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Rekomandimet e Seminarit të Dialogut Politik Shqipëri-BE (për t'u përmbushur përpara Seminarit të ardhshëm në 2018/ zbatimi monitorohet në Nënkomitetet vjetore)  

1. ARSIMI 

Objektivi Problemi Masa Treguesi Afati kohor 

Plotësimi i sistemit arsimor 
shqiptar me kuadrin ligjor, 
burimet, mjetet dhe masat 
mbrojtëse për parandalimin 
efikas të diskriminimit dhe 
të diferencimit nëpër 
shkolla/klasa 

Mësuesit, stafi ndihmës dhe drejtorët 
e shkollave shfaqin sjellje 
paragjykuese dhe diskriminuese 
kundrejt nxënësve romë dhe 
egjiptianë, dhe prindërve të tyre 
 
Ndarja/diferencimi i nxënësve romë 
dhe egjiptianë në shkolla të veçanta 
ekzistuese apo duke u krijuar në 
sistemin arsimor shqiptar, e lidhur kjo 
edhe me kërkesat ligjore për 
përcaktimin e shkollave në lidhje me 
vendbanimin; 
 
 
 
 
 

 

Rishikimi nga Ministria e Arsimit dhe Sportit (MAS) i 
programit "Shansi i dytë" dhe shmangia e 
diferencimit: 

• Identifikimi i shfaqjes së ofrimit të arsimit të 
ndarë etnikisht në institucione parashkollore dhe 
në shkolla, dhe riorganizimi me identifikim të 
masave afirmuese konkrete për shmangien e 
diferencimit;  

• Rishikimi i legjislacionit shqiptar nëse nevojitet 
për shmangien e diferencimit të fëmijëve në 
shkolla të veçanta lokale;  

• Hartëzimi mbi bazën e diskriminimit i problemit 
të praktikave të mësuesve për dërgimin e 
fëmijëve romë dhe egjiptianë në klasat e 
"Shansit të dytë" dhe miratimi i masave konkrete 
për trajtimin e këtij problemi  

• Miratimi i rregullores për zbulimin e diskriminimit 
në sistemin arsimor. Kryerja e monitorimit 
periodik për zbatimin e saj, të paktën një herë 
në vit, nga Ministria e Arsimit dhe Sportit, 
Inspektorati Shtetëror i Arsimit dhe organizatat e 
shoqërisë civile. Punësimi nëpër shkolla i 
mësuesve nga komuniteti rom 

Rishikimi i Urdhrit të MAS mbi 
programin "Shansi i dytë".  
 
Ulja e numrit të fëmijëve romë dhe 
egjiptianë që marrin pjesë te "Shansi i 
dytë". 
 
Numri i nxënësve romë dhe egjiptianë 
që kthehen në klasat e rregullta dhe 
koha e nevojshme për sistemimin e tyre 
në klasat e përgjithshme.  
 
Nxjerrja dhe shpërndarja e raportit të 
monitorimit nga Ministria e Arsimit dhe 
Sportit, dhe Inspektorati Shtetëror i 
Arsimit 
 
Rritja e numrit të mësuesve të 
punësuar nga komuniteti rom. 

 
Deri më 30 qershor 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rritja e pjesëmarrjes së 
fëmijëve romë dhe 
egjiptianë në arsimin 
parashkollor dhe në shkolla 
dhe trajtimi i braktisjeve 

Frekuentimi i arsimit parashkollor nga 
fëmijët romë dhe egjiptianë është 
shumë i ulët, duke ndikuar si pasojë 
mbi rezultatet e arsimit, përgatitjen 
shkollore dhe "braktisjen";  

• Përmirësimi (me 10%) i niveleve të regjistrimit 
dhe pjesëmarrjes në arsim të pjesëtarëve të 
komuniteteve rome dhe egjiptiane përmes 
koordinimit të punës së MAS me drejtoritë e 
shkollave, me njësitë për mbrojtjen e fëmijëve 
dhe me shoqërinë civile, duke u fokusuar 
veçanërisht në rritjen (me 10%) të ndjekjes së 
arsimit parashkollor. 

 

• Heqja, nga njësitë e qeverisjes vendore, e 
tarifave të kopshtit për fëmijët nga familjet rome 
dhe egjiptiane me të ardhura mujore të ulëta (≤ 
20 000 Lekë/muaj, së bashku me familjet që 

Rritja me 10% e niveleve të regjistrimit 
dhe pjesëmarrjes së fëmijëve romë dhe 
egjiptianë në arsimin parauniversitar. 
 
Rritja me 10% e niveleve të regjistrimit 
dhe pjesëmarrjes së fëmijëve romë dhe 
egjiptianë në arsimin parashkollor. 
 
Nxjerrja nga Ministria e Arsimit dhe 
Sportit e raportit të monitorimit për 
bursat, këshillimin, transfertat e 
kushtëzuara të parave, tekstet shkollore 
falas, transportin falas  

Deri më 30 shtator 2016 
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përfitojnë pagesë ndihme ekonomike me para 
në dorë). 

