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 427 fëmijë Rom dhe Egjiptian janë identifikuar si të 
paregjistruar kundrejt 267 të raportuara në vitin 2015.  70% e 

rasteve kanë përfunduar regjistrimin civil dhe të tjeret janë në 
process. 

 

 4 klinika të reja ligjore janë ngritur në gjykatat Tirana, Durres, 
Lezhe, dhe Fier me mbeshtetjen e donatoreve të cilat 

implementohen nga organizata lokale.  Këto klinika janë 
operacionale dhe në to kanë akses anëtarë të komuniteve Rome 

dhe Egjiptiane. 

 

 Nuk ka të dhëna nga institucionet shtetërore përgjegjëse per 
ndihmën ligjore falas në lidhje me funksionalitetin e klinikave 

ligjore të drejtuara nga shteti.  

 

 40 Rom dhe Egjiptian janë rimbursuar  për tarifën e testit të 
AND-së.  

 

 1,082 Rom dhe Egjiptian janë informuar në lidhje me 
procedurat e regjistrimit civil gjatë ndryshimit të residencës.  

 

Janë përmirësuar 
mekanizmat që lehtësojnë 
aksesin në shërbimin e 
regjistrimit civil dhe 
ndihmën ligjore falas për 
anëtarë të komuniteteve 
Rome dhe Egjiptiane gjatë 
vitit 2017. 

 

Më shumë mbështetje 
duhet ofruar nga Ministria 
e Drejtësisë për 
funksionimin e klinikave 
ligjore shtetërore. 

 



 105 viktima potenciale të trafikimit, si dhe 
viktima të trafikimit, anëtarë të komunitetit Rom 

dhe Egjiptian, janë identifikuar dhe u është 
ofruar asistencë ri-integrimi. 

 
 
 Tetë zyra pritje janë ngritur në pikat kufitare, me 

qëllim ofrimin e shërbimit fillestar të kujdesit 
ndaj viktimave të trafikut, në të cilat kanë askes të 

plotë anëtarë të komuniteteve Rome dhe 
Egjiptiane.  

Gjatë viti 2017 më 
shumë Rom and 
Egjiptian janë 
informuar mbi format 
e trafikimit të 
qënieve njerëzore 
dhe 100% e rasteve 
të trafikuara janë në 
mbrojtje dhe asistuar 
me shërbimet e ri-
integrimit. 
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 13,583 djem e vajza Rome dhe Egjiptiane janë 
regjistruar dhe kanë ndjekur arsimin parashkollor 

dhe atë të detyruar gjatë vitit 2017 në krahaism me 
4,437 të raportuara gjatë vitit 2015 

 
 99 Rom dhe Egjiptian janë punësuar si mësues në 

arsimin parashkollor dhe të detyruar gjatë vitit 2017 
kundrejt 93 të raportuara gjatë vitit 2015 

 
 1,704 prindër Rom dhe Egjiptian kanë marrë pjesë në 

kursët passhkollore më femijët e tyre gjatë vitit 2017 
kundrejt 1,106 të raportuara gjatë vitit 2016. 

 
 130 prindër Rom dhe Egjiptian janë anëtarë në bordet 

e shkollave kundrejt 98 të raportuara në vitin 2015 
 

 

 

 

Në vitin 2017,  13.5 % 
me shumë  djem dhe 
vajza Rome and 
Egjiptiane kanë 
përfunduar të gjitha 
nivelet e arsimimit në 
krahasim me vitin 
2015.  



 159  nxënës Rom dhe  Egjiptian kanë përfituar nga 
bursat shkollore të niveleve të ndryshme të edukimit 
gjatë vitit 2017 kundrejt 100 rasteve të raportuara në 

vitin 2015. 

 

 

 32 Roma dhe Egjiptian përfituan nga kuotat në 
universitete në të gjitha fushat gjatë vitit 2017 kundrej 

26 të raportuara në vitin 2016.  

 

 

 Gjatë vitit 2017 nuk raportohet asnje shkollë dhe klasë 
e segreguar. 

