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Falënderime
Bashkia Pogradec u shpreh mirënjohje dhe falënderon institucionet dhe personat,
të cilët ndihmuan në përgatitjen e Planit Vendor për Integrimin e Pakicave Rome
dhe Egjiptiane 2019-2022. Ky produkt vjen si rezultat i punës së vazhdueshme të
anëtarëve të Grupit Institucional të Punës të Bashkisë dhe Grupit Komunitar të
Veprimit në Bashkinë Pogradec, të angazhuar në procesin pjesëmarrës hap pas
hapi në mbledhjen e të dhënave, hartëzimin e situatës, identifikimin e përparësive
dhe formësimin e masave kryesore të parashikuara bashkarisht midis zyrtarëve
vendorë dhe përfaqësuesve komunitarë.
Bashkia Pogradec jep mbështetjen maksimale për zbatimin e këtij Plani, përmes
angazhimit të fondeve në buxhetin vjetor dhe buxhetin afatmesëm me të
bashkisë, por edhe përmes bashkëfinancimit me partnerë kombëtarë dhe
ndërkombëtarë me synim fuqizimin e pakicave rome dhe egjiptiane në Pogradec.
Një falënderim i veçantë shkon për Programin e Bashkimit Evropian dhe Këshillit
të Evropës “ROMACTED: Promovimi i qeverisjes së mirë dhe fuqizimit Rom në
nivelin vendor” për mbështetjen dhe ekspertizën e ofruar.

Me respekt,
Ilir XHAKOLLI
Kryetar i Bashkisë Pogradec
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Shkurtime
AFP		

Arsimi dhe Formimi Profesional

ASPA		

Shkolla Shqiptare e Administratës Publike

BE		

Bashkimi Evropian

DAP		

Departamenti i Administratës Publike

DAR		

Drejtoria Arsimore Rajonale

DRSH		

Drejtoria Rajonale e Shëndetit

DSHP		

Drejtoria e Shëndetit Publik

DSHS		

Drejtoria e Shërbimit Social

GKV		

Grup Komunitar Veprimi

IRCA		

Instituti i Kulturës Rome në Shqipëri

KiE		

Këshilli i Evropës

MFE		

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

MSHMS		

Ministria e Shëndetësise dhe Mbrojtjes Sociale

MASR		

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

NAPIRE		

Plani Kombëtar për Integrimin e Romëve dhe Egjiptianëve

NE		

Ndihma Ekonomike

NJA		

Njësi Admnistrative

NJMF		

Njësia e Mbrojtjes së Fëmijëve

PAK		

Persona me Aftësi Ndryshe (të kufizuar)

PV		

Plan Veprimi

PPV		

Plan i Përgjithshëm Vendor

SKZHI		

Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim

SHKP		

Shërbimi Kombëtar i Punësimit

ZRP		

Zyra Rajonale e Punësimit

ZA		

Zyra Arsimore
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I. Hyrje
Reforma e decentralizimit dhe qeverisjes vendore dhe reforma territoriale
administrative shtroi sfida për bashkitë e reja në drejtim të zhvillimit të
qëndrueshëm dhe qeverisjes së mirë. Një nga sfidat është përmirësimi i
planifikimit strategjik, forcimi i kapaciteteve administrative dhe profesionale të
administratës vendore, përmirësimi i cilësisë së shërbimeve, rritja e pjesëmarrjes
qytetare dhe të gjitha komuniteteve nëpërmjet përfshirjes së të gjitha kategorive
të popullsisë së bashkisë si bazë për vendimmarrjen vendore si dhe monitorimin
e zbatimit të politikave dhe programeve në nivel vendor mbi bazën e parimit të
mos-diskriminimit dhe angazhimit qytetar.
Qeverisja vendore është tërësia e proceseve, institucioneve, normave dhe
traditave përmes të cilave vendimet e politikave publike miratohen dhe
zbatohen. Ajo është rezultat i ndërveprimeve dhe marrëdhenieve midis sektorëve
dhe aktorëve të ndryshëm (si qeveria dhe bashkia si pjesë sektorit publik, sektori
privat dhe shoqëria civile) brenda një konteksti dhe sistemi politik dhe social
specifik1. Qeverisja vendore nevojitet të karakterizohet nga qeverisja e mirë, e cila
përfshin kapacitetin e qeverisjes për të menaxhuar me efikasitet burimet e veta
dhe për të zbatuar politika të përshtatshme, si dhe ekzistencën e një kontrolli
demokratik mbi agjentët e ngarkuar nga autoriteti2.
Planet vendore janë një instrument planifikues për bashkitë për të përmirësuar
aspekte të qeverisjes vendore në kuadër të zbatimit të politikave të zhvillimit
bazuar në vlerësimin e nevojave, mundësojnë shpërndarjen e prioritizuar të
burimeve të vlefshme, lejojnë identifikimin e hendekut financiar për të negociuar
me aktorë të tjerë dhe agjenci donatore në mbështetje të projekteve të zhvillimit
në nivel vendor, si dhe mundëson monitorimin e rregullt të zbatimit të masave/
aktiviteteve.
Plani Vendor për Integrimin e Pakicave Rome dhe Egjiptiane për Bashkinë
Pogradec është një zhvillim progresiv i Planit Kombëtar për Integrimin e Romëve
dhe Egjiptianëve 2016-2020 për të adresuar masa, që mundësojnë integrimin
dhe zhvillimin e pakicave më të margjinalizuara, në vijim të angazhimit politik
të Kryetarit të Bashkisë dhe Këshillit Bashkiak në frymën e bashkëpunimit me
projektin e përbashkët të Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës “ROMACTED:
1
2

Udhëzues për të matur Qeverisjen Vendore
Qeverisja e mirë (Banka Botërore)
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Promovimi i qeverisjes së mirë dhe fuqizimit Rom në nivelin vendor”.
Parimet kryesore të Planit udhëhiqen nga: (i) nxitja e përfshirjes sociale (ii) reagim
ndaj situatave të vështira social-ekonomike dhe emergjente për pakicat rome
dhe egjiptiane, (iii) respektim i dallimeve midis pakicave rome dhe egjiptiane,
(iv) përfshirje në identifikimin e nevojave dhe hartimin e masave, (v) forcimin
e bashkëpunimit dhe koordinimit midis aktorëve: bashkisë dhe institucioneve
qendrore, organizatave të shoqërisë civile, aktivistëve dhe grupeve komunitare.
Masat e Planit Vendor për Integrimin e Pakicave Rome dhe Egjiptiane për Bashkinë
Pogradec janë grupuar në 6 fusha prioritare: regjistrimi civil, arsimi, punësimi dhe
zhvillimi i aftësive, shëndetësia, strehimi dhe integrimi urban dhe mbrojtja sociale.
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II. Kuadri ligjor dhe politik
Në Shqipëri, kuadri ligjor që garanton respektimin e të drejtave të pakicave
nis me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, për të vazhduar me konventat
ndërkombëtare dhe ligje, ku ndër të tjera përfshihen: Deklarata Universale e
të Drejtave të Njeriut (Kombet e Bashkuara, 19483), Konventa Ndërkombëtare
mbi të Drejtat Civile dhe Politike (1966), ratifikuar në vitin 1991, Konventa
Ndërkombëtare për të Drejtat Ekonomike, Sociale dhe Kulturore, 1976 (1991),
Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut e Këshillit të Evropës dhe Konventa
Kuadër e Këshillit të Evropës për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare4, Konventa
Ndërkombëtare për Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Grave,
1980 (1996), Konventa për Nxitjen e Punësimit dhe Mbrojtjen nga Papunësia
(nr.168 të ILO-s), 1988 (2006), Konventa kundër Diskriminimit në Arsim (1960),
Konventa për Mbrojtjen e Fëmijëve nga Shfrytëzimi dhe Abuzimi Seksual (ligji nr.
10071/2009), etj.
Me miratimin dhe ratifikimin e konventave ndërkombëtare, pas viteve ‘90 qeveritë
shqiptare kanë hartuar dhe miratuar ligje (dhe akte nën-ligjore) si dhe politika
të tjera5 për të krijuar premisat për një mjedis më mundësues për integrimin e
pakicave në vend. Nga ana tjetër, edhe procesi i integrimit evropian përfaqëson
jo vetëm një mundësi për vendin, por edhe një sfidë për sa i përket realizimit
të reformave strukturore drejt statusit shtet anëtar i Bashkimit Evropian, duke
ndikuar në shtyrjen përpara edhe të proceseve integruese për pakicat.
Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim (SKZHI) 2015-2020 dhe
politikat sektoriale Strategjia Kombëtare për Punësim dhe Aftësi (SKPA),
Strategjia për Mbrojtjen Sociale janë fokusuar në (i) përmirësimin e përfshirjes
3
4
5

Miratuar në vitin 1955
Ligji Nr. 8496 / 1999
Ligje specifike të cilat kontribuojnë drejtpërdrejt apo indirekt përfshijnë : ligji «Për avokatin e
popullit» (8454/1999), ligji «Për mbrojtjen e të dhënave personale» (9887/2008), ligji «Për barazinë
gjinore» (9970/2008), Kodi zgjedhor (2008), ligji «Për ndihmën juridike» (10039/2008), ligji
«Për mbrojtjen nga të gjitha format e diskriminimit» (2010), ligji «Për të drejtat dhe mbrojtjen e
minoriteteve», i ndryshuar (Ligji Nr. 96/2017), VKM-ja «Për arsimimin e komuniteteve minoritare
në gjuhën e tyre amtare», i ndryshuar, ligji për strehimin social (Ligji nr.22/2018), etj. Po kështu
një sërë vendimesh të KM dhe dokumentesh politikë në këtë kuadër përfshijnë: Vendimi i Këshillit
të Ministrave (VKM) «Mbi Organizimin dhe Funksionimin e Komitetit Shtetëror për Minoritetet», i
ndryshuar (VKM 726/12 Dhjetor 2018), Plani Kombëtar për Marrëveshjen e Stabilizim-Asocimit, i
ndryshuar, Strategjia kombëtare për përmirësimin e kushteve të jetesës së komunitetit rom, Plani
Kombëtar i Veprimit (PKV) dhe Dekada e Përfshirjes së Romëve, 2010 – 2015, PKV për Integrimin e
Komuniteteve Rome dhe Egjiptiane, 2016-2020.
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sociale dhe aksesit në shërbimet bazë për personat dhe grupet e margjinalizuara,
(ii) ofrimin e programeve të specializuara, që lehtësojnë aksesin në tregun e punës
dhe rrisin mundësitë e punësimit, (iii) ofrimin e mundësive për ndjekjen e arsimit
të detyrueshëm dhe të mesëm për personat, që kanë kaluar moshën e arsimit
të detyrueshëm dhe që nuk e kanë përfunduar atë, (iv) Shtrirja e shërbimeve
psikologjike, veçanërisht në shkollat ku ka fëmijë romë dhe egjiptianë dhe nxënës,
që rrezikojnë të braktisin shkollën, (v) Lehtësimi i aksesit të grupeve vulnerabël
në shërbimet shëndetësore përmes sigurimit të shërbimeve të shëndetit publik,
ofrimi i kujdesit shëndetësor specifik dhe i paketave të informacionit, si dhe i
programeve specifike për aksesin në sistemin shëndetësor, ofrimi i mbështetjes
nga punonjësit socialë dhe shërbimet e duhura shëndetësore, (vi) Krijimi i sistemeve
të integruara të shërbimit në nivel rajonal/vendor, sipas standardeve të kujdesit për
të gjitha grupet vulnerabël nëpërmjet përmirësimit të mekanizmave kombëtarë
dhe vendorë për identifikimin dhe vlerësimin e nevojës për shërbimet e kujdesit
social në përputhje me procedurat standarde të veprimit dhe harmonizimin e
legjislacionit shqiptar me kërkesat ndërkombëtare.
Masat e Planit Kombëtar të Veprimit (PKV) për Integrimin e Romëve dhe
Egjiptianëve (2016-2020) janë projektuar në gjashtë fusha prioritare: regjistrimi
civil, arsimi dhe dialogu ndërkulturor, punësimi dhe zhvillimi i aftësive, kujdesi
shëndetësor, strehimi dhe integrimi urban, si dhe mbrojtja sociale. Mbrojtja e të
drejtave të njeriut, duke përfshirë romët, dhe politikat antidiskriminuese është
një nga prioritetet kyçe të agjendës për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin
Evropian.
Parimet kryesore të PKV-së për Integrimin e Romëve dhe Egjiptianëve janë
elemente si: (i) nxitja e përfshirjes sociale, (ii) masat për përgjigjen ndaj situatave
të emergjencës, (iii) respektimi i dallimeve midis dhe brenda këtyre komuniteteve,
(iv) garantimi i përfshirjes së këtyre komuniteteve në projektimin, zbatimin dhe
monitorimin e politikave publike, (v) nxitja e bashkëpunimit midis aktorëve
(qeverisja qendrore dhe njësitë e qeverisjes vendore, OSHC-të dhe komunitetet).
Strategjia Kombëtare Ndërsektoriale për Decentralizimin dhe Qeverisjen Vendore
(2015-2020), Reforma Territoriale Administrative (2015), Ligji për vetëqeverisjen
vendore6, Ligji për financat publike vendore7 krijuan bazën dhe hapësirën për
reformimin e mëtejshëm të njësive të qeverisjes vendore dhe riorganizimin
administrativ të bashkive mbi bazën e ndarjes së re territorale. Synimet strategjike
janë të lidhur me: (i) rritjen e efiçiencës së strukturave të qeverisjes vendore, (ii)
forcimin e financave vendore dhe decentralizimin fiskal, (iii) zhvillimin ekonomik
6
7

Ligji 139/2015 Për Vetëqeverisjen Vendore
Ligji 68/2017 Për Financat Vendore
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vendor të qëndrueshëm dhe (iv) qeverisjen e mirë në nivel vendor. Ligje të
tjera të rëndësishme janë edhe Ligji 119/2014 “Për të Drejtën e Informimit”
dhe Ligji 146/2014 “Për Njoftimin dhe Konsultimin Publik”. Me transferimin e
disa funksioneve nga qeveria në NJQV në vitin 2016, janë rritur kompetencat e
bashkive lidhur me funksionin e përfshirjes sociale8.
Në Shqipëri, Qeverisja e Mirë ka të bëjë me zhvillimin e përgjegjshëm të çështjeve
publike dhe menaxhimin e burimeve publike, të cilat janë përfshirë në 12 Parimet
e Qeverisjes së Mirë9 të Këshillit të Evropës. Këto 12 parime janë të përfshira
në Strategjinë për Inovacionin dhe Qeverisjen e Mirë, miratuar me vendim të
Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës në vitin 2008. Ato mbulojnë çështje
të tilla si sjellja etike, sundimi i ligjit, efikasiteti dhe efektiviteti, transparenca,
menaxhimi i shëndoshë financiar dhe llogaridhënia.
Në Shqipëri, aktivitetet e Këshillit të Evropës10 përqendrohen kryesisht në trajtimin
e pengesave që mbajnë në vend të drejtat e pakicave, pavarësisht ecurisë në
raport me angazhimet ligjore. Synimi i Këshillit të Evropës11 në lidhje me mbrojtjen
e pakicave kombëtare është arritja e një uniteti më të madh ndërmjet anëtarëve
të tij, me qëllim realizimin e parimeve dhe idealeve që përbëjnë trashëgiminë e
tyre të përbashkët duke gjykuar se një prej metodave për arritjen e këtij qëllimi
është ruajtja dhe realizimi i mëtejshem i të drejtave të njeriut dhe lirive themelore.
Bazuar në këto konsiderata, Komiteti i Ministrave i Këshillit të Evropës ka miratuar
“Deklaratën e Strasburgut”12 e cila ka për qëllim fuqizimin dhe promovimin e
pjesëmarrjes efektive të pakicave rome në jetën shoqërore, politike dhe qytetare,
duke përfshirë pjesemarrjen aktive të këtyre pakicave në proceset vendimmarrës
dhe përfshirjen sociale. Projekti “Forcimi i strukturave të Qeverisjes Vendore” i
zbatuar nga zyra e Këshillit të Evropës Tiranë, në tre faza 2014-2019, ka ofruar
mbështetje dhe ekspertizë në disa drejtime lidhur me forcimin e kapaciteteve të
administratës vendore, dhe institucioneve qendrore si DAP, ASPA, etj.
Një nga synimet e programit ROMACTED, i cili është vijueshmëri e programeve
ROMED 2 dhe ROMACT, është hartimi i Planit të Veprimit në nivel vendor në
shtatë bashki të përzgjedhura13 nëpërmjet 4 hapave kryesore: Përgatitja e
procesit; Vlerësimi i nevojave dhe prioritizimi i tyre; Hartimi i planit të përbashkët
të veprimit; Financimi, zbatimi dhe monitorimi. Këto hapa, zbatimi i tyre dhe
rezultatet e arrituara për Bashkinë Pogradec paraqiten në seksionet në vijim të
8 Shënim: Funksioni nuk është transferuar plotësisht në NJQV
9
12 Parimet e Qeverisjes së Mirë dhe Etika Europiane e Qeverisjes se Përsosur (ELoGE)
10 Neni 4.2.4 Romët dhe Egjiptianët
11 Konventa Kuadër për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare
12 Deklarata e Strasburgut mbi Romët
13 Bashkia Elbasan, Fier, Vlorë, Korçë, Përmet, Pogradec dhe Roskovec
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këtij dokumenti.