 

• Zbatimi i strategjive parandaluese të Ministrisë 
së Arsimit dhe Sportit, autoriteteve arsimore 
vendore dhe shkollat për trajtimin e çështjes së 
braktisjes së shkollës (si p.sh. këshillimi, 
programet e bursave, kryerja në kohë e 
transfertave të kushtëzuara të parave, nxjerrja 
në kohë e teksteve shkollore falas, transporti 
falas për fëmijët, edhe nën 2 km); 

 

 
 
 

Rritja e pjesëmarrjes së të 
rinjve romë dhe egjiptianë 
në nivelet e tjera dhe më të 
larta arsimore 
 

Mungesa e procedurave të 
standardizuara që mundësojnë 
përjashtimin nga taksat të nxënësve 
romë dhe egjiptianë që futen në 
arsimin e lartë.  
 
Nxënësit romë dhe egjiptianë kanë 
aktualisht kufizime në zgjedhjen e 
kurseve me mundësi mbështetjeje, 
në pak lëndë të përcaktuara nga 
Ministria e Arsimit dhe Sportit; 

• Hartimi nga Ministria e Arsimit dhe Sportit e 
procedurave efikase që u mundësojnë 
kandidatëve romë dhe egjiptianë përjashtimin e 
tarifës së regjistrimit nga tarifat universitare. 

 

• Rritja nga Ministria e Arsimit dhe Sportit në 
partneritet me universitetet dhe kolegjet, e 
numrit të mundësive të zgjedhjes së 
kurseve/lëndëve për nxënësit romë dhe 
egjiptianë dhe nxitja e regjistrimit në sektorët e 
arsimit dhe mjekësisë.  

Vënia në dispozicion e granteve dhe 
çmimeve për një gamë më të gjerë 
kursesh dhe botimi i këtij informacioni 
në fletoren zyrtare nga Ministria e 
Arsimit dhe Sportit. 

 
 

 
Deri më 30 shtator 2017  

2. PUNËSIMI 

Objektivi Problemi Masa Treguesi Afati kohor 

Integrimi i romëve dhe 
egjiptianëve në tregun e 
punës përmes Arsimit dhe 
Formimit Profesional (AFP) 
dhe Programeve të Nxitjes 
së Punësimit (PNP). 

Mungesa e kualifikimeve; 
 
Gjenerimi i një niveli më të lartë të 
ardhurash në sektorët informalë 
(p.sh. grumbullimi individual i 
mbetjeve të riciklueshme, lypja, 
tregtimi i mallrave të përdorura ose 
aktivitetet e tjera që nuk kërkojnë 
kualifikime të veçanta) krahasuar me 
pagën minimale në punësimin formal 
e mban shumicën e romëve në 
nevojë larg tregut formal të punës.  
 
Diskriminimi ose mungesa e interesit 

• Kryerja e një studimi kombëtar deri në fund të 
2016 për identifikimin e nevojave për punësim, 
të aspiratave, aftësive, tipologjisë së punës dhe 
aktiviteteve ekonomike që kryejnë romët dhe 
egjiptianët (përfshirë aktivitetet ekonomike 
informale) kundrejt nevojave të tregut (ky studim 
duhet drejtuar nga Ministria e Mirëqenies 
Sociale dhe Rinisë (MMSR)). 
 

• Rritja me 5% e pjesëmarrjes së romëve dhe 
egjiptianëve në Programet e Nxitjes së 
Punësimit, përshtatur/modifikuar sipas nevojave 
të romëve dhe egjiptianëve. Për shembull: a) 
vetëpunësimi dhe sipërmarrja e romëve dhe 

Kryerja e një studimi të tregut të punës 
për këtë qëllim, së bashku me gjetjet e 
përshtatshme.  
Numri i personave që punësohen dhe 
numri i personave që vazhdojnë të jenë 
të punësuar pas përfundimit të 
programit. 
 
Numri i romëve dhe egjiptianëve të 
punësuar nëpërmjet zyrave të 
punësimit. 
 
Lista e ndryshimeve të bëra në 
Programet Kombëtare të Nxitjes së 

31 dhjetor 2016 
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nga punëdhënësit; 
 
Kapaciteti i kufizuar i shtetit për 
punësimin e romëve dhe 
egjiptianëve. 

egjiptianëve mbështetet përmes stimujve 
financiarë dhe sistemimit gradual (6-12 muaj) 
me kërkesat formale, si taksat, sigurimet 
shoqërore dhe shëndetësore, etj.; b) projektimi 
dhe funksionimi i një pakete të posaçme për 
mbështetjen e grumbulluesve individualë të 
materialeve të riciklueshme, duke lejuar dhe 
mbështetur grumbulluesit në ushtrimin e 
drejtpërdrejtë të aktivitetit riciklues në burim 
(familje, zyra, biznese etj.), sipas rregulloreve të 
standardizuara dhe duke respektuar të drejtat e 
njeriut. (nën drejtimin e MMSR). 

 

• Formalizimi i kuotave për të mundësuar 
punësimin e romëve dhe egjiptianëve në t në 
administratën publike në nivel qendror dhe 
vendor, me fokus të veçantë në sektorët e 
arsimit dhe sektorin social/shëndetësor.  

 

• Prezantimi i nismave (regjimeve tatimore) për 
shoqëritë private që punësojnë njerëz nga 
grupet në nevojë, duke përfshirë romët dhe 
egjiptianët, me fokus të veçantë gratë (nën 
drejtimin e MMSR dhe Departamentit të 
Administratës Publike). 

