
l Aktiviteti 2.5:  Zhvillimi i planeve 
komunale të veprimit dhe vleftësimi i tyre.

l Aktiviteti 2.6:  Përkrahja në realizimin e 
masave të propozuara në planet e veprim-
it dhe lansimi i një fushate të informimit 
publik.5 

Rezultati 3: Një përmbledhje e 
përvojave të mira dhe mësimeve të 
nxjerra nga projektet e ILO-së për 
të rinjtë romë në Kosovë, Mal të Zi, 
Moldavi dhe Hungari janë elaboru-
ar dhe vleftësuar në një punëtori 
nën-rajonale

l Aktiviteti 3.1:  Organizimi i një punëtorie 
nën-rajonale me akterët kryesorë nga 
Kosova, Mali i Zi, Moldavia, Hungaria dhe 
vendet tjera. 

l Aktiviteti 3.2:  Botimi dhe shpërndarja 
e mësimeve të nxjerra nga aktivitetet për 
punësimin e të rinjëve romë në nivel rajonal.

Menaxhimi dhe mbikqyrja 
e projektit 

Përgjegjësia e përgjithshme për zbatimin e 
projektit është te Ekipi për punë të denjë/
Zyra vendore në Budapest (DWT/CO 
Budapest). Menaxhimi ditor i projektit bëhet 
nga Koordinatori Vendor i Projektit. 

5  Shkalla e veprimit varet nga aftësia e ILO-së për të siguruar 
fonde shtesë, dhe nga kapaciteti operativ i partnerëve të 
projektit.
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Përkrahja dhe ekspertiza teknike do të 
ofrohet nga Specialisti për Cështje Gjinore 
dhe Kushte të Punës, Specialisti për Mbrojtje 
Shoqërore dhe Specialistët për aktivitete me 
punëdhënës dhe punonjës. Përkrahje tekni-
ke do të ofrohet edhe nga departamentet 
relevante teknike të selisë qendrore të ILO-
së, respektivisht Dega e cështjeve gjinore, 
barazisë dhe diversitetit (GED) në kuadër 
të  Departamentit të Kushteve të Punës dhe 
Barazisë (WORKQUALITY) dhe  Departamenti 
i Politikave të Punësimit (EMPLOYMENT), në 
vecanti Programi i Punësimit të të Rinjëve 
(YEP). 

Kontakti:
 
Lindita Boshtrakaj
Koordinatore Nacionale e Projektit
E-mail: boshtrakaj@ilo.org

Situata e përgjithshme

Përkundër një rritje relativisht të fuqishme 
ekonomike gjatë viteteve të fundit, Kosova 
vazhdon të rexhistroj shkallë të lartë të pap-
unësisë dhe mungesës së aktivitetit ekono-
mik. Shumë kosovarë të punësuar punojnë 
në punë të përkohshme, joformale apo pa 
pagesë, ku të hyrat nga punësimi janë shpesh 
të pamjaftueshme për ta nxjerrë familjen nga 
varfëria. Në vitin 2015, pothuaj një në katër 
kosovarë punonin punë të cenueshme.1 

Kushtet për pjesëtarët e komuniteteve mi-
noritare, dhe në vecanti të grave dhe burrave 
nga komunitetet RAE, janë edhe më sfiduese. 
Supozohet se rreth 35,000-40,000 kosovarë 
i takojnë këtyre komuniteteve, duke përbërë 
mbi 2 përqind të popullsisë së përgjithshme.2 
Pozita e tyre e pafavorshme reflektohet në të 
gjithë treguesit social dhe ekonomik. Numër i 
madh i komuniteteve RAE jetojnë në kushte të 
1  Punëtorët e cenueshëm definohen nga Agjencia Kosovare 
e Statistikave si persona të vetëpunësuar pa të ounësuar tjerë 
ose persona që punojnë pa pagesë në biznese familjare. Këto 
dy grupe të punëtorëve kanë gjasë më të vogël për të kaluar në 
aranzhmane formale të punës krahasuar me punëtorët të cilët 
marrin pagë. 

2  Në vitin 2011, Regjistrimi i popullsisë numëroi 35,784 njerëz 
të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian që jetojnë në 
Kosovë, edhe pse madhësia aktuale e këtyre komuniteteve 
mund të jetë edhe më e madhe. 
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vështira, dhe kanë qasje të kufizuar në shër-
bimet shëndetësore, arsimore, shërbimet për 
aftësim profesional dhe për punë të denjë. 
Ata në bazë të rregullt përballen me diskrimin-
im të drejtëpërdrejtë ose të tërthortë, qoftë sa 
i përket qasjes në punë apo në mirëmbajtjen 
e saj.3 

Papunësia është shumë më e lartë në mesin 
e komuniteteve RAE se te komunitetet tjera 
etnike në Kosovë. Sipas të dhënave nga viti 
2011, papunësia e komuniteteve romë dhe 
ashkali kishte aritur shkallën 60 përqind, për 
komunitetin egjiptian 80 përqind, ndërsa 
për grupet tjera etnike shkalla e papunësisë 
ishte ndërmjet 38 dhe 50 përqind.4 

3  Përfaqësuesi Special i Bashkimit Europian/ Zyra e BE-së në 
Kosovë: To Engage More Deeply. For Roma, Ashkali and Egyptian 
Communities, (Prishtinë, 2013). 

