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Hyrje 
 

 

     Që nga vjeshta e vitit 2012, Rrjeti i Grupeve të Grave të Kosovës 
(RrGGK) ka dhënë 60 grante për organizatat anëtare të saj përmes 
Fondit të Grave të Kosovës (FGK), që arrijnë shumën prej 133,009 €.   
     Nga këto iniciativa, nga viti 2012 deri në fund të vitit 2014, kanë 
përfituar plot 3433 persona të ndryshëm duke përfshirë persona me 
aftësi të kufizuara fizike, nga zonat rurale, të etnive të ndryshme 
(p.sh., turke, gorane, serbe, rome, ashkalike, egjiptiane, boshnjake 
dhe shqiptare), 
burra, të rinj dhe 
pensionistë. Nga ky 
numër, 1,832 gra 
kanë marrë pjesë në 
procese vendim-
marrëse.  
     Që nga ky vit, 
organizatat anëtare të RrGGK-së kanë pasur mundësinë të aplikojnë 
për dy lloje të granteve: Grante  individuale për avokim (deri në  
3,000 €) dhe Grante avokimi në partnership për ndryshim (deri në  
8,000 €) ku dy organizata mund të aplikojnë për një iniciativë të 
përbashkët.  
     Këto grante kanë arritur ndryshime të mëdha në një periudhë të 
shkurtër kohore. Kjo broshurë tregon historitë e tyre.  
 
 

 

 

 

 

“Ështe hera e parë që kemi avokuar tek 
institucionet. Jemi shumë të kënaqura 

që kemi pasur mundësinë të 
bashkëpunojmë me ekipin e RrGGK-së”. 

            - Fikrije Ferizi, OJQ ATO 
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Një histori e shkurtër për Fondin 
  

     Me mbështetje nga Kvinna till Kvinna (KtK), e më pas edhe nga 
Austrian Development Agency (ADA) dhe Fondacioni IPKO, 
RrGGK themeloi fondin për të siguruar grante të vogla për 
organizatat e grave që nuk kanë qasje në burime të tjera të financimit.  
     Fondi i Grave të Kosovës u krijua pas një sërë konsultimesh me 
organizatat anëtare të RrGGK-së lidhur me nevojat dhe vizionin e 
tyre për Fondin.  
     FGK plotëson nevojën qenësore për të mbështetur organizatat e 
grave financiarisht, si rrjedhojë e ndryshimit të prioriteteve të 
donatorëve në Kosovë.  
     Zvogëlimi i buxheteve ka detyruar shumë donatorë në Kosovë që 
të mbyllin programet e tyre të granteve ose të zvogëlojnë fondet për 
organizatat joqeveritare.  
     Donatorë të tjerë kanë fonde që për organizatat lokale janë 
jashtëzakonisht të vështira për t’iu qasur. Grupet e grave që kanë 
njohuri të kufizuara të gjuhës angleze kanë vështirësi në marrjen e 
fondeve të tilla.  
     Megjithatë, organizatat e udhëhequra nga gratë janë të 
pozicionuara mirë për të ndërmarrë iniciativa shumë efikase dhe 
efektive drejt barazisë gjinore dhe të drejtave të grave në nivel 
komunal, ashtu edhe siç ka dëshmuar Fondi i Grave të Kosovës i 
RrGGK.  
     Përmes Fondit të Grave të Kosovës, ne përpiqemi që të 
sigurohemi që iniciativat e tyre të rëndësishme të vazhdojnë të kenë 
mbështetje. 
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Siç shihet e ilustruar më lartë, projektet e financuara gjatë viteve 
2012-2014 janë shpërndarë në këto zona: 40% e projekteve janë 
zbatuar në zonat rurale dhe urbane, 40% vetëm në zonat rurale dhe 
20% e projekteve janë zbatuar vetëm në zonat urbane.   
 
 
 
 
 
 
 

€53,701.00 
40%

€ 26,385.00
40%

€ 52,923.00
20%

Shpërndarja e Fondeve Sipas Lokacionit të Grupeve 
të Synimit 2012-2014

Rurale dhe Urbane Rurale Urbane
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Fondet e shpërndara gjatë viteve 2012-2014 përfshijnë iniciativa për pesë programet 
e RrGGK. Në disa raste, iniciativat e anëtareve të RrGGK përbëhen nga dy ose më 
shumë programe, siç është paraqitur në tabelën më lartë. Projektet me vlerën e 
fondeve më të lartë janë fokusuar në programin e shëndetësisë ku janë alokuar 33% 
e fondeve, për programin e fuqizimit ekonomik janë alokuar 17% të fondeve, 9% të 
fondeve në ngritje të kapaciteteve dhe 9% janë alokuar në programin e politikës dhe 
vendimmarrjes. Pjesa e mbetur e fondeve është alokuar në programet e 
kombinuara. 
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Të arriturat kryesore të  
Fondit të Grave të Kosovës 

  
 

o 6,551 gra të ndryshme (dhe disa burra) kanë përfituar që 
nga viti 2012 

o 1,832 gra kanë marrë pjesë në procese vendimmarrëse 
(disa prej tyre për herë të parë) 

o Së paku 11 politika publike kanë ndryshuar për të 
përkrahur më mirë nevojat e grave dhe vajzave, si 
rezultat i iniciativave avokuese të përfitueseve të 
granteve 

o Ka rritur kapacitetin e anëtareve të RrGGK-së për të 
planifikuar më mirë dhe për të shkruar projekt 
propozime. Si rezultat, anëtaret e RrGGK-së, përfshirë 
edhe grupet rurale dhe të minoriteteve, kanë aplikuar dhe 
fituar  për herë të parë mbështetje financiare nga 
donatorë të ndryshëm 

o Kryetarë të komunave të ndryshme dhe zyrtarë për barazi 
gjinore janë përfshirë në iniciativat e anëtareve të RrGGK-
së  

o Anëtaret e RrGGK-së janë aftësuar për avokim përmes 
“qasjes së të mësuarit duke vepruar” dhe disa prej tyre 
kanë ndërmarrë iniciativa avokuese për herë të parë 

o Anëtaret e RrGGK-së ofruan bashkë-financim të 
konsiderueshëm për iniciativat e tyre 

o 3 anëtare të RrGGK-së kanë filluar të ndërmarrin 
iniciativa avokuese në nivel qendror për herë të parë 

o Anëtaret e RrGGK-së kanë fituar njohuri në krijimin dhe 
mirëmbajtjen e databazave për monitorim dhe vlerësim 
të punës së tyre.  
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Si funksionon Fondi i Grave të Kosovës? 
 
 

     Organizatat e ndryshme anëtare të RrGGK-së inkurajohen që të 
dorëzojnë aplikacione për iniciativa që do të kontribuojnë në 
realizimin e qëllimeve strategjike të identifikuara në Planin Strategjik 
të RrGGK-së për vitet 2011-2014. Anëtaret e RrGGK-së vetë i kanë 
përzgjedhur këto qëllime përmes një procesi konsultativ. Ato 
përfshijnë: 
 
o Fuqizimin e RrGGK-së dhe anëtareve të saj; 
o Mbështetjen e pjesëmarrjes së grave në politikë dhe 

vendimmarrje; 
o Përmirësimin e qasjes së grave në kujdes shëndetësor cilësor; 
o Luftën kundër dhunës në familje dhe trafikimit të personave; 
o Fuqizimin ekonomik të grave 

 
Organizatat e grave mund të aplikojnë për fonde në gjuhën shqipe, 
serbe apo angleze duke përdorur Formën e Aplikimit që gjendet në 
faqen e RrGGK-së www.womensnetwork.org.  
     Për të aplikuar për grante të Fondit të Grave të Kosovës, një 
organizatë duhet të jetë anëtare e RrGGK-së; të planifikojë dhe zbatojë 
aktivitete në përputhje me strategjinë e tyre organizative; të ndërmarrë 
aktivitete që kontribuojnë në Planin Strategjik të RrGGK-së; të arrijë 
tek komuniteti dhe/ose personat dhe grupet e margjinalizuara; dhe t’iu 
mungojnë mundësitë tjera të sigurimit të fondeve.  
     Komisioni Përzgjedhës për Grante i Fondit të Grave të Kosovës, i 
përzgjedhur në baza vjetore nga anëtaret e RrGGK-së, takohet tre 
herë në vit për të vendosur nëse projekt propozimet i përmbushin 
kriteret e lartëcekura dhe për të miratuar grantet duke përdorur një 
sistem të bazuar në mbledhjen e pikëve.  

 
 

http://www.womensnetwork.org/
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Më shumë se vetëm një grant... 
 

     RrGGK gjithashtu ofron mundësi për zhvillimin e kapaciteteve për 
aplikuesit e granteve dhe përfitueset e granteve për të forcuar 
organizatat tona anëtare dhe 
rrjetin tonë.  
     RrGGK ofron punëtori, si dhe 
mentorim individual në shkrimin e 
granteve, menaxhim të ciklit të 
projekteve dhe menaxhim 
financiar, duke përkrahur më 
tutje kapacitetet e organizatave 
për të aplikuar për fonde nga 
donatorët e tjerë në të ardhmen.  
     Mbështetja e RrGGK-së për 
përfituesit e granteve nuk 
përfundon edhe pasi të jetë ndarë granti.  
     Ne vazhdojmë të ofrojmë mentorim individual për secilin përfitues të 
granteve përgjatë iniciativës së tyre dhe shpesh edhe më pas.  
     Kjo përfshin vizita në teren, ndërtimin e shkathtësive në menaxhim 
financiar, ndihmë lidhur me menaxhimin organizativ, këshillime lidhur me 
strategjitë efektive avokuese, lehtësimi i bashkëpunimit me zyrtarë 
qeveritarë dhe zgjidhjen e problemeve.  
     Ne po ashtu mbështesim anëtaret tona në të menduarit proaktiv 
lidhur me qëndrueshmërinë, që përfshinë planifikimin e iniciativave dhe 
përfitimin e mbështetjes në nivel të komunitetit për t’iu mundësojë që 
iniciativat e tyre të vazhdojnë edhe pas këtyre projekteve të shkurtra.   
     Për më shumë informata lidhur me Fondin e Grave të Kosovës, ju 
lutem vizitoni uebfaqen tonë (www.womensnetwork.org). Ekipi i 
RrGGK-së mund t’iu ofrojnë informata shtesë përmes e-mailit në 
grants@womensnetwork.org ose përmes telefonit në +381 (0)38 245 
850. Ju lutem na kontaktoni ju apo dikush nga organizata juaj nese jeni të 
interesuar të përkrahni Fondin e Grave të Kosovës.  

“Nga ky projekt kam mësuar 
për procedurat e shkrimit të 
projekteve. Këshillat e RrGGK 
për mua kanë qenë shumë të 
mirëseardhura, pasi më parë 

nuk kam pasur njohuri të 
mjaftueshme për shkrimin e 

projekt propozimeve.” 
 

- Fetije Mehmeti, 
OJQ Gruaja Bashkëkohore 

http://uebfaqen/
http://www.womensnetwork.org/
mailto:grants@womensnetwork.org
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Si e vlerësojnë të tjerët Fondin? 
 

