UET – FISHA E PROJEKTEVE 2009-2014
PROJEKTE KËRKIMORE
Fëmijët e rrugës në Shqipëri, Bosnie Hercegovinë, Maqedoni dhe Kosovë:

Titulli i projektit Hapësira dhe identite në përpjekjen për mbijetesë

Universiteti i Fribourg-ut dhe Agjencia Zvicerane për Bashkëpunim dhe

Financuesi Zhvillim, Zvicër

Programi Programi i Promovimit të Kërkimit Rajonal - RRPP
Institucioni drejtues Universiteti Europian i Tiranës
Manaxhimi i projektit kërkimor: hartimi i metodologjisë dhe instrumentave
kërkimore; përcaktimi i kuadrit teorik; koordinimi i kërkimit në terren;
Roli i UET përgatitja e raportit përfundimtar; koordinimi administrativ dhe financiar si
dhe raportimi tek financuesi.

Koordinatori i Projektit në
Dokt. Blerjana Bino
UET
Grupi i punës nga UET

Dokt. Marsel Cara – Kërkues
Fatos Tarifa, PhD - Kërkues Senior
Mirela Jonuzaj, MSc – Kërkues Senior

Staf i Jashtëm

Ani Plaku, MA – Kërkuese
Iva Sinani, MA – Kërkuese
Paola Mayock, PhD – Mentore Ndërkombëtare
Grup kërkuesish në Maqedoni

Partnerët

International Progressive Education në Kosovë
ACIPS Association Alumni of the Center for Interdisciplinary Postgraduate
Studies në Bosnia dhe Herzegovina

Projekti analizon dinamikat e mënyrave të jetesës dhe larmishmërinë e
profileve të fëmijëvë të rrugës në vendet e përfshira, duke u përqëndruar në
mënyrë të veçantë në proceset e shoqërizimit dhe ndërtimit të identiteteve
në hapësirën e ‘rrugës’. Qëllimi kryesor i këtij projekti kërkimor është që të
Qëllimi i projektit analizojë mënyrat sesi fëmijët e rrugës i bëjnë rezistencë skajimit të
shumëfishtë dhe përjashtimit nga ideologjia dhe ligjërimi dominues në
shoqëri duke ndërtuar hapësira në zonat urbane brenda së cilave ata
zhvillojne identitetet e tyre dhe strategji për të kontestuar skajimin dhe
perceptimet negative të të tjerëve.
a. Përmbledhje e literaturës lidhur me fenomenin e fëmijëve në situatë
rruge dhe kontekstualizimi në vendet e përfshira;

Aktivitetet e projektit

b. Zhvillimi i kërkimit pjesëmarrës me fëmijë në situatë rruge
(intervista në veprim dhe grupe të fokusit me fëmijët; intervista
gjysëm të strukturuara me prindër; përfaqësues të organizatave
qeveritare dhe joqeveritare);
c.

Analiza e gjetjeve, përfundime dhe rekomandime: Rivlerësimi i
konceptimit të fëmijëve në situatë rruge nga viktima në aktorë
socialë.

d. Konferenca rajonale për prezantimin, ndarjen dhe diskutimin e
gjetjeve.
e. Prezantim i gjetjeve në konferencë ndërkombëtare për Ndryshimet
Politike, Sociale dhe Ekonomike në Ballkan, Universiteti i Fribourgut.

Rezultatet

d. Artikuj për analizën e fenomenit sipas vendeve pjesëmarrëse (në
proces editimi)
e. Artikulli final i kërkimit (në proces editimi)

Kohëzgjatja Qershor 2012 – Korrik 2013
Konferenca e Prezantimit të Gjetjeve të Kërkimit:
http://www.rrpp-westernbalkans.net/en/News/RRPP-Regional-ResearchProject--Street-Children.html
http://www.uetcentre.org/portal/index.php/en/home/93-news/213-

Diseminimi presentation-of-the-findings-of-the-regional-research-project-street-childrenin-albania-bosnia-herzegovina-macedonia-and-kosovo-spaces-andidentities-in-a-struggle-for-survival
Artikull – Gazeta MAPO
http://mapo.al/2013/06/18/uet-kerkim-shkencor-mbi-femijet-e-rruges/

