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Cartias Kosova është institucion i Kishës Katolike në Kosovë misioni i së cilës është 
promovimi i paqes, solidaritetit, dhe dashurisë në mes të njerëzve. Caritas Kosova është 
anëtare e Caritas Internationalis (CI) dhe Caritas Europa (CE) që shërben dhe ofron 
ndihmë për më të varfërit pa dallim gjinie, race, kombësie, religjioni, etj.
Aktiviteti i Caritas Kosova në vitin 2019, në përputhje me strategjinë, ishte zbatimi i 
programeve dhe projekteve në kuadër të 4 mandateve operacionale: Asistenca Sociale 
dhe Shëndetësore, Zhvillimi i Qëndrueshëm, Avokimi dhe Lobimi, dhe Asistenca në 
Emergjenca dhe Rehabilitimi i Qëndrueshëm (në gatishmëri). Nëpërmjet veprimeve të 
shumta, jemi përpjekur të jemi në afërsi të atyre që janë në nevojë për të lehtësuar 
problemet në të cilat ata jetojnë, siç janë varfëria dhe izolimi.

President i Caritas Kosova është Mons. Dodë Gjergji - Ipeshkëv i Kosovës dhe 
Drejtor Gjeneral është Don Viktor Sopi.

“Në vazhdimësi jemi të përkushtuar që të zbatojmë masat e duhura për të 
fuqizuar komponentën sociale në vend, duke ofruar përvojën, profesionalizmin 
dhe vullnetin tonë të mirë në ofrimin e shërbimeve për kategoritë e caktuara si dhe 
ofrimin e përkrahjes për të siguruar përfshirje sociale, zhvillim të qëndrueshëm 
dhe edukim adekuat”. - Don Viktor Sopi.

Të nderuar partnerë dhe miq të Caritas Kosova, në këtë raport vjetor gjeni informacion 
mbi aktivitetet e zbatuara në mbështetje të personave në nevojë gjatë vitit 2019.

Kush jemi ne!

Udhëheqja jonë
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Caritas Kosova si institucion bamirësie në Kosovë vazhdon të luaj rolin 
e vet kyç në përkrahjen e personave në nevojë. Këtë e bëjmë duke 
analizuar me kujdes gjendjen sociale dhe ekonomike të 
qytetarëve dhe duke u munduar të shfrytëzojmë çdo mundësi që na 
jepet për të qenë në shërbim të tyre. 

Vendi ynë vazhdon të përballet me shumë sfida të cilat kanë ndikim në 
vetë ekzistencën e shumëkujt, sfida që rrezikojnë dhe dobësojnë ecjen e njeriut drejt 
qëllimit primarë, për të pasur një jetë të mirë, në paqe dhe në bashkëpunim me njëri 
tjetrin. Për këtë arsye Caritasi përpiqet që të ndikoj drejtpërsëdrejti në mbrojtjen dhe 
promovimin e dinjitetit njerëzor i cili është i pacënuar dhe paraqet epiqendrën e veprimit 
tonë duke u konkretizuar në promovimin e drejtësisë sociale dhe fuqizimin e të 
nëpërkëmburve që të realizojnë të drejtat e tyre themelore në të gjitha 
fushat e zhvillimit njerëzor. 

Edhe gjatë vitit 2019 Caritas Kosova ka vazhduar me zell zbatimin e projekteve të 
ndryshme në tërë territorin e Republikës së Kosovës, i përkrahur nga Partner kombëtar 
dhe ndërkombëtar me të cilët kemi bashkërenduar aktivitetet për t’ju 
përgjigjur sa më mirë nevojave të cilat i hasim në teren gjatë punës sonë të përditshme. 
Në vazhdimësi jemi të përkushtuar që të zbatojmë masat e duhura për të fuqizuar 
komponentën sociale në vend, duke ofruar përvojën, profesionalizmin dhe vullnetin tonë 
të mirë në ofrimin e shërbimeve për kategoritë e caktuara si dhe ofrimin e përkrahjes për 
të siguruar përfshirje sociale, zhvillim të qëndrueshëm dhe edukim adekuat. 

Po ashtu, edhe gjatë këtij viti, Caritasi i ka kushtuar vëmendje të posaqme zhvillimit orga-
nizativ dhe avansimit profesional si një aspekt i rëndësishëm i veprimit tonë që siguron 
qëndrueshmëri dhe vazhdimësi të shërbimit.  

Një falenderim të përzemërt shprehim për të gjithë ata që angazhohen në Caritas 
Kosova që njeriut në nevojë i kthejnë buzëqeshjen, e përkrahin, e bëjnë të ndjehet i 
rëndësishëm, i fuqizuar dhe i trajtuar me dinjitet.

Zoti ju bekoftë!
Don Viktor Sopi – Drejtor Gjeneral

Të dashur bashkëpunëtor të Caritas Kosova
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Përkujdesi Shtëpiak/Home Care - 
edhe gjatë vitit 2019 Caritas Kosova është 
fokusuar në ofrimin e shërbimeve shënde-
tësore dhe sociale në nivel nacional. 
Përkujdesi social dhe shëndetësor i ofruar 
në shtëpi, si dhe në punktet shëndetësore 
në komunat: Prizren, Prishtinë, Mitrovicë, 
Gjakovë, Ferizaj, Gjilan, Viti, Suharekë, 
Fushë Kosovë, Rahovec, Istog, Skënderaj, 
Obiliq, Shtime dhe Mamushë, konsiston 
në shërbime të ofruara për njerëzit e 
cënueshëm, të sëmurët, të moshuarit e 
vetmuar, personat me aftësi të kufizuara, 
etj. duke i’u ofruar atyre ngrohtësi dhe 

kujdes, duke rritur pavarësinë e tyre dhe 
qasjen në shërbime shëndetësore dhe 
sociale. 
Vlenë të theksohet se gjatë vitit 2019 
Caritas Kosova ka rilicencuar tërë stafin 
infermierik të angazhuar në këtë projekt 
nga Oda e Infermierëve të Kosovës. Po 
ashtu, Caritas Kosova është organizatë e 
licencuar në nivel nacional nga Ministria 
e Shëndetësisë për ofrimin e shërbimeve 
shëndetësore si dhe nga Ministria e Punës 
dhe Mirëqenies Sociale për ofrimin e 
shërbimeve sociale.   