      Gjatë këtij viti, Fondi i Grave të Kosovës iu nënshtrua një rishikimi 
të jashtëm dhe një vlerësimi të jashtëm: një Rishikim Afatmesëm i 
projektit tonë mbështetur nga Austrian Development Agency (ADA) 
dhe një Vlerësim i Jashtëm, mbështetur nga Kvinna till Kvinna. Elida 
Metaj, e cila përpiloi Rishikimin Afatmesëm të Projektit “Mbështetja, 
mbrojtja dhe promovimi i të drejtave dhe interesave të grave dhe 
vajzave” mbështetur nga ADA konkludoi kështu:   
 

Në përgjithësi është vlerësuar se është bërë përparim 
pozitiv në arritjen e tre rezultateve të pritura të projektit të 
cilat kanë kontribuar në arritjen e qëllimit të projektit  që 
pjesëmarrja e grave në proceset vendimmarrëse në nivel 
lokal  është rritur dhe përmirësuar nëpërmjet ngritjes së 
kapaciteteve të GAG [Grupet Avokuese të Grave] dhe 
organizatave të grave; dhe qëllimi i përgjithshëm që të 
drejtat e grave dhe vajzave janë mbështetur, mbrojtur dhe 
promovuar në gjithë Kosovën. Ky vlerësim është 
mbështetur nga të dhënat e raporteve të projekteve, 
intervistat me ekipin dhe përfituesit e projektit si dhe palët 
e interesuara.  

 
Rishikimin e Jashtëm dhe Vlerësimin e Jashtëm mund t’i lexoni në 
uebfaqen e RrGGK-së. RrGGK do t’i marrë parasysh komentet dhe 
rekomandimet e dhëna në rishikim dhe vlerësim drejt përmirësimit 
të Fondit në vitet e ardhshme.  

“Është vlerësuar se përkushtimi, ekspertiza, profesionalizmi dhe 
fleksibiliteti i stafit të RrGGK-së për të mbështetur anëtaret e 
RrGGK-së dhe GAG kanë qenë faktor primar për progresin që 

është bërë në lidhje me arritjen e rezultateve, qëllimit të 
projektit dhe objektivës të përgjithshme.” 

- Elida Metaj 
 
 

http://womensnetwork.org/documents/20140902132858976.pdf
http://womensnetwork.org/documents/20140528100924712.pdf
http://www.womensnetwork.org/?message=true
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OPDMK avokon për rregullimin e shtigjeve 
në institucionet publike të Prizrenit 

 

     Personat me nevoja të 
veçanta nuk i gëzojnë mundësitë 
e barabarta që të jenë pjesë 
aktive e shoqërisë dhe në 
shumicën e rasteve janë të 
izoluar nga shoqëria.  
     Duke mos u pajtuar me këtë 
situatë, Organizata e Personave 
me Distrofi Muskulare në 
Kosovë (OPDMK) ndërmori 
iniciativë avokuese duke 
organizuar tryeza të 
rrumbullakëta, ku u ftuan 
përfaqësues të institucioneve 
përgjegjëse komunale, 
përfaqësues të OJQ-ve dhe mediave. Gjatë takimeve, OPDMK ka 
avokuar për qasjen e personave me nevoja të veçanta në institucione 
publike. Përmes këtij projekti poashtu është ngritrur vetëdijësimi i 
institucioneve përgejegjëse se duhet angazhim më i madh i të gjithë 
akterve për respektimin e të drejtave të Personave me Aftësi të 
Veçanta. Përfaqësuesit e Kuvendit Komunal premtuan angazhim më 
të madh dhe propozuan që do duhej të inicohej një rregullore e cila 
do ta rregullojë çështjen e personave me nevoja të veçanta në çdo 
sferë.   
     “E mira është që kemi arritur të shenjojmë 27 nga rreth 50 pika 
qasjeje në ndërtesat publike për personat me distrofi muskulare”, tha 
Antigona Shestan nga OPDMK. “Kjo është realizuar nëpërmjet 
bashkëpunimit me Departamentin e Shërbimeve Publike të komunës 
sonë”.  

OPDMK bën shenjëzimin e  
trotuarëve për të mundësuar çasje 
personave në karrova në Prizren. 
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      Në total, nga kjo iniciativë kanë përfituar 139 persona. Gjithashtu, 
në mënyrë jo të drejtpërdrejtë shumë më shumë njerëz me lëvizje të 
limituar dhe prindërit me karroca kanë përfituar pas përmirësimit të 
qasjes në ndërtesat publike në Prizren.  
     Poashtu, njëra prej të arriturave të projektit është që një 
përfaqësues i OPDMK është propozuar të angazhohet si anëtar i 
Këshillit Komunal për Siguri në Bashkësi (KKSB). Duke qenë brenda 
këshillit, ajo do të ketë mundësinë që konkretisht të avokojë dhe të 
ngrisë zërin për promovimin e drejtave të personave me aftësi të 
kufizuara.   
       

Në mënyrë që të adresoj izolimin me të cilin përballen shumica e 
personave me aftësi të kufizuar, OPDMK mblodhi persona me aftësi të 

kufizuara nga të gjitha regjionet e Kosovës që ata të kenë mundësinë për 
t’u shoqëruar dhe për të diskutuar së bashku. Në sallën e gjimanzit 

privat “Loyola” në kuadër të kornizës së projektit është organizuar edhe 
gara me karroca elektronike (zig-zag) dhe karroca të thjeshta invalidore. 
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Shoqata Iniciativa e Grave ndihmon 
vajzat e Dragashit të avokojnë me sukses 
   
     Në komunën e Dragashit, numri i grave të punësuara mbetet ende 
shumë i ulët, si pasojë e rregullave të pashkruara që thonë se grave ju 
mjafton vetëm kontributi që japin brenda në shtëpi.  
     Prandaj, në këto rrethana, organizimi i kurseve profesionale ishte 
shumë i qëlluar dhe në kohën e duhur, dhe iu ka ndihmuar grave në 
zgjerimin e mundësive të punësimit.  
     Për këtë arsye, nga qershori i vitit 2012 deri në korrik të vitit 2013, 
Shoqata Iniciativa e Grave me përkrahje nga FGK (prej 3.000€) në 
Dragash organizoi kurse të rrobaqepësisë në fshatin Bresanë. Kursi, 
nga i cili përfituan 33 vajza, është mbajtur gjashtë herë në javë dhe ka 
zgjatur nga pesë orë. Qëllimi i këtij kursi ishte aftësimi i vajzave 
pjesëmarrëse dhe përgatitja e tyre për punësim në fabrikën e tekstilit 
që po planifikohej të hapej në Komunën e Dragashit.  
     Më tutje, Shoqata Iniciativa e Grave në bashkëpunim me znj. Lindita 
Kozmaqi-Piraj, Zyrtare Komunale për Barazi Gjinore, organizuan një 

Vajzat marrin 
pjesë në kurset e 
rrobaqepësisë të 
organizuara nga 
Shoqata Inicitiva 

e Grave, në 
qershor 2012 – 
korrik 2013, në 
fshatin Bresanë, 

Dragash. 
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takim me vajzat nga Opoja dhe z. Salim Jonuzaj, Kryetar i Komunës së 
Dragashit.  
     Gjatë takimit vajzat patën mundësi të avokojnë tek Kryetari i 
komunës, duke paraqitur nevojat e tyre dhe duke parashtruar kërkesat 
e ndryshme që kishin. Për disa nga vajzat, kjo ishte hera e parë që kishin 
folur me një zyrtar publik. Ato kërkuan mbështetje për vazhdimin e 
kurseve të rrobaqepësisë, mbështetje për gratë analfabete të marrin 
pjesë në kurse për të mësuar shkrim dhe lexim, si dhe sigurimin e 
punës në fabrikën e re.  
Si rezultat i këtij avokimi, Kryetari ua 
bëri të mundur mbulimin e 
shpenzimeve, përfshirë edhe 
transportin, për të vazhduar 
shkollimin e mesëm formal. Ai nuk 
mund të ndërhynte direkt në 
procesin e punësimit në kompaninë 
e re. 
     Jo shumë kohë më vonë, 
kompania u hap dhe vajzat aplikuan 
për punë. Pothuajse të gjitha vajzat 
të cilat aplikuan, u punësuan, 
nënshkruan kontratat, dhe filluan 
punën në fabrikë. Rreth 20 gra tani 
kanë punësimin e siguruar. 
     “Jam shumë e lumtur për suksesin 
që e kemi arritur”, u shpreh 
Xhejrane Lokaj, Drejtore Ekzekutive 
e Shoqatës Inicativa e Grave. “Do të 
vazhdojë të përkrah vajzat që të 
arrijnë të gjitha qëllimet e tyre”.  
 

 

Kjo vajzë, në mesim e 20 
vajzave, është e punësuar në 

fabrikën e re të Dragashit duke 
iu falenderuar mbështetjes së 
Shoqatës Iniciativa e Grave. 
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Norma avokon për të drejtën e 
grave mbi trashëgimi 

 

     E gjithë popullata, përfshirë edhe 
gratë, sipas ligjit kanë të drejta të 
barabarta në trashëgimi, ndërkaq në 
realitet janë të pakta rastet kur gratë e 
gëzojnë këtë të drejtë.   
     Edhe pse Ligji për Trashëgimi 
siguron trajtim të barabartë, këto 
dispozita nuk zbatohen në praktikë për 
shumë arsye dhe në këtë mënyrë 
traditat patriarkale vazhdojnë të jenë 
prezente dhe shpesh herë më të 
fuqishme se ligji.  
     Kjo situatë shihet më së miri kur 
është fjala për zbatimin e dispozitave 
ligjore të cilat rregullojnë çështjet 
familjare dhe ato të trashëgimisë.   
     Se gratë janë të privuara nga e drejta për trashëgimi familjare, pos 
tjerash e ilustron e dhëna që në Kosovë vetëm 7.9% e pronësisë 
është e regjistruar në emër të grave.  
   Kjo edhe ishte arsyeja pse Shoqata e Juristëve ‘Norma’ ka 
ndërmarrë iniciativën për të adresuar këto qështje duke promovuar 
“Barazinë gjinore në të drejtën për të trashëguar.”  
     Norma ka pranuar grantin me vlerë prej 2,810 € nga FGK. 
Aktivitetet e projektit janë zhvilluar në pesë komuna: Prizren, 
Podujevë, Gjilan, Mitrovicë dhe Vushtrri. Gjatë vizitës në këto 
komuna është zhvilluar monitorimi i lëndëve të trashëgimisë në 
Gjykata nga juristet e NORMA-s, si dhe janë zhvilluar takime me 
kryetarët e Gjykatave Themelore. 
     Bazuar në gjetjet statistikore nëpër këto pesë komuna, më 16  
Shtator 2014 është mbajtur një tryezë e rrumbullakët për të 

Valbona Salihu, Drejtore 
Ekzekutive e Norma 

hapë diskutime në mes të 
shoqërisë civile dhe 

institucioneve lidhur me 
të drejtat e grave për 

trashëgimi. 
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prezantuar të dhënat dhe rekomandimet, ku të pranishëm ishin 
përfaqësues të shoqërisë civile dhe institucioneve relevante. 
     “Gjykata nuk mund të bëjë asgjë në këtë drejtim e vetme”, tha 
njëra nga të pranishmet, Gjykatëse në Gjykatën e Apelit të Kosovës. 
“Duhet të bëhet vetëdijësimi i grave por edhe i burrave që zakonet 
tradicionale nuk vlejnë, por ekziston ligji i cili duhet të respektohet”.  
     Tryeza ishte mjaft interaktive dhe si rezultat i saj dolën disa 
rekomandime si në vazhdim: 
 

 Organi i Ofiqarisë duhet të inicoi procedurën e trashigimisë ex-
officio, ashtu siç e parasheh edhe Ligji. Në rast të mos-zbatimit 
të këtij neni të bëhet edhe sanksionimi i personit zyrtar që ka për 
obligim inicimin e procedurës; 

 Këshilli Gjyqësor i Kosovës duhet të bëjë specifikimin e 
Gjyqtarëve, domethënë një Gjyqëtarë të mirret vetëm me 
çështjet familjare/trashëgimore, pasi që kjo do të përshpejtonte 
të gjithë procedurën;  

 Pasuria e gruas duhet të dallohet nga ajo e familjes, si e saja; 

 Të bëhet regjistrimi ex-officio i pronave;  

 Vetëdijësimi i popullatës lidhur me këtë ligj përmes debateve 
publike dhe broshurave. 

