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Raport vjetor i aktiviteteve për vitin 2012
Puna jonë në Kosovë
Të dashur lexues, miq dhe mbështetës të Caritas Kosova
Në përputhje me vizionin tonë, i cili fokusohet në promovimin e vlerave të
përgjithshme universale, përmirësimin e kushteve të jetës ekonomike dhe
sociale të shoqërisë kosovare përmes veprimeve të fokusuara dhe të
vëmendshme ndaj drejtësisë, mbrojtjes së të drejtave të njeriut, përfshirjen
sociale dhe duke u përkushtuar kryesisht ndaj njerëzve në nevojë dhe atyre
më të margjinalizuar; ne në vazhdimësi kemi mobilizuar përpjekjet dhe
burimet tona për t’iu përgjigjur njerëzve në nevojë, njerëz këta të
margjinalizuar, gjithnjë në luftë për kushte më të mira të jetesës.
Përfituesit tanë janë mbështetur vazhdimisht nga stafi ynë përmes punës
dhe aktiviteteve të ndryshme me synim promovimin e solidaritetit, dashurisë vëllazërore dhe
ngrohtësisë, duke mbrojtur dinjitetin e njeriut, pa marrë parasysh origjinën sociale të përfituesve.
Në faqet në vijim, ju do të keni mundësinë të shihni ilustrimet e punës sonë, në fushën e asistencës
sociale dhe shëndetësore, zhvillim të qëndrueshëm, lobim dhe avokim, si dhe asistencë në
emergjenca. Konkretisht, sigurimi i përkujdesit shtëpiak për njerëzit në nevojë është një nga
prioritetet e Caritas Kosovës, jo vetëm për të shëruar plagët e tyre fizike, por edhe socializim me ta.
Këtu përfshihet edhe puna jonë e gjerë sociale me njerëzit me nevoja të veçanta, familjet e tyre dhe
me organizatat e tjera jo-qeveritare. Përveç kësaj, një prej përbërësve më të rëndësishëm të misionit
tonë të shenjtë është promovimi i paqes mes komuniteteve të ndryshme në Kosovë, i cili mbetet
prioritet i pas-luftës në shoqërinë tonë. Po ashtu, duke u nisur nga parimet e të drejtave të njeriut,
Caritas Kosova vazhdon të jetë një mbështetës i fuqishëm i luftës kundër trafikimit me qenie
njerëzore, me qëllim të mbrojtjes së dinjitet njerëzor që është shkelur nga konglomerati anomalish.
Integrimi i komuniteteve RAE (Romë, Ashkalinjë dhe Egjiptas)si dhe edukimi i fëmijëve dhe të rinjve,
duke përfshirë animacionet përbejnë punën e përditshme të Caritas-it në teren.
Në vitin 2012, kemi përcaktuar sinergji të reja të bashkëpunimit me palë të ndryshme relevante dhe
kemi shënuar rritje në bashkëpunim me partnerët lokal, rajonal dhe akterë ndërkombëtarë duke
përfshirë këtu edhe mbështetjen e Komisionit Evropian. Në këtë kontekst, ne vazhdojmë të
angazhohemi në sigurimin e qëndrueshmërisë financiare dhe vazhdimin e misionit tonë. Po ashtu,
Caritasi këtë vit ka hartuar Planin e ri Strategjik (2013-2017) i cili do të lansohet në fillim të vitit 2013
dhe që do të jetë udhërrëfyes i veprimtarisë sonë për vitet e ardhshme.
Progresi ynë u mundësua në sajë të përkushtimit të madh të stafit të Caritas-it që përbëhet nga më
shumë se 150 punonjës në tërë Kosovën e janë gjithmonë në shërbim të njerëzve në nevojë. Ne – ekipi
i Caritas Kosova mund t’u shërbejmë njerëzve në nevojë vetëm falë mbështetjes së fuqishme të miqve
tanë, partnerëve, donatorëve, vullnetarëve dhe njerëzve vullnet mirë.
Faleminderit për besimin tuaj tek Ne!
Zoti ju bekoftë!
Don Viktor Sopi
Drejtori i përgjithshëm
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Përkujdesi shtëpiak - për të gjithë !
“Programi i Përkujdesit Shtëpiak”
Donatorët: Caritasi Gjerman (DCV) dhe Kuvendi Komunal i Suharekës, Vitisë, Rahovecit,
Klinës dhe Gjilanit
Lokacionet: Prishtine, Prizren, Mitrovice, Novosellë, Suhareke, Viti, Rahovec, Klina dhe Gjilan
Kohëzgjatja: prej vitit 2008
Duke konsideruar faktin se shërbimet e
përkujdesit shtëpiak ende nuk ofrohen nga
sistemi social dhe shëndetësor kosovar, Caritas
Kosova si ofruesi i vetëm i këtyre shërbimeve,
vazhdoj implementimin e projektit “Përkujdesi
Shtëpiak” edhe për fazën e ardhshme 2012-2014.
Sëmundjet më të shpeshta që vuajnë të moshuarit
janë: probleme ne pamje dhe dëgjim, çrregullime
të sistemit nervor qendror, sëmundjet e zemrës,
tension të lartë të gjakut dhe nivel te sheqerit.
Edhe pse këto sëmundje në shumicën e rasteve
nuk kërkojnë hospitalizim, ato shpesh kanë nevoje
për trajtim medikamentesh
dhe paraqesin
pengesa serioze tek njerëzit e prekur. Detyra të
rëndësishme ditore si: higjiena personale, ngritja
nga shtrati, pastrimi i shtëpisë, veshja dhe
pazaret, shpesh here nuk mund të menaxhohen
nga te moshuarit e vetmuar (braktisur). Prandaj,
projekti “përkujdesi shtëpiak” është hartuar për të
trajtuar në mënyrë të drejtpërdrejtë nevojat e
personave të sëmurë dhe me nevoja te veçanta
duke përfshirë familjet e tyre apo përkrahësit e
tjerë si: të afërmit, fqinjët dhe vullnetarët. Ne këtë
kontekst, qëllimi i përgjithshëm i fazës se dyte te
projektit “perkujdesi shtëpiak” është të krijojë një
sistem të kujdesit shtëpiak në nivel nacional me
synim të përmirësimit të jetesës dhe shëndetit të
të moshuarve, njerëzve të sëmurë, atyre me
sëmundje kronike dhe personave me nevoja të
veçanta te cilët pranojnë shërbimet e këtij
projekti. Gjatë vitit 2012, përveç ofrimit të
shërbimeve të kujdesit shtëpiak, Caritas Kosova
ka vazhduar punën në promovimin e projektit tek
institucionet e Kosovës në nivel nacional dhe
komunal. Këtë vit kemi arritur me sukses njërin
nga objektivat tona për të zgjeruar aktivitetet e
përkujdesit shtëpiak në tërë territorin e Kosovës,
duke nënshkruar katër marrëveshje të reja për
zbatimin e këtij projekti në Kosovë. Përveç
lokacioneve të para të implementimit: Mitrovicë,
Prishtinë, Novosellë dhe Prizren të financuar nga

