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Falenderimet 

 

Përpilimi i këtij Plani të Veprimit është bërë i mundur bazuar në mbështetjen e vazhdueshme 
të zyrtarëve komunal në drejtorate të ndryshme të Komunës së Mitrovicës, kontributin e 
çmueshëm të përfaqësuesve të komunitetit Romë, Ashkali dhe Egjiptian (RAE), shoqërisë 
civile dhe individ në kapacitetin professional. 

Falenderime të veqanta për Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE) për 
përkrahjen financiare dhe teknike në hartimin e këtij plani.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Shkurtesat 
 
Zyra Komunale për Komunitete dhe Kthim (ZKKK) është mekanizmi me bazën më të 
detajuar ligjore të zhvilluar përmes bashkëpunimit ndërmjet organeve të nivelit qendror 
që kanë përgjegjësi të drejtëpërdrejtë, apo të tërthortë për çështjet e komuniteteve :  
Bugjeti i Konsoliduar i Kosovës BKK 
Kuvendi Komunal Mitrovicë KKM 
Drejtoria Komunale e Arsimit DKA 
Drejtoria e Administratës së Përgjithshme DA 
Drejtoria e Shendetësisë DSH 
Drejtoria e Integrimeve Evropiane dhe Mirëqenjes Sociale DIE dhe MS 
Drejtoria e Financave, Ekonomisë dhe Zhvillimit DFEZH 
Drejtoria e Planifikimit Urbanizmit DPU 
Drejtoria e Sherbimeve Publike dhe Infrastrukturë DSHPI 
Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport DKRS 
Drejtoria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural DBZHR 
Drejtoria për Gjeodozi, Kadastër dhe pronës DGJKP 
Drejtoria e Prokurimit DP 
Policia e Kosovës PK 
Organizatat Jo-Qeveritare OJQ 
Organizatat Ndërkombëtare ON 
Këshilli Danez për Defugjat DRC 
Terres des Hommes TDH 
Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë MASHT, 
Ministria për Komunitete dhe Kthim MKK,  
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale MPMS, 
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal MAPL, 
Qendra Rome dhe e Ashkalinjëve për Dokumentim RADC 
Qendra e Mjeksisë Familjare QMF 
Qendra Kryesore e Mjeksisë Familjare QKMF 
Qendra Rajonale e Punësimit QRP 
Qendra për Mirëqenie Sociale QMS 
Zyra Komunale për Komunitete dhe Kthim ZKKK 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



PËRMBLEDHJE 
 

Qeveria e Kosovës është e përkushtuar të sigurojë e të garantojë të drejtat e të gjitha 
komuniteteve në Kosovë dhe  t'i përmbahet standarteve ndërkombëtare të të drejtave 
njerëzore, siç janë shkruar në konventa të ndryshme ndërkombëtare, në Kushtetutën e 
Kosovës dhe në legjislacionin e Kosovës. 

Qeveria e Republikës së Kosovës në parimin e saj për një shoqëri demokratike ku sundon 
ligji i së drejtës dhe tolerancës, një vend demokratik për të gjithë qytetarët me të drejta të 
barabarta, pa dallim etnie, gjuhe, feje, gjinie, moshe, a kulture, është e përkushtuar për 
zbatimin e politikave të hartuara për komunitetet, e në veçanti për komunitetet rom, ashkali 
dhe egjiptian. 

Për të përmbushur këtë qëllim ka krijuar politika të veçanta si Strategjia për Integrimin e 
Komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian ne Republikën e Kosovës 2009-2015, e aprovuar 
nga Qeveria e Kosovës me 24 Dhjetor 2008, kurse për zbatimin e kësaj Strategjie është 
hartuar dhe Plani i Veprimit për zbatimin e Strategjisë së Republikës së Kosovës për 
Integrimin e Komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian 2009-2015 e aprovuar nga Qeveria e 
Kosovës me 23 dhjetor 2009. 

Duke e patur parasysh faktin se Plani i Veprimit për zbatimin e Strategjisë së Republikës së 
Kosovës për Integrimin e Komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian përfundonte në fund të 
vitit 2015, institucionet e Kosovës (dmth Komitetit Drejtues Ndër-institucional) në vitin 2014  
pranuan nevojën për të pasur një dokument të ri  të politikës së rishikuar për integrimin e tri 
komuniteteve në përputhje me Kornizën e BE-së për Strategjitë Kombëtare për Integrimin e 
komuniteteve rom, ashkalinjdhe egjiptianderi në vitin 2020. Është shumë e rëndësishme që 
procesi ka  përfshirë konsultimet me palët e interesuara, dhe që bazohet  në mësimet e nxjerra 
nga zbatimi i S/PV 2009-2015. Gjithashtu është shumë e  rëndësishme  që me Strategjinë e re  
do të parashihet  koordinimi   institucional dhe forcimi  i  mekanizmave të mbikëqyrjes  i 
përmirsuar, pasi që një nga nevojat  e identifikuara  që për tu adresuar është  edhe 
metodologjia për raportimin e arritjeve, aktiviteteve, problemeve, sfidave, që komunat kanë 
për implementimin e PV lokale për integrimin e komuniteteve rom, ashkalinjdhe egjiptian në 
Kosovë. 

