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HYRJA

OJQ “NEVO KONCEPTI” është duke e zbatuar projektin�PROMOVIMI I INTEGRIMIT TË 

KOMUNITETIT ROM, ASHKALI DHE EGJIPTIAN NË KOMUNËN E SUHAREKËS DHE PEJËS 

Grupi i synuar i PROSPECT+ është komuniteti i margjinalizuar rom, ashkali dhe egjiptian 

në komunën e Pejës dhe të Suharekës, me rreth 1,800 pjesëtarë.�Lokacionet e synuara janë: 

lagjia “7 Shtatori” dhe Vitomirica në Komunën e Pejës, si dhe fshati Gelancë dhe Leshan në 

Komunën e Suharekës. 

Në secilin prej komuniteteve ka nga një shkollë fillore e cila ofron arsim parashkollor për

fëmijët e moshës pesëvjeçare, arsim fillor për fëmijët nga 6 deri 10 vjeç, si dhe�arsim të 

mesëm të ulët për fëmijët nga 11 deri 14 vjeç.�Duhet theksuar se jo të gjithë nxënësit e 

këtyre komuniteteve që shkojnë në shkollat përkatëse janë nga komunitetet e synuara. 

Objektivat e projektit 

Të drejtat në arsim dhe shëndetësi nuk janë vetëm të drejta themelore të njeriut�por 

edhe strategji qendrore për ta mposhtur varfërinë dhe për të siguruar përfshirje 

socio-ekonomike. Në këtë kontekst, projekti ka për qëllim të kontribuojë në�zbatimin e 

Strategjisë dhe Planit të Veprimit për integrimin e komunitetit rom, ashkali dhe egjiptian 

duke ua përmirësuar qasjen në arsim, shëndetësi dhe shërbime sociale. 

Objektivi i gjithëmbarshëm 

është të kontribuojë në zvogëlimin e varfërisë dhe realizimin e�të drejtave të 

komunitetit rom, ashkali dhe egjiptian në Kosovë.�

Objektivi i projektit�

është që të tri komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian në Kosovën Perëndimore e 

përmirësojnë�

qasjen e tyre në arsim, shëndetësi dhe shërbime sociale si një hap i rëndësishëm�drejt 

pjesëmarrjes së tyre ekonomike dhe sociale dhe drejt integrimit shoqëror.�

Veprimet e planifikuara për arritjen e objektivave të projektit dhe rezultatet e pritura 

parashohin një varg aktivitetesh në fushat e arsimit dhe të shëndetësisë, të cilat janë të 

përfshira në Strategjinë dhe Planin e Veprimit për Integrimin e Komunitetit Rom, 

Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë (specifikisht në sektorët e arsimit dhe shëndetësisë�si 

dhe në sektorët e ndërlidhur të antidiskriminimit dhe të çështjeve gjinore).�Ato do të 

realizohen, monitorohen dhe zhvillohen së bashku me grupet e synuara,�OJQ-të partnere, 

si dhe palët relevante për të siguruar qëndrueshmërinë edhe pas përfundimit të projektit.�

Veprimet e planifikuara me projekt çojnë drejt integrimit shkollor të fëmijëve romë, 

ashkali dhe egjiptas,�organizimit të fushatave vjetore të regjistrimit në shkolla në 

komunitetet e synuara,�sigurimit të materialeve shkollore për fëmijët romë, ashkali dhe 

egjiptian në nevojë,�sigurimit të mentorimit individual, ndihmës rreth detyrave të shtëpisë 

dhe gjuhës për fëmijët romë, ashkali dhe egjiptianë.�Gjithashtu përfshihet trajnimi kundër 

paragjykimit për mësuesit dhe prindërit dhe mentorimi/këshillimi për shfrytëzimin e 

komptencave të fituara,�organizimi i ngjarjeve ndërkulturore në nivel të shkollave,�

integrimi i komunitetit rom, ashkali dhe egjiptian në shërbime shëndetësore dhe sociale, 

trajnimi i ndërmjetësuesve shëndetësorë dhe socialë,�ngritja e vetëdijes dhe arsimimi 

shëndetësor,�rrjetëzimi i organizatave të cilat mbështesin integrimin dhe avokojnë për

 implementimin e strategjisë në nivel vendi. Projekti vazhdon të ndërtojë kapacitet e 

Qendrave Mësimore dhe OJQ-ve partnere,�zgjeron dhe forcon Rrjetin PROSPECT,�kryen 

aktivitetet e lobimit dhe të avokimit për përfshirjen e masave integruese në planet lokale

dhe për bashkëfinancimin e aktiviteteve të projektit.  