III. Metodologjia ROMACTED,
procesi dhe aktorët e përfshirë
Metodologjia dhe procesi i përshkuar për hartimin e këtij plani veprimi është
konceptuar dhe zbatuar nën një frymë të përgjithshme gjithëpërfshirëse. Kjo
është mundësuar duke siguruar që çdo përpjekje e ndërmarrë në këtë kuadër
të udhëhiqej nga parimet e fuqizimit, pjesëmarrjes dhe integrimit. Në punën
me pakica në nevojë në përgjithësi, dhe në rastin konkret me pakicat rome
dhe egjiptiane, besohet se fuqizimi apo mundësia për fuqizim e çdo individi
është thelbësore për fuqizimin dhe integrimin e të gjithë komunitetit. Në këtë
prizëm, adresimi i nevojave dhe problematikave përmes një modeli integrues,
ku jetët e njerëzve dhe nevojat e tyre shihen, vlerësohen dhe mbështeten nga
një këndvështrim multidisiplinar dhe shumëplanësh, kanë qenë në themel të
përqasjes sonë.
Ndryshimet, përmirësimet dhe arritjet mund të jenë të qëndrueshme veçse përmes
një strategjie të tillë, ku përqasja e integruar nënkupton nevojën për koordinim
dhe sinergji në fusha si arsimi, punësimi, përkujdesi shëndetësor, strehimi dhe
shërbimet shoqërore. Për arritje të qëndrueshme, gjatë të gjitha përpjekjeve
të ndërmarra u inkurajuan dhe zbatuan procese me pjesëmarrje. Pjesëmarrja e
pakicave në të gjitha proceset i bën ato jo vetëm më të hapura, transparente dhe
ndërvepruese, por shton shanset e suksesit dhe i bën proceset dhe rezultatet që
vijnë prej tyre më të pranueshme, të zbatueshme nga komunitetet e synuara.
Pjesëmarrja e përfaqësuesve të pakicave rome dhe egjiptiane në çdo hap të
konceptimit të këtij plani, siguroi, ndër të tjera, që edhe të dhënat dhe evidencat
e mbledhura për të ushqyer hartimin e këtij plani të ishin të përditësuara dhe
të duhura. Ato e përforcuan më tej ndjesinë e pronësisë dhe përgjegjshmërisë
për planin dhe zbatimin e tij. Më konkretisht, procesi për hartimin e planit për
integrimin rom në nivel vendor kaloi përmes katër hapave kyç, të përmbledhur
në tabelën e mëposhtme:
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Tabela 1. Hapat e procesit për hartimin e Planit të Veprimit për Integrimin e Pakicave
Rome dhe Egjiptiane, 2019
Hapi 1. Përgatitja e procesit
dhe angazhimi

Hapi 2: Vlerësimi i nevojave dhe
prioritizimi i tyre

Detyrat e realizuara ishin:
a) Identifikimi i aktorëve
– përgjatë të cilit iu dha
përgjigje pyetjeve “Kush
do të përfshihet?” “Pse?
Ç’kontribute sjell?”
b) Garantimi i angazhimit
politik – mundësoi
identifikimin e aktorëve
të vullnetshëm dhe çoi
më tej dejt angazhimit të
tyre politik për realizimin e
procesit.
c) Ngritja dhe mbështjetja
teknike për grupet dhe
nën-grupet e punës për
hartimin e planit.

Vlerësimi i nevojave të komunitetit kaloi përmes:
a) Mbledhjes së të dhënave – këtu u
përcaktuan burimet e të dhënave,
teknikat për mbledhjen e tyre, si dhe
indikatorëve/treguesve përkatës.
b) Identifikimi dhe prioritizimi i problemeve
dhe nevojave – me pjesëmarrjen
e komuniteteve u identifikuan
problematikat dhe nevojat e tyre si dhe
u caktua se çfarë është më prioritare dhe
e menjëhershme për adresim në kushtet
e burimeve dhe kohës së kufizuar.
c) Vlerësimi i kapaciteteve institucionale
– ku iu dha përgjigje pyetjeve “Kush
mund të bëjë çfarë për adresimin
e problematikave/nevojave të
identifikuara?”.

Hapi 3: Hartimi dhe miratimi
i një Plani Veprimi të
Përbashkët

Hapi 4: Financimi dhe zbatimi i projektit
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Burime
parësore

Burime
dytësore

Pyetësor/
intervista/
Fokus Grup

Publikime

Vëzhgimi

Fotografitë /
videot
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Hapi i tretë mundësoi hartimin
dhe miratimin e planit të
përbashkët të veprimit dhe
përfshiu reflektim dhe adresim
të të mëposhtmeve:
a) Reflektim – Çfarë dimë nga
procesi i vlerësimit të nevojave
dhe prioritizimit të tyre?
b) Ku synojmë të arrijmë?
Ç’ndryshime duam të sjellim?
c) Si? – aktivitete afatshkurtra
& afatmesme.
d) Integrimi i çështjeve rome
në planin vendor – Si?
Integrimi si pjesë e së tërës.
Planet Sociale.
e) Aktivitete/ndërhyrje/
projekte konkrete – Çfarë?
Kush? Kur?

Hapi i katërt ndërtoi rrugën drejt një plani
të zbatueshëm, duke përfshirë çështje si
financimi dhe monitorimi i tij. Gjatë këtij hapi
iu dha përgjigje pyetjeve të mëposhtme:
a) Sa % e financimit të Planit Vendor do
të mbulohet nga buxheti NJVQVsë?
A parashikohen financime nga buxheti i
shtetit? Donatorët?
b) A ka hendek financiar? Cilat janë
burimet e mundnshme për financimin e
projekteve të reja?
c) Sa % e shpenzimeve të Planit Vendor janë
të planifikuara në PBAnë 2019-2021?
d) A kemi aktivitete/projekte të reja? Sa %
të shpenzimeve zënë ato? Si planifikohet
financimi i tyre?
e) A është hendeku financiar pjesë e
kërkesave buxhetore shtesë dhe
bisedimeve me donatorë të ndryshëm?

Me qëllim vlerësimin e nevojave dhe informimin e proceseve vendimmarrëse
lidhur me planin përmes të dhënave dhe evidencave u hartua dhe u zbatua një
udhëzues për mbledhjen e të dhënave parësore dhe dytësore. Ato përfshinë
burime të ndryshme, të përmbledhura në skemën ilustruese më poshtë.
Figura1. Burime parësore dhe dytësore të të dhënave të përdorura
Më konkretisht, për mbledhjen e të dhënave parësore përmes teknikave me
pjesëmarrjen e pakicave, u përdorën ushtrimet e hartëzimit të nevojave dhe
burimeve, intervista individuale dhe diskutime në grupe (të shoqëruara me vizita
dhe vëzhgime në terren), ushtrime për zbërthimin e problematikave si “Matrica
e problemit” dhe “Pema e problemit”. Të dhëna parësore u mblodhën edhe nga
Bashkia, veçanërisht në raport me kapacitetet e saj në funksion të planit për
integrimin rom.
Me qëllim njohjen e thelluar të situatës konkrete në Bashkinë e Pogradecit,
identifikimin e problemeve më kritike për pakicat rome dhe egjiptiane dhe
prioritizimin e masave fillimisht shërbeu trajnimi me lehtësuesit vendorë dhe
anëtarë të Grupit Institucional të Punës më 22 Shkurt 2019 në Tiranë, dhe më tej
takimi me grupin e punës dhe nëpunës publikë të Bashkisë më 25 Shkurt 2019,
si dhe takimi me pakicat rome dhe egjiptiane më 25 Shkurt 2019. Në funksion të
mbledhjes së të dhënave, u përdorën disa instrumenta si ‘analiza e rrjedhës së
shkaqeve’, pema e problemeve dhe krijimi i hartës së nevojave si dhe pyetësorë
për vlerësimin e kapaciteteve institucionale të Bashkisë dhe institucioneve të
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tjera vendore në fushat e duhura dhe prioritare të shërbimeve publike jetike
për të dy pakicat. Gjithashtu, puna për mbledhjen e të dhënave dhe analizën e
situatës, përveç takimeve me fokus grupet dhe specialistët e shërbimeve sociale
e të planifikimit të buxhetit u bazua në një konsultim me dokumentet strategjike
të miratuara nga Bashkia si planet e zhvillimit, PPV, buxhetin për 2019, planin
buxhetor afatmesëm (PBA).
Tabela2. Problemet dhe nevoja për ndryshim me Fokus Grup Rom në Bashkinë
Pogradec
Probleme
o
o
o

o

o
o
o
o
o

Ka anëtarë të komunitetit
pa karta identiteti
Vonesa të bursave në
shkollat profesionale
Mungesa të bursave për
nxënësit romë e egjiptanë
në shkollat e përgjithshme
dhe tekste falas
Banesa me kushte të
vështira të romëve në
zonën e Kabashit dhe Gurit
të Kuq
Infrastrukturë e pazhvilluar
urbane në vendbanimet
rome
Familje rome të
përjashtuara nga skema
e NE
Mungesa e një qendre
rinore
Shërbimi shendetësor
nuk mbulon nevojat e
komunitetit
Papunësia e lartë e
anëtarëve të dy pakicave

Nevoja/Ide për Ndryshime
o
o
o
o
o
o

o
o

o

Trajtimi me prioritet nga Bashkia /Zyra
e Punës për punësimin e të rinjve që
kanë mbaruar universitetin
Hapja e kurseve për gjuhë të huaj
Rritja e numrit të të punësuarve nga
pakicat dhe punësimi sezonal
Angazhimi dhe përfshirja e të rinjve
romë dhe egjiptianë në proceset e
vendimmarrjes vendore të Bashkisë
Ofrimi i bursave për të rinjtë romë dhe
egjiptianë, që studiojne në Pogradec
dhe qytete të tjera
Rikonstruksion i shkollave me
përqendrim të lartë të nxënësve
romë dhe egjiptianë dhe ndërtimi i
palestrave në shkollat, që nuk kanë.
Planifikim dhe mbështetje nga
Bashkia të aktiviteteve rinore
Mbështetje e organizatave jo
fitimprurëse vendore me projekte,
që kanë prioritet pakicat rome dhe
egjiptiane.
Mbështetja e të rinjve romë të
talentuar

IV. Analiza Situacionale Vendore
IV.1 Konteksti
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Bashkia Pogradec është pjesë e Qarkut të Korçës. Bashkia Pogradec përpos
reformës administrative dhe territoriale (2015) ka një popullsi prej 61.530 banorë14,
ndërsa sipas Regjistrit Civil, popullsia llogaritet në nivelin prej 91.236 banorë.
Bashkia e re ka një sipërfaqe prej 548.77 km2. Bashkia Pogradec pas refomës
RAT përbëhet nga 8 njësi administrative: Pogradec, Udënisht, Buçimas, Çërravë,
Dardhas, Trebinjë, Proptisht dhe Velçan. Në bashkinë e Pogradecit kalon rruga
kombëtare Tiranë – Korçë pjesë e korridorit të VIII-të, rruga e re lidhëse Qafë
Thanë – Qafë Plloçë, si dhe linja hekurudhore Pogradec – Elbasan. Në territorin
e Bashkisë ndodhen dy pika doganore me Republikën e Maqedonisë së Veriut.
Treguesit e varfërisë, të Qarkut të Korçës (Bashkia Pogradec është pjesë e Qarkut
Korçë) janë në nivelin e 12,4% krahasuar me 14,3%, që është niveli mesatar
(kombëtar) dhe hendeku është 2.5% krahasuar me 3%15 (niveli mesatar). Sektorë
të mundshëm të zhvillimit ekonomik janë turizmi, bujqësia dhe agro-përpunimi,
minierat, pyjet.
Tre Njësi Administrative16 shtrihen përgjatë Liqenit të Ohrit dhe janë orientuar
drejt turizmit, duke u kthyer në një destinacion turistik. Sektori i ndërtimit ka
patur rritje në dekadën e fundit me ndërtimin e pallateve të reja dhe zhvillim të
hotelerisë.
Në vitet e fundit, në Bashkinë Pogradec kanë përfunduar ose janë në vijueshmëri
disa projekte të rëndësishme në infrastrukturë rrugore dhe urbane, si projekti i
aksit kombëtar Lin - Pogradec, unaza e qytetit të Pogradecit, projekti për impiantin
e përpunimit të ujrave, që eliminoi problematikën e derdhjes së ujrave të ndotura
në liqen, si dhe përmirësimi i infrastrukturës rrugore të Qafë Pllocës. Është
miratuar financimi17 për projektin për rindërtimin e rrugës Pogradec–Tushemisht,
i cili përmban edhe instrumenta rregullimi të kanalizimeve, si dhe instrumenta të
politikave të përkrahjes sociale si punësimi i grave nga pakica rome dhe ndërtimi
i një kopshti/çerdheje në zonën pranë rrugës. Disa zona të thella malore të
territorit të Bashkisë përballen me infrastrukturë të dobët rrugore. Rreth 27 km
rrugë urbane janë në përputhje me standartet e rrugëve (ose 65%), ndërsa vetëm
50 km rrugë rurale nga 214 km gjithsej (ose 23%).
Sektori i minierave dhe pyjet përbëjnë burime natyrore për zhvillimin e ekonomisë
vendore. Eksplorimi, shfrytëzimi dhe përpunimi i mineraleve përbën një aktivitet
të rëndësishëm me potencial zhvillimi në nivel kombëtar duke shënuar rritje,
14 Sipas Censusit të vitit 2011
15 Burim: INSTAT: Anketa e Matjes së Nivelit të Jetesës, 2012
16 Pogradec, Udënisht e Buçimash
17 Projekt me financim të Bankës Botërore
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por prodhimi i përgjithshëm mbetet më i ulët krahasuar me vitin 1990. Rajoni
Juglindor Shebenik – Pogradec përmban rezerva kromi - Masivi Ultrabazik me
7.5 milionë ton, si dhe Rajoni Prrenjas – Pogradec, me 66 076 124 ton rezerva të
mineral hekur-nikel dhe nikel-silikat, por minierat janë të braktisura, por ky sektor
është i pazhvilluar dhe nuk ofron mundësitë e nevojshme për punësim.
Bashkia ofron disa shërbime për zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme
si përmirësimi i infrastrukturës rrugore, promovimit të turizmit si dhe politika
fiskale të favorshme për biznesin e artizanëve si reduktimi i tarifave vendore
me 25% për bizneset e reja, që punësojnë mbi 25 punonjës, reduktim të tarifës
vendore për bizneset e hapura nga gratë dhe përjashtimi nga pagesa e tarifave të
pastrimit, gjelbërimit dhe ndriçimit për organizatat e shoqërisë civile18.
Bashkia Pogradec ndeshet me shumë sfida përpos ndarjes së re territoriale
dhe administrative si hartimi i politikave të zhvillimit ekonomik dhe social
gjithëpërfshirëse duke përfshirë dhe pakicat më në nevojë si romët dhe
egjiptianët mbi bazën e shfrytëzimit efektiv të burimeve natyrore, traditave dhe
kulturës së zonës. Në nivel vendor janë miratur disa dokumenta të politikave si
Plan i Përgjithshëm Vendor (PPV), Plan Zhvillimi për Bashkinë Pogradec para
zbatimit të reformës RAT (2013-2015), Praktika të Mira për integrimin e Romëve në
Njësinë Administrative të Buçimasit, Plan Zhvillimi me mbështetjen e programit
SSIREC19, si dhe Plani Social.
Bashkia Pogradec ka dëshmuar vullnet politik për hartimin e Planit Vendor për
Integrimin e Pakicave Rome dhe Egjiptiane me mbështetjen e BEsë/KiEsë në
kuadër të projektit ROMACTED në Shqipëri.

IV.2 Administrata
Këshilli Bashkiak si organ kolegjial dhe përfaqësues i Bashkisë përbëhet nga 25
anëtarë. Numri gjithsej i nëpunësve vendorë të Bashkisë është 680 përfshirë
punojësit e shërbimeve, nga të cilët 129 punonjës të administratës së bashkisë
Pogradec qendër, 78 janë pozicione të shërbimit civil. Administrata publike e
Bashkisë përbëhet nga disa struktura (drejtori) kryesore:
•

Drejtoria e Shërbimit Social

•

Drejtoria e Urbanistikës dhe Planifikimit të Territorit

•

Qendra Arsimore

18 Burim: Bashkia Pogradec
19 Me mbështetje të PNUDit
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•

Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Administrative

•

Drejtoria e Turizmit, Kulturës Rinisë dhe Sporteve

•

Drejtoria e Projekteve Komunitare dhe Zhvillimit të Turizmit

•

Drejtoria e Administrimit të Çështjeve Ekonomike dhe Financiare

•

Drejtoria e Infrastrukturës, Transportit dhe Punëve Publike

•

Kryeinspektoriati

Për të përmirësuar kapacitetet profesionale dhe administrative të nëpunësve
vendorë, Bashkia ka shpenzuar rretj 0,18% të buxhetit të vet në mbështetje të
programeve të trajnimit në vitin 2018. Bashkia Pogradec është pjesë e programit
të transparencës; rreth 10 takime (me një pjesëmarrje prej 300 qytetarësh20) janë
organizuar në procesin e hartimit të Buxhetit për vitin 2019. Bashkia publikon
buxhetin në faqen zyrtare të saj. Bashkia nuk ka dhënë grante për OSHCtë në vitin
2018, por ka marrëveshje bashkëpunimi me OSHCtë vendore duke i mbështetur
me ambjente për të zhvilluar aktivitete të ndryshme si dhe bashkëpunim me
nëpunësit vendorë.
Të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore në vitin 2018 janë rritur me 25%
krahasuar me vitin 2017, por Bashkia ka ende borxh të prapambetur ndaj palëve
të treta, ndonëse prirja është me zbritje (niveli i borxhit është ulur me 1% ne vitin
2018 vs. 2017).
Drejtoria e Shërbimit Social është një strukturë e rëndësishme e Bashkisë, e
cila përbëhet nga disa zyra (sektorë) kryesorë: (i) Zyra e Ndihmës Ekonomike,
(ii) Zyra e Strehimit, (iii) Nxitja e Punësimit, (iv) Barazia Gjinore, (v) Njësia e
Mbrojtjes së të Drejtave të Fëmijeve, dhe (iv) Zyra për Mbrojtjen e të Drejtave të
Minoriteteve, gjithsej 10 nëpunës. Stafi i drejtorisë së shërbimit social ka përfituar
nga programe trajnimi në kuadër të zhvillimit të kapaciteteve për zbatimin e
sistemit të ri të ndihmës ekonomike (NE) gjatë viteve 2017-2018, trajnime për
shërbimet e integruara, menaxhimi dhe përditësimi i sistemit ROMALB. Drejtoria
ka nevojë për fuqizim të burimeve njerëzore në disa sektorë shërbimi, mungon
Njësia e Mbrojtjes së Fëmijëve (vetëm një nëpunës mbulon të gjithë territorin /
njësitë administrative), si dhe mbështetje për ngritje të kapaciteteve/trajnime në
fushën e shërbimit social, pasi mjaft punonjës largohen nga vendet e punës dhe
nëpunësit e rinj kanë nevojë për ngritje të kapaciteteve21.
Fondi vendor i planifikuar për shpenzime të kujdesit social (përshirë NE) ka qenë
20 Burim: Bashkia Pogradec
21 Referuar pyetësorit për vlerësim të kapaciteteve institucionale për Bashkinë Pogradec
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në nivelin e 8,929,888 lekë në vitin 2018 për 18 familje përfituese.