     
Raporti i plotë i Norma-s, përfshirë gjetjet dhe rekomandimet, së 
shpejti do të jetë në dispozicion në uebfaqen e RrGGK-së.  

Shoqata e Juristeve ‘Norma’ organizoi tryezë të rrumbullakët ku u 
prezantuan të dhënat dhe rekomandimet e mbledhura që rezultuan 
nga monitorimi i lëndëve të trashëgimisë në gjykata, në 5 komuna.  
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Shqiponjat e Dardanës dëshmojnë 
përfshirjen e grave në vendimmarrje 

 

     Pozita e gruas në Komunën e Graçanicës është e palakmueshme 
si në aspektin e vendim-marrjes, poashtu edhe në familje e shoqëri.   
     Në Graçanicë, të gjitha partitë politike në kryesi kanë vetëm 
meshkuj. Në kohën e zgjedhjeve në lista emërojnë emra të grave 
pjesëtare të familjes vetëm për ta plotësuar kuotën. Ky rezultat ishte 
edhe në zgjedhjet komunale të vitit 2013, ku as nuk është diskutuar 
për mundësinë e hyrjes së ndonjë gruaje në asamble. 
     OJQ Shqiponjat e Dardanës me përkrahje të FGK (prej 2,804 €) 
ka organizuar takime me gra dhe vajza në disa fshatra të komunës së 
Graçanicës (Kishnicë, Shushicë, Suhodoll dhe Radevë) për t’i 
informuar ato për të drejtat e tyre.  
     Poashtu, OJQ Shqiponjat e Dardanës kanë realizuar një anketim 
me 120 persona lidhur me pozitën e gruas në politikë. Anketimi është 
bërë me gra e burra të komuntetit Shqiptar, Serb dhe Romë, në 
Graçanicë dhe rrethinë. Kjo ishte hera e parë që organizata ka 
realizuar një anketim për t’i informuar rreth përpjekjeve të tyre 
avokuese. Kjo përvojë, e gjithashtu edhe mentorimi individual nga 
ekipi i RrGGK-së, u ka mundësuar atyre të zhvillojnë aftësitë mbi 
metodat e hulumtimit dhe analizën e të dhënave. 
     Pas përfundimit të gjetjeve të hulumtimit, stafi i organizatës ka 
mbajtur takim me Znj. Sunçica Trajkoviç, Zyrtare për Barazi Gjinore, 
njëherit edhe Kryetare e Grupit Jo-Formal të Grave të Komunës së 
Graçanicës; si dhe Marijana Simiç e Nevenka Rikallo, anëtare të këtij 
grupi.  
     Pjesëmarrëset e informuan stafin e OJQ Shqiponjat e Dardanës 
se mund të bëhen pjesë e Grupit Jo-Formal të Grave në Komunën e 
Graçanicës që të mund të koordinojnë aktivitetet e tyre më mirë.       
     Gjatë takimit, të tre palët kuptuan që Komuna e Graçanicës 
gjithashtu kishte bërë një anketim lidhur me sfidat e grave në këtë 
rajon. 
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     “Duke u bazuar në përvojën tonë, i’u rekomandoj kur të 
prezantoni rezultatet e dala nga anketat të thirrni sa më shumë media 
me qëllim që të ketë sa më shumë njerëz të informuar për këto 
çështje. Ne mund të iu ndihmojmë në këtë drejtim,” tha Znj. Sunçica 
Trajkoviç. 
     Ndërsa me 30 tetor 2014, OJQ Shqiponjat e Dardanës ka 
organizuar një tryezë të rumbullakët ku ka shpalosur të dhënat e 
hulumtimit.  
     Sipas të dhënave, 19% e të anketuarve mendojnë që gratë dhe 
vajzat kanë nevojë për trajnime në vendimmarrje, ndërsa  35% e grave 
mendojnë se komuna duhet të ndajë linjë të veçantë buxhetore për to.  
     Lidhur me këtë, Skënder Thaçi, Zyrtar për Kulturë, Rini dhe Sport 
në Komunën e Graçanicës dhe Marija Stankoviç, Zyrtare për Liritë 
dhe të Drejtat e Njeriut informuan pjesëmarrësit se komuna ka ndarë 
për herë të parë këtë vit, linjë të veçantë buxhetore për gratë me 
shumën prej 5,000 €. 
     “Hapi ynë i ardhshëm do të jetë takimi me zyrtarët e komunës, 
ku do të shohim mundësinë për bashkëpunim më të ngushtë me 
komunën në realizmin e iniciativave të ardhshme,” u shpreh Havushe 
Bunjaku, Drejtore e OJQ Shqiponjat e Dardanës. 
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Partners Kosova avokon për të 
drejtat e grave në pronë 

 

     Moszbatimi i ligjeve, ai i barazisë gjinore (nenet 16.6, 16.7 dhe 
16.8) dhe ligji i trashëgimisë, janë ndër arsyet kryesore që gratë ende 
mbesin në një gjendje të vështirë ekonomike dhe sociale.  
     Në bazë të hulumtimit të kryer nga Shoqata e Juristeve Norma 
është zbuluar se 41.5% e të anketuarve kanë deklaruar që pasuria e 
tyre është regjistruar në emër të burrave të tyre. 
     Ndërsa 19.87% e vajzave të pamartuara kanë thënë se pasurinë e 
kanë të regjistruar në emër të babait, e 19.7% e grave të martuara 
kanë thënë se pasuria është e regjistruar në emër të babait të 
bashkëshortit. 
      

 
 

Partners Kosova organizoi takim me zyrëtarë komunal dhe përfaqësues të 
OJQ-ve ku  avokuan për të drejtat e grave në pronë. 
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     Meqë përqendrimi kryesor i OJQ Partners Kosova (PK) në këtë 
projekt ka qenë si t’iu ndihmohet grave që të avokojnë për të drejtat 
e tyre mbi pronën dhe trashëgiminë, PK ka punuar me grupet e grave, 
vajzave dhe të rinjve në komunat: Skenderaj, Drenas, Lipjan dhe 
Ferizaj. Ato kanë bashkëpunuar me zyrtarët komunalë për barazi 
gjinore në përzgjedhjen e pjesëmarrësve. 
    PK me mbështetje nga FGK (prej 2,880 €) ka organizuar takime 
me zyrtarët komunalë (Zyrat për Barazi Gjinore) dhe me 
përfaqësues nga OJQ në komunat përkatëse, për të identifikuar 
gratë, vajzat dhe të rinjtë, të përzgjedhur si pjesëmarrës në këtë 
projekt. Janë organizuar edhe takime të përbashkëta një ditore me 
pjesëmarrës të projektit e përfaqësues nga institucionet përgjegjëse 
për realizimin e këtyre të drejtave. Pjesëmarrëse ishin gra nga zonat 
rurale, aktivist/e nga OJQ të ndryshme, student, zyrtarët për barazi 
gjinore, të rijnë të punësuar në komuna, përfaqësues nga institucione 
të ndryshme si: gjykata, kadastra, noteria.  
     Në total, 109 gra dhe vajza, si dhe 34 burra e djem përfituan nga 
ky projekt. Përfituesit u informuan se si të avokojnë për të drejtëne 
grave në trashëgimi. 
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Pensionistet avokojnë për kontrollim 
falas të osteoporozës 

 

     Ligji i mbrojtjes shëndetësore dhe sigurimit shëndetësor u 
aprovua nga Parlamenti i Kosovës në vitin 2014, ndërsa zbatimi i këtij 
ligji pritet të filloj nga viti 2015.  
     Bazuar në këtë ligj, kontrollimi i densitetit të eshtrave për 
osteoporozë duhet të bëhen falas nga viti 2015. Kontrollimi i 
densitetit të eshtrave për osteoporozë kushton 40 € për person, 
përfshirë këtu edhe pensionisët. Fatkeqësisht edhe ligji për 
pensionistët nuk është aprovur ende. Shoqata Vita-Jeta pret që me 
aprovimin e ligjit të përfshihet kjo kontrollë falas. Nëse kjo nuk 
ndodh, atëherë Vita-Jeta në të ardhmen do të bëjë avokime që të 
përfshihet kjo kontrollë falas. Poashtu, Vita-Jeta ka informuar gratë 
anëtare të shoqatës së saj se si të avokojnë për të drejtat e tyre.  
     Vita-Jeta me përkrahje nga FGK (prej 2,812 €) poashtu ka avokuar 
tek institucionet përkatëse 
shëndetësore, 
përkatësisht tek Qendra 
Kryesore e Mjekësisë 
Familjare (QKMF) në 
Prishtinë, për të sjellë 
aparatin e inçizimit të 
densitetit të eshtrave në 
lokalet e Shoqatës.  
     Gjatë avokimit është 
përcaktuar mjeku 
specialist i reumatologjisë 
i QKMF-së për inçizimin e 
densitetit të eshtrave të 
grave anëtare të 
Shoqatës. 

Vita-Jeta  iu mundëson anëtareve të 
veta të kryejnë pa pagesë testin e 

osteoporozës. 
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     Vita-Jeta synon të ndihmojë sa më shumë gra që të jetë e mundur 
për të kontrolluar nëse vuajnë nga osteoporoza dhe për t’iu siguruar 
atyre trajtim.  
     Meqenëse pjesa më e madhe e anëtareve të organizatës janë 
pensioniste, ato janë të ekspozuara ndaj rrezikut të kësaj sëmundjeje. 
Vetëm pak prej tyre mund të përballojnë shpenzimet për kontrolle 
të rregullta mjekësore, të cilat do t’iu mundësonin ta zbulojnë 
sëmundjen në fazat e hershme.     
     Prandaj, Vita-Jeta ka organizuar ligjërata për t’i vetëdijësuar gratë 
për këtë sëmundje. Ligjëratat janë mbajtur çdo muaj në lokalet e 
Shoqatës me specialist të reumatologjisë, domethënë gjithsej 6 
ligjërata. Gjatë ligjeratave kanë përfituar më shumë se 500 gra dhe 
poashtu janë shpërndarë broshura informuese në lidhje me këto 
sëmundje. Gratë ishin shumë të interesuara për të dëgjuar dhe 
përfituar nga këto ligjërata. 
     “Kemi mësuar shumë gjëra që nuk i dinim. Doktoresha ishte 
shumë e mirë dhe e qartë gjatë shpjegimeve,” tha një pjesëmarrëse. 
     Pas ligjëratave, gratë të cilat nuk kishin asnjë mundësi të paguajnë 
kontrollimin, morën kontrolle falas. 
     Duke marrë parasysh këtë çështje, Vita-Jeta ka përfshirë të gjitha 
anëtaret e saj të nënshkruajnë një peticion me anë të të cilit kërkon 
nga Ministria e Shëndetësisë që të ofrojë testime mjekësore falas për 
të diagnostifikuar rastet e mundshme të osteoporozës, që Ligji për 
Sigurimet Shëndetësore të zbatohet në të ardhmen dhe që të 
miratohet ligji për pensionim. Gjatë këtij peticioni janë mbledhur 500 
nënshkrime.  
      Në këtë mënyrë, Vita-Jeta është duke kërkuar të përfshijë më 
shumë gra, me qëllim që ato t’i shprehin nevojat dhe të kërkojnë të 
drejtat e tyre. Për shumë anëtare të Vita-Jeta, kjo ishte hera e parë 
që ato ishin të vetëdijshme për të drejtat e tyre dhe ishin përfshirë 
direkt që të avokojnë për këto të drejta.  
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FEZH avokon për transport pa pagesë 
në Novobërdë 