 

• Informimi aktiv nga zyrat e punës dhe lehtësimi i 
regjistrimit në bazën e të dhënave të tyre, dhe 
orientimi i romëve dhe egjiptianëve drejt tregut 
të punës (sipas modelit pilot të Zyrës së Punës 
Tiranë). Vendosja e këshilluesve/ndërmjetësve 
në zyrat e punës për të lehtësuar negocimet me 
punëdhënësit e mundshëm dhe për të 
mbështetur akomodimin e romëve dhe 
egjiptianëve në vendin e ri të punës.  

 

• Riorientimi i Arsimit dhe Formimit Profesional 
(AFP) drejt nevojave të tregut dhe marrja në 
konsideratë e specifikave dhe aftësive të 
personave të trajnuar që u përkasin 
komuniteteve rome dhe egjiptiane. Ofrimi i AFP-

Punësimit dhe nismat e përfshira. 
 
 
Rregulloret e standardizuara mbi 
aktivitetin riciklues të grumbulluesve 
individualë. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuotat e formalizuara, të prezantuara 
në administratën publike. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gjatë 2016, përfitimi nga 120 
punëkërkues të papunë nga metodat e 
orientimit dhe trajnimi i 25 specialistëve 
të punësimit. 
 
Funksionimi i shërbimeve të lëvizshme 
të AFP-së. 
 
Numri i romëve dhe egjiptianëve që 
marrin pjesë në programet e AFP-së. 
Ngritja e një sistemi monitorimi për 
raportimin rreth qytetarëve romë dhe 
egjiptianë që kanë përfunduar kurset e 

 
 
 
 
31 dhjetor 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 dhjetor 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 dhjetor 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 dhjetor 2017 
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së pranë lagjeve rome dhe egjiptiane përmes 
shërbimeve të lëvizshme dhe afateve kohore të 
përshtatshme.  

formimit profesional në qendrat publike 
të formimit profesional dhe që kanë 
përfituar nga programet e nxitjes së 
punësimit, si dhe publikimi i raporteve 
përkatëse. 

3. KUJDESI SOCIAL DHE SHËNDETËSOR 

Objektivi Problemi Masa Treguesi Afati kohor 

Marrja e kujdesit 
shëndetësor, të 
aksesueshëm, të barabartë 
dhe të përballueshëm për 
romët dhe egjiptianët. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Përfshirja e romëve dhe 
egjiptianëve në programet 
e mbrojtjes sociale.  

Informacioni nuk mbërrin te 
komuniteti, mungesa e informacionit 
në lidhje me shërbimet shëndetësore 
që ofrohen; mungesa e informacionit 
në komunitetin rom dhe egjiptian 
lidhje me metodat e planifikimit 
familjar. 
 
Romët/egjiptianët më në nevojë që 
nuk janë banorë zyrtarë të njësisë 
vendore ku kanë jetuar për vite me 
radhë, nuk e marrin shërbimin e 
mjekut të familjes. Fëmijët e këtyre 
familjeve shpesh nuk bëhen pjesë e 
sistemit të vaksinimit 
 
Mungesa e sigurimeve shoqërore për 
shkak të fitimit të të ardhurave në 
rrugë informale, pamundësia për të 
paguar shërbimet/ilaçet dhe 
pamundësia për të vërtetuar statusin 
e shtresës në nevojë i pengojnë 
romët dhe egjiptianët të përfitojnë nga 
skemat e reduktimit të 
çmimeve/rimbursimit 
 
Kapaciteti i kufizuar i shërbimeve të 
kujdesit social për parandalimin, 
mbrojtjen dhe garantimin e riintegrimit 
të fëmijëve në situatë rruge dhe të 
viktimave të trafikimit të qenieve 
njerëzore.  
 
Mungesa e dokumenteve të 

• Punësimi i 10 ndërmjetësve romë dhe egjiptianë 
(aktualisht nuk ka asnjë ndërmjetës rom dhe 
egjiptian) dhe përfshirja në nivel qendror dhe 
vendor në grupet lëvizëse, me qëllim 
promovimin e ndërgjegjësimit për shëndetin, 
përmirësimin e aksesit në kontrollet mjekësore, 
kujdesin para dhe pas lindjes, planifikimin 
familjar dhe shërbimet shëndetësore falas në 
përgjithësi dhe përmirësimin e kujdesit social. 

 

• Ofrimi i shërbimeve shëndetësore pranë 
vendbanimeve rome dhe egjiptiane, të 
pakushtëzuara nga statusi i banimit për këto 
komunitete në një vendndodhje të caktuar.  

 

• Kryerja e vizitave shëndetësore mujore (pa 
pagesë) nga mjekët në vendbanimet informale 
të romëve.  

 

• Ministria e Shëndetësisë i bashkohet 
Marrëveshjet tre-Ministrore të Bashkëpunimit  
për zbatimin e Planit të Veprimi për Fëmijët në 
Situatë Rruge për parandalimin efikas dhe 
trajtimin e trafikimit të fëmijëve, të lypjes nga 
fëmijët, të fëmijëve në situatë rruge dhe të 
dhunës ndaj fëmijëve.  

 

• Ofrimi i pagesës së ndihmës ekonomike me 
para në dorë për familjet rome dhe egjiptiane, i 
pakushtëzuar nga statusi i banimit në një njësi 
të caktuar administrative për këto komunitete. 