V. Pakicat Rome dhe Egjiptiane në
Bashkinë Pogradec dhe
Vlerësimi i Nevojave
Faqe 22
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V.1 Konteksti
Në Shqipëri, romët dhe egjiptianët janë pakica ku shumica e anëtarëve të tyre janë
në nevojë, të cilët janë të margjinalizuar dhe ndeshin përjashtim social. Niveli i
varfërisë është dy herë më i lartë krahasuar me shumicën e popullsisë. Në Bashkinë
Pogradec jetojnë rreth 5,000 romë dhe egjiptianë (ose 5.5% e popullatës), nga të
cilët 2,300 janë gra (ose 46%). Pakicat rome dhe egjiptiane janë të shpërndarë në
të gjitha lagjet e qytetit të Pogradecit, por pjesa më e madhe e tyre jeton në lagjen
numër 4, si dhe në dy Njësi Administrative rurale, Buçimas dhe Çërravë.
Niveli i frekuentimit të arsimit të detyruar nga fëmijët e pakicave rome dhe
egjiptiane të grup-moshës 6-15 vjeç është mjaft i mirë krahasuar me bashkitë
te tjera (99%), 329 fëmijë frekuentojnë rregullisht shkollën nga 332 gjithsej në
vitin shkollor 2017-2018; 3 raste të braktisjes së shkollës në vitin 2018. Në nivel
kombëtar, shkalla e braktisjes së shkollës është 0,14% (0,12% për vajzat22). Nuk
ka raste të segregimit në shkolla, fëmijët romë dhe egjiptianë frekuentojnë të
njëjtat kopshte dhe shkolla së bashku me fëmijët e tjerë. Gjthashtu, në Bashkinë
Pogradec nuk ndeshen probleme lidhur me regjistrimin civil, ka patur vetëm raste
të pakta, të cilat menaxhohen nga shërbimet e bashkisë në bashkëpunim me
aktorët e tjera vendorë. Fëmijët romë dhe egjiptianë ndjekin të njëjtin program
edukimi, por nuk ka të dhëna cilësore mbi nivelin e edukimit (psh. nota mesatare).
Problem madhor është niveli i lartë i papunësisë. Romët punojnë kryesisht në
treg informal në zanate të traditës së tyre, si përpunimi i hekurit, grumbullimi i
materialeve të riciklueshme, tregtimi i veshjeve të përdorura, punime me dorë,
dhe disa zanate të tjera. Rreth 800 persona kanë një të ardhur nga punësimi
kryesisht ne tregun informal.
Rreth 300 persona janë të punësuar formalisht në ndërmarrje të vogla dhe të
mesme dhe në ndërmarrje publike (ose rreth 7% të grup moshës mbi 16 vjeç).
Numri i punëkërkuesve të papunë romë dhe egjiptianë të regjistruar në zyrën e
punës është i vogël - gjithsej 117 në vitin 2018 (63- gra rome), dhe 13 egjiptianë
22

Burim: Ministria e Arsimit, Shkencave dhe Sporteve
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(nga të cilat 5 femra). Gjithsej 23 romë dhe egjiptianë janë punësuar nga
institucionet e shërbimit në bashki (përfshirë punët sezonale), dhe 7 nga zyra e
punës gjatë vitit 2018. Punësimi i një personi rom ose egjiptian në zyrën e punës
ose në Bashki do të lehtësonte ndërmjetësimin midis punëkërkuesit të papunë
dhe zyrës së shërbimit publik si dhe ndërmjetësimin me bizneset vendore.
Pakicat rome dhe egjiptiane jetojnë në kushte mjaft të vështira duke patur
të ardhura të pakta, nivel papunësie të lartë dhe kushte të papërshtatshme
të banesave. Nuk janë ndërtuar banesa sociale në territorin e Bashkisë, por
janë realizuar disa projekte rikonstruksioni të banesave. Ekziston hendek i
konsiderueshëm midis nevojave të pakicave rome dhe egjiptiane dhe burimeve
financiare të Bashkisë.
Pakicat rome dhe egjiptiane në Bashkinë Pogrades janë të shpërndara në të gjitha
lagjet e qytetit, por zonat me dendësi më të lartë të këtyre familjeve janë:
Njesia Administrative Buçimas (zonë rurale): 300 familje egjiptiane që merren me
bujqësi, disa janë përfitues nga skema e ndihmës ekonomike, por përballen me
kushte të vështira ekonomike dhe banimi; disa familje egjiptiane përfituan nga
restaurimi i banesave të tyre; të gjithë fëmijët e pakicës egjiptiane frekuentojnë
rregullisht shkollën.
Njësia Administrative Çërravë: rreth 50 familje rome dhe egjiptiane jetojnë në
gjendje tepër të vështirë ekonomike. Në vitin 2017, disa familje kanë përfituar
nga restaurimi i banesave. Fëmijët romë dhe egjiptianë kanë frekuentim të mirë
në shkollë.
Zona e Gurit të Kuq (në hyrje të qytetit), ku jetojnë 40 familje rome dhe egjiptiane
në godinën e Alb Minierës. Infrastruktura e banesave është jashtë standarteve
për jetesë normale. Një pjesë e konsiderueshme e këtyre familjeve jetojnë me
ndihmë ekonomike, punë në grumbullimin e mbetjeve të riciklueshme, tregtim
të rrobave të përdorura dhe lypje.
Zona e Kabashit, ku jetojnë 17 familje prej më shumë se 13 vitesh, në një ish
godinë të repartit ushtarak (rreth 3 km larg nga qyteti). Godina është në gjendje
ekstremisht të amortizuar.

V.2 Vlerësimi i nevojave sipas fushave prioritare
V.2.1. Arsimi
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Romët dhe egjiptianët në Shqipëri gëzojnë statusin e pakicave kombëtare dhe
si të tilla ato duhet të gëzojnë edhe të drejtat që u lindin në fushën e arsimit.
Fëmijët romë dhe egjiptianë kanë përqindje të ulët të regjistrimit në shkollë dhe
të përfundimit të shkollës krahasuar me mesataren kombëtare. Rreth 40,3% e
romëve dhe 12,7% e egjiptianëve janë analfabetë, ndërsa mesatarja kombëtare
është vetëm 1,6%23. Një nga qëllimet strategjike të PKVIRE 2016-2020 është që
romët dhe egjiptianët të gëzojnë akses dhe përfshirje të plotë në arsim cilësor
duke mos qenë subjekt i diskriminimit dhe segregimit.
Një numër i madh nxënësish romë braktisin arsimin e detyruar si pasojë e
mungesës së mbështetjes së nevojshme në shkollë, por edhe për shkak të nevojës
për të ndihmuar familjen me të ardhura, si dhe diskriminimit24.
Mjaft familje rome që përballen me përjashtimin social, besojnë se vajza e tyre do
të jetë më e mbrojtur nëse e braktis shkollën në vitet e para të adoleshencës dhe
përgatitet për të krijuar familjen e saj25.
Bashkia Pogradec ka 41 kopshte me kapacitet prej 2,550 fëmijësh. Rreth 1800
fëmijë janë regjistruar të grup moshës 3-6 vjeç janë regjistruar në kopshte dhe
sistemin parashkollor. Bashkia ka 36 shkolla të arsimit të detyrueshëm (shkolla
9-vjeçare) në të gjitha njësitë administrative (përfshirë qytetin e Pogradecit),
nga të cilat 10 shkolla frekuentohen nga nxënës romë dhe egjiptianë. Niveli i
frekuentimit të shkollës nga fëmijë të grup moshës 6-15 vjeç është mjaft i lartë
(99%); në vitin 2018 janë regjistruar 3 raste të braktisjes së shkollës.
Numri i fëmijëve romë dhe egjiptianë të regjistruar në arsimin bazë ka qenë
329. Vetëm 28%26 të fëmijëve romë dhe egjiptianë të grup moshës 3-5 vjeç kanë
frekuentuar kopshtet dhe arsimin parashkollor; 42 fëmijë romë dhe egjiptianë
kanë qenë të përjashtuar nga tarifat për ndjekjen e arsimit parashkollor. Tre (3)
gra rome dhe egjiptiane punojnë në pozicione ndihmëse në arsimin parashkollor
dhe arsimin bazë.

Fondi i investimit vendor për ndërtimin e shkollave të reja / ose rikonstruksionin
e shkollave ekzistuese ka qenë 10% e buxhetit për vitin 2018. Infrastuktura
shkollore është përgjithësisht sipas standarteve.
23 Ibid
24 Sipas studimit të OSFA-s, 4% e fëmijëve të moshës 6-17 vjeç janë të angazhuar në punë të
ndryshme.
25 Sipas anketës social-ekonomike të vitit 2011, 31% e vajzave rome dhe 13,6% e vajzave egjiptiane
midis moshës 13 - 17 vjeç ishin të martuara.
26 Burimi: Bashkia e Pogradecit - 160 fëmijë romë dhe egjiptianë të grup moshës 3-5 vjeç në vitin
2017, nga të cilët 44 kanë frekuentuar kopshtet dhe sistemin parashkollor.
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Nuk ka patur fushata ndërgjegjësimi të ndërmarra nga bashkia ndaj prindërve
për përfshirjen e fëmijëve në sistemin e arsimit parashkollor në vitin 2018, si dhe
jo fond vjetor në buxhetin e Bashkisë për të siguruar përfshirjen, regjistrimin dhe
ndjekjen e shkollës të arsimit bazë nga fëmijë të grupeve të margjinalizuar.
Prindërit romë dhe egjiptianë, duke patur një nivel të ulët arsimor ose analfabetë
nuk i ndihmojnë dot fëmijët e tyre në procesin e përgatitjes, ndërsa të rinjtë
romë dhe egjiptianë detyrohen të kërkojnë punë dhe nuk mund të përballojnë
frekuentimin e mësimit me kohë të plotë. Gjatë viteve të fundit janë ndërmarrë
disa masa lehtësuese si përfshirja e teksteve shkollore dhe transporti falas për
fëmijët ndjekës të arsimit të detyrueshëm, vizitat në shtëpi, ndihmën me detyrat
e shtëpisë, mësimin e gjuhës dhe seminare për prindërit, të cilat kanë sjellë
impakt pozitiv në rritjen e numrit të fëmijëve romë dhe egjiptianë frekuentues të
shkollës dhe arsimit parashkollor.
Probleme dhe nevoja të vlerësuara nga fokus grupet me komunitetet:
•

Hapja e kurseve për gjuhë të huaj;

•

Ofrimi i bursave për të rinjtë romë dhe egjiptianë që studiojnë në Pogradec
dhe qytete të tjera (bursa dhe akomodim falas për studentët, që studiojnë
jashtë qytetit të tyre - për nxënësit me të ardhura familjare nën 24000 lek/
muaj;

•

Angazhimi dhe përfshirja e të rinjve romë dhe egjiptianë në proceset e
vendimmarrjes vendore të Bashkisë Pogradec;

•

Rikonstruksion të shkollave që kanë përqendrim të lartë të nxënësve romë
dhe egjiptianë dhe ndërtimi i palestrave në shkollat, që kanë mungesa;

•

Planifikim dhe mbështetje nga Bashkia Pogradec të aktiviteteve rinore.

V.2.2 Kujdesi Shëndetësor
Perceptimet e mbledhura prej pakicave rome dhe egjiptiane tregojnë se shërbimi
shëndetësor dhe arsimor ofrojnë cilësi shërbimi dhe aksesueshmëri relativisht
të mirë për këto komunitete. Po kështu raportohet të ketë progres edhe me
përmirësimin e higjienës dhe kujdesin ndaj fëmijëve.
Në DSHP ka vetëm një anëtar personeli në kapacitetin e ndërmjetësit të kujdesit
shëndetësor për pakicën rome (infermiere).
Bashkia Pogradec ka 8 qendra shëndetësore nga të cilat 1 është në qytet dhe 7 në
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njësitë administrative (zona rurale), si dhe 1 spital publik27; 6 qendra shëndetësore
janë pranë zonave me përqendrim të lartë të familjeve rome dhe egjiptiane
(distancë më të vogël se 5 km nga zonat e banimit). Rreth 1889 romë dhe
egjiptianë janë të pajisur me kartë shëndeti, nga të cilët 904 gra dhe 985 burra.
Numri i fëmijëve romë të moshës deri në 5 vjeç të pajisur me kartë shëndeti është
rreth 141, ndërsa numri i femijëve nga 5-10 vjeç është 203 dhe 10-18 vjeç është
403. Megjithatë, në diskutimet me përfaqësues të këtyre pakicave, u vu në pah
një problematikë hasur nga disa anëtarë të komuniteteve rome dhe egjiptiane,
që lidhet me probleme me kartat e shëndetit për arsye se nuk përfitojnë nga
skema e ndihmës ekonomike.
V.2.3 Punësimi dhe arsimi e formimi profesional
Varfëria mund të shprehet si një akses i pamjaftueshëm dhe i dobët në shërbimet
sociale, një formë deprivimi nga burimet dhe mirëqenia, të cilat janë të vlefshme
për shumicën e popullatës së një vendi, si dhe pamundësi për të përfituar
maksimalisht nga shërbimet publike. Dy kanë qenë masat kryesore të ndërmarra
nga qeveria për integrimin e romëve dhe egjiptianëve në jetën ekonomike dhe
sociale të vendit: (i) integrimi i pakicave rome dhe egjiptiane në tregun e punës
nëpërmjet formimit profesional dhe programeve aktive të punësimit, (ii) nxitja
dhe mbështetja për krijimin e bizneseve të rinj, nxitjes së vetë-punësimit dhe
formalizimit të punës.
Perceptimi i anëtarëve të pakicave rome dhe egjiptiane është që shërbimet publike
të punësimit kanë patur rezultate më të mira në dy vitet e fundit28. Rreth 880 romë
dhe egjiptianë janë punësuar nga zyrat e punës në nivel kombëtar në vitin 2017,
përfshirë individët, që kanë qenë pjesë e programeve të nxitjes së punësimit, si
dhe nëpërmjet ndërmjetësimit29. Rreth 83 studentë romë dhe egjiptianë janë
këshilluar për të lehtësuar hyrjen dhe integrimin në tregun e punës.
Në Bashkinë Pogradec, numri i punëkërkuesve të papunë romë të regjistruar
në Zyrën e Punës ka qënë 117 në vitin 2018 (63 gra), dhe 13 egjiptianë (5 gra).
Gjithsej 23 romë dhe egjiptianë janë punësuar nga institucionet e shërbimit në
bashki (përfshirë dhe punë sezonale), dhe 7 nga Zyra e Punës gjatë vitit 2018.
Nuk ka informacion të vlefshëm mbi frekuentimin e romëve dhe egjiptianëve në
kurset e formimit profesional.

27 Numri i punonjësve të spitalit është 222.
28 Burimi: PNUD/ESERE/Vëzhgim në vlerësimin e impaktit të modelit për Ndryshim Sjelle (BCM)
29 Burimi: Ministria e Financës dhe Ekonomisë, Raporti i Monitorimit (2018)
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Bashkia kryen punësim sezonal të grave rome dhe egjiptiane në periudhën e
verës dhe synon që me përfundimin e rrugës Pogradec – Tushemisht, të krijohen
vende pune të përhershme për pakicat rome dhe egjiptiane, me sensibilitet ndaj
grave në kryerjen e shërbimeve publike të mirëmbajtjes, pastrimit dhe gjelbërimit
të zonës.
Përmes diskutimeve në fokus-grupe me përfaqësues të pakicave rome dhe
egjiptiane u identifikuan problematika me:
•

Vonesa në dhënien e bursave;

•

Nevojën e një ndërlidhjeje ndërmjet shërbimit të punësimit dhe arsimit
profesional me anë të një lehtësuesi të komunitetit (ose punësimi i një
anëtari nga komunitetet pranë zyrave të shërbimit) përsa i përket punësimit
dhe tregut të punës;

•

Nevojën për ofrimin e granteve dhe mbështetje të nismave të vogla nga
bashkia për krijimin e bizneseve të rinj (start-ups) në bashkëpunim me
projekte të donatorëve.

V.2.4 Mbrojtja Sociale
Organizimi i shërbimit social në nivelin vendor është kryer dhe drejtohet mbi
bazën e Strategjisë Kombëtare për Mbrojtjen Sociale, 2015 -202030 dhe parimeve
kryesore, si e drejta civile, barazia dhe mosdiskriminimi, mbrojtja për grupe të
veçanta, përfshirë fëmijët, bazuar në nevojat e tyre, e drejta e jetës dhe zhvillimit,
pavarësia, autonomia dhe respektimi i pikëpamjeve, përfshirja dhe integrimi mbi
bazën e respektimit të të drejtave dhe nevojave të njeriut, sigurimi i partneritetit
me institucionet qendrore, komunitetet dhe organizatat e shoqërisë civile dhe
sigurimi i standarteve kombëtare të shërbimit.