Roli dhe puna
e grupit të parlamentit të 

SHFMU “DRITA”
Gelancë, Suharekë

Ky organ duhet themeluar në mënyrë që 
parlamenti i nxënësve të shndërohet në një 
mekanizëm të fuqishëm të promovitmit të të 

drejtave të fëmijëve dhe është e 
domosdoshme qasja kreative, përkushtimi i fuqishëm,

shkalla e lartë e humanizmit dhe marrëdhënies së
jashtëzakonshme me drejtuesit e shkollës

KUSH

JEMI NE ?

Për t`i realizuar këto aktivitete 
në duhet të bëjmë:

Natyrisht që për të pasur suksese në punën 
të cilën e bëjmë duhet pasur reacione të mira
me të gjithë, për të arritur këtë gjë parlamenti 
shkollor duhet t`i plotësojë disa kritere e ato janë: 

• Respektimi i orarit të mësimit;
• Sjellja e mirë e secilit nxënës në shkollë;
• Mbrojtja e ambientit në shkollë dhe jashtë saj;
• Toleranca në mes të nxënësve dhe mësimdhënësve;
• Liria e të shprehurit për secilin anëtar të 
  parlamentit dhe të nxënësve të tjerë;
• Nxitja për punë vullnetare;
• Të zhvillohet dashuria për mësimin;
• Të kërkojmë falje kur dikë e lëndojmë;
• Të bëhen më shumë debate dhe diskutime;
• Të mbahen takime të rregullta javore
  varësisht prej problemeve;
• Organizimi i vizitave në vende të ndryshme
  të cilat janë me interes për fëmijët e shkollës;
• Grupi avokues për vijueshmërinë jo të rregullt 
  të fëmijëve në mësimin e rregullt;

Aktivitetet që
zhvillohen në shkollë

- Zhvillimi i aktiviteteve të lira (Art Figurativ,
  sport, të drejtat e fëmijëve, grupi avokues);

- Mësimi plotësues (Gjuha Shqipe, Angleze 
  dhe Matematikë);

- 1 Qershori Dita Ndërkombëtare e të Drejtave 
   të Fëmijëve; 
 
- Bashkëmoshatarët ndihmojnë bashkëmoshatarët;

- 17 Shkurti Dita e Pavarësisë;

- Kremtimi i 20 Tetorit Dita Kundër Ndëshkimit
  fizik ndaj fëmijëve; 

- Kremtimi i 20 Nëntorit KNDF-së;

- Takime me fëmijë;

- Senzibilizimi i prindërve për regjistrimin e 
  fëmijëve në shkollës;

PËRGATITUR NGA NXËNËSIT
 

 KOMUNA – SUHAREKË

ShFMU “DRITA”- GELANCË

Çfarë është
grupi i parlamentit të shkollës?

Roli kryesor i këtijë grupi në shkollë është
fuqizimi i të drejtave të fëmijës duke siguruar
mbrojtje dhe respektim të lartë të tyre në 
përputhje me Konventën për të Drejtat e Fëmijës.

Grupi i parlamentit të shkollës është organ
i cili mbron të drejtat e të gjitha fëmijëve në
shkollat tona.

Kanë për obligim të promovojnë interesat dhe
të marrin në konsideratë të gjitha kërkesat e 
nxënësve që kanë të bëjnë me përmirësimin e 
relacioneve në mes të prindërve dhe 
mësimdhënësve.

Si funksionon 
grupi i parlamentit?

Mënyra se si funksionon parlamenti shkollor është
shumë e thjeshtë: duke organizuar takime mujore
të cilat janë obliguese, në raste të jashtëzakonshme 
ato mund të jenë më të shpeshta.
• Të identifikojmë nevojat e fëmijëve të shkollës;
  (përmes bisedave - intervistave, anketimeve,
  debateve dhe kutisë anonime);
• Të dëgjojmë të tjerët kur flasin me kujdes të
  plotë dhe me zemër;
• Të lavdërohet puna dhe mendimi i secilit;
• Të pranojmë njëri tjetrin ashtu siç jemi;
• Të bashkëbisedojmë dhe bashkëpunojmë me
  këshilltarët e të drejtave të fëmijëve;
• Të jemi pjesë e hartimit të Planit Zhvillimor 
  të shkollës;
• Të mbahen mbledhje të rregullta mujore për 
planifikim dhe veprim;

Mënyra e themelimit të
parlamenteve shkollore

Për themelimin e parlamenteve shkollore 
ka modalitete të ndryshme. Secila shkollë mund
të krijojë ato sipas specifikave të veta, por është e 
rëndësishme që secila paralele të përfaqësohet së
paku me një nxënës.