Për këtë arsye, Qeveria e Kosovëes është në fazën e hartimit të Strategjisë dhe Planit të 
Veprimit për  komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian 2016-2020 e cila do të përfshijë çështjet 
e prioritizuara të cilat janë definuar në bashkëpunim dhe konsultime të shumta edhe me 
komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian. Sektorët e përfshira në dokumenete në fjalë janë si në 
vijim: 

PUNËSIMI 
MIRËQENIA SOCIALE 
SHËNDETËSIA dhe 
BANIMI 
 



Procesi i Hartimit të Planit të Veprimit të Komunës së Mitrovicës 

(Metodologjia) 

Pikënisja e hartimit të këtij plani ka qenë qasja e legjislacionit dhe e Qeverisë së Kosovës 
ndaj komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptas  

Synim kryesor i këtij dokumenti është integrimi i komuniteteve Rom, Ashkali dhe 
Egjiptas në shoqërinë në Mitrovicë dhe në Kosovë në përgjithësi duke u mundësuar 
punësim, arsimim, vendbanime më të mira dhe qasje institucionale duke siguruar edhe 
mundësitë më të mira të pjesmarrjes së tyre në vendim-marrje. 

Sa i përket metodave dhe teknikave të përdorura për hartimin e planit, janë përdorur disa 
mënyra. 

Përveç të dhënave të ofruara nga Strategjia dhe Plani i Veprimit i Qeverisë së Kosovës, 
janë përdorur edhe të dhëna nga Zyra Komunale për Komunitete dhe Kthim e Komunës së 
Mitrovicës. 

Për hartimin e këtij Plani Lokali të Veprimit është themeluar grupi punues i përbërë nga 
përfaqësues të drejtorive përkatëse komunale, institucioneve, mekanizmave përkatëse, 
organizatave ndërkombëtare dhe vendore dhe përfaqësues të komuniteteve Romë, Ashkali 
dhe egjiptian.  

Janë organizuar tri mbledhje të grupeve punuese ndërmjet viteve 2013-2015 si dhe dy 
takime shtesë për promovimin e Planit Lokal të Veprimit. Grupet punuese kanë pasë 
qëllim nxjerrjen e nevojave immediate nga komunitetet duke ballafaquar mendimet e tyre. 
Kjo ka ndihmuar në përcaktimin e prioriteteve nga përfaqësues të ndryshëm qeveritar dhe 
jo-qeveritar.  

Duke i vizituar vendbanimet ku jetojnë këto komunitete dhe intervistat që kemi bërë me 
shumë prej tyre, për të gjitha fushat. Ajo që ishte më kryesorja tek ata, dhe shihet si 
shqetësim i madh është papunësia, dhe si pasojë e kushteve te rënda ekonomike ka ardhë 
edhe deri tek fenomeni i migrimit illegal me pretendim për një jëtë më të mirë. 

 

 

 

 

 

 



Komunitetet Romë, Ashkali dhe Egjiptian në Mitrovicë  

Mitrovica është qytet në veri të Kosovës i populluar nga shqiptarët, serbët, boshnjakët, turqit 

romë/ashkali dhe egjiptas. Ndodhet afërsisht 40 km larg nga kryeqyteti, Prishtina. Sipas 

rëegjistrimit të fundit të popullsisë të bërë në vitin 2011, Mitrovica numëron 71909 banorë 

prej të cilëvë 528 janë të komunitetit ashkali, 647 janë nga komuniteti romë dhe 6 banorë janë 

deklaruar si pjestarë të komunitetit egjiptian.  Megjithatë, ky numër nuk llogaritet të jetë 

krejtësisht i saktë duke marrë parasysh se pas vitit 2011 është bërë një kthim masiv i 

familjeve rome, ashkali dhe egjiptiane nga kampet kolektive ne pjesen veriore të Mitrovicës 

të cilët nuk kanë marrë pjesë në regjistrimin e fundit civil. Sipas ZKKK, ky numër dallon 

afërsisht duke shtuar edhe 800 banorë të këtyre komuniteteve e që në total do të përbënin 

afersisht 2100 banorë.  

Komunitetet Rome, Ashkali dhe Egjiptase jetojnë në varfëri të skajshme dhe ndër 

komunitetet më të margjinalizuara në Kosovë.  

Përfaqësimi i tyre i varfër në bërjen e politikave institucionale ka zvogëluar efektin e 

komunitetit RAE në ndikmin e politikave dhe programeve relevante në lidhje me nevojat, 

prioritetet dhe integrimin e tyre.      

Megjithatë, komuna e Mitrovicës ka shprehur vullnetin për zbatimin e strategjisë së Qeverisë 

së Kosovës për integrimin e komunitetit RAE, duke filluar me hartimin e planit të veprimit  

 

Plani Lokal i Veprimit i komunës së Mitrovicës përbëht nga 5 sektorë si në vijim: 

• ARSIMI 

• SHËNDETËSIA 

• PUNËSIMI DHE MIRËQENIA SOCIALE (Punësimi dhe fuqizimi ekonomik, 

mirëqenia sociale) 

• BANIMI, INFRASTRUKTURA DHE SIGURIA 

• MEDIA, KULTURA, RINIA DHE SPORTI 

 

 

 

 



Plani i veprimit për integrimin e komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjyptian të cilët jetojnë në komunën e Mitrovicës 

I. ARSIMI 

Objektiva: Rritja e pjesmarrjes së Romeve, Ashkalive dhe Egjiptianëve në sistemin shkollor si dhe përmirësimi i rezultateve (te ndryshohet) 

Aktivitetet/Masat Veprimet  Indikatorët Mjetet e verifikimit 
Institucioni 
përgjegjës 

Partneri/Instit
uctioni 
përkrahës 

Afati 
Buxheti i 
nevojshëm  

1. Të ofrohet përkrahje në 
edukim jo formal apo jashtë 
– kurikulës për fëmijët e 
komunitetit Romë, Ashkali 
dhe Egjiptian të cilët jetojnë 
në Roma Mahallë dhe 
lagjen 2 Korriku.  

1.1 Të bëhet identifikimi i 
mësimdhënësve 
profesional për të mbajtë 
mësim në Qendrën 
Arsimore në Roma 
Mahallë dhe ne 2 Korriku 

Në Shtator të vitit 2017, 
të zgjidhen tre arsimtarë 
dhe të përfshihen në 
listën e rrogave të 
Komunës.  