 

     Për qytetarët që jetojnë në vendet rurale të Novobërdës, 
transporti publik ka qenë falas deri në fund të vitit 2013. Kjo u 
ndërpre kur qytetarëve i’u kërkua të paguajnë për transportin publik. 
Kjo ka shkaktuar probleme mjaft serioze për qytetarët nga të gjitha 
komunitetet që jetojnë në atë rajon. 
    Banorët e këtij rajoni ndihen të harruar prandaj për këtë problem 
kanë filluar që të organizohen grupe të qytetarëve, mirëpo pa ndonjë 
autoritet dhe pa plan të veprimit për të ndikuar tek autoritetet 
komunale për zgjidhjen e këtij problemi. 
     Fondacioni për Edukim dhe Zhvillim (FEZH) me përkrahje nga 
FGK (prej 2,665 €) ka mbajtur trajnime për banorët e tri 
komuniteteve që jetojnë në rajonin e Novobërdës duke i mësuar se 
si duhet të avokojnë te institucionet lokale.  
     Nga këto trajnime është krijuar një grup me personat më aktiv të 
cilët kanë qenë të interesuar të vazhdojnë me këtë iniciativë.   
     “Gjatë trajnimeve ne kemi mësuar se si të avokojmë dhe jemi 
fuqizuar në këtë drejtim. Tani, mezi presim të vazhdojmë me hapat e 
mëtutjeshëm,” u shpreh një banore e Novobërdes, e cila kishte 
marrë pjesë në këto trajnime.  
     Gjatë trajnimeve është diskutuar po ashtu edhe për një koordinim 
në mënyrë të organizuar dhe se si të avokohet për çështjet që lidhen 
me përmirësimin e jetës së qytetarëve në këtë rajon. 
      Pas tranijmeve grupi ka mbledhur nga banorët rreth 500 
nënshkrime të cilat i kanë dorëzuar në Kuvend Komunal.  
    Grupi avokues nuk është ndalur me kaq, por ka vazhduar më tutje 
duke avokuar tek Kryetari i Komunës i cili e ka aprovuar këtë çështje 
në listën e prioriteteve të Komunës.   
    Të gjithë banorët e Novobërdës kanë gjasa të përfitojnë nga kjo 
iniciativë duke filluar nga viti 2015.  



 

22 

 

Femrat Aktive të Gjakovës informojnë 
qytetarët për ligjin e dhunës në familje 

 

     Përkundër mekanizmave të krijuar nga Qeveria e Kosovës për 
adresimin e dhunës në familje, shumë gra ende përjetojnë dhunë në 
familje. Sipas hulumtimit të RrGGK-së në vitin 2008, 46.4% e grave 
përjetojnë dhunë në familje. Parandalimi i dhunës në familje në të 
ardhmen kërkon ngritjen e vetëdijes tek publiku mbi ligjin për 
mbrojtje nga dhuna në familje.  
      Femrat Aktive të Gjakovës (FAGj) me mbështetjen e Fondit të 
Grave të Kosovës (2,780€) ka marrë iniciativën për të ngritur 
vetëdijësimin e grave dhe të rinjëve nëpër shkolla në Komunën e 
Gjakovës dhe në fshatrat përreth, për ekzistimin e Ligjit për Mbrojtje 
nga Dhuna në Familje Nr. 03/L-182. Në anën tjetër ato kanë punuar 
në ndërgjegjësimin e akterëve që janë përgjegjës për zbatimin e këtij 
ligji si prokurorët, gjykatësit, mbrojtësit e viktimave, policia dhe të 
tjerët në mënyrë që t’i mbrojnë viktimat nga dhuna në familje dhe të 
ndikojnë direkt në uljen e nivelit të dhunës. 

     FAGj ka organizuar sesione informative 
lidhur me dhunën në familje si dhe ka 
monitoruar strategjinë e Komunës së 
Gjakovës për dhunën në famije. Në këto 
sesione janë përfshirë 413 persona duke 
përfshirë edhe gratë dhe vajzat e 
komuniteteve romë, ashkali dhe egjpitas.  
     “Ajo çka neve na ka bërë përshtypje gjatë 
sesioneve nëpër shkolla është se nxënësit 
nuk ishin në dijeni që fushata 16 ditore është 

traditë,” tha Valbona Rizvanolli, Drejtore 
Ekzekutive e FAGj. “Të njejtit nuk ishin të informuar që në Komunën 
e Gjakovës egziston mekanizmi koordinues kundër dhunës në familje 
dhe se ai funksionon në mënyrë efektive.”      Si rezultat i kësaj iniciative, 
sipas Femrave Aktive të Gjakovës është rritur shkalla e raportimit të 
rasteve ekzistuese të dhunës në familje. Kjo iniciativë poashtu ka 
kontribuar në përmirsimin e mekanizmave përgjegjës për koordinim më 
të mirë  për t’ju ndihmuar rasteve të dhunës në familje në parandalim, 
mbrojtje dhe re-intergrim, janë shprehur ato. 

Femrat Aktive të Gjakovës (FAGj) 
organizuan sesione informative 
lidhur me dhunën në familje. 
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Hendifer avokon me sukses 
për dy aparate të mamografisë 

 

     Gratë janë jashtëzakonisht të rrezikuara nga kanceri i gjirit dhe qafës 
së mitrës, sidomos ato në zonat rurale ku njerëzit nuk janë aq të 
informuar për rëndësinë e zbulimit të hershëm dhe vizitat e rregullta 
te mjeku.  
     Vizitat e rregullta mundësojnë diagosifikim në kohë dhe shërim të 
suksesshëm. 
    Hendifer, më përkrahje nga FGK (prej 2,630 €) mori iniciativën për 
ta ndryshuar këtë gjendje në pesë fshatra të komunës së Ferizajit (Balaj, 
Nerodime, Gremë, Komogllavë, Zaskok dhe Slivovë). Në 
bashkëpunim me kryesuesit e fshatrave dhe drejtorët e shkollave, ato 
organizuan takime për të siguruar sallën për pjesëmarrjen e grave në 
ligjërata dhe trajnime. Për gratë në zonat rurale, ofrimi i hapësirave të 
tilla i’u mundëson atyre të dalin nga shtëpitë dhe të mblidhen për të 
diskutuar mbi çështjet që për ato janë të rëndësishme.  
    Gjatë trajnimeve, 205 gra kishin rastin të bëjnë pyetje për 
shqetësimet dhe gjendjen e tyre shëndetësore. Grave të cilat ishin të 
shqetësuara që kanë ndonjë gjëndër të rrezikshme, doktoresha iu bëri 
ekzaminime aty për aty, si dhe u tregoi se si të vet-ekzaminohen për 
kancerin e gjirit, në kushte të shtëpisë. 
    “105 pjesëmarrëse pas trajnimit kanë vizituar doktorin dhe kanë 
bërë analiza” tha Fazile Bungu, Drejtore Ekzekutive e Hendifer. 
“Fatkeqësisht ne kemi pasur dy gra që janë diagnostifikuar me kancer 
në qafën e mitrës, por e kanë zbuluar me kohë dhe tani janë duke u 
mjekuar dhe jeta e tyre është jashtë rrezikut.”  
    Numri i grave të interesuara për të marrë pjesë në këto trajnime 
është shumë i madh. Shtatë fshatra të komunës së Ferizajit (Jezerc, 
Cërnillë, Zllatar, Koshare etj.) i kanë dërguar kërkesa me shkrim OJQ-
së Hendifer për t’i organizuar këto trajnime edhe në fshatrat e tyre. 
     Kjo ishte një shtytje e madhe për stafin e Hendifer, që të ndërmarrë 
një iniciativë më të qëndrueshme, duke e bindur drejtorinë e 
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shëndetësisë të Komunës së Ferizajit të avokojë në nivel qendror për 
një aparat të mamografisë.   
     Me përkrahjen e drejtorit të këtij departamenti dhe RrGGK-së, u 
dërgua kërkesë drejtpërdrejtë në Ministrinë e Shëndetësisë. Kërkesa u 
pranua me sukses dhe spitali i Ferizajit pati fatin që përmes kësaj 
iniciative  të fitojë dy aparate të tilla.  
     Tani, gratë nga Ferizaji dhe rrethina do të kenë mundësinë të bëjnë 
vizitat e nevojshme me ndihmën e aparatit të mamografisë.  

 
 

 

 

 

 

 

Hendifer informon gratë nga fshati Dremjak lidhur me kancerin e gjirit 
dhe qafës së mitrës. 
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SHEPF vetëdijëson nxënësit për 
rreziqet nga sëmundjet transmetuese 

dhe lëndet narkotike 
 

     Në Kosovë, nxënësit ende nuk informohen mjaftueshëm për 
edukatë seksuale, gjë që ndikon negativisht tek të rinjët në shumë 
aspekte. Ata nuk kanë as edhe njohuritë bazë për Sëmundjet 
Seksuale Transmetuese (STT). Këto rrethana kanë ndikuar që të 
rinjët të jenë kategoria më e rrezikuar nga STT.  
      Poashtu të dhënat janë mjaft të kufizuara lidhur me rastest e STT, 
veçanërisht rastet e SIDA-së, për shkak të mungesës së qendrave që 
trajtojnë këto sëmundje, por edhe për shkak të kontekstit tonë 
kulturor që ka ndikuar në mbylljen dhe stigmatizimin e këtyre rasteve. 

Në anën tjetër, rastet gjithnjë e në rritje të përdorimit të drogës 
nga të rinjët kanë shtuar akoma më shumë shkallën e rrezikshmërisë 
nga këto sëmundje. 

Shoqata për Edukim dhe Përkujdesjen e Familjes (SHEPF) ka 
marrë inicativën që me 
përkrahje nga FGK (prej 
2,390 €) të realizojë 
aktivitete për këtë 
dukuri, duke organizuar 
takime informative me 
drejtor të shkollave dhe 
grupe të të rinjëve.  

Gjatë implementimit 
të projektit janë 
realizuar një sërë 
aktivitetesh që ndikuan 
në zbatimin e plotë të 
projektit.  

Shoqata për Edukim dhe Përkujdesje të 
Familjes (SHEPF) organizoi punëtori 

vetëdijësuese me nxënësit për rrezikun nga 
HIV/AIDS dhe përdorimi i drogës. 
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Si aktivitet kryesor i projektit kanë qenë punëtoritë vetëdijësuese 
me nxënësit për rrezikun nga virusi HIV/SIDA dhe përdorimi i 
drogës.  

Poashtu është organizuar një anketim në formë kuizi ku të rinjtë 
kanë pasur mundësi të mësojnë duke u argëtuar. Pas kuizit për grupet 
fituese janë shpërndarë libra.  

“Kuizi përveç që ishte kreativ dhe argëtues, ai arriti qëllimin që ne 
ia kishim vënë vetes: të verifikojmë se sa janë vetëdijësuar nxënësit 
në punëtoritë paraprake që i mbajtëm me ta,” u shpreh Bahrije Deva 
Vehapi, Drejtore Ekzekutive e SHEPF.  