• Miratimi dhe publikimi nga Ministria e 
Shëndetësisë i një raporti vjetor lidhur me 

Miratimi me Vendim të Këshillit të 
Ministrave i numrit të pozicioneve të 
ndërmjetësuesve, dhe vënia në zbatim 
e tij. 
 
Numri i romëve dhe egjiptianëve të 
punësuar si personel i kujdesit 
shëndetësor (dhe përqindja e tyre në 
numrin total të punonjësve të kujdesit 
shëndetësor). 
Ndarja sipas: gjinisë, grupmoshës, 
etnicitetit; qytet/fshat 
 
Shpërndarja e kartave të shëndetit në 
20% të popullsisë rome dhe egjiptiane 
dhe përfitimi falas i shërbimeve 
shëndetësore. 
 
Rritja deri në 50% e numrit të romëve 
dhe egjiptianëve të pajisur me karta 
shëndeti dhe që përfitojnë falas 
shërbimet shëndetësore. Ndarja sipas: 
gjinisë, grupmoshës, etnicitetit; 
qytet/fshat. 
 
Numri i vizitave shëndetësore në 
vendbanimet informale të romëve çdo 
vit. 
 
 
Miratimi dhe zbatimi i planit të veprimit 
për fëmijët në situatë rruge. Ulja me 
50% e lypjes nga fëmijët dhe me 50% e 
trafikimit të fëmijëve  

31 dhjetor 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 dhjetor 2017 
 
 
 
 
 

31 dhjetor 2016 
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nevojshme të aplikimit për mbështetje 
dhe akses në të gjitha programet 
sociale ekzistuese, si rezultat i 
mosregjistrimit gjatë lëvizjes nga njëri 
vend tek tjetri. 
 

zbatimin e angazhimeve të mësipërme  
 

 
Numri i familjeve rome dhe egjiptiane 
që përfitojnë pagesa të ndihmës 
ekonomike me para në dorë. 

4. STREHIMI DHE REGJISTRIMI CIVIL 

Objektivi Problemi Masa Treguesi Afati kohor 

Plotësimi i rendit juridik 
shqiptar me një ligj për 
dëbimet me forcë dhe 
përputhja e tij me 
standardet përkatëse të 
Kombeve të Bashkuara 
dhe të Këshillit të Evropës.  
 

Dëbimet e komuniteteve rome 
ndodhin në mungesë të këshillimeve 
të mirëfillta, pa shqyrtim paraprak të 
alternativave të tjera të dëbimit/ të 
sigurimit të akomodimit alternativ. 
Nuk ka bazë ligjore për të 
kundërshtuar një dëbim/ kërkuar një 
pezullim ekzekutimi.  
 

• Hartimi në bashkëpunim me organet 
ndërkombëtare dhe autoritetet vendase (Avokati 
i Popullit, Komisioneri për Mbrojtjen nga 
Diskriminimi), me kontributet e organizatave të 
shoqërisë civile, dhe miratimi i një kuadri të ri 
ligjor, i cili përmban: 

 
një ligj për dëbimet me forcë që pasqyron 
standardet përkatëse të KE-së dhe KB-së 

 
protokollin operativ për përcaktimin e 
përgjegjësive të aktorëve të ndryshëm 
(Shërbimet e Kujdesit Social, stafi i bashkisë, 
OSHC-të) në rastet kur garantohet dëbimi.  

 
një paketë udhëzimesh operative që ndalojnë 
dëbimet gjatë periudhave me mot të keq, 
periudhave të provimeve shkollore etj.  

 

• Trajnimi i institucioneve vendore dhe kombëtare 
për procedurat dhe udhëzimet që duhet të 
ndiqen gjatë dëbimeve 

 
 
 
 

Numri i personelit të INUK (Inspektorati 
Ndërtimor Urbanistik Kombëtar) i 
trajnuar për të marrë në konsideratë 
dispozitat ndërkombëtare për dëbimet 
me forcë/ situatën e veçantë të 
komuniteteve rome/egjiptiane kur 
vendosin për shkatërrimin e shtëpive që 
u përkasin këtyre komuniteteve.  
 
Miratimi i udhëzimeve që ndalojnë 
kryerjen e dëbimeve gjatë periudhave 
të pushimeve për shkak të motit të keq, 
periudhave të provimeve shkollore etj. 
(për më shumë informacion shih 
Urdhrin 34/2013 nga Ministria e 
Zhvillimit Urban). 
 
Kryerja e VNS (Vlerësimet e Ndikimit 
Social) në lidhje me ato komunitete që 
përballen me rritje të probabilitetit për 
dëbim në të ardhmen e afërme (për 
shembull, për shkak të punimeve 
madhore infrastrukturore që tashmë 
janë planifikuar/janë në proces).  
 