  Komuna, 
DKA 

MASHT 

OJQtë 
ndërkombëtare 

dhe lokale 

2017-2019 2160 €  

 

 1.2 Të ofroj kurse në 
Shqip dhe gjuhën Rome 
për të gjithë nxënësit e 
Qendrës Edukative në 
Roma  Mahallë 

Të gjithë nxënësit e 
Qendrës Edukative në 
Roma Mahallë marrin 
pjesë në kurset në Shqip 
dhe gjuhën Rome.  

   2017-2019 5400 €  

 

 1.3 Komuna alokon fond 
vjetor për të mbuluar (ose 
pjesërisht) shpenzimet për 
mirëmbajtje dhe shërbime 
të Qendrës Arsimore në 
Roma Mahallë. Në 
kordinim me DRCnë me 
qëllim të marrjes në 
përgjegjësi menagjimin e 
qendrës në Shtator te vitit 

Komuna ka alokuar 
fonde për përkrahjen e 
funkcionimit të Qendrës. 

Buxheti është alokuar me 
rritjen e vazhdueshme 
gjatë viteve 2017 deri 
2019 ne përpuethshmëri 
me Memorandumin e 
bashkepunimit te 

 

 

Kryetari, 
Kuvendi 
Komunal 
(KK) 

Drejtoria 
Komunale e 
Arsimit 

 

Komuna 

Ministria e 
Arsimit 

DRC 

2017-2019 14.400 € 

 



2018 nënshkruar te 
bashkangjitur si aneks 

 1.4 Komuna vazhdon të 
përkrahë me hapësirë të 
mjaftueshme për qëllime 
të  Qendrës Edukative në 
Roma Mahallë. 

Qendra Arsimore mbetet 
në vendin në posedim 
komunal në Roma 
Mahallë 

 Komuna  2017-2019  

 1.5 Komuna përkrah 
Qendrën Arsimore jo 
formale për  Kopsht 
fëmijesh dhe Para 
shkollorët në lagjen 2 
Korriku. 

  Komuna 

Departmenti i 
Katastrit 

Përfaqësuesit 
e komunitetit 

Sektori Jo-
Qeveritar 

Organizatat 
Ndërkombëtare 

2017-2019 6210 € 

 

 1.6 Komuna ofron hapsirë 
të mjaftueshme në lagjen 
2 Korriku për aktivitetete 
arsimore, kulturore dhe 
sociale  

Komuna ka vendosur dy 
kontejner në tokën 
komunale që të përdoret    
si Qendër e 
Komuniteteve dhe 
Arsimore. 

 Komuna 

Përfaqësuesit 
e komunitetit 

Sektori Jo-
Qeveritar 

2017-2019  

2. Stimulimi i përfshirjes 
dhe vijimit të komunitetit në 
arsimimin fillor, të mesëm 
dhe atë univerzitar  

2.1 Konkurse/ftesat për 
bursa të 
shpallen/lajmërohen së 
paku një herë në vit  

Konkursi të shpallet në 
vende publike në Roma  
Mahallë dhe 2 Korriku, 
mediume dhe gazeta 

   2017-2019  

 2.2 Bursa shkollore të 
dhurohen për nxënës 
Ashkali, Rom dhe 
Egjiptian, të cilët vijojnë 
shkollën e mesme dhe 

Në shtator 2018, së paku 
15 përqind të bursave 
ndahen  për komunitetet 
Rom, Ashkali dhe 
Egjiptian 

  

 

 

MASHT 

DRC 

 

2017-2019 1350 € 

 



univerzitetin   

Opcioni: Të krijohet një 
kuotë për bursë për 
nxënësit Rom, Ashkali 
dhe Egjiptian 

 

Komuna 

 

Organizatat 
ndërkombëtare 

Organizatat 
lokale dhe 
kolegjet private 

 2.3 Të organizohet një 
fushatë vetëdijesuese mbi 
vijimin e rregullt të 
shkollës  

Opcion: Para se te filloj 
regjistrimi per çdo vit 
shkollor, të organizohen 
vizita tek shkollat tjera ku 
fëmijët Romë dhe ashkali 
mund të kalojnë një ditë 
duke shkuar në mësime 
dhe në këtë mënyrë të 
provojnë shkollimin 

Opcion: Prindërit ftohen 
të shkojnë së bashku me 
fëmijët e tyre në shkolla të 
mesme si vizitë e hapur 
ditore 

Çdo vit, komuna 
organizon mbledhje 
publike dhe fton nxënësit 
dhe prindërit e 
komunitetit Rom, 
Ashkali dhe Egjyptian 
për t’i informuar ata mbi 
nevojat e shkollimit 

 Drejtoria e 
Arsimit 

 

Shkollat e 
mesme ne 
Mitrovicë 

Qendra 
edukative në 
Roma  Mahallë 
dhe 2 Korriku 

 

EU SIMRAE 2 

20 BURSA 

MASHT 

 

2017-2019 EUSIMRAE 
2  

30 euro ne 
muaj x 20 
bursa 

30 € x 20 
bursa x3 vite 
1800 € 

 

MASHT  

30 € x 20 
bursa x3 vite 
1800€ 

 

 

 2.4 Të organizohen 
mbledhje publike 
vetëdijsuese për prindër 
që të informohen për 

Çdo vit, komuna 
organizon mbledhje 
publike me nxënësit dhe 
prindërit e komunitetit 

 Drejtoria e 
Arsimit 

 

Qendra 
edukative në 
Lagjen e 
Romëve dhe 2 

2017-2019 EUSIMRAE 

600 € 



rëndësinë e shkollimit. 