Analizat e bëra gjatë projektit u paraqitën në një tryezë të 
rumbullakët ku morrën pjesë përfaqësues të drejtorive komunale (të 
arsimit dhe shëndetësisë), si dhe nga instituti mental.  
     Në këtë tryezë u paraqitën edhe shqetësimet dhe çështjet që 
kanë të bëjnë me rrezikun nga virusi HIV/SIDA dhe përdorimi i 
drogës. Nga përfaqësuesi i Drejtorisë së Arsimit u tha se nga viti i ri 
shkollor do të fillohet me pilot projekt në disa shkolla të Komunës së 
Gjakovës me lëndën mësimore të edukimit shëndetësor.   
     “Ne si organizatë kemi marrë përsipër të avokojmë edhe pas 
përfundimit të projektit tonë që të mund të ndjekim ecurinë e pilot 
projektit mbi futjen e plotë të edukimit shëndetësor në kurrikulën 
mësimore,” tha znj. Deva-Vehapi.  
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OJQ Gora ndihmon gratë gorane të 
fuqizohen ekonomikisht 

 

Gjatë diskutimeve dhe analizave të shumta në mes të grave të 
komunitetit goran dhe përfaqësueseve të OJQ-së Gora, u  vendos 
në mënyrë të përbashkët që OJQ Gora të ndërmarrë një iniciativë 
për përfshirjen e këtyre grave në jetën publike në Kosovë.  
     Me mbështetjen e Fondit të Grave të Kosovës (prej 2,780 €) kjo 
organizatë arriti të realizojë këtë qëllim. 
 Aktivitetet kryesore të kësaj iniciative ishin organizimi i dy trajnimeve 
në Prishtinë dhe një në Dragash, me gratë të cilat punojnë veshje 
tradicionale.  
     Gjatë trajnimit, pjesëmarrëseve iu është shpërndarë material për 
krijimin e veshjeve dhe më pas ato janë trajnuar se si t’i qepin këto 
veshje duke punuar së bashku.   
     Pasi gratë kanë përfunduar veshjet, ato kanë marrë pjesë në 
panairin e organizuar në Prishtinë ku i kanë shitur punimet e tyre. Nga 
ky projekt përfituan 17 gra të komunitetit goran.  
     “Si rezultat i punës sonë me këtë aktivitet, ne arritëm që gratë e 
komunitetit goran t’i organizojmë dhe motivojmë që të punojnë si 
ekip,” tha Sevdije Ramadani, Drejtore Ekzekutive e OJQ Gora. “Ne 

gjithashtu i inkurajuam ato që ti 
plasojnë prodhimet e tyre në 
tregun e Kosovës, edhe pse në 
komunitetin goran burri është ai i 
cili merret me biznes, e jo gratë.”  

Kjo inciativë  u ka ndihmuar 
grave të komunitetit goran që të 
marrin pjesë edhe në gjashtë 
panaire të tjera dhe ta kuptojnë se 
ato mund të jenë një faktor i 
rëndësishëm në krijimin dhe 
fuqizimin ekonomik të familjeve të 
tyre. 

Gratë e komunitetit goran marrin 
pjesë në panairin e organizuar në 
Prishtinë, ku shitën punimet që i 
punuan së bashku në trajnimet e 

organizuara nga OJQ Gora. 
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OJQ Gruaja Bashkëkohore 
ofron lehtësime shëndetësore 
për gratë e moshës së mesme 

 

     Edukimi shëndetësor është esencial në parandalimin e 
sëmundjeve dhe është çelës për mirëqenien personale dhe familjare. 
Spitalet tona nuk i plotësojnë të gjitha kushtet e nevojshme teknike 
për ofrimin e lehtësimeve për pacientët, sidomos për personat me 
aftësi të kufizuara. 
     Prandaj, OJQ Gruaja Bashkëkohore ka marrë inicativën, që me 
përkrahje nga FGK (prej 2,065€ ) të mbajë trajnime psiko-sociale dhe 
terapi të fitnesit për gratë e komunës së Prizrenit.  
     “Ky trajnim ishte shumë i mirëseardhur, sidomos për gratë e 
moshave të mesme, të cilat janë dëbuar nga puna pas luftës me rastin 
e privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore. Ato tani janë në stres ngase 
nuk punojnë, por as nuk e kanë moshën e pensionimit,” u shpreh 
Fetije Mehmeti, Drejtore Ekzekutive e OJQ Gruaja Bashkëkohore.         
Duke mos qenë të punësuara, gratë nuk kanë burime financiare as për 
të bërë kontrolle të rregullta që të mbajnë nën kontrollë shëndetin e 
tyre. 
     OJQ Gruaja Bashkëkohore po ashtu ka avokuar dy herë te 
Drejtoria e Shëndetësisë dhe tek njësia e Mjeksisë Familjare për 
kancerin e gjirit dhe mamografinë, si dhe tek Reparti i Fizioterapisë 
për zgjatjen e kohës së terapive që ofrohen aty.  
     Falë këtij avokimi, në bashkëpunim me Drejtorinë e Shëndetësisë 
është arritur që gratë anëtare të shoqatës të kontrollohen tek njësia 
e Mjeksisë Familjare për kancerin e gjirit. Atyre iu është ofruar që 
edhe mamografinë ta bëjnë  falas, kurdo që kanë nevojë, e jo vetëm 
gjatë fushatës kundër kancerit të gjirit.  
     Deri tani, rreth 63 gra kanë përfituar nga këto lehtësime 
shëndetësore që erdhën si rezultat i avokimit nga kjo organizatë. 
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Avokimi i OJQ Gruaja Bashkëkohore ka sjellë bashkëpunim të 
suksesshëm edhe me Repartin e Fizioterapisë në kuadër të spitalit të 
Prizrenit. Si rezultat i kësaj është vendosur që fizioterapia që ofrohet 
aty të zgjasë dy muaj, e jo vetëm 21 ditë siç ka qenë më parë.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

OJQ Gruaja Bashkëkohore ka mbajtur trajnime psiko-sociale dhe 
terapi të fitnesit për gratë e komunës së Prizrenit. Më pas avokuan 
me sukses që ato të marrin fizioterapi për një kohë më të gjatë nga 

spitali i Prizrenit.  
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Transporti falas mundëson vijimin e 
mësimit në Vushtrri 

 

     Rruga që duhet të ndjekë një nxënës për të vijuar mësimet në 
shkollë është një sfidë në vete për fshatrat e komunës së Vushtrrisë. 
Mungesa e infrastrukturës dhe mungesa e objekteve shkollore në 
fshatrat e kësaj komune e ka bërë të pamundur vijimin e rregullt të 
mësimit në arsimin e obligueshëm fillor dhe të mesëm për të gjithë 
nxënësit. Ndërprerja e vijueshmërisë së shkollimit vjen si pasojë e 
mungesës së zbatimit të ligjit për transport falas për të gjithë fëmijët 
në arsimin e obligueshëm të cilët duhet të udhëtojnë më shumë se 4 
km për të vijuar mësimet.  
   “Në fshatin tonë ne kemi katër vajza të cilat kanë përfunduar klasën 
e nëntë me sukses të shkëlqyeshëm. Sidoqoftë, ato nuk mund të 
vazhdojnë shkollimin e mesëm pasi që shkolla në të cilën duhet të 
vazhdojnë mësimet është shumë larg dhe familjet e tyre nuk kanë 
mundësi financiare për t’ua siguruar transportin,” tha një përfaqësues 
i fshatit.  
   Pikërisht për këto arsye, Qendra e Gruas “ATO” me mbështetje 
nga FGK me vlerë prej 2,850€, avokoi për ofrimin e transportit falas 
për nxënësit e fshatrave Skrom, Ropic, Samadrexhë, Ceceli dhe 
Sllakovc.  
     Fillimisht, ato u takuan me kryesuesit e pesë e fshatrave për të 
informuar prindërit mbi Ligjin për Arsimin parauniversitar Nr. 04/L-
32, ku neni 15 pika 5 thotë që komuna organizon transport falas për 
nxënësit që jetojnë jashtë zonës së mbulimit, së paku 4 km larg 
shkollës1. Duke qenë të informuar për mundësitë e tyre, prindërit 
vendosën të organizohen dhe të avokojnë së bashku tek institucionet 
lokale që të zbatohet ky ligj. Në takimin e organizuar me 3 shtator 
2014,  ku ishin të pranishëm përfaqësuesit e Kuvendit Komunal të 

                                                           
1 Ligji Nr. 04/L-32 për Arsimin Parauniversitar në Republikën e Kosovës, 2011, 
http://www.masht-
gov.net/advCms/documents/1_Ligji_per_arsimin_Parauniversitar.pdf 
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Vushtrrisë, Drejtori i Arsimit dhe Drejtori i Financave në Komunën e 
Vushtrrisë, përfaqësues të OSBE dhe shoqërisë civile, u paraqitën 
shqetësimet dhe u dhanë rekomandime nga kryesusesit dhe prindërit 
e fshatrave për përmirësimin e gjendjes aktuale. Përfaqësuesit e 
komunës shprehën gatishmërinë e tyre për t’i përkrahur në realizimin 
e çështjeve të ngritura duke zbatuar ligjin në fuqi.  
     “Përfaqësuesit e komunës janë të vetëdijshëm për ekzistimin e 
ligjit dhe obligimin që ata kanë për të realizuar transportin falas”, u 
shpreh Fikrije Ferizi, Drejtore Ekzekutive e Qendrës së gruas “ATO”. 
“Megjithatë, deri më tash kjo ishte e pamundur të realizohet pasi që 
sipas tyre ka pasur shkurtime në buxhet” shtoi ajo. Aktivistet e 
shoqatës “ATO” nuk u ndalën me kaq, pasi që ato inicuan edhe 
dhjetë takime të tjera avokuese me Kryetarin e Komunës së 
Vushtrrisë z.Bajram Mulaku dhe me Drejtorin e Arsimit z.Musa 
Terbunja. Si rezultat i këtyre takimeve, institucionet komunale 
vendosën të ofrojnë menjëherë transport falas për nxënësit e fshatit 
Sllakovc, ndërsa për katër fshatrat tjera transporti falas do të fillojë 
nga janari 2015.  Nga kjo iniciativë kanë përfituar 83 gra, burra, vajza 
dhe djem. Falë këtyre takimeve avokuese, drejtoria gjithashtu 
premtoi të mbështesë shkollimin e shtatë vajzave nga fshati Skrom të 
cilat nuk kanë pasur mundësi finaciare të kryejnë shkollimin e mesëm 
më herët. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

32 

 

Gratë dhe vajzat në Dragash pjesë e 
proceseve vendimmarrëse 

 