donatori kryesor Caritas Gjermani-DCV; komunat
e tjera, si ajo e Suharekës, Vitia, Rahoveci, Klina
dhe Gjilani i janë bashkuar këtij projekti. Në vitin
2013, projekti do të implementohet edhe në
katër rajone tjera: Komuna e Mitrovicës,
Malishevës, Drenasit dhe Shtimes. Në këto vende
të reja, ne mbesim të angazhuar në rritjen e
numrit te vullnetarëve të përfshirë si dhe forcimin
e bashkëpunimit me Caritasin Famullitar. Bazuar
në aktivitetet e implementuara në rajonet e
Kosovës, sot numërojmë 874 përfitues të cilët
përfitojnë nga shërbimet shëndetësore, ndërsa,
gjatë vitit 2012 kemi asistuar më shumë se 89
njerëz të moshuar të sëmurë, të cilët kanë vdekur.
Falë punës dhe përkushtimit të infermiereve, dy
nga infermieret e këtij projekti kishin mundësinë
të ndjekin trajnimin mbi shërbimet e përkujdesit
shtëpiak ne Linz (Austri). Duhet theksuar se
Qeveria e Kosovës dhe autoritetet lokale tani
shohin projektin si një mënyrë të përballueshme
për të siguruar qasjen dhe efektivitetin e
shërbimeve shëndetësore. Caritas Kosova, po
ashtu me punën e tij ka kontribuar edhe në
hartimin e politikave shëndetësore të komunës së
Suharekës për vitin 2013-2015.
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Nuk na keni harruar!
“Qendra e Dëgjimit “
Lokacionet: në nivel Kombëtar;
Partnerët/Donatorët: Junge Leute Helfen;
Kohëzgjatja: prej 1999
Caritas Kosova,që nga viti 2006 ka themeluar Qendrën e Dëgjimit (QD) në Ferizaj si përgjigje ndaj
numrit të madh të njerëzve në nevojë, të cilët paraqesin kërkesa të ndryshme në selinë e Caritas-it.
Kërkesat e parashtruara janë zakonisht: mbështetje humanitare (ushqim dhe rroba), mbulim të
shpenzimeve të barnave, trajtim mjekësor jashtë vendit për njerëzit e sëmurë rëndë, këshillime psikosociale për çështje të ndryshme ku njerëzit në nevojë adresojnë problemet e tyre. Këtë vit QD është
vizituar nga 1180 persona, ku janë regjistruar 174 raste të reja sociale dhe 52 pacientë të cilët
kërkojnë trajtim mjekësor jashtë vendit. Të gjitha kërkesat janë arkivuar në dosje, dosje këto te cilat
përbëjnë një bazë të dhënash organizative mbi njerëzit e varfër që jetojnë në Ferizaj dhe fshatrat
përkatëse. Mirëpo, QD frekuentohet edhe nga njerëz në nevojë që vijnë nga tërë Republika e Kosovës.
Organizata gjermane bamirëse “Junge Leute Helfen” (Të rinjtë ndihmojnë) është partnere e Caritas
Kosova për më shumë se një dekadë për të ndihmuar Kosovaret në nevojë, e që vepron krejtësisht
mbi baza vullnetare. Të rinjtë vullnetarë grumbullojnë në më shumë se shtatëdhjetë famulli të
Bavarisë donacione të ndryshme siç janë: ushqimi (duke përfshirë ushqimin për fëmijë); pajisje (mjete
për personat me nevoja te veçanta, shtretër dhe dyshekë të zakonshëm, mjete të ndryshme për
fëmijë); mobile (tavolina, karrige, etj.) rroba, këpucë dhe të tjera. Në mënyrë periodike këto donacione
transportohen për në Kosovë, Caritasi pastaj shpërndan këto ndihma humanitare për familjet dhe
individët që jetojnë në varfëri ekstreme. Përveç Qendrës sonë të Dëgjimit në Ferizaj dhe strukturave
de-centrale të Caritasit (Zyrat Rajonale dhe të Projektit) përmes të cilave ndihmat shpërndahen,
Caritasi ka hapur edhe një QD në Mitrovicë e cila asiston në shpërndarjen e këtyre ndihmave . Po
ashtu, donacionet janë shpërndarë nga famullitë, kongregatave rregulltare (Motrat Vinçenciane, Shën
Kryqit, Baziliane, Dashurisë Hyjnore), misionarëve të Nënë Terezës, menza për të varfrit në Prishtinë,
shoqatat e ndryshme për personat me nevoja te veçanta, shoqatave të pensionistëve, instutucionet
dhe qendrat arsimore, jetimoret, fshatërat e fëmijëve - SOS, qendrat mjekësore, qendrat e shëndetit
mental, Kryqi i Kuq, etj. Më konkretisht, gjatë vitit 2012, Caritas Kosova ka mbështetur 1011 familje
nga depoja e saj. Çdo vit një grup prej 30 vullnetarësh të rinj të "Junge Leute Helfen" viziton Caritasin
dhe familjet kosovare të cilat i kanë mbështetur vite me radhë. Në vitin 2012, kemi vizituar
bashkërisht familjet që jetojnë në varfëri të skajshme nga Ferizaj, Mitrovica dhe Prishtina. Në çdo
vizitë kemi përjetuar varfërinë ekstreme që ende mbizotëron në Kosovë duke ju dhuruar familjeve
pako ushqimore dhe higjienike. Vullnetarët kishin mundësi të shihnin se ndihma e tyre ndikon
esencialisht në jetën e njerëzve në nevojë, të cilët demonstruan mirënjohjen e tyre duke na ftuar për
një pije, në sofër apo thjesht vetëm të buzëqeshur me sy të përlotur dhe mirënjohës. Ky nuk ishte
dhurim i njëanshëm, vullnetarët për ndihmën e dhëne u shpërblyen me mirënjohje, mikpritje, dhe
dhurata simbolike. Për ne si Caritas, shpërndarja e ndihmave humanitare dhe Qendrat e Dëgjimit
mbeten urat që na lidhin me njerëzit tanë në nevojë.
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Mbështetem tek Caritasi!
“Asistencë ndaj grupeve vulnerabile”
Lokacioni: Komuna Ferizaj;
Partner: Caritas Luxembourg,
Kohëzgjatja : prej vitit 2012
Si rezultat i kërkesave të shumta dhe të
vazhdueshme të paraqitura në Qendrën e
Dëgjimit të Caritas Kosova nga familjet që
jetojnë në varfëri ekstreme, kemi iniciuar
projektin “Asistenca ndaj grupeve vulnerabile”
në bashkëpunim me Caritas Luksemburgun.
Familjet e paraqitura janë përfituese të skemës
se ndihmave sociale të ofruara nga Ministria për
Punë dhe Mirëqenie Sociale, mirëpo kjo
asistencë nuk i mbulon as nevojat minimale të
një familjeje. Fatkeqësisht ekzistojnë edhe
shumë raste të familjeve të cilat nuk janë fare
përfituese të skemës shtetërore. Përveç kësaj,
rastet tona ballafaqohen po ashtu edhe me
probleme tjera sikurse: probleme shëndetësore,
persona me nevoja te veçanta (fizike dhe
mendore), nëna vetushqyese, mungesë të
kushteve elementare të banimit (shtëpi),
probleme të ndryshme familjare, mungesë e
ushqimit, veshmbathjes, higjienës etj. Qendra
jonë e Dëgjimit është dëshmuar se paraqet një
vend ku njerëzit ne nevoje mund të shpalosin
lirshëm problemet dhe kërkesat e tyre. Tek ne,
ata shpresojnë se do të gjejnë mbështetjen. Ky
projekt ka për qëllim që t'u ndihmojë familjeve
në varfëri ekstreme me nga një pako mujore
ushqimore dhe higjienike në vlerë prej 50 euro.
Aktualisht, përfitues janë 30 familje , te cilat
janë selektuar në bashkëpunim edhe me
përfaqësuesin e Qendrës për Punë Sociale në
Ferizaj. Në çdo shpërndarje të ndihmave,
familjet përfituese falënderojnë pa masë
Caritasin , të cilat tashmë kanë krijuar një
lidhje shumë të afërt me ne , shpesh herë thonë:
"na keni shpëtuar!"
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Ke kujdes!
“ Konsolidimi i kapaciteteve në asistimin e viktimave të trafikimit në Kosovë “
Lokacioni: Nivel Nacional
Kohëzgjatja: 2011 - 2012
Partnerë: Secours Catholique – Caritas Franca & Caritas Zvicra
Luftimi i trafikimit me qenie njerëzore është një ndër fushat prioritare të veprimit të Caritas Kosova
që nga viti 2005, ku në vazhdimësi janë implemtuar projekte me fokus në parandalim, përmes lobimit
dhe promovimit të luftës kundër këtij fenomeni. Me mbështetjen e partnerëve tanë Secours
Catholoque – Caritas France dhe Caritasit Zvicrran, gjatë vitit 2012 janë zhvilluar aktivitete të
ndryshme, me synim të konsolidimit të kapaciteteve ekzistuese të strehimoreve që punojnë me
viktimat e trafikimit për ri-integrimin social dhe ekonomik të tyre; të kuptuarit sa më mirë të rasteve
të viktimave; si dhe promovimin e luftës kundër krimit të trafikimit përmes kampanjave
vetëdijësuese në nivel nacional.
Konkretisht, kemi ndihmuar strehimoret, anetare të Koalicionit të Strehimoreve të Kosovës (KSK),
dhe viktimat e trafikimit që janë në fokus të projektit, në ri-integrim social-ekonomik të 16 viktimave
të trafikimit përmes punësimit. Me këtë synojmë ri-integrimin në jetën normale sociale dhe sigurimin
e mirëqenies së tyre ekonomike. Po ashtu, në kuadër të projektit strehimoret janë ndihmuar në
ngritjen e kapaciteteve të stafit të tyre për punë me viktimat përmes trajnimeve te organizuara në
fusha specifike. Përvec kësaj, CK është partner implementues i Projekti Regjional të Secours
Catholique – Caritas France kundër trafikimit me qenie njerëzore, pjesë e të cilit projekt janë edhe
Shqipëria, Armenia, Bosni-Hercegovina, Libani, Rusia, Rumania, Turqia dhe Ukraina. Për shkëmbim të
përvojave dhe praktikave të mira të punës, krijimin e kontakteve me partnerët në nivel regjional,
gjatë vitit 2012 CK së bashku me përfaqësues të strehimoreve të KSK ka marrë pjesë në trajnime dhe
aktivitete të zhvilluara në kuadër të këtij projekti.
Caritas Kosova, tashme është pjesë e
Trafikimit, të udhëhequr nga Zyra e
me Qenie Njerëzore në kuadër të
rezultat i kësaj, CK bashkëpunon me të
trafikimit në nivel nacional dhe duke
përbashkëta, siç është
kampanja

hapi
sytë

Grupit
Ndër-ministrorë
kundër
Koordinatorit Nacional Kundër Trafikimit
Ministrisë së Punëve të Brendshme. Si
gjithë akterët e involvuar në luftimin e
qenë pjesë aktive e aktiviteteve të
nacionale (shiko foto).

8
Së fundi, në vitin 2012, CK ka qenë pjesë e projektit të Zyrës së BE-së në Kosovë - "Forcimi i
institucioneve në luftën kundër trafikimit të qenieve njerëzore dhe dhunës në familje". Po ashtu ,për
rritjen e identifikimit të personave të trafikuar në Kosovë, ne kemi pilotuar një qasje të re, te njohur si
“Punë Terreni dhe Shërbime të pragut të Ulët,” ku një ekip multi-disiplinorë i përbërë nga punëtorët
social, një avokat dhe psikolog kanë kontaktuar viktima në ambientin e tyre të punës dhe ju kanë
ofruar atyre këshillime, në vend ose nëpërmjet qendrës ditore, mbi të drejtat e njeriut, shëndetin,
çështjet ligjore dhe ekonomike me qëllim që të ndikojnë në ndërgjegjësimin e tyre , duke mbështetur
fuqizimin e viktimave.

