


OJQ "Nevo Koncepti" është një organizatë e themeluar më 26 nëntor 2014 nga
liderët e komunitetit rom në Komunën e Prizrenit. Anëtarë të organizatës janë
aktivë në shoqëri civile që nga viti 2000.

Vizioni Shoqëri gjithëpërfshirëse ku grupet e cenueshme janë pjesë e

kontributit në zhvillimin e përgjithshëm të shoqërisë kosovare.

MisioniMbrojtja e të drejtave të njeriut me theks tek komuniteti Rom , Ashkali

dhe Egjiptian përmes promovimit dhe ndikimit në zhvillimin e politikave
publike në favor të grupeve të cenueshme të shoqërisë.

Vision dhe Misioni



➢1. Sigurimi i gjithëpërfshirjes si dhe përkrahja e institucioneve
arsimore për një arsim sa më cilësor. 

➢2. Rritja e mirëqenies së komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptas
përmes ndikimit të politikave shëndetësore/sociale
gjithpërfshirëse.

➢3. Fuqizimi socio-ekonomik i komuniteteve rom, ashkali dhe
egjiptas përmes ndërmjetësimit në punësim, informimit dhe
ngritjen e kapaciteteve të komuniteteve për tregun e punuës.

➢4. Respektimi, promovimi dhe realizimi i te drejtave te njeriut, 
specifikisht i fëmijëve, grave dhe vajzave dhe te rinjve.



▪ Resocialization of returned Roma, Ashkali and Egyptian families from Western Europe, in Prizren (BMZ/KKS) 
2016-2023

- Promoting the respectful integration of Roma, Ashkali and Egyptian communities in Peja and Suhareka (KFOS-

KKS/BMZ) 2012-2023

- Governance of Children Rights (Save the Children) 2015-2026

- Promoting diversity and the Roma language in Municipality of Prizren (Council of Europe) (2022)

- Identification of business initiatives of the Roma, Ashkali and Egyptian communities in the furniture and   
clothing/textile sector (SWISSCONTACT/SIDA) (2022)

OTHER DONORS

- GIZ - 2016-2019

- Olof Palme Foundation - 2018



Fusha e punës dhe Masat

Organizata është aktive në fusha të ndryshme me theks
aktual në arsim, punësim, kujdes social dhe shëndetësor si
dhe hartimi dhe monitorimi e politikave në nivel qendror
dhe lokal.

- Avokim per politikat qe jane ne favore te qytetarve
- Lehtësim në punën e Asamblesë të fëmijeve në komunen e Prizrenit
- Risocializimi i të rikthyerve Romë, Ashkali dhe Egjiptian nga Evropa Perëndimore
- Fuqizimi i të drejtave sociale të grupeve të margjinalizuar



Arsim

• Edukimi parafillor
• Kthimi në shkolle
• Mësimi plotësues/detyrat e 

shtepisë në shkolla/Qendrat
Mësimore (mbi 290 femije)

• Stimulime shtesë për nxënësit
të cilët tregojnë suksese
evidente në mësime



▪ Aktivitete ndërkulturore

▪ Aktivitet e lira

▪ Sport dhe aktivitete educative

▪ - Takime me prinderit
- Angazhimi i prinderve në shkollë
- Angazhimi i shkollës për fëmijet që mungojnë
- Trajnimi i mësimdhënsve
- Trajnime me prindërit

▪ - Intervenime në familje nevojtar (952 familje të vizituara)

▪ Shpërndarja e çantave të shkollës

▪ dhe material didaktik

▪ 2022:250



Mbështetja Psiko Sociale

2022.
- 49 Këshillime psiko-socale me 

familje dhe
- 75 seanca grupore me gra dhe

prindërit



• Qeverisja e të Drejtave të Fëmijëve
• Duke shënuar ditën ndërkombëtarin ditën e Konventës për të

drejtat e fëmijëve
• Trajnime për fëmijet





Koordinimi institucional
Grupi punës





POLITIKAT AKTUALE

➢Korniza e BE-së për Strategjitë Kombëtare për Integrimin e Romëve deri në vitin
2020-2030, Bruksel, 07.10.2020 

➢"Deklaratën e vendeve të Ballkanit Perëndimor për integrimin e Romëve në kuadër të
procesit të zgjerimit të Bashkimit Evropian." Poznan, 5 korrik 2019. 

➢Strategjia për avancimin e të drejtave të komuniteteve Rom dhe Ashkali në
Republikën e Kosovës për vitet 2022-2026 dhe Plani i veprimit të saj për vitet 2022-
2024

➢PLANI I PUNËS SË EKIPIT NDËRINSTITUCIONAL PËR NXITJEN DHE PROMOVIMIN E 
PUNËSIMIT PËR  KOMUNITETET ROM, ASHKALI DHE EGJIPTIAN NË REPUBLIKËN E 
KOSOVËS 

➢Strategjia për përfshirjën e Komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në shoqërinë
kosovare, Prizren 2019-2023 



VËSHTËRSITE SPECIFIKE NË ARSIMIN E FËMIJEVE ROM, AHKALI DHE EGJIPTIAN

❖ Vijimi i jorregullt

❖ Arritje të ulëta ne mësim

❖ Braktisja e shkollë

❖ Mosbashkëpunimi  shkollë/prindër

❖ Vetëdija e ulët  lidhur me rolin   dhe rëndësin e arsimimit. 

❖ Pozita shumë shumë e rëndë ekonomike  

❖ Nivelin e ultë të arsimimit të prindërve e cila e pamundëson përkrahjen    e 
fëmijëve të tyre në kërkesat e planprogramit shkollor. 

❖ Vështirësi rreth plotësimit të kërkesave të plan/programit shkollor

❖ Numri jashtëzakonisht i vogël i fëmijëve të përfshier në edukimin parashkollor



VËSHTËRSITE SPECIFIKE E  
ROMEVE, AHKALIVE DHE
EGJIPTIANVE

▪ Mundësitë jo të barabarta për fëmijët, femra dhe
mashkuj-si në shtëpi, në shkollë ose në shoqëri

▪ Mungesa e informatave për të drejtat e fëmijëve

▪ Paragjykimet/Diskriminimi

▪ Ushtrimi i dhunës ne shkollë/familje/shoqeri

▪ Mosëzbatimi i ligjit/udhëzimeve

▪ Shpesh mungon edhe ndërgjegjësimi i shumicës për
rëndësinë shoqërore të shkollimit të këtyre komuniteteve

▪ Varfëria, papunësisa, kushteve dhe standardit të ulët të
jetesës, 

▪ Gjendja e punësimit për personat që i përkasin
komuniteteve Rom dhe Ashkali është më e vështirë në
krahasim me komunitetet tjera, ndërsa vendet e punës në
të cilat janë të angazhuar janë shpesh të përkohshme, të
shumtën fizike, që nuk kërkojnë shkathtësi të larta dhe
nuk paguhen mirë. 



PËRJASHTIMI SHOQËROR

▪ Kur kësaj i shtohet përfshirja e ulët e komuniteteve në skemat e mirëqenies sociale dhe
shfrytëzimi i pamjaftueshëm i shërbimeve sociale del se zbutja e varfërisë në mesin e 
komuniteteve Rom dhe Ashkali paraqitet si sfidë shumë serioze. 

▪ Papunësia dhe varfëria kanë për shkak në masë të madhe diskriminimin, e pjesërisht edhe
nivelin e ulët të arsimimit të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian. 

▪ Diskriminimi është prezent në gjithë popullatën, sidomos në aspektin gjinorë, po edhe
numri i romëve dhe ashkalive, që në situatë shoqërore ndihen të diskriminuar për shkak të
përkatësisë së tyre etnike është më shumë prezent, sesa tek pjesa tjetër e popullsisë, 
prandaj ky fenomen kërkon trajtim më afatgjatë. Korniza e BE-së për Integrimin e 
Romëve, në të cilën bazohet Strategjia 2022-2026, përkufizon luftimin e diskriminimit si: 
luftimin e diskriminimit, ngacmimit, krimit të urrejtjes dhe gjuhës së urrejtjes kundër
romëve ; promovimin (ndërgjegjësimin) e historisë, kulturës, njohjes dhe pajtimit të
romëve , ashkalive dhe egjiptianve. Diskriminimi, është një fenomen që është prezent në
fushën e arsimit, punësimit dhe mirëqenies sociale, shëndetësisë, banimit… 

▪ Përpjekje të shtuara për të krijuar kushte sa më të përshtatshme për to, në mënyrë që ata
të mund të gëzojnë të drejta të barabarta me të gjitha komunitetet e tjera etnike në
Kosovë pa asnjë formë të diskriminimit. 



FALEMNDERIT PËR VËMENDJEN TUAJ!

Osman Osmani

Nevo Koncepti

Janar 2022
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