Mungesa e pjesëmarrjes aktive të grave dhe vajzave të Dragashit në 
jetën shoqërore dhe asaj politike, e sidomos mos pjesëmarrja e tyre 
në Asambletë Komunale dhe institucione të tjera vendimmarrëse, ka 
shtyrë Shoqatën “Iniciativa e Grave” të ndërmarrë iniciativën për 
mobilizimin dhe aktivizimin e tyre në jetën shoqërore dhe politike.  
     Rreth 220 gra dhe vajza shqiptare dhe gorane, nga mosha 16 deri 
50 vjeç, përfituan nga këto takime dhe gjashtë punëtoritë e 
organizuara në kuadër të iniciativës “Gratë e Sharrit synojnë të 
integrohen në jetën politike dhe sociale” të mbështetur nga FGK në 
vlerë prej 3,000€. Në këto takime ishin të pranishme anëtaret e 
Grupeve Avokuese të Grave të RrGGK, Këshilltare të asamblesë 
komunale, Zyrtarja për Barazi Gjinore, si dhe gra e përfaqësues të 
bashkësive lokale të Blaqit, Bresanës, Rrencit, Pllajnikut, Glloboçicës 
dhe Restelicës.  
     Takimet dhe punëtoritë u dhanë hapësirë grave dhe vajzave të 
vetëdijesohen dhe të informohen më shumë rreth ligjeve të cilat e 
rregullojnë jetën e tyre si brenda familjes ashtu edhe në shoqëri. Kjo 
i inkurajoi dhe i nxiti ato për të ngritur zërin dhe për të adresuar 
kërkesat e tyre në nivel lokal e qëndror, duke marrë pjesë në procese 
të rëndësishme siç është çështja e planifikimit të buxhetit komunal 
për vitin 2015.  
“Gatishmëria dhe vullneti  i grave dhe vajzave për përmirësimin e 
pozitës së tyre në shoqëri  i ka tejkaluar të gjitha të priturat tona,” 
tha Xhejrane Lokaj, Drejtore Ekzekutive e Shoqatës “Iniciativa e 
Grave”.  
Me 18 shtator me rastin e dëgjimit publik për planifikimin e buxhetit 
komunal për vitin 2015, për herë  të  parë në sallën e kuvendit 
komunal në Dragash morën pjesë 40 gra dhe vajza. 
      “Për herë të parë, pesë vajza dolën në foltore si qytetare të 
Dragashit për të dhënë komente dhe propozime. Ato shprehën 
kërkesat dhe mendimin e tyre lidhur me planet komunale buxhetore 
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për vitin 2015,” shtoi Xhejrane Lokaj, Drejtore Ekzekutive e 
Shoqatës “Iniciativa e Grave”. 
     Për të ndikuar sa më shumë në vetëdijësimin e banorëve për 
pengesat që gratë dhe vajzat e Dragashit i hasin në përpjekjet e tyre 
për të qenë pjesë e proceseve vendimmarrëse, Shoqata “Iniciativa e 
Grave” organizoi edhe dy debate në radiot lokale në të dy gjuhët e 
komuniteteve të Dragashit (shqip dhe gorane-boshnjake). 
     ”Jemi përpjekur ti njoftojmë qytetarët me të arriturat dhe sfidat 
që e përcjellin integrimin e grave dhe vajzave  të komunës sonë  në 
shoqëri,“ tha Vjollca Sejdiu, anëtare e stafit zbatues të kësaj iniciative. 
Si rezultat i kësaj iniciative, në gjashtë fshatra të komunës së Dragashit 
janë formuar grupe të aktivisteve të cilat do të ftohen për pjesëmarrje 
në takime dhe aktivitete të ndryshme gjinore që planifikohen të 
zhvillohen në të  ardhmen në Komunën e Dragashit.  
     Përveq kësaj, Shoqata “Iniciativa e Grave” ka kërkuar nga Kryetari 
i Komunës së Deçanit që të mbështesë programet gjinore edhe për 
gratë e komunës së Deçanit që të punojnë me të njejtin vullnet dhe 
përkushtim në të ardhmen në këtë komunë. 

 

 
 

Rreth 220 gra dhe vajza Shqiptare dhe Gorane të moshës 16-50 vjeçare në punëtoritë dhe takimet 
e ndryshme të organizuara në kuadër të iniciativës “Sharri”. 
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QPDG vazhdon të ofrojë mbështetje për 
të mbijetuarat e dhunës seksuale 

 

Pas rezultateve të kënaqëshme që pati në vitin 2012 me inicativën 
për identifikimin e grave që kanë përjetuar dhunë seksuale gjatë luftës 
në Drenas, Qendra për Promovimin e të Drejtave të Grave (QPDG) 
ka vazhduar aktivitetin por, kësaj rradhe në rrethinën e Skenderajt. 
Për këtë iniciativë ato morën sërish mbështetje financiare nga FGK 
në vlerë prej 3,000€. 
     Para se të fillojë iniciativa, përfaqësueset e QPDG u takuan me 
Zyrtaren për Barazi Gjinore në komunën e Skenderajt e cila përkrahu 
këtë iniciativë dhe u rekomandoi të bashkëpunojnë me Nënkryetarin 
e Komunës së Skenderajt. Ato kërkuan menjëherë takim me 
Nënkryetarin, i cili gjithashtu shprehi gatishmërinë e tij për 
bashkëpunim. Pasi që është një temë shumë e ndjeshme për të cilën 
nuk është bërë shumë në Kosovë ai shprehi përkrahjen e tij edhe me 
shkrim për të bërë një hulumtim në rrethinën e Skenderajt.  
     Gjatë takimeve në shkolla dhe përmes vizitave personale, QPDG 
ka arritur të identifikojë 21 raste të grave që kanë përjetuar dhunë 
seksuale gjatë luftës në rajonin e Skenderajt, dhe ka mbledhur 
dëshmitë e këtyre 21 rasteve me qëllim që të sigurojë përkrahje sa 
më të madhe institucionale për ndjekje penale të personave që kanë 
kryer dhunë seksuale. Ato gjithashtu i referuan gratë për rehabilitim 
tek Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarve të Torturës 
(QKRMT). 
     “Përmes këtij projekti kemi mësuar shumë gjëra për pozitën e 
gruas në Komunën e Skenderajt. Në takimet që i kemi mbajtur me të 
mbijetuarat e dhunës seksuale, kemi kuptuar se gjendja shëndetësore 
e tyre ishte mjaft e rëndë,” tha Kadire Tahiraj, Drejtore Ekzekutive e 
QPDG-së.  
    Meqenëse gjendja shëndetësore e grave ishte shumë e rëndë, 
QPDG vazhdoi avokimin tek Drejtoria e Shëndetësisë të Komunës 
së Skenderajt për mundësinë e ofrimit të kontrolleve gjinekologjike 
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falas. Ato u takuan me Drejtorin e Shëndetësisë, dhe kërkuan nga ai 
që t’iu mundësohet grave që kanë përjetuar dhunë seskusale një 
përkujdesje cilësore shëndetësore. Drejtoria pranoi që të bëhen 
kontrolle urgjente për këto gra në Mjekësinë Familjare të Skenderajt. 
Falë këtij shërbimi, 21 gra kanë bërë kontrolle falas.  
     “Vlen të përmendet se ky shërbim do të vazhdojë të jetë falas për 
të gjitha gratë që kanë përjetuar dhunë seksuale gjatë luftës në 
Komunën e Drenasit,” tha Syndyze Qorri, anëtare e stafit të QPDG-
së. 
     Për shkak të natyrës së punës, QPDG shpesh hasë në pengesa 
dhe probleme të ndryshme nga ana e burrave dhe djemve. Më 
specifikisht, gjatë kësaj iniciative ato kanë hasur në një problem me 
një pjesëtar të ish UÇK-së i cili është munduar të pengojë 
mbarëvajtjen e takimit të grave në shkolla. Përkundër pengesave, 
QPDG ka arritur të vazhdojë punën dhe të mbajë takimin. Veprime 
të tilla rrjedhin nga fakti që dhuna seksuale gjatë luftës, sidomos për 
burrat konsiderohet si temë për të cilën nuk duhet të diskutohet 
publikisht.  
     Si rezultat i realizimit të suksesshëm të kësaj iniciative, QPDG ka 
arritut të sigurojë edhe medikamente falas për gratë që kanë bërë 
kontrollat gjinekologjike, ndërsa përfituese direkte të këtij projekti 
ishin 92 gra. 
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Komuna e Prizrenit përpilon Plan të ri 
të Veprimit për Barazinë Gjinore 

 
Pas përfundimit të Planit të Veprimit për Barazi Gjinore në Prizren 
për vitet 2012-2014, shoqata Dora Dorës ndërmori iniciativën për 
të vazhduar këtë plan edhe për dy vitet e ardhshme, 2015-2017. 
     Me mbështetjen financiare të FGK (3,000€), Komunës së Prizrenit 
dhe Organizatës Swiss Caritas, shoqata Dora Dorës arriti të 
përpilojë Planin e ri të Veprimit për Barazi Gjinore gjatë muajit 
dhjetor, 2014. Për hartimin e këtij plani, ato krijuan një grup punues 
me përfaqësues të fushave të ndryshme, të institucioneve lokale dhe 
shoqërisë civile. Ky bashkëpunim mundësoi vazhdimësinë e 
politikave gjinore përmes planifikimit të objektivave të reja për vitet 
2015-2017. Plani i ri i Veprimit u vendos që të përmbajë shtatë fusha 
kryesore: Arsimi; shëndetësia; fuqizimi ekonomik; të drejtat e grave 
dhe dhuna në familje; gratë në vendimmarje; përmirësimi i imazhit të 

Dora Dorës përfshin akterë për përpilimin e Planit të ri të Veprimit  
dhjetor 2014. 
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gruas në media dhe kulturë; dhe pjesëmarrja aktive e grave dhe 
vajzave në sport dhe kulturë. Meqenëse nevojitet ende punë për tu 
bërë drejtë përmirësimit të gjendjes aktuale, pesë nga shtatë fushat e 
vendosura janë të njejtat si në planin e mëparshëm.   
     Plani i ri i Veprimit për Barazi Gjinore 2015-2017 u publikua në 
katër gjuhë: Shqip, Serbisht, Turqisht dhe Anglisht, ndërsa së shpejti 
do të jetë në dispozicion në formë elektronike në ueb faqen e 
shoqatës Dora Dorës.  
     Stafi i Dora Dorës beson fuqishëm se me Planin e ri të Veprimit 
çështjet për barazi gjinore do të vazhdojnë të shkojnë përpara. “Kjo 
do të ndikojë në koordinim dhe bashkëpunim më të mirë në mes të 
palëve të interesit, e sidomos ndërmjet shoqërisë civile dhe 
institucioneve lokale qeveritare,” tha Vjosa Curri, Drejtore 
Ekzekutive e shoqatës Dora Dorës. “Rezultati kryesor i kësaj 
iniciative është botimi i Planit të Veprimit si dhe zotimi i 
përfaqësuesve të komunës për implementimin e tij,” shtoi ajo.  
     Kjo iniciativë është përkrahur plotësisht nga Kryetari i Komunës 
së Prizrenit. Gjithashtu, Drejtorët e Drejtorive të Shëndetësisë, 
Punës dhe Mirëqenies Sociale, të Zhvillimit dhe Turizmit, dhe 
Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural janë zotuar publikisht që do të bëjnë 
planifikimin e buxhetit për realizimin e Planit të Veprimit për Barazi 
Gjinore për vitet 2015-2017.” Përmes kësaj iniciative do të përfitojnë 
të gjithë qytetarët e komunës së Prizrenit. 
  
