PËRFITUESIT:

1
2

Të rinjtë që kanë nevojë për t'u integruar dhe që
kanë dëshirë për të qënë aktiv dhe për të sjellë
ndryshimë pozitive në komunitetin e tyre.
Fëmijët me probleme të ndryshme sociale dhe
shëndetsore.

Kontakte:
Adresa e Qendres komunitare: Lagja Nr.15, Rruga ''Isuf Ferra”
(para mbikalimit te Shen Vlashit, ne autostraden Durres-Tirane).
Nr. kontakti:
- Administratore: +355 69 24 88 208
- Specialiste e ofrimit te shërbimeve psiko-sociale:
+355 68 52 66 530
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Contacts :
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Nënat e reja dhe gratë në përgjithësi që kanë
nevojë për shërbime shëndetsore dhe suport
psiko-social.

4

Komuniteti Rom dhe Egjyptian i zonës së
Nishtullës në tërësi.

Community Center Address: Lagja Nr.15, Rruga ''Isuf Ferra”
(para mbikalimit te Shen Vlashit, ne autostraden DurresTirane).
Contact number:
- Administrator 00355 69 24 88 208
- Specialist of psycho-social services 00355 68 52 66 530

BENEFICIARIES:

1

Young people need to be integrated and who wish
to be active and to bring positive change in their
community.

2

Children with different social and health problems.

3

New mothers and women in general who need
health services and psycho-social support.

Ky material eshte redaktuar nga Bashkia Durres,
dhe eshte nancuar nga Projekti SIMPLE ,
PROGRAMI IPA CBC 2007-2013.

This material is edited by the Municipality of Durres,
and is nanced from SIMPLE Project,
IPA CBC PROGRAMME 2007-2013
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ÇFARË ËSHTË QENDRA KOMUNITARE?

ÇFARË SYNON?

Qëndra Komunitare Multifunksionale – Nishtulla, është një
qëndër e re, e cila ka hapur dyert e saj për grupet në nevojë,
në Nëntor të vitit 2013, në zonën e Nish tullës - Durrës.
E ndërtuar me vizionin, për të qënë një model i sigurimit të
shërbimeve të domosdoshme për komunitetin, kjo qendër
ka si qëllim të përmirësojë aksesin e komunitetit Rom dhe
Egjyptian në shërbimet sociale nëpërmjet regjistrimit civil,
policimit në komunitet, përfshirjes në kurse profesionale si
dhe vendosjes dhe forcimit të rrjeteve të mediatorëve Romë
në fushën e shëndetit, arsimit, mbrojtjes së fëmijëve .

Kjo qendër, synon të përmirësojë cilësinë e jetës të grupeve në
nevojë, nëpërmjet fuqizimit të komunitetit në tërësi dhe
integrimit të tij në jetën e qytetit, duke ofruar shërbime të
ndryshme si dhe duke krijuar mundësinë për më shumë
ndërveprim mes banorëve dhe institucioneve.

Falë bashkëpunimit pushtet vendor-donatorë, kjo qendër
është një investim i kryer me mbështetjen e Programit të
Kombeve të Bashkuara - Për Fuqizimin e Komuniteteve
Lokale në Nevojë (FKLN), i cili është zbatuar nga UNICEF,
UNDP, UNFPA, UNV, në partneritet me Bashkinë Durrës.

WHAT IS THE COMMUNITY CENTER?
Multifunctional Community Center – in Nishtulla, Durres, is
a new center, which opened its doors to groups in need, in
November of 2013, in Nish Tulla area .
Built with vision , to be a model of providing essential
services to the community , this center aims to improve
the access of Roma and Egyptian communities in social
services, through, civil registration , community policing,
involvement in professional courses, and establishing and
strengthening networks Roma mediators in the eld of
health, education and child protection.
Thanks to cooperation, local government-donor, this
center is an investment conducted with the support of the
United Nations Programme - Empowering Vulnerable
Local Communities (EVLC), which is implemented by
UNICEF, UNDP, UNFPA, UNV, in partnership with Durres
Municipality.

Ndermarja e fushatave sensibilizuese dhe ndergjegjesuese
të ndryshme mbi të drejtat e njeriut dhe mobilizimin
e komunitetit;
Advokasi, lobim dhe ndërmjetësim për probleme
të ndryshme të komunitetit;

WHAT THIS CENTER AIMS?
This center, aims to improve the quality of life of vulnerable
groups, by strengthening the community as a whole and its
integration into city life, offering various services as well as
creating the opportunity for more interaction between
residents and institutions .

SHËRBIMET QË OFRON KJO QËNDËR:

SERVICES OFFERED BY THE CENTER:
Health services, including (pediatric service and child
Consultories, injections and general pathology servicies);
Psychosocial service ( for children,young,women
and the elderly );

Shërbimin shëndetësore përfshirë (shërbimin pediatrik
dhe konsultorin e fëmijës, injeksione dhe shërbimet
patologjike të përgjithshme);

Services, focusing on the development and integration
of marginalized including, information, intermediation
and advocacy for various professional backgrounds;

Shërbimin psikosocial (fëmijë, të rinj, gra dhe të moshuar) ;

Empowerment of young people and their participation in
political processes and decision-making;

Shërbimet me bazë zhvillimin dhe integrimin e komunitetit
të marxhinalizuar perfshire, informim, ndërmjetësim
dhe advokasi për formime të ndryshme profesionale;

Strengthening cooperation with local/national and various
NGOs between institutions and community;

Fuqizimi i të rinjve dhe pjesëmarja e tyre në proceset
politike dhe vendimarrëse.

Provide opportunities for recreational activities;

Forcimi i bashkëpunimit me institucionet lokale/vendore
dhe OJF të ndryshme midis institucioneve dhe komunitetit;

Enterprise awareness campaigns and various awareness
on human rights and community mobilization;

Ofrimi i mundësive per aktivitete argetuese;

Advocacy, lobbying and mediation to various
community problems;