Në vitin 2018, 4021 familje janë trajtuar nga programi i ndihmës ekonomike në
Bashkinë Pogradec (ose 830 më pak krahasuar me vitin 2017), ndërsa numri i
30 Tre shtyllat kryesore të stratëgjisë jane (i) Zbutja dhe lehtësimi i varfërisë, duke mundësuar
mbulimin më të mirë të familjeve dhe individëve të varfër dhe ekstremisht të varfër, përmirësimin
e shënjestrimit të tyre, rritjen e transparencës dhe shmangjen e abuzivitetit në skemën e Ndihmës
Ekonomike, si dhe lidhjen me shërbime të integruara dhe skemat e punësimit, me qëllim integrimin
social të tyre, (ii) Përmirësimi i cilësisë së jetesës së personave me aftësi të kufizuara, nëpërmjet
vlerësimit biopsiko-social bazuar në standardet ndërkombëtare të klasifikimit të aftësisë së
kufizuar, duke ndërthurur skemën e pagesave në cash me shërbime të integruara, me qëllim
integrimin në jetën shoqërore dhe ekonomike, (iii) Zhvillimi i shërbimeve të kujdesit social, për
përfshirjen e grupeve në nevojë në programet e Mbrojtjes Sociale, si dhe inkurajimi i pjesëmarrjes
se plotë dhe efektive në shoqëri.
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personave me aftësi ndryshe (PAK) ka qenë 27.

Tabela 3. Programi i Ndihmës Ekonomike për vitet 2017-2018
Viti 2017

Viti 2018

Numri i familjeve aplikuese

N/A31

4196

Numri i familjeve përfituese nga
skema e NE

4851

4021

Të dhënat / Treguesit

Numri i familjeve rome dhe
egjiptiane përfituese nga skema
e NE

287

Gra

351

PAK

27

Jetimë
Fondi total Ndihma Ekonomike (NE)

197,590,167 lekë

261,288,03632lekë

Burimi: Bashkia Pogradec
Familjet më të varfra, që nuk përmbushin kriteret e skemës së ndihmës
ekonomike, janë subjekt i vendimmarrjes së Bashkisë për tu përkrahur në kuadër
të fondit prej 6% të skemës së ndihmës ekonomike. Punonjësit socialë të Sektorit
të NEsë kryejnë vizita në terren për familjet/individët, që kanë dalë jashtë nga
skema, përfshirë romët dhe egjiptianët dhe ofrojnë mbështetje në plotësimin e
formularit dhe dokumentacionit të procesit të aplikimit.
Grupi ndërinstitucional i ngritur dhe koordinuar nga bashkia së bashku me
institucione të tjera ka menaxhuar 8 raste në vitin 2018.

31 Nuk ka të dhëna sepse sistemi nuk ka qenë funksional
32 Në fondin më lart nuk përfshihet fondi i Bashkisë prej 6% dhe fondi i përdorur për kompensimin e
energjisë elektrike dhe PAK
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0
3
0
3
0
0
0

Trafikim

Fëmijë në situatë rruge

Probleme ekonomike

Mosrregjistrim

Aftësi e kufizuar

Braktisje e shkollës

Tjetër (psh. Braktisje nga prindërit, etj)

Numri

33 Nuk ka patur raste për fëmijët romë dhe egjiptianë në vitin 2018
34 Burimi: Bashkia Pogradec, sistemi ROMALB

Bashkia Pogradec ka një qendër komunitare multi-funksionale ditore, që ofron shërbime të integruara të kujdesit social si dhe
një qendër ditore për fëmijët me aftësi ndryshe. Numri i përfituesve nga qendra ka qenë 54 (30 femra, dhe 24 meshkuj) në vitin
2018, nga të cilët 26 romë dhe 28 egjiptianë34. Qendra komunitare jep mbështetje për çdo individ dhe familje, që ka probleme
me kartën e shëndetit, regjistrimin në institucione arsimore, orientimin e karrierës dhe frekuentimin e kurseve të formimit
profesional mbi bazën e një programi/pyetësori për vlerësimin individual.

Burimi: Bashkia Pogradec, DSHS, Njësia e Mbrojtjes së të Drejtave të Fëmijëve33

33

2

Dhunë në familje

Rastet e menaxhuar sipas tipologjisë- 2018

Tabela 4. Rastet e menaxhuar nga grupi ndërinstitucional për vitin 2018
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V.2.5 Strehimi dhe integrimi urban
Bashkia Pogradec ka burime njerëzore për përgatitjen dhe zbatimin e projekteve
për përmirësimin e banesave si dhe për projekte zhvillimi të infrastrukturës
urbane. Stafi i Drejtorisë së Planifikimit, Kontrollit dhe Zhvillimit të Territorit ka
përgatitur disa, por burimet financiare të Bashkisë janë të kufizuara dhe nuk
plotësojnë nevojat për përmirësimin e banesave të identifikuara si problematike
dhe ndërtimin e banesave sociale. Ligji për strehimin social35 përcakton rregullat
dhe procedurat administrative për mënyrat e planifikimit, sigurimit, administrimit
dhe shpërndarjes së banesave sociale. Sipas ligjit, Bashkia duhet të financojë 20%
të fondit të nevojshëm për projekte rehabilitimi/rikonstruksioni dhe ndërtimin e
banesave sociale.
Tabela 5. Projekte strehimi, Bashkia Pogradec 2017 dhe 2018
Projekti

Fondi

Viti

Burimi i
financimit

Statusi

Përmirësimi i kushteve
të banimit të romëve
dhe egjiptianëve në
qytet dhe Buçimas (zonë
rurale)

11,600,000 ALL

2017

Qeveria

Përfunduar

Rehabilitimi i banesave
(ambjenteve të
përbashkëta për 7
pallate me dy-kate
për familjet rome dhe
egjiptiane (në lagjen 4)

22,000,000

2018

Qeveria

Përfunduar

Përmirësimi i
infrastrukturës rrugore
(L.4)

Përfunduar

Burimi: Bashkia Pogradec
Problematikë e vështirë janë kushtet tepër të vështira të banesave të familjeve
35 Ligji për strehimin social Nr. 22/2018

Faqe 31
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që jetojnë në zonën e Gurit të Kuq (në hyrje të qytetit) ku jetojnë 40 familje
rome dhe egjiptiane në godinën e Alb Minierës. Infrastruktura e banesave është
jashtë standarteve për jetesë normale. Problem tjetër është se godina ka dalë
në ankand dhe nuk është i panjohur fati i familjeve, që jetojnë atje. Një pjesë e
konsiderueshme e këtyre familjeve jetojnë me ndihmë ekonomike, punë në
riciklim të mbetjeve, tregtim të rrobave të përdorura dhe me lypje.
Zonë tjetër që ka përqendrim të lartë të romëve dhe egjiptianëve është zona e
Kabashit, ku jetojnë 17 familje në një ish godinë të repartit ushtarak (rreth 3 km larg
nga qyteti) prej 13 vitesh. Godina është në gjendje ekstremisht të rrënuar. Bashkia
ka patur disa komunikime me institucione qendrore për të kryer transferimin e
pronësisë në NJQV dhe për të realizuar rikonstruksionin e ambjenteve. Fëmijët e
këtyre familjeve nuk frekuentojnë shkollën pasi familjet emigrojnë jashtë vendit
në periudha disa mujore për të siguruar mjetet e jetesës.
V.2.6 Regjistrimi civil

Lehtësimi i mundësive
për shfrytëzimin e
barabartë të shërbimit
të regjistrimit civil dhe
drejtësisë për romët
dhe egjiptianët.

Garantimi i një
kujdesi mjekësor
të aksesueshëm, të
përballueshëm dhe të
barabartë për romët
dhe egjiptianët.

Faqe 32

Romët dhe egjiptianët
të gëzojnë akses dhe
përfshirje të plotë në
arsim cilësor duke
mos qenë subjekt
i diskriminimit dhe
segregimit.

Përmirësimi i kushteve
të strehimit për romët
dhe egjiptianët.

Krijimi i mundësive
të barabarta për
punësimin formal
të romëve dhe
egjiptianëve.

Rritja e aksesit në
programet e mbrojtjes
sociale për anëtarë të
pakicave rome dhe
egjiptiane.

36 Burimi: Bashkia, sistemi ROMALB

Problem i përbashkët në shkallë vendi është mungesa e statistikave të sakta (të dhënat janë indikative) për sa kohë pranohet
që kemi fëmijë romë të paregjistruar në gjendje civile dhe për sa kohë që nuk kemi një listë të plotë me fëmijët romë 3-5 vjeç
të identifikuar. Gjithashtu, aktualisht nuk disponohen statistika për fëmijët egjiptianë. Në Bashkinë Pogradec janë raportuar
7 raste nga pakica rome, të cilët nuk kanë qenë të pajisur me kartë identiteti në vitin 2018, si dhe 3 raste të fëmijëve romë
dhe egjiptianë të lindur dhe të identifikuar si të paregjistruar36.

BASHKIA POGRADEC

Faqe 33

Faqe 34

Objektivi specifik : Lehtësimi i mundësive për shfrytëzimin e barabartë të shërbimit të regjistrimit civil dhe drejtësisë

Fusha e ndërhyrjes : Akses i Barabartë në Regjistrimin Civil dhe në Drejtësi

Objektivi specifik : Lehtësimi i mundësive për shfrytëzimin e barabartë të shërbimit të regjistrimit civil dhe drejtësisë
për romët dhe egjiptianët
Masa/Aktiviteti
Aktorët
Treguesit e rezultat- Burimet e Afatet
Fondet/
Monitorimi
eve
të dhënave
Financimi
1.1.1 Dhënia e ndihmës për
Zyra e
Numri i rasteve të
Raport i
Çdo
Drejtoria
marrjen e dokumenteve për
Gjenmbështetur
paraqitur
6-mujor
e Shërfëmijët e lindur jashtë vendit
djes Cinga ZGJC
bimit Social
vile (ZGJC), Numri i rasteve të paji- në Bashki
(DSHS) në
2,024,000
sur me dokumentacioNJMF,
Bashki
nin përkatës
Bashkia
Pogradec

Fusha e ndërhyrjes : Akses i Barabartë në Regjistrimin Civil dhe në Drejtësi

VII. Plani i Masave

Objektiva Strategjikë:

Në Bashkinë Pogradec respektohen të drejtat e njeriut për të gjithë, përfshirë
pakicat rome dhe egjiptiane, duke iu mundësuar atyre akses të plotë në shërbime
dhe fuqizim përmes aktviteteve ekonomike, sociale dhe kulturore që kanë në
qendër romët dhe egjiptianët, integrimin e tyre, duke ruajtur dhe respektuar
dallimet kulturore.

Vizioni:

e planit vendor
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1.1.5 Dhënia e bonusit për
shpërblimin e lindjes së fëmijëve romë dhe egjiptianë në
rast regjistrimi brenda afatit
ligjor.

1.1.4 Hartimi dhe shpërndarja
e paketave të informacionit
mbi kriteret, dokumentacionin e nevojshëm dhe burimet
e mbështetjes për romët
dhe egjiptianët në lidhje me
regjistrimin civil dhe transferimin e vendbanimit

1.1.3 Regjistrimi dhe zgjidhja,
përmes zyrave të gjendjes
civile, i rasteve të individëve të
paregjistruar, të cilët nuk janë
të pajisur me dokumentacionin
e nevojshëm.

1.1.2 Raportimi pranë zyrave
të gjendjes civile i fëmijëve të
paregjistruar, përfshirë ata të
lindur brenda dhe jashtë institucioneve shëndetësore

për romët dhe egjiptianët
Masa/Aktiviteti

ZGJC,
DSHS

DSHS

ZGJC

ZGJC,
NJMF
Bashkia
Pogradec,
Dega e
Policisë së
Shtetit
ZGJC

Aktorët

Faqe 35

Numri i fëmijëvë të lindur që kanë përfituar
bonusin: sipas etnisë

Ndarja sipas: etnicitetit.
Numri i familjeve rome
dhe egjiptiane, që
kanë përfituar bonusin
për shpërblimin e
lindjes.

Numri i rasteve të pajisur me dokumentacionin përkatës
Numri i romëve dhe
egjiptianëve të informuar rreth procedurave të regjistrimit
civil dhe ndryshimit të
vendbanimit,

Numri i rasteve të asistuar

Numri i rasteve të
identifikuara

Raport i
paraqitur
nga ZGJC/
DSHS në
Bashki

Raport i
paraqitur
nga ZGJC/
DSHS në
Bashki

Raport i
paraqitur
nga ZGJC
ne Bashki

242,880

615,000

Drejtoria
e Shërbimit Social
(DSHS) në
Bashki

Drejtoria
e Shërbimit Social
(DSHS) në
Bashki

Drejtoria
e Shërbimit Social
(DSHS) në
Bashki

Monitorimi

Çdo
11,200,000 Drejtoria
6-mujor
e Shërbimit Social
(DSHS) në
Bashki

Çdo
6-mujor

Çdo
6-mujor

Burimet e Afatet
Fondet/
të dhënave
Financimi
Raport i
Çdo
paraqitur
6-mujor
nga ZGJC
Numri i rasteve të refe- në Bashki
528,000
ruar për mbështetje

Treguesit e rezultateve
Numri i rasteve të raportuar

BASHKIA POGRADEC
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Objektivi specifik 2.1: Të gjithë fëmijët romë dhe egjiptianë, djem dhe vajza, në moshë shkollore, përfundojnë

Fusha e ndërhyrjes: Arsimi dhe Promovimi i Dialogut Ndërkulturor

Objektivi specifik : Lehtësimi i mundësive për shfrytëzimin e barabartë të shërbimit të regjistrimit civil dhe drejtësisë
për romët dhe egjiptianët
Masa/Aktiviteti
Aktorët
Treguesit e rezultat- Burimet e Afatet
Fondet/
Monitorimi
eve
të dhënave
Financimi
1.1.6 Mbështetje financiare nga DSHS
Numri i personave
Të dhëna
Çdo
492,000 Drejtoria
Bashkia për analizën e ADN-së Bashkia
përfitues
nga DSHS
6-mujor
e Shërpër familjet rome dhe egjiptia- Pogradec
dhe Drejtobimit Social
Buxheti i dedikuar dhe ria Financës
ne me probleme ekonomike
(DSHS) në
Zyra e
ai i shpenzuar
Bashki
Buxhetit
dhe Financës,
Bashkia
Pogradec
Objektivi 2: Fuqizimi i kapaciteteve për identifikimin e romëve dhe egjiptianëve në rrezik trafikimi si dhe referimin,
mbrojtjen dhe riintegrimin e rasteve të trafikuara.
1.2.1. Përmirësimi i funksionim- DSHS,
Numri i personave në Bashkia, si- Çdo
Drejtoria
it të mekanizmit ekzistues për grupet e
rrezik trafikimi dhe
stemi SIVET 6-mujor
e Shërshkëmbimin e informacionit
menaxviktimave të identifi(sistemi i inbimit Social
nga institucione të ndryshme himit të
kuara të trafikimit, që formacionit
(DSHS) në
288,000
(duke përfshirë informacionin rasteve
janë referuar dhe kanë për viktimat
Bashki
dhe të dhënat e disagreguara
marrë ndihmë (M/F)
e trafikimit)
mbi viktimat prej pakicave
rome dhe egjiptiane)
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Aktorët

Treguesit e rezultateve

Burimet e Afatet Fondet/Fi- Monitorimi
të dhënave
nancimi
2.1.1 Regjistrimi i të Zyra Arsimore 329 fëmijë romë dhe egjipRaport i pa- Çdo
Drejtoria
gjithë fëmijëve romë dhe DSHS
tianë të regjistruar në arsimin raqitur nga 6-mujor
e Shërdhe egjiptianë në
bazë në vitin 2018
DSHS/Zyra
369,600 bimit Social
arsimin parashkol28 fëmijë romë dhe egjiptia- e Arsimit
(DSHS) në
lor dhe arsimin e
në të moshës 3-5 vjeç frekueBashki, Zyra
detyrueshëm
ntues të kopshteve dhe are Arsimit
simit para-shkollor (2018)
në Bashki,
Drejtoria
Numri i djemve dhe vajzave
Arsimore në
rome dhe egjiptiane të regjisPogradec
truar dhe që ndjekin arsimin
parashkollor dhe arsimin e
detyruar.
Ndarja M/F, etnicitet, qytet/
fshat.
2.1.2 Regjistrimi
Bashkia Pogra- Numri i fëmijëve romë dhe
Raport i
Çdo
Drejtoria
i fëmijëve romë
dec, DSHS
egjiptianë të përjashtuar nga paraqitur
6-mujor
e Shërbidhe egjiptianë në
tarifat për ndjekjen e arsimit nga DSHS
132,000 mit Social
arsimin parashparashkollor. Ndarja M/F,
(DSHS) në
kollor dhe atë të
etniciteti; qytet/fshat.
Bashki, Zyra
detyrueshëm duke i
Arsimore,
përjashtuar ata nga
Drejtoria e
garancitë financiare
Arsimit
dhe pagesat për
ushqim.
2.1.3 Rritja e numrit Zyra e Arsimit / Numri i romëve dhe egjiptia- Raport i
Çdo
Drejtoria
të romëve dhe egjip- Bashkia
nëve që punojnë si edukaparaqitur
6-mujor
e Shërtianëve (gra dhe
torë në arsimin parashkollor nga Zyra
bimit Social
burra), që punojnë
dhe si mësues.
e Arsimit/
4,320,000 (DSHS) në
si edukatorë në arNdarja sipas F/M, etnicitetit. Bashkia
Bashki
simin parashkollor
dhe si mësues në arsimin e detyrueshëm

Masa/Aktiviteti

arsimin e detyrueshëm dhe arsimin parashkollor në fund të vitit 2022.

