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Letër nga Drejtori
Pas një dekade pune të Institutit, unë do të doja të përmendja në këtë raport 10-vjeçar të punës sonë fillimin e
strukturës organizative të IRCA, të vogël, vullnetar, me të rinj të diplomuar, me pak përvojë, por me një vullnet
dhe dëshirë të madhe për të mësuar, punuar dhe avancuar disa procese integruese të pakicës rome në Shqipëri.
Në atë kohë, ne ishim vetëm 10 studentë romë në të gjithë Shqipërinë, ndërkohë kishte një mungesë urgjente të
shpërndarjes së informacionit mbi arsimin, punësimin dhe ndërtimin e kapaciteteve në lidhje me brezin e ri Rom.
Në këto kushte, ne e dinim mirë që ishim në pikën zero të ndikimit dhe pjesëmarrjes aktive në procesin e
integrimit të pakicës rome. Kishte shumë programe që përqendroheshin në pikat prioritare të përfshirjes, por të
rinjtë romë nuk kishin kapacitetet dhe informacionin e nevojshëm. Këtu lindi IRCA, për këshillimin në karrierë,
arsimimin dhe pjesëmarrjen e të rinjve romë. Përmes Korpusit të Vullnetarëve Romë, na u desh të rrisim numrin
e studentëve si dhe numrin e të rinjve aktivë për të çuar përpara proceset e integrimit të pakicës rome. Kjo ishte
mënyra unike për të krijuar elitën rome që punon për integrimin e romëve.
Ne filluam duke ndihmuar studentë romë të shkollës së mesme dhe universiteteve për të aplikuar në bursën
universitare RMUSP, e cila u mbështet nga Fondacioni i Edukimit Rom, duke ndihmuar mesatarisht rreth 50 të
rinj çdo vit. Ndërtimi i kapaciteteve të stafit tonë, reflektimi strategjik, zhvillimi i planeve afatgjata, si dhe teoritë
e para të avokimit ishin thelbësore për IRCA në ato fillesa, dhe këtu do të fillonte një kontribut shumë i veçantë,
të cilin ne e vlerësojmë, mbështetja e zhvillimit institucional nga Zyra e Nismës Rome dhe ndjekja me mbështetjen
e Institutit Demokratik Kombëtar dhe Anttarc me përditësimin e dokumenteve strategjike të IRCA.
Një seri e praktikave të punësimit në institucionet shtetërore dhe private do t'u ofroheshin studentëve romë duke
trajnuar në vendin e punës. Gjithashtu sjellja dhe funksionimi i mediatorit rom, si një strukturë shumë e
suksesshme për të lehtësuar anëtarët e pakicës rome që kanë vështirësi në qasjen e barabartë në shërbimet sociale.
Kjo praktikë e sjellë nga IRCA u vlerësua me çmimin e parë nga Komisioni Evropian për vendet e Ballkanit
Perëndimor dhe Turqinë në 2016.
IRCA zgjeroi fushën e ndërtimit të kapaciteteve të të rinjve por edhe në zbatimin e programeve me një ndikim
real në demokratizimin, kulturësn anti korrupsionit, qeverisjen lokale, policimin në komunitet, pjesëmarrjen në
zgjedhje, edukimin ndërkulturor dhe antigjipsizmin. Gjatë 10 viteve të kaluara, IRCA ka treguar një rritje të
qëndrueshme për sa i përket kapacitetit dhe numrit të stafit, si dhe numrit të bashkëpunëtorëve të lidhur me
Institutin, si dhe fushat e ekspertizës në të cilat jemi të angazhuar. Gjithmonë, komunikimi, analiza e mirë,
orientimi i zgjidhjes dhe ndikimi si në procesin e hartimit dhe zbatimit të programeve me qasje nga poshtë lart
në të gjithë punën tonë, ka krijuar një reputacion të mirë për komunitetin e gjerë, institucionet dhe donatorët.
Përmes punës së palodhur, profesionalizmit dhe integritetit IRCA është zhvilluar nga një organizatë relativisht
e vogël në pikën kryesore të Shqipërisë për përfshirjen sociale, fuqizimin e të rinjve romë, edukimin ndërkulturor
dhe pjesëmarrjen dhe avokimin efektiv të pakicës rome në Shqipëri dhe më gjerë. Puna dhe rezultatet e arritura
të pasqyruara në këtë raport 10-vjeçar, do të ishin të pamundura pa mbështetjen dhe përkushtimin e stafit,
ekspertëve dhe bashkëpunëtorëve tanë.
Në emër të ekipit të IRCA-së, unë do të doja të falënderoja aktorët e jashtëm dhe të brendshëm të interesuar që
na kanë inkurajuar dhe mbështetur dhe vullnetarët dhe bashkëpunëtorët tanë për përpjekjet e tyre të vërteta me
të cilët ne ndajmë të njëjtin vizion për një shoqëri gjithëpërfshirëse në Shqipëri.
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Themelimi dhe Rritja e IRCA
IRCA është themeluar në 1 korrik 2011 dhe ndikohet nga shërbimet e ofruara në organet e
avokatisë si Instituti Italian i Kulturës në Shqipëri, Instituti Goethe, Këshilli Britanik, Coorner
Amerikan si dhe këshillat për karrierën, hulumtimet dhe qendrat e dokumentimit që
funksionojnë brenda universiteteve në Evropë dhe Amerikën e Veriut, me shumicën e të cilave
iniciatorët IRCA kanë pasur përvojat e tyre.
Vizioni
Vizioni i Jashtëm (për përfituesit)
Romët janë të fuqizuar dhe kanë akses, angazhim, përfaqësim dhe pjesëmarrje të konsiderueshme
në jetën qytetare dhe vendimmarrjen publike në të gjitha nivelet.
Vizioni i Brendshëm (për organizatën)
IRCA, një organizatë udhëheqëse që përfaqëson një shoqëri multi-etnike dhe gjithëpërfshirëse që
është e bazuar në parimet universale të të drejtave të njeriut dhe barazisë.
Misioni: IRCA mundëson zhvillimin e barabartë dhe të qëndrueshëm të komuniteteve rome
përmes avokimit, mobilizimit, fuqizimit, bashkëpunimit, hulumtimit të orientuar drejt politikave,
veprimit dhe kërkimit pjesëmarrës, si dhe pjesëmarrjes së barabartë në proceset demokratike,
qasjes së barabartë në të drejtat dhe shërbimet dhe promovimin e Kultura dhe Identiteti i Romëve
Kombinimi i avokimit vullnetar me shërbime arsimore dhe aktivitete rekreative, ka çuar në
krijimin e tre rrjeteve rinore përfshirë Rrjetin e Studentëve Romë, Korpusin Rom të Vullnetarëve
si dhe Parlamentin e Forumit Rinor. Pjesa më e madhe e veprimtarisë së IRCA paraqitet gjithashtu
në një program radio online me titull "Capitol" .
Puna: Ndikimi i punës së IRCA-së në 3 kategori kryesore:
a) Dialog ndërkulturor:
b) Fuqizimi i të Rinjve:
c) Avokatia dhe Pjesëmarrja:

Struktura organizative e IRCA përfshin Bordin Drejtues, Këshilltarët e Vullnetit të Mirë, Drejtorin
Ekzekutiv si dhe 6 persona të personelit të projektit. IRCA gjithashtu ka krijuar Korpusin
Vullnetar të Romëve duke numëruar mbi 211 anëtarë si studentë dhe të diplomuar romë dhe jo
romë.
Në vitin 2011, IRCA filloi vullnetarisht këshillimin e karrierës dhe fushatën për punësim "Kamav
te phirav anglal- Dua të eci përpara", e cila në 6 vitet e fundit ofroi ndihmë dhe lehtësoi rreth 1100
të rinj dhe studentë romë me arsim dhe informacion për mundësi të ndryshme për këshillimin e
karrierës dhe gjetjen e vendeve të punës për rreth 120 njerëz.
Gjatë kësaj dekade Instituti i Kulturës Rome në Shqipëri ka punuar në drejtim të:
1. Zhvillimit Institucional duke rritur kapacitetet e personelit në proceset e koordinimit të
projektit, menaxhimit, monitorimit, vlerësimit, aftësive për mbledhjen e fondeve dhe
prodhimin e rregulloreve dhe dokumenteve të brendshme.
2. Dialogu Ndërkulturor duke u përqëndruar në gjithëpërfshirjen, marrëdhëniet midis
njerëzve me prejardhje të ndryshme kulturore, racore dhe socio-ekonomike dhe
respektimin e diversitetit kulturor duke i dhënë vlera ndryshimeve kulturore, individuale
dhe të roleve duke krijuar një klimë mbështetëse dhe pohuese për individë të të gjitha
racave, etnive, origjinë kombëtare, gjinitë, identitetet gjinore, orientimet seksuale, fetë,
moshat, aftësitë, statuset socio-ekonomike dhe gjuhët.
3. Fuqizimi i të Rinjve nëpërmjet vendosjes së një procesi për të inkurajuar të rinjtë me të
gjitha mjetet duke synuar t'i bëjë ata nxitës të ndryshimit dhe duke i pajisur ata me aftësitë
dhe kapacitetet e nevojshme.
4. Programe për avokim dhe pjesëmarrje në të cilat qytetarët romë ndërmarrin veprime
kolektive për të sjellë ndryshime të dëshiruara në politikat publike dhe proceset
vendimmarrëse dhe krijimin e metodave për përgjeshmërinë e qeverisë, transparencën
dhe llogaridhënien.

