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The "Every Roma child in kindergarten: Building advocacy networks and good practices in the
integration of Roma children" initiative applies all over the country. YWCA covers the qarks of:
Shkodra, Lezha, Durres, Berat, aiming at establishing and supporting local networks for advocacy
based on the early development of Roma children.

YWCA developed its work following the main project objectives.
➢ Objective 1: Foster alliances with the decision-makers (Parliament, central and local
authorities, City Councils), Roma groups and human rights institutions as a perquisite
to strengthen their role and efforts in the inclusion of Roma children in early childhood
education
In this regard we developed the following activities:
Ketu duhet raportuar per punen dhe takimet qe keni bere me aktore te ndryshem te pushtetit vendor
per integrimin e femijeve
1.Takim me Drejtorin e Arsimit Shkoder Z.Kadri Ymeri per njohjen e planit te punes se DAR
Shkoder per prioritetet e ketij institucioni per rregjistrimin e femijeve rom ne kopsht dhe shkolle.
2.Takim me Grupin e punes prane DAR Shkoder per rregjistrimin femijeve rom ne kosht dhe shkolle.
3.Takim me Drejtorin e DSHSH per ecurine dhe plaifikimin e punes per kujdesin shendetesor te
femijeve rom,si dhe populates rome.
4.Takim me drejtues shkollash dhe kopshtesh Shkoder,kopshti,Ali Lacej,Guerrile,16 Shtatori,Mati
Logoreci,Xhavit Jukni,Bahcallek,Ajasem,Salo Halili,Xheladi Fishta,etj per integrimin e femijeve rom
ne arsimin parashkollor dhe vazhdimesine e arsimimit metej te tyre.
5.Takim me kryetaren e re te Bashkise Shkoder znj.Voltana Ademi per planifikimet e pues se
Bashkise,per ndihmen qe do i jepet familjeve rome qe femijet e tyre te shkojne ne kopsht dhe
shkolle.Ndihme per transportin dhe ushqimin e femijeve rom qe shkojne ne kopsht.
6.Takim me Znj. Rudina Kruja puonjese sociale prane zyres se Sherbimit Social tek Bashki Shkoder.
7.Takim me Znj.Valbona Tula, drejtore Parashkollorit te Jetimeve Shkoder,per rregjistrimi e ketyre
femijeve ne kopshtet e DAR Shkoder.
8.Takim me perfaqesues te Organizatave Civile aktive ne Shkoder per bashkepunimin tone te
perbashket per integrimin e femijeve rom ne kopsht dhe shkolle.Acli-Ipsia, Gruaja tek Gruaja,Gruaja
ne Zhvillim.Fshati i Paqes,Sos Fshatrat e femijeve,The Door ,Shoqata e romeve Shkoder,EKO
Mendje etj.
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9.Takim me Drejtoren e Gjendjes Civile Shkoder,Zj,Vera Rroji per ndihmen per plotesimin e
dokumentacuonit te munguar te femijeve rom ne kopshte dhe shkolla.
10.Takim me punojesen e zyres se Statistikave, prane Maternitetit Shkoder,per ndihme per nxjerrjen e
dokumentave te femijeve rome qe nuk kane dokumentat e lindjes.
11.Takim me Doktore Greta Naraci mjeke pediatre prane Spitalit Shkoder per diagnostikimin,kurimin
dhe nderhyrjet per kujdesin shendetesor te femijeve dhe familjeve rome.
12.Takim me Doktor Artan Mesi ,specialist infeksionist prane DSHSH per vaksinimin dhe kontrollin
e semundjeve infective ne zoat rome,per depistimin e popullsise rome.
13.Takim me Znj,Manjola Laloshi,psikologe prane DSHSH per kujdesin shendetesor,informimin e
popullsise rome per semindjet seksualisht te transetueshme dhe redesine e depistimit te popullsise
rome.
14.Takim me specialisten e Arsimit Parashkollor dhe Fillor prane DAR Shkoder Znj,Elira Smakaj per
rregjistrimin e femijeve rom ne kopshte dhe klase te pare.
15.Takim me petagoge prane Universitetit”Luigj Gurakuqi’, Znj,Ingrid Luani dhe Mirjam Taipi,per
bashkepuimin e studeteve te Deges Parashkollor dhe Psikologji per ndihmen vullnetare te tyre ne
punen ne kopshte dhe klase te pare me femijet rom.
16.Takim me punonjesen prane Prefektures Shkoder,Armanda Seferi e cila eshte dhe pjese e
komunitetit rom,per dihmen e ketij institucioni per rregjistrimi e femijeve rom ne kopsht dhe
shkolla,si dhe te familjeve rome te ketyre femijeve.

