nxënës – viti 2019 

15 nxënës – viti 2020 

15 nxënës – viti 2021 

20 nxënës – viti 2022 

DKA Donatorët 

Buxheti 

komunal 

1 bursë = 30 

euro/muaj x 10 muaj 

= 300 euro/vit 

3000 3000 4500 4500 6000 21000 

Donatorët 

dhe/ose 

Institucionet 

Qendrore 

N/A - - - - - - 

Totali i buxhetit për aktivitet: 3000 3000 4500 4500 6000 21000 

Totali i buxhetit për rezultat: 11930 12230 14030 14330 16130 68650 

 

Rezultati 1.2: Zvogëlohet numri i rasteve të braktisjes së shkollimit nga nxënësit e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në Komunën e Gjakovës. 

Aktiviteti 
Operacionalizimi i aktivitetit dhe  

periudha e zbatimit 

Institucioni 

përgjegjës 

për zbatim 

Institucioni/ 

Organizata 

mbështetëse 

Burimi i 

financimit 
Përshkrimi i kostos 

Buxheti sipas viteve në euro 

2018 2019 2020 2021 2022 Total 

Aktiviteti 1.2.1: 

Identifikohen dhe adresohen 

rastet e braktisjes së shkollimit 

nga nxënësit 

 

Çdo vit, në mënyrë të vazhdueshme DKA kërkon nga 

mekanizmat ekzistues për parandalimin e braktisjes së 

shkollimit që të jenë vazhdimisht të mobilizuar për të 

identifikuar rastet e braktisjes së shkollimit dhe menjëherë 

të ndërmerren veprimet për rikthimin e këtyre nxënësve në 

procesin edukativo-arsimor. 

DKA 

 

Shkollat 

ZKKK 

 

QM-të 

 

OJQ-të 

 

Grupet 

Avokuese, 

Buxheti 

komunal 
N/A - - - - - - 

 

Donatorët 

dhe/ose 

Institucionet 

Qendrore 

N/A - - - - - - 

Totali i buxhetit për aktivitet: - - - - - - 

Totali i buxhetit për rezultat: - - - - - - 
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Rezultati 1.3: Përmirësohet suksesi i nxënësve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në Komunën e Gjakovës. 

Aktiviteti 
Operacionalizimi i aktivitetit dhe  

periudha e zbatimit 

Institucioni 

përgjegjës 

për zbatim 

Institucioni/ 

Organizata 

mbështetëse 

Burimi i 

financimit 
Përshkrimi i kostos 

Buxheti sipas viteve në euro 

2018 2019 2020 2021 2022 Total 

Aktiviteti 1.3.1: 

Mbështetja e nxënësve nga 

QM-të me bazë në komunitet  

 

Çdo vit Komuna e Gjakovës vazhdon të përkrahë dy QM-të 

ekzistuese në Brekoc dhe në Ali Ibra, duke subvencionuar 

aktivitetet edukative të këtyre QM-ve, me theks të veçantë 

ofrimin e mësimit shtesë për nxënësit e këtyre komuniteteve. ZKKK Donatorët 

Buxheti 

komunal 

1 QM subvencionohet 

me 1500 euro/vit x 2 

QM = 3000 euro/vit 

3000 3000 3000 3000 3000 15000 

Donatorët 

dhe/ose 

Institucionet 

Qendrore 

N/A - - - - - - 

Totali i buxhetit për aktivitet: 3000 3000 3000 3000 3000 15000 

Aktiviteti 
Operacionalizimi i aktivitetit dhe  

periudha e zbatimit 

Institucioni 

përgjegjës 

për zbatim 

Institucioni/ 

Organizata 

mbështetëse 

Burimi i 

financimit 
Përshkrimi i kostos 

Buxheti sipas viteve në euro 

2018 2019 2020 2021 2022 Total 

Aktiviteti 1.3.2: 

Organizimi i mësimit plotësues 

në shkolla për nxënësit me 

sukses jo të mirë 

DKA kërkon nga të gjitha shkollat ku ka nxënës të këtyre 

komuniteteve që secili mësimdhënës që punon me këta 

nxënës të mbajë së paku nga 2 orë mësim plotësues me 

nxënësit e këtyre komuniteteve, por në këto aktivitete 

përfshihen edhe nxënësit e komunitetit shumicë, të cilët kanë 

nevojë për mësim plotësues. 

DKA 

 

Shkollat 

N/A 

Buxheti 

komunal 
N/A - - - - - - 

Donatorët 

dhe/ose 

Institucionet 

Qendrore 

N/A - - - - - - 

Totali i buxhetit për aktivitet: - - - - - - 

Aktiviteti 
Operacionalizimi i aktivitetit dhe  

periudha e zbatimit 

Institucioni 

përgjegjës 

për zbatim 

Institucioni/ 

Organizata 

mbështetëse 

Burimi i 

financimit 
Përshkrimi i kostos 

Buxheti sipas viteve në euro 

2018 2019 2020 2021 2022 Total 

Aktiviteti 1.3.3: 

Bashkëpunimi i 

mësimdhënësve me prindërit e 

nxënësve të komuniteteve 

DKA kërkon nga të gjitha shkollat ku ka nxënës të këtyre 

komuniteteve që secili kujdestar i klasës që ka nxënës të 

këtyre komuniteteve të organizojë çdo muaj takime të 

rregullta informuese/ udhëzuese me prindërit e këtyre 

nxënësve. 

DKA 

 

Shkollat 

N/A 

Buxheti 

komunal 
N/A - - - - - - 

Donatorët 

dhe/ose 

Institucionet 

Qendrore 

N/A - - - - - - 

Totali i buxhetit për aktivitet: - - - - - - 

Aktiviteti 
Operacionalizimi i aktivitetit dhe  

periudha e zbatimit 

Institucioni 

përgjegjës 

për zbatim 

Institucioni/ 

Organizata 

mbështetëse 

Burimi i 

financimit 
Përshkrimi i kostos 

Buxheti sipas viteve në euro 

2018 2019 2020 2021 2022 Total 

Aktiviteti 1.3.4: 

Shpërndarja proporcionale në 

klasa e nxënësve të 

komuniteteve rom, ashkali dhe 

egjiptian 

DKA kërkon nga të gjitha shkollat ku regjistrohen nxënës të 

këtyre komuniteteve (në klasën e parë apo të dhjetë) që 

nxënësit e këtyre komuniteteve të shpërndahen 

proporcionalisht nëpër paralele të të njëjtës gjeneratë me 

nxënësit e komunitetit shumicë. 