Opcion: së bashku me 
Drejtorinë e Arsimit dhe 
mësuesit tw organizohet 
mbledhje publike 
prindërit Romë dhe 
Ashkali në mënyrë që të 
ipen informata dhe 
përgjigjen në pyetjet në 
lidhje me shkollomin e 
mesëm dhe arsimimin 

Rom, Ashkali dhe 
Egjiptian duke i 
informuar ata mbi 
nevojat e vijimit të 
shkollimit  

Shkollat e 
mesme ne 
Mitrovicë 

Korriku 

 

RADC 

Terres dhe 
Hommes (TDH) 

RADC  

 

 2.5 Inkurajimi i 
komunitetit për të 
përfunduar shkollën e 
mesme si nxënës me 
orarë të shkurtuar. 
(Shkollë e pasditës) 

 

Organizimi i mbledhjeve 
publike (shih me lartë) 

 Komuna 

MASHT 

OJQ-te 

 2017-2019  

3. Ngritja e shkrim - leximit 
në mesin e antarëve të  
komuniteteve në fjalë  

3.1 Mbajtja e orëve për 
zhdukjen e analfabetizmit 
për antarët e 
komuniteteve (në veçanti 
gratë dhe vajzat e reja) e 
tri komuniteteve.  Në 
gjuhët: Shqip, Sërbisht 
dhe gjuhën Rome 

 

Së paku 30 burra dhe gra 
kanë përfunduar orët e 
aftësimit të shkrim 
leximit çdo vit.  

 

  Drejtoria e 
Arsimit 

Organizatat 
ndërkombëtare 

2017-2019  

 3.3 Te ofrohen bursa per 
te rriturit te cilet kane 

Deri ne Shtator te vitit 
2017, Komuna 

 Komuna Organizatat 2017-2019  



perfunduar shkollen 
fillore dhe deshirojne te 
vazhdojne shkollimin e 
mesem 

identifikon dhe regjistron 
se paku dhjete mashkuj 
dhe femra qe te 
perfundojne shkollimin e 
mesem (me 
korrespodence) 

 

MASHT 

nderkombetare 

4. Rritja e numrit të 
arsimtarëve  Rome, Ashkali 
dhe Egjiptian në shkollat e 
rregullta 

4.1 Te perkrahen dy 
pjestare te komuniteteve 
Rome, Ashkali dhe 
Egjiptian ne edukimin e e 
mesem ne menyre qe te 
perfundojne dhe te marrin 
diplome per trajnimin e 
metutjeshem te tjereve. 

    2017-2019  

 4.2 Identifikimi i 
shkollave fillore dhe të 
mesme për të ofruar të 
interesuarve të bëhen 
mësimdhënës duke iu 
ofruar atyre përvojë si 
asistent mësimdhënës 

    2017-2019  

2. Të sigurohet se fëmijët e 
familjeve të 
riatdhesuara/kthyera janë 
rregjistruar në shkolla dhe 
mund te fillojne apo 
vazhdojne shkollimin e tyre  

2.1 Kurse intensive të 
gjuhës për femijët të cilët 
nuk flasin gjuhët zyrtare  

Kurse të gjuhes 
organizohen në Qendren 
Arsimore në Roma 
Mahallë 

  MPB 

MASHT 

2017-2019  

 2.2. Regjistrimi i 
femijëve në shkollë 
menjëher pas 

Orët plotësuese 
organizohen nga shkolla 
ku fëmijet janë 

 Shkollat , 
MASHT, 
DKA 

MPB 

MASHT 

2017-2019  



riatëdhesimit/kthimit dhe 
ofrimi i orëve plotësuese.    

regjistruar menjëher pas 
kthimit.  

II. SHENDETESIA 

Objektiva: Përmirëson çasjen në shërbime shëndetësore për komunitetin Rom, Ashkali dhe Egjyptian (te ndryshohet) 

1. Vetëdijësim lidhur me 
shëndetin dhe higjienën për 
tri komunitetet dhe 
informim lidhur me 
shërbimet shëndetësore në 
dispozicion. 

1.1 Publikimi i analizave 
(rezultateve) më të reja 
lidhur me testet e dheut 
dhe plumbit në Roma 
Mahallë dhe 2 Korriku 

1.2 Vetëdijësimi i 
banorëve  Rome, Ashkali 
dhe Egiptian mbi 
trajtimin e plumbit të 
rritur në gjak.  

1.3 Organizimi i 
mbledhjeve publike në 
vendbanimet Roma 
Mahallë dhe 2 Korriku 
dhe diskutimi per brengat 
ne shendetesi ne 
pergjithesi e ne veqanti ne 
higjiene 

Analiza përplilohet dhe 
publikohet deri në fund 
të vitit 2018. 

 

Fletushkat te pregaditen 
dhe te vendosen ne 
Qendren Mjeksore ne 
Roma Mahalle si dhe te 
dergohen ne lagjen 2 
korriku perms 
perfaqesuesit. Dy 
mbledhje publike 
organizohen në fillim të 
çdo viti. 

 

Publikimi i dokumentit të 
analizes 

Drejtoria e 
Ambientit dhe 
Drejtoria e 
Shendetesise 

Qendra 
mjekësore, 
Inspektorati 
Komunal për 
Shëndëtësi, 
Drejtoria 
Komunale për 
Mjedis 

TDH 2017-2019 150 € 

 1.4 Trajnime 
vetëdijësuese të edukatës 
seksuale për pjestarët e 
komunitetit  

 

 

 QKMF QKMF dhe 
DRC 

2017-2019  

 1.5 Të siguroj se gratë   Qendra per TDH 2017-2019  



shtatëzëne marrin pako 
për shëndetin e fëmijëve 
të posalindur 

pune sociale 

 1.6 Organizimi i 
fushatave të rregullta mbi 
vakcinimin e fëmijëve të 
lindur të Romëve, 
Ashkalive dhe 
Egjiptianeve  

Qendra mjekësore 
organizon fushata në 
secilin vendbanim të 
komunitetit Rome, 
Ashkali dhe Egjiptian për 
cdo vit 

 QKMF OJQtë, TDH 2017-2019  

III. PUNESIMI DHE MIREQENIA SOCIALE (Punesimi dhe fuqizimi ekonomik,mireqenia sociale) 

Objektiva: Stimulimi i punësimit të Romëve, Ashkalive dhe Egjiptianëve dhe rritja e kapaciteteve të tyre profesionale si dhe përmirësimi i çasjes në shërbime sociale  

1. Prezentimi i politikës për 
rritjen e kapaciteteve  
profesionale për Romë, 
Ashkali dhe Egjiptian; dhe 
rritjen e kapaciteve të 
komunitetit për punësim 
apo vetëpunësim 

1.1 Pregaditja e  analizave 
lidhur me profesionet më 
të kërkuara në Mitrovicë. 
Të informojnë publikun 
për këtë 

1.2 Regjistrimi i gjithë 
personave Rom,  Ashkali 
dhe Egjiptian të aftë për 
punë në Zyrën Rajonale 
të Punësimit. 

1.3 Të konsiderohet 
mbajtja e mbledhjes se 
perbashket nje here ne vit 
ne Roma Mahalle dhe 2 
Korriku ku zyra rajonale 
e Punesimit do te ofroj 
informata te pergjithshme 

Analize e përpiluar.  

 

 

Romët, Ashkalinjët dhe 
Egjiptianët kanë 
dokumentacion të 
rregullt punesimi dhe 
janë të regjistruar.  

Një mbledhje në vit e 
organizuar nga Zyra 
Rajonale e Punësimit 

Dokumenti i analizes Zyra e 
punësimit, DK 
për  integrim 
dhe mirëqenie 
sociale. 

Qendra rajonsle 
per punesim 

 

2017-2019  



lidhur me regjistrimin, 
pergjigje ne pyetjet si dhe 
te kontrollon nese njerezit 
posedojne dokumentet e 
rregullta. 

 1.4 Pregaditja, miratimi 
dhe publikimi i 
Strategjisë  për Punësim 
të Romëve, Ashkalinjëve 
dhe Egjiptianëve  

Strategjia per Punesim të 
Romëve, Ashkalinjëve 
dhe Egjiptianëve e 
miratuar deri në Dhjetor 
të vitit 2018. 

 ZKKK, KK,  Qendrat 
trajnuese 

Organizatat 
nderkombetare 

2017-2019  

 1.5 Identifikimi i 
qendrave për aftësim 
professional të cilat do të 
ofrojnë aftësim 
professional pa pagesë 
për trajnimin e 
komunitetit Romë,  
Ashkali dhe Egjiptian. 

1.6 Përpilimi dhe 
nënshkrimi i 
kontratave/MiM për qasje 
pa /trajnim të 
komuniteteve  Romë, 
Ashkali dhe Egjiptian.  

Qendrat trajnuese të 
identifikuara nga ZKKK  

MiM për trajnim falas të 
personave të nënshkruar 
mes qendrave trajnuese 
dhe komunës.  

 Komuna Organizatat 
nderkombetare 
dhe lokale 

QRAP 

2017-2019  

 1.7 Organizimi i 
aktiviteteve promovuese 
për trajnimet profesionale 
pa pagesë në Roma 
Mahalle dhe 2 Korriku  

, aktivitetet e rregullta  
promovuese për 
trajnimet profesionale pa 
pagesë  organizohen në 
Roma Mahallë dhe 
lagjen 2 Korriku.  

 Komuna Organizatat 
nderkombetare 
dhe vendore 

2017-2019  



 1.8 Përkrahja /ndihma e 
regjistrimit të burrave dhe 
grave Rome, Ashkali dhe 
Egjiptiane në qendrat 
trajnuese Profesionale 
(Diakonie, te shkolla 
teknike, Inkubatori i 
biznesit soc ial). Ofrimi i 
transportit sipas nevojës. 

Rregullisht, së paku 20 
pjesetarë të komuniteteve 
Rome, Ashkali dhe 
Egjiptiane kanë 
përfunduar kurset 
trajnuese. 

  Qendra 
regjionale per 
punesim  

 

Organizatat 
nderkombetare 
dhe vendore 

MPMS 

 

 

2017-2019  

 1.9 Të ofrojnë punë 
praktike për të rinjët 
Romë, Ashkali dhe 
Egjiptian në institucionet 
publike 

    2017-2019  

2. Stimulimi i punësimit të  
Romeve, Ashkalinjeve dhe 
Egjiptianeve në sektorin 
privat dhe atë publik 

 

2.1 Përpilimi i 
dokumentit mbi politikat 
e punetoreve privat te 
cilet theksojne se komuna 
e Mitrovices perkrah 
punesimin e Romeve, 
Ashkalinjeve dhe 
Egjiptianeve si dhe eshte 
ne gjendje te ofroj 
sherbimet e zyres rajonale 
te punesimit per 
identifikimin e 

   Zyra Rajonale e 
Punesimit 

 

Drejtoria e 
Infrastruktures 

2017-2019  



punetoreve adekuat   

 2.2 Vendosja e bilbordëve 
në Roma Mahallë dhe 
lagjen 2 Korriku për 
shpalljen e vendeve 
sezonale të punës nga 
ndërmarrësit. 

2.3 Trajnimet të 
publikohen në bilborde 
nga ana e Zyres rajonale 
te Punesimit? 

Bilbordet janë vendosur 
në vende të dukshme 

  

 

 

 

 2017-2019 300 € 

 2.4 Ofrimi i hapsirës me 
çmim të ultë për biznese 
të vogla të themeluara 
nga pjesetarëët e tri 
komuniteteve. 

2.5 Mban funkcional 
Inkubatori e Biznesit 
Social në Roma Mahallë.  

Inkubatori i biznesit në 
Roma Mahallë ofron 
hapsirë në një shkallë 
subvencionuese në 
bashkëpunim me 
Komunën. 

Komuna merr përgjegjësi 
progresive ndaj 
inkubatorit Social të 
Biznesit gjatë 2017-2019   

  DRC ka për 
qëllim që 
Këndin Social të 
Biznesit t’ia 
dorëzoj 
autoriteve lokale 

2017-2019  

3. Ofrimi i masave pozitive 
për kompanitë private të 
cilat punësojnë pjestarët e 
komuniteteve Romë, 
Ashkali dhe Egjiptian. 

3.1 Gjatë procedurave të 
tenderimit për punë 
publike, komuna 
rekomandon pjesemarrjen 
e puntorëve Rom, Ashkali 
dhe Egjiptian ne 
perpuethshmeri me 
dokumentet e 

Numri i puntorëve Rom, 
Ashkali dhe Egjiptian i 
punësuar për punë 
publike është rritur në 
fund të vitit 2019.  

 Komuna 

Qendra 
Rajonale e 
Punesimit 

Organizatat 
vendore dhe 
nderkombetare 

2017-2019  



siperpermendura ligjore .  

 3.3 Për projekte të 
infrastrukutures në vende 
të dominuara nga 
komuniteti Rome, 
Ashkali dhe Egjiptian, 
procedurat publike të 
tenderimit kërkojnë që 
5% të punëtorëve të jenë 
nga këto komunitete. 

Gjate perpilimit te 
projekteve Komuna te 
kete parasysh 5%. 
Punekerkuesit te jene te 
regjistruar ne zyren e 
punesimit si pune 
kerkues 

 Drejtoria e 
Prokurimit 
dhe ministritë 
përkatëse 

 

 2017-2019  

4. Të sigurohemi për çasje 
proaktive të regjistrimit 
civil të Romëve, 
Ashkalinjëve dhe 
Egjiptianëve 

4.1 Përpilimi i një 
regjistri me të gjitha 
familjet/banorët Rome, 
Ashkali dhe Egjiptian në 
komune. 

Ne vazhdimesi 

 

 Komuna 

ZKKK 

Organizatat 
nderkombetare 

2017-2019  

 4.2 Angazhimi i zyrtarëve 
të komunitetit që 
rregullisht të përtrijnë të 
dhenat e regjistrit, dhe 
identifikojnë personat që 
nuk kanë dokumente 
civile.  

Te organizohen 
rishqyrtimet ne baza 
kater mujore 

     

 4.3 Të sigurohemi që çdo 
vit është një muaj i lirë 
për rregjistrim të 
Romëve, Ashkalive dhe 
Egjiptianëve 

Te behet regjistrimi 
gratis nje here ne vit dhe 
informoj komunitetet 
lidhur me Kohen dhe 
rendesine e regjistrimit 

   2017-2019  

5. Te sigurohemi se i gjithë 
komuniteti është informuar 

5.1 Organizimi i 
mbledhjeve publike me 
përfaqësuesit e Qendrës 

 

Së paku një mbledhje në 

 QPS, ZKKK, 
Enti i 

 2017-2019  



për asistencë sociale.  për mirëqenie sociale.  vit e organizuar në 
secilin vendbanim 

punësimit 

6. Luftimi i punës së 
fëmijeve dhe atyre që 
kërkojnë lemoshë 

6.1 Forcimi dhe perkrahja 
e  grupit punues në 
komune mbi 
parandalimin e punës së 
fëmijeve dhe atyre që 
kërkojnë lemoshë me 
qellim qe komuna te merr 
persiper organizimin e 
mbledhjes deri me 2017- 
2019 

 

Mbledhjet publike 
organizohen lidhur me 
këtë temë. 

 

 

 Komuna QPS TDH 2017-2019 300 € 

7. Të përfshihen 
përfaqësuesit e komuntetit 
Romë dhe Ashkali në 
organet dhe forumet 
komunale që merren me të 
drejtat e komuniteteve 

7.1 Të sigurohet se 
Komiteti pë Komunitete 
gjithmone përfshinë 
përfaqësues të 
komuniteteve  Rom dhe 
Ashkali  

  Komuna 

Asambleja 
Komunale 

 2017-2019 3300 € 

 

 7.2 Të sigurohet se një 
përfaqësues i komunitetit 
Rome dhe Ashkali 
gjithmone eshte në 
Komitetin Komunal për 
Siguri në Bashkesi.   

7.3 Nese hapet ndonje 
pozite ne ZKKK, te 
inkurajohet dhe 
prioritizohet aplikimi i 
ndonje antari nga 
komuniteti Ashkali 

 KKSB përbëhet nga 
gjithë perfaqesuesit e 
komuniteteve.  