BASHKIA POGRADEC

Faqe 37

2.1.4 Krijimi i pozicioneve ndihmëse
për romët dhe egjiptianët në arsimin
parashkollor dhe
atë bazë (për ndihmë me detyrat e
shtëpisë dhe studimin në klasat e ulta,
1-4)
2.1.5 Sigurimi i transportit falas për në
shkollë dhe kopshte
i fëmijëve romë dhe
egjiptianë, që i kanë
shkollat/ kopshtet
larg (edhe nën 2 km)
për arsye sigurie të
justifikuara
2.1.6 Dhënia e bonusit nga Bashkia për
familjet me fëmijë
që frekuentojnë
klasat nga 6-9 me
qëllim përfundimin e arsimit të
detyrueshëm.

Masa/Aktiviteti

Faqe 38

Çdo vit
(20192022)

Çdo vit
(20192022)

Raportet e
DAR/Zyra
Arsimit në
Bashki

DAR/Zyra e
Numri i nxënësve dhe stuRaportim
Arsimit Bashkia dentëve romë dhe egjiptianë i Zyrës së
përfitues, F/M, etniciteti
Arsimit në
Bashki

DAR, Zyra e
Numri i djemve dhe vajzave
Arsimit Bashkia rome dhe egjiptiane përfiPogradec
tues të transportit falas për
në shkollë
(F/M); grupmosha; etniciteti;
qytet/fshat

Treguesit e rezultateve

1,200,000

3,360,000

DAR/Zyra
e Arsimit
Bashkia

DAR/Zyra
e Arsimit
Bashkia

Burimet e Afatet Fondet/Fi- Monitorimi
të dhënave
nancimi
Zyra e Arsimit / Numri i vajzave dhe djemve Raport i
Çdo
Drejtoria
Bashkia
romë dhe egjiptianë përparaqitur
6-mujor 2,640,000 e Shërbifitues nga mbështetja në kry- nga Zyra
mit Social
erjen e detyrave të shtëpisë e Arsimit/
(DSHS), Zyra
dhe gjatë studimit.
Bashkia
e Arsimit,
Ndarja F/M, etnicitet, qytet/
Drejtoria
fshat
Arsimore.

Aktorët

Objektivi specifik 2.1: Të gjithë fëmijët romë dhe egjiptianë, djem dhe vajza, në moshë shkollore, përfundojnë
arsimin e detyrueshëm dhe arsimin parashkollor në fund të vitit 2022.
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Aktorët

2.1.7 Krijimi i inDAR/Zyra e Arfrastrukturës së
simit Bashkia,
përshtatshme
MASR
në shkolla për të
mundësuar zbatimin
e sistemit pilot për
mensat e shkollave,
që frekuentohen
nga fëmijë romë
dhe egjiptianë
në mënyrë që të
ofrohen vakte ushqimi për të gjithë
fëmijët.

Masa/Aktiviteti

Numri i nxënësve romë dhe
egjiptianë që përfitojnë vakte
falas në shkollë

Numri i shkollave me infrastrukturë të përshtatshme

Treguesit e rezultateve

Burimet e
të dhënave
Raportim
i Zyrës së
Arsimit në
Bashki
Çdo vit
(20192022)

Afatet

Fondet/Fi- Monitorimi
nancimi
DAR/Zyra
e Arsimit
23,760,000 Bashkia

Objektivi specifik 2.1: Të gjithë fëmijët romë dhe egjiptianë, djem dhe vajza, në moshë shkollore, përfundojnë
arsimin e detyrueshëm dhe arsimin parashkollor në fund të vitit 2022.

Fusha e ndërhyrjes: Arsimi dhe Promovimi i Dialogut Ndërkulturor

BASHKIA POGRADEC
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Aktorët

Treguesit e rezultateve

Burimet e
të dhënave
2.1.8 Regjistrimi i
DAR/Zyra e
Numri i personave të moshës Raportim
personave madhorë Arsimit Bashkia mbi 16 vjeç që regjistrohen
i Zyrës së
dhe prindërve romë
në programin e arsimit bazë Arsimit në
dhe egjiptianë, që i
me kohë të pjesshme
Bashki
mungojnë aftësitë
(F/M, etnicitet)
e shkrimit dhe leximit dhe nuk kanë
përfunduar arsimin
e detyrueshëm në
Programin e Arsimit
Bazë me Kohë të
Pjesshme.
2.1.9 Regjistrimi i të MAS/DAR/
Numri i të rejave dhe të rinjve Raportim
rejave dhe të rinjve Zyra e Arsimit romë dhe egjiptianë të regjis- i Zyrës së
romë dhe egjiptianë Bashkia
truar në nivele të ndryshme Arsimit në
në arsimin e lartë të
universitare në universitete
Bashki
të gjitha niveleve në
publike nëpërmjet kuotave
degë të ndryshme
të veçanta (F/M, etniciteti)
nëpërmjet kuotave
universitare

Masa/Aktiviteti

Faqe 40

Çdo vit
(20192022)

Çdo vit
(20192022)

Afatet

1,000,000

Zyra e Arsimit, Bashki/Drejtoria
Arsmore
Pogradec

Fondet/Fi- Monitorimi
nancimi
DAR/Zyra
e Arsimit
1,593,000 Bashkia

Objektivi specifik 2.1: Të gjithë fëmijët romë dhe egjiptianë, djem dhe vajza, në moshë shkollore, përfundojnë
arsimin e detyrueshëm dhe arsimin parashkollor në fund të vitit 2022.

Fusha e ndërhyrjes: Arsimi dhe Promovimi i Dialogut Ndërkulturor
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2.1.12 Përfshirja e
fëmijëve romë dhe
egjiptianë në kampin veror

Bashkia/DSHS

Numri i shkollave të synuara.

Drejtoria
Arsimore Pogradec/ Zyra e
Arsimit Bashki

Numri i fëmijëve romë dhe
egjiptianë të përfshirë

Numri i nxënësve dhe
familjeve të synuara/
ndërgjegjësuara
Numri i fëmijëve romë dhe
egjiptianë në nevojë për
përfshirje

Numri i klasave të synuara.
Ndarja sipas: qytet/fshat

Çdo vit organizim dhe
mbështetje nga bashkia i 1 3 aktiviteteve kulturore

Bashkia/ Zyra
Arsimore/
DSHS

2.1.10 Organizimi i
aktiviteteve ndërkulturore jashtëshkollore për ndërgjegjësimin rreth identitetit
rom dhe atij egjiptian.
2.1.11 Parandalimi
i prirjeve për segregim.

Treguesit e rezultateve

Aktorët

Masa/Aktiviteti

Raportim i
Bashkisë

MASH/
Komisioneri për
Mbrojtje
nga Diskriminimi
(KMD)
Çdo vit
(20192022)

Çdo vit
(20192022)

Burimet e Afatet
të dhënave
Raportim i Çdo vit
Bashkisë
(20192022)

630,000

1,232,000

Bashkia/
DSHS/
Raportim
i grupit të
monitorimit

Zyra e
Arsimit e
Bashkisë /
Drejtoria
Arsimore
(ZA)

Fondet/Fi- Monitorimi
nancimi
Bashkia/
DSHS
3,000,000

Objektivi specifik 2.1: Të gjithë fëmijët romë dhe egjiptianë, djem dhe vajza, në moshë shkollore, përfundojnë
arsimin e detyrueshëm dhe arsimin parashkollor në fund të vitit 2022.

Fusha e ndërhyrjes: Arsimi dhe Promovimi i Dialogut Ndërkulturor

BASHKIA POGRADEC
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Faqe 42

Zyra Arsimore /
Bashkia /
DSHS

2.2.2 Përditësimi i bazës së të dhënave për fëmijët në moshë për
arsimin parashkollor dhe arsimin e
detyrueshëm (përfshirë romët dhe
egjiptianët)

Raport i
Çdo vit
paraqi(2019tur nga
2022)
DSHS/
Zyra e
Arsimit
Pogradec

(M/F, etniciteti,
qytet/fshat).
Baza e të
Raport i
Rregullisht
dhënave e
paraqitur (Çdo
përditësuar
nga DSHS 6-mujor
raportim)

Numri i vajzave
dhe djemve
romë dhe
egjiptianë të
regjistruar çdo
vit në arsimin
fillor

Treguesit e
rezultateve

Fusha e ndërhyrjes: Arsimi dhe Promovimi i Dialogut Ndërkulturor

Zyra Arsimore dhe
DSHS/
Bashki,
qendrat
shëndetesore/
policia

2.2.1 Identifikimi dhe regjistrimi i të
gjithë vajzave dhe djemve romë dhe
egjiptianë në moshë të detyrueshme
shkollore në shkollë, nëpërmjet grupeve shumë-sektoriale të punës në
nivel vendor

Aktorët

492,800

616,000

Drejtoria
e Shërbimit Social
(DSHS) në
Bashki, Zyra
Arsimore,
Drejtoria e
Arsimit

Drejtoria
e Shërbimit Social
(DSHS) në
Bashki,
Drejtoria
Arsimore në
Pogradec

Burimet Afatet
Fondet/ Monitorimi
e të dhëFinancimi
nave
Objektivi specifik 2: Të forcohet bashkëveprimi i shkollës me shërbimet sociale, për adresimin e rasteve të fëmijëve
romë dhe egjiptianë me probleme sociale-ekonomike.

Masa/Aktiviteti

Fusha e ndërhyrjes: Arsimi dhe Promovimi i Dialogut Ndërkulturor
PLANI VENDOR PËR INTEGRIMIN E PAKICAVE ROME DHE EGJIPTIANE 2019-2022

2.2.4 Organizimi i takimeve periodike me prindër romë dhe egjipianë
në vendbanimet e tyre për çështje
që lidhen me rëndësinë e arsimit të
detyrueshëm.

Zyra e Arsimit

2.2.3 Identifikimi i vajzave dhe djemve
romë dhe egjiptianë, që mungojnë në
sistemin e arsimit parashkollor dhe atë
të detyrueshëm për të siguruar regjistrimin e tyre

Drejtoria
Arsimore,
Zyra e
Arsimit /
Bashkia

NjMF,
Bashkia
Pogradec

Aktorët

Masa/Aktiviteti

Numri i
prindërve romë
dhe egjiptianë që kanë
marrë pjesë
në fushatat
ndërgjegjësuese

(F/M, etniciteti)
Numri i vizitave
derë më derë
të kryera nga
psikologu, punonjësi social
ose nga mësuesit ndihmës

Numri i
fëmijëve romë
dhe egjiptianë
të identifikuar
që mungojnë
në sistemin
e arsimit parashkollor
dhe në atë të
detyrueshëm

Treguesit e
rezultateve

Raport
i shkollave/
Drejtoria
Arsimore
në Pogradec/
Bashkia

Çdo vit
(20192022)
739,200

Burimet Afatet
Fondet/
e të dhëFinancimi
nave
ROMALB/ Çdo 3-muRaport i
jor
paraqitur
nga Zyra
369,600
e Arsimit/
Bashkia

Drejtoria
e Shërbimit Social
(DSHS) /
Zyra e Arsimit, Drejtoria Arsimore.

Drejtoria
e Shërbimit Social
(DSHS) në
Bashki

Monitorimi

BASHKIA POGRADEC

Faqe 43

Faqe 44

Treguesit e
rezultateve

2.3.1 Ngritja e ekipit të vijueshmërisë
dhe ndihmesës në çdo shkollë për
fëmijët romë dhe egjiptianë (drejtor
shkolle, mësues kujdestar, psikolog, punonjës social, ndërmjetësues komuniteti) për të ndihmuar në përmirësimin
e rezultateve në shkollë.
Numri i ekipeve
të ngritura në
shkollat me
nxënës romë
dhe egjiptianë

Numri i
fëmijëve romë
Zyra e Arsi- dhe egjiptianë
mit,
të asistuar
(sipas gjinisë,
Bashkia
klasës etj)
Pogradec

Njësitë
Administrative,

Drejtoria
Arsimore,
Shkollat,

Raportim Çdo vit
i Zyrës së (2019Arsimit
2022)
në Bashki

554,400

DAR/Zyra
e Arsimit
Bashkia

Drejtoria
Arsimore/
Zyra e Arsimit Bashki

Çdo vit
(20192022)
246,400

Fondet/ Monitorimi
Financimi

Afatet

(F/M, Ndarja
sipas: etnicitetit, qytet/fshat)
Objektivi specifik 3: Përmirësimi i rezultateve në mësime të fëmjëve romë dhe egjiptianë

Aktorët

Burimet
e të dhënave
2.2.5 Referimi i familjeve të fëmijëve,
Drejtoria
Numri i familje- Drejtorisë
që braktisin shkollën ose që rrezikojnë Arsimore/ ve të referuara Arsimore
të braktisin arsimin e detyrueshëm, në Zyra e Arsi- në shërbimet
/Zyra Arshërbimet e mbrojtjes sociale dhe buri- mit Bashki e mbrojtjes
simit në
met e tjera të mbështetjes.
sociale ose në Bashki
burimet e tjera
të mbështetjes
për fëmijët
që braktisin
shkollën.

Masa/Aktiviteti

Fusha e ndërhyrjes: Arsimi dhe Promovimi i Dialogut Ndërkulturor

PLANI VENDOR PËR INTEGRIMIN E PAKICAVE ROME DHE EGJIPTIANE 2019-2022

DAR/Zyra
e Arsimit
Bashkia,
Qendra
Komunitare

Numri i pjesëmarrësve në to
Numri i
nxënësve romë
dhe egjiptianë
të ndihmuar
për realizimin
e detyrave të
shtëpisë

Treguesit e
rezultateve
Çdo vit
(20192022)

Afatet

Raportim Çdo vit
i Zyrës së (2019Arsimit
2022)
në Bashki

Burimet
e të dhënave
Shkollat që Numri i
Raportim
kanë raste nxënësve romë i Zyrës së
të tilla,
dhe egjiptianë Arsimit
Drejtoria
të promovuar. në Bashki
Arsimore,
Zyra e Arsimit Bashki
Numri i akPogradec
tiviteteve/
ngjarjeve promovuese

Aktorët

Objektivi specifik4: Përmirësimi i dialogut ndërkulturor dhe mirëkuptimit të përbashkët

2.3.3 Mbështetja për arritje më të mira
akademike për fëmijët romë dhe egjiptianë përmes mbështetjes në realizimin
e detyrave të shtëpisë

2.3.2 Promovimi i rasteve të
suksesshme të nxënësve më të mirë
romë dhe egjiptianë

Masa/Aktiviteti

Fusha e ndërhyrjes: Arsimi dhe Promovimi i Dialogut Ndërkulturor

Drejtoria Arsimore, Zyra
e Arsimit
Bashkia

7,318,080 DAR/Zyra
e Arsimit
Bashkia

960,000

Fondet/ Monitorimi
Financimi

BASHKIA POGRADEC

Faqe 45

Faqe 46

Fusha e ndërhyrjes: Arsimi dhe Promovimi i Dialogut Ndërkulturor

Bashkia,
Numri i eventeOSHC,
ve/aktiviteteve
Qendra ko- dhe qëllimi
munitare
Numri indikativ
i pjesëmarresve
në çdo aktivitet

2.4.2Aktivitete për promovimin e identitetit, vlerave kulturore të pakicave
rome dhe egjiptiane dhe gjithpërfshirjes37

Raportim Çdo vit
i Bashkisë (2019/ Publi2022)
kime në
faqen
zyrtare,
OSHC,
projekte
të donatorëve

Burimet Afatet
e të dhënave
Numri indikativ Raportim Çdo vit
i pjesëmarrësve i Bashkisë (2019ne eventet /
2022)
aktivitetet e
kryera

Treguesit e
rezultateve

Bashkia/
DAR,
Shkollat,
Qendra
komunitare

Aktorët

2.4.1 Organizimi i Javës së Kulturës
Rome (2-8 Prill) dhe kthimi në një traditë të përvitshme, dita e 24 Qershorit
(Dita e Egjiptianëve), si dhe aktivitete
gjatë vitit.