Programi“Socio-pastoral “
Shtrirja: Nivel Dioqezan;
Partnerët/Donatorët: Caritasi Italian;
Kohëzgjatja: që nga 2000
Programi Socio Pastoral, program ky i implementuar nga Caritas Kosova që nga viti 2000 në nivel
Dioqezan, në bashkpunim me Caritas-in Italian. Qëllimi i programit është përkrahja e Caritaseve
Famullitare, promovimit të vullnetarizmit dhe misionit pastoral. Angazhimi në forcimin e
strukturave ekzistuese të Caritaseve Famullitare gradualisht ka ndikuar direkt në veprimtarinë e
Caritas Kosvës ku përfshihen Caritas-et Famulliatre dhe grupet e vullnetarëve. Në këtë mënyrë,
vullnetaret kontribuojnë aktivisht në aktivitetet e Caritas Kosovës, te cilëve u është mundësuar edhe
pjesëmarrja në aktivitetet e rrejtit rajonal të quajtuar PSM (Parish Social Ministry) në kuader të këtij
projekti.
Gjatë vitit 2012, Caritas Kosova mori pjese në Konferencën Rajonale të Drejtorëve Nacional të
Caritas-eve, e cila u mbajt në Sofie të Bullgarisë ku u përcaktuan: forcimi i bashkëpunimit ndërrajonal, iniciativat e Famullive te Caritase-ve dhe aktivitete të tjera të përbashkëta për vitet e
ardhshme. Shkëmbimi i informacioneve, praktikave më të mira si dhe realizimi i vizitave të
përbashkëta studentore,ishin në fokus të Caritas Kosova edhe gjate vitit 2012. Ne po ashtu kemi
organizuar edhe aktivitete të ndryshme gjatë periudhës së festave fetare duke promovuar
vullnetarizmin dhe veprimtarinë e Caritasit. Me 5 dhjetor është shënuar Dita Ndërkombetare e
Vullnetarizmit me pjesëmarrje të më shumë se 150 vullnetarëve të Caritasit, të cilët u shperblyen me
nga një mirënjohje për anagazhimin e tyre.
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Bëhu edhe ti pjesë e animacionve!
“Programi Diqezan i Animacioneve”
Lokacioni: Nivel Dioqezan;
Kohëzgjatja: që nga viti 2000;
Partnerë: Caritas Franca (evenimentet të bashkë-financuara nga Caritasi Zvicerian,
Caritas Luksemburgu)

Projekti Dioqezan i Animacioneve (PDA) realizohet nga Caritas Kosova që nga viti 2001, me
mbështetje financiare nga Caritas-i Francez duke synuar punën me të rinj dhe fëmijë. Objektivi i
PDA është që të promovoj qasje të barabartë dhe te plotë në mundësitë që ofron shoqëria për të
gjithë fëmijët dhe të rinjtë nga të gjitha famullitë (24) e Kosovës, duke promovuar bashkëpunim
ndërmjet të rinjve dhe fëmijëve te famullive, në realizimin e projekteve dhe aktiviteteve te
ndryshme që kontribuojnë në edukimin e të rinjve dhe fëmijëve . Synojmë promovimin e rrjetit te
vullnetarëve në nivel të famullive. Në këtë kontekst, Caritas Kosova organizon vizita informuese
në
terren
duke u ofruar famullive mbështetje në realizimin e miniprojekteve duke kontribuar në ngritjen e kapaciteteve të
vullnetarëve përmes trajnimeve si p.sh organizimin e
aktiviteteve edukativo-animuese me fëmijë dhe
përgatitjen e projekt propozimeve. 27 vullnetarë
nga famullia e Prizrenit dhe Klinës janë
trajnuar mbi organizimin e kampeve verore
me fëmijë, nga i cili kamp kane përfituar 110
fëmijë, të cilët kanë pasur mundësi t’i
shprehin talentet e tyre ne fusha te
ndryshme si ne sport, dramë, vizatim,
skulpturë etj. Vullnetarët e famullisë se
Prizrenit ne muajin Shkurt 2012, ku
karnavalet e organizuara kanë mbledhur
rreth vetes 160 pjesëmarrës te ardhur nga te
gjitha famullitë e Kosovës dhe nga OJQ-të
rinore.
Gjatë këtij viti kemi përkrahur
materialisht dhe moralisht edhe shkollën e
futbollit në Famullinë e Zllakuqanit ,me ç’rast kanë
përfituar 130 fëmijë . Caritas Kosova, tradicionalisht
shënon
Ditën Ndërkombëtarë të Vullnetarëve ku përveç programit
artistik,
vullnetarët janë shpërblyer me një mirënjohje për angazhimin dhe
motivimin e tyre për vitin 2012. Promovim i Paqes mbetet prioritet për Caritas Kosovën, andaj
edhe këtë vit kemi organizuar ngjarjen “10 Milion Yjet” në Kosovë, me moton “Ndriçoje të
ardhmen me dritën e Paqes” ku në 6 regjione të Kosovës 1470 fëmijë dhe mbi 220 të rijnë kanë
participuar në aktivitete si sport, vizatim, vallëzim, dramë, recitim, shkrimi i mesazheve te paqes
etj. Në përmbyllje kemi ndezur qirinjtë në katedralen Nënë Tereza ne Prishtinë me mbi 400
pjesëmarrës pa dallim feje, kombësie, moshe apo gjinie.

animacionet
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Bëhu vullnetarë i bamirësisë!
CARITAS DEUS EST- ZOTI ËSHTË DASHURI
Kush jemi ne?
Ne jemi grupi vullnetar i Caritasit t Kosovës, sakrifikues të kohës dhe të vetvetes, të motivuar me
dëshirë dhe qëllim të mirë, jo si shërbyes por ndjejmë kënaqësinë e vullnetarizmit, një grup me shumë
energji pozitive i cili e shikon të ardhmen pozitivisht, grup që punon për të mirën e shoqërisë, grup që
mund të bëjë energjinë pozitive, duke përfshire persona në veprimtarinë tone. Jemi të gatshëm të
ndihmojmë në çdo kohë, të përgjegjshëm, të kujdesshëm dhe të besueshëm. Ne ndajmë dashurinë me
të tjerët. Jemi gjithnjë fleksibil - adaptohemi me përfituesit duke ndihmuar në zhvillimin e shoqërisë.
Karakterizohemi për sakrificën e motivuar nga dëshira e mirë.
Rrjeti i vullnetarëve u formua nga PPCPG (Grupi nxitës i vullnetarëve të Caritas-it të famullisë së
Prizrenit) me qëllimi për të forcuar bashkëpunimin ndërmjet vullnetarëve të caritas-it të famullive të
ndryshme, organizatave rinore, në mënyrë që shkëmbehen përvojat , duke mësuar nga njeri tjetri dhe
të ndihmojnë së bashku njerëzit në nevojë.

Çfarë bëjmë ne mund të besh edhe ti:
Vullnetarë, kontributi juaj është i çmuar ! Vullnetarizmi është të dedikosh kohën, energjinë dhe
eksperiencën tënde për të ndihmuar të tjerët dhe t ë kontribuosh për të mirën e individit apo bashkësisë.
Gjithsecili prej nesh, prandaj edhe ti mund të bësh mirë gjithmonë dhe çdo kund, duke ofruar:
animacione për fëmijë (me aftësi te kufizuara, shoqërim të moshuarve e të sëmuarve,; përkrahje
familjeve; asistencë në klasifikimin dhe shpërndarjen e rrobave, ushqimit për nevojtaret; përkrahje e
stafit të Caritas-it; përkrahje morale, materiale dhe shpirtërore për njerëzit në nevojë. Bashkangjitu
edhe ti ne aktivitetet tona:
Detektimi i hershëm i fëmijëve me nevoja te veçanta . Aktivitete të ndryshme me personat me nevoja
te veçanta . Animacione për fëmijë , kampe verore dhe ekskursione me fëmijë me nevoja te veçanta .
Shpërndarja e dhuratave për festa personave me nevoja te veçanta. Punimi i Broshurës:” Edhe ne jemi
pjesë e shoqërisë Kosovare” që t’i informojmë prindërit, dhe të gjithë njerëzit që janë të interesuar për
të ndihmuar personat me nevoja te veçanta dhe sensibilizimin e tyre në shoqërinë Kosovare.
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Shpërndarja e ushqimit, rrobave, shtretërve
për nevojtarët. Vizita dhe ndihmë të të sëmuarve,
të të varfërve, të të moshuarve.
“10 Million Stars” promovimi i
vullnetarizmit dhe solidaritetit në Kosovë;
Promovimi i vullnetarizmit dhe formimi i rrjetit të
vullnetarëve; Inkurajimi e motivimi i vullnetarëve
nëpërmjet aktiviteteve, trajnimeve, seminareve
edukative dhe ekskursioneve; Organizimi i
dramave të ndryshme për festa; Zbukurimi e
dekorimi i kishës për festa; Organizmi i lutjeve e
takimeve shpirtërore; Mbrojtja e ambientitVeprimi i te rinjve për ambientin; Mësim shtese për
fëmije me probleme në të mësuar;Organizimi i
Karnavaleve si vazhdimësi e traditës së festes së
Karnavaleve në Prizren.

Çka fiton nga vullnetarizmi?
Besim dhe vetë -respekt
Mëson shkathtësi për punë (aftësi
sociale dhe komunikimi)
I lidh vullnetarët dhe bashkësitë e tyre
është kënaqësi të kontribuosh në
ndryshimin e botës
ështe mundësi për të bërë miq të rinjë; dhe
Siguron mundësi për të zbuluar aftësinë,
talentin e interesat individuale dhe t’i testosh ato
në një kontekst real.
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Përkrahje për fëmijë dhe prindër!
“E dukimi dhe detektimi i hershëm”

Implementimi: Regjioni i Prizrenit
Kohëzgjatja: që nga viti 2008
Partneri: Caritasi Gjerman (DCV), Caritasi Austriak (Innsbruck)
Caritas Kosova implementon projektin "Edukimi dhe detektimi i hershem" që nga viti 2008, duke
synuar zhvillimin sa më të mirë të fëmijëve me nevoja te veçanta dhe duke ofruar ndihmë të veçantë
për prindërit e tyre. Ende, shumë prindër janë të „ngarkuar“ me një fëmijë të lindur me nevoja te
veçanta, duke u mbyllur brenda familjeve të tyre nga turpi për të kërkuar ndihmë. Nëna e një fëmije
me nevoja të veçanta thotë: "Rruga nëpër të cilën unë eci, është e mbushur pjesërisht me gurë… por
fatmirësisht aty është dikush që mua ma largon një gurë duke ma bere më të lehtë rrugën . Unë
tashmë nuk jam vetëm!” Ngjashëm sikurse ky rast, edhe prindërit e tjerë nuk dinë ku të kërkojnë
ndihmë në mënyrë që t‘u japin këtyre fëmijëve mundësinë të përfshihen brenda komunitetit të tyre.
Ky projekt ofron mundësi më të mira për zhvillimin e hershëm të fëmijëve me nevoja te veçanta (0-6
vjeç) dhe ndihmë të veçantë për prindërit e tyre, duke shërbyer si urë lidhëse me institucionet
arsimore dhe shëndetësore për integrimin e fëmijëve në shoqërinë kosovare me moton: "Ndihma e
hershme-Ndihma më e mirë". Një arritje shembullore është rasti i F.S. - një fëmijë me sindromin Down
nga Suhareka, e cila është regjistruar në Qendër në vitin 2010. Njëkohësisht, prindërit e saj e
regjistruan atë edhe në kopshtin inkluziv “Nënë Tereza.” Ata rregullisht e sjellnin F.S gjatë këtyre dy
viteve në qendër dhe kopsht, andaj vajza ka shënuar një përparim të shpejtë falë edhe angazhimit të
prindërve të saj të përkushtuar. Vajza tani shfaq një qëndrim pozitiv ndaj vetes dhe të tjerëve,
identifikon dhe përdor aftësitë e duhura sociale, tregon pavarësi dhe përgjegjësi, tregon një
vetëdijesim për mjedisin, demonstron praktika te mira shëndetësore, kryen detyra që kërkojnë
ekuilibrin, koordinimin, saktësinë dhe aftësitë perceptuese, merr pjesë në lëvizje kreative si vallëzim
dhe ushtrime të tjera fizike, ndjek rregullat e bisedës bazë, komunikon në mënyrë efektive duke
dëgjuar dhe folur, po ashtu flet rreth interesave të saj. Në korrik të vitit 2012, ajo ka përfunduar
programin e Edukimit të Hershem dhe kopshtin, prindërit e saj e kanë regjistruar atë në shkollën
speciale “Lef Nosi.“ Megjithatë, Caritasi mban ende kontakt me të dhe prindërit e saj, në mënyrë që të
përcjellim përparimin e saj të vazhdueshëm.