Nxënësit përfaqësues me anë të votimit 
demokratik zgjedhin kryesinë që ka 7 ose 9 anëtarë.



PROMOVIMI I INTEGRIMIT

TË KOMUNITETEVE 

ROMË, ASHKALI DHE EGJIPTIAN

NË KOMUNAT E SUHAREKËS DHE PEJËS

REGJISTRONI FËMIJËT NË SHKOLLËN

MË TË AFËRT NË LAGJEN TUAJ

Projekti: Promovimi i integrimit të komuniteteve Romë, Ashkali dhe Egjiptian
në komunat e Suharekës dhe Pejës

Zbatohet nga OJQ “NEVO KONCEPTI”
Projekti mbështetet NGA:

ngjyros këtu

TË DASHUR PRINDËR!

Arsimimi i fëmijëve në moshë të hershme u 
ofron fëmijëve mundësi të mësojnë, të zhvillohen 
dhe socializohen. Fëmijët përgatiten për një
hap të suksesshëm dhe të sigurt në shkollë fillore.

REGJISTRIMI FILLON PREJ 15 MAJ - 14 QERSHOR 2016

Dokumentet e nevojshme për regjistrim në edukim 
parafillor dhe në klasë të parë janë:
• Certifikata e lindjes së fëmijës
• Një fotografi me dimension (55mm x 40mm)
• Vërtetimi nga mjeku
INFORMATAT MË TË HOLLËSISHME MUND T`I 
MERRNI NË SHKOLLËN MË TË AFËRT

PRINDËR, regjistroni fëmijët me kohë,
bëni zgjedhjen e duhur për fëmijën tuaj,
ndihmojeni të arsimohet dhe të edukohet.

Prindërit janë edukuesit e parë dhe të përhershëm të
fëmijëve, ata kanë një rol të rëndësishëm në edukimin e 
fëmijëve, andaj fëmijët duhen të edukohen dhe të 
arsimohen së bashku me fëmijët tjerë. Shkolla është 
shumë e rëndësishme për zhvillimin e tyre.



kolorin akate 

 PROMOVIPE E INTEGRIPASKO E ROMANE, 

ASKALUNE THAJ EGIPCANUNE 

KOMUNITETESKO ANI SUHAREKAKI 

THA J PEKJENGI KOMUNA 

REGISTRIN TERE CHAVORE ANI 

MAJPASI SKOLA TARA MAHALAKI 

 

 O projekti: Promovipe e integripasko e Romane, Askalune thaj 
Egipchanune komunitetesko ani Suhareka thaj Pekja" 

Realizingjola kotar e BRO "NEVO KONCEPTI" 
O projekti isile phikodeipe kotar o: 

KAMLE DADALARJA!
 
O skoluipe e chavorengo ano olenge terne bersa, pasarla 
e chavorenge saipe te siklon, gjamavipe thaj socializacia. 
E fundona skola o chavore gatisargjona vas jekh suksesuno 
thaj risto "bagjako" ano olengo gjivdipe. 

 REGISTRIPE STARTINLA KO 15 MAJ-14 BAREDIVAJ 2016
 
O dokumentja kola rodargjona vas te registrine tere chavore 
Ano angloskoluipe numaj angluni klasa isiton: 
• Certifikata e bijandipasko, vas o chavoro 
• Jekh foto kotar e dimensie 55mm x 45 mm 
• Cacipnasko lil kotar o saslarno 
PO BUT INFORMACIJE LENA ANI SKOLA KOJA 
SITOJ MAJPASE TUMENGE 

 DADALARJA, registrinen tumare chavore pi 
vrama, resna majlace tumare chavoreske, denole 
phiko te skoluingjol thaj edukingjol. 

O dadalarja isiton anglune thaj sahvaktune edukatorja 
pere chavorenge, numaj olen silen jekh semni rola ano 
olengo edukipe, numaj akala chavore isilen hako te 
skoluingjon thaj edukingjon avore chavorenca . 
Eskola sitoj but semni kana sito o puchipe vas olengo 
saipe. 



DEAR PARENTS 

Children education at early age provides children 
opportunities to learn to develop and socialize. Children 
are prepared for safe and successful step in primary school. 

REGISTERING BEGINS ON MAY 15 – JUNE 14 2016 

Needed documents for enrolling in preprimary 
and primary education: 
• Birth certificate of a child 
• A photo (55 x 40 mm) 
• Certificate from a physician 
DETAILED INFORMATION CAN BE OBTAINED AT 
NEAREST SCHOOL 

PARENTS, register your children in time, 
do the best choice for your children, help 
them educate. 

Parents are the first and permanent children 
educators, they have an important role in children 
education, therefore your children should be educated 
along with other children. The school is at most 
importance for their development. 

 Dye here 

 Promoting the respectful 

integration of Roma, Ashkali and Egyptian 

communities in Peja and Suhareka, 

Kosovo (PROSPECT +) 

 REGISTER YOUR CHILDREN IN 
NEAREST SCHOOL IN YOUR NEIGHBORHOOD. 

 Project: Promoting the respectful integration of Roma, Ashkali and
 Egyptian communities in Peja and Suhareka, Kosovo (PROSPECT +) 

Implemented by NGO NEVO KONCEPTI 
Project is supported by: 



 

Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur
Kosovo Foundation for Open Society
Kosovska Fondacija za Otvoreno Društvo

KFOS
Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur
Kosovo Foundation for Open Society
Kosovska Fondacija za Otvoreno Društvo

KFOS

Të dashur prindër!

Regjistrimi i fëmijëve në shkolla filloi

Për të regjistruar fëmijën tuaj në edukimin parafillordhe në klasën e parë ju 

nevojiten këto dokumente:

• Certifikata e lindjes të fëmijut

TË DASHUR PRINDËR, nëse fëmijën tuaj e regjistroni në afatin e c

aktuar nga  17 Maj - 15 Qershor, ju do të jeni përfitues të teksteve shkollore falas.

Mos regjistrimi i fëmijëve me kohë mund ta humb të drejtën për të qenë përfitues 

i teksteve shkollore.

Andaj ju lutemi nxitoni për të regjistruar fëmijët tuaj sa më parë



PROMOVIMI I INTEGRIMIT

TË KOMUNITETIT

ROM, ASHKALI DHE EGJIPTIAN

NË KOMUNAT E SUHAREKËS DHE PEJËS

Qendra për Punë Sociale 
 Për të përfituar ndihmën sociale familja juaj nuk duhet të ketë 

më shumë se 0.5 hektar tokë , dhe nuk duhet të ketë të ardhura. 
Andaj, duhet të plotësojë kriteret njërën nga këto dy kategoritë. 

Përfshihen familjet që kanë kategorinë e parë: 
• Personat mbi 18 vjeç me aftësi të kufizuar dhe të paafte për punë
• Persona mbi 65 vjeç 
• Kujdestarët e përhershëm të personit me aftësi të kufizuar dhe 
  mbi 65 vjeç
• Personat deri nën moshën 14 vjeç
• Personat ndërmjet 15 dhe 18 vjeç që janë në shkollim të rregullt
• Prindërit vetë ushqyes së paku një fëmijë nën moshën 15 vjeç. 

Në kategorinë e dytë përfshihen: 
• Familjet me një anëtar të aftë për punë 
• Të paktën një fëmijë nën moshën 5 vjeç
• Që kanë në përkujdesje të përhershme një jetim nën moshën 15 vjeç.
• Ndihma për familjet që kanë fëmijë me aftësi të kufizuar (100€) 

Nëse mendoni se familja juaj i plotëson kriteret e mësipërme , 
ju mund të paraqitni kërkesën në Qendrën për Punë Sociale në 
komunën në të cilën jetoni. 

MBAJTJA E TRUPIT NË SHËNDETËTË MIRË ËSHTË DETYRË, 
PËRNDRYSHE NE NUK DO TË JEMI NË GJENDJE 

TA MBAJMË MENDJEN TONË TË FORTË DHE TË KTHJELLËT

QKMF-të janë institucione publike parësorë shëndetësore, 
të ciliat si qëllim kryesore e kanë promovimin, 

ruajtjen dhe përmisimin e shëndetit.