Përkujdesi Shtëpiak dhe Ambulantor
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Partnerët: Caritas Germany, Ministria e Shëndetësisë, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, 
Komunat: Prizren, Ferizaj, Gjilan, Viti, Suharekë, Fushë Kosovë, Rahovec, Istog, Skënderaj, Obiliq, 
Drenas, Shtime, Mamushë

Përkujdesi Ambulantor - Ofrimi i shërbi-
meve të kombinuara sociale dhe shënde-
tësore në ambulanta dhe në shtëpi gjatë 
këtij viti kishte për qëllim që t’ju përgjigjet 
nevojave më elementare sociale, 
psikologjike dhe shëndetësore që kanë të 
sëmurët dhe të moshuarit në vendin tonë. 
Në këtë mënyrë, ky projekt atyre i’u ka 
siguruar asistencë sociale, shëndetësore, 
psiko-fizike si dhe integrimin e tyre në 
shoqëri. Prandaj ky projekt mbi të gjitha ka 
pasur për qëllim përmirësimin e jetës së 
tyre, ofrimin e kujdesit shëndetësorë dhe 
ngritjen dhe ruajtjen e mirëqenies së tyre 

dhe dinjitetit njerëzor. 
Nëpërmjet këtij projekti kemi punuar 
intenzivisht edhe në përmirësimin e shërbi-
mit shëndetësor për qytetarët e komu-
nave: Prizren, Ferizaj, Gjilan, Viti, 
Suharekë, Fushë Kosovë, Rahovec, Istog, 
Skënderaj, Obiliq, Drenas, Shtime dhe 
Mamushë,  si dhe në rritjen e standardit të 
jetesës duke ofruar mjek dhe staf 
përcjellës për shërbime mjekësore në 
QKMF dhe në shtëpitë e përfituesve. 
Gjatë vitit 2019, në kuadër të përkujdesit 
ambulantor, kemi ofruar afro 380000 
shërbime sociale dhe shëndetësore.
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Në kuadër të angazhimit për luftimin e 
trafikimit, Caritas Kosova gjatë vitit 2019 
organizoi Konferencën Ndërkombëtare 
në lidhje me Trafikimin e Fëmijëve në 
bashkëpunim me rrjetin Euro-mesdhetar të 
organizatave Caritas, aktive në luftimin e 
rrjetit të trafikimit të qenieve njerëzore. 
Konferenca është mbajtur në Prishtinë, më 
26 nëntor 2019 duke mbledhur më shumë 
se 116 ekspertë në fushën e luftimit të 
trafikimit të qenieve njerëzore nga 12 
vende. Kjo konferencë përmbyllëse 
shpalosi punën dhe bashkëpunimin nëntë 
vjeçarë të rrjetit Euro-Mesdhetar në 
fushën e luftës kundër trafikimit të qenieve 
njerëzore me qëllim të promovimit të 
arritjeve si dhe prezantimit të hulumtimit 
"Fëmijët e padukshëm, një krim i pandësh-
kuar: VEPRO kundër trafikimit të 
fëmijëve!". 

Caritas Kosova priti pjesëmarrës nga 
Caritasi i: Shqipërisë, Armenisë, Bosnjës 
dhe Hercegovinës, Bullgarisë, Francës, 
Jordanisë, Libanit, Sllovenisë, Spanjës, 
Turqisë dhe Ukrainës së bashku me 
ekspertë ndërkombëtarë nga RENATE, 
Rrjeti Global i Organizatave të Shoqërisë 
Civile anëtar i Kirgistanit, Observatori 
Kombëtar i Krimit dhe Drejtësisë Penale 
nga Franca, Zyra e Prokurorit të Shtetit 
nga Kosova, Ambasada e SHBA-së në 
Kosovë - Departamenti i Drejtësisë, 
OSBE, anëtarja e GRETA dhe gjithashtu 
ekspertë nga institucione publike të 
Kosovës dhe organizata joqeveritare.
Konferenca iu kushtua 60 vjetorit të 
Deklaratës së të Drejtave të Fëmijëve dhe 
30 vjetorit të Konventës për të Drejtat e 
Fëmijëve.

Lufta kundër Trafikimit me Njerëz
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Hulumtimi "Fëmijët e padukshëm, një 
krim i pandëshkuar: VEPRO kundër 
trafikimit të fëmijëve!" u përgatit në një 
periudhë dy vjeçare në Shqipëri, Bosnje 
dhe Hercegovinë, Francë, Jordan, 
Kosovë, Liban, Sllovaki, Ukrainë, 
Sekretariatin rajonal të Caritas Europa, 
Lindje të Mesme dhe Afrikë e Veriut. 
Hulumtimi përmban gjetje, shembuj të 
praktikave më të mira, studime të rasteve 
dhe rekomandime për parandalimin, 
identifikimin, mbrojtjen dhe mbështetjen 
për fëmijët viktima, profesionistët e 

trajnimit, avokimin, vetëdijësimin e publikut 
dhe rrjetëzimin.
Pjesëmarrësit e konferencës diskutuan në 
mënyrë aktive për ‘fytyrat’ e ndryshme të 
trafikimit të qenieve njerëzore, trafikimit të 
fëmijëve në kontekstin e migracionit, në 
situata konflikti dhe punës së fëmijëve, si 
dhe perspektivat e ardhshme dhe sfidat 
kryesore në fushën e parandalimit, mbro-
jtjes, ndjekjes penale dhe programimit të 
luftës kundër trafikimit të qenieve 
njerëzore, veçanërisht në lidhje me 
fëmijët.

Partnerët: Secours Catholique – Caritas France, Catholic Relief Services, Ambasada e SHBA-së 
në Prishtinë
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Programi i Paqës dhe Diversitetit është 
projekt i cili është duke u zbatuar në vazh-
dimësi nga Caritas Kosova në bash-
këpunim me partnerët. Mitrovica është 
specifike në krahasim me rajonet e tjera të 
Kosovës, për shkak të diversitetit të saj 
kulturor dhe kombëtar që konsiderohen 
pasuri. Por në ditët e sotme, politika dhe 
paralelizmi ende kanë një ndikim të madh 
kur bëhet fjalë për paqen midis dy komu-
niteteve kryesore që banojnë në Mitro-
vicë, serbëve dhe shqiptarëve. Ndon-
jëherë, përkundër dëshirës së tyre për të 
bashkëjetuar, në shumicën e rasteve është 

politika ajo që prek ata, duke e bërë 
paqen të paqëndrueshme. Si përgjigje 
ndaj kësaj, Caritas Kosova dhe palë tjera 
të interesit, vazhdimisht përpiqen të 
ndërmjetësojnë dhe mirëmbajnë këtë 
situatë të brishtë. 
Me programin Paqes dhe Diversitetit, 
përmes komponentës socio-ekonomike, 
tentohet të fuqizohen komunitetet e caktu-
ara përmes shërbimeve dhe përkrahjes së 
barabart të atyre që janë më së shumti në 
nevojë. Në këtë mënyrë Caritas Kosova 
përpiqet të jetë gjithëpërfshirës dhe ofrues 
i mundësive të barabarta. 

Paqa dhe Diversiteti
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86 përfitues nga fusha e bujqësisë janë 
mbështetur vazhdimisht për pjesëmarrje 
në vizita studimore, panaire, si dhe ngjat-
je rjera për fuqizimin e kontakteve dhe 
bashkëpunimit midis pjesëmarrësve si dhe 
fermerëve të ndryshëm. Në kuadër të 
kësaj komponente një praktikante po 
vazhdon me sukses punësimin ndërsa një 
përfituese tjetër është përkrahur për të 
zhvilluar biznesin e saj. "Falë Caritasit, ne 
kemi arritur objektivin tonë të rrjetëzimit. 
Për më tepër ne kemi zgjeruar tregun tonë 
falë këtyre iniciativave” – thotë përfaqë-
suesi i kompanisë Agrovision. Ndërsa 
zonja Hatixhe deklaron: "Falë ndihmës së 

vazhdueshme të Caritasit, unë jam duke 
provuar ndërthurjen e biznesit me 
bujqësinë si diçka shumë fitimprurëse për 
mirëqenien e familjes time".