Përveç trajtimit të fëmijëve me nevoja te veçanta , Caritasi ka themeluar grupin vetë-përkrahës të
prindërve - i ashtuquajtur "buzëqeshja," i cili takohet çdo të hënë. Prindërit (shumica prej tyre nëna)
flasin rreth përvojave të tyre, jetën e tyre private, rrëfejnë problemet e tyre dhe përpiqen që të
ndihmojnë njëra-tjetrën. Vlen të theksohet se ndryshimi i rëndësishëm në vitin 2012 ishte se prindërit
filluan të flasin dhe të kuptojnë aftësitë pozitive dhe dobësitë e fëmijëve , gjera për te cilat zakonisht
nuk flitej. Ata ishin me tepër të përqendruar se si fëmija i tyre do të jetë kur të rritej, në vend që të
përpiqeshin për të gjetur aftësitë pozitive të fëmijëve të tyre në mënyrë që t’u ndihmojnë atyre për një
zhvillim sa më të mirë.
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Punësimi i njerëzve me nevoja të veçanta
“Fuqizimi i Rrjetit të Shoqatave të Shoqërisë Civile që punojnë me Personat me Nevoja të Veçanta”
Shtrirja: Gjilan
Kohëzgjatja: që nga viti 2010
Donator: Caritas-i Italian
Projekti “Fuqizimi i Rrjetit të Shoqatave të Shoqërisë Civile që punojnë me Personat me Nevoja të
Veçanta” në rajonin e Gjilanit (Kosovë) implementohet në bashkëpunim me Qendrën Kosovare për
Vetë-ndihmë, financuar nga Caritas-i Italian. Faza e dytë e projektit e cila ka filluar në Tetor te vitit
2011 kishte për qëllim ndërtimin e kapaciteteve dhe krijimin e mundësisë për te fuqizuar rolin e
individëve brenda shoqërisë civile dhe fuqizimin e shoqatave të shoqërisë civile të personave me
nevoja të veçanta (PNV). Brenda kornizës së projektit, janë implementuar aktivitete të ndryshme në
fushat si: ngritja e kapaciteteve, vetë-qëndrueshmëria dhe evenimente anti-stigmatizuese. Përfituesit
tonë janë të gjitha organizatat që punojnë me personat me nevoja të veçanta (OPNV) në rajonin e
Gjilanit, si: Handikos, Shoqata e Prindërve me fëmijë me nevoja të veçanta (SHPFNV), shoqata ndërkomunale e Personave të Verbër dhe pjesërisht të verbër, Shoqata Kosovare e Personave të shurdhër.
Këto organizata karakterizoheshin me mungesë të kapaciteteve në: rrjetëzimin në mes tyre,
identifikimin dhe shpjegimin e nevojave të tyre, aftësi organizative, ciklin e menaxhimit të projekteve,
relacionin e tyre me institucionet dhe komunitetin.
Ekipi i rrjetëzimit i përberë
nga Organizatat për Personat
me Nevoja të Veçanta (OPNV)
në vazhdimësi ka ndihmuar
implementimin e projektit me
anë të miratimit të vendimeve
të
përbashkëta; si dhe
veprimeve
avokuese
dhe
planifikim të përbashkët.
Kjo qasje ka ndihmuar OPNV-dhe organizatat e ndryshme që të kuptojnë rëndësinë e punës së
përbashkët dhe përfitimit të ndërsjellët. Shfrytëzimi i burimeve të përbashkëta, shkëmbimi i
informacioneve, pjesëmarrja e përbashkët në ngjarje të ndryshme, ka rritur vizibilitetin e tyre dhe
promovimin ndaj autoriteteve lokale të komunave përkatëse, të përfshira në projekt. Në këtë mënyrë,
projekti kishte ndikim në rritjen e kapaciteteve të brendshme të OPNV-ve, përkatësisht rritje të
menaxhimit profesional të OPNV-ve, liderëve dhe aktivistëve, në mënyrë që të ofrojnë shërbime për
nevojat e komunitetit të tyre, si dhe fuqizimin e tyre për përfaqësim në nivel lokal dhe nacional. Për
më tepër, projekti ka kontribuar në uljen e paragjykimeve ndaj personave me nevoja të veçanta
përmes fushatave dhe aktiviteteve sportive të implementuara me përfshirjen e komunitetit. Si
rezultat i bashkëpunimit midis OPNV-ve, Caritas Kosova, Caritas-i Italian dhe Qendrës për vetpërkrahje është themeluar Zyra Ndërlidhëse ne Novobërdë , e cila ofron mbështetje dhe këshillim për
OPNV-të. Krijimi i grupeve vetë-përkrahëse shërbeu si urë lidhëse në mes të shoqatave dhe
përfituesve. Jane shkëmbyer përvoja, praktikat e mira mbi qëndrueshmërinë, dizajnimin e projektit,
implemtimi efektiv i aktiviteteve të projektit dhe të gjenerimit të të ardhurave që do të mundësonin
një jetë cilësore për personat me nevoja të veçanta. Projekti ka ndikuar pozitivisht në rritjen e
përfshirjes sociale të PNV-ve, qeverisjen e shoqatave të tyre, dhe në vetë-qëndrueshmërinë për
aktivitetet e tyre të iniciuara nga ky projekt. Gjatë vitit 2012, CK me mbështetjen e Caritas-it Italian
ka zbatuar dy mini-projekte. Njëri nga projektet kishte për synim hapjen e një Qebaptore përbrenda
organizatës Handikos duke i mundësuar gjenerim të të ardhurave dhe krijimin e vendeve të punës
për personat me nevoja të veçanta.
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Objektivi i projekitt është që të përmirësoj
rritjen e cilësisë së jetesës së kësaj kategorie të
njerëzve, përmes trajnimeve profesionale dhe
punësimit. Një element tjetër i rëndësishëm
është fakti se të gjitha punët bëhen nga
personat me nevoja të veçanta dhe kontributi i
tyre është thelbësor për suksesin e projektit.
Sot, kemi të punësuar tre persona me nevoja të
veçanta dhe përveç kësaj Handkos në Gjilan
është në gjendje të gjeneroj të ardhura që
kontribuojnë në qëndrueshmërinë financiare
të vet organizatës. Përveç kësaj, Caritas-i ka mbështetur implementimin e mikro-projektit “Gjenerimi i
të ardhurave për njerëzit me nevoja të veçanta përmes shitjes në tri kioska” që synon të përmirësoj
situatën ekonomike të tri familjeve me persona me nevoja të veçanta dhe të mbështes organizatat
(Handikos Gjilan dhe OPFAKKOS Viti) si anëtarë të tyre, duke i ndihmuar që të jenë të përshirë dhe të
drejtojnë aktivitetin e gjenerimit te të ardhurave. Një rezultat tjetër i kësaj iniciative është zbutja e
papunësisë, dhe mbi të gjitha, integrimi i personave me nevoja të veçanta në shoqëri, duke ju
mundësuar të drejta dhe përgjegjësi si qytetarë të barabartë të kësaj shoqërie. Ngjashëm me
qebaptoren, në kuadër të këtij mikro-projekti janë punësuar tre persona me nevoja të veçanta. Përveç
kësaj, fondet e gjeneruara i dedikohen OPFAKKOS-it dhe HANDIKOS-it në Viti, për të mbështetur
veprimet dhe aktivitetet e organizatave përkatëse : si ekskursione, piknik, sport, dhe aktivitetet e tyre
të përditshme.