➢ Objective 2: Prepare Action Monitoring Reports to advocate for change and in support
of Roma children inclusion in kindergartens
In this regard we developed the following activities:
Gather data on registration and attendance
Ketu do pershkruani punen qe keni bere per mbledhje e te dhenave, verifikimin e femijeveve dhe
ndjekekjen e tyre ne kopsht
1.Dergimi i shkresave zyrtare te protokulluara nga YWCA ne DAR Shkoder per kreret drejtues qe
kërkojmë bashkëpunimin e tyre instituticional duke angazhuar shkollat dhe kopshtet për regjistrimin e
ketyrë fëmijëve në sistemin arsimor te evidentuar nga ne në zonat e “Dubaj”dhe prane
“Bexhisteni”,dhe prane “Bajpas” nga mosha 3-6 vjeç të cilët duhët të regjistrohen në kopsht në vitin
akademik 2015-2016 dhe për kemi kërkuar angazhimin e shkollave dhe kopshteve për regjistrimin e
ketyrë fëmijëve në sistemin arsimor.
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2,Verifikime te numrit,te levizjeve,te popullates rome ne te gjitha zonat rome ne takime ne terren.
3.Rregjistrime te femijeve rom te moshes per kopsht dhe klase te pare ne te gjitha zonat e banuara
rome.
4.Ndjekja e punes ne terrenet rome te drejtoreve dhe mesueseve te kopshteve te DAR Shkoder,per
identifikimin e femijeve rom ne moshen per kopshte.Takime me drejtoret dhe specialistet e DAR
Shkoder per identifikimin e femijeve rom per kopsht.
5.Ndjekja e punes se stafeve qe punojne per identifikimin e femijeve per klase te pare ne shkollat qe
jane afer banimeve rome.
6.Perfundimi dhe permbledhja e listave emrore me emrat dhe te dhenat e femijeve rom per kopsht
dhe shkolle te te gjitha zonave me banime rome.
7.Komuikimi dhe verifikimi ne zyren e statistikave ne DAR Shkoder, per hollesite e listave me emrat
e femijeve rom ne kopsht dhe shkolla.
8.Verifikimi i dokumentacionit te femijeve ne listat e reja te rregjistrimeve,plotesimi dhe nxjerrja e
certifikatave te lindjes se disa femijeve rom ne kopsht, kartelave ose vertetimeve te vaksinimit per ato
femije qe eshte e mundshme.
9.Ndjekja e rregjistrimeve te reja,akomodimin e femijeve ne kopshte dhe shkolla,frekuetimin,paisjen
me libra falas.
10.Ndjekja e femijeve qe kane qene te rregjistruar vitin e meparshem ne kopshte dhe shkolla.
11.Konkludimi,verifikimi me statistikat ne institucionet shteterore (DAR Shkoder, Shkolla,Kopshte)
te listave me emrat e femijeve te rregjistruar e kopsht dhe shkolla.Dergimi I statistikave ne Zyren
qendrore YWCA.

KG activities to support and facilitate Roma children integration in kindergartens (through grants for
child support / kindergarten support / family support etc.);

Ketu duhet raportuar per ndihmat qe moren femijet ne fillim te vitit shkollor.

4

1.U dhuruan mjete didaktike per zhvillimin e Veprimtarise Mesimore Edukative me femijet e
kopshtit “Bahcallek” nga YWCA ne fillim vitin shkollor.
2.Ju dhuruan femijeve qe shkuan per here te pare ne kopsht uniforma nga YWCA.
3.U Dhuruan pako me mjete didaktike ne kopshtin “Mati Logoreci”.
4.U dhuruan veshje,solucione per larje trupi, floke,detergjente per rroba per femijet rom qe
shkojne ne kopsht dhe shkolle.
5.U dhuruan ilaqe per femijet rom ne kopsht qe jane te semure nga viroza dhe infeksione
virale,vizita mjeksore per femije me infeksione ne sy.
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SHKODRA QARK

ACHIEVEMENTS AND RESULTS

1.U arrit bashkepunim i mire me DAR Shkoder mes takimeve dhe punes se perbashket me grupin e
punes per rregjistrimin e femijeve rom ne kopsht dhe shkolla krijuar nga ky bashkepunim.
1.Drejtoret dhe mesueset e kopshteve dhe shkollave jane bashkepunetore te mire per integrimi e
femijeve rom ne parashkollor dhe klase te pare.
3.D isa institucione te tjera po fillojne te bashkepunojne me ne per te ndihmuar femijet rom ne situata
te ndryshme.
4.U rregjistruan femije rom per here te pare ne kopsht dhe shkolle.
5.Arritem te rregjistronim femijet rom qe jetojne ne “Shtepine e femijes”ne kopshtin”Mati
Logoreci”jashte ambjentit te shtepise.
6.Arritem te rregjistronim ne klase te pare disa femije qe perfunduan kopshtin.
7.YWCA Shkoder u be anetare te “Rrjeti per Advokim dhe Mbeshtetje”, Rrjet me Shoqata partnere
ne Shkoder me fokus femijet rom.

ISSUES AND CHALLENGES
1.Sfide e madhe per punen tone per integrimin e femijeve rom ne kopshte dhe shkolla eshte varferia e
familjeve rome,papunesia,mungesa e banesave per familjet rome,mungesa e dritave,mungesa e
kushteve elementare te jeteses te banoreve rom.
2.Nuk merr pegjegjesi dhe inisiativa askush nga institucionet shteterore per venien dore ne
rregullimin e kushteve te jeteses se banoreve rom.
3.Jemi te vetem ne dhe disa Shoqata te tjera qe punojne ne zonat rome per te nderhyre ne nevojat e
banoreve rom.
4.Higjena e keqe e femijeve rom qe frekuetojne kopshte dhe shkolla po behet pengese e madhe me
femijet.mesueset dhe prinderit e femijeve te magjorances.
5.Kequshqyerja problem per shendetin e femijeve rom.
6.Shendeti i femijeve rom nuk ndiqet nga qendrat shendetesore.
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Annex1: Data on children enrollment in kindergarten for the reporting period AugustNovember, 2015.

SHKODRA

Number of
identified
unregistered
children

Children
registered in
civil registry

Boys

17

3

Girls

13

2

40

5

TOTAL

Children
enrolled in
preschool

62

Children
enrolled in
school

133

7

Children
immunized