Në kuadër të projektit kemi shënuar Ditën 
Ndërkombëtare të Paqes me një ngjarje 
e cila mblodhi akterët relevant si dhe 
vullnetarët e Caritas Kosova të cilët së 
bashku me 150 fëmijë dhe të rinj morën 
pjesë në punëtoritë për ngitjen e 
vetëdijes. Po ashtu me përkrahjen e 
vullnetarëve është shënuar edhe Dita e 
Bamirësisë ku me pako ushqimore janë 
ndihmuar 15 familje në nevojë. 

Partnerët: Secours Catholique – Caritas France, UNICEF, Ministria për Kulturë, Rini dhe Sport

9



Ecim së bashku drejt gjithëpërfshirjes, 
My Right, Qendra e Edukimit të 
Hershëm - Qëllimi kryesor i projektit është 
përmirësimi i qasjes në Programin e 
Edukimit të Hershëm, një program rehabil-
itimi me bazë komunitare për integrimin 
shoqëror, ofrimin e mundësive të 
barabarta, identifikimin dhe vlerësimin, 
këshillimin, mbështetjen e ‘vetë-ndihmës’ 
si dhe mbështetjen psikosociale dhe 
fizioterapeutike për fëmijët me aftësi të 
kufizuara në komunën e Prizrenit. 
Qendra e Edukimit dhe Zhvillimit të 
hershëm për fëmijët me aftësi të kufizuara 
është një program unik i këtij lloji në vend 
i cili merret me fëmijë nga 0-6 vjeç dhe 
vepron që nga viti 2008. Sigurimi i 
rregullt i shërbimeve profesionale për 
fëmijët në qendër sipas diagnozave dhe 
nevojave të tyre u mundëson përfituesve 
që të fillojnë zhvillimin e tyre në fushat 
përkatëse në moshë shumë të hershme. 
Përmes këtyre aktiviteteve tentojmë të 
plotësojmë kushtet për zhvillimin e 
mëtutjeshëm dhe gatishmërinë e tyre për 
përfshirje/regjistrim në shkollat fillore. 
Përfitues direkt gjatë vitit 2019 kemi pasur 
40 fëmijë me aftësi të kufizuara të moshës 
0-6 vjeç, 30 fëmijë me aftësi të kufizuara 

të moshës mbi 6 vjeç dhe 40 Prindër.
Identifikimi i hershëm dhe ofrimi i rregullt i 
shërbimeve profesionale për fëmijët sipas 
diagnozave dhe nevojave të tyre mbetet 
një element thelbësor për zhvillimin e tyre, 
si dhe për përgatitjen e tyre për shkollë 
dhe jetesë të pavarur.
Prandaj, programi gjithashtu siguron 
shërbime në terren përmes ekipeve të 
lëvizshme për një gamë të gjerë të 
aftësive të kufizuara në të nxënë, me një 
fokus të veçantë në trajtimin e sjelljes 
sfiduese, dhe përgatitjen e fëmijëve për 
përfshirje në sistemin zyrtar arsimor. 
Programi  është krijuar për të inkurajuar 
ndërtimin e partneriteteve të forta midis 
prindërve dhe profesionistëve për të 
siguruar që shërbimet në qendë janë të 
rëndësishme për fëmijët me aftësi të 
kufizuara dhe forcojnë kapacitetet e tyre 
për jetesë të pavarur.
Ky projekt është zbatuar deri në fund të 
muajit qershor 2019, ndërsa nga korriku 
është vazhduar me konceptin e njejt, por 
tani të quajtuar My Right dhe mbështetur 
nga Agjencia Austriake për Zhvillim dhe 
Caritas Austria, My Right zbatohet në 
Kosovë dhe Armeni.

Mbështetja e Personave me Aftësi të Kufizuara
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SOCIETIES/Mbështetja e OSHC-ve në 
Fuqizimin e Aftësive Teknike, Përfshirjen 
e Personave me Aftësi të Kufizuara dhe 
Standardet e BE-së në Evropën 
Juglindore - Objektivi i përgjithshëm i 
SOCIETIES është përmirësimi i kapac-
iteteve të OSHC-ve në menaxhimin e 
proceseve të përfshirjes sociale dhe në 
promovimin e politikave të përfshirjes 
sociale, përmes një dialogu efikas me 
autoritetet publike gjatë proceseve të 
vendimmarrjes. Caritas Kosova është 
anëtare në mesin e 15 organizatave të 
tjera nga Evropa Lindore dhe Italia që 
bashkërisht po zbatojnë projektin 
SOCIETES.
Ky projekt mbeshtetet nga Bashkimi 
Evropian dhe zbatohet në: Kosovë, 
Shqipëri, Serbi, Mali i Zi, Bosnje dhe 
Hercegovinë, Itali dhe Bullgari. 
Gjatë vitit 2019 janë organizuar nje gamë 
e gjërë e aktiviteve të parapara siç është 
Vizita Studimore në Serbi që u organizua 

nga 11 deri në 13 mars 2019 me qëllim të 
shkëmbimit të përvojave dhe shembujve të 
praktikës së mirë në fushën e përfshirjes 
sociale. Përfaqësuesit e 15 OShC-ve nga 
Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, 
Mali i Zi dhe Kosova, së bashku me 
përfaqësuesit e zyrave kombëtare të 
Caritasit dhe ekspertë nga Italia dhe 
Bullgaria, patën mundësinë të njihen me 
punën e organizatave që janë pjesë e 
këtij projekti në Serbi si dhe problemet me 
të cilat përballen këto organizata. Një 
vizitë në terren u organizua në shoqatat 
Naša kuća nga Beogradi (organizatë 
partnere), OJQ Evo ruka nga Zemun, 
Plava ptica nga Kula dhe Zajedno nga 
Subotica. Gjithashtu, pjesëmarrësit u 
njohën me punën e dy nën-grantuesve 
nga Serbia, shoqata e Cep za Hendikep 
në Zrenjanin dhe Lužnicke Rukotvorine 
nga Babušnica që prezantuan iniciativat 
e tyre në ditën e fundit të vizitës studimore 
në Beograd dhe Suboticë.
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Në Qershor të 2019 Caritas Kosova 
organizoi Forumin Nacional në Prishtinë 
me temën: “Përfshirja Sociale e 
personave me aftësi të kufizuara dhe me 
çrregullime të shëndetit mendor në 
Kosovë”. Ky Forum i organizuar në formë 
të panelit, përfaqësuar nga Don Viktor 
Sopi – Drejtor Gjeneral i Caritas Kosova 
si dhe përfaqësues nga Ministria e Punës 
dhë Mirëqënies Sociale, Shëndetit 
Mendor në Kosovë, Forumit Kosovar të 
Aftësisë së Kufizuar dhe Përfaqësuses 
Komunal, të cilët prezantuan situatën 
aktuale, ligjet në fushat sociale dhe 
shëndetësore si dhe strategjitë e 
institucioneve për përmirësimin e 
përfshirjes sociale të personave ma aftësi 