Tani po të dëgjoj!
“Laboratori për aparatet e dëgjimit”
Implementimi: Regjioni i Prizrenit
Kohëzgjatja: 2012
Partneri: Caritas Austria ( Innsbruck)
Caritas Kosova, përmes laboratorit synon të ndihmojë fëmijët me
nevoja te veçanta në të dëgjuar dhe të folur që janë nxënës në
Shkollën për fëmije më nevoja te veçanta "Nëna Tereza" në
Prizren, duke u ofruar atyre mundësinë për të dëgjuar qoftë edhe në
nivel të ulët. Përmes furnizimit me aparate dëgjimi për fëmijët, ne gjithashtu
mbështesim sistemin arsimorë duke e bërë punën më të lehtë për mësuesit në
shkollë. Cilësia e arsimit ka shënuar rritje dhe fëmijët kanë mundësinë të dëgjojnë dhe
kuptojnë më mirë mësuesin e tyre. Gjithashtu, një nga grupet e synuara janë edhe prindërit e këtyre
fëmijëve me të cilët bashkëpunojnë ngushtë në mënyrë që fëmijët e tyre të kenë rezultate të mira.
Në këtë kontekst, ne ofrojmë edhe shërbime audio-metrike, ku të gjithë fëmijët e moshave të
ndryshme çdo javë i nënshtrohen testit të dëgjimit. Kjo i ndihmon mësuesit e shkollës të planifikojnë të
mësuarit sipas planit te tyre individual për secilin nxënës. Gjatë kësaj kohe, kemi arritur që të
trajnojmë mësuesit se si të përdorin mjetin audio-metrik në mënyrë që të kenë mundësi të testojnë
dëgjimin e fëmijëve që vijojnë klasën e tyre. Po ashtu, Caritasi ka vazhduar gjatë vitit 2012 të furnizoj
rregullisht edhe fëmijët e tjerë me aparate dhe ndërfutëza; ku deri tani kemi arritur të furnizojmë
rreth 70% te fëmijëve të shkollës. Ne po ashtu bëjmë edhe akordimin e aparatit të dëgjimit sipas testit
ton-audio-metrik, ku pas testit të dëgjimit dhe furnizimit me ndërfutëz, ofrojmë në vazhdimësi
rregullimin e pajisjes se dëgjimit sipas kësaj metode. Aparati i dëgjimit akordohet veçmas për veshin e
djathtë dhe atë të majtë. Përveç aparateve analoge me të cilat kemi punuar në vitet e para, tani
punojmë po ashtu me aparate digjitale të dëgjimit.
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Jemi të ndryshëm , por të ngjashëm!
“Promovimi i Paqës”
Partner: Caritas Zvicra dhe Caritas Luxemburg
Kohëzgjatja : që nga viti 2010
Lokacionet : Mitrovica, Shtërpcë, Prizren (Dragash), Ferizaj , Prishtina
Promovimi i Paqes vazhdon të jetë një nga prioritetet e punës së Caritas Kosovës në vitin 2012, pasi që
paqja dhe pajtimi mbeten si nevoja emergjente në shoqërinë kosovare të pasluftës. Për të promovuar
paqen në Kosovë, ne bashkëpunojmë dhe jemi në partneritet me Caritasin e Zvicrës dhe Caritas
Luksemburgun, duke u përpjekur të përfshijmë edhe akterë tjerë relevantë në vend. Në fazën vijuese
të Projektit Nacional të Paqes dhe pas themelimit, Grupet Rajonale Reflektuese (GRR) u fuqizuan edhe
më tej ne mënyre qe të kontribuojnë dhe të angazhohen aktivisht në iniciativat për promovimin e
paqes në Mitrovicë, Ferizaj, Prizren, Dragash dhe Shtërpcë. Në kuadër të këtij projekti, anëtarët e GRR
kanë ndjekur trajnime që kanë të bëjnë me të kaluarën me qëllim të forcimit të kapaciteteve te tyre
në promovimin e paqes. Më shumë se 120 qytetarë me prejardhje të ndryshme etnike dhe fetare ishin
të përfshirë në aktivitetet e projektit, po ashtu institucionet kombëtare , rajonale dhe OJQ nga
Shqipëria dhe Serbia.

Tradicionalisht, Caritas Kosova organizon konferencën e paqes në Ditën Ndërkombëtare te Paqes
me 21 shtator. Në vitin 2012, Konferenca mblodhi akterë të ndryshëm nga Kosova dhe rajoni i
Ballkanit Perëndimor për të reflektuar mbi temën "Dialogu Multi-etnik në Ballkanin Perëndimor –
përvojat e ndryshme", me një përfaqësim të gjerë të institucioneve, të tilla si: Z. Bajram Rexhepi Ministër i Punëve të Brendshme, Shkëlqesia e Tij Z. Jan Braathu - Ambasador i Ambasadës
norvegjeze dhe Z. Arsim Bajrami - Kryetari i Komisionit për Amendamentin kushtetues të
Republikës së Kosovës. Përveç kësaj, akterët e shoqërisë civile përbënin panelin e dytë si: Z. Albert
Nikolla - Drejtor i Caritas-it Shqiptar, znj Isabela Kisnic - Drejtor Ekzekutiv e Komitetit të Helsinkit
për të Drejtat e Njeriut në Beograd, z. Fitim Flugaj - Përfaqësues i Komunitetit Islam në Kosovë.
Audienca përbëhej nga udhëheqësit e GRR, institucionet rajonale dhe lokale, udhëheqësit fetarë,
përfaqësues të ambasadave dhe mediave. Në këtë konferencë, e cila kishte një shtrirje të gjerë u
transmetuan mesazhe të rëndësishme për paqen dhe pajtimin, njëri ndër ta ishte edhe mesazhi
shumë domethënës :
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"Nga të gjitha ndërtimet që ju keni ndërtuar,
asgjë nuk është më e bukur dhe e denjë se
urat. Urat janë më të rëndësishme se sa
shtëpitë. Ato i përkasin të gjithëve duke ofruar
qasje të barabartë për secilin. Ato janë të
ndërtuara aty ku qeniet njerëzore kanë nevojë
për një lidhje. Le të shpresojmë se konferenca
e sotme ka ndërtuar një urë të re. " Për më
tepër, Grupet Rajonale Reflektuese nga
Mitrovica, Prizreni, Ferizaj dhe Shtërpca u
shpërblyen me grante për iniciativat afat-shkurtra në mënyrë në mënyrë që të implementojnë
aktivitetet për promovimin paqes në rajonet përkatëse. Këto aktivitete ne shënjestër kishin kryesisht
gratë dhe të rinjtë nga të gjitha grupet etnike të Kosovës përmes së cilave kemi kontribuar në rritjen e
dialogut ndëretnik në nivelin bazë.

Sepse ne mundemi!
“Gratë së bashku për të drejtat e njeriut”
Shtrirja: Mitrovica
Kohëzgjatja: 27 muaj
Partner: Komisioni Evropian
Promovimi i të drejtave të njeriut është një nga prioritetet e punës së Caritasit, andaj projekti "Gratë
së bashku për të Drejtat e Njeriut", është një projekt i realizuar nga Caritas Kosova për dy vite me
radhë, me qëllim të promovimit të drejtave të njerëzve që jetojnë në komunën e Mitrovicës,
pavarësisht
përkatësisë
së
tyre
etnike,
fetare
dhe
shoqërore.
Konkretisht, pesë grupe multi-etnike te grupeve të grave janë
angazhuar në promovimin e të Drejtave te Njeriut, me mbështetje
dhe koordinim te aktiviteteve në nivel komunal nga Asociacioni i
Grupit të Grave multi-etnike të Mitrovicës. Gratë përfituese jetonin
në Mahallën e Romëve, Lagjen e Boshnjakëve, Suhodoll / Suvi Do,
Kodra e minatorëve dhe Kampi Osterode. Pas dy viteve të
implementimit të projektit, sot grupet
multi-etnike dhe
Asociacionet janë aftësuar në: ballafaqimin me konfliktet dhe
dallimet në mes të anëtarëve të tyre në një mënyrë transformuese,
identifikimin dhe analizimin e çështjeve / problemeve që prekin
dinjitetin e tyre dhe që kërcënojnë të drejtat e njeriut dhe të
drejtat e familjeve të tyre, po ashtu formulimin e propozimeve dhe
negocimin e tyre me institucione të ndryshme, kërkesa dhe lobim
për ndryshim në politikat ekzistuese diskriminuese. Një hap i
rëndësishëm është arritur edhe në zhvillimin e ndjenjës së
solidaritetit dhe të bashkëpunimit midis ndarjeve ekzistuese
etnike apo fetare. Gratë kanë arritur të transformojnë konfliktet
ekzistuese të natyrës etnike, fetare ose kulturore për të punuar së
bashku për çështjet që janë të përbashkëta me femrat nga të gjitha
komunitetet etnike të këtyre pesë lokacioneve, ne mënyrë që të
rrisin ndërgjegjësimin dhe të fitojnë aftësi në vetorganizim për të
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promovuar të drejtat dhe interesat e familjeve të tyre dhe grave të tjera. Asociacioni multi-etnik i
grave, asociacion ky i regjistruar ligjërisht, me synim të fuqizimit të komunitetit, ka ndërtuar po ashtu
statutin si dhe planin e zhvillimit. Kohët e fundit ky asociacion ka arritur të mbështetet nga organizata
Suedeze "Kvinna till Kvinna" e cila punon në fushën e të drejtave të njeriut. Edhe pse duket se të
drejtat e grave sërish po sfidohen - është ende e domosdoshme për të vazhduar aftësimin e tyre,
veçanërisht në ngritjen e kapaciteteve bazë. Të gjitha programet ndërkombëtare duhet të përfshijnë
strategji dalëse afatshkurtra dhe afatgjata, në mënyrë që të zhvillohen aftësitë dhe të ndërtohen
kapacitetet, duke transferuar përgjegjësitë tek institucionet lokale.

RAE fëmijët kanë të ardhme!
“Qendra sociale edukative në Dubravë”
Lokacioni: Komuna Ferizaj;
Partner: Kuvendi Komunal i Ferizaj, KEC, SOROS dhe Komisioni Evropian, Caritasi Italian
Kohëzgjatja : prej vitit 2010
Caritas Kosova në marrëveshje me Kuvendin
Komunal të Ferizajt dhe me ndihmën e miqve
të saj, posaçërisht me kontributin e veçantë të
njeriut vullnetmirë, Don Sandro Sciaboleta, ka
ndërtuar “Qendrën Sociale Edukative –
Dubravë” për t'iu përgjigjur nevojave dhe
kërkesave të mëdha të banorëve (95% prej
tyre janë ashkanli) të fshatit Dubravë, si në
aspektin material gjithashtu edhe në atë
edukativ e shëndetësorë. Kjo qendër, punën e
saj e ka filluar nga që nga viti 2010. Në këtë
qendër zhvillohen një mori projektesh me
aktivitetet e
tyre
arsimore,
sociale,
shëndetësore e kulturoro – artistike, me ç’rast
janë zbuluar edhe talent të rinj të shumtë të
këtij komuniteti. Sot, rreth 500 persona
përfitojnë prej shërbimeve tona prej të cilëve
rreth 350 janë fëmijë që ndjekin programet
edukativo-arsimore
të
përbërë
nga
komponenta
parashkollore,
parafillore,
programi "Mbështetje në detyra të shtëpisë”
për nxënësit nga klasa I-IX, kurset e shkrimleximit dhe në parandalimin braktisjes së
shkollës. Caritasi bashkëpunon ngushtë me
institucione qendrore e lokale, përfaqësues të
fshatit, prindërit e fëmijëve si dhe me
udhëheqësinë e shkollës së fshatit. Drejtori i