Masa/Aktiviteti

Fusha e ndërhyrjes: Arsimi dhe Promovimi i Dialogut Ndërkulturor

Raporti vjetor i grupit
3,460,000 të monitorimit të Planit
të Veprimit

2,660,000

Bashkia /
DSHS/DAR

Fondet/ Monitorimi
Financimi

PLANI VENDOR PËR INTEGRIMIN E PAKICAVE ROME DHE EGJIPTIANE 2019-2022

2.4.3 Promovimi i talenteve në art
(këngë dhe instrumenta muzikorë),
zeje në aktivitete social-kulturore.

Masa/Aktiviteti

Numri i
fëmijëve të
promovuar në
median vendore

Numri i fëmijëve pjesëmarrës

Treguesit e
rezultateve

Burimet
e të dhënave
Bashkia/
Numri i fëmiBashkia
Qendra
jëve të identifi- / Qendra
sociale
kuar si talente Sociale
komuninë aktivitetet e / Media
tare, media kryera
vendore
vendore/
Numri i aktivDAR
iteteve promovuese

Aktorët
Çdo vit
(20192022)

Afatet
Raporti vjetor i grupit
3,000,000 të monitorimit të Planit
të Veprimit

Fondet/ Monitorimi
Financimi

BASHKIA POGRADEC

Faqe 47

Aktorët

Faqe 48

Bashkia

Studimi i përgatitur

Numri i
bashkëpunimeve/nismave të
përbashkëta/
aktiviteteve

Numri i
aktorëve
pjesëmarrës

Formati i platformës

Treguesit e
rezultateve

Raporti i
Bashkisë

Burimet
e të dhënave
Bashkia
/ OSHC /
donatore

2020

Çdo vit
(20192022)

Afatet

500,000

862,400

Aktorët

Treguesit e rezultateve Burimet e
Afatet
të dhënave

Fondet/
Monitorimi
Financimi

37 Aktivitete në datën 1 Qershor-dita ndërkombëtare e fëmijëve, 17 Tetor – dita botërore kundër varfërisë, 10 Dhjetor-Dita botërore e tolerancës

Objektivi specifik 1: Rritja e aksesit të pakicave rome dhe egjiptiane më shërbimet e kujdesit shëndetësor

Masa/Aktiviteti

Raporti vjetor i grupit
të monitorimit të Planit
të Veprimit

Raporti vjetor i grupit
të monitorimit të Planit
të Veprimit

Fondet/ Monitorimi
Financimi

Fusha e ndërhyrjes: Kujdesi Shëndetësor
Qëllimi strategjik 3: Rritja e jetëgjatësisë dhe ulja e sëmundshmërisë së popullatës rome dhe egjiptiane

2.4.5 Ngritja e një qendre kulturore
(studimi i fizibilitetit)

2.4.4 Ngritja e një platforme bashkëpu- Bashkia
nimi dhe koordinimi midis organizatave të shoqërisë civile, Bashkisë dhe donatorëve dhe aktorëve të tjerë vendorë,
që promovojnë dialogun ndërkulturor

Masa/Aktiviteti

Fusha e ndërhyrjes: Arsimi dhe Promovimi i Dialogut Ndërkulturor

PLANI VENDOR PËR INTEGRIMIN E PAKICAVE ROME DHE EGJIPTIANE 2019-2022

Numri i personave R/E
që kanë bërë check up.
3.1.2 Depistim çdo vit i zonave DRSH /
Numri i fëmijëve romë
ku jetojnë familjet rome dhe
Qendra dhe egjiptiane që kanë
egjiptiane per identifikimin e Shënde- bërë vaksinat në vitin e
fëmijëve të pavaksinuar
tësore
raportimit (F/M).
Numri i fëmijëve romë
dhe egjiptiane që kanë
bërë vaksinat përkundrejt numrit të përgjithshëm të fëmijëve.
3.1.3 Krijimi dhe përditësimi
Qendra Evidenca për sëmuni bazës së të dhënave për sëShënde- dshmërinë e anëtarëve
mundshmërinë e romëve dhe tësore
R&E
egjiptianëve

DRSH /
Numri i personave romë
Qendra dhe egjiptianë të vizituar
Shënde- në vitin e raportimit
tësore
Numri i të sëmurëve
kronikë romë dhe egjiptianë

3.1.1 Kontrolle periodike në
terren dhe informim i komuniteteve mbi kontrollin
shëndetësor bazë, shërbimin
falas dhe kontrollin periodik
(check-up)

Raportim
nga Qendra
Shëndetësore

Raport i
paraqitur
nga DSHS

Raport i
paraqitur
nga DSH
Publik /
Bashkia

Çdo vit
(20192022)

Çdo vit
(20192022)

Çdo vit
(20192022)

Treguesit e rezultateve Burimet e
Afatet
të dhënave

Aktorët

Masa/Aktiviteti

492,800

369,600

443,520

DRSH / Qendra Shëndetësore/
Bashkia

DRSH / Qendra Shëndetësore/
Bashkia

DRSH / Qendra Shëndetësore/
Bashkia

Fondet/
Monitorimi
Financimi

Fusha e ndërhyrjes: Kujdesi Shëndetësor
Qëllimi strategjik 3: Rritja e jetëgjatësisë dhe ulja e sëmundshmërisë së popullatës rome dhe egjiptiane

BASHKIA POGRADEC

Faqe 49

Faqe 50

Qendra
Shëndetësore
/ Qendra
komunitare /
Zyra e
Punës

3.1.4 Evidentimi i romëve dhe
egjiptianeve pa kartë shëndeti
dhe ofrimi i mbështetjes për
pajisjen me kartë shëndeti

Numri i personave romë
dhe egjiptianë të identifikuar me mungesë të
kartës së identitetit.
Numri i personave të
pajisur me kartë shëndeti.
% e romëve dhe egjiptianeve te pajisur me
kartë shëndeti në raport
me numrin e anëtarëve
të komuniteteve, që
jetojnë ne bashki

Qendra
Çdo vit
Shëndetëso- (2019re / Qendra 2022)
komunitare
/Zyra e
Punës

Treguesit e rezultateve Burimet e
Afatet
të dhënave
295,680

DRSH / Qendra Shëndetësore/
Bashkia / Raporti vjetor
i grupit të
monitorimit

Fondet/
Monitorimi
Financimi

Fusha e ndërhyrjes: Kujdesi Shëndetësor
Qëllimi strategjik 3: Rritja e jetëgjatësisë dhe ulja e sëmundshmërisë së popullatës rome dhe egjiptiane

Aktorët

Masa/Aktiviteti

Fusha e ndërhyrjes: Kujdesi Shëndetësor
Qëllimi strategjik 3: Rritja e jetëgjatësisë dhe ulja e sëmundshmërisë së popullatës rome dhe egjiptiane

PLANI VENDOR PËR INTEGRIMIN E PAKICAVE ROME DHE EGJIPTIANE 2019-2022

Aktorët

Treguesit e rezultateve Burimet e
Afatet
të dhënave

Fondet/
Monitorimi
Financimi

3.2.1 Sigurimi i diagnostikimit bazë dhe ndihma e parë
nëpërmjet ekipeve mjekësore
të lëvizshme për romët dhe
egjiptianët, të cilët nuk mbulohen nga sistemi bazë (që
nuk kanë dokumente personale/vërtetimi i banimit ose
sigurimi shëndetësor)

DSHP /
Qendra
shëndetësore/
ndërmjetës

Faqe 51

Numri i vizitave në
vendbanimet e pakicave
rome dhe egjiptiane.

Ndarja F/M; grupmosha;
etniciteti; qytet/fshat

Numri i romëve dhe
egjiptianëve marrës të
informacionit (përfshirë
atë për çështje fizike,
mendore dhe të shëndetit riprodhues, SST-të,
vaksinimin e fëmijëve
0-14 vjeç, përdorimit të
drogës etj.) dhe shërbimeve nga ekipet mjekësore të lëvizshme.

Raportim
Çdo vit
nga DSHP
(2019/ Qendra
2022)
shëndetësore / Bashkia

1,800,000

DSHP / Qendra Shëndetësore/
Bashkia / Raporti vjetor
i grupit të
monitorimit

3.1.5 Vendosja e bashkëpuni- Bashkia, Numri i bashkëpuniRaportim
20193,000,000 DSHP / Qenmit dhe nxitësve për katedrat DSHP
meve
nga DSHP / 2020
dra Shënuniversitare mjekësore, që të
Bashkia
detësore/
Numri i nismave
ndërmarrin punë në terren
Bashkia / Ranë ndihmë të komuniteteve
porti vjetor
Numri i personave të
rome dhe egjiptiane (ekipe
i grupit të
vizituar dhe këshilluar
mjekësore dhe studentë të
monitorimit
mjekësisë për të ofruar vizita
falas)
Objektivi 2: Përmirësimi i informimit dhe promocionit shëndetësor për shërbimet e disponueshme të kujdesit shëndetësor për romët dhe egjiptianët.

Masa/Aktiviteti

BASHKIA POGRADEC

Faqe 52

DSHP /
Qendra
komunitare /
ndërmjetës
DSHP /
Qendra
komunitare /
ndërmjetës
DSHP /
Qendra
komunitare /
ndërmjetës
DSHP /
Qendra
komunitare /
ndërmjetës

3.2.2 Organizimi i sesioneve
informuese mbi strukturat
shëndetësore dhe shërbimet
e ofruara

3.2.3 Rekrutimi dhe trajnimi
i romëve dhe egjiptianëve si
ndërmjetësues për shtrirjen e
shërbimeve shëndetësore.

3.2.4 Përgatitja e të dhënave
të thjeshta dhe materialeve
promocionale për çështjet
shëndetësore, edhe në gjuhën
rome dhe me figura

3.2.5 Organizimi i fushatave
ndërgjegjësuese mbi punët
me rrezik për shëndetin dhe
masat parandaluese per pakicat rome dhe egjiptiane të
përfshirë në punë informale.

Raportim
nga DSHP
/ Qendra
komunitare
/ Bashkia

Raportim
nga DSHP
/ Qendra
komunitare
/ Bashkia

Numri i fushatave të
ndërmara
Numri i personave të
synuar
Ndryshimi i nivelit të njohurive dhe
ndërgjegjegjësimit

Raportim
nga DSHP
/ Qendra
komunitare
/ Bashkia

Numri i materialeve
Materialet
promocionale përgapromociotitur në gjuhën rome
nale
dhe/ose përfshirë figura
(ilustrime)

Numri i romëve dhe
egjiptianëve të rekrutuar
dhe të trajnuar si ndërmjetësues

Numri i takimeve në
komunitet
Numri i anëtarëve pjesëmarrës.

20192022

Çdo vit
(20192022)

Çdo vit
(20192022)

Çdo vit
(20192022)

Treguesit e rezultateve Burimet e
Afatet
të dhënave

Fusha e ndërhyrjes: Punësimi e Formimi Profesional (AFP)

Aktorët

Masa/Aktiviteti

960,000

900,000

1,396,800

184,800

DSHP / Qendra Shëndetësore/
Bashkia / Raporti vjetor
i grupit të
monitorimit
DSHP / Qendra Shëndetësore/
Bashkia / Raporti vjetor
i grupit të
monitorimit
DSHP / Qendra Shëndetësore/
Bashkia / Raporti vjetor
i grupit të
monitorimit
DSHP / Qendra Shëndetësore/
Bashkia / Raporti vjetor
i grupit të
monitorimit

Fondet/
Monitorimi
Financimi
PLANI VENDOR PËR INTEGRIMIN E PAKICAVE ROME DHE EGJIPTIANE 2019-2022

4.1.2 Kryerja e
punëve komunitare
(Program nxitjeje
punësimi)

Zyra e
Punës /
Bashkia/
DSHS/

(Punëkërkues të papunë,
F/M, sipas grup-moshës, të
punësuar nëpërmjet ZP.
Numri i punëve komunitare
të kryera

punësohen dhe numri
i personave që arrijnë
të vazhdojnë të jenë të
punësuar përpos përfundimit të programit.

Raportim
i Zyrës së
Punës /
Bashkia

Çdo vit 4,500,000 Zyra e Punës / Bashkia
(2019/ DSHS, Raporti vjetor
2022)
i grupit të monitorimit

Qëllimi strategjik 4: Krijimi i mundësive të barabarta për punësimin formal të romëve dhe egjiptianëve.
Masa/Aktiviteti
Aktorët Treguesit e rezultateve
Burimet e Afatet Fondet/
Monitorimi
të dhënave
Financimi
Objektivi specifik 4.1: Rritja e aksesit të romëve dhe egjiptianëve në formimin profesional dhe në programet e nxitjes
të punësimit.
4.1.1 Mbështetja
Zyra e
Numri i romëve dhe egjipRaportim
Çdo vit 6,900,000 Zyra e Punës / Bashkia
e pjesëmarrjes së
Punës / tianëve (M/F) që përfshihen i Zyrës së
(2019/ DSHS, Raporti vjetor
romëve dhe egjiBashkia/ në PNP (sipas programit
Punës
2022)
i grupit të monitorimit
ptianëve në proDSHS
dhe si përqindje e të gjithë
gramet e nxitjes së Dhoma e pjesëmarrësve),
punësimit (PNP).
Tregtisë Numri i personave që

BASHKIA POGRADEC

Faqe 53

Faqe 54

DSHS,
Zyra Arsimore,
Qendra
komunitare

Numri i personave të këshil- Raportim
Çdo vit 600,000
luar (të paktën 1 trajnim/
nga qendra (2019këshillim i organizuar) në vit komuni2022)
tare/DSHS
(Bashkia)

Fusha e ndërhyrjes: Punësimi e Formimi Profesional (AFP)

4.1.4 Trajnime dhe
këshillime për
zhvillimin e aftësive
të jetës me fokus
të rinjtë romë dhe
egjiptianë në qendrën komunitare

(M/F), etniciteti; qytet/fshat
Zyra e Punës / Bashkia
/ DSHS, Raporti vjetor
i grupit të monitorimit

Qëllimi strategjik 4: Krijimi i mundësive të barabarta për punësimin formal të romëve dhe egjiptianëve.
Masa/Aktiviteti
Aktorët Treguesit e rezultateve
Burimet e Afatet Fondet/
Monitorimi
të dhënave
Financimi
4.1.3 Pjesëmarrja
Zyra e
Numri i romëve dhe egjipRaportim
Çdo vit 1,440,000 Zyra e Punës / Bashkia
falas (aty ku nuk
Punës / tianëve (meshkuj dhe
i Zyrës së
(2019/ DSHS, Raporti vjetor
është e garantuar) Bashkia/ femra), të cilët përfundojnë Punës /
2022)
i grupit të monitorimit
e romëve dhe
DSHS/
kurset e formimit profesio- Bashkia
egjiptianëve në
Qendra nal.
formimin profesio- Rajonale (F/M, grupmosha; etniciteti;
nal publik, në kurse e Formi- qytet/fshat)
profesionesh të
mit Prokërkuara në tregun fesional
e punës
Numri i romëve dhe egjiptianëve (M/F), të cilët përfundojnë kurset e formimit
profesional dhe që arrijnë të
punësohen ose vetëpunësohen.

Fusha e ndërhyrjes: Punësimi e Formimi Profesional (AFP)
PLANI VENDOR PËR INTEGRIMIN E PAKICAVE ROME DHE EGJIPTIANE 2019-2022

4.2.1 Vëmendje dhe Këshilli
prioritizim i punësi- Bashkiak
mit të romëve dhe / DSHS
egjiptianëve aplikantë për pozicione
vakante në administratë dhe shërbime të bashkisë
sipas kritereve të
shpalluara dhe
kuadrit ligjor

Vendosja e kuotave dhe
rritje me 5% e numrit të
personave të punësuar çdo
vit për periudhën e zbatimit
të Planit të Veprimit

Objektivi 4.2:Krijimi i vendeve të reja të punës
Bashkia
/ DSHS /
Drejtoria e
Burimeve
Njerëzore
(DBNJ)

Çdo vit Nuk ka
(2019- kosto
2022) shtesë

Bashkia/DSHS/ DBNJ

Qëllimi strategjik 4: Krijimi i mundësive të barabarta për punësimin formal të romëve dhe egjiptianëve.
Masa/Aktiviteti
Aktorët Treguesit e rezultateve
Burimet e Afatet Fondet/
Monitorimi
të dhënave
Financimi
4.1.5 PromoviBashkia/ Numri i rasteve të promoRaportim
Çdo vit 277,200
Bashkia/Zyra e Punës/
mi i rasteve të
DSHS /
vuara
nga Qendra (2019Raporti vjetor i grupit
suksesshme të
Qendra
Komunita- 2022)
të monitorimit
personave romë
komunire/ DSHS
dhe egjiptianë të
tare/Zyra
(Bashkia)
punësuar përmes
e Punës
programeve të
nxitjes së punësimit.

BASHKIA POGRADEC

Faqe 55

Qëllimi strategjik 4: Krijimi i mundësive të barabarta për punësimin formal të romëve dhe egjiptianëve.
Masa/Aktiviteti
Aktorët Treguesit e rezultateve
Burimet e Afatet Fondet/
Monitorimi
të dhënave
Financimi
4.2.2 Krijimi i proBashkia / Numri i romëve dhe egjipBashkia /
Çdo vit 4,500,000 Bashkia/DSHS/ DBNJ
gramit të punëve
Drejtoria tianëve të përfshirë në
DSHS
(2019në komunitet – in- e Progra- punët në komunitet
2022)
vestime publike
mimit
duke përfshirë për- dhe
fitues nga skema
Zhvile NE, si dhe romë
limit/
dhe egjiptianë
DSHS/
Donatorë/
Sektori
Privat
4.2.3 Ofrimi i
Bashkia/ Numri i granteve të ofruara Bashkia /
Çdo vit 1,800,000 Bashkia/DSHS/ Ragranteve të vogla
Drejtoria
e
(2019porti vjetor i grupit të
Projekte Fondi i granteve (në lekë)
me qëllim nxitjen
Buxhetit
e
2022)
monitorimit
të dona- Numri i romëve dhe egjipe punësimit dhe
Financës
/
torëve
tianëve te punësuar / ose
formalizimin e
DSHS
formalizuar
punëve (përfshirë
artizanët), me fokus
gratë, të rinjtë romë
dhe egjiptianë
4.2.4 Lehtësimi dhe Bashkia/ Numri i ndërmarrjeve soBashkia /
Çdo vit 3,000,000 Bashkia/DSHS/ Rambështetja e ndër- Projekte ciale ose bizneseve që janë Drejtoria e (2019porti vjetor i grupit të
marrjeve sociale që të dona- mbështetur (lehtësuar) nga Buxhetit e 2022)
monitorimit
kanë synim punësi- torëve
Bashkia
Financës /
min e romëve dhe
DSHS
egjiptianëve.
Numri i personave romë dhe
egjiptianë të punësuar
PLANI VENDOR PËR INTEGRIMIN E PAKICAVE ROME DHE EGJIPTIANE 2019-2022
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Qëllimi strategjik 4: Krijimi i mundësive të barabarta për punësimin formal të romëve dhe egjiptianëve.
Masa/Aktiviteti
Aktorët Treguesit e rezultateve
Burimet e Afatet Fondet/
Monitorimi
të dhënave
Financimi
4.2.5 Promovimi i
Bashkia / Numri i personave të proBashkia /
2019- 277,200
Bashkia (fondet e
shembujve pozitivë DSHS
movuar
DSHS
2022
veta) / projekte të
të punësimit të
investimeve nga doromëve dhe egjipnatorë
tianëve

Fusha e ndërhyrjes: Punësimi e Formimi Profesional (AFP)

BASHKIA POGRADEC
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Transferimi i godinave Bashkia /
në pronësi të Bashkisë DSHS
për t’i hapur rrugë
përmirësimit të godinave nëpërmjet projekteve/ aplikimeve në
kuadër të programeve
të strehimit social

20192020

123,200

Bashkia /
DSHS, Raporti vjetor
i grupit të
monitorimit

Qëllimi strategjik 5: Përmirësimi i kushteve të banimit dhe infrastrukturës urbane të zonave të banimit të romëve dhe

Fusha e ndërhyrjes: Strehimi dhe integrimi urban

5.1.1 Sigurimi i ndërveprimit me
Qeveria /
institucionet qendrore dhe minisBashkia/
tritë e linjës për të kryer transferimin e godinave në zonën e Gurit
të Kuq (godinë në pronësi të ALB
Miniera ku jetojnë 40 famije rome /
egjiptiane) dhe në zonën e Kabashit
(godinë e repartit ushtarak ku jetojnë 17 familje rome /egjiptiane)

Qëllimi strategjik 5: Përmirësimi i kushteve të banimit dhe infrastrukturës urbane të zonave të banimit të romëve dhe
egjiptianëve
Masa/Aktiviteti
Aktorët Treguesit e rezultateve Burimet e Afatet Fondet/
Monitorimi
të dhënave
Financimi
Objektivi specifik 5.1: Rritja e aksesit të romëve dhe egjiptianëve në programet e strehimit social

Fusha e ndërhyrjes: Strehimi dhe integrimi urban

Qëllimi strategjik 4: Krijimi i mundësive të barabarta për punësimin formal të romëve dhe egjiptianëve.
Masa/Aktiviteti
Aktorët Treguesit e rezultateve
Burimet e Afatet Fondet/
Monitorimi
të dhënave
Financimi
4.2.6 Krijimi i një
Bashkia Studim mbi krijimin e tregut Bashkia /
2021
5,000,000 Bashkia (fondet e
tregu publik për
/ DrejDrejtoria
veta) / projekte të
tregtim të rrobave toria e
e Aseteinvestimeve nga dotë përdorura
Aseteve/
ve dhe
natorë
PlaniDrejtoria e
fikimit
Planifikimit
Urban/
Urban
DSHS

Fusha e ndërhyrjes: Punësimi e Formimi Profesional (AFP)
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Bashkia/
Drejtoria
e Planifikimit dhe
Zhvillimit
Urban /
DSHS/

Aktorët

5.1.3 Dhënia e granteve të vogla për Bashkia
përmirësimin e kushteve të banesave të romëve dhe egjiptianëve (si
dhe pajisjet hidrosanitare ose ndërtimet e reja) në NJA Buçimas, NJA
Çërravë dhe zonat e tjera.

5.1.2 Ofrimi i ndihmës nga Bashkia
për familjet rome dhe egjiptiane
për përmirësimin e kushteve të
banesave nëpërmjet aplikimeve
çdo vit për financim nga programet
e strehimit social

egjiptianëve
Masa/Aktiviteti
Treguesit e rezultateve Burimet e
të dhënave
Numri i projekteve
Raportim i
/ aplikimeve të përBashkisë/
gatitura çdo vit nga
Drejtoria e
Bashkia
Zhvillimit
Urban/
DSHS
Numri i projekteve të
miratuara per financim nga MFE
Numri i granteve
Raportim
nga BashFondi në lekë
kia / DSHS
Numri i banesave të
përmirësuara
Çdo vit 4,500,000
(20192022

Fondet/
Financimi
Çdo vit 40,600,000
(20192022)

Afatet

Bashkia /
DSHS, Raporti vjetor
i grupit të
monitorimit

Bashkia /
DSHS, Raporti vjetor
i grupit të
monitorimit

Monitorimi

BASHKIA POGRADEC
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Qëllimi strategjik 5: Përmirësimi i kushteve të banimit dhe infrastrukturës urbane të zonave të banimit të romëve dhe
egjiptianëve
Masa/Aktiviteti
Aktorët Treguesit e rezultateve Burimet e Afatet Fondet/
Monitorimi
të dhënave
Financimi
5.1.4 Planifikimi dhe kryerja e
Bashkia / Numri i projekteve
Drejtoria e Çdo vit 62,014,822 Bashkia /
investimeve për përmirësimin e
Drejtoria për ndërhyrje dhe
Zhvillimit (2019DSHS, Rainfrastrukturës urbane (sistemi i
e Plani- përmirësim të infraUrban/
2022)
porti vjetor
furnizimit me ujë, rrugë dhe trotua- fikimit e strukturës urbane të
DSHS
i grupit të
re, sistemi i mbledhjes së mbetjeve Zhvillimit zonave të banimit me
monitoriurbane)
Urban / përqendrim R&E
mit
Drejtoria
e BuxheFondi i investimit ne
tit/Financës/ lekë
DSHS
Numri i familjeve me
ndikim pozitiv (përfituese)
5.1.5 Fushatë informimi dhe
Bashkia / Numri i takimeve inRaportim i Çdo vit 366,960
Bashkia
ndërgjegjësimi rreth programeve të DSHS
formuese
Bashkisë
(2019/ DSHS /
strehimit social dhe mënyrat e apli2022)
Sektori i
kimit për romët dhe egjiptianët
strehimit,
Numri i personave
Raporti vjeromë dhe egjiptianë
tor i grupit
të informuar
të monitorimit

Fusha e ndërhyrjes: Strehimi dhe integrimi urban
PLANI VENDOR PËR INTEGRIMIN E PAKICAVE ROME DHE EGJIPTIANE 2019-2022
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Qëllimi strategjik 5: Përmirësimi i kushteve të banimit dhe infrastrukturës urbane të zonave të banimit të romëve dhe
egjiptianëve
Masa/Aktiviteti
Aktorët Treguesit e rezultateve Burimet e Afatet Fondet/
Monitorimi
të dhënave
Financimi
5.1.6 Ofrim mbështetjeje për
Bashkia / Numri i personave
Raportim i Çdo vit 667,200
Bashkia
plotësimin e dokumentacionit në
DSHS
rome dhe egjiptianë
Bashkisë
(2019/ DSHS /
programet e strehimit social (dhe
të mbështetur
2022)
Sektori i
bonus qeraje)
strehimit,
Raporti vjetor i grupit
të monitorimit
5.1.7 Krijimi i një baze të dhënash
Bashkia / Bazë të dhënash e
Raportim i Çdo vit 266,880
Bashkia
(sistemi) për regjistrimin/përditësi- DSHS
krijuar
Bashkisë
(2019/ DSHS /
min lidhur me kushtet e banimit
2022)
Sektori i
dhe nevojat për strehim, listën e të
strehimit,
pastrehëve romë dhe egjiptianë
Raporti vjetor i grupit
të monitorimit

Fusha e ndërhyrjes: Strehimi dhe integrimi urban

BASHKIA POGRADEC
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Fusha e ndërhyrjes: Strehimi dhe integrimi urban
Qëllimi strategjik 5: Përmirësimi i kushteve të banimit dhe infrastrukturës urbane të zonave
egjiptianëve
Masa/Aktiviteti
Aktorët Treguesit e rezultateve Burimet e Afatet
të dhënave
5.1.8 Ndërtimi i banesave sociale
Qeveria / Numri i banesave
Raportim i 2022
Bashkia sociale të ndërtuara
Bashkisë

5.1.9 Ofrimi i ndihmës për familjet
rome dhe egjiptiane, që nuk kanë
mundësi të paguajnë qeranë e strehimit social përfshirë referimin për
punësimin dhe shërbimet e tjera
përkatëse
5.1.10 Fuqizimi i mekanizmave konsultues me pakicat rome dhe egjiptiane mbi çështjet e përmirësimit të
infrastrukturës

Bashkia

Bashkia /
Drejtoria
e Planifikimi dhe
Zhvillimit
Urban /
DSHS
5.1.11 Përditësimi i hartave të vend- Bashkia /
banimeve me përqendrim të lartë
Drejtoria
të pakicave rome dhe egjiptiane
e Planifidhe përgatitja e fishë-projekteve
kimi dhe
nga Bashkia sipas të dhënave të
Zhvillimit
përditësuara dhe prioriteteve
Urban /
DSHS

Faqe 62

Numri i familjeve
rome dhe egjiptiane
përfituese
Numri i familjeve përfituese nga pagesat e
bonos së strehimit

Raportim i Çdo vit
Bashkisë
(20192022)

Numri i takimeve kon- Raportim i Çdo vit
sultuese me pakicat
Bashkisë
(20192022)

Harta e vendbanimeve dhe identifikimi i
nevojave i kryer.
Fishat e projekt-investimeve përgatitur dhe
miratuar.
Buxheti i dedikuar dhe
shpenzuar

Raportim
Bashkisë

Çdo vit
(20192022)

të banimit të romëve dhe

Fondet/
Financimi
78,720,000

266,880

222,400

667,200

Fusha e ndërhyrjes: Mbrojtja Sociale
Qëllimi strategjik 6: Përmirësimi i përfshirjes së anëtarëve të pakicave rome dhe egjiptiane në programet e
mbrojtjes sociale
Masa/Aktiviteti
Aktorët
Treguesit e rezultat- Burimet Afatet Fondet/
Monitorimi
eve
e të dhëFinancimi
nave
Objektivi specifik 6.1: Rritja e aksesit të romëve dhe egjiptianëve në programet e strehimit social

Bashkia /
DSHS

Bashkia
/ DSHS /
Qendra komunitare /
MSHCS

6.1.3 Trajnime të administratorëve
socialë lidhur me shërbimet sociale,
legjislacionin, dhe fusha të tjera me
rëndësi

Bashkia /
Drejtoria e
Planifikimit
dhe Zhvillimit Urban
/ DSHS

6.1.2 Ofrimi i mbështetjes në
plotësimin e formularëve për
ndihmë ekonomike, pensione sociale, pagesë papunësie, pagesë
paaftësie)

Bashkia /
DSHS

Numri i personave
romë dhe egjiptianë
të informuar
Numri i rasteve të
asistuar
Numri i aplikimeve
të realizuara
Numri i aplikimeve
të suksesshme
Numri i trajnimeve
Numri i personave
(staf i Bashkisë ) të
trajnuar

Çdo vit
(20192022)

RaporÇdo vit
tim nga (2019Bashkia / 2022
DSHS

Raportim i
Bashkisë/ /
DSHS

Bashkia / Çdo vit
DSHS
(20192022

Bashkia /
DSHS

Numri i fushatave

140,000

667,200

667,200

Bashkia /
DSHS

Bashkia /
DSHS

Bashkia /
DSHS, Raporti vjetor
i grupit të
monitorimit

Bashkia /
DSHS, Raporti vjetor
i grupit të
monitorimit

Bashkia /
DSHS, Raporti vjetor
i grupit të
monitorimit

Monitorimi

6.1.1 Fushata informimi dhe
ndërgjegjësimi rreth programeve
të mbrojtjes sociale (ndihmë ekonomike, pensione sociale, pagesë
papunësie, pagesë paaftësie)

BASHKIA POGRADEC
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Fusha e ndërhyrjes: Mbrojtja Sociale
Qëllimi strategjik 6: Përmirësimi i përfshirjes së anëtarëve të pakicave rome dhe egjiptia
mbrojtjes sociale
Masa/Aktiviteti
Aktorët
Treguesit e rezultat- Burimet Afatet
eve
e të dhënave
6.1.4 Ngritja e ekipeve të lëvizshme Bashkia /
Raport vlerësimi
RaporÇdo vit
(administratorë socialë, lehtësues
DSHS
tim nga (2019komuniteti, qendër komunitare)
Bashkia / 2022)
për të identifikuar, vlerësuar/adreDSHS
suar nevojat social-ekonomike të
familjeve /individëve romë dhe
egjiptianë
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ane në programet e

Fondet/
Monitorimi
Financimi

750,600

Fusha e ndërhyrjes: Mbrojtja Sociale
Qëllimi strategjik 6: Përmirësimi i përfshirjes së anëtarëve të pakicave rome dhe egjiptiane në programet e
mbrojtjes sociale
Masa/Aktiviteti
Aktorët
Treguesit e rezultat- Burimet Afatet Fondet/
Monitorimi
eve
e të dhëFinancimi
nave
6.1.5 “Shporta për Ju” nisma në
Bashkia /
Numri i familjeve /
RaporÇdo vit 800,000 Bashkia /
bashkëpunim me aktorë të tjerë për DSHS / Biindividë të mbështe- tim i
(2019DSHS
ndihmesë familjeve rome dhe egjip- znese /
tur
Bashkisë 2022)
tiane, që nuk janë shpallur përfitues
nga skema e NE
6.1.6 Përfshirja e administratorit
Bashkia /
Numri i romëve
RaporÇdo vit 533,760 Bashkia /
social dhe Njësisë për Mbrojtjen
DSHS
dhe egjiptianëve
tim i
(2019DSHS /
e Fëmijëve në ekipet e lëvizshme
viktima të trafikimit Bashkisë 2022)
multidisiplinore kundër trafikimit.
të qenieve njerëzore
që përfitojnë nga
programi i mbrojtjes
sociale me pagesa në kesh dhe me
shërbime sociale
ndaj individit dhe
familjes
BASHKIA POGRADEC

Bashkia /
DSHS, Raporti vjetor
i grupit të
monitorimit
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Fusha e ndërhyrjes: Mbrojtja Sociale
Qëllimi strategjik 6: Përmirësimi i përfshirjes së anëtarëve të pakicave rome dhe egjiptia
mbrojtjes sociale
Masa/Aktiviteti
Aktorët
Treguesit e rezultat- Burimet Afatet
eve
e të dhënave
6.1.7 Fuqizimi i Njësisë për MbroBashkia /
Rritje me 1 nëpunës RaporÇdo vit
jtjen e Fëmijëve (aktualisht mbulo- DSHS
tim i
(2019het nga 1 person)
Bashkisë 2022)

Koordinimi, Monitorimi dhe Vlerësimi i Planit të Veprimit për Integrimin e
Pakicave Rome dhe Egjiptiane në nivel vendor

Koordinimi, Monitorimi dhe Vlerësimi i Planit të Veprimit për Integrimin e Pakicave Rom
nivel vendor
Masa/Aktiviteti
Aktorët Treguesit e Burimet e Afatet F
rezultateve të dhënave
F
Objektivi 1: Monitorimi i zbatimit të masave dhe treguesvetë planit të veprimit me të gj
nivel vendor për të reduktuar pabarazitë social – ekonomike të R&E dhe për të rritur aks
like.
1.1Krijimi i një baze të dhënash për të
Bashkia/ Bazë të
Raportim i Çdo vit F
mbledhur informacion mbi treguesit
Drejtoria dhënash e
DSHS (Bash- (2019- B
e Planit të Veprimit për integrimin e
e Shërkrijuar me
kia)
2022)
(
romëve në nivel vendor (përfshirë treg- bimit
treguesit e
s
ues të planit vendor, që nuk përfshihen Social
masave dhe
në sistemin ROMALB)
tregues të
tjerë që nuk
përfshihen
në sistemin
ROMALB.
1.2. Komunikimi me të gjitha institucio- Bashkia/ Raportim
Çdo vit F
net publike dhe aktorë të tjerë në nivel DSHS/
nga Bash(2019- B
vendor për të siguruar informacion të
kia/DSHC
2022)
(
përditesuar (sasior dhe cilësor) sipas
s
sektorëve prioritarë të Planit tëVeprimit
lidhur me raportimin e progresit.
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Koordinimi, Monitorimi dhe Vlerësimi i Planit të Veprimit për Integrimin e Pakicave Rom
nivel e
vendor
ane në programet
Masa/Aktiviteti
Aktorët Treguesit e Burimet e Afatet F
rezultateve të dhënave
F
Fondet/
Monitorimi
Bashkia/ Raporti i pro- Raporti i
Çdo
F
Financimi 1.3 Hartimi i raportit të progresit dhe
publikimi i tij (online në faqen zyrtare
Grupi i
gresit publi- Progresit
Janar
B
të bashkisë)
lidhur me zbatimin e Planit punës/
kuar
/ seti I
(2020- m
1,764,000 Bashkia
/
të Veprimit
DSHS/
treguesve
2022)
m
DSHS
/ Ra- për Integrimin e Romëve
dhe
Egjiptianëve
në
nivel
vendor
dhe
perditesuar
t
porti vjetor
vlerësimin
e
treguesve.
i grupit të
monitorimit
1.4 Organizimi i takimeve (të paktën)
Bashkia/ Numri i
Evidenca të Çdo
F
çdo gjashtë muaj me lehtësuesit për
Grupi i
takimeve,
takimeve
6-mujor B
pakicat rome dhe egjiptiane dhe
Punës/
list-prezenca,
(2019- (
OSHCtë për të dhënë përditësime për
DSHS/
agjenda e
2022)
s
zbatimin e Planit të Veprimit dhe pët të Qendra
takimeve
adresuar
komume dhe Egjiptiane
në çështje kritike
nitare/
lehtësueFondet/
Monitorimi
sit (pikat e
Financimi
kontaktit)
jitha institucionet në
1.5
Përditësimi
i
sistemit
të
monitorimit
Bashkia/ Seti i tregTreguesit e Çdo vit F
sesin në shërbimet pubdhe raportimit online (ROMALB) me të DSHS
uesve përpërditësuar (2019- B
dhëna të reja nga përdoruesit në nivele (koordiditësuar
2022)
(
Fond i
Bashkia /
të ndryshme
natori per
s
Bashkisë
DSHS
sistemin
(pa kosto
ROMALB)
shtesë)

Fond i
Bashkise
(pa kosto
shtesë)

Bashkia /
DSHS
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VIII. Burimet Financiare
Ky kapitull trajton në mënyrë të përmbledhur burimet financiare, të nevojshme për
zbatimin e “Planit Vendor për Integrimin e Pakicave Rome dhe Egjiptiane 2019-2022” për
Bashkinë Pogradec.
Kostimi i planit të veprimit u realizua mbështetur në të dhënat e ofruara nga
Drejtoria e Buxhetit dhe Financave dhe të gjitha drejtoritë e përfshira në zbatimin
e këtij plani veprimi. Për kostimin e planit të veprimit u përdor një metodologji
e kombinuar, pasi plani përfshin disa sektorë dhe për një pjesë të aktiviteteve
janë përgjegjëse institucione të tjera. Metodologjia kryesore e përdorur është
kostimi i bazuar në aktivitete. Kostimi u realizua duke u mbështetur në koston e
secilit aktivitet të pasqyruar në planin e veprimit. Në llogaritjen e shpenzimeve
totale u mbajt në konsideratë kohështrirja e masës, numri i aktiviteteve që do të
realizohen, numri i përfituesve për aktivitete të caktuara, etj. Në disa raste u përdor
dhe vlerësimi për analogji, sidomos në projektet e infrastrukturës dhe strehimit
social, i cili merr në konsideratë shpenzimet e bëra për aktivitete të ngjashme.
Për aktivitetet që planifikohen të mbulohen nga buxheti i qeverisë qendrore u
mbajtën në konsideratë kostot për njësi sipas PBAsë 2019-2021. Kostimi i Planit
të Veprimit u realizua gjithashtu bazuar në praktikën e planifikimit buxhetor dhe
metodologjinë e hartimit të buxhetit afatmesëm.
Kostoja e përgjithshme e përllogaritur për zbatimin e masave, nga të gjitha
burimet e financimit, është rreth 308.1 milionë lekë ose afërsisht 2.4 milionë
euro38. Parashikimi i fondeve për periudhën 2019-2022 u programua duke
mbajtur në konsideratë tavanet e projektbuxhetit afatmesëm (PBA 2020-2022).
Burimet financiare nga buxheti i shtetit mbulojnë rreth 23.5% të kostos së planit
të veprimit, përkatësisht rreth 72.0 milionë lekë. Ndërsa burimet e financimit të
angazhuara nga bashkia mbulojnë 34.5% të kostos së planit të veprimit ose 106.3
milionë lekë.
Tabela 1 paraqet buxhetin në vite sipas fushave. 61.1% e shpenzimeve nevojiten
për “Strehimin dhe integrimin urban”, ndërsa 21.2% për fushën e “Arsimit dhe
promovimit të dialogut ndërkulturor”.