të kufizuara dhe me çrregullime/sëmund-
je mendore. Të pranishëm ishin edhe 
përfaqësues nga institucionet lokale 
shëndetësore dhe sociale, organizata të 
shoqërisë civile në vend, të cilët patën 
mundësinë të adresojnë dhe diskutojnë 
me panelin çështjet dhë sfidat me të cilat 
personat me aftësi të kufizuara balla-
faqohen në jetën e përditshme.
Moduli i 7-të i ciklit të trajnimit dy ditor 
për OSHC u organizua në Prishtinë me 
temat Zhvillimi Organizativ dhe Planifikimi 
Strategjik. Në trajnim morën pjesë 
gjthësej 9 OSHC dhe patën mundësi që 
në teori dhe praktikë të informohen rreth 
temave të cilat ishin në dobi të organizat-
ave të tyre.

Partnerët:  Caritas Austria, Agjencia Austriake për Zhvillim (ADA),  Bashkimi Evropian 
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Caritas Kosova punon intenzivisht në 
zhvillimin e projekteve për të përkrahur 
përfshirjen sociale të komuniteteve Rom, 
Ashkali dhe Egjiptian në shoqërinë koso-
vare, me theks të veçantë në përmirësimin 
e mirëqenies sociale dhe ekonomike të 
këtyre komuniteteve. Duke u bazuar në 
gjendjen e rëndë socio-ekonomike, 
arsimore dhe kulturore të këtyre komu-
niteteve, Caritas Kosova ka fokusuar 
aktivitetet e saja në katër komponentë 
kryesorë, në Edukim, Kulturë, Shëndetësi 
dhe Asistencë Sociale. Përkundër 
intervenimit në shumë fusha këto komu-
nitete vazhdojnë të përballen me prob-
leme të mëdha, sidomos me papunësinë, 
mos përfshirjen, segregimin, infrastruk-
turën e pakët, etj.

Qendra Sociale-Edukative ‘Caritas 
Kosova’ në Dubravë, Ferziaj – Gjatë 
vitit 2019 Qendra në Dubravë ka vazhdu-
ar të luaj rolin e sajë shumë të rëndë-
sishëm në pëfshirjen sociale të fëmijëve si 
dhe tërë qytetarëve të Dubravës. 
Edukimi Parashkollor dhe Parafillor - Çdo 
ditë rreth 60 fëmijë të moshës 3 deri 6 
vjeç kanë ndjekur klasat parashkollore 
dhe parafillore si përgaditje për fillimin e 
shkollës. Përtej punës me fëmijët, ne kemi 
arritur të rrisim ndërgjegjësimin e 
prindërve që arsimi është shumë i rëndë-
sishëm dhe i domosdoshëm për të 
ardhmen e fëmijëve të tyre. 

Përfshirja Sociale e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian
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Programi Mbështetje në detyra të 
shtëpisë – ky programi ka në fokus fëmijët 
e klasave 1 - 9 dhe zhvillohet në kordinim 
me shkollën fillore “Naim Frasheri” në 
Zaskok. Ky program synon të fuqizoj 
njohuritë e fëmijëve të komuniteteve Rom, 
Ashkali dhe Egjiptian, të fuqizoj aktivitetin 
dhe përfshirjen e  tyre në shkollë, të 
parandaloj braktisjen dhe mungesat, si 
dhe të fuqizoj raportet sociale të 
shoqërisë. 265 nxënës kanë qenë pjesë e 
këtij programi në baza ditore. 
Gjatë muajve mars, prill dhe maj është 
zhvilluar niveli bazik i kursit të gjuhës 
angleze. Rreth 150 fëmijë kanë pasur 
mundësi të ndjekin nivelin e parë dhe me 
pas të certifikohen për njohurit e marra. Po 

ashtu, në periudhën shtator-dhjetor 2019, 
110 nxënës kanë ndjekur kursin e Informa-
tikës. 
Kampi Veror 2019 – kishte për qëllim 
zhvillimin e shkathtësive për të shprehur 
dhe komunikuar me të tjerët si dhe 
ndërtimin e vetëbesimit tek fëmijët duke 
marrë pjesë aktivisht në aktivitete 
gjithëpërfshirëse. Gjatë Kampit Veror kemi 
siguruar ambient të përshtatshëm dhe të 
sigurt ku fëmijët ndiheshin shumë rehat, 
kanë mësuar gjëra të reja dhe interesante 
për jetën dhe veten e tyre në mënyrë 
tërheqëse e zbavitëse, duke konsoliduar 
shkathtësitë e tyre fizike dhe emocionale 
për tu përballur me përvoja dhe sfida të 
reja.
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Në kampin veror morën pjesë vullnetar-
isht 120 fëmijë të grupmoshave 6-16 vjeç. 
Aktivitetet kryesore ishin lojerat psiko-so-
ciale, aktivitete kulturore, artistike dhe 
sportive.
Me 03.12.2019 në Qendër është orga-
nizuar një takim me temën: “Parandalimi 
dhe luftimi i braktisjes së shkollimit” me 
akterët relevant: Drejtoria Komunale e 
Arsimit, Qendra për Punë Sociale, 
Drejtorët e Shkollave Fillore të Mesme të 
Ulta që kanë nxënës nga këto komunitete, 
përfaqësues të Policisë dhe prindër të 
nxënësve që kanë braktisur shkollën. Pas 
diskutimeve dhe rekomandimeve kemi 
arritur që 6 nxënës ti rikthejmë në procesin 
e rregull mësimor. 
Me aktivitete të ndryshme janë shënuar: 
dita e aktivizmit kundër dhunës me bazë 
gjinore, dita ndërkombëtare e fëmijëve, 
etj. 
Në kuadër të komponentës së Shëndetë-
sisë Caritas Kosova ka ofruar shërbime 
shëndetësore dhe stomatologjike për 

banorët e Dubravës. Të gjitha shërbimet 
për 4932 pacientë janë ofruar pa 
pagesë. Po ashtu, në kuadër të asistencës 
humanitare kemi shpërndarë ndihma për 
1500 persona.