Zhvillimi Institucional
Kohëzgjatja: 1 Nëntor 2012 - 31 Dhjetor 2017
Donator: Fondacioni i Shoqërisë së Hapur - Zyra e Iniciativës për Romët në Berlin.

Kohëzgjatja: 1 dhjetor 2019 - 31 dhjetor 2019
Donatori: Instituti Demokratik Kombëtar

Kohëzgjatja: 1 Shkurt 2019 - Tetor 2019
Përkrahës: ANTTARC

Bazuar në këtë mbështetje IRCA ka të gjitha dokumentet organizative dhe kapacitetin /
profesionalizmin e nevojshëm për të punuar në sektorin e OJQ-ve. Sipas këtij programi, IRCA u
përqendrua në tre shtylla kryesore duke përfshirë dialogun ndërkulturor, fuqizimin e të rinjve
dhe avokimin dhe pjesëmarrjen. Përmes implementimit të këtij granti u arrit të rritet kapaciteti i
stafit tonë për menaxhim, vlerësim dhe raportim, u bë e mundur prodhimi dhe zhvillimi i
rregulloreve të brendshme dhe dokumenteve të tilla si plani strategjik, strategjia e komunikimit
dhe strategjia e mbledhjes së fondeve. Mbështetja institucionale gjithashtu i ka mundësuar IRCA
të strukturojë më mirë punën e saj, burimet dhe ndikimin e aktiviteteve të saj.