 

 
 

 

 

 

http://www.doradores.org/?page=1,13


 

38 

 

Venera ofron ndihmë juridike për gratë 
që kanë përjetuar dhunë në familje 
 
Iniciativa “Zyre konsulente në shërbim të grave për t’i tejkaluar 
procedurat administrative-juridike dhe ekonomiko-financiare në 
institucione” që OJQ Venera e zbatoi në vitin 2013 me mbështetjen 
e FGK, nxori në pah nevojat e shumta që kanë gratë në rajonin e 
Pejës. Gjatë zbatimit të kësaj iniciative, rastet që u paraqitën më së 
shumti ishin ato të dhunës në familje dhe raste të mohimit të 
trashëgimisë së pronës. Për këtë arsye, OJQ Venera ndërmori një 
iniciativë tjetër në vitin 2014 “Dhuna ndaj femrave nuk është çështje 
familjare’’ me mbështetjen e FGK në vlerë prej 2,467€.  
     Përfituese të kësaj iniciative ishin 27 gra të cilat morën shërbime 
nga OJQ Venera, kryesisht në shkrimin e ankesave kundër 
vendimeve gjyqësore, padive, revizioneve, propozimeve për 
ekzekutimin e vendimeve gjyqësore, kërkesave të natyrave të 
ndryshme, këshillave juridike, urgjencave dhe shkresave të tjera të 
natyrës administrativo-juridike.  
     Gjithsej numri i palëve të cilave u është ofruar ndihmë dhe 
vazhdohet tu ofrohet është 33, prej të cilave 13 janë raste të reja nga 
kjo iniciativë, ndërsa 20 rastet tjera janë nga iniciativa e kaluar. Në 
kuadër të kësaj iniciative u monitoruan gjithashtu edhe 14 seanca 
gjyqësore: shtatë seanca të dhunës familjare, katër seanca të natyrës 
së shkurorëzimit, një seancë për alimentacion dhe dy seanca për 
vërtetimin e atësisë. Monitorimi i seancave është realizuar në 
Gjykatën Themelore në Pejë, si dhe në degët e saj në Klinë dhe 
Deçan. 
     Një aktivitetet tjetër i rëndësishëm i OJQ Venera ishte edhe 
organizimi i tri tryezave të rrumbullakëta. Dy tryezat e para u 
organizuan vetëm me gra të cilat kanë përjetuar dhunë në familje si 
dhe gra të cilat kanë pasur probleme me procedura të stërzgjatura 
gjyqësore dhe institucionale. Gjatë këtyre tryezave u diskutua  për 
pasojat e dhunës në familje të cilat gratë i përjetojnë si pasojë e mos 
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funksionimit të ligjeve ekzistuese. Gratë në këtë tryezë kishin 
mundësi të njihen më mirë me Ligjin për Mbrojtje nga Dhuna në 
Familje. Po ashtu u diskutua edhe për procedurat të cilat duhet të 
ndjekin gratë që përjetojnë dhunë, si dhe në cilat organe duhet të 
drejtohen për të kërkuar ndihmë në bazë të të drejtave që ligji i 
parasheh. Të pranishmet po ashtu u informuan mbi kushtet e 
strehimores dhe mundësitë që u ofrohen grave që përjetojnë dhunë 
nga Flora Memia, përfaqësuese e strehimores në Pejë “Operacioni 
Mëkëmbja”. 
     Disa nga rekomandimet kryesore që dolën nga këto tryeza, të 
cilat i’u adresuan institucioneve përgjegjëse, ishin: këshillimi 
profesional i çifteve para martesës; përpilimi i kontratave 
paramartesore në të cilën do të theksohen  pasuritë personale 
paramartesore të çiftit; vetëdijesimi i qytetarëve dhe sidomos i grave 
se amviset kontribuojnë gjithashtu në mënyrë direkte dhe indirekte 
në ekonominë familjare etj. 
    Më pas, OJQ Venera organizoi tryezën e tretë, për të publikuar të 
dhënat që dolën gjatë zbatimit të projektit. Në tryezë ishin të 
pranishëm përfaqësues nga Zyra për Mbrojtjen e Viktimave në Pejë, 
OSBE, sektori për viktimat e dhunës, Qendra e Punës dhe 
Mirëqenies Sociale, Avokatë, Gjyqtari i Gjykatës Themelore në Pejë, 
ekspert nga fusha e drejtësisë dhe ekonomisë, përfaqësues nga 
shoqëria civile dhe qytetarë. 
     “Një gjë që është vërejtur gjatë monitorimit të seancave gjyqësore 
është shkurorëzimi i çifteve me fëmijë ku fëmija, pothuajse çdo herë 
me marrëveshje nga çifti, kërkohet që të jetë nën kujdestarinë e 
baballarëve, e kjo për arsye të gjendjes së rëndë ekonomike të grave 
të cilat në të gjitha rastet kanë qenë të papunësuara,” tha Venera 
Gashi, anëtare e stafit të OJQ Venera. Ndërsa në rastet kur fëmijët 
u janë besuar nënës në ruajtje dhe edukim, baballarët shumë rrallë 
kanë paguar alimentacion për fëmijët, duke kryer kështu vepër 
penale të ‘Moszbatimit të Urdhërit të Gjykatës’, vepër kjo për të cilën 
asnjëherë nuk është dënuar apo burgosur askush. 
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     OJQ Venera do të vazhdojë me ofrimin e ndihmës ligjore falas për 
këto dhe gra të tjera që kanë përjetuar dhunë në familje në Pejë.  

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

OJQ Venera ofron ndihmë juridike për gratë që kanë 
përjetuar dhunë në familje në Pejë. 
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Gratë në Gjakovë avokojnë me sukses 
për heqjen e taksave për biznese 

 

Përkundër ideve dhe dëshirës së grave për të bërë biznes, 
procedurat e gjata administrative dhe mungesa e përkrahjes 
institucionale pengojnë fuqizimin ekonomik të tyre. Përkrahja nga 
institucionet do të ishte një burim i gjenerimit të vendeve të punës 
dhe krijimit të ekonomive stabile familjare, të cilat në një masë të 
dukshme do të ishin edhe faktor kyç në zbutjen e papunësisë së 
theksuar dhe fuqizimit të rolit të gruas në Kosovë.  
     Për këtë arsye, organizata Top Radio në Gjakovë ndërmori 
iniciativën për të avokuar në komunën e Gjakovës për heqjen e 
taksave të biznesit për gratë dhe vajzat që dëshirojnë të hapin 
biznese. 
“Deri më tani nuk ka pasur asnjë iniciativë konkrete ku është 
diskutuar e lëre më të aprovuar nga institucionet relevante komunale 
për lirimin nga të gjitha taksat komunale në Gjakovë”, tha Ardiana 
Dema, Drejtore e organizatës Top radio.  
     Me përkrahjen e Grupit të Grave Asambleiste në Gjakovë, 
organizata Top Radio arriti që të propozojë ndryshimin e rregullores 
për taksa. Me shumicën e votave të asambleistëve ky ndryshim u 
aprovua duke lejuar heqjen e taksave për një vit. Ky vendim obligoi 
drejtpërdrejtë Drejtorinë për Financa, Drejtorinë për Zhvillimin 
Ekonomik, Drejtorinë e Urbanizmit, Drejtorinë e Kadastrës dhe 
Drejtorinë e Bujqësisë të zbatojnë menjëherë vendimin e ri.  
     Pas avokimit të sukseshëm, kjo organizatë vazhdoi me aktivitete 
të tjera të cilat kontribuan në qëndrueshmërinë e kësaj iniciative. Ato 
organizuan takime me kryetarët e bashkësive lokale të Rogovës, 
Becit, Gjakovës, Dolit, Bërkocit, Rracajt, Hereqit, Kralanit dhe 
Dobroshit për t’i njoftuar më tutje rreth projektit, rëndësisë së 
mbështetjes së grave në biznes, si dhe për organizimin e trajnimeve 
mbi përpilimin e planeve të biznesit.  
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     Gjatë dhjetë trajnimeve të organizuara, 213 gra mësuan për 
procedurat e lehtësuara për të hapur biznes. Si rrjedhojë, ato u 
aftësuan të zhvillojnë idetë e tyre dhe të bëjnë plane konkrete të 
biznesit. Si rezultat i kësaj iniciative u hapën pesë biznese të reja nga 
gratë që morën pjesë në këto trajnime.  
     Organizata Top Radio gjithashtu i njoftoi ato për mundësitë e 
aplikimit për fonde të ndryshme për të hapur bizneset e tyre, 
përfshirë përmes thirrjes për aplikim të Ambasadës Britanike në 
bashkëpunim me OJQ Iniciativa e Femrës Kosovare.  
     “Gratë duke u fuqizuar nga trajnimi, patën guximin dhe aftësitë e 
duhura për të aplikuar në këtë mundësi, ku si kërkesë ishte përpilimi 
i planit të biznesit. Disa prej tyre patën edhe sukses, dhe fituan 
projektet,” tha Ardiana Dema, Drejtore e organizatës Top radio.  
      

 

 

Me mbështetjen e Grupit Avokues të Grave në Gjakovë, Top Radio ka arritur të 
ndryshojë Rregulloren Tatimore. 
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Gratë dhe vajzat kërkojnë shërbime 
cilësore shëndetësore në Drenas 

 

Qasja në kujdesin cilësor shëndetësor riprodhues dhe gjinekologjik 
në Kosovë është mjaftë e kufizuar. Mungesa e kushteve të mira dhe 
cilësore të kujdesit prenatal, të shtatzënisë, lindjeve, dhe abortimeve 
janë shpesh faktorët kryesor që shpien deri te vdekshmëria e nënave. 
Sipas Bankës Botërore, vdekshmëria e nënave në Kosovë është 
vlerësuar në 43.3 për 100.000 lindje, që është një nga normat më të 
larta në rajonin e Evropës dhe të Azisë Qendrore.2 Përveç kësaj, 
normat tradicionale socio-kulturore ndikojnë shumë në shëndetin e 
grave në Kosovë. Shpeshherë ndodh që disa gra hezitojnë të bëjnë 
kontrolla rutinore gjinekologjike obstetrike, sepse shumica e 
gjinekologëve janë burra. Kjo vjen edhe nga mungesa e edukimit 
seksual në shkolla, qasja e kufizuar për ndihmë mbi planifikimin 
familjar dhe mungesa e vetëdijes dhe edukimit për kancerin e gjirit 
dhe të mitrës.  
     OJQ Bliri me mbështetje nga FGK në vlerë prej 2,975€, zbatoi 
iniciativën “Përmirësimi i qasjes së grave në kujdesin shëndetësor 
cilësor” në pesë fshatrat në vijim të rrethinës së Drenasit: Tërstenik, 
Banicë, Çikatovë e re, Shtuticë, Polluzhë. 
     Në bashkëpunim me aktivistet e fshatrave, shtëpinë e shëndetit 
në Drenas, dhe shërbyesit civil të Drejtoratit për Shëndetësi të 
komunës së Drenasit, OJQ Bliri organizoi aktivitete të ndryshme, 
përfshirë trajnime për fuqizimin e grave dhe vajzave për përmirësimin 
e qasjes së grave dhe vajzave në kujdesin shëndetësor cilësor; 
trajnime për mbrojtjen nga shtatzënitë e hershme; si dhe biseda 