shkollës fillore “Naim Frashëri” z. Basri
Hasani, thotë: "Falë qendrës, nxënësit e
komunitetit RAE
kanë filluar të vijojnë mësimet me rregull, të
edukohen dhe të bëhen pjesë e programeve
kulturore dhe artistike. Po ashtu përveç
lehtësimit të tyre në procesin mësimor,
zvogëlimit të mungesave dhe ngritjes së
suksesit të tyre, tani edhe higjiena e tyre është
në nivel shumë të kënaqshëm." Ndër tjerash,
150 frekuentues përfitojnë nga komponenta e
kulturës, me programe kulturoro-argëtuese,
shfaqje artistike, ekskursione, vizita e takime
për shkëmbim përvojash dhe 50 nga ta janë
pacientë që kërkojnë ndihmë për trajtime si në
mjekimin e përgjithshëm gjithashtu edhe në
atë dental (që nga viti 2012). Ambulanta e
Mjekësisë Familjare në Dubravë kryen të
gjitha shërbimet e mjekësisë primare pa
pagesë. Përveç përfituesve dhe partnereve
tanë kjo qendër vizitohet rregullisht edhe nga
mediume qendrore e lokale për intervista,
xhirime dhe dokumentare e shfaqje televizive.
Si rezultat i tere kësaj pune, Caritas Kosova ka
marrë vlerësime nga institucione lokale e
ndërkombëtare.
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E ardhmja Jonë
Ne në Qender Sociale
Jemi duke mësu
Për të ardhmën tonë
Përpara me shku
Caritas Kosova së bashku me KEC-in
Shumë na ka ndihmu
E lusim Sorosin projektin me e vazhdu
Ku kemi nevojë për me mësu
Rezultatet në shkollë mos me na mungu
Donator të dashur dojm me ju tregu
Se Fasilitorët shumë na kanë ndihmu
Në zgjedhjen e detyrave na kanë mësu
Rezultate të mira në shkollë kemi fitu
Përpos rezultateve t’mira që kemi fitu
Edhe prindrit tanë janë vetëdisu
Në takimet e shpeshta që i kemi ftu
Neve nga shkolla mos me na ndalu
Të gjithë prindërit jan të gëzuar
Për rezultate t’mira që kemi fituar
Nga qendra dhe shkolla kemi mësuar
Se e ardhmja jon është

Rikthimi në shkollë !
“Fuqizimi dhe integrimi i komunitetit RAE në komunën e Prizrenit”
Implementimi: Regjioni i Prizrenit
Kohëzgjatja: që nga 2009
Partneri: Caritas Zvicra

Projekti "Fuqizimi dhe Integrimi i Komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptas
në komunën e Prizrenit" ka filluar te implemtohet nga Caritas Kosova që
nga viti 2009 në bashkëpunim me Caritas Zvicrën. Objektivat e këtij
projekti janë integrimi, rritja e numrit te të rinjve të punësuarve (Romë,
Ashkali dhe Egjiptas), përmirësimi i kushteve të tyre në sfera të ndryshme
si në jetën shoqërore, arsimore dhe përmirësimi i qëndrueshmërisë së tyre
ekonomike. Një nga aktivitetet tona kryesore është arsimi joformal që
organizohet në tri fshatrat e komunës së Prizrenit si Landovicë, Serbica dhe
Piranë që përfshinë kurse mësimi plotësues në lidhje me lexim dhe shkrim.
Ky kurs i ofrohet fëmijëve që kanë braktisur shkollën dhe atyre që kanë
vështirësi në të mësuar. Gjatë orëve shtesë, fëmijët nga mosha 8-16 bëjnë
përsëritjen e mësimeve që ata kanë mësuar gjatë ditës në shkollë, zgjidhin
detyrat me mësuesit përkatës në tema të ndryshme, veçanërisht në lëndët
gjuhë shqipe dhe matematikë. Si rezultat i aktiviteteve të cekura më lartë,
janë identifikuar shumë fëmijë në këto fshatra të cilët kanë braktisur
shkollën, dhe shumë prej tyre që janë ende në shkollë por që kanë
vështirësi në të mësuar. Rreth 50 fëmijë janë të regjistruar në këto kurse.
“Shkollimin me Vazhduar”
Një arritje e madhe është shënuar në vijimin e mësimit të rregullt nga 8
Por nga shkolla kur mos me na ndalu
fëmijët të cilët kishin braktisur shkollën. Po ashtu, vetëdijesimi i prindërve
Vetëm me shkollë, para mujmë me shku për fëmijët e tyre që të kthehen në shkollë ishte mjaft sfidues, por fale
Për të ardhmen tonë vet duhet me mendu
përpjekjeve tona të vazhdueshme tani shumë fëmijë janë duke ndjekur
Se pa shkollim s’kemi ku me shku
shkollën dhe janë shumë të lumtur për kthimin e tyre sikurse shoqëria dhe
Në Qendrën Sociale
mësuesit e tyre. Gjithashtu, prindërit janë shumë mirënjohës për zhvillimin
Femijtë kan mësu, se në shkollë
e fëmijëve të tyre falë mbështetjes së Caritasit.
Te gjithë duhet me shku
Dhe nga shkolla mos me u largu
Kordinatori qendrës na ka kshillu
Se me shokë e shoqe duhet m’u shoqëru
Ditlindjet e tyre me u’a kujtu
Me befasi të ndryshme me u’a uru
Së bashku këngën me u’a këndu
Femijë të dashur du me ju kshillu
Se në shkollë e Qendër
rregullisht duhet me shku
Te gjitha pengesat në mësime me i largu
Vetem para me mësime me shku
Ne jemi ata për të ju ndihmu
Së bashku me Caritas Kosovën
Përpara kemi me ju qu
Vetem ju duhet të mësoni
Dhe nga shkolla mos u largoni..
Fasilitori S. Dudaki me nxënës
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Përfshirja sociale tek fëmijët!
“Mbështetje në integrimin e fëmijëve RAE (Mahalla e Romëve) në sistemin e rregullt shkollor”
Shpërndarja: Mitrovicë, Mahalla Rome
Kohëzgjatja: që nga viti 2011
Partneri: UNICEF Kosovë
Mbështete në integrimin e fëmijëve RAE nga Mahalla e Romëve në
sistemin e rregullt shkollor është një projekt që implementohet me
mbështetjen e UNICEF-it në Kosovë nga viti 2011, me qëllim të
përmirësimit të cilësisë së jetës së komunitetit rom, ashkanli dhe
egjiptian, që jetojnë në mahallën e romëve. Një nga problemet
kryesore më të cilat përballet shoqëria Rome është mungesa e qasjes
në arsim. Në mënyrë që të plotësojnë nevojat e komuniteteve RAE,
ekipi i Caritas Kosova ka hartuar një program me qasje inovative në
punën me fëmijët dhe prindërit. Programi quhet “Programi i bartjes”
(Portage Program) dhe është strukturuar në bazë të parimeve të teorisë së sjelljes (behavoriste), e cila
është projektuar për fëmijët me kërkesa të veçanta arsimore nga lindja e deri në fillimin e shkollimit.
Partneriteti me prindërit është kyç në zbatimin e programit të tillë, pasi që janë ata që kuptojnë,
planifikojnë dhe inkurajojnë zhvillimin e fëmijëve të tyre në procesin e të mësuarit. Dosjet e profilit
janë dizajnuar për 30 familje (100 prindër) të cilët përfituan nga projekti dhe 50 fëmijë (mosha: 3-10),
që përmbajnë informacionin në vijim: marrëveshjet e nënshkruara për bashkëpunim në mes të Caritas
Kosovës dhe prindërve, vlerësimi dhe instrumentet përkatese, vizatimet dhe materialet e shkruara nga
fëmijët, raportet e psikologëve të shkruara për çdo vizitë. Aksioni ynë fokusohet në zhvillimin e pesë
fushave kryesore: shoqërimit, të folurit, të menduarit, aftësitë lëvizëse dhe vetë-përkrahja.

Përfituesi ynë, I.A. një vajzë gjashtë vjeçare kishte vështirësi në të
folur. Ajo ishte në gjendje të artikulojë shumicën e shkronjave me
përjashtim të: H, L, LL, RR, dhe TH. Sidomos gjatë bisedimit, ajo nuk
mund të shqiptonte saktë shumicën e shkronjave. Këto probleme të
veçanta në të folur i kanë ulur vajzës vetëbesimin, duke ndikuar në
përqendrimin e saj në shkollë dhe në jetën e përditshme. Kështu që,
ajo kishte nevojë të menjëhershme për motivim, në mënyrë që të
përmirësojë performancën e saj dhe për të krijuar mundësi për
përparimin e vajzës. Gjatë përkrahjes sonë, janë aplikuar teknika të
përmirësimit të të shprehurit dhe gradualisht gatishmëria e saj për të komunikuar dhe shkëmbyer
informacionin u përmirësua jashtëzakonisht. Modeli i quajtur “Koha për shqyrtim” ka dëshmuar të
jetë shumë i dobishëm dhe me mbështetjen e psikologut tonë, ajo krijoi katër stinët përmes lojës
"enigma" (orig. puzzle) dhe ishte në gjendje të tregoj nga një tregim për secilën stinë. Konkretisht,
kemi arritur që ta mbështesim atë në përmirësimin e aftësive të komunikimit, të kuptuarit e fjalëve të
folura dhe të ketë shqiptimin më të qartë. Sot, ajo është në gjendje të filloj një bisedë si dhe ta mbaj
me bashkëbiseduesin kontaktin me sy. Respekti për veten e saj i është forcuar. Familja dhe miqtë e saj
mund ta kuptojnë atë qartë, gjë që i ka dhëne vajzës një ndjenjë të sigurisë dhe kënaqësisë. Ajo është
në klasën e parë në shkollën fillore “Dositej Obradovic” dhe tregon interes të madh duke ndjekur
rregullisht mësimin, pa marrë parasysh barrierat e gjuhës. Me punën tonë ne gjithashtu kemi
parandaluar braktisjen potenciale të shkollës nga ana e saj.
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Edhe unë di të nënshkruaj!
“Zhdukja e analfabetizmit”
Lokacioni: Mitrovicë
Kohëzgjatja: 2012
Partner: Danish Refugee Council (DRC), NGO “Roma Women for Roma Women”
(RWRW) dhe NGO “ Grupi i Grave 2 Korriku”