DKA 

 

Shkollat 

N/A 

Buxheti 

komunal 
N/A - - - - - - 

Donatorët 

dhe/ose 

Institucionet 

Qendrore 

N/A - - - - - - 

Totali i buxhetit për aktivitet: - - - - - - 

Totali i buxhetit për rezultat: - - - - - - 
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Viti: 2018 2019 2020 2021 2022 Total 

Totali i buxhetit për objektiv/fushë nga buxheti komunal: 10515 10665 12315 12465 14115 60075 

Totali i buxhetit për objektiv/fushë nga donatorët dhe/ose institucionet qendrore: 4415 4565 4715 4865 5015 23575 

TOTALI I BUXHETIT PËR OBJEKTIV/FUSHË (NGA TË GJITHA BURIMET E FINANCIMIT): 14930 15230 17030 17330 19130 83650 
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Fusha 2: Punësimi dhe Mirëqenia Sociale 

Objektivi 2: Rritja e punësimit dhe përmirësimi i mirëqenies sociale për komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian në Komunën e Gjakovës. 

Treguesit objektivisht të verifikueshëm për matjen e arritjes së Objektivit 2 

Treguesi 

Gjendja e 

tanishme 

2017 

Caku 

2018 

Caku 

2019 

Caku 

2020 

Caku 

2021 

Caku 

2022 
Mjetet e verifikimit 

Numri i fushatave informuese për mundësinë e punësimit  0 1 1 1 1 1 

Materialet informuese 

Dëshmi të takimeve informuese (fotografi, 

lista të pjesëmarrësve, etj.) 

Numri i panaireve të punësimit  1 1 1 1 1 1 
Dëshmi nga panairet e mbajtura  (fotografi, 

lista të pjesëmarrësve, etj.) 

Numri i të punësuarve të rinj brenda vitit nga komunitetet rom, 

ashkali dhe egjiptian në institucionet publike komunale dhe 

ndërmarrjet publike 

Nuk ka të 

dhëna 
5 8 10 12 15 Evidencat zyrtare të Komunës së Gjakovës  

Numri i përfituesve të subvencioneve nga komunitetet rom, 

ashkali dhe egjiptian 

Nuk ka të 

dhëna 
5 7 9 11 13 

Evidencat zyrtare të Komunës së Gjakovës 

për subvencionet 

Numri i të punësuarve sezonalë nga komunitetet rom, ashkali 

dhe egjiptian në sektorin publik dhe privat 
100-120 120 120 120 120 120 

Evidencat zyrtare të Komunës së Gjakovës  

 

Numri i nxënësve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian që 

vijojnë shkollat e mesme profesionale 

Nuk ka të 

dhëna 

Rritet 5% 

nga viti 

paraprak 

Rritet 5% 

nga viti 

paraprak 

Rritet 5% 

nga viti 

paraprak 

Rritet 5% 

nga viti 

paraprak 

Rritet 5% 

nga viti 

paraprak 

Statistikat zyrtare të DKA-së 

Numri i të trajnuarve në QAP nga komunitetet rom, ashkali 

dhe egjiptian 

Nuk ka të 

dhëna 
40 50 60 70 80 Evidencat zyrtare të Komunës së Gjakovës 

Numri i studentëve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian 

që vijojnë studimet universitare, të cilët përkrahen me bursa 

nga komuna 

0 5 5 5 5 5 
Konkursi për bursa 

Kontratat me përfituesit e bursave 

Numri i familjeve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian të 

përkrahura me pako ushqimore dhe veshmbathje 

Nuk ka të 

dhëna 
20 25 30 35 40 Evidencat zyrtare të Komunës së Gjakovës 
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Rezultati 2.1: Rritet niveli i punësimit nga radhët e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në Komunën e Gjakovës. 

Aktiviteti 
Operacionalizimi i aktivitetit dhe  

periudha e zbatimit 

Institucioni 

përgjegjës 

për zbatim 

Institucioni/ 

Organizata 

mbështetëse 

Burimi i 

financimit 
Përshkrimi i kostos 

Buxheti sipas viteve në euro 

2018 2019 2020 2021 2022 Total 

Aktiviteti 2.1.1: 

Organizimi i fushatave informuese 

lidhur me shërbimet e punësimit 

që i ofrojnë institucionet e 

ndryshme qeveritare, sektori 

privat dhe shoqëria civile në 

Komunën e Gjakovës 

Çdo vit Komuna e Gjakovës organizon fushatë 

informuese për mundësitë e punësimit përmes takimeve 

dhe shpërndarjes së materialeve informuese te pjesëtarët e 

komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian.  

ZKKK  

 

QPS 

 

Zyra e 

Punësimit 

Bizneset 

private 

 

QAP  

 

OJQ-të 

Buxheti 

komunal 

Materialet informuese 

dhe aktivitetet e 

fushatës 

1000 1000 1000 1000 1000 5000 

Donatorët 

dhe/ose 

Institucionet 

Qendrore 

N/A - - - - - - 

Totali i buxhetit për aktivitet: 1000 1000 1000 1000 1000 5000 

Aktiviteti 
Operacionalizimi i aktivitetit dhe  

periudha e zbatimit 

Institucioni 

përgjegjës 

për zbatim 

Institucioni/ 

Organizata 

mbështetëse 

Burimi i 

financimit 
Përshkrimi i kostos 

Buxheti sipas viteve në euro 

2018 2019 2020 2021 2022 Total 

Aktiviteti 2.1.2: 

Organizimi i panaireve të 

punësimit për punësimin e 

komuniteteve rom, ashkali dhe 

egjiptian në Komunën e Gjakovës 

Çdo vit Komuna e Gjakovës organizon panair të 

punësimi, duke siguruar pjesëmarrje sa më të madhe të 

kompanive me oferta punësimi dhe të pjesëtarëve të 

komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian që janë të 

interesuar për punësim. 

ZKKK  

 

QPS 

 

Zyra e 

Punësimit 

Bizneset 

private 

 

QAP  

 

OJQ-të 

 

Donatorët 

Buxheti 

komunal 

Organizimi dhe 

mbajtja e panairit 
3000 3000 3000 3000 3000 15000 

Donatorët 

dhe/ose 

Institucionet 

Qendrore 

N/A - - - - - - 

Totali i buxhetit për aktivitet: 3000 3000 3000 3000 3000 15000 

Aktiviteti 
Operacionalizimi i aktivitetit dhe  

periudha e zbatimit 

Institucioni 

përgjegjës 

për zbatim 

Institucioni/ 

Organizata 

mbështetëse 

Burimi i 

financimit 
Përshkrimi i kostos 

Buxheti sipas viteve në euro 

2018 2019 2020 2021 2022 Total 

Aktiviteti 2.1.3: 

Përmirësimi i përfaqësimit të 

komuniteteve rom, ashkali dhe 

egjiptian në punësim në 

institucionet publike dhe 

ndërmarrjet publike 

 

Çdo vit Komuna e Gjakovës, kurdo që ka vende të lira 

pune në institucionet publike komunale (administratë, 

arsim, shëndetësi) ose ndërmarrjet publike komunale, 

punëson pjesëtarë të komuniteteve rom, ashkali dhe 

egjiptian që i plotësojnë kushtet dhe kriteret ligjore. 