Trajnimi i punonjësve të bashkisë 
/MMSR-së për dispozitat përkatëse të 
legjislacionit vendas dhe ndërkombëtar, 
me synim dhënien prioritet ofrimit të 
strehimit (për shembull me anë të 
subvencionimit të qirasë deri në gjetjen 

Sa më shpejt të jetë e 
mundur / deri më 30 
shtator 2016 
 
 
 
 
 
 
Sa më shpejt të jetë e 
mundur / deri më 30 tetor 
2016 
 
 
 
 
 
 
 
Deri më 30 shtator 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deri më 30 qershor 2018 
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e një zgjidhjeje të pranueshme dhe të 
përhershme- krahasoni rastin e 
Bashkisë së Elbasanit) për familjet 
rome/egjiptiane që përballen me 
dëbimin; nuk duhet të kryhet asnjë 
dëbim nëse për familjet në fjalë nuk 
është ofruar një zgjidhje alternative 
akomodimi (për më shumë informacion, 
shih Urdhrin 34/2013 nga MZHU); 
prioritet duhet t'i jepet bashkive, ku 
punimet madhore infrastrukturore që 
mund të prekin romët, janë/do të jenë 
në proces në muajt e ardhshëm.  
 
Numri i bashkive ku trajnohet personeli 
dhe numri i personelit të trajnuar 
 
Miratimi dhe zbatimi i protokollit 
operativ në luftën kundër dëbimeve me 
forcë. 
 
Miratimi dhe zbatimi i një ligji / 
dispozitave ligjore për parandalimin e 
dëbimeve me forcë. 
 
Raportimi i rregullt nga Avokati i Popullit 
(AP)/Komisioneri për Mbrojtjen nga 
Diskriminimi (KMD)/OSHC-të për rastet 
e dëbimeve / masat pozitive të 
ndërmarra nga autoritetet në drejtim të 
parandalimit të dëbimeve me forcë / 
zbutjes së ndikimeve të tyre negative 
në bashkëpunim të ngushtë me OSHC-
të dhe komunitetet rome përkatëse. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deri më 31 dhjetor 2016 
 
 
 
 
Deri më 31 dhjetor 2016 
(sipas parashikimit në 
Planin Kombëtar të 
Veprimit) 
 
 
 
Gjatë të gjithë periudhës 
së zbatimit të Planit 
Kombëtar të Veprimit 
 

Akomodimi i 
përkohshëm/kalimtar i 
ofruar për romët/egjiptianët 
është i një cilësie të 
pranueshme, nuk përfshin 
jetesën e tyre të detyruar 

Qendrat tranzitore aktuale ofrojnë 
akomodim të një cilësie të ulët dhe 
nuk nxisin integrimin e komuniteteve 
rome/egjiptiane në shoqërinë 
vendore. Banorët u nënshtrohen 
kushteve kufizuese dhe qëndrimi i 

• Hartimi i një rregulloreje të re të brendshme për 
qendrat që do të lehtësojë disa nga kushtet 
kufizuese që zbatohen për banorët dhe caktimi i 
një afati kohor për kohëzgjatjen e qëndrimit të 
familjeve rome/egjiptiane.  

 

Vendosja e lidhjeve më të mira të 
transportit publik me qytetin, marrja në 
konsideratë e aksesit në shërbimet dhe 
veprimtaritë publike bazë për 
gjenerimin e të ardhurave janë kërkesa 
themelore për një qendër/akomodim 

Sa më shpejt të jetë e 
mundur. 
 
 
 
Sa më shpejt të jetë e 
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nomade dhe të 
zëvendësohet brenda një 
periudhë të arsyeshme me 
strehim të përshtatshëm. 
 

tyre shpesh është për një periudhë të 
gjatë.  
 

 
 

kalimtar. Përcaktimi i numrit të 
transportit shtesë 
 
Hartimi i rregulloreve të reja të 
brendshme. 
 
Qendrat tranzitore janë pjesë e një 
vazhde masash të riintegrimit social, 
duke përfshirë rehabilitimin e strehimit; 
qëndrimin e familjeve aty për periudhën 
më të shkurtër të mundshme (numri i 
familjeve që largohen nga qendrat 
tranzitore në vit, ndjekja dhe monitorimi 
i integrimit të tyre social). 
 
Dhënia e pikëve shtesë familjeve që 
jetojnë në qendrat tranzitore në drejtim 
të përfitimit të strehimit social. 

mundur. 
 
 
 
Sa më shpejt të jetë e 
mundur. 
 
 
 
 
 
Deri në dhjetor 2016 (me 
anë të një ndryshimi në 
ligjin 9232/2004 "Për 
programet sociale të 
strehimit" – shih më 
poshtë)  
 

Pajisja e autoriteteve 
vendore, në bashkëpunim 
dhe koordinim me 
autoritetet përkatëse 
shtetërore, me njohurinë e 
nevojshme, aftësitë teknike 
dhe mjetet financiare për 
miratimin e planeve të 
veprimit për strehimin e 
romëve, që parashikojnë 
ndërhyrjet për strehim të 
targetuar.  

 

Autoriteteve vendore u mungon baza 
e njohurive të nevojshme për 
shfrytëzimin efektiv të instrumenteve 
të ndryshme financiare për strehimin; 
atyre u mungojnë gjithashtu aftësitë e 
nevojshme teknike për planifikimin, 
zhvillimin, zbatimin dhe menaxhimin e 
programeve të strehimit.  

• Hartimi nga Ministria e Zhvillimit Urban, me 
ndihmën e ministrive kompetente të 
linjës/agjencive të specializuara, e programeve 
sociale të strehimit paralelisht me ato të 
zhvillimit social dhe ekonomik, duke pasur 
parasysh aktivitetet për gjenerimin e të 
ardhurave për familjet rome/egjiptiane.  