Qendra Sociale-Edukative ‘Caritas 
Kosova’ në lagjen Ali Ibra, Gjakovë – 
rreth 130 fëmijëve i’u janë ofruar shërbime 
edukative dhe aktivitete psiko-sociale, në 
baza ditore. 45 fëmijë të moshave  4 deri 
në 6 vjeç kanë ndjekur edukimin parash-
kollor. Ndërsa 85 fëmijë të shkollave 
fillore kanë vijuar programin e mësimit 
plotësues. Në kuadër të Qendrës janë 
ofruar edhe shërbime shëndetësore si 
pjesë e projektit ‘Home Care’ për rreth 
60 të moshuar të lagjes Ali Ibra. Fokus i 
veçantë i është kushtuar të rinjve dhe 
fëmijëve me të cilët janë organizuar në 
mënyrë të vazhdueshme aktivitete 
psiko-sociale, sportive si dhe janë 
ndërmarrë aktivitetet në ruajtjen dhe 
pastrimin e ambientit.
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Kampi Veror 2019 është zhvilluar edhe në 
Gjakovë dhe ka pasur si qëllim aktivizimin 
e fëmijëve në aktivitete psiko-sociale dhe 
sportive të ndryshme për të ngritur bash-
këpunimin në mes tyre si dhe për të ngitur 
njohuritë në tema të ndryshme. Gjatë 
muajit Qershor në Qendër është orga-
nizuar takimi i të gjithë akterëve relevant 
për çështjen e regjistrimit të fëmijëve në 
vitin e rregullt shkollor.  
Në tetor është organizuar një takim me 
gra ku është trajtuar tema e dhunës në 
familje ndërsa në nëntor është organizuar 
takim me prindër ku është diskutuar 
tema e parandalimit të përdorimit të 
substancave narkotike. Po ashtu, në 
nëntor është mbajtur edhe një takim me 
komunitetin në lidhje me rëndësinë e 
kujdesit shëndetësor.

Mbështetja e përfshirjes sociale të 
fëmijëve dhe të rinjve të komuniteteve 
Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Mahallën 
e Romëve në Mitrovicë – Caritas Kosova 
zbaton këtë projekt në bashkëpunim dhe i 
mbështetur nga UNICEF si pjesë e 

procesit për krijimin e një shoqërie 
gjithëpërfshirëse në Kosovë. Në këtë 
partneritet Caritas Kosova adreson disa 
nga çështjet më jetësore të popullatës 
rome duke siguruar një proces të 
suksesshëm të përfshirjes sociale për 
familjet rome dhe duke i mbështetur ata 
në arsim. Rëndësia e vazhdimit të arsimit, 
pavarësisht vendbanimit, u ngrit disa herë 
gjatë vizitave të familjeve Rome nga 
Fasilituesit. Ndikimi i përgjithshëm i kësaj 
qasje rezultoi që të gjithë fëmijët të 
mbeten në sistemin arsimor dhe të kenë 
qasje në kujdesin shëndetësor dhe 
institucionet e tjera të mirëqenies së 
fëmijëve.
Procesi i migrimit të shpeshtë dhe situata e 
dobët ekonomike e komunitetit Rom 
konsiderohet si ndryshim i madh në jetën e 
fëmijëve që potencialisht mund të rezultoj 
në braktisjen e shkollës, rrezikun e konfliktit 
me ligjin, martesat e hershme, mbrojtjen e 
dobët shëndetësore dhe sociale. Prandaj 
vlerësojmë që projekti ka ulur këto rreziqe 
dhe ka ofruar mbështetje për fëmijët.  
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Projekti përqëndrohet kryesisht në paran-
dalimin e braktisjes së shkollës dhe identi-
fikimin e nevojave të fëmijëve dhe 
fëmijëve jashtë shkollës. Për më tepër, 
metodologjia Portage përdoret si pikë 
fillestare në identifikimin e nevojave të 
fëmijëve për zhvillim dhe përfshirjen e 
prindërve në zgjidhjen e këtyre çështjeve. 
Procesi i përfshirjes sociale në komunitet 
më të gjerë është mbështetur përmes 30 
seminareve krijuese për fëmijë të përfshirë 
në aktivitete të ndryshme dhe duke 
angazhuar imagjinatën e fëmijëve 
përmes teknikave të ndryshme të artit 
(pikturë, skulpturë). Fëmijët nga komu-
nitetet e tjera dhe fëmijët me nevoja të 
veçanta kanë zhvilluar aftësi që mbulojnë 

pothuajse çdo aspekt të zhvillimit të tyre, 
veçanërisht duke theksuar vlerat e 
promovimit të shoqërisë gjithëpërfshirëse 
dhe bashkëpunimit ndëretnik. Katër psiko-
log të specializuar dhe të aftë për të 
zbatuar metodologjinë Portage, kanë 
punuar me mbi 100 fëmijë dhe 200 
prindër që janë përfitues të metodolog-
jisë Portage gjatë vitit 2019. Për më tepër, 
vizitat shtëpiake të kryera nga psikologët 
tanë rezultuan në identifikimin e fëmijëve 
që kanë nevojë për mbështetje të mëte-
jshme në çështje të tjera që parandalojnë 
fëmijët në realizimin e të drejtave të tyre 
p.sh. çertifikatat e regjistrimit të lindjes, 
shtesat për fëmijë, kartat e sigurimit mjekë-
sor dhe kartat e imunizimit.
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Përmes angazhimit tonë kemi mundësuar 
që 280 fëmijë dhe prindër që përballesh-
in me pengesa të ndryshme të përshihen 
në skemat shëndetësore dhe sociale. 
Organizimi i aktiviteteve të përbashkëta 
ka çuar në përfshirjen e më shumë 
prindërve në punëtori. Gjatë kësaj periu-
dhe 100 prindër, kryesisht nëna, morën 
pjesë aktive në më shumë se 10 punëtori. 
Temat përfshinin fushat e zhvillimit të 
fëmijës, si dhe çështje të ndryshme 
shëndetësore dhe sociale. Si rezultat, më 
shumë prindër janë të përfshirë në aktivi-
tete të përditshme me fëmijë. Në anën 
tjetër, ata janë më të informuar për të 
drejtat e tyre publike dhe njohin simptoma 

të hershme të sëmundjeve të fëmijëve (ulje 
në imunitet, rëndësinë e vaksinimit, defek-
te gjuhësore). Si rezultat i aktivitetit të 
fundit dhe kësaj ndërhyrje është se 5 
fëmijët përdorin shërbime shëndetësore 
nga logopedët. 
Në koordinim me Institutin për Shëndetin 
Publik, janë organizuar pesë aktivitete 
promovuese të cilat kanë rezultuar 
cilësore dhe kanë përforcuar shërbimet 
sociale dhe shëndetësore. Si pjesë e 
bashkëpunimit dhe komunikimit me ISHP, 
mbi 300 prindër dhe fëmijët e tyre kanë 
marrë mbështetje dhë këshillim rreth 
parandalimit të sëmundjeve të ndryshme 
infektive.

Partnerët: Komuna e Ferizajt, Komuna e Gjakovës, UNICEF
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Asistenca sociale për familjet që jetojnë 
në varfëri ekstreme është objektiv i vazh-
dueshëm i Caritas Kosova. Gjatë vitit 
2019 janë ndihmuar mbi 5000 familje me 
ndihma në ushqim dhe në veshmbathje,
po ashtu një ndihmë e madhe ju ka dhënë 
edhe shoqatave të ndryshme të cilat 
punojnë me familjet e varfëra. Në vitin 
2019 janë shpërndarë 170 ton me 
ndihma humanitare.