Dialog ndërkulturor
Duke vlerësuar ndikimin që ka dialogu ndërkulturor në shoqëri, Instituti i Kulturës Rome në
Shqipëri ka punuar intensivisht në drejtim të promovimit të Kulturës dhe Trashëgimisë Rome
midis grupeve të ndryshme të synuara si mësues, profesorë, akademikë, polici, nënpunës civilë,
të rinj etj. në rritjen e ndjeshmërisë së tyre kulturore dhe të bërit ata të vetëdijshëm për ndryshimet
kulturore që përndryshe mund të interpretohen gabimisht si shenja mosrespektimi. Kjo praktikë
ndihmoi ofruesit e shërbimeve që t'i qasen më mirë anëtarëve të komunitetit Rom dhe të ofrojnë
shërbimet e kërkuara.
Nga viti 2014, përmes konferencave, sesioneve trajnuese, takimeve, grupeve të fokusit, leksioneve
të hapura dhe podkasteve në radio, 5699 pjesëmarrës u njohën me kulturën dhe trashëgiminë
rome dhe u informuan për rëndësinë e identitetit tonë të ndryshëm në mënyrë konstruktive dhe
demokratike mbi bazën e vlerave të përbashkëta universale.
Disa nga nismat e implementuara në këtë drejtim janë:
Përgjigje sistemike dhe akademike ndaj anti-gjipsizmit dhe praktikave diskriminuese ndaj
romëve në sistemin arsimor
Kohëzgjatja: 1 janar 2014 - 30 tetor 2016
Donator: Zyra e Iniciativës Rome, Budapest, Hungari
Zhvillimi i katër shkollave në qendrat e komunitare në bashkitë e Tiranës, Durrësit, Beratit
dhe Shkodrës
Kohëzgjatja: 15 nëntor 2016 - 15 shtator 2017
Donatori: UNDP Shqipëri me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian
Diversiteti dhe Avokatia për Përfshirjen e Fëmijëve
Kohëzgjatja: Prill 2016 - Qershor 2016
Donatori: Partnerë për Fëmijët - Rrjeti PRECEDE (financimi i BE)
Promovimi i Dialogut Ndërkulturor përmes Promovimit të Muzikës Rome
Kohëzgjatja: Prill 2016 - Shtator 2018
Donatori: UNDP Shqipëri me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian
Promovimi i identitetit rom dhe aksesi i barabartë në arsimim në Shqipëri përmes radios
online rome dhe angazhimit vullnetar të modeleve romë
Kohëzgjatja: 1 janar 2016 - 30 qershor 2016
Donatori: Ambasada Australiane në Itali

Fuqizimi i të Rinjve
Në vitin 2011, IRCA filloi vullnetarisht këshillimin e karrierës dhe fushatën e punës "Kamav te
phirav anglal- Dua të eci përpara", e cila ofroi ndihmë dhe lehtësoi rreth 2163 të rinj dhe studentë
romë me arsim dhe informacion për mundësi të ndryshme dhe punësoi rreth 557 njerëz.
Gjithashtu lehtësoi aksesin e 125 studentëve romë në praktikat profesionale dhe 137 qytetarëve
romë në kurse profesionale. Një grup i faqeve në Facebook vazhdon të ofrojë informacion dhe
ndihmë, si dhe një radio online komunitare "Capitol".
Gjithashtu u ofruan trajnime për 435 të rinj romë dhe jo romë për eksplorimin e tregut të punës,
orientimin e biznesit, mundësitë e punësimit.
RomVeritas
Kohëzgjatja: 1 shtator 2012 - 30 maj 2013
Donatori: UNDP Shqipëri
Fuqizimi i të rinjve romë dhe përfshirja sociale përmes punësimit.
Kohëzgjatja: maj 2013 - tetor 2013
Donatori: AMSHC
Mendoj në mënyrë kritike, veproj me përgjegjësi
Kohëzgjatja: 1 tetor 2016 - 31 maj 2018
Donator: Ambasada Amerikane në Tiranë, Shqipëri
Vendosja e një Programi Bazë për Jetesën në Shqipëri
Kohëzgjatja: Nëntor 2017 - Dhjetor 2018
Donatori: UNHCR, Shqipëri
Mbështetja e përfshirjes sociale të të rinjve romë përmes arsimit joformal
Kohëzgjatja: 1 korrik 2017 - 30 qershor 2022
Donatori: koordinatori i programit EACEA- EU ERASMUS +
Rrjeti i Ofruesve të Ndihmës Ligjore Falas për fëmijët Romë dhe të rinjtë në rrezik
Kohëzgjatja: 1 janar 2019 - 30 qershor 2019
Dhuruesi: Arsis

Cikli i Trajnimit drejt Punësimit
Kohëzgjatja: Qershor 2019 - Tetor 2020
Donatori: SëissContact
Fuqizimi i vajzave dhe grave rome përmes edukimit: “Forma për të aksesuar shërbimet
publike dhe për të marrë pjesë në jetën publike”
Kohëzgjatja: 1 shtator 2019 - 30 nëntor 2020
Donator: Ambasada Amerikane në Tiranë, Shqipëri
"Fuqizimi i të rinjve të margjinalizuar përmes artit për të parandaluar kriminalitetin e të
miturve dhe ri-integruar në shoqëri"
Kohëzgjatja: 1 tetor 2019 - 30 prill 2020
Donatori: Terre des Hommes, Shqipëri
“Punësimi, Sipërmarrja dhe fuqizimi i grave / vajzave vulnerabël të Durrësit.”
Kohëzgjatja: Shtator 2020 - Tetor 2020
Donatori: Qendrës “Aleanca Gjinore për Zhvillim”

Avokimi dhe Pjesëmarrja
Gjatë viteve, IRCA zhvilloi programe për të rritur pjesëmarrjen e informuar të qytetarëve Romë
në proceset e vendimmarrjes dhe për të vendosur një kulturë të fortë qytetare. IRCA përpiqet të
rrisë lidhjet e drejtpërdrejta midis qytetarëve romë dhe zyrtarëve publikë. Meqenëse komuniteti
rom kanë në vendbanimet e tyre udhëheqës të cilëve u besojnë, IRCA punoi për të rritur
kapacitetet e 125 mediatorëve dhe të rinjve romë në drejtim të avokimit dhe lobimit, organizimit
të komunitetit dhe anti-korrupsionit, policimit në komunitet.
Puna e bërë në terren nga mediatorët rom në procesin e identifikimit, adresimit dhe lehtësimit ka
ndihmuar dhe referuar 417 familje rome në përgatitjen e dokumenteve të legalizimit dhe
restauriin e banesave, 748 fëmijë dhe të rritur romë të regjistruar në gjendjen civile, 30 individë
romë pajisen me librezë shëndetësore, 3263 nxënës dhe studentë romë u lehtësuan me librat falas
dhe kuota shtetërore nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, etj., Dhe 917 familje rome u
siguruan paketa ushqimore gjatë situatës pandemike me Covid-19.
Megjithëse komunitetit Rom i ofruan njohuri dhe aftësi në lidhje me avokimin dhe lobimin,
vëmendje e veçantë iu kushtua pjesëmarrjes në jetën publike dhe përgjegjësive dhe detyrave të
qytetarëve. Një seri fushatash ndërgjegjësuese dhe informuese u zhvilluan në të gjithë Shqipërinë
duke rritur numrin e votuesve Romë në proceset zgjedhore, më shumë se 2071 qytetarë Romë
kanë qenë pjesëmarrës në seancat tona dhe më shumë se 1972 qytetarë Romë ishin votues për
herë të parë.
Mediatorët Romë Avokojnë për shërbime të barabarta në shërbimet publike në rajonin e Fierit
Kohëzgjatja: 1 Prill 2012 - 30 Tetor 2012
Donatori: Fondacioni i Shoqërisë së Hapur në Shqipëri
“Unë jam rom jam qytetar shqiptar”
Kohëzgjatja: Prill 2013 - Mars 2014
Donator: Ambasada Amerikane në Tiranë, Shqipëri
Mbështetja e shpresës së të rinjve romë për një të ardhme demokratike në Shqipëri
Kohëzgjatja: 2014 -2015
Donator: Ambasada Amerikane në Tiranë, Shqipëri

