
SHQIPËRIA

Romët u njohën për herë të parë si pakicë kombëtare në Tetor të 2017
kur u miratua ligji i ri për pakicat kombëtare. Ligji për të Drejtat dhe
Mbrojtjen e Fëmijëve kaloi në shkurt 2017.

Sipas një raporti të kohëve të fundit të UNICEF (2017), qasja në arsimin
parashkollor është larg nga gjendja e përgjithshme. Edhe pse ka një
ndërgjegjësim më të madh për përfitimet e edukimit që në  fëmijërinë e
hershme, parashkollori nuk është i detyrueshëm – 53.1% e fëmijëve të
moshave 5–6 vjeç u regjistruan në kopshte në zonat urbane, ky numër
ishte me i ulët në zonat rurale dhe  mes  fëmijëve romë.

Shqipëria ka një sistem arsimor të detyrueshëm nëntëvjeçar, por sipas
të dhënave të fundit të Ministrisë së Arsimit, vetëm 14% e nxënësve
romë janë diplomuar me sukses dhe vetëm 3% e të diplomuarve 
vazhdojnë shkollën e mesme në  (klasat 10-12).

Sipas Raportit të UNICEF-it “Investimi i ulët në arsim”, shkalla e
shkrim-leximit për romët është  më e ulët se 65%, duke krahasuar me
95% në raport mes shqiptarëve jo-romë dhe gratë rome e kanë ndjekur
mesatarisht vetëm 5 vjet shkollë, që është një krahasim i  thellë me 
10 vjet për gratë jo-rome.
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REF NË SHQIPËRI
PROJEKTET E MBËSHTETURA NGA REF NË VITIN 2018

Niveli I Edukimit  Emri I Projektit Organizata mbështetëse

Fëmijëria e Hershme Përmirësimi i qasjes së fëmijëve Romë në Romani Baxt Albania
arsimin parashkollor cilësor
Kujdesi dhe Zhvillimi i Fëmijërisë së  Hershme  Save the Children
për Fëmijët Romë në Shqipëri

I mesme Përmirësimi i arritjeve arsimore tek nxënësit  ARSIS – Social Organizatë Shoqërore  
Romë dhe Egjiptianë (R / E) në shkollat e mesme për Mbështetjen e të Rinjve

I lartë Programi I RomaVersitas në Shqipëri RomaVersitas Albania
Për të rritur Rritja e nivelit të arsimit tek të rriturit Rom në  Qendra për të Drejtat e Gruas Rome (RWRC)

Shqipëri

PROJEKTE TË ZBATUARA NË 2018

Projekti FINANCUAR NGA 

Rritja e mundësive të arsimimit për nxënësit Romë dhe të rinjtë Romë Bashkimi Europian
në Ballkanin Perëndimor dhe në Turqi

Që nga viti 2005 Fondi për Arsimimin e Romëve ka mbështetur
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