                                                           
2 Dokument i Bankës Botërore, Vetëm Për Përdorim Zyrtar, Shoqata 
Ndërkombëtare për Zhvillim, Korporata Ndërkombëtare Financiare dhe Agjencia 
Shumëpalëshe për Garantim të Investimeve, Strategji e Partneritetit me Shtetin për 
Republikën e Kosovës, 1 maj 2012, faqe 8 
http://siteresources.worldbank.org/KOSOVOEXTN/Resources/297769-
1337270502513/KosovoCPS_SECPO_ALB.pdf  

http://siteresources.worldbank.org/KOSOVOEXTN/Resources/297769-1337270502513/KosovoCPS_SECPO_ALB.pdf
http://siteresources.worldbank.org/KOSOVOEXTN/Resources/297769-1337270502513/KosovoCPS_SECPO_ALB.pdf
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individuale/grupore me nënat dhe vajzat për përmirësimin e qasjes 
në kujdesin shëndetësor cilësor. Rreth 332 gra të rrethinës së 
Drenasit, ishin përfituese direkte të këtyre aktiviteteve. Njohuritë e 
fituara nga këto trajnime, ishin jashtëzakonisht të nevojshme, 
sidomos për disa nga gratë të cilat për herë të parë dëgjuan për këto 
tema. Edhe vajzat pjesëmarrëse në trajnim u shprehën që tani 
ndjehen më të informuara pasi që më parë këto tema nuk ishin 
diskutuar as publikisht e as brenda familjes me prindërit, motrat apo 
vëllezërit.  
     “Pjesëmarrja aktive e grave dhe vajzave në trajnime ka zgjuar 
kureshtjen e tyre dhe ka ngjallur diskutime prej më të ndryshmeve 
lidhur me temat e shëndetit seksual,” tha Mahije Smajli, Drejtore 
Ekzekutive e OJQ Bliri. 
     Kjo OJQ gjithashtu ka realizuar edhe një hulumtim në këto pesë 
fshatra nëpërmjet krijimit të disa fokus grupeve. Të gjeturat e këtij 
hulumtimi u shpalosën përmes një raporti i cili u prezantua në tryezën 
e rrumbullakët ku të ftuara ishin të gjitha gratë dhe vajzat që kanë 
marrë pjesë në trajnime, OJQ të grave nga Drenasi, përfaqësues të 
Komunës, Shtëpisë së Shëndetit si dhe të Qendrës për Punë Sociale. 
Disa nga të gjeturat kryesore që dolën nga ky raport përfshijnë: Gratë 
ende kanë shumë nevojë për informata rreth edukimit shëndetësor, 
përfshirë dhe nga shërbimet shëndetësore që ofrohen nga shteti; 
institucionet relevante kanë punuar shumë pak lidhur me këtë 
çështje; si dhe nevojitet të ndërtohen shtëpi të shëndetit ose të 
paktën të caktohen mjeke gjinekologe që do të ofronin shërbime për 
gratë në rrethinën e Drenasit. Gratë dhe vajzat pjesëmarrëse në këtë 
tryezë kërkuan nga përfaqësuesit e institucioneve lokale që nëse nuk 
ka mundësi të ndërtohen shtëpi të shëndetit, të paktën të kenë qasje 
në mamografinë mobile sidomos për gratë e margjinalizuara.   
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Si rezultat i avokimit të grave, Kryetari i Komunës së Drenasit ka 
premtuar se do të caktojë një mjeke për vizita nëpër fshatra dhe se 
do të mundësojë që mamografia mobile të arrijë në çdo cep të 
Komunës së Drenasit. OJQ Bliri do të vazhdojë avokimin për 
përmirësimin e shërbimeve shëndetësore në këtë komunë, derisa 
kërkesat e tyre që janë në dobi të qytetarëve, të realizohen.  

 
 
 
 
 
 
 

OJQ Bliri ka organizuar aktivitete të ndryshme, përfshirë edhe punëtori mbi 
përmirësimin e qasjes në kujdesin shëndetësor cilësor për gratë dhe vajzat. 
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Dera e Hapur dhe Ruka Ruci 

bashkëpunojnë për të fuqizuar gratë 
 

Zbatimi i ligjeve në Republikën e Kosovës mbetet ende një nga sfidat 
më të mëdha edhe përkundër faktit që Kosova si një shtet i ri ka një 
kornizë ligjore shumë të avancuar. Në këtë sfidë përfshihen në një 
masë të madhe edhe çështjet për barazi gjinore dhe respektimi i të 
drejtave të grave. Duke parë mungesën e informatave tek gratë në 
vendet rurale, organizatat Dera e Hapur dhe Ruka Ruci zbatuan së 
bashku iniciativën “Fuqizimi i grave të margjinalizuara përmes 
njohurive dhe vetëdijesimit për Ligjin për Barazi Gjinore.” Kjo 
iniciativë u realizua me dhënien e grantit në partnership për ndryshim 
nga FGK me vlerë prej 8,000€.  
     Aktivitetet e para të kësaj iniciative ishin organizimi i gjashtë 
punëtorive ku gratë u informuan për mbrojtjen e të drejtave ligjore 
duke përfshirë mekanizmat dhe instrumentet në luftimin kundër 
dhunës dhe diskriminimit.  
     “Me këtë projekt është rritur bashkëpunimi në mes të grave nga 
disa fshatra, grave të etnive të ndryshme dhe përfaqësueseve të 
asambleve komunale,” tha Belgjyzare Muharremi, Drejtore 
Ekzekutive e OJQ Dera e Hapur. “Ne kemi përfshirë 213 gra dhe 
vajza, nga të cilat 54% janë gra shqiptare, 43% janë gra nga komuniteti 
serb, 2% janë gra rome dhe 1% janë gra nga komuniteti goran.”  
     Ky bashkëpunim u mundësua edhe përmes organizimit të tri 
takimeve me gra dhe vajza të fshatrave Dobrotin, Ugljare, Graçanicë, 
Hajvali, Bardhosh dhe Slivovë. Gjatë këtyre takimeve u identifikuan 
sfidat dhe problemet e grave, me qëllim që ato t’i adresojnë tek 
asambleistet dhe njëkohësisht të avokojnë që asambleistet t’i ngrisin 
ato në asamblenë komunale.  
     “Ka nevojë të madhe për ndërgjegjësimin e grave, që të jenë të 
informuara për të drejtat e tyre, të njohin kornizën ligjore, të jenë të  
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informuara për politikat në nivel qendror dhe komunal, si dhe të 
mësojnë mënyrat se si t’i përdorin këto instrumente që mbrojnë të 
drejtat e tyre,” tha Nevenka Rikallo, Drejtore Ekzekutive e OJQ Ruka 
Ruci. 
     Pas këtyre takimeve u organizua edhe një tryezë e rrumbullaket 
me moton: “Së bashku kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave“, ku 
morën pjesë rreth 30 persona. Përveç grave nga 6 fshatrat e 
përmendur më lartë, në tryezë morën pjesë edhe 
asambleistet/këshilltaret komunale nga parti të ndryshme, 
përfaqësuese nga Agjencioni për Barazi Gjinore pranë Zyrës së 
Kryeministrit të Kosovës si dhe OJQ për të drejtat e njeriut. 
     Gjatë tryezës, gratë nga Graçanica ngritën çështjet që kanë të 
bëjnë me infrastrukturën sidomos problemet me ndërprerjen e 
rrymës, ujërat e zeza dhe mungesën e lirisë së lëvizjes për gratë serbe 
jashtë Graçanicës. Ngjashëm,  gratë nga fshatrat e komunës së 
Prishtinës poashtu ngritën çështje që kanë të bëjnë me 
infrastrukturën, por në të njejtën kohë ato shfaqën shqetësime në 
lidhje me zbatimin e ligjeve të Kosovës për barazi gjinore. Ndër të 
tjera, u përmendën sigurina e grave si ndriçimi i rrugëve, liria e lëvizjes 
gjatë natës, si dhe abuzimet që ndodhin brenda në shtëpi. Në fund, u 
shpalosën rekomandime për institucionet e Kosovës dhe 
rekomandime të veçanta për shoqërinë civile të cilat do të ndihmojnë 
në ndërgjegjësimin e grave dhe qytetarëve si dhe në zbatimin e Ligjit 
për Barazi Gjinore.  

 
Dera e Hapur 

dhe Ruka Ruci 

bashkëpunojn

ë për t’i 

fuqizuar gratë 
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SHNV avokon për zbatimin e Ligjit për 
Personat e Verbër 

 

Ligji për personat e verbër në Kosovë ka hyrë në fuqi qysh në qershor 
të vitit 2012, megjithatë zbatimi i tij gjatë kësaj periudhe nuk ka qenë 
në nivelin e duhur. Ky ligj garanton mbrojtjen e personave të verbër 
nga diskriminimi, shfrytëzimi, dhe abuzimi, dhe në të njejtën kohë 
garanton lirimin e personave të verbër nga taksat dhe tatimet.   
     Shoqata Ndërkomunale e të Verbërve (SHNV) në Prizren, 
vendosi të avokojë për herë të parë për zbatimin më të mirë të këtij 
ligjit me fokus në nenin 13 i cili garanton udhëtimin urban falas dhe 
atë ndërurban me 50% zbritje të biletës për personat e verbër dhe 
shoqëruesit. 
          Me mbështetjen e FGK me vlerë prej 2,620€, Shoqata 
Ndërkomunale e të Verbërve në Prizren ndërmori iniciativën 
“Implementimi i Ligjit për personat e Verbër”. Në kuadër të kësaj 
iniciative u mbajtën gashtë punëtori  ku personat e verbër u 
informuan për Ligjet për Personat me Aftësi të Kufizuar; Ligjin për 
Personat e Verbër Nr.04/L-092; Arsimimin e personave të verbër; 
dhe Punësimin e personave të verbër. Përfitues direkt të kësaj 
iniciative ishin 37 persona.  
“Mendojmë që si shkaktar tjetër i mos implementimit ka qenë edhe 

mos angazhimi për shkak të 
mos dijes dhe mos dhënies së 
mundësisë së personave të 
verbër për avokim”, tha 
Miradije Buqaj, Drejtore 
Ekzekutive e SHNV. 
Si rezultat i punëtorive, 
pjesëmarrësit dolën me këto 
rekomandime konkrete:    

 Institucionet komunale 
gjatë përpilimit të rregulloreve 

SHNV avokon për zbatimin e Ligjit për 
Personat e Verbër 
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të tyre të kenë për bazë personat me aftësi të kufizuar (të 
verbërit). Ky rekomandim i është dërguar Zyrës për të Drejtat e 
Njeriut në kuadër të Kuvendit Komunal të Prizrenit.  

 Zbatimi i Ligjit për Personat e Verbër, specifikisht Nenit 10, ku 
arsimimi i personave të verbër prej atij para fillor, fillor, i mesëm 
dhe atij universitar është kompetencë e Kuvendit Komunal dhe 
Drejtorisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, andaj si e tillë 
duhet të zbatohet nga këto institucione. Ky rekomandim i është 
dërguar Drejtorisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në 
Komunën e Prizrenit.  

 Institucionet komunale të zbatojnë Ligjin Nr.03-019 për Aftësim, 
Riaftësim dhe Punësim të Personave me Aftësi të Kufizuar, 
specifikisht nenin 12, pika 1 dhe 2. Rekomandimet i janë dërguar 
Zyrës për të Drejtat e Njeriut dhe Drejtorit të Qendrës së 
Punësimit. 

 
Këto rekomandime u diskutuan më gjerësisht në punëtorinë e fundit 
ku të pranishëm ishin edhe z. Lulzim Kabashi, Nënkryetar i Kuvendit 
Komunal të Prizrenit, z. Nexhat Qoqaj, Drejtori i Arsimit, dhe z. 
Zyber Rizanaj, Drejtor i Shëndetësisë. Tre zyrtarët u shprehen se 
rekomandimet e bëra i shohin si shumë të rëndësishme për jetën e 
personave me aftësi të kufizuar dhe personat e verbër. Ata premtuan 
se do të marrin seriozisht zbatimin e këtyre rekomandimeve. 
      “Nënkryetari u shpreh se çdo nen i cili i përket kuvendit komunal, 
do të mundohemi ta zbatojmë” tha Miradije Buqaj, Drejtore 
Ekzekutive e SHNV. Të motivuar nga kjo iniciativë dhe nga përkrahja 
që morën nga zyrtarët, personat e përfshirë në këtë projekt ndjehen 
të inkurajuar të vazhdojnë avokimin e tyre. Ata besojnë që zbatimi i 
këtyre ligjeve do t’iu hapë rrugë të reja dhe mundësi më të mëdha në 
të ardhmen.  
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Ofrohet trajtim më i mirë për gratë 
dhe vajzat e shurdhëra në qendrat 

mjekësore 
 

Mos financimi i mjaftueshëm në sektorin e kujdesit shëndetësor në 
Prizren, ka ndikuar negativisht edhe tek gratë dhe vajzat e shurdhëra. 
Sipas Shoqatës së Femrave të Shurdhëra në Prizren, mungesa e 
interpretimit paraqet problem të madh që të bëhet vetëdijesimi i 
grave dhe vajzave të shurdhëra për kontrollet gjinekologjike dhe 
parandalimin e kancerit të gjