
 Migliorare le 
opportunità di 

integrazione scolastica
OBIETTIVO   1OBJEKTIVI
   Përmirësimi i     
                   mundësive për 
      integrimin shkollor

ATTIVITA’ DI
 DOPOSCUOLA

 bambini   112fëmijë
 AKTIVITET PAS    
 SHKOLLOR

  Rafforzare la 
  rete familiare e    

                comunitaria
 OBIETTIVO   2OBJEKTIVI
 Forcimi i rrjetit 
   familjar dhe   

                 komunitar

 INCONTRI DI   
DISCUSSIONE
   genitori  262prinder
 TEMA 
 DISKUTIMI

ATTIVITA’ DI
INFORMAZIONE
     adulti   213rrituri

  AKTIVITET    
 INFORMIMI

ALFABETIZ-
ZAZIONE

 bambini   22fëmijë
 SHKRIM DHE    

  KËNDIM

 CLASSI 
PREPARATORIE

 bambini     52fëmijë      KLASA 
PËRGATITORE

   CAMPO 
          ESTIVO

 bambini       150fëmijë  KAMPI 
   VEROR



Projekti i përfshirjes sociale 
dhe integrimit shkollor të 

fëmijëve dhe vajzave Rome në 
Kinostudio, Tiranë

 KINOSTUDIO
Integrimi Shkollor  

dhe Social

 ISS

 KINOSTUDIO
 ISS

Integrazione 
Scolastica e Sociale

Progetto di inclusione sociale e 
integrazione scolastica dei 

bambini e delle bambine Rom 
di Kinostudio, Tirana 

CIES:
Via Merulana, 198 - Roma

0039/06/77264611
cies@cies.it
www.cies.it 

FBSH-DN: 
RR. Niko Avrami, 28 - Tirana

00355/42/378192
fbsh_dn@yahoo.com

www. fbsh_dn.org

KISS - Kinostudio Integrazione 
Scolastica e Sociale, è un progetto 
co-finanziato dall’8 per mille 
della Chiesa Valdese e realizzato 
dal CIES - Centro Informazione 
ed Educazione allo Sviluppo, in 
partnership con FBSH-DN (Fëmijët 
e Botës dhe Shqipërisë -Të Drejtat 
e Njeriut).

KISS - Kinostudio Integrimi 
Shkollor dhe Social, është një 
projekt i bashkë financuar nga 
“8 per mille” e Kishës Valdese 
dhe i zbatuar nga CIES - Centro 
Informazione ed Educazione allo 
Sviluppo, në bashkëpunim me 
FBSH-DN (Fëmijët e Botës dhe 
Shqipërisë -Të Drejtat e Njeriut).

Il progetto ha contribuito a 
risolvere problemi quali: la 
necessità di garantire l’accesso 
all’istruzione anche ai minori 
provenienti da famiglie 
disagiate  o da gruppi minoritari; 
l’assenza di approcci integrati 
che accompagnino le famiglie 
verso il riconoscimento e la 
salvaguardia dei diritti dei minori; 
il bisogno di avere opportunità 
di socializzazione, crescita e 
inclusione sociale per giovani e 
donne; la necessità di arricchire e 
rafforzare il dialogo tra istituzioni 
pubbliche e la società civile attiva 
nella promozione dei diritti delle 
minoranze culturali.

Projekti ka ndihmuar për të 
zgjidhur probleme të tilla si: 
nevojën për të siguruar akses 
në edukim edhe për fëmijët nga 
familjet në nevojë dhe nga grupet 
minoritare; mungesën e qasjeve të 
integruara, të cilat të shoqërojnë 
familjet për njohur dhe mbrojtur 
të drejtat e fëmijëve; nevojën për 
mundësi socializimi, zhvillimi dhe 
përfshirje sociale për të rinjtë dhe 
gratë; nevojën për të pasuruar 
dhe për të forcuar dialogun 
përmes institucioneve publike 
dhe anëtarëve më aktivë të 
shoqërisë civile, në promovimin e 
të drejtave të gupeve minoritare 
kulturore.


