Takim me përfaqësues të Bashkisë Tiranë dhe Ministrisë së Brendshme
(mbështetur nga Ambasada e Shteteve të
Bashkuara të Amerikës )
Më 23 shkurt në mjediset e Hotel Diplomat Tiranë, 23
qytetarë romë dhe egjiptianë organizuan një takim publik me
drejtoreshën e Drejtorisë së Strehimit dhe Mirëqenies Sociale
pranë Bashkisë Tiranë, Anisa Ruseti dhe specialistin e
Drejtorisë së Gjendjes Civile pranë Ministrisë së Brendshme
z. Edmond Gjoleka. Ky takim u zhvillua për të diskutuar
arritjet, sfidat dhe planet e këtyre institucioneve lidhur me
çështjet e strehimit dhe regjistrimit civil të komunitetit rom
dhe egjiptian.

“Ka mes nesh romë apo
egjiptianë që vuajnë për
bukën e gojës; nuk kemi
punë as shtëpi; banesat
sociale nuk i paguajmë
dot; qeveria duhet të
mendojë për këtë – u
shpreh
një
nga
pjesëmarrësit Selmani”.

Strehimi
Znj. Ruseti i njohu të pranishmit me tre programet e
mëdha të strehimit, që zbaton Bashkia e Tiranës:
Programin e kredive të buta, atë të bonusit të strehimit
(subvencionimi i qirasë së banesës) dhe programin e
banesave sociale.
Ruseti u bëri me dije të pranishmëve se falë
përpjekjeve të shoqërisë civile duke përfshirë edhe
këtë nismë, si edhe vullnetit të mirë të qeverisjes
vendore, është marrë vendimi që bonusi i strehimit, që
përfundon në mars të vitit 2017 (ka filluar në 2015) të
shtyhet deri në mars të 2018.
Ndërkohë do të ndërtohen 60 banesa sociale
brenda gjashtë muajve (që nga muaji shkurt) në
Shkozë dhe 60 banesa të tjera për banorë të
Bregut të Lumit, të cilët janë vendosur në
banesa tranzitore, meqë u rrezikohej jeta nga
erozioni i tokës.
Në fjalën e saj drejtoresha theksoi se romët dhe
egjiptianët kanë qenë në fokus të këtyre
programeve.
Aksesi në regjistrin civil
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Z. Gjoleka, tha se në 2016 falë punës së mirë të institucionit që ai përfaqëson janë regjistruar 192
fëmijë romë dhe egjiptianë. Falë edhe ndërhyrjeve në sistemin shëndetësor (regjistri i vaksinimit)
dhe, marrjes së të dhënave të sakta të mëmësisë, janë ulur rastet e mosregjistrimit nga këto
komunitete. Partnerë ndërkombëtarë të rëndësishëm po përfshihen në planet e Ministrisë së
Brendshme.
Pyetjeve të tilla si a janë verifikuar programet sociale, apo a ka shteti programe zbutëse sociale
që qytetarët romë dhe egjiptianë të përballojnë qiratë e banesave sociale, zyrtarët iu përgjigjën
por pa dhënë hollësira konkrete.
Në mbyllje të takimit u konkludua se zbatimi i programeve të strehimit kërkon që qeveria të
marrë masa për t’i ndërthurur ato me programe konkrete punësimi.

Shfaqja teatrale “Kanellë” (mbështetur nga
Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës)
Aktivistë të Qendrës Po, aktorë të Universitetit të Arteve të
Tiranës në bashkëpunim me të rinj nga komuniteti rom dhe
egjiptian punuan së bashku për të realizuar shfaqjen teatrale
“Kanellë”. Shfaqja u vu në skenë më 9 mars, në sallën e e
Qendrës Kulturore të Tiranës (Teatri Metropol) dhe u ndoq
nga 150 të rinj, prindër, mësues dhe bashkëpunëtorë të
QSHPZH-së
Përmes lojës së shkëlqyer të aktorëve, humorit dhe gjuhës së
aritikuluar, shfaqja tregoi se nëse dashuria është e fortë ajo
mund të kalojë të gjitha pengesat që hasin dy të rinj me
përkatësi të ndryshme etnike. Shfaqja percolli mesazhin e
rëndesisë së edukimit tek njerëzit të vlerave si: toleranca,
respekti, mosdiskriminimi ndaj
njëri-tjetrit për një jetë të paqtë, më
të gezueshme dhe për një realitet që
përmbush potencialet e të gjithëve.
Teatri u mirëprit nga të gjithë
shikuesit, të cilët bënë komente
tepër pozitive për mesazhet e
rëndësishme që u përcollën. Më pas
ky aktivitet u publikua në FB e
qendrës Po duke arritur me mesazhe
pozitive 1800 persona të tjerë.
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Një shfaqe e mrekullueshme mjaft edukative; depërtoi në mendjet dhe në zemrat tona - Mari Isuf.
Loja e shkëlqyer e aktorëve na emocionoi, por edhe na tregoi se nëse vajzat janë të mireedukuara ato mund
të arrijnë atë ç’ka duan, madje me fuqinë e tyre mund t’u japin mësime mbi vlerat e respektit dhe
mosdiskriminimit të gjithëve –Andi Rabiaj .
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