38 Kursi këmbimit 1 Euro=125 lekë
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Tabela 1. Buxheti në vite
Përshkrimi

Buxheti 2019-2022				

OBJEKTIVAT

Viti 2019

Viti 2020

Viti 2021

Viti 2022

Aksesi Barabartë në Regjistrimin Civil dhe në Drejtësi

3,967,120.00

3,967,120.00

3,740,120.00

3,715,52

Arsimi dhe Promovimi i Dialogut Ndërkulturor

8,013,520.00

19,439,320.00

18,939,320.00 19,019,3

Kujdesi Shëndetësor

446,600.00

3,132,200.00

3,132,200.00

3,132,20

Punësimi e Formimi Profesional
(AFP)

1,690,800.00

6,989,000.00

7,519,800.00

7,594,80

Strehimi dhe integrimi urban

28,645,840.00

76,759,782.00

2,144,960.00

80,864,9

Mbrojtja Sociale

702,040.00

1,540,240.00

1,540,240.00

1,540,24

TOTAL (1+2+3+4+5)

43,465,920.00

111,827,662.00

37,016,640.00 115,867

Tabela 2 paraqet shpenzimet sipas burimeve të financimit dhe hendekun financiar
për secilin nga objektivat specifikë. Shpenzimet për projektet e strehimit janë
konsideruar pjesërisht si hendek financiar. Hendeku lidhet kryesisht me projektin
për ndërtimin e banesave sociale. Ndërsa hendeku financiar për fushën e arsimit
lidhet kryesisht me projektin për “Krijimi i infrastrukturës së përshtatshme në
shkolla për të mundësuar zbatimin e sistemit pilot për mensat e shkollave që
frekuentohen nga fëmijë romë dhe egjiptianë”. Hendeku financiar i pambuluar
nga të gjitha burimet e financimit është 41.0%. Një pjesë e hendekut financiar
kërkon parashikimin e fondeve nga bashkia dhe buxheti i shtetit, ndërsa pjesa
tjetër mendohet të mbulohet nga donatorë të ndryshëm dhe organizata të
shoqërisë civile.
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Tabela 2. Shpenzimet sipas burimeve të financimit
Përshkrimi

FINANCUAR NGA

OBJEKTIVAT

Bashkia

Qeveria

Donatorët

Të tjerë

Totali

Aksesi
Barabartë në
Regjistrimin
Civil dhe në
Drejtësi

3,661,880.00

11,728,000.00

0.00

0.00

15,389,8

Arsimi dhe
Promovimi
i Dialogut
Ndërkulturor

24,291,520.00

10,558,240.00

344,960.00

1,344,960.00

36,539,6

Kujdesi Shëndetësor

96,000.00

1,786,400.00

0.00

0.00

1,882,40

Punësimi e
Formimi Profesional (AFP)

777,200.00

16,117,200.00

0.00

600,000.00

17,494,4

Strehimi dhe
integrimi
urban

73,121,542.00

32,074,000.00

0.00

0.00

105,195

Mbrojtja Sociale

4,382,760.00

140,000.00

0.00

800,000.00

5,322,76

TOTAL
(1+2+3+4+5)

106,330,902.00 72,403,840.00

344,960.00

2,744,960.00

181,824

IX. Monitorimi dhe Vlerësimi
Plani Vendor për Integrimin e Pakicave Rome dhe Egjiptiane është një dokument
politik e zhvillimi i Bashkisë për komunitetet e synuara dhe nuk duhet të përfundojë
me miratimin e tij nga Kryetari dhe Këshilli Bashkiak. Monitorimi i rregullt i planit
vendor për integrimin e romëve dhe egjiptianëve në intervale të caktuara kohore,
grumbullimi i të dhënave të treguesve të matshëm dhe vlerësimi i impaktit në
përmirësimin e aksesit në shërbimet publike të ofruara për komunitetet si dhe
publikimi i rezultateve të zbatimit të masave është një përgjegjesi institucionale
e bashkisë dhe që bazohet në parimet e besueshmërisë së qeverisjes vendore,
mosdiskriminimit dhe pjesëmarrjes së qytetarëve dhe informimit publik.
Rezultatet e monitorimit dhe vlerësimit do të ushqejnë orientimin e politikave
të reja dhe parashikimin e burimeve në nivel vendor në kuadër të planifikimit
strategjik dhe procesit të vendimmarrjes vendore. Gjithashtu raportet e
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monitorimit do të ofrojnë informacion të vlefshëm dhe cilësor në kuadër të
raportimit të sistemit ROMALB, që kryhet dy herë në vit pranë Ministrisë së
Nevojat
për
Shëndetësisë
dhe Mbrojtjes Sociale.
Fonde LEKË
Në nivel të lartë, raporti i monitorimit do të lehtësojë vendimmarrjen e informuar
0.00
të Grupit ttë Menaxhimit të Politikave në nivel vendor, i cili do të jetë përgjegjës për
monitorimin e progresit të të gjitha planeve të zhvillimit të miratuara nga Bashkia,
si Planin e Përgjithshëm Vendor, procesin e Programit Buxhetor Afatmesëm
(PBA) dhe buxhetin vjetor. Monitorimi i progresit të zbatimit të objektivave dhe
masave/aktiviteteve të këtij plani do të paraqitet në mënyrë periodike (të paktën
28,871,800.00
1 herë/ose dy herë në vit).
Në nivel operacional, për monitorimin e zbatimit të Planit të Veprimit për integrimin
e romëve dhe egjiptianevë në Bashkinë Pogradec, struktura përgjegjëse do të
7,960,800.00
jetë Drejtoria e Shërbimit të Kujdesit Social dhe Komunitar (DSHS). Kjo strukturë
është përgjegjëse për mbledhjen e të dhënave sasiore dhe cilësore nga të gjitha
6,300,000.00
strukturat e Bashkisë sipas sektorëve përkatës si dhe nga të gjitha institucionet e
tjera publike. DSHC në Bashki ka rol koordinues dhe bashkërendues mbi ecurinë
e zbatimit të planit. Plani i Veprimit parashikon publikimin e raporteve vjetore të
83,220,000.00
progresit dhe mbështetjen për raportet monitoruese të shoqërisë civile.
Sfida për një funksionim më të plotë të kuadrit monitorues mbetet rritja e
kapaciteteve të vetë stafit të bashkisë, përmirësimi i shkallës së përgjegjshmërisë
0.00
të strukturave të tjera të bashkisë si dhe bashkëpunimi dhe ndërveprimi me
strukturat e tjera të nivelit vendor në varësi të institucioneve qendrore.
126,352,600.00
Procesi i vetë-deklarimit si romë ose egjiptianë nuk është i standartizuar dhe disa
struktura në nivel vendor hezitojnë të mbledhin këto të dhëna nga frika se mos
dhunojnë të drejtat e privatësisë dhe të drejtën e vetëdeklarimit, që sanksionohet
me ligj. Nevojitet ngritja e kapaciteteve për të garantuar që të gjitha zyrat publike
përkatëse të mund të mbledhin të dhënat e nevojshme për monitorimin e
zbatimit të Planit të Veprimit, duke mbrojtur njëkohësisht të drejtat e privatësisë
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së romëve dhe egjiptianëve. Mungojnë veçanërisht të dhënat mbi gjendjen e
egjiptianëve39.
Në nivel të sektorëve prioritarë dhe të objektivave strategjike, monitorimi do të
kryhet përmes mekanizmit të vlerësimit bazuar në rezultate nëpërmjet treguesve
të matshëm, si dhe vëzhgimit mbi cilësinë dhe aksesueshmërinë në shërbimet
publike të romëve dhe egjiptianëve. Këto vëzhgime vjetore duhet të ndërmerren
nga bashkia në bashkëpunim me organizata komunitare dhe OSHCtë. Rezultatet
e vëzhgimeve duhet të publikohen në faqen e internetit të Bashkisë dhe sistemin
ROMALB.
Në kushtet e burimeve të kufizuara të stafit të bashkisë dhe kapaciteteve
profesionale të kufizuara, monitorimi mund të mbështetet me ekspertizë të
jashtme nga projekte të agjencive donatore, të paktën për vitin e parë në procesin
e realizimit të monitorimit. Ekspertiza e jashtme do të ndihmojë në zhvillimin e
njohurive dhe përmirësimin e kapaciteteve të administratës vendore në drejtim
të monitorimit dhe raportimit.
Bashkia përditëson rregullisht të dhënat në sistemin elektronik online “ROMALB”
për regjistrimin dhe rifreskimin e të dhënave për treguesit e Planit të Veprimit
NAPIRE 2016-2020 dhe MSHPS ofron asistencë teknike dhe trajnime për
përdoruesit e sistemit në Bashki.
Rekomandime për Bashkinë:







Krijimi dhe sigurimi i qëndrueshmërisë së Grupit Institucional i Punës
përgjegjës për koordinimin dhe monitorimin në nivel të lartë të zbatimit të
planit të veprimit.
Ngarkimi i nëpunësve vendorë përgjegjës për ndjekjen dhe monitorimin në
nivel operacional të masave (psh. Nëpunës nga Drejtoria e Shërbimit Social).
Forcimi i bashkëpunimit me organizatat komunitare dhe OSHCtë vendore
rome dhe prorome, si dhe me lehtësuesit / ose pikat e kontaktit me të dy
pakicat.
Sigurimi i bashkëpunimit me projekte te financuara nga agjenci donatore
për mbështetje dhe ekspertizë të jashtme.

X. Shtojca
X.1 Vlerësimi i Kapaciteteve të Bashkisë dhe Institucioneve të
tjera në Nivel Vendor për Bashkinë Pogradec
39 NAPIRE, 2016-2020
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Më poshtë paraqiten fushat e vlerësimit të kapaciteteve të bashkisë Pogradec dhe
pyetjet orientuese për secilin komponent. Të dhënat duhet të jenë të freskëta,
në raport me 3 vitet e fundit. Përdorni kolonën e fundit të tabelës për shënime
dhe detaje që plotësojnë dhe sqarojnë shifrat apo përgjigjet që keni dhënë në
kolonën e dytë.

ARSIMI

Tabela 440. Vlerësimi i kapaciteteve të bashkisë në fushën e arsimit (përfshirë sistemin
parashkollor)
A ka kryer bashkia ndonjë projekt
përmirësimi infrastrukturor në 3 vitet e
fundit?

Po/Jo

Nëse po, a ishte ndonjë prej tyre me numër të
konsiderueshëm fëmijësh rom?

Po/Jo

Nëse po, a ishte kjo edhe me fonde të BE-së?

Po/Jo

A ka kryer bashkia ndonjë trajnim për mësues në 3 Po/Jo
vitet e fundit? (p.sh në bashkëpunim me DARin etj.)
Nëse po, a ishte kjo edhe me fonde të BE-së?

Po/Jo

A ka ndërmjetësues shkollorë aktivë në
komunitetet rome?

Jepni një
shifër

A financon bashkia ndonjë program tjetër
mbështetjeje për fëmijët rom?

Po/Jo

Cilët departamente/shërbime të bashkisë janë Listojini ato
përgjegjëse/kompetente në këtë fushë?
A mundet që çështje të lidhura me arsimin të
adresohen në nivel vendor?

Po/Jo

A ka bashkia kapacitete për të hartuar dhe
zbatuar projekte në fushën e arsimit?

Kapacitet i
latë/mesatar/i ulët

Cilat janë nevojat e bashkisë në këtë drejtim?
(arsimin në përgjithësi dhe përfshirjen e
fëmijëve rom në veçanti)

Specifiko

Cili është fondi i investimit i miratuar për
ndërtim të kopshteve të rinj dhe/ose rindërtim
të kopshteve ekzistues në raport me buxhetin
vendor për vitin e raportimit (në %)

_%

40 Burim: Metodologjia për lehtësuesin vendor për hartimin e Planit Vendor të Veprimit për Integrimin
e Pakicave Rome dhe Egjiptiane (2019, autor E. Dhembo)
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Nënkryetare e Bashkisë Pogradec

Këshilltar i Kryetarit të Bashkisë Pogradec për Marrëdhëniet me Jashtë

Drejtore e Drejtorisë së Shërbimeve Sociale, Bashkia Pogradec

Specialiste për Mbrojtjen e Pakicave, Drejtoria e Shërbimeve Sociale, Bashkia Pogradec

Specialiste e Strehimit, Drejtoria e Shërbimeve Sociale, Bashkia Pogradec

Specialiste e Njësisë së Mbrojtjes së Fëmijëve, Drejtoria e Shërbimeve Sociale, Bashkia Pogradec

Specialist, Barazia Gjinore, Drejtoria e Shërbimeve Sociale, Bashkia Pogradec

Drejtore e Drejtorisë së Financës, Bashkia Pogradec

Specialiste, Drejtoria e Financës, Bashkia Pogradec

Specialiste për Buxhetin pranë Drejtorisë së Financave, Bashkia Pogradec

Drejtore e Qendrës Arsimore, Bashkia Pogradec

Drejtore e Drejtorisë së Emergjencave Civile, Administrimit të Bashkëpronësisë dhe Strehimit,
Bashkia Pogradec

Drejtore e Drejtorisë së Turizmit, Kulturës dhe Rinisë, Bashkia Pogradec

Drejtor i Drejtorisë së Taksave dhe Tarifave Vendore, Bashkia Pogradec

Drejtore e Qendrës Ditore Speciale, Qendra Komunitare për Fëmijët ne Aftësi të Kufizuara,
Bashkia Pogradec

Përgjegjëse e Zyrës së Ndihmës Ekonomike, Bashkia Pogradec

Entela Gusho

Andi Kosta

Lindita Bicja

Valentina Veshollari

Irsa Kadilli

Etleva Memia

Arbi Basho

Irsa Xhani

Dalina Cami

Elda Liçkollari

Anxhela Andoni

Ermira Xhaja

Loridela Beqari

Vladimir Mato

Anila Bebri

Luljeta Mançellari

Grupi Institucional i Punës

X.2 Grupi i Task Forcës Bashkiake në Pogradec
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Specialist, Njësia e Koordinimit dhe Ndihmës së Huaj, Bashkia Pogradec

Specialiste pranë Zyrës së Burimeve Njerëzore, Bashkia Pogradec

Specialiste pranë Ndërrmarrjes Ujësjellës-Kanalizime SH.A.

Anëtar i Këshillit Bashkiak Pogradec

Specialist në Sektorin e Monitorimit të Kurrikulës dhe Zhvillimit Profesional Zyra Vendore e
Arsimit Parauniversitar Pogradec

Specialist pranë Njësisë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Pogradec

Ilir Kostallari

Arsila Çina

Valjona Saro

Donald Laze

Nesti Shyta

Ermald Meko

GKV Pogradec
GKV Pogradec
GKV Pogradec

Lumturi Ali

Shpëtim Dute

Floresha Ali

Grupi Komunitar i Veprimit

Përgjegjëse, Njësia e Koordinimit dhe Ndihmës së Huaj, Bashkia Pogradec

Blerta Çomo

BASHKIA POGRADEC
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X.3 Vendimi i Këshillit Bashkiak Pogradec
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SQI
Këshilli i Evropës është organizata udhëheqëse e kontinentit për
të drejtat e njeriut. Përbëhet nga 47 shtete anëtare, përfshirë të
gjithë anëtarët e Bashkimit Evropian. Të gjitha shtetet anëtare
të Këshillit të Evropës e kanë nënshkruar Konventën Evropiane
për të Drejtat e Njeriut, një traktat i projektuar për të mbrojtur
të drejtat e njeriut, demokracinë dhe sundimin e ligjit. Gjykata
Evropiane e të Drejtave të Njeriut mbikqyr zbatimin e Konventës
në shtetet anëtare.

Vendet anëtare të Bashkimit Evropian kanë vendosur të
bashkojnë njohuritë, burimet dhe fatet e tyre. Bashkarisht,
kanë ndërtuar një zonë të stabilitetit, demokracisë dhe
zhvillimit të qendrueshëm krahas ruajtjes së diversitetit
kulturor, tolerancës dhe lirive individuale. Bashkimi
Evropian angazhohet në ndarjen e arritjeve dhe vlerave
me vendet dhe njerëzit përtej kufinjve të vet.

www.coe.int

www.europa.eu

Faqe 78