SHFMU

DRITA

KL- UO BK IE

G E L A N C Ë



Bota është e jona...

Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur
Kosovo Foundation for Open Society
Kosovska Fondacija za Otvoreno Društvo

KFOS

Të njohim njëri tjetrin...

Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur
Kosovo Foundation for Open Society
Kosovska Fondacija za Otvoreno Društvo

KFOS

Të gjithë jemi të njëjtë

Do të bëhem:

MJEKEEDUKATORE
POETE

FUTBOLLIST

GAZETARE

Të luajmë së bashku...



 Khetane te khela, 

te siklova thaj te bajrova 

 Registrinen tumare chavore ani majpaśi 
skola tumara mahalaki….. 

 Ano Prizreno, 2015 

O Proekti KRAEEYN (Kosovo RAE Early Years Network)
 
KRAEEYN isitoj profesionaluni thaj angloprofesialune manuśengi rafin, 
numaj e manuśengi kola kerna buti po Gjamavipe e Edukipasko ano 
Tikne Berśa e chavorenca rom, aśkali thaj egipchan. 
Akaja rafin isitoj bazirimi po koncepti REYN (Romani Early Years Network) 
kova sito aktivuno ano 30 raśtre, numaj isitoj iniciativa kotar o ISSA 
(International Step by step Network). 
Akaja rafin, sar misia isile te paśarol o śaipja vaś o inkluzivuno 
profesionaluno gjamavipe karśi e individenge kola lenape e edukipaske 
umalipa ko tikne berśa. Akala rafina, o gjene ka ovelolen śaipe te keren 
jekhethane buti, ko profesionaluno aspekti te gjamaven korkoropeste, 
ulaven lache praktike, te formirinet maśkarpeste kooperacia thaj partneriteti, 
deindo phiko ko profesionaluno gjamavipe ano Gjamavipe e Chavorengo 
ano Tikne Berśa. 

So kerla K-RAE-EYN ? 
• Kerla promocia e lachi praktika maśkar pere amala kora kerna buti e 
   chavorenca ko edukipe ano tiken berśa thaj e chavorenca rom, aśkali thaj 
   egipchan. 
• Phiravna treningo ko profesionaluno gjamavipe. 
• Phiravna online kursja. 
• Paśakarna śaipe te ulaven pere gjanipja ano forumja, kedipja, socialune 
   rafin kote sakova gjeno isile hako te mothovol piri praktika thaj gjanipe. 
• Te phiravol e promocia e kulturaki ko rom, aśli thaj egjipchan komunitetja 
   ko studione vizite thaj te ulaven lache praktike. 

O projekti: E Rafin e Edukipaski ano Tikne Berśa e Chavorengi Rom, Aśkali thaj Egipchan ki Kosova. 
Inplementingol kotar e BRO "NEVO KONCEPTI" 

Kamle dadalarja! 

O skoluipe e chavorengo kana siton tikne, paśarla śaipe 
te siklon, gjamavipe thaj resol olengi socializacia. 
O chavore gatisargona te ovelolen jekh suksesuno thaj 
sarbarno bagjako ano fundono skoluipe. 
E chavorengi tikne berśa, isiton but vasni faza ano olengo 
gjivdipe, numaj ano fizikuno, intelektualuno, emocionaluno 
thaj socialuno aspekti. 
E praktika mothovla kaj o angloskolako edukipe isito 
majlacho ambienti kote o chavore gjamavna pere śaipja. 

 Dadalarja, keren manglo alosaripe tumare chavoreske, 
te denolpe phiko ko edukipe bagjako palo bagjako 

O dadalarja isiton anglune thaj sadajekhutno edukatori 
tumare chavorengo, olen isilen jekh vasni rola kana sito 
o puchibe ki edukacia e chavorengi, numaj o chavore 
therna hako te edukingjon koba isitoj vasni e hurdelin 
thaj olengo skoluipe ano olengo gjamavime. 
Ani hurdelin o chavore siklona: 
• Sar te śunen pere jekheberśune amal, pere dadalaren, e 
   edukatorka thaj e manuśen kasa gjivdinela 
• Sar te vakaren 
• Sar te keren buti ani grupa 
• Sar te khelen thaj te den respekti averenge 
• Sar te pengjaren korkoropeste thaj o sundal kuzooleste 



TË DASHUR PRINDËR!