 DKA, Kryetari  2017-2019 900 € 

 

 



8. Ngritja e komunikimit ne 
mes komunes dhe 
komuniteteve Rome, 
Ashkali dhe Egjiptian 

8.1 Të organizohen se 
paku 4 mbledhje publike 
në Roma Mahallë dhe 2 
Korriku per nje vit ne 
temat ne lidhje me Planin 
Lokal te Veprimit  

 

ZKKK organizon nga 
katër mbledhje çdo vit 

 

Mbledhje të rrëgullta 
mujore 

Procesverbali 

Web-faqja e komunës 

ZKKK 

Komuna 

Organizatat 
ndërkombëtare 

 2017-2019 600 € 

9. Të informohen 
komuniteti Rom, Ashkali 
dhe Egjiptas për zgjedhjet, 
procesin e votimit dhe  
mundësitë e kandidimit, (të 
zgjedhen). Të informohen 
me kohë dhe në përputhje 
me legjislacionin e Kosovës 

9.1 Të shpërndahen 
broshura informuese 

9.2 Të thirrën mbledhje 
publike.  

  ZKKK në 
nivel lokal dhe  

Komisioni 
Qendror i 
Zgjedhjeve 
(KQZ) ne 
nivel qendror 

 2017-2019  

10. Të inkurajohet  se çdo 
vendbanim i Romëve, 
Ashkalive dhe Egjiptianëve 
perzgjedhin udheheqesin e 
vet 

10.1 Komuna te ndihmoj 
ne organizohimin e 
zgjedhjeve per 
perfaqesuesin e Lagjes se 
Romeve  

Komuna ka organizuar 
zgjedhje për udheheqës 
(forumin udheheqës) në 
Roma Mahallë deri në ne 
fund të  2017.  

 Kryetari për 
komunitete, 
ZKKK 

Zyra Ligjore? 

OJQtë 2017-2019  

11. Të sigurohemi se Plani 
Lokal i Veprimit eshte 
rishqyrtuar si pjese e 
procesit te buxhetit komunal 
me qellim te alokoj fonde 
per integreimin e  
komuniteteve Rom, Ashkali 
dheEgyptian 

11.1. Gjatë planifikimit të 
buxhetit vjetor, komuna 
alokon fonde të posaqme 
për tri komunitetet. 

 

Buxheti komunal ka 
paraparë fonde të 
posaqme për 
implementimin e 
Strategjisë dhe Planit të 
Veprimit  

 Kryetari, 
ZKKK 
Komuna  

OJQ-të lokale 

 2017-2019  

12. Të ofrohen kushte të 
qëndrueshme për 

12.1 Te behet vleresimi i 
nevojave nje here ne vit 

  ZKKK  2017-2019  



reintegrimin e Romëve, 
Ashkalinjëve dhe 
Egjiptianëve të 
riatdhesuar/kthyerit ne 
perputhje me legjislacionin 
e Kosoves 

qe te identifikohen dhe 
zhvillohen mjete te 
qendrueshme qe te 
adresohen nevojat 
ekonomike, politike dhe 
sociale 

12.2 Bazuar ne 
vleresimin, te 
percaktohen aktivitetet 
me zero buxhet siq jane 
keshillim dhe avokim si 
dhe aktivitete te 
mundshme buxhetore te 
dorezohen ne fondin e 
reintegrimit 

12.3 
Me skadimin e afatit të 
fundit për 
akomodim, komuna 
përkatëse në përputhje 
me Ligjin për 
Vetëqeverisje Lokale dhe 
Ligjin për Financimin e 
Programeve të 
Veçanta të Banimit, është 
e obliguar të 
siguroj banim të 
qëndrushëm për personin 
e 

MPB 

MKK 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZKKK 

MPB 

MKK 



riatdhesuar.1 

IV. BANIMI, INFRASTRUKTURA DHE SIGURIA 

Objektiva: Rregulimi i të gjitha vendbanimeve jo formale dhe ofrimi i sherbimeve per familjet/vendbanimet e Romëve, Ashkalinjëve dhe Egjiptianëve. Sigurimi i kushteve efektive për 
reintegrimin e personave të kthyer dhe riatdhesuar. Rritja e pjesemarrjes së Romëve dhe Ashkalive në forumet komunale relevante  të sigurisë, dhe në polici (te ndryshohet) 

1. Rregullimi i 
vendbanimeve jo formale të 
banuara nga komuniteti 
Rom, Ashkali dhe Egjiptian 

1.1 Përpilimi i regjistrave 
të lagjeve dhe shtëpive të 
banimit jo formal në 
komunë dhe te behen 
publike 

1.2 Perpilimi i bazes se te 
dhenave te familjeve qe 
jetojne ne kushte te 
veshtira ne 2 Korriku dhe 
Roma Mahalle  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ZKKK,  

 

Drejtoria per 
Planifikim dhe 
Urbanizem 
(Sektori I 
banimit) 

Drejtoria e 
Qeshtjeve 
Sociale 

Perfaqësues të 
komunitetit 

2017-2019  

2. Përmirësimi i 
infrastrukturës në Roma 
Mahallë dhe 2 Korriku 

2.1 Asfaltimi i rrugëve të 
2 Korrikut, ku jetojnë 
komuniteti Ashkali.  

  Komuna  2017-2019  

 2.2 Instalimi dhe 
mirembajtja e ndriqimit 
funksional në rrugët e  
Roma Mahallës (qështje 

  Komuna  2017-2019  

                                                           
1 RREGULLORE (QRK) NR. 04/2016 PËR RIINTEGRIMIN E PERSONAVE TË RIATDHESUAR DHE 
MENAXHIMIN E PROGRAMIT TË RIINTEGRIMIT 



që lidhet me siguri) 

 3.Mbledhja e mbeturinave  3.1 Komuna të 
subvencionoje pagesat e 
mbeturinave në Lagjen e 
Romeve 

 

  Drejtoria e 
Ambientit 

DRC 2017-2019  

4. Vazhdim i ofrimit të 
kushteve për kthim të 
rehatshem të personave 
Rome, Ashkali dhe 
Egjiptian të zhvendosur në 
rajon ne perputhje me 
regulloret ne Kosove 