 

Identifikimi i problemeve të strehimit të 
romëve/egjiptianëve në konsultime me 
komunitetet vendore 
rome/egjiptiane/OSHC-të, dhe/ose 
formulimi i metodave për trajtimin e 
problemeve.  
 
Numri i vendbanimeve rome me akses 
në ujin e pijshëm, energji dhe transport 
publik. 
 
Trajnime të zyrtarëve bashkiakë për 
standardet kombëtare / ndërkombëtare 
për strehimin dhe dëbimet me forcë, si 
dhe për linjat e disponueshme të 
financimit / aftësitë teknike. 
 
Numri i planeve vendore të hartuara 
dhe të miratuara për strehimin. 
 
Numri i pakteve të partneritetit për 
strehimin social të nënshkruara 
ndërmjet aktorëve të ndryshëm 

31 dhjetor 2016  
 

 
 
 
 
Deri më 31 dhjetor 2017 
 
 
 
 
Deri më 31 dhjetor 2018 
 
 
 
 
Gjatë të gjithë periudhës 
së zbatimit të Planit 
Kombëtar të Veprimit 
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(autoritetet vendore, donatorët 
ndërkombëtare dhe ndërtuesit privatë). 
 
Shumëllojshmëria e zgjidhjeve të 
ofruara të strehimit social (rregullimi i 
vendbanimeve/lagjeve, banesat me 
kosto të ulët, banesa të improvizuara, 
strehim social etj.)/ mbledhje e të 
dhënave të ndara sipas origjinës etnike 
(si edhe sipas gjendjes financiare, 
arsimit etj.).  
 

 
Gjatë të gjithë periudhës 
së zbatimit të Planit 
Kombëtar të Veprimit  

Rishikimi i legjislacionit 
parësor dhe dytësor me 
synim nxitjen e aksesit 
efektiv dhe jo-diskriminues 
në strehimin social për 
familjet rome dhe 
egjiptiane. 
 

Ligji ekzistues 9232/2004 "Për 
programet sociale të strehimit" 
(aktualisht në ndryshim) nuk merr 
parasysh pengesat e shumta praktike 
me të cilat përballen romët / 
egjiptianët në qasjen në strehimin 
social / nuk i trajton në mënyrë 
efektive si grup prioritar.  
 

• Prezantimi nga Ministria e Zhvillimit Urban e 
ndryshimeve në ligjin për strehimin social (Ligji 
9232/2004 "Për programet sociale të strehimit") 
në drejtim të: 

 
Thjeshtimit të kritereve të përzgjedhjes, me 
synim marrjen parasysh të problemeve të 
veçanta me të cilat përballen romët / egjiptianët 
në sigurimin e dokumentacionit të nevojshëm 
për aplikim për strehim social.  

 
Miratimit të një sistemi kuotash (për shembull 
5%) në interes të anëtarëve më të varfër të 
komuniteteve rome/egjiptiane për përfitim të 
strehimit social. 

 
Dhënies së pikëve shtesë për përfitim të 
strehimit social  
për romët /egjiptianët e kërcënuar me dëbime 
/që jetojnë në vendbanime të varfra /që jetojnë 
në kampe tranzitore 

 

 Sigurimi i koordinimit ndërmjet strehimit social, 
arsimit dhe punësimit. 
 

 Sigurimi i programeve sociale të strehimit në mënyrë 
progresive, duke kombinuar programet bazë në të 
cilat subvencionimi i shtetit është i fuqishëm me 
programe të avancuara strehimi ku subvencionimi i 

Miratimi i ndryshimeve në ligjin për 
programet sociale të strehimit. Këto 
ndryshime do të jenë pjesë në ligjin ose 
aktet nënligjore. Përfshirja e niveleve 
progresivisht më të larta të financimit në 
drejtim të strehimit social për reduktimin 
kryesisht të të pastrehëve /numrit të 
personave që jetojnë në kushte varfërie 
brenda një afati të përcaktuar. 
 
Ngritja dhe përditësimi i rregullt i një 
sistemi gjithëpërfshirës informacioni për 
të dhënat e strehimit; sistemi do të 
përdoret për të drejtuar dhe informuar 
politikat sociale dhe të strehimit  
 
 
Bashkëpunimi ndërmjet autoriteteve 
vendore dhe zyrës së punës pranë 
MMSR-së për dhënien përparësi në 
punësim për ato familje që do të 
përfitojnë strehim social.  
 
 
 
Në bazë të kërkesave / nevojave për 
strehim nga autoritetet vendore, qeveria 
qendrore do të planifikojë financimin 
për programin e strehimit. 

Deri më 31 dhjetor 2016 
 
 
 
 
 Deri më 31 dhjetor 2017 
 
 
 
 
 
Çdo vit kur zbatohen 
projektet. 
 
 
 
 
Mbledhja e informacionit 
deri më 31 dhjetor 2016 
dhe përditësimi i sistemit 
të informacionit çdo vit 
sipas nevojës për strehim. 
 
 
Çdo vit kur zbatohen 
projektet 
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shtetit është më i ulët në krahasim me kontributin e 
përfituesve. Këto programe shoqërojnë qëllimisht 
familjet në nevojë nga një hap në tjetrin, deri sa të 
bëhen të pavarura. 
 