Arsimimi i fëmijëve në moshë të hershme, u 
ofron fëmijëve mundësi të mësojnë, zhvillohen 
dhe socializohen. Fëmijët përgatiten për një
hap të suksesshëm dhe të sigurt në shkollë 
fillore.
Fëmijëria e hershme është një fazë e rëndësishme e jetës
në aspektin fizik, intelektual, emocional dhe social.
Praktikat tregojnë se edukimi parashkollor është ambient
më i përshtatshëm ku fëmijët zhvillojnë aftësi.

PRINDËR, bëni zgjedhjen e duhur për fëmijën tuaj,
ndihmojeni të edukohet hap pas hapi.

Prindërit, janë edukuesit e parë dhe të përhershëm të
fëmijëve, ata kanë një rol të rëndësishëm në edukimin e 
fëmijëve, andaj fëmijët duhet të edukohen në frymën se 
kopshti dhe shkolla janë shumë të rëndësishëm në 
zhvillimin e tyre.
Në kopësht fëmijët mësojnë:
• Si të dëgjojnë moshatarët, prindërit, edukatoret dhe
  njerëzit me të cilët jetojnë
• Si të flasin
• Si të punojnë në grupe
• Si të luajnë dhe të respektojnë njërit-tjetrin
• Si të njohim veten dhe botën që i rrethon

LUAJMË, MËSOJMË DHE RRITEMI

SË BASHKU

REGJISTRONI FËMIJËT NË SHKOLLËN
MË TË AFËRT NË LAGJEN TUAJ...

Prizren, 2015

Projekti KRAEEYN (Kosovo RAE Early Years Network) 

KRAEEYN është rrjet i profesionisteve dhe para-profesionisteve 
të cilët punojnë në Zhvillimin e Edukimit të Hershëm me fëmijë 
të komuniteteve romë, ashkali dhe egjiptian. 
Ky rrjet është i bazuar në konceptin e REYN 
(Romani Early Years Network) që përfshinë më se 30 shtete, e që 
ka dalë si iniciativë nga ISSA (International Step by step Network). 
Ky rrjet si mision ka ofrimin e mundësive për zhvillim profesional 
gjithëpërfshirës për individët që merren në fushën e edukimit të 
hershëm. Përmes këtij rrjeti anëtarët do të kenë mundësinë të punojnë 
së bashku, të zhvillojnë aftësitë e tyre, shkëmbejnë praktika, krijojnë 
bashkëpunime e partneritete duke mbështetur zhvillimin profesional 
në Zhvillimin e Fëmijërisë së Hershme. 

Ç'farë bën K-REA-EYN?
 
• Promovon praktikat më të mira ndërmjet kolegëve që punojnë në 
   edukim të hershëm me fëmijët dhe me familjet e komuniteteve rom,
   ashkali dhe egjiptian. 
• Organizon trajnime të zhvillimit profesional. 
• Organizon kurse online. 
• Ofron mundësi të shkëmbehen përvojat përmes forumeve, takimeve, 
rrjeteve socialet ku secili mund të shpreh përvojat dhe njohuritë. 
• Promovon kulturën e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian përmes 
vizitave studimore dhe shkëmbimeve të përvojave. 

Projekti: Rrjeti i Edukimi të Hershëm i Fëmijëve Rom, Ashkali, Egjiptian në Kosovë
Inplementohet nga OJQ “NEVO KONCEPTI”
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Aktivitetet zhvillohen në kuadër të projektit:

PROMOVIMI I INTEGRIMIT TË KOMUNITETIT ROM, 

ASHKALI DHE EGJIPTIAN NË 

KOMUNËN E SUHAREKËS DHE TË PEJËS

Ky publikim është pjesë e projektit 

“Promovimi i Integrimit të komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian në 

Komunën e Suharekës dhe të Pejës”, 

Zbatohet nga “NEVO KONCEPTI” dhe i financuar nga  

“German Cooperation Deutsche Zusammenarbeit”

“Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie”, dhe 

“Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur”

Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur
Kosovo Foundation for Open Society
Kosovska Fondacija za Otvoreno Društvo

KFOS
Karl Kübel Stiftung

für Kind und Familie