4  UNDP Remittances Survey 2011, në UNDP: Kosovo Human 
Development Report 2012. Private Sector and employment. (UNDP, 
2012).
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Relevanca dhe 
përshtatshmëria 
strategjike 

Autoritetet kosovare kanë shprehur përku-
shtimin e tyre për të adresuar diskriminimin, 
dhe për të promovuar barazinë e komu-
niteteve RAE, në “Strategjinë dhe planin e ve-
primit për përfshirjen e komunieteve romë dhe 
ashkali në shoqërinë kosovare, 2016-2020”, e 
që në fakt është faza e dytë e strategjisë së 
lansuar në vitin 2009. Projekti do ti përkrahë 
institucionet në Kosovë për zbatimin e 
strategjisë (e cila ende nuk është aprovuar), 
duke ngritur kapacitetin e tyre, si dhe të 
pjesëtarëve të komuniteteve RAE, që të 
ndërmarrin masa dhe të zbatojnë strategji të 
ndjeshme gjinore për promovimin e punës 
së denjë për të rinjtë RAE. 

Projekti i kontribuon zbatimit efektv të 
standardeve ndërkombëtare të punës, me 
theks të vecantë Konventave që lidhen me 
barazinë dhe mosdiskriminimin (Konventat 
nr. 100 dhe 111), me eleminiminim e punës 
së fëmijëve (Konventat nr. 138 dhe 182) si 
dhe Konventës për Politikat e Punësimit 
nr. 122. Ai poashtu i kontribuon Iniciativës 
Globale për Punë të Denjë për të Rinjtë dhe 
realizimit të QQZh 8 (Punë të denjë dhe 

zhvillim ekonomik) si dhe QQZh 5 (Arritja e 
barazisë gjinore dhe fuqizimi i të gjitha grave 
dhe vajzave).    

Projekti është poashtu konsistent me Planin 
e Përbashkët Zhvillimor 2016-2020 të Ekipit 
Kosovar të Kombeve të Bashkuara (UNKT), 
duke i kontribuuar drejtëpërdrejtë Rezul-
tatit 2.1: Politikat dhe programet e arsimit 
dhe punësimit u mundësojnë të rinjëve dhe 
grave qasje më të madhe në mundësitë e 
punësimit të denjë.  

Rezultatet dhe  
aktivitetet e projektit

Projekti ka për synim ngritjen e kapacitetit 
të institucioneve publike, partnerëve social, 
organizatave ndërkombëtare dhe organizat-
ave të shoqërisë civile, si dhe vet pjesëtarëve 
të komuniteteve RAE që të ndërmarrin masa 
dhe të zbatojnë strategji të ndjeshme gjinore 
për promovimin e punës së denjë për të rin-
jtë RAE, përmes disa aktiviteteve, përfshirë: 

Rezultati 1: Udhëzuesi burimor për 
Promovimin e mundësive për punë 
të denjë për të rinjtë romë, ashkali 
dhe egjiptian në Kosovë është për-
gatitur, është vleftësuar nga akterët 
kryesorë dhe është shpërndarë

l Aktiviteti 1.1:  Përkthimi dhe përshtatja 
e Udhëzuesit burimor për Promovimin e 
mundësive për punë të denjë për të rinjtë 
romë, në gjuhën shqipe, serbe dhe rome.

l Aktiviteti 1.2:  Botimi i draft Udhëzuesit 
në gjuhët vendore. 

l Aktiviteti 1.3:  Mbledhja e përvojave dhe 
praktikave të mira të përfshirjes së të rinjëve 
romë, ashkali dhe egjiptian në tregun e 
punës Kosovë; me theks të vecantë në sfidat 
e grupeve të vecanta, dhe sidomos të grave 
të reja. 

l Aktiviteti 1.4:  Organizimi i një punëtorie 
vleftësimi me akterët kryesorë. 

l Aktiviteti 1.5:  Përshtatja e Udhëzuesit 
burimor kontekstit dhe realitetit në Kosovë. 

l Aktiviteti 1.6:  Botimi i draft versionit të 
Udhëzuesit të përshtatur në gjuhët shqipe, 
serbe, rome dhe angleze. 

l Aktiviteti 1.7:  Organizimi i një punëtorie 
për vleftësimin e Udhëzuesit të përshtatur 
dhe për prezantimin e gjetjeve nga hulumtimi 
i sfidave në punësim për komunitetet RAE.  

l Aktiviteti 1.8:  Botimi dhe shpërndarja e 
versionit final të Udhëzuesit të përshtatur 
burimor në gjuhët shqipe, serbe, rome dhe 
angleze.

Rezultati 2: Hulumtimi pjesëmarrës 
në veprim mbi sfidat e punësimit të 
të rinjëve RAE në Kosovë realizohet 
në komunat e përzgjedhura

l Aktiviteti 2.1:  Përzgjedhja e komunave 
pilot dhe e të rinjëve RAE të cilët do të 
marrin pjesë në hulumtim. Kujdes i vecante 
do t’i kushtohet përfshrijes aktive të femrave 
të reja me përgjegjësi familjare. 

l Aktiviteti 2.2:  Zhvillimi i metodologjisë 
së hulumtimit pjesëmarrës në veprim (i 
përshtatur për kontekstin kosovar dhe i 
ndjeshëm në aspektin gjinor) dhe trajnimi i 
hulumtuesve. 

l Aktiviteti 2.3:  Realizimi i hulumtimit 
pjesëmarrës në veprim: hartëzimi i sfidave 
dhe mundësive të punësimit për të rinjtë 
RAE në komunat e përzgjedhura. 

l Aktiviteti 2.4:  Botimi i gjetjeve në gjuhën 
angleze, shqipe, serbe dhe rome.  
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