4.1 Alokimi i tokës 
komunale dhe ofrimi i 
njësive banesore për të 
kthyerit e ri  

Toka komunale është 
alokuar dhe shtëpitë janë 
ndërtuar për familjet  

  Komuna, 
OJQtë, BE 

2017-2019  

5. Te sigurohet se nje antar i 
komuniteteve Rome, 
Ashkali dhe Egjiptian jane 
te perfaqesuar ne KLSB e 
themeluara 

5.1 Nje antar nga secili 
komunitet te marr pjese 
rregullisht in ndonjere 
prej KLSB-ve te 
themeluar 

    2017-2019  

6. Të vazhdohet 
bashkëpunimi dhe besimi 
mes banorëve të Roma 
Mahallës, 2 Korrikut  dhe 
policisë.  

6.1 Permes perfaqesuesit 
te KKSBse të 
organizohen dy  mbledhje 
publike në vit për tu 
diskutuar çështjet 
perkatese me banoret e 
Roma Mahalles dhe 2 
korrikut. Te sigurohet se 
nje pjestar i Policise se 
kosoves te jete present ne 
ato takime  

    2017-2019  



7. Te ngrit vetedijen e 
komuniteteve dhe OJQ-ve 
per diskriminimin dhe 
bisedat urrejtese dhe krimet 
urrejtese 

7.1 Te perfshihen keto si 
tema ne mbledhjet 
publike te permendura me 
larte 

7.2 Policia e Kosoves te 
ofroj informata specifike 
ne raportimin e ketyre 
rasteve 

    2017-2019  

9. Te ngris vetedijen e 
komunes dhe komuniteteve 
tjera (duke perfshire 
komunitetin shumice) 
kunder diskriminimit ndaj 
Romeve, Ashkalinjeve dhe 
Egjiptianeve, bisedat 
urrejtese dhe krimet 
urrejtese 

9.1 Komuna te 
distancohet publikisht nga 
incidented nga 
diskriminimi, bisedat 
urrejtese dhe krimet 
urrejtese 

    2017-2019  

10.  Luftimi i Dhunës në 
Familje 

10.1 Organizimi i 
mbledhjeve mes zyrtarëve 
për punë sociale, policise 
dhe burrave dhe grave 
pjestarë të komuniteteve. 

Mbahen së paku dy 
mbledhje në vit në 
secilin vendabanim 
Rome, Ashkalive dhe 
Egjiptianeve  

     

V. MEDIA, KULTURA, RINIA DHE SPORTI 

Objektiva: Promovimi i kultures dhe traditave dhe përmiresimi i çasjes në informim për Romët, Ashkalitë dhe Egjiptianet në Mitrovicë. (te ndryshohet) 

1. Rritja e pjesemarrjes të 
komunitetit Rome, Ashkali 
dhe Egjiptian, Mediat 
publike (TV, RADIO, 

1.1 Identifikimi i një  
radio lokale që do te mbaj 
pregrame te rregullta qe 
perfaqëson tri 

Nje radio lokale eshte 
identifikuar dhe deshiron 
te perkrah komunitetet qe 
te leshojne programet e 

 Komuna 

Përkrahjet e 
donatorëve 

 2017-2019 3600 € 

 



gazeta) komunitetet dhe diskutoj 
qështje lidhur me këto 
komunitete  

1.2 Perdorimi i programit 
te radios qe te reklamoj 
(ngrite vetedijen) e 
kampanjave nga komuna 
qe do te ishte ne interest e 
tri komuniteteve 

tyre fillimisht per nje 
periudhe 6 mujore 

 

 1.3 Te bisedohet me RTK 
2 ose nje TV lokale qe te 
mbaj program qe ka per 
qellim te ngritjen e 
vetedijes si dhe the 
perfaqeson interesat e te 
tri komuniteteve 

TV stacion  lokal‘??’ 
mban 6 programe ne 
2017 fillimisht me 
mundesi te vazhdimit  

 

   2017-2019  

 1.4 Te identifikoj nje 
gazete ose media tjera qe 
do te deshironin to japing 
mundesi per stash per te 
interesuarit ng ate tri 
komunitetet 

1.5 Te ofroj burse per 2 
persona per çdo vit nga 
komunitetet  Rome, 
Ashkali dhe Egjiptian te 
studiojne gazetarine, per 
ata qe kane perfunduar 
me sukses shkollen e 
mesme 

Së paku pesë Rome, 
Ashkali dhe Egjiptian 
fillojnë praktikën (tre 
muaj) mediat lokale nga 
Maj 2018. 

   2017-2019  



2. Promovimi  kultures dhe 
traditës së komuniteteve 

2.1 Të mundësohet  çasje 
e lirë në qendrat 
komunale kulturore dhe 
sportive për organizimin e 
shfaqjeve dhe ngjarjeve 
kulturore  

Komunitetet perdorin 
qendren kulturore ne 
Mitrovice pa pagese 

 Komuna 

RADC 

Organizatat 
vendore dhe 
nderkombetare 

 2017-2019 2400  € 

 

 

 2.2 Komuna ofron hapsirë 
(komunale) (pa pagesë 
ose me çmim më të ult) 
per shoqatat kulturore. 

Shoqatat kulturore të 
Romeve, Ashkalive dhe 
Egjiptianeve shfrytezojnë 
hapsirën komunale 
komerciale pa pagesë 
(ose me çmim më të 
ulët). 

   2017-2019  

 2.3 Të ofrohet përkrahje 
financiale nga komuna 
për festimin e ditës së 
Romëve dhe Ashkalive.  

Komuna 
lehtëson/përkrahë 
kremtimin e 15 Shkurtit 
dhe 8 Prillit për çdo vit.  

   2017-2019 600 € 

 

2 x100 x3 
vite 600 

 2.4 Të perfshihen shfaqjet 
e kulturës Rome, Ashkali 
dhe Egjiptian ne 
kremtimet e organizuara 
në qytet  

    2017-2019  
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