 

Në vitin 2017,13.5% me 
shumë  djem dhe vajza 
Rome and Egjiptiane kanë 
përfunduar të gjitha nivelet 
e arsimimit në krahasim me 
vitin 2015.  
Ende ka problem me 
regjistrimin e fëmijëve Rom 
dhe Egjitpian në arsimin 9-
vjeçar. Shkalla e regjistrimit  
në këtë cikël arsimimi është 
66% kundrejt 100% të 
pjesës tjetër të popullatës. 
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 338 Rom dhe Egjiptian   kanë ndjekur programet e nxitjes së 
punësimit  (PNP) dhe 174 të tillë   kanë përfunduar këto 

programme gjatë vitit 2017,  kundrejt shifrave: 146  
pjesëmarrës dhe 5 të certifikuar të raportuara në vitin 2015. 

 

 854 Rom dhe Egjiptian janë punësuar nga zyrat e punës gjatë 
vitit 2017 përfshirë këtu edhe  pjesëmarrësit në PNP ,  kundrejt 

shifrës 5 të raportuar në vitin 2015. 

 

 67 Rom dhe Egjiptian përfunduan kurset e formimit 
professional dhe për rrjedhojë janë punësuar ose vetë-

punësuar kundrejt shifrës 250 të raportuar gjatë vitit 2015. 

 

  Asnjë fermer Rom ose Egjiptian nuk është mbështetur  gjatë 
vitit 2017 me projekte të financuara për zhvillimin e Bujqësisë 

kundrejt 21,142 projekteve të financuara nga Agjencia për 
Zhvillimin Bujqësor dhe Rural për pjesën tjetër te popullatës. 

 

 

 

 

 

 

- Ende shumë punë duhet bërë 
në drejtim të punësimit të 
anëtarëve të këtij komuniteti. 
Shkalla e punësimit për vitin 
2017 raportohet 46.3% 

- Më shumë mbështetje duhet 
dhënë fermerëve Rom dhe 
Egjiptian nëpërmjet 
mekanizmit të projekteve të 
financuara nga AZHBR e cila 
për rrejdhojë do të nxisë 
punësimin në sektorin e 
bujqësisë. 
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PROFESIONAL 

Spent Planned



 30,354 Rom dhe Egjiptian janë pajisur me karta shëndetësore falas 
gjatë vitit 2017 kundrejt 3,368 të raportuara në vitin 2015. 

 

 2,059 nëna Rome dhe  Egjiptiane kanë marrë paketën për kujdesin 
e foshnjave dhe nënave gjatë vitit 2017 kundrejt 300 nënave të 

raportuara në vitin 2015. 

   

 10,258 Rom and Egjiptian janë informuar  mbi problemet 
shëndetësore përfshirë problemet mendore, fizike, të riprodhimit, 

përdorimit të dorgës etj nga ekipet e lëvizshme gjatë vitit 2017 
kundrejt  shifrës 2000 të raportuar gjatë vitit 2015. 

   

 Materiale promovuese përfshirë ketu 2,000 fletëpalosje në lidhje 
me higjenën personale janë prodhuar në gjuhën Rome gjatë vitit 

2017 kundrejt asnjë të tillë të raportuar për vitin 2015. 

 

 

 

100% e anëtarëve 
të komunitetit Rom 
dhe  Egjiptian kanë 
mundësi të marrin 
shërbimin 
shëndetësor bazë. 
 

 



 

 

 

Viti 2017 
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 Ka përfunduar hartëzimi i vendbanimeve informale të 
romëve dhe Egjiptianëve , perfshirë përllogaritjen e 

kostove që nevojiten për urbanizim.  

 

 ALUIZNI ka ofruar asistence për familjet rome dhe 
Egjiptiane për plotësimin e dokumentacionit për 
legalizimin e banesave si dhe për lehtësimin dhe 

përshpejtimin e procedurave. 

 

 Nuk ka statistika te sakta në lidhje me numrin e përfituesvë  
nga shërbimet e ALUIZNI-t nga të dyja komunitetet.  

 

 Nuk ka statistika në lidhje me ndihmën ligjore falas që 
ofrohet për Romët dhe Egjiptianët  në gjykata në lidhje me 

proceset e legalizimit. 

 

 

 

 

 

 

- Janë përmirësuar 
mekanizmat që do të 
ndihmojnë në të ardhmen në 
prioritizimin e investimeve për 
komunitetin Rom dhe dhenien 
e asistencës për lehtësimin në 
strehim. 