Ambasadorët e të Rinjve Romë të një Shoqërie pa Korrupsion
Kohëzgjatja: Nëntor 2015 - Tetor 2016
Donator: Ambasada Amerikane në Tiranë, Shqipëri
Pjesëmarrja e të Rinjve Romë në rritjen e sigurisë në Tiranën, Durrësin dhe rajonin e Fierit
Kohëzgjatja: Nëntor 2014 - Janar 2015
Donatori: Mbështetje Suedeze për Policimin në Komunitet- SACP
Avokim për Ofrimin e Shërbimit Social nga OSHC-të në Nivelin Lokal në qarkun Fier
Kohëzgjatja: Janar 2016 - Qershor 2016
Donatori: Rrjeti IRIS (Fondet e Bashkimit Evropian).
Trajnimi dhe Edukimi i Votuesve për Gratë dhe të Rinjtë Romë
Kohëzgjatja: 30 nëntor 2016 - 30 qershor 2017
Donatori: Prezenca e OSBE-së në Shqipëri
Ambasadorët e të Rinjve Romë për një Shoqëri Pa Korrupsion në Nivelin Lokal (Bashkia e
Divjakës dhe Lushnjës).
Kohëzgjatja: 1 maj 2017 - 30 prill 2018
Donatori: Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim
Avokimi për Ofrimin e Shërbimit Social Gjithëpërfshirës në Nivelin Lokal përmes
Mediatorëve Romë
Kohëzgjatja: 1 qershor 2017 - 31 maj 2018
Donatori: Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim
ROMACTED: Promovimi i Qeverisjes së Mirë dhe Fuqizimi i Komuniteteve Romë në Nivelin
Lokal
Kohëzgjatja: 1 nëntor 2017 -31 korrik 2020
Donatori: Bashkimi Evropian (DG NEAR) dhe Këshilli i Evropës
Avokim për sigurimin e shërbimeve sociale në nivel lokal në Shqipëri përmes OSHC-ve
Kohëzgjatja: 22 nëntor 2017 - 28 shkurt 2018
Donatori: Roma Active Albania
Koalicioni Kombëtar i Avokatisë për Integrimin e Romëve në Shqipëri (NACRIA)
Kohëzgjatja: Nëntor 2018 - Janar 2020
Donator: Fondacioni i Shoqërisë së Hapur në Budapest, Hungari

Përfshirja e të Rinjve Romë në Rritjen e Sigurisë së Komunitetit në Shkodër
Kohëzgjatja: 8 janar - 30 janar 2018
Donatori: Mbështetje suedeze për policimin në komunitet
‘Vota Vlen ’- Një fushatë elektorale qytetare në mbështetje të pjesëmarrjes së informuar të
pakicës rome në zgjedhjet lokale të ardhshme 2019 në Shqipëri
Kohëzgjatja: 15 nëntor 2018 - 30 prill 2020
Donatori: Instituti Demokratik Kombëtar
Aksionet e Përbashkëta për Përfshirjen e Romëve dhe Qeverisjen e Mirë në Tiranë
Kohëzgjatja: 1 Shkurt 2019 -31 Janar 2020
Donatori: ANTTARC
Avokimi për të Drejtat e Barabarta të Romëve në Shqipëri
Kohëzgjatja: Mars 2017 - Gusht 2017
Donator: Konrad Adenauer Sifftung
Ambasadorët e të Rinjve Romë për një Shoqëri Pa Korrupsion në Nivelin Lokal
Kohëzgjatja: 1 tetor 2019 - 31 mars 2020
Donatori: USAID
Revitalizimi i strukturave ndërmjetësuese rome në nivel lokal në Bashkitë Fier, Berat dhe
Gjirokaster
Kohëzgjatja: 1 tetor 2016 -9 shtator 2017
Donator: Ambasada e SHBA në Tiranë, Shqipëri
Përmirësimi i Aksesit të Barabartë në Shërbimet Publike për minoritetin Rom në Durrës,
Shqipëri
Kohëzgjatja: 1 janar 2017 - 30 janar 2017
Donatori: Ambasada Australiane në Itali

