
 
 
 
 

 

  

 

This project is funded by 

The European Union 

Fushata rajonale “Kryetari komunal më miqësor me Romëve, Ashkalinjtë 

dhe Egjiptianët” 

Po e lansojmë thirrjen e vitit 2022 për fushatën rajonale për “Kryetarin komunal  më miqësor 

ndaj komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian” në kuadër të projektit “Romani Women Power of 

Change in the Western Balkans and Turkey”, të zbatuar së bashku nga Roma Active Albania dhe 

Rrjeti ERGO. Fushata synon të rrisë ndërgjegjësimin dhe dhe ndryshimin e qëndrimeve kundrejt 

përfshirjes së romëve, ashkalinjve dhe egjiptianëve si dhe të kontribuojë në tejkalimin e 

barrierave të shumta për gjithëpërfshirje e tyre. 

Pjesë kyçe e kësaj fushate është konkursi “Kryetari Komunal më Miqësor me Romët,Ashkalinjët 

dhe Egjiptanët” i cili po zhvillohet paralelisht në të gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe Turqi. 

Kryetarët e komunave të cilët do të fitojnë konkurset në vendet respektive; Shqipëri, Mali i Zi, 

Kosove, Serbi, Maqedoni, Bosnjë e Herzegovinë dhe Turqi.Do të marrini pjesë në cermonia e 

ndamjes sëçmimeve  që do të mbahet në kuadër të Javës së Romëve nga data 16 deri më 19 maj 

2022, në Bruksel,ku do të marrinë pjesë dhe përfaqësues të lartë të Drejtorisë së Përgjithshme për 

Fqinjësisë dhe Negociatave dhe Zgjerim të Komisioni Evropian, (DG NEAR). 

Fushata do të forcojë dialogun ndërmjet komunave dhe komuniteteve rom ,ashkali dhe egjiptian 

ku do të bëjë të dukshëm shembujt e praktikave më të mira. Përzgjedhja e “Kryetarit komunal 

më miqësor ndaj romëve, ashkalinjve dhe egjiptianëve” mund t'i ndihmojë komunitetet që ta 

bëjnë realitet vizionin e tyre se si komunat dhe komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian mund të 

bashkohen dhe të angazhohen në një dialog në nivel të barabartë. 

Konkursi do të jetë i hapur nga data 10 mars deri më 15 prill 2022. Në çdo shtetë do të 

krijohet një juri  e pavarur që do të  përzgjedhë fituesin e konkursit  dukue u bazuar në pyetjen që 

do ju jepen anëtarëve të jurisë . 

Partnerët në implementimin e projektit “Romani Women Power of Change in the Western 

Balkans and Turkey”do të zhvillojnë sesione informuese me institucionet lokale për të informuar 

më tej komunave të interesuara mbi fushatën dhe format e aplikimit. 
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Dokumentet e aplikimit: 

 Formulari i plotësuar i aplikimit; 

 Artikuj, lajme, raporte, protokolle ose çdo dokument që mbështetë përgjigjet tuaja në 

formularin e aplikimit; 

 Vlerësimet nga komuniteti rom, ashkali dhe egjiptian në lidhje me komunën; 

 Foto; 

Formulari i aplikimit mund të dërgohet në adresën: info@raa.al ose tek ndonjë prej 

partnerëve zbatues deri më 15 prill 2022, ora lokale 23:59. 

Për pyetje shtesë do mund të kontaktoni edhe në info@vorae.org/f.kuqaj@vorae.org ose të 

kontrolloni faqen në facebook te ‘’Voice of Roma, Ashkali and Egyptians’’. 

Partnerët: 

 Roma Active Albania; 

 RROMA, Republic of North Macedonia; 

 OTAHARIN, Bosnia and Hercegovina; 

 Zero Discrimination, Turkey; 

 Voice of Roma, Ashkali and Egyptians, Kosovo; 

 Forum Roma Srbije, Serbia; 

Ky aktivitet zbatohet në kuadër të projektit “Romani Women Power of Change in the Western 

Balkans and Turkey”, financuar nga Bashkimi Evropian. 
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