Thjeshtimi i procedurave 
për regjistrimin e fëmijëve 
ose transferimin e 
vendbanimit (banesave) të 
ligjshëm ndërmjet njësive. 

Familjet rome/egjiptiane ende 
përballen me pengesa në regjistrimin 
e fëmijëve të tyre (veçanërisht në 
lidhje me fëmijët e lindur jashtë 
martese në moshë të hershme ose 
fëmijët e lindur jashtë vendit), 
kryesisht për shkak të procedurave të 
zgjatura dhe kostove të larta. Ata 
përballen gjithashtu me vështirësi për 
transferimin e vendbanimit të tyre nga 
një qytet në tjetrin dhe si rezultat nuk 
mund të përfitojnë nga përftimet e 
ndryshme të sigurimeve 
shoqërore/mirëqenies shoqërore etj.  
 

• Aktivizimi i një sistemi të "regjistrimit fillestar" ku 
lindjet regjistrohen automatikisht dhe lirisht nga 
autoritetet spitalore.  

 

• Mundësimi nga Ministria e Brendshme e 
procedurave të thjeshtuara për transferimin e 
vendbanimit zyrtar, duke pasur parasysh se 
shumë familje rome/egjiptiane nuk mund të 
përgatisin dokumentacionin e kërkuar (për 
shembull kontrata qiraje) 

 
 
 

Ndryshime në legjislacionin përkatës/ 
regjistrimi automatik dhe i lirë i lindjeve 
 
Miratimi i procedurave të thjeshtuara 
për transferimin e vendbanimit zyrtar. 
 
Nënshkrimi i një marrëveshjeje 
partneriteti që përcakton modalitetet e 
bashkëpunimit ndërmjet autoriteteve 
shtetërore - OSHC-ve aktive në fushën 
për ofrimin e ndihmës juridike falas për 
regjistrimin e fëmijëve.  
 
Prezantimi i heqjes së tarifave/kostove 
ligjore për regjistrim me vonesë. 
 
Nënshkrimi i marrëveshjeve ndërmjet 
Ministrive të Jashtme (MJ) drejt 
thjeshtimit të procedurave përkatëse 
për regjistrimin e fëmijëve të lindur 
jashtë vendit. 
 
Shfrytëzimi i të dhënave të mbledhura 
nga autoritetet vendore/administrata 
qendrore pas realizimit të studimeve 
për vlerësimin e nevojave për 
përcaktimin e kohëzgjatjes së 
qëndrimit. 
 
Regjistrimi në masën 50% i fëmijëve 
romë të identifikuar të paregjistruar. 
 

Deri më 31 dhjetor 2016  
 
 
 
Deri më 31 dhjetor 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deri më 31 dhjetor 2016 
 
 
 
 
 
Deri më 30 shtator 2017 
 
 
 
 
Deri më 30 qershor 2017 

 
 
Deri më 30 dhjetor 2017 

 

5. Politika për integrimin e romëve, instrumentet për koordinimin, monitorimin dhe mjetet buxhetore 

Objektivi Problemi Masa Treguesi Afati kohor 

Koordinimi i politikave 
publike ndërmjet sektorëve 

Romët dhe egjiptianët vazhdojnë të 
jenë ndër grupet më të përjashtuara 

• Hartimi i udhëzuesve të qartë nga MMSR në Numri i mbledhjeve dhe rezultatet e 
grupeve ndërministrore të punës. 

Deri më 31 dhjetor 2016 
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të ndryshëm për nxitjen e 
integrimit të romëve dhe 
egjiptianëve në një mënyrë 
gjithëpërfshirëse, të 
vazhdueshme dhe të 
qëndrueshme. 

sociale dhe të diskriminuara për 
shkak të mungesës së buxhetimit, të 
mungesës së koordinimit dhe zbatimit 
joefikas të politikave. 
 
Mungesa e koordinimit ndërmjet 
qeverisjes vendore dhe qendrore, 
veçanërisht për monitorimin, zbatimin 
dhe veprimet buxhetore në përputhje 
me Planin Kombëtar të Veprimit për 
Integrimin e Romëve dhe 
Egjiptianëve. 
 
 
Njësitë e qeverisjes vendore nuk 
kanë planifikuar prioritete dhe politika 
për romët dhe egjiptianët. 
 
 
 
 
 
Sistemi elektronik Romalb për 
monitorimin e politikave dhe masave 
të lidhura me romët dhe egjiptianët 
nuk është institucionalizuar dhe i 
mungojnë treguesit, të dhënat 
referuese dhe objektivat. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mbështetje të bashkive për hartimin dhe 

monitorimin e politikave për përmirësimin e 

kushteve të jetësës së romëve dhe egjiptianëve. 

Bashkitë e reja themlojnë Pika Fokale për 

Romët për të koordinuar më mirë punët, 

veçanërisht për monitorimin, zbatimin dhe 

planifikimin e buxhetit.  

 

• Hartimi i politikave për romët/egjiptianët në çdo 

bashki me popullsi rome dhe egjiptiane 1  dhe 

miratimi i Planeve Vendore të Veprimit për 

romët dhe egjiptianët (të harmonizuara me 

PKVIRE), deri në fund të qershorit të vitit 2017. 