DAP 

 

DKA 

 

DSHMS 

 

DSHP 

N/A 

Buxheti 

komunal 

 

 

 

Për këtë aktivitete nuk 

mund të përcaktohet 

buxheti, sepse varet 

prej vendeve të lira të 

punës që mund të 

lindin apo krijohen. 

- - - - - - 

Donatorët 

dhe/ose 

Institucionet 

Qendrore 

N/A - - - - - - 

Totali i buxhetit për aktivitet: - - - - - - 

Aktiviteti 
Operacionalizimi i aktivitetit dhe  

periudha e zbatimit 

Institucioni 

përgjegjës 

për zbatim 

Institucioni/ 

Organizata 

mbështetëse 

Burimi i 

financimit 
Përshkrimi i kostos 

Buxheti sipas viteve në euro 

2018 2019 2020 2021 2022 Total 

Aktiviteti 2.1.4: 

Ndarja e subvencioneve që 

mundësojnë vetëpunësim të 

pjesëtarëve të komuniteteve rom, 

ashkali dhe egjiptian 

 Çdo vit Komuna e Gjakovës ndan subvencione për 

pjesëtarët e këtyre komuniteteve, përmes të cilave mund 

të gjenerohet vetëpunësim, si vijon: 

5 subvencione – viti 2018 

7 subvencione – viti 2019 

Komuna e 

Gjakovës 

 

Drejtoritë 

përkatëse 

N/A 

Buxheti 

komunal 

1 subvencion = 1000 

euro (mesatarisht) 
5000 7000 9000 11000 13000 45000 

Donatorët 

dhe/ose 

Institucionet 

N/A - - - - - - 
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 9 subvencione – viti 2020 

11 subvencione – viti 2021 

13 subvencione – viti 2022 

Qendrore 

 

Totali i buxhetit për aktivitet: 5000 7000 9000 11000 13000 45000 

Aktiviteti 
Operacionalizimi i aktivitetit dhe  

periudha e zbatimit 

Institucioni 

përgjegjës 

për zbatim 

Institucioni/ 

Organizata 

mbështetëse 

Burimi i 

financimit 
Përshkrimi i kostos 

Buxheti sipas viteve në euro 

2018 2019 2020 2021 2022 Total 

Aktiviteti 2.1.5: 

Përkrahja për punësim sezonal të 

pjesëtarëve të komuniteteve rom, 

ashkali dhe egjiptian 

 

 

Çdo vit Komuna e Gjakovës bashkëpunon me kompanitë 

private dhe ndërmarrjet publike, të cilat kanë nevojë për 

numër të madh të punëtorëve sezonalë, për ofrimin e 

punësimit sezonal të rreth 120 pjesëtarëve të këtyre 

komuniteteve në vit. 

Komuna e 

Gjakovës 

 

Drejtoritë 

përkatëse 

Bizneset 

private 

 

Ndërmarrjet 

publike 

Buxheti 

komunal 
N/A - - - - - - 

Donatorët 

dhe/ose 

Institucionet 

Qendrore 

N/A - - - - - - 

Totali i buxhetit për aktivitet: - - - - - - 

Totali i buxhetit për rezultat: 9000 11000 13000 15000 17000 65000 

 

Rezultati 2.2: Rritet numri i kuadrove të kualifikuara nga komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian në Komunën e Gjakovës. 

Aktiviteti 
Operacionalizimi i aktivitetit dhe  

periudha e zbatimit 

Institucioni 

përgjegjës 

për zbatim 

Institucioni/ 

Organizata 

mbështetëse 

Burimi i 

financimit 
Përshkrimi i kostos 

Buxheti sipas viteve në euro 

2018 2019 2020 2021 2022 Total 

Aktiviteti 2.2.1: 

Ruajtja e interesimit të nxënësve 

të komuniteteve rom, ashkali dhe 

egjiptian për regjistrim në shkollat 

e mesme profesionale 

Çdo vit DKA/Komuna e Gjakovës ndan bursa vjetore 

(pagesa e bursave bëhet në baza mujore – 30 euro në 

muaj) për nxënësit e shkollave të mesme të larta 

profesionale të këtyre komuniteteve (cakton një kuotë nga 

bursat për shkollat e mesme  për nxënësit e shkollave 

profesionale). 

 

Kosto e këtij aktiviteti është përfshirë në Aktivitetin 1.1.5 

të këtij dokumenti. 

DKA N/A 

 

Buxheti 

komunal 

N/A - - - - - - 

 

Donatorët 

dhe/ose 

Institucionet 

Qendrore 

N/A - - - - - - 

Totali i buxhetit për aktivitet: - - - - - - 

Aktiviteti 
Operacionalizimi i aktivitetit dhe  

periudha e zbatimit 

Institucioni 

përgjegjës 

për zbatim 

Institucioni/ 

Organizata 

mbështetëse 

Burimi i 

financimit 
Përshkrimi i kostos 

Buxheti sipas viteve në euro 

2018 2019 2020 2021 2022 Total 

Aktiviteti 2.2.2: 

Ofrimi i trajnimeve për pjesëtarët 

e komuniteteve rom, ashkali dhe 

egjiptian përmes Qendrës për 

Aftësim Profesional 

 

 

Çdo vit Komuna e Gjakovës informon dhe nxitë 

pjesëtarët e këtyre komuniteteve që të vijojnë trajnime 

profesionale që ofrohen nga QAP. 

 

QAP ofron trajnime pa pagesë, prandaj ky aktivitete nuk 

ka kosto. 

ZKKK  

 

Zyra e 

Punësimit 

OJQ-të 

Buxheti 

komunal 
N/A - - - - - - 

Donatorët 

dhe/ose 

Institucionet 

Qendrore 

N/A - - - - - - 

Totali i buxhetit për aktivitet: - - - - - - 

Aktiviteti 
Operacionalizimi i aktivitetit dhe  

periudha e zbatimit 

Institucioni 

përgjegjës 

për zbatim 

Institucioni/ 

Organizata 

mbështetëse 

Burimi i 

financimit 
Përshkrimi i kostos 

Buxheti sipas viteve në euro 

2018 2019 2020 2021 2022 Total 

Aktiviteti 2.2.3: Çdo vit DKA/Komuna e Gjakovës ndan 5 bursa vjetore DKA Donatorët Buxheti 1 bursë = 50 euro/muaj 2500 2500 2500 2500 2500 12500 
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Bursa për studentët e 

komuniteteve rom, ashkali dhe 

egjiptian që studiojnë në 

universitetet publike 

(pagesa e bursave bëhet në baza mujore – 50 euro në muaj 

për 10 muaj) për studentët e këtyre komuniteteve që 

studiojnë në universitetet publike në Kosovë. 

 

komunal x 10 muaj = 500 

euro/vit 

Donatorët 

dhe/ose 

Institucionet 

Qendrore 

N/A - - - - - - 

Totali i buxhetit për aktivitet: 2500 2500 2500 2500 2500 12500 

Totali i buxhetit për rezultat: 2500 2500 2500 2500 2500 12500 

 

Rezultati 2.3: Përmirësohet gjendja socio-ekonomike dhe pjesëmarrja në skemat e ndihmës dhe mbrojtës sociale e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në Komunën e Gjakovës. 

Aktiviteti 
Operacionalizimi i aktivitetit dhe  

periudha e zbatimit 

Institucioni 

përgjegjës 

për zbatim 

Institucioni/ 

Organizata 

mbështetëse 

Burimi i 

financimit 
Përshkrimi i kostos 

Buxheti sipas viteve në euro 

2018 2019 2020 2021 2022 Total 

Aktiviteti 2.3.1: 

Fushata informuese për 

skemat e ndihmës sociale 

dhe skemat e mbrojtjes 

dhe shërbimeve sociale 

Çdo vit organizohen fushata informuese për skemat e ndihmës 

sociale dhe skemat e mbrojtjes dhe shërbimeve sociale, përmes 

vizitave në familje, shpërndarje të broshurave te komunitetet, 

kontakteve direkte me pjesëtarët e komuniteteve, etj. 

DSHMS 

 

ZKKK 

QM-të 

 

OJQ-të 

 

Grupet 

Avokuese 

Buxheti 

komunal 

Materialet informuese 

dhe aktivitetet e 

fushatës 

500 500 500 500 500 2500 

Donatorët 

dhe/ose 

Institucionet 

Qendrore 

N/A - - - - - - 

Totali i buxhetit për aktivitet: 500 500 500 500 500 2500 

Aktiviteti 
Operacionalizimi i aktivitetit dhe  

periudha e zbatimit 

Institucioni 

përgjegjës 

për zbatim 

Institucioni/ 

Organizata 

mbështetëse 

Burimi i 

financimit 

Përshkrimi i kostos 

 

Buxheti sipas viteve në euro 

2018 2019 2020 2021 2022 Total 

Aktiviteti 2.3.2: 

Ofrimi i pakove ushqimore 

dhe veshmbathje për 

familjet e komuniteteve 

rom, ashkali dhe egjiptian 

me gjendje shumë të rëndë 

ekonomike   

 

Çdo vit Komuna e Gjakovës ofron pako ushqimore për një numër 

të caktuar të familjeve të këtyre komuniteteve si në vijim:  

20 pako – viti 2018 

25 pako – viti 2019 

30 pako – viti 2020 

35 pako – viti 2021 

40 pako – viti 2022 

 

I njëjti numër i familjeve parashihet të përkrahet edhe nga 

donatorët çdo vit me veshmbathje. 

DSHMS 

 

ZKKK 

Donatorët 

Buxheti 

komunal 

1 pako ushqimore = 50 

euro 
1000 1250 1500 1750 2000 7500 

 

Donatorët 

dhe/ose 

Institucionet 

Qendrore 

 

Veshmbathje për 1 

familje = 50 euro 
1000 1250 1500 1750 2000 7500 

Totali i buxhetit për aktivitet: 2000 2500 3000 3500 4000 15000 

Totali i buxhetit për rezultat: 2500 3000 3500 4000 4500 17500 

 
Viti: 2018 2019 2020 2021 2022 Total 

Totali i buxhetit për objektiv/fushë nga buxheti komunal: 13000 15250 17500 19750 22000 87500 

Totali i buxhetit për objektiv/fushë nga donatorët dhe/ose institucionet qendrore: 1000 1250 1500 1750 2000 7500 

TOTALI I BUXHETIT PËR OBJEKTIV/FUSHË (NGA TË GJITHA BURIMET E FINANCIMIT): 14000 16500 19000 21500 24000 95000 

 

 



51 
 

Fusha 3: Shëndetësia 

Objektivi 3: Përmirësimi i gjendje shëndetësore dhe i kushteve të jetesës së komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në Komunën e Gjakovës. 

Treguesit objektivisht të verifikueshëm për matjen e arritjes së Objektivit 3 

Treguesi 
Gjendja e tanishme 

2017 

Caku 

2018 

Caku 

2019 

Caku 

2020 

Caku 

2021 

Caku 

2022 
Mjetet e verifikimit 

Përqindja e fëmijëve të komuniteteve rom, ashkali dhe 

egjiptian të vaksinuar 
80% (vlerësim) 100% 100% 100% 100% 100% 

Statistikat zyrtare të Drejtorisë së 

Shëndetësisë 

Numri i fushatave informuese dhe edukuese për 

shëndetin për komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian  
0 1 1 1 1 1 

Materialet informuese/edukuese 

Dëshmi të takimeve informuese/ edukuese 

(fotografi, lista të pjesëmarrësve, etj.) 

Numri i vizitave inspektuese për identifikimin dhe 

eliminimin e faktorëve që rrezikojnë shëndetin e 

komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian 

Nuk ka të dhëna 1 1 1 1 1 Evidencat zyrtare të Komunës së Gjakovës  

Numri i kontejnerëve të vendosur në lokalitetet ku 

jetojnë pjesëtarët e komuniteteve rom, ashkali dhe 

egjiptian 

Nuk ka të dhëna 4 4 4 2 2 Evidencat zyrtare të Komunës së Gjakovës  

Numri i familjeve të komuniteteve rom, ashkali dhe 

egjiptian të përkrahura me pako higjienike 
Nuk ka të dhëna 20 25 30 35 40 Evidencat zyrtare të Komunës së Gjakovës 
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Rezultati 3.1: Vaksinohen të gjithë fëmijët e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në Komunën e Gjakovës. 

Aktiviteti 
Operacionalizimi i aktivitetit dhe  

periudha e zbatimit 

Institucioni 

përgjegjës 

për zbatim 

Institucioni/ 

Organizata 

mbështetëse 

Burimi i 

financimit 
Përshkrimi i kostos 

Buxheti sipas viteve në euro 

2018 2019 2020 2021 2022 Total 

Aktiviteti 3.1.1: 

Identifikohen fëmijët e pa-

vaksinuar të komuniteteve rom, 

ashkali dhe egjiptian 

 

 

Janar – maj 2018 bëhet identifikimi i fëmijëve të 

pavaksinuar. 

 

Komuna i subvencionon dy QM-të për të angazhuar nga 

një person për të bërë vizita nëpër familje për të 

identifikuar fëmijët e pavaksinuar. 

DSHMS 

OJQ-të 

 

QM-të 

Buxheti 

komunal 

Subvencionimi i dy 

QM-ve me nga 500 

euro. 

500 - - - - 500 

Donatorët 

dhe/ose 

Institucionet 

Qendrore 

N/A - - - - - - 

Totali i buxhetit për aktivitet: 500 - - - - 500 

Aktiviteti 
Operacionalizimi i aktivitetit dhe  

periudha e zbatimit 

Institucioni 

përgjegjës 

për zbatim 

Institucioni/ 

Organizata 

mbështetëse 

Burimi i 

financimit 
Përshkrimi i kostos 

Buxheti sipas viteve në euro 

2018 2019 2020 2021 2022 Total 

Aktiviteti 3.1.2: 

Vaksinimi i fëmijëve të pa-

vaksinuar të komuniteteve rom, 

ashkali dhe egjiptian 

 

Maj – qershor 2018 bëhet vaksinimi i të gjithë fëmijëve 

që janë identifikuar si të pavaksinuar. 

DSHMS 

Institucionet 

shëndetësore 

komunale 

Buxheti 

komunal 
N/A - - - - - - 

Donatorët 

dhe/ose 

Institucionet 

Qendrore 

N/A - - - - - - 

Totali i buxhetit për aktivitet: - - - - - - 

Totali i buxhetit për rezultat: 500 - - - - 500 

 

Rezultati 3.2: Përmirësohet sjellja dhe praktika shëndetësore te pjesëtarët e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në Komunën e Gjakovës. 

Aktiviteti 
Operacionalizimi i aktivitetit dhe  

periudha e zbatimit 

Institucioni 

përgjegjës 

për zbatim 

Institucioni/ 

Organizata 

mbështetëse 

Burimi i 

financimit 
Përshkrimi i kostos 

Buxheti sipas viteve në euro 

2018 2019 2020 2021 2022 Total 

Aktiviteti 3.2.1: 

Organizimi i fushatave informuese 

dhe edukuese për rëndësinë e 

shëndetit dhe të kushteve 

higjieniko-sanitare për shëndetin 

Janar – mars 2018 caktohen fushat dhe çështjet që do të 

adresojë fushata informuese/ edukuese dhe përzgjidhet 

organizata që do ta realizojë fushatën. 

 

Prill – gusht 2018 organizata e përzgjedhur përgatitë 

materialet e fushatës, në bashkëpunim me akterët tjerë 

përkrahës. Në vitet pasuese përdoren materialet e njëjta 

për fushatën, me modifikime të vogla (sipas nevojës). 

 

Aktivitetet e fushatës informuese/ edukuese organizohen 

çdo vit dhe shtrihen në kohë, varësisht se si përcaktohen 

me strategjinë e fushatës nga organizata e përzgjedhur. 

DSHMS 

 

Organizata e 

përzgjedhur 

   Donatorët 

 

QM-të 

  

OJQ-të  

 

Buxheti 

komunal 

Përgatitja e 

materialeve të fushatës 

 

Realizimi i 

aktiviteteve të fushatës 

2500 1500 1500 1500 1500 8500 

 

Donatorët 

dhe/ose 

Institucionet 

Qendrore 

Përgatitja e 

materialeve të fushatës 

 

Realizimi i 

aktiviteteve të fushatës 

2500 1500 1500 1500 1500 8500 

Totali i buxhetit për aktivitet: 5000 3000 3000 3000 3000 17000 

Totali i buxhetit për rezultat: 5000 3000 3000 3000 3000 17000 
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Rezultati 3.3: Përmirësohet cilësia dhe kushtet e jetesës së komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në Komunën e Gjakovës që reflektojnë në shëndet. 

Aktiviteti 
Operacionalizimi i aktivitetit dhe  

periudha e zbatimit 

Institucioni 

përgjegjës 

për zbatim 

Institucioni/ 

Organizata 

mbështetëse 

Burimi i 

financimit 
Përshkrimi i kostos 

Buxheti sipas viteve në euro 

2018 2019 2020 2021 2022 Total 

Aktiviteti 3.3.1: 

Identifikimi dhe mënjanimi i 

faktorëve që paraqesin rrezik për 

shëndetin e komuniteteve rom, 

ashkali dhe egjiptian  

 

Çdo vit  mekanizmat ekzistues të Komunës së Gjakovës 

inspektojnë vendbanimet e këtyre komuniteteve dhe sipas 

nevojave të identifikuara bëhen intervenimet e 

nevojshme. 

DPI 

 

DSHP 

 

DUP 

N/A 

Buxheti 

komunal 
N/A - - - - - - 

Donatorët 

dhe/ose 

Institucionet 

Qendrore 

N/A - - - - - - 

Totali i buxhetit për aktivitet: - - - - - - 

Aktiviteti 
Operacionalizimi i aktivitetit dhe  

periudha e zbatimit 

Institucioni 

përgjegjës 

për zbatim 

Institucioni/ 

Organizata 

mbështetëse 

Burimi i 

financimit 
Përshkrimi i kostos 

Buxheti sipas viteve në euro 

2018 2019 2020 2021 2022 Total 

Aktiviteti 3.3.2: 

Menaxhimi i mbeturinave dhe 

pajisja me kontejnerë familjarë 

për mbeturina në vendbanimet e 

komuniteteve rom, ashkali dhe 

egjiptian 

 

Çdo vit rritet numri i kontejnerëve për mbeturina në lagjet 

dhe vendbanimet ku jetojnë këto komuniteteve, si dhe 

kompania përgjegjëse për pastrimin e bën menaxhimin e 

mbeturinave sipas nevojës në këto vendbanime.. 

 

 

DSHP 

Ndërmarrja 

komunale e 

pastrimit 

Buxheti 

komunal 

 

Blerja e kontejnerëve 

për mbeturina 

1 kontejner = 350 euro 

1400 1400 1400 700 700 5600 

Donatorët 

dhe/ose 

Institucionet 

Qendrore 

N/A - - - - - - 

Totali i buxhetit për aktivitet: 1400 1400 1400 700 700 5600 

Aktiviteti 
Operacionalizimi i aktivitetit dhe  

periudha e zbatimit 

Institucioni 

përgjegjës 

për zbatim 

Institucioni/ 

Organizata 

mbështetëse 

Burimi i 

financimit 
Përshkrimi i kostos 

Buxheti sipas viteve në euro 

2018 2019 2020 2021 2022 Total 

Aktiviteti 3.3.3: 

Shpërndarja e pakove higjienike 

për familjet e komuniteteve rom, 

ashkali dhe egjiptian me gjendje 

shumë të rëndë ekonomike   

 

 

Çdo vit Komuna e Gjakovës dhe donatorët e ndryshëm 

ndajnë pako higjienike për familjet e varfra të këtyre 

komuniteteve, si vijon: 

2018 – 20 familje 

2019 – 25 familje 

2020 – 30 familje 

2021 – 35 familje 

2022 – 40 familje 

DSHMS Donatorët 

Buxheti 

komunal 

1 pako higjienike = 50 

euro 
500 600 750 900 1000 3750 

Donatorët 

dhe/ose 

Institucionet 

Qendrore 

1 pako higjienike = 50 

euro 
500 650 750 850 1000 3750 

Totali i buxhetit për aktivitet: 1000 1250 1500 1750 2000 7500 

Totali i buxhetit për rezultat: 2400 2650 2900 2450 2700 13100 

 

Viti: 2018 2019 2020 2021 2022 Total 

Totali i buxhetit për objektiv/fushë nga buxheti komunal: 4900 3500 3650 3100 3200 18350 

Totali i buxhetit për objektiv/fushë nga donatorët dhe/ose institucionet qendrore: 3000 2150 2250 2350 2500 12250 

TOTALI I BUXHETIT PËR OBJEKTIV/FUSHË (NGA TË GJITHA BURIMET E FINANCIMIT): 7900 5650 5900 5450 5700 30600 
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Fusha 4: Banimi 

Objektivi 4: Sigurimi i strehimit dhe banimit formal për familjet e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në Komunën e Gjakovës. 

Treguesit objektivisht të verifikueshëm për matjen e arritjes së Objektivit 4 

Treguesi 

Gjendja e 

tanishme 

2017 

Caku 

2018 

Caku 

2019 

Caku 

2020 

Caku 

2021 

Caku 

2022 
Mjetet e verifikimit 

Regjistrimi i familjeve të pastrehë të 

komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian 

Nuk ka të 

dhëna 
1 1 1 1 1 

Baza e të dhënave zyrtare e Komunës së Gjakovës për 

familjet e pastrehë 

Numri i familjeve të pastrehë të komuniteteve 

rom, ashkali dhe egjiptian që sistemohen për 

banim nga komuna në objekte me qira 

10 10 15 15 20 20 

Evidencat zyrtare të Komunës së Gjakovës për familjet e 

strehuara me qira 

Kontratat me qiradhënësit dhe me familjet e sistemuara 

Numri i familjeve të pastrehë të komuniteteve 

rom, ashkali dhe egjiptian që ju ofrohet njësi 

banimit të ndërtuara në objekte të banimit 

social 

Nuk ka të 

dhëna 
3 3 3 3 3 

Evidencat zyrtare të Komunës së Gjakovës për objektet e 

reja të banimit social 

Lista e përfituesve të banimit social 

Numri i shtëpive të ndërtuara për familjet e 

komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian 

Nuk ka të 

dhëna 
3 3 3 3 3 

Evidencat zyrtare të Komunës së Gjakovës për shtëpitë e 

ndërtuara 

Lista e përfituesve 

Numri i vendbanimeve joformale ku jetojnë 

komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian 
2 - - - - 0 Evidencat zyrtare të Komunës së Gjakovës 
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Rezultati 4.1: Sigurohet banim për familjet e pastrehë të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në Komunën e Gjakovës. 

Aktiviteti 
Operacionalizimi i aktivitetit dhe  

periudha e zbatimit 

Institucioni 

përgjegjës 

për zbatim 

Institucioni/ 

Organizata 

mbështetëse 

Burimi i 

financimit 
Përshkrimi i kostos 

Buxheti sipas viteve në euro 

2018 2019 2020 2021 2022 Total 

Aktiviteti 4.1.1: 

Evidencimi i familjeve të 

pastrehë të komuniteteve rom, 

ashkali dhe egjiptian 

 

 

Çdo vit drejtoritë përkatëse të Komunës së Gjakovës bëjnë 

evidencimin e familjeve të pastreha. 

ZKKK 

 

DSHMS 

OJQ-të 

Buxheti 

komunal 
N/A - - - - - - 

Donatorët 

dhe/ose 

Institucionet 

Qendrore 

N/A - - - - - - 

Totali i buxhetit për aktivitet: - - - - - - 

Aktiviteti 
Operacionalizimi i aktivitetit dhe  

periudha e zbatimit 

Institucioni 

përgjegjës 

për zbatim 

Institucioni/ 

Organizata 

mbështetëse 

Burimi i 

financimit 
Përshkrimi i kostos 

Buxheti sipas viteve në euro 

2018 2019 2020 2021 2022 Total 

Aktiviteti 4.1.2: 

Sigurimi i banimit përmes 

qirasë për familjet e pastrehë të 

komuniteteve rom, ashkali dhe 

egjiptian 

Çdo vit Komuna e Gjakovës përzgjedhë familjet e pastrehë 

të këtyre komuniteteve me gjendjen më të rëndë ekonomike 

dhe ju siguron banim me qira për së paku një vit si vijon: 

2018 – 10 familje  

2019 – 15 familje 

2020 – 15 familje 

2021 – 20 familje 

2022 – 20 familje 

ZKKK 

 

DSHMS 

N/A 

Buxheti 

komunal 

Qiraja mujore për 1 

familje  = 75 euro x 12 

muaj = 900 euro/vit 

9000 13500 13500 18000 18000 72000 

Donatorët 

dhe/ose 

Institucionet 

Qendrore 

N/A - - - - - - 

Totali i buxhetit për aktivitet: 9000 13500 13500 18000 18000 72000 

Aktiviteti 
Operacionalizimi i aktivitetit dhe  

periudha e zbatimit 

Institucioni 

përgjegjës 

për zbatim 

Institucioni/ 

Organizata 

mbështetëse 

Burimi i 

financimit 
Përshkrimi i kostos 

Buxheti sipas viteve në euro 

2018 2019 2020 2021 2022 Total 

Aktiviteti 4.1.3: 

Ndërtimi i banimit social për 

familjet e pastrehë të 

komuniteteve rom, ashkali dhe 

egjiptian që nuk kanë prona 

private 

 

Çdo vit ndërtohen objekte të banimit social për familjet e 

pastrehë të këtyre komuniteteve që nuk kanë pronë private.  

 

Çdo vit ndërtohen nga 3 njësi banimi. 

ZKKK 

 

DSHMS 

 

Drejtoria e 

Urbanizmit 

Donatorët 

 

Institucionet 

qendrore 

Buxheti 

komunal 

Komuna ofron parcela 

nga prona komunale 

për ndërtimin e 

objekteve sociale 

- - - - - - 

Donatorët 

dhe/ose 

Institucionet 

Qendrore 

1 njësi banimi = 13800 

euro 
41400 41400 41400 41400 41400 207000 

Totali i buxhetit për aktivitet: 41400 41400 41400 41400 41400 207000 

Aktiviteti 
Operacionalizimi i aktivitetit dhe  

periudha e zbatimit 

Institucioni 

përgjegjës 

për zbatim 

Institucioni/ 

Organizata 

mbështetëse 

Burimi i 

financimit 
Përshkrimi i kostos 

Buxheti sipas viteve në euro 

2018 2019 2020 2021 2022 Total 

Aktiviteti 4.1.4: 

Ndërtimi i shtëpive për familjet 

e pastrehë të komuniteteve rom, 

ashkali dhe egjiptian që kanë 

prona private 

 

Çdo vit ndërtohen shtëpi për familjet e pastrehë të këtyre 

komuniteteve që kanë pronë private.  

 

Çdo vit ndërtohen nga 3 shtëpi. 

ZKKK 

 

DSHMS 

 

Drejtoria e 

Urbanizmit 

Donatorët 

 

Institucionet 

qendrore 

Buxheti 

komunal 
N/A - - - - - - 

Donatorët 

dhe/ose 

Institucionet 

Qendrore 

1 shtëpi – 20000 euro 60000 60000 60000 60000 60000 300000 
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Totali i buxhetit për aktivitet: 60000 60000 60000 60000 60000 300000 

Totali i buxhetit për rezultat: 110400 114900 114900 119400 119400 579000 

 

Rezultati 4.2: Trajtohen vendbanimet joformale ku jetojnë pjesëtarët e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në Komunën e Gjakovës. 

Aktiviteti 
Operacionalizimi i aktivitetit dhe  

periudha e zbatimit 

Institucioni 

përgjegjës 

për zbatim 

Institucioni/ 

Organizata 

mbështetëse 

Burimi i 

financimit 
Përshkrimi i kostos 

Buxheti sipas viteve në euro 

2018 2019 2020 2021 2022 Total 

Aktiviteti 4.2.1: 

Trajtimi i vendbanimeve 

joformale ku jetojnë pjesëtarët e 

komuniteteve rom, ashkali dhe 

egjiptian sipas specifikave të 

tyre 

Çdo vit Komuna e Gjakovës ndihmon në përmirësimin e 

infrastrukturës në vendbanimet joformale ku jetojnë 

komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian. 
ZKKK 

 

Drejtoria e 

Urbanizmit 

Donatorët 

Buxheti 

komunal 

Investime në 

infrastrukturë në 

vendbanimet joformale 

3000 3000 3000 3000 3000 15000 

Donatorët 

dhe/ose 

Institucionet 

Qendrore 

Investime në 

infrastrukturë në 

vendbanimet joformale 

5000 5000 5000 5000 5000 25000 

Totali i buxhetit për aktivitet: 8000 8000 8000 8000 8000 40000 

Totali i buxhetit për rezultat: 8000 8000 8000 8000 8000 40000 

 

Viti: 2018 2019 2020 2021 2022 Total 

Totali i buxhetit për objektiv/fushë nga buxheti komunal: 12000 16500 16500 21000 21000 87000 

Totali i buxhetit për objektiv/fushë nga donatorët dhe/ose institucionet qendrore: 106400 106400 106400 106400 106400 532000 

TOTALI I BUXHETIT PËR OBJEKTIV/FUSHË (NGA TË GJITHA BURIMET E FINANCIMIT): 118400 122900 122900 127400 127400 619000 
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Fusha 5: Çështje të përbashkëta dhe të ndërlidhura 

Objektivi 5: Ngritja e nivelit të vetëdijesimit dhe sigurimi i të dhënave për komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Komunën e Gjakovës. 

Treguesit objektivisht të verifikueshëm për matjen e arritjes së Objektivit 5 

Treguesi 

Gjendja e 

tanishme 

2017 

Caku 

2018 

Caku 

2019 

Caku 

2020 

Caku 

2021 

Caku 

2022 
Mjetet e verifikimit 

Numri i hulumtimeve për sigurimin e të 

dhënave dhe statistikave për komuniteteve 

rom, ashkali dhe egjiptian 

0 1 0 1 0 1 

Instrumentet e hulumtimit 

Të dhënat dhe statistikat që dalin nga hulumtimi 

Numri i fushatave gjithëpërfshirëse 

vetëdijesuese për komuniteteve rom, 

ashkali dhe egjiptian 

Nuk ka të 

dhëna 
1 1 1 1 1 

Materialet e fushatës 

Dëshmi të aktiviteteve të fushatës (fotografi, lista të 

pjesëmarrësve, etj.) 
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Rezultati 5.1: Mblidhen dhe organizohen të dhëna dhe statistika për komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian në Komunën e Gjakovës për të gjitha fushat dhe aspektet e rëndësishme të këtyre komuniteteve. 

Aktiviteti 
Operacionalizimi i aktivitetit dhe  

periudha e zbatimit 

Institucioni 

përgjegjës 

për zbatim 

Institucioni/ 

Organizata 

mbështetëse 

Burimi i 

financimit 
Përshkrimi i kostos 

Buxheti sipas viteve në euro 

2018 2019 2020 2021 2022 Total 

Aktiviteti 5.1.1: 

Konceptimi dhe përgatitja e 

hulumtimit gjithëpërfshirës për 

sigurimin e të dhënave dhe 

statistikave për komunitetet rom, 

ashkali dhe egjiptian 

 

Janar – mars 2018 caktohen fushat dhe çështjet që do të 

përfshijë hulumtimi dhe përzgjidhet kompania/ organizata 

që do ta realizojë hulumtimin. 

 

Prill – korrik 2018 kompania/ organizata e përzgjedhur 

përgatitë metodologjinë, procedurën dhe instrumentet e 

hulumtimit. 

 

Në vitet pasuese përdoren metodologjia, procedura dhe 

instrumentet e njëjta për realizimin e hulumtimit, me 

modifikime të vogla (sipas nevojës). 

ZKKK 

 

Kompania/ 

organizata e 

përzgjedhur 

Donatorët 

 

Buxheti 

komunal 

 

 

 

 

 

Pagesa e 

kompanisë/organizatës 

së specializuar që 

përgatitë 

metodologjinë, 

procedurën dhe 

instrumentet e 

hulumtimit 

1000 - - - - 1000 

 

Donatorët 

dhe/ose 

Institucionet 

Qendrore 

 

Pagesa e 

kompanisë/organizatës 

së specializuar që 

përgatitë 

metodologjinë, 

procedurën dhe 

instrumentet e 

hulumtimit 

4000 - 1000 - 1000 6000 

Totali i buxhetit për aktivitet: 5000 - 1000 - 1000 7000 

Aktiviteti 
Operacionalizimi i aktivitetit dhe  

periudha e zbatimit 

Institucioni 

përgjegjës 

për zbatim 

Institucioni/ 

Organizata 

mbështetëse 

Burimi i 

financimit 
Përshkrimi i kostos 

Buxheti sipas viteve në euro 

2018 2019 2020 2021 2022 Total 

Aktiviteti 5.1.2: 

Mbledhja dhe organizimi i të 

dhënave dhe statistikave për 

komunitetet rom, ashkali dhe 

egjiptian  

 

Shtator – tetor 2018, 2020 dhe 2022 kompania/ 

organizata e përzgjedhur realizon hulumtimin në terren 

duke përfshirë çdo familje. 

 

Nëntor 2018, 2020 dhe 2022 përpunohen të dhënat dhe 

statistikat e nxjerra nga hulumtimi. 

 

Dhjetor 2018, 2020 dhe 2022 i dorëzohen të finalizuara 

ZKKK-së së Komunës së Gjakovës të dhënat dhe 

statistikat për komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian. 

ZKKK 

 

Kompania/ 

organizata e 

përzgjedhur 

Donatorët 

Buxheti 

komunal 

Realizimi i hulumtimit 

në terren dhe 

përpunimi i të dhënave 

dhe statistikave 

2000 - 2000 - 2000 6000 

Donatorët 

dhe/ose 

Institucionet 

Qendrore 

Realizimi i hulumtimit 

në terren dhe 

përpunimi i të dhënave 

dhe statistikave 

5000 - 5000 - 5000 15000 

Totali i buxhetit për aktivitet: 7000 - 7000 - 7000 21000 

Totali i buxhetit për rezultat: 12000 - 8000 - 8000 28000 

 

Rezultati 5.2: Rritet vetëdijesimi i pjesëtarëve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në Komunën e Gjakovës për aspekte të rëndësishme që ndikojnë në jetën dhe perspektivën e tyre. 

Aktiviteti 
Operacionalizimi i aktivitetit dhe  

periudha e zbatimit 

Institucioni 

përgjegjës 

për zbatim 

Institucioni/ 

Organizata 

mbështetëse 

Burimi i 

financimit 
Përshkrimi i kostos 

Buxheti sipas viteve në euro 

2018 2019 2020 2021 2022 Total 

Aktiviteti 5.2.1: 

Konceptimi dhe përgatitja e 

Janar – mars 2018 caktohen fushat dhe çështjet që do të 

adresojë fushata vetëdijesuese dhe përzgjidhet kompania/ 

ZKKK 

 

Donatorët 

 

Buxheti 

komunal 

Përgatitja e 

materialeve të fushatës 
1000 - - - - 1000 
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materialeve dhe e strategjisë së 

fushatës gjithëpërfshirëse 

vetëdijesuse për komunitetet rom, 

ashkali dhe egjiptian 

 

 

organizata që do ta realizojë fushatën. 

 

Prill – gusht 2018 kompania/ organizata e përzgjedhur 

përgatitë materialet dhe strategjinë e fushatës, në 

bashkëpunim me akterët tjerë përkrahës. 

 

Në vitet pasuese përdoren materialet e njëjta dhe 

strategjia e njëjtë për fushatën, me modifikime të vogla 

(sipas nevojës). 

Kompania/ 

organizata e 

përzgjedhur 

QM-të 

OJQ-të  

Grupet 

avokuese 

Mediat lokale 

Përfaqësuesit 

e 

komuniteteve 

 

Donatorët 

dhe/ose 

Institucionet 

Qendrore 

Përgatitja e 

materialeve të fushatës 
2000 1000 1000 1000 1000 6000 

Totali i buxhetit për aktivitet: 3000 1000 1000 1000 1000 7000 

Aktiviteti 
Operacionalizimi i aktivitetit dhe  

periudha e zbatimit 

Institucioni 

përgjegjës 

për zbatim 

Institucioni/ 

Organizata 

mbështetëse 

Burimi i 

financimit 
Përshkrimi i kostos 

Buxheti sipas viteve në euro 

2018 2019 2020 2021 2022 Total 

Aktiviteti 5.2.2: 

Organizimi i fushatës 

gjithëpërfshirëse vetëdijesuse për 

komunitetet rom, ashkali dhe 

egjiptian në baza vjetore 

 

 

Aktivitetet e fushatës së përgjithshme vetëdijesuese 

organizohen çdo vit dhe shtrihen në kohë, varësisht se si 

përcaktohen me strategjinë e fushatës nga kompania/ 

organizata e përzgjedhur për konceptimin dhe udhëheqjen 

e fushatës. 

ZKKK 

 

Kompania/ 

organizata e 

përzgjedhur 

Donatorët 

QM-të 

OJQ-të  

Grupet 

avokuese 

Mediat lokale 

Përfaqësuesit 

e 

komuniteteve 

 

Buxheti 

komunal 

Realizimi i 

aktiviteteve të fushatës 
1500 1500 1500 1500 1500 7500 

Donatorët 

dhe/ose 

Institucionet 

Qendrore 

Realizimi i 

aktiviteteve të fushatës 
1500 1500 1500 1500 1500 7500 

Totali i buxhetit për aktivitet: 3000 3000 3000 3000 3000 15000 

Totali i buxhetit për rezultat: 6000 4000 4000 4000 4000 22000 

 

Viti: 2018 2019 2020 2021 2022 Total 

Totali i buxhetit për objektiv/fushë nga buxheti komunal: 5500 1500 3500 1500 3500 15500 

Totali i buxhetit për objektiv/fushë nga donatorët dhe/ose institucionet qendrore: 12500 2500 8500 2500 8500 34500 

TOTALI I BUXHETIT PËR OBJEKTIV/FUSHË (NGA TË GJITHA BURIMET E FINANCIMIT): 18000 4000 12000 4000 12000 50000 

 