Partnerët IRCA
Strategjia e IRCA në Shqipëri përqendrohet në vullnetin organizativ - demonstruar në planin
strategjik të IRCA - për t'u përfshirë në partneritete strategjike dhe vizionare me një
shumëllojshmëri organizatash dhe institucionesh, si për të forcuar marrëdhënie të reja ashtu edhe
për të përmbushur standardet e modeleve të avokimit që sigurojnë ndryshime politike
strukturore dhe sistematike. Theks i veçantë po i kushtohet zhvillimit të lidhjeve me organizata,
rrjete dhe institucione në mënyrë që të angazhohen së bashku në adresimin e sfidave shqiptare
dhe rajonale. IRCA ka krijuar partneritete me operatorët e sektorit privat të cilat synojnë jo vetëm
për të siguruar rritje të fondeve, por edhe për të krijuar ndjenjën e pronësisë dhe për të
demonstruar potencial për praktika të suksesshme të partneritetit publik-privat.
Gjatë dhjetë viteve të ekzistencës së saj, IRCA ka arritur të krijojë lidhje të ngushta bashkëpunimi
dhe partneritet me:
1. Partnerët Kombëtarë.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Parlamenti Shqiptar & Komisionet Parlamentare
Zyra e Avokatit të Popullit
Komiteti Kombëtar i Minoriteteve
Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi (KMD)
Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve
Qeveria shqiptare
Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale
Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Ministria e Brendshme
Ministria e Arsimit dhe Shkencës
Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave Sociale
Universiteti Evropian i Tiranës.
Universiteti Marin Barleti.
Universiteti i Durrësit “Aleksander Moisiu”
Njësitë e Qeverisjes Vendore (Bashkitë e Fierit, Tiranës, Korçës, Durrësit, Pogradecit,
Roskovecit, Elbasanit, Shkodrës, Lezhës, Vlorës, Gjirokastrës, Përmetit dhe Beratit.
Organizatat Rome dhe Pro Rome

2. Partnerët Ndërkombëtarë
o Instituti Evropian Rom për Arte dhe Kulturë
o Prezenca e OSBE-së në Shqipëri
o Zyra e UNDP në Shqipëri
o Ambasada e SHBA në Tiranë
o Prania e Këshillit të Evropës në Shqipëri
o Delegacioni Evropian në Shqipëri
o Fondacioni i Shoqërisë së Hapur në Berlin, Gjermani
o Universiteti i Evropës Qendrore në Vjenë, Austri
o Instituti për Familjen dhe Jetën e Fqinjësisë (IFNL) në universitetin Clemson në SHBA
o Akademika -245 në Bullgari
o Instituti Zip
o Qendra Kombëtare e Romëve në Maqedoninë e Veriut
o Romalitico në Maqedoninë e Veriut
o Institucione të tjera evropiane dhe ndërkombëtare

3. Koalicionet dhe Rrjetet
o Koalicioni Kombëtar i Avokatisë për Integrimin e Romëve në Shqipëri - NACRIA
o Rrjeti IRIS
o WEBER
o Drejtimi i Rinisë Tiranë
o PRECEDE
o Fondacioni Ana Lind

Buxheti i IRCA
IRCA është mirënjohëse për mbështetjen dhe partneritetin e organizatave donatore që na kanë
mundësuar të ofrojmë ndihmë konkrete për përfituesit dhe rezultate të qëndrueshme në një
numër fushash.
Qendrës “Aleanca Anttarc
1%
Gjinore për Zhvillim"
0%NDI

KAS
1%

USAID
1%

4%

SWISSCONTACT
21%

TDH
1%

ARSSIS
1%
RIO
8%

US Embassy
7%

UNDP
4% OSCE in Albania
1%
OSFA
1% AMSHC
1%
SACP
1%
Australian
Embassy…
IRIS Network
0%
PRECEDE Network
0%
IDM
2%
EACEA- EU ERASMUS +
Program
19%

UNHCR
14%

RAA
1%

EU
10%

Audienca e mediave sociale

Galeria e fotove: IRCA në 10 vjet