Ky angazhim i Caritas Kosova zbatohet 
në bashkëpunim dhe përkrahje të organi-
zatës vullnetare nga Gjermania, Junge 
Leute Helfen. Ky aksion zhvillohet në 
bashkëpunim me: Famullitë, Kuvendet e
motrave të nderit, Mensën për të varfër 
në Prishtinë, Çerdhet e fëmijëve, Drejtoritë 
për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale 
në Komuna të ndryshme, Shkollat, Strehi-
moret, Shoqatat e pensionistëve, etj.

Partnerët: Junge Leute Helfen 

Ushqim për të gjithë
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“Nga parandalimi, nëpërmjet trajtimit 
dhe rehabilitimit deri në ri-integrim të 
suksesshëm” ka vazhduar të zbatohet 
nga Caritas Kosova në Qendrën 
Korrektuese dhe Qendrën për Fëmijët me 
Masa Edukative dhe Korrektuese në 
Lipjan. Aktivitetet si: Art Terapia, Teatër 
Terapia, Aktivitetet Sportive, Puna Praktike, 
Trajnimi në shkathtësi të buta, Trajnimet në 
Floktari dhe Rrobaqepësi, etj. cilësohen si 
aktivitete holistike të cila mbështesin 
vetë-përcaktimin e të burgosurve dhe 
ndikojnë drejtëpërsëdrejti në rehabilitimin 
dhe përgatitjen e tyre pas lirimit. 
20 pjesëmarrës në Teatër Terapi dhe 15 
pjesëmarrës në Art Terapi kanë marrë 

pjesë rregullisht në seancat respektive ku 
kanë shprehur interesimin dhe talentin e 
tyre për artin. Pothuajse të gjithë të burgo-
surit kanë marrë pjesë në aktivitetet e 
organizuara në sport, në bashkëpunim 
me 20 vullnetarë të Caritas Kosova që 
janë bashkë moshatar të të burgosurve. 
Ky aktivitet ndikon shumë pozitivisht në 
mirëmbajtjen e relacioneve në mes të 
stafit të projektit, të burgosurve dhe stafit 
të Qendrave Korrektuese. Po ashtu është 
organizuar puna pranktike për gratë që 
kanë përfunduar trajnimin e rrobaqepë-
sisë në mënyrë që të jenë aktive dhe të 
ushtrojnë aftësitë që kanë përfituar. 
.

Përtej Portave të Burgut
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Me qëllim të përkrahjes së grave të 
burgosura që të zhvillojnë shkathësitë e 
tyre për një ri-integrim sa më të suksse-
shëm është organizuar një trajnim për 
shkathtësitë e buta. 8 gra kanë marrë 
pjesë në këtë trajnim që është organizuar 
në bashkëpunim me Qendrën për Orien-
tim në Karrierë të Komunës së Prishtinës 
dhe që ka zgjatur një javë. 
Gratë e burgosura janë përkrahur edhe 
me trajnime profesionale në rrobaqepësi 
dhe floktari. Në vitin 2019 kemi filluar 
trajnimin e grupit të tretë ku 10 gra (5 në 
rrobaqepësi dhe 5 në floktari) janë trajnu-
ar dhe certifikuar nga trajnerët e 
Qendrave të Aftësimit Profesional. Këto 
dy trajnime për vite me radhë organizo-
hen në bashkëpunim të ngushtë me 
Agjencinë e Punësimit të Republikës së 
Kosovës. 

Partnerët: Secours Catholique – Caritas France  
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Kopshti i fëmijëve ‘’Engjujt’’ – Duke 
pasur parasysh rëndësinë e edukimit të 
fëmijëve, individualitetin dhe personalite-
tin e tyre, si dhe nevojat specifike, Caritas 
Kosova me shumë kujdes dhe kënaqësi 
vazhdon të angazhohet në ofrimin e 
shërbimeve edukuese kualitative të 
kujdesit ditor për fëmijët të cilët kanë 
nevojë për një mirëqenie dhe kanë 
nevojë që edukimi dhe socializimi i tyre të 
bëhet më një standard të lartë të edukimit 
dhe profesionalizimit. 
Misioni ynë është krijimi i një vendi të 
sigurt, të përshtatshëm, të ngrohtë dhe të 

planifikuar mirë për fëmijët e moshës 06 
muaj deri në 6 vjet në përputhje me 
veçoritë individuale të secilit fëmijë. 
Përmes lokacionit shumë të përshtatshëm, 
hapësirave gjelbëruese dhe objektit te 
modeluar posaçërisht për botën e 
këndshme të fëmijëve, në krijojmë avan-
tazh në realizimin e planprogramit 
përmes aktiviteteve të cilat kërkojnë 
hapsirë adekuate, duke përfshirë këtu 
edhe hapsirat për fëmijët me nevoja të 
veçanta.
Në kopshtin tonë gjatë vitit 2019 kemi 
ofruar kujdes për 230 fëmijë. 

Partnerët: Komuna e Ferizajt  

Edukimi i Fëmijëve
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Partnerët: Caritas Italiana, Secours Catholique – Caritas France, Catholic Relief Services, Caritas
Spain  

Ekonomia Sociale

Caritas Kosova në vazhdimësi promovon 
ekonominë social si qasje inovative dhe 
mekanizëm efikas për zvogëlimin e 
varfërisë si dhe për të përkrahur 
përfshirjen sociale dhe punësimin. ELBA 
(Emergency Labour in Balkans) është një 
iniciativë e projektuar për t’iu përgjigjur 
krizës ekonomike në Evropën Juglindore 
dhe pjesë të këtij projekti janë: Kosova, 
Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, 
Greqia, Mali i Zi, Serbia dhe Maqedo-
nia Veriore. Ekonomia sociale njihet si një 
mënyrë për të angazhuar dhe për të 
fuqizuar të gjithë shoqërinë, sektorin 
publik si dhe sektorin privat, nga organi-
zata fitimprurëse tek organizatat jo-fitim-
prurëse, nga territoret tek komunitete, për 
të zhvilluar një model të ri ekonomik që 
përfshin njerëzit në nevojë si burim aktiv i 
shoqërisë.

Promovimi i ekonomisë sociale ka vazh-
duar edhe gjatë vitit 2019. Gjatë këtij viti 
Caritas Kosova ka zhvilluar vizita moni-
toruese për të parë zhvillimin e tri Ndër-
marrjeve Sociale (Women Welness 
Center-Peje, Melissa-Istog dhe We do it 
4 you-Prishtinë) të cilat janë financuar 
nga projekti ELBA. 