Pas disa viteve punë dhe aktiviteteve të shumta të
implementuara me komunitetet RAE në Cesmin Lug,
Osterode kamp dhe Mahallën e Romëve, projekti
"Zhdukja e analfabetizmit" është iniciuar për t'ju
përgjigjur nivelit të ulët arsimor të këtyre
komuniteteve. Caritas Kosova në partneritet me OJQtë " Gratë rome për Gratë rome" dhe "GRUPI i grave 2
Korriku" implementuan projektin “Zhdukja e
analfabetizmit,” projekt ky i mbështetur nga DRC-ja
(Danish Refugee Council). Partnerë tjerë ne këtë
projekt ishin Drejtoria Komunale e Arsimit dhe Zyra
Komunale për Komunitete dhe Kthime, ndërsa grupi
synues i projektit ishin 64 gra dhe vajza
të
komuniteteve RAE nga lagjet Mahalla e Romëve dhe 2
Korriku në Mitrovicë.
Gjate implementimit të aktiviteteve dhe trajnimeve,
Caritas Kosova ne fillim u ballafaqua me sfida të
ndryshme, pasi që disa nga gratë nuk merrnin pjesë
rregullisht në kurse për shkak të perceptimeve të
tyre kulturore dhe paragjykimeve qe ata kishin.
Shembull konkret ishte një grua e cila nuk mund të
merrte pjesë pasi qe burri i saj nuk e lejonte .
Pas disa takimeve me bashkëshortin e saj, stafi i
projektit arriti te bind atë për rëndësinë e këtyre
kurseve dhe ndikimin e tyre në të ardhmen e tyre,
ku fatmirësisht zonja ne fjale morri miratimin për
ndjekjen e kursit të cilin e përfundoi me sukses.
Përfituesit tanë ishin mjaft të lumtur mbi ofrimin e
mundësisë për t’u shkolluar . Zonja M. Alimovic tha:
"Me ne fund, unë
nuk
duhet të
nënshkruajë dokumentet me ane të gjurmëve të
gishtërinjve sikurse me parë, gjë që sot e konsideroj si
mënyrë shumë primitive. Ngadalë, por e motivuar, jam në
gjendje të lexoje gazetën dhe të kuptojë se për çfarë
situate bëhet fjalë, ndërsa arritja më e madhe për mua
është se tani mund të ndihmojë fëmijët e mi në arsimimin
e tyre. "
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Ne mbrojmë ambientin tonë!
“Mbrojtja e ambienti”t
Lokacioni: Mitrovica
Kohëzgjatja: 2012
Partner: Danish Refugee Council (DRC), NGO “Ardhmëria RAE”
Caritas Kosova në bashkëpunim me OJQ
"Ardhmëria RAE" dhe me partnerët kryesorë të
Departamentit Komunal për Mbrojtjen e Mjedisit
dhe Kompaninë Rajonale te Mbeturinave "Uniteti"
implementuan projektin "Mbrojtja e mjedisit" ,
projekt ky i mbështetur nga DRC-ja (Danish
Refugee Council). Në Mahallën e Romëve
ekzistojnë burime të shumta të ndotjes dhe
personat më të rrezikuar dhe të pambrojtur të
popullsisë janë fëmijët e komuniteteve RAE, të cilët
vazhdimisht janë të ekspozuar ndaj një mjedisi të
kontaminuar, mungese të higjienës, çrregullime
në ushqyerje, ku rrezikshmëria e sëmundjeve është
mjaft e lartë. Ky projekt synonte rritjen e
ndërgjegjësimit të komuniteteve RAE lidhur me
mbrojtjen e mjedisit dhe rëndësinë e të jetuarit në
një mjedis të pastër. Përveç ndërhyrjes fizike, u
realizuan edhe aktivitete të ndryshme duke
përfshirë trajnime për parandalimin, arsimin, si
dhe fushata ndërgjegjësimi mbi problemet, çështjet
e shëndetit dhe pasojat e tij. Aktivitetet e
implementuara kontribuuan në sensibilizimin e
komuniteteve duke organizuar seminare me gratë,
burrat (qasje të balancuar gjinore) dhe fëmijët. Në
periudha mujore, përveç pastrimit te lagjes ne
mbështetem edhe ndërtimin e parkut në Mëhallën
e Romëve. Si rezultat i këtyre aktiviteteve kemi
arritur të rrisim ndërgjegjësimin dhe të ndjekim
rekomandimet për mbrojtjen e mjedisit.
Progres është arritur edhe në kopshtari dhe
mirëmbajtjen e mjedisit brenda komuniteteve.
Vlen te
theksohen vetë-iniciativat që janë
ndërmarrë nga komunitetet si dhe interesimi i
tyre i madh në mbajtjen e pastërtisë në lagjen e
tyre si dhe mbrojtjen e mjedisit ku ata jetojnë. Një
prej përfituesve - dhjetë vjeçarja Kimete tha: "Unë
nuk do të lejojë anëtarët e familjes sime të hedhin
mbeturina kudo, përveç në shporta mbeturinash.
"Ndërsa 8 vjeçari Shemsiu tha:" Këto seminare me
mësuan se shishet plastike, kanaçet, shishet e qelqit
apo materiale te tjera nuk duhet thjesht të hedhen
në mbeturina, pasi qe këto mund të riciklohen".
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Drejt tregut të punës!
“Krijimi i mundësive për punësimin e femrave në komunën e Ferizajt”
Lokacioni: Ferizaj
Partner: KFOS
Kohëzgjatja : 2012

Papunësia mbetet një nga problemet më të
mëdha të shoqërisë kosovare, sidomos tek
gratë brenda komuniteteve RAE, prandaj
Caritas Kosova me qëllim të krijimit të
mundësive për punësim ka projektuar miniprojektin "Krijimi i mundësive për punësimin
e femrave në komunën e Ferizajt ", projekt ky
i mbështetur nga KFOS.
Projekti është implementuar gjatë vitit 2012
(janar-korrik), në Dubravë - një fshat i
komunës së Ferizajt banuar nga komunitetet
RAE , ku edhe gjendet Qendra Sociale dhe
Edukative e Caritas Kosovës .Në kuadër të këtij projekti ne synonim të rrisnim kapacitetet dhe
aftësitë e grave të komuniteteve RAE duke u ofruar atyre trajnime profesionale në aftësitë
menaxheriale, planifikim, ngritjen e një biznesi dhe përgatitjen dhe shërbimin e ëmbëlsirave.
Përzgjedhja e përfituesve është bërë në bashkëpunim me Qendrën për Mirëqenie Sociale. Tridhjetë
gra të cilat u përzgjodhën si përfituese te projektit, ishin ato gra të cilat veç ishin pjesë e listës për
asistencë sociale /apo në listën e të papunësuarave. Menjëherë pas krijimit të "Pastiqerisë " në
Qendrën e Dubravës, gratë e përzgjedhura kanë ndjekur programin gjashtë mujor, i përbërë nga
trajnime mbi aftësitë e menaxhimit të biznesit, gatime profesionale si dhe shërbime të ëmbëlsirave.
Pas përfundimit të kurseve të trajnimit, këto gra arritën te ndërtojnë kapacitetet e tyre. Kështu , u
arrit edhe qëllimi i projektit, i cili ishte lehtësimi ne hyrjen e tregut te punës në Kosovë, ku raste të
veçanta te grave ngritën edhe me vet-iniciative bizneset e tyre.

Jetohet edhe në Kosovë!
“Përforcimi i asistencës adekuate për të kthyerit vullnetarë”
Shtrirja: Nivel nacional;
Kohëzgjatja: 2009-ende;
Donatorët/Partnerët: Caritas Internacional i Belgjikës (financuar nga UE dhe fondet
ndërkombëtare Belge, nëpërmjet Ministrisë së Integrimit Social dhe agjensisë së
tyre shtetërore - Fedasil)
Që nga viti 2009, Caritas Kosova është duke implementuar projektin në nivel nacional “asistencë
adekuate për të kthyerit vullnetarë, projekt ky i mbështetur nga Caritasi Nacional i Belgjikës, i cili
synon rritjen e mundësive të një ri-integrimi të suksesshëm të emigrantëve të kthyer vullnetarisht (të
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orientuar në mikro-biznese) pas qëndrimit të tyre në Belgjikë. Caritas Kosova në bashkëpunim me
Caritas Inernacional të Belgjikës siguron mbështetjen e nevojshme në hapat e tyre të pare drejt riintegrimit. Mbështetja që projekti ofron varet nga natyra e nevojave të çdo individi apo familje të
kthyer. Gjatë vitit 2012, Caritas Kosova ka mbështetur suksesshëm ri-integrimin e 34 rasteve të
kthyer në Kosovë, të cilat përfshijnë 17 raste individuale dhe 17 raste me familje. Të kthyerit janë
mbështetur me anë të mikro-bizneseve, konsultimeve dhe vizitave në terren, të cilat kontribuan në
krijimin e bizneseve të ndryshme sikurse: prodhimi i produkteve të qumështit, ferma të
lopëve/pulave, mishtore, taksi, auto-mekanik, auto-larje, zdrukthëtari, rrobaqepës, etj. Në anën
tjetër, janë ndarë po ashtu fonde për rastet më të rënda në mënyrë që të mbulohen trajtime
shëndetësore, edukimi, blerja e mobileve elementare dhe pagesa e qirasë ose për të mbuluar nevojat
tjera të përfituesve. Ky projekt deri më tani ka kontribuar në përmirësimin e kushteve të jetesës së të
kthyerve dhe sigurimin e të ardhurave për mirëqenie të qëndrueshme për të kthyerit e ri-integruar.

