FTESË
Workshop Rajonal
“Aksesi i fëmijëve rom në shërbimet e fëmijërisë së hershme”
Tiranë, 11 Shkurt 2016, ora 10:00, pranë Qendra Rinore e Tiranës
Të nderuar miq dhe kolegë,
Bashkia Tiranë, Këshilli i Qarkut, CRCA Shqipëri, Observatori për të Drejtat e Fëmijës dhe UNICEF, në kuadër të vitit të
dytë të programit “Çdo Fëmijë Rom në Kopsht”, ka kënaqësinë t’ju ftojë të merrni pjesë në Workshopin që do të
zhvillohet ditën e Enjte, më datë 11 Shkurt 2016, ora 10:00, pranë Qendrës Rinore të Tiranës.
Ky Workshop zhvillohet në kuadër të programit të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit
. Workshopi synon të mbledhë së
bashku aktorët kryesorë të qarkut të Tiranës për të diskutuar mbi vështirësitë dhe sfidat e hasura vitin e dytë të
iniciativës “Çdo Fëmijë Rom në Kopsht”
z
modele
pozitive integrimi që kanë ndikuar në uljen e përjashtimit social të fëmijëve rom si dhe rritjen e frekuentimit të
arsimit parashkollor nga ky komunitet.
Pjesëmarrja dhe kontributi juaj në këtë workshop do të vlerësohej shumë. Gjeni bashkangjitur axhendën e
workshopit.
Ju lutem konfirmoni pjesmarrjen tuaj brenda datës 10 Shkurt 2016 në adresën mersila.ballo@crca.al ose në numrin
e telefonit +355 675002025.

Axhenda
10.00 – 10.15

Hapja e Workshopit dhe fjala përshëndetëse/Prezantimi i pjesmarrësve.





Znj. Brunilda Paskali, Zv. Kryetare e Bashkisë Tiranë
Znj. Bora Panajoti, zv. Kryetare e Këshillit të Qarkut Tiranë
UNICEF Shqipëri
CRCA Shqipëri dhe Observatori për të Drejtat e Fëmijëve

10.15 - 10.45

Rezultatet e vitit të parë dhe një përmbledhje e situatës së fëmijëve rom në moshë të hershme.
 CRCA Shqipëri
 Observatori për të Drejtat e Fëmijëve

10.45 - 11.15

Prezantimi i çështjeve/ problematikave kryesore të identifikuara gjatë vitit të dytë të iniciativës
 Znj. Arjola Byzyka, Drejtoria Arsimore Rajonale (TBC)
 Znj. Stela Prendi, NJMF, Njësia Administrative Nr. 6. (TBC)
 Znj. Zhaneta Beqiri, Qendra Ekonomike e Zhvillimit dhe Edukumit të Fëmijëve. (TBC)

11:15 - 11.30

“

11.30 - 12.00

Diskutime
Pyetje/Përgjigje
Mbyllja e Takimit

gL

”, Histori suksesi

*Qendra Rinore Tiranë: Rruga e Kavajës, midis Raiffeisen Bank dhe Dhomës së Tregëtisë.