- Vazhdon mbështetja nga 
ALUIZNI edhe pse Strategjia e 
strehimit Social 2016-2020 
percakton “Ofrimi i asistencës 
për legalizim për 
përmirësimin e vendbanimeve 
informale të romëve dhe 
egjiptianëve dhe/ose i 
objekteve që u përkasin 
këtyre grupeve  për vitet 2018-
2020. 

- Mungesa e raportimit të 
statistikave përbën problem 
për monitorimin e progresit në 
cështjet e legalizimit. 
 

  

 



 508 familje Rome dhe Egjiptiane kanë përfituar gjatë 
vitit 2017  nëpërmjet programit të grandeve të vogla 

nga bashkitë për infrastrukturë të re, furnizim me ujë, 
pajisje hidrosanitare  kundrejt 187 familje të 

raportuara ne 2016.  

 

 60 familje Rome (afërsisht 300 banorë) përfituan nga 
përmirësimi i kushteve të banimit  në Tiranë. 

 

 219 familje Rome dhe Egjiptiane në të gjithë vendin 
përfituan nga banesa me qera sociale. 

 

 101 familje Rome dhe Egjiptiane përfituan nga 
banesat me kosto të ulët kundrejt 37 familjeve të 

raportuara në vitin 2016.  

Më shumë familje 
Rome dhe 
Egjiptiane janë 
përfshirë direct 
ose indirect në 
programet e 
strehimit. 
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 1,717 familje (8,587 individë) Rome dhe Egjiptiane 
përfituan nga skema e ndihmës ekonomike gjatë 2017 

kundrejt  8,000 individë të raportuar në 2015.  

 

 2,012 Rom dhe Egjiptian përfituan nga qendrat 
rezidenciale publike dhe jo publike gjatë vitit 2017 

kundrejt 235 të raportuar në vitin 2015.  

 

 899 fëmijë Rom dhe Egjiptian kanë ndjekur arsimin e 
detyruar dhe për pasojë, familjet e tyre,  kanë 

përfituar nga shtesa në ndihmën ekonomike kundrejt 
120 femijë të raportuar në vitin 2016.  

 

 48 qendra komunitare janë  krijuar dhe kanë qenë 
funksionale dhe në shërbim të anëtarëve të të dy 

komuniteteve në vitin 2017 kundrejt 4 të raportuara në 
vitin 2016.  

Më shumë Rom 
dhe Egjiptianë 
janë përfshirë në 
programet e 
mbrojtjes sociale 
gjatë vitit 2017. 
 



 Vetëm 8% e administratorëve sociale në të gjithë vendin janë 
trainuar për të lehtësuar aksesin e Romëve dhe Egjiptianëve në 

shërbime.  

 

 554 Rom dhe Egjiptian,  të cilët përfitojnë ndihmë ekonomike, 
janë përfshirë në programet e integrimit gjatë vitit 2017. 

Bashkitë që kanë ndermarrë iniciativa të tilla janë: Tirana , 
Shkodër, Librazhd, Lezhë, Fier , Elbasan, Durres, Cerrik.  112 

individë janë raportuar gjatë vitit 2016. 

 

 4 familje Rome dhe Egjiptiane kane dale nga qendra Tranzitore 
kundrejt 10 familjeve qe synohej të dilnin për vitin 2017.  

 

 Qendra tranzitore nuk ka zhvilluar ende nje program vlerësimi 
impakti për familjet që lënë Qendrën.  

 

- Përpjekje pozitivë janë bërë 
për të rritur  numrin e Romeve 
dhe Egjiptianëve që përfshihen 
në programet e ri-integrimit për 
punë. 

- Ka nëvojë për ngritje 
kapacitetesh në mënyrë të 
vazhdueshme të 
administratorëve social të cilët 
duhet të lehtësojnë aksesin në 
shërbime të  Romëve dhe 
Egjiptianëve.  

- Më shumë përpjekje duhet 
bërë për të rritur aftësitë ri-
integruese të familjeve Rome 
dhe Egjitpiane që dalin nga 
Qendra Tranzitore. 
 



 

 

 

VITI 2017 
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BUXHETI I  PLANIFIKUAR/SHPENZUAR PER MBROJTJEN 
SOCIALE  

Planned Spent
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