Në nëntor të vitit 2019 është organizuar 
një ngjarje që ka shënuar fillimin e projek-
tit ‘Employ Yourself’ i cili është mbajtur në 
Sarajevë dhe në të cilin kanë marrë pjesë 
përfaqësuesit e projektit nga të gjitha 
vendet anëtare. ‘Employ Yourself’ është 
një iniciativë e derivuar nga ELBA dhe 
financohet nga Erasmus+. Ky projekt ka 
për qëllim fuqizimin e të rinjve në 
ndërmarrësinë sociale.
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Caritas Kosova në vitet e fundit është 
përqëndruar në masë të madhe në 
fuqizimin dhe përkrahjen e të pa punëve 
drejt punësimit. Si rrjedhojë, ky projekt i cili 
ka filluar të zbatohet në Janar të vitit 2019, 
është përqëndruar në mënyrë të veçantë 
në mbështetjen e vetëpunësimit përmes 
trajnimit, mentorimit, rrjetëzimit, praktikës 
dhe mbështetjes materiale për gratë dhe 
të rinjtë e cenueshëm që kërkojnë një 
vend pune ose që janë të gatshëm për të 
filluar ose zhvilluar aktivitetin/biznesin e 
tyre për gjenerimin e të ardhurave. Ky 
projekt ka partneritet me Zyrën e Punësimit 
në Ferizaj në mënyrë që të bashkërendoj 

aktivitetet dhe të krijoj relacione të rregull-
ta në mes Caritas Kosova, Zyrës së Punë-
simit, të pa punëve dhe kompanive që 
ofrojnë mundësi punësimi dhe trajnimi.
Gjatë vitit 2019 Caritas Kosova ndërmorri 
një fushatë të madhe informuese për të 
identifikuar kategoritë e margjinalizuara 
që përfshihen në projekt. Sesione 
informimi u organizuan në fshatrat e 
rajonit të Mitrovicës dhe Ferizajt dhe si 
rezultat i qasjes së duhur, Caritas Kosova 
pranoi 466 aplikime për të dy objektivat 
nga kategoritë e margjinalizuara të 
interesuara për vetë-punësim.

Fuqizimi i të rinjve dhe grave drejt punësimit në rajonin 
e Ferizajt dhe Mitrovicës
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Në këtë periudhë një vjeqare, 20 gra 
dhe të rinj morën një trajnim 8 ditor të 
certifikuar për zhvillimin e planit të biznesit 
(hyrje në ndërmarrësi, hartimi i planit të 
biznesit, strategjia e marketingut, financa 
dhe ndërmarrësi) dhe 18 prej tyre kanë 
paraqitur planet e tyre të biznesit për 
financimin e mëtutjeshëm nga Caritas 
Kosova. Po ashtu, gjatë këtij viti 52 

përfitues (gra dhe të rinj) morën trajnime 
teknike të certifikuar sipas kërkesës 
(Gatim, Floktari, Qepje, Dizajnim i faqeve 
në Internet, Redaktimi i Videove, modelimi 
i Thonjve dhe Zhvillimi i Planit të Biznesit) 
sipas rajoneve: 30 në Ferizaj, 16 në 
Mitrovicën Jugore dhe 6 në Mitrovicën 
Veriore. Nga 52 përfitues, 46 ishin gra 
dhe 6 ishin meshkuj.

Partnerët: Bashkimi Evropian, Secours Catholique – Caritas France
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Your Job është përgjigje për nivelin e lartë 
të papunësisë në Kosovë si dhe kataliza-
tor i rinisë që përbëjnë përqindjen më të 
lartë të popullsisë në vend. Ky projekt 
synon daljen nga rrethi vicioz i mungesës 
së arsimit dhe mbështetjes, papunësisë, 
varfërisë, dhe përjashtimit social që prek 
shumë të rinj në Kosovë. Prandaj, projekti 
Your Job do t'u ofrojë përfituesve të tij, 
nga mosha 15-30 vjeçare, një mbështetje 
holistike dhe të përshtatur, duke u dhënë 
atyre të gjitha shanset dhe kushtet për një 
punësim të qëndrueshëm. Your Job zbato-
het në 4 shtete të Ballkanit: Kosovë, 
Shqipëri, Bosnje dhe Hercegovinë dhe 
Serbi. Në Kosovë, Your Job është duke u 
zbatuar në komunat: Prizren, Gjakovë, 
Viti, Mitrovicë e Jugut, Mitrovicë e Veriut 
dhe Kllokot.

Përmes trajnimeve në shkathtësi të buta, 
trajnimeve profesionale, internshipit si dhe 
granteve, po tentojmë që të përgatisim 
me qindra të rinjt për tregun e punës dhe 
për vetë-punësim.
Mbështetja e të rinjve konsiston në ofrimin 
e mundësive për avansim përmes trajni-
meve në ato që njihen si shkathtësi të buta, 
si një investim i domosdoshëm për secilin 
të ri që ka synim punësimin, trajnime të 
avancuara dhe certifikuara në fusha dhe 
sektorë të ndryshëm, mundësi të punës 
praktike që realizohet në koordinim në 
mes të Caritas Kosova, kompanive apo 
bizneseve private dhe të rinjve. Të rinjt që 
kanë ide biznesi për zhvillimin e ndërmar-
rjeve sociale përkrahen për të zhvilluar 
dhe inkubuar idetë e tyre, ku më pas 
përfitojnë grante.

Your Job
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Që nga fillimi i zbatimit të projektit, janë 
arritur një pjesë e konsiderueshme e 
objektivave të synuara. Në përudhën 
maj-dhjetor 2019 janë realizuar trajnime 
në shkathtësi të buta, ku kanë përfituar 
mbi 150 të rijnë nga komunat e ndryshme 
ku zbatohet projekti. 15 të rinj janë 
sistemuar në punë praktikë me mundësi të 

vazhdimit të kontratës së rregull të punës. 
10 të rinj janë mbështetur në realizmin e 
kurseve të certifikuara profesionale. Një 
komponentë shumë e rëndësishme e këtij 
projekti janë Këshilltarët Udhëzues të cilët 
punojnë ngushtë dhe në mënyrë të vazh-
dueshme me të rinjt.

Partnerët: Agjencia Austriake për Zhvillim (ADA), Caritas Austria, Secours Catholique-Caritas France, 
RENOVABIS
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Caritas Kosova zbaton këtë projekt që 
ndihmon në përmirësimin e vetëdijes dhe 
edukimit të publikut në lidhje me proble-
met e dhunës në familje dhe trafikimit të 
qenieve njerëzore, forcimin e ngritjes së 
kapaciteteve të organizatave qytetare 
dhe institucionale dhe mbështetjen e luftës 
ekzistuese kundër një prej fenomeneve 
më të mëdha kriminale në botë. Projekti 
është zbatuar në komunat: Leposaviq, 
Zveçan, Zubin Potok, Mitrovicë e Veriut 
dhe Mitrovicë e Jugut, përmes disa 
komponentëve për të mbuluar grupin më 
të gjerë të mundshëm, duke pasur para-
sysh dimensionet e problemit:
Komponenta arsimore u zbatuar përmes 

trajnimeve teknike dhe profesionale si dhe 
punëtorive me 2980 studentë (1860 
vajza dhe 1120 djem) dhe 120 të rritur 
(87 gra dhe 33 burra),
Komponenta e ngitjes së kapaciteteve 
konsiston në shpërndarjen e pesë 
granteve, krijimin e dhomave për fëmijë 
në Institucionet që punojnë drejtpërdrejt 
me viktimat e dhunës në familje dhe 
trafikimin e qenieve njerëzore duke krijuar 
ambient më të qetë të dhomave për 
fëmijë. Gjithashtu, Caritas Kosova ka 
siguruar mbështetje financiare për 20 
viktima të dhunës në familje dhe trafikimit 
të qenieve njerëzore.