 

• Riaktivizimi i sistemit online Romalb për 

mbledhjen e të dhënave elektronike, fuqizimi, 

institucionalizimi dhe garantimi i përdorimit të tij 

në të gjitha bashkitë dhe institucionet e tjera 

vendore, rajonale dhe qendrore. Krijimi i një 

pakete funksionale me tregues realistë të ndarë 

sipas gjinisë dhe të dhënash dhe objektivash 

referuese për monitorimin e progresit deri në 

fund të vitit 2016, i drejtuar nga MMSR.  

 

• Zhvillimi i rregullt (çdo 6 muaj) i një takimi 

ndërsektorial për monitorimin dhe koordinimin e 

politikave ndërmjet institucioneve shtetërore, 

duke përfshirë pikat e kontaktit për çështjet e 

romëve në ministritë e linjës, institucionet e 

pavarura dhe shoqëria civile për diskutimin e 

progresit. Grupi për Menaxhimin e Integruar të 

Politikave (GMIP) shërben si instrument për 

monitorimin e progresit për zbatimin e PKVIRE. 

Grupi Tematik për Përfshirjen Sociale, përfshin 

 
Numri i njësive të qeverisjes vendore 
që kanë miratuar një plan veprimi për 
integrimin e romëve dhe egjiptianëve. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Përdorimi gjerësisht i Romalb dhe 
mbledhja e vazhdueshme e të dhënave 
në të gjitha njësitë vendore. Numri i 
përdoruesve të trajnuar dhe regjistrimi i 
të dhënave. Futja e kontributit vjetor të 
ministrive nëpërmjet sistemit online 
 
 
 
 
Zhvillimi çdo gjashtë muaj i një takimi 
ndërsektorial për monitorimin dhe 
koordinimin e politikave ndërmjet 
institucioneve shtetërore, duke 
përfshirë pikat e kontaktit për çështjet e 
romëve në ministritë e linjës, 
institucionet e pavarura dhe shoqëria 
civile për diskutimin e progresit.  
 
 
 
Të paktën dy përfaqësues burra dhe 
gra nga OSHC-të rome dhe egjiptiane 
janë pjesë e Grupit Tematik GMIP për 
Përfshirjen Sociale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deri më 31 dhjetor 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rregullisht, çdo gjashtë 
muaj 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Romët dhe egjiptianët përbëjnë 2-10% të popullsisë  



  11 nga 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Ka një angazhim të ulët qeveritar në 
lidhje me buxhetet e synuara për 
zbatimin e Planit Kombëtar të 
Veprimit. 

 
 
 

në diskutime të paktën dy përfaqësues burra 

dhe gra nga OSHC-të rome dhe egjiptiane për 

të kontribuar dhe monitoruar zbatimin e PVIRE. 

Grupi duhet të mblidhet të paktën një herë në 

gjashtë muaj për të diskutuar zbatimin e PVIRE. 

• Raportimi: MMSR, në koordinim me ministritë e 

tjera të linjës, përpilon raportet vjetore të 

progresit. Raporte alternative që vijnë nga 

organizatat e shoqërisë civile dhe institucione të 

pavarura shqyrtohen dhe përfshihen në gjetjet e 

raportit vjetor. 

 

• Alokimi i buxhetit vjetor të parashikuar për 

zbatimin e Planit të Veprimit për Integrimin e 

Romëve dhe Egjiptianëve në Shqipëri për 

periudhën 2016-2020 në nivel vendor dhe 

qendror, deri në fund të vitit 2017. Drejtuese: 

Ministria e Financave. 

 

• Përgatitja nga MMSR, deri në fund të vitit 2016, 

e udhëzimeve të qarta për ministritë e linjës për 

të pasur persona/pozicione të dedikuara 

ekskluzivisht për PVIRE, konkretisht brenda 

strukturave të planifikimit të politikave. Takimi i 

rregullt i pikave të kontaktit qendrore dhe 

vendore, çdo 6 muaj. Fuqizimi i rolit të Komitetit 

Shtetëror të Minoriteteve për monitorimin e 

politikave përkatëse për komunitetet 

rome/egjiptiane. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Publikimi në çdo muaj dhjetor i raportit 
vjetor narrativ dhe financiar. 
 
Publikimi në vitin 2016 i listës së 
personave në nivel bashkiak që 
koordinojnë politikat për romët dhe 
egjiptianët 
 
Numri dhe vendimet e marra nga 
takimet e pikave të kontaktit dhe 
qendrore  
 
Kompetencat e reja që i janë dhënë 
Komitetit Shtetëror të Minoriteteve dhe 
mjetet për ushtrimin e tyre  
 
 
Miratimi i buxhetit afatmesëm 2018-
2020 me buxhetet e parashikuara 
sektoriale për zbatimin e politikave të 
lidhura me romët dhe egjiptianët. 
 
Identifikimi dhe trajnimi nga të gjitha 
ministritë e linjës dhe bashkitë i pikave 
të kontaktit për zbatimin e Planit të 
Veprimit. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Çdo vit, çdo dhjetor, duke 
filluar nga viti 2016 
 
 
 
 
Çdo vit, duke filluar nga 
viti 2017 
 
 
Deri më 31 dhjetor 2016 

 
 

 
 

 
 
 


