
Integrimi
i Romëve



Ekipi aksionar për integrimin e Romëve 
2020 në kuadër të Këshillit Rajonal për 
Bashkëpunim punon në 

forcimin e përgjegjësive institucionale 
të qeverive për të instaluar dhe plotësuar 
qëllime konkrete që kanë të bëjnë me 
integrimin e Romëve në kuadër të politikave 
të përgjithshme dhe buxhetit të shtetit, me 
çka do të reduktohet hendeku socio-ekonomik 
ndërmjet Romëve dhe popullatës jo-Rome në 
Ballkanin Perëndimor dhe Turqi
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KU DËSHIROJMË 
TË JEMI?

Qëllimet tona janë: 

Implementim i përshpejtuar, koordinim më i mirë ndër-
sektorial dhe zhvillim të kapaciteteve institucionale për 
integrimin e Romëve 

Çështjet Rome të përfshihen në politikat e përgjithshme 
në kuadër të bashkëpunimit rajonal duke i integruar 
politikat në kontekst dhe standarde rajonale. 

Vendosje të sistemit të përshtatshëm për përcjellje të 
integrimit të Romëve.

Reflektim të praktikave të BE-së për integrimin e
Romëve në rajon 



Ç’KEMI BËRI DERI TANI 
RRUGËS DREJT KËTIJ 
QËLLIMI?

Kemi filluar me projektin Integrimi i Romëve 2020 duke e 
formuar Ekipin aksionar dhe kemi përfshirë zyrtarë të nivelit 
të lartë, nga rajoni, për të forcuar përkushtimin e tyre për 
integrimin e Romëve dhe për projektin

Kemi organizuar platforma për debate publike për 
integrimin e Romëve në të gjitha vendet pjesëmarrëse

Kemi krijuar Trup punues që do të përbëhet prej Pikave 
kombëtare të kontaktit për Romët dhe përfaqësues të 
shoqërisë civile nga rajoni, që do të takohet një herë në 
vit dhe do të vendosë standarde rajonale për politikat për 
integrimin e Romëve 

Kemi propozuar standarde për përcjellje dhe raportim 
për integrimin e Romëve që në mbledhjen e parë u miratuan 
nga Trupi punues i projektit Integrimi i Romëve 2020  

Kemi trajnuar zyrtarë publikë përkatës, të ngarkuar me 
integrimin e Romëve në fushën e arsimit, punësimit, banimit, 
shëndetësisë, evidencës civile, financave dhe statistikës për 
përcjellje dhe raportim për integrimin e Romëve
 
Kemi siguruar asistencë teknike dhe ekspertizë 
për qeveritë e rajonit për të hartuar planet vjetore dhe 
buxhet përkatës për implementim të politikave të tyre për 
integrimin e Romëve.
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KU GJENDET RAJONI 
AKTUALISHT?

Vendet e Ballkanit Perëndimor 
dhe Turqia:

Kanë miratuar politika për integrimin e Romëve në formë të 
strategjive dhe/ose planeve aksionare

Kanë emëruar Persona për pika kombëtare për Romët (PPKR) 
të cilët marrin pjesë në projektin për Integrimin e Romëve 
2020, duke i drejtuar politikat për integrimin e Romëve

Kanë miratuar standarde rajonale për përcjellje dhe raportim 
për politikat për integrimin e Romëve

Kanë realizuar një sërë masash të ndryshme premtuese për 
integrimin e Romëve me perspektivë që në të ardhmen të 
institucionalizohen 

E kanë pranuar nevojën për përmirësim të planifikimit 
buxhetor, distribuimin dhe shpenzimin e mjeteve për politikat e 
tyre për integrimin e Romëve 

E kanë vërtetuar nevojën për përfshirjen e çështjeve të 
Romëve në politikat e përgjithshme socio-ekonomike, 
posaçërisht politikat për arsim, punësim, banim, shëndetësi 
dhe për evidencën civile

E kanë pranuar se mungon sistem i avancuar për përcjellje të 
integrimit të Romëve

E kanë vënë në dukje nevojën për veprim më të vendosur në 
trajtimin e diskriminimit kundër Romëve si shkak themelor për 
varfërinë, margjinalizimin dhe përjashtimin e tyre.
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Burim i të dhënave: Barometri Ballkanik 2016 i KBR-së, hulumtim i mendimit të opinion-
it/kompanive për situatën në rajon. 
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ÇKA DO TË BËJMË PËR TË 
NDRYSHUAR GJENDJEN dhe SI?

ABshkëpunim me BE ЕУ & bashkëpunim 
ndërkombëtar 

Raportim: raporte vjetor për implementim dhe ndikimi;

Pjesëmarrje dhe shkëmbim në nivel të BE-së dhe nivel 
ndërkombëtar;

Reflektim të kornizës së BE-së dhe kontribut në procesin e 
anëtarësimit në BE.

Bashkëpunim rajonal
Takime të nivelit të lartë për  të përcaktuar politika të 
përbashkëta;

Takime të Trupit punues për menaxhim të projektit;

Ndërlidhje të integrimit të Romëve me punën e KBR-në;

Dukshmëri: buletin, ueb-sajt, monografi.

Mbështetja institucionale për:
Strukturim institucional: PPKR dhe trupa ndër-disiplinare;

Forcim të kapacitetit: takime konsultative dhe trajnime;

Rekomandim të politikave: përmbledhje, propozime dhe 
këshilla;

Platforma kombëtare (forume për dialog publik);

Punëtori rajonale për zhvillim të kapaciteteve dhe 
shkëmbim të përvojave.
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Rada KrstanoviĆ

Ekipin aksionar 
për integrimin 
e Romëve 2020 
e përbëjnë Ekipi aksionar për integrimin e Romëve 2020 punon 

në reduktimin e hendekut socio-ekonomik ndërmjet 
Romëve dhe popullatës jo Rome në Ballkanin 
Perëndimor dhe Turqi nëpërmjet implementimit të 
masave kombëtare të cilat përfshijnë distribuim të 
mjeteve adekuate dhe përfshirje të hapave konkretë 
në politikat për arsim, punësim, shëndetësi, banim 
dhe evidencë civile. 

Këshilli për bashkëpunim rajonal punon në 
bashkëpunimin rajonal dhe integrimin evropian 
e euroatlantik të Evropës Juglindore që të 
përshpejtohet zhvillimi i rajonit për të mirën e të 
gjithë njerëzve që jetojnë në të.

Mirë. Më mirë. Në nivel rajonal. 

Arsim 
Punësim
Banim
Shëndetësi

Asis tente adminis tr ative

Orhan Usein
Lider i ekipit 
orhan.usein@rcc.int  

Alenka Verbole
Eksperte për politik a
alenka.verbole@rcc.int    

Aleksandra Bojadjieva
Eksperte për politik a 
aleksandra.bojadjieva@rcc.int  

rada.krstanovic@rcc.int    

Evidencë civile
Mos diskriminim

Reduktim të varfërisë
Barazi gjinore
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