Njohuria kundër dhunës dhe trafikimit
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Në kuadër të promovimit dhe rrjetëzimit, 
është krijuar një uebfaqe dhe 1 fushatë 
universitare "Studentët kundër skllavërisë", 
2 fushata mediatike për sektorë të prom-
ovuara përmes RTV-ve lokale, 500 
postera, 500 fletushka dhe 2000 shënja 
janë prodhuar dhe shpërndarë në komu-
nat repsektive. Po ashtu, është krijuar një 
shoqatë e studentëve/vullnetarëve për të 
siguruar vazhdimin e aktiviteteve.
Përmes komponentës së rrjetëzimit me 
Institucionet përkatëse në Kosovë, Caritas 

Kosova ka nënshkruar Memorandum 
Mirëkuptimi me 15 shkolla fillore dhe të 
mesme, 5 stacione policie, 4 qendra për 
punë sociale dhe 3 zyra rajonale të 
Kryqit të Kuq në 5 komuna.
Në fund të zbatimit të projektit vlerësojmë 
se akterët përkatës po punojnë ngushtë, 
duke ofruar shërbime gjithëpërfshirëse për 
viktimat, si dhe po tregojnë nivel të lartë të 
ndërgjegjësimit për dhunën në familje dhe 
trafikimin e qenieve njerëzore.

Partnerët: Bashkimi Evropian, Save the Children
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SEECEG – Groupi i Emergjencave të 
Cartas-eve në Evropen Juglindore

Qëllimi i përgjithshëm i këtij grupi është 
koordinimi dhe Bashkëpunimi i përbash-
kët në menagjimin e fatkeqësive. Gjatë 
vitit 2019 anëtarët e Grupit Caritas zhvillu-
an takime koordinuese përmes kanaleve 
elektornike për përditësimin e situatave në 
vendet e rajonit. Anëtarë të grupit janë 
Caritaset nga: Kosova, Shqipëria, Mali i 
Zi, Serbia, Bosnja dhe Hercegovina, 
Rumania, Bullgaria, Maqedonia Veriore, 
Turqia dhe Greqia. 

Tërmeti në Durrës, Shqipëri
Më 26 Nëntor 2019 një tërmet me 
magnitudë 6.4 goditi regjionin e Durrësit 
në Shqipëri, i përcjellur nga qindra 
lekundje të tjera në ditët në vijim. Ky tërmet 
shkaktoi viktima dhe shumë të tjerë 
mbetën pa strehim. Në ditën e tërmetit 
Ekipi Emergjent i Caritas Kosova nën 
drejtimin e Drejtorit Gjeneral është mobi-
lizuar menjëherë dhe është nisur për 
Tiranë për të zhvilluar takimin koordinues 
me Caritasin Shqiptar dhe Arqipesh-
këvinë Metropolitane Tiranë-Durrës për 
të koordinuar aksionet si dhe vlerësuar 
nevojat emergjente. 

Emergjencat
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Më 28 Nëntor 2019 Caritas Kosova ka 
nisur kontigjentin e parë për Tiranë në 
Caritasin Shqiptar ku ka dërguar: dyshek, 
batanie, sheqer, vaj, oriz, ushqim për 
fëmijë, ujë, lëngje, material higjienik, etj. 
Më 7 Dhjetor 2019 Caritas Kosova ka 
nisur kontringjentin e dytë për Durrës në 
Katedralen e Shën Dominikut ku ka 
dërguar: sheqer, oriz, vaj, makarona, 
ushqim për fëmijë, dyshek, etj.
Po ashtu, Caritas Kosova ka dërguar 
ushqim për fëmijë, veshmbathje dhe ujë 
në ish Kampin gjerman në Prizren ku ishin 
akomoduar afër 1000 persona. Për shkak 
të traumave dhe nevojës së trajtimit 
adekuat, sidomos të fëmijëve, Caritas 
Kosova në bashkëpunim me Drejtorinë 
Komunale të Arsimit në Prizren ka 
angazhuar 4 psikolog për të zhvilluar 
aktivitete psiko sociale me fëmijët. 

Partnerët: Caritas Internationalis, Caritas Europa, Bamirësit
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 1,579,730.22 €

 2,648,350.17 €

36,671.89 €

122,371.35 €

  123,374.67 €

 87,922.71 €

   48,158.29 €

39,875.50 €

 369,099.00 €

7,000.00 €

17,173.00 €

112,186.50 €

14,969.00 €
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Përkujdesi Shtëpiak dhe Ambulantor

Buxheti Vjetor 2019

Lufta Kundër Trafikimit me Njerëz

Paqa dhe Diversiteti

Mbështetja e Personave me Aftësi të Kufizuara

Përfshirja Sociale e Komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian

Ushqim për të gjithë

Përtej Portave të Burgut

Edukimi i Fëmijëve

Ekonomia Sociale

Fuqizimi i të rinjve dhe grave drejt punësimit në rajonin e Ferizajt dhe Mitrovicës

Your Job

Tjera

ODSS 14,494.00 €

90,293.04 €



 Përqindja sipas Projekteve 
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Përkujdesi Shtëpiak dhe Ambulantor

Lufta Kundër Trafikimit me Njerëz

Paqa dhe Diversiteti

Mbështetja e Personave me Aftësi të Kufizuara

Përfshirja Sociale e Komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian

Ushqim për të gjithë

Përtej Portave të Burgut

Edukimi i Fëmijëve

Ekonomia Sociale

Fuqizimi i të rinjve dhe grave drejt punësimit në rajonin e Ferizajt dhe Mitrovicës

Your Job

Tjera

ODSS

59.65%

1.38%

4.62%

4.66%

3.32%

1.82%

1.51%

13.84%

0.65%

4.24% 3.41%
0.55%

0.26%



 Përqindja sipas Donatorëve
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Rrjeti Caritas

Komunat

Ministritë

Bashkimi Evropian

Tjera

68.36%

10.37%17.75%

1.67%

1.84%



Zyra Qendrore - Ferizaj
Adresa: Rr. Shën Nënë Tereza Nr. 3/Kisha Katolike
70000 Ferizaj, Kosovë
Email: info@caritaskosova.org
Tel: +383 (0) 290 328 110

Zyra Regjionale - Prishtinë
Adresa: Rr. Karposh Nr. 41/Kisha Katolike,
10000, Ulpianë, Prishtinë, Kosovë

Zyra Regjionale - Mitrovicë
Adresa: Rr. Perandori Dushan p.n./Ndërtesa e IBCM
40000, Mitrovicë, Kosovë

Zyra Regjionale - Gjakovë
Adresa: Rr. Ali Ibra p.n./Qendra e Komuniteteve
50000, Gjakovë, Kosovë

Zyra Regjionale - Leposaviq
Adresa: Rr. Rudarska, p.n.
43500, Leposaviq, Kosovë

Zyra Regjionale - Prizren
Adresa: Rr. Papa Gjon Pali II Nr. 1
20000, Prizren, Kosovë

www.caritaskosova.org