Një nga rastet e integruara me sukses, është rasti i Z. Refik
Jakupi nga Ruboci-Kamenicë, i cili pas një periudhe të gjatë të
qëndrimit në Belgjikë si azilkërkues është kthyer në janar të vitit
2012 në Kosovë. Me mbështetjen konsultative të Caritas Kosova,
ai hartoi një plan-biznesi dhe me fondin për ri-integrim kishte
blere pajisjet e nevojshme për punë. Ai kishte vendosur të hap
një kompani të vogël për ngjyrosje sepse tashmë kishte përvojë
në profesionin e molerit pasi që kishte punuar shume vite në
Gjermani. Pas fillimit të punës kërkesat ishin të shumta, kështu
që vendosi të hyjë në partneritet me një nga miqtë e tij. Sot, Z.
Refiku është shumë pozitiv për të ardhmen e tij dhe është i
bindur se kthimi në shtëpi ka qenë vendim i drejt. Ai ka
shprehur mirënjohjen e tij për ndihmën e dhëne, e cila i ka
mundësuar atij një jetë më të mire në Kosove duke mos qenë
më emigrant në një vend të huaj.

Emergjenca e borës!
“Emergjenca e borës në Evropën Jug-Lindore
Shtrirja: Nivel Nacional
Kohëzgjatja: 3 muaj
Partner: Caritas Network

Në kuadër të përgatitjës për raste emergjente, Caritas Kosova është anëtare e Grupit te
Emergjencave te Caritaseve te Evropes Juglindore i cili u themelua në vitin 2008 nga tetë organizata
nga Caritas-et Jug-Lindore (Rumania, Bullgaria, Turqia, Shqipëria, Kosova, Serbia, Greqia dhe
zgjeruar më vonë në Bosnje dhe Hercegovinë dhe Mal të Zi). Ne vitin 2012, Caritas Kosova ishte
nikoqir i takimit vjetor , i cili ishte ngjarja kryesore e grupit, në të cilin të gjitha organizatat Caritas
nga rajoni ishin te ftuar. Në këtë takim të gjithë pjesëmarrësit kishin mundësinë të raportojnë në
lidhje me projektin e përbashkët të emergjencës se borës në vendet e tyre, po ashtu të shkëmbëjnë
përvojat ë tre. Përveç kësaj, takimi përfshinte edhe : diskutime, trajnime, sfida të përbashkëta,
informacione të ndryshme në lidhje me politikat e emergjences të Caritas Evropes dhe Caritas
Internationalis.
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Rasti i ermergjences ne vitin 2012: Një situatë emergjente u krijua pas rreshjeve shumë të rënda të
bores në jug perëndim të vendit tonë në fshatin malor Restelic, ku një ortek bore kishte mbuluar
gati gjysmen e fshatit. Kjo ngjarje shkaktoi 10 Viktima, 15 shtëpi u shkatërruan plotësisht dhe 6
shtëpi u demoluan pjesërisht. Në zonat e thella rurale, si në komunën e Gjakovës, Deçanit, Klinës,
Pejës, Prizrenit bora kishte arritur lartesi deri ne 2m. Zbatimi i projektit u fokusua në dy rajone të
ndryshme në pjesën jugore dhe ate perëndimore të vendit. Në pjesën jugore aktivitetet kryesore u
implementuan në komunën e Dragashit, respektivisht në fshatin Restelic - Rajoni Gora për arsye të
gjendjes ekstreme të motit të keq gjatë kohës së dimrit dhe pozitës gjeografike të fshatit. -Në
pjesën perëndimore zona e implementimit ishte Komuna e Deçanit-fshati Junik.
Intervenimi i shpejtë u organizua nëpërmjet zyrave rajonale ekzistuese, ekipeve vullnetare dhe
famullive për të ndihmuar njerëzit e prekur dhe kishte per qëllim përmirësimin e kushteve të
jetesës duke ju siguruar atyre pako ushqimore dhe higjienike të cilat përmbanin mallra për tre
muaj. Përveç këtyre pakove kemi shpërndarë dru zjarri dhe pako me batanije për zonat e prekura.
Ky intervenim i Caritasit u mundësua në bashkëpunim me Caritas Network.
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Për një jetë më të mirë rurale në Jugun e bukur të Kosovës!
“Përforcimi i konkurrencës se agro-bizneseve dhe zhvillimi i turizmit rural “
Lokacioni: Jugu i Kosovës
Kohëzgjatja: që nga viti 2010
Partner: Zyra e Komisionit Evropian në Kosovë dhe Caritas International Belgium
Projekti “ Përforcimi i konkurrencës se agro-bizneseve dhe
zhvillimi i turizmit rural “ është një projekt i
implementuar nga Caritas Kosova,financuar nga Unioni
Evropian zyra në Kosovë, me bashkë-financues Caritasin
Internacional te Blegjikes. Ky projekt ka për qëllim
forcimin e agro bizneseve dhe zhvillimin e turizmit rural
në jug të Kosovës. Objektiv i këtij projekti është përforcimi
i iniciativës dhe konkurrencës së fermerëve në regjion, si
një hap para për zhvillimin ekonomik dhe promovimin e
Jugut të Kosovës si një vend potencial për zhvillim të
turizmit rural; si dhe për rritjen e zhvillimit ekonomik të
Kosovës në mënyrë që të lehtësohet integrimi i saj në
Ballkanin perëndimor dhe Evropë. Kohëzgjatja e fazës së
parë të projektit ka qenë dy vite, ku në vitin e parë ishim
të fokusuar ne sektorin e agros, ndërsa në vitin e dytë ne
fokus ishte sektori i zhvillimit rural. Konkretisht, viti i
pare i projektit ishte përqendruar në mbështetjen e
fermerëve në 6 sektorët e agros siç janë: përpunimi i
qumështit dhe produktet e tij, përpunimi i mishit,
prodhimi i perimeve, prodhimi dhe përpunimi i frutave ,
përpunimi i frutave të imta dhe kërpudhave, si dhe sektori
i bletarisë. Përfituesit e projektit ishin fermerë nga të gjitha
anët e jugut të Kosovës, të tilla si: Prizreni,Mamusha,
Rahoveci, Malisheva, Suahreka, Dragashi, të cilët kishin për
qëllim rritjen e bizneseve familjare - atyre të mesme dhe të
vogla, varësisht nga sektori. Caritas Kosova në kuadër të
aktiviteteve të projektit ka organizuar edhe trajnime të
ndryshme në të gjithë sektorët e agros, po ashtu edhe
vizita studimore jashtë vendit si dhe në regjion me qëllim
të ngritjes së aftësive të fermerëve për mënyrën e punës
më kushte më cilësore dhe duke u bazuar me standarde
Evropiane. Pastaj, në vitin e dytë projekti ishte i fokusuar
në promovimin dhe zhvillimin e turizmit rural në jug të
Kosovës si dhe organizimin e vizitave studimore jashtë
vendit. Në këtë kontekst, përqendrimi ishte në
promovimin e bukurive mahnitëse të jugut, dhe kjo u arrit
me mbështetjen e cila i’u dha përfitueseve ( bizneseve
familjare ) të cilët ishin të kyçur në këtë sektor. Po ashtu,
kemi ofruar trajnime për përfituesit të cilat ata i kanë
ndjekur gjatë gjithë vitit në mënyrë që të ndërtojnë
kapacitet e tyre dhe të kontribuojnë në zhvillimin
ekonomik të sektorit të turizmit rural.
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Për zhvillimi të qëndrueshëm të agro-biznesve në Veri të Kosovës
“Fuqizimi i shoqatave të fermerëve dhe mbështetja për agro-biznese të qëndrueshme
në Rajonin e Luginës së Ibrit”
Lokacioni/et:Rajoni i Komunës së Leposaviqit
Kohëzgjatja: që nga viti 2002
Partneri: Caritas-i Internacional Belg
Që nga viti 2002, duke synuar forcimin e sektorit të bujqësisë në veri të Kosovës, në mënyrë që të
ringjallen zonat rurale dhe që të valorizohen burimet e tyre natyrore, Caritas Kosova në
bashkëpunim me partnerin e saj Caritas-in Internacional Belg, ka implementuar projektin e quajtur
“Fuqizimi i shoqatave të fermerëve dhe mbështetja për agro-biznese të qëndrueshëm në Rajonin e
Luginës së Ibrit”. Në vitin 2012, në komunën e Leposaviqit me sukses kemi implementuar aktivitetet
e planifikuara, duke mbështetur fermerët lokal në përpjekjet e tyre për të përmirësuar sasinë dhe
cilësinë e produkteve të tyre. Kjo është arritur duke ofruar investime në pajisje, duke ngritur
kapacitetet e fermerëve përmes trajnimeve në tematika të ndryshme, vizitave studimore dhe rritjes
së qëndrueshmërisë së tyre ekonomike përmes mikro-kredive. Përveç zhvillimit ekonomik të rajonit,
Caritas Kosova së bashku me KFOR-in Italian (CIMIC), ka shpërndarë ndihma sociale për grupet e
rrezikuara në Veri të Kosovës.
Konkretisht, përfituesi i projektit z. N. Islamovic, një fermer i njohur nga fshati Kaljin, në fillim të
projektit ishte duke punuar vetëm një hektarë tokë, duke mbuluar kështu vetëm nevojat e familjes së
tij, ku për shkak të mungesës së fondeve ai nuk mund të rriste prodhimtarinë e tij. Fondin e Caritas-it
ai e investoi në blerjen e makinave bujqësore, bagëtive, fidanëve dhe pajisjeve rehabilituese. Sot, ai
posedon 18 bagëti, 4 hektarë të fushave të kultivuara dhe makinat përkatëse bujqësore.
Në një intervistë të shkurtër në lidhje me bashkëpunimin e tij me Caritas Kosova, z. Islamovic tha:
“Gjatë vitit 2012, unë kam ndjekur dy vizita studimore në rajon dhe tri trajnime me tematikë teknike.
Përmes kredisë bujqësore pa interes, bleva një makinë me bosht për shpërndarjen e plehut organik, të
projektuar për shpërndarje të shpejt dhe cilësore të plehut në zonat e kultivuara. Gjithashtu jam duke e
përdorur atë edhe për të transportuar siloset dhe produktet tjera bujqësore. Me ndihmën e Caritas-it
unë kam arritur të marr produkte të cilësisë së lartë të cilat me sukses jam duke i shitur në treg, duke
rritur kështu të ardhurat e mia. Megjithatë, paqëndrueshmëria politike është duke ndikuar në treg dhe
që nga mbyllja e qumështores vitin e kaluar, për të njëjtën sasi të prodhuar jam i detyruar tani të gjej
pika tjera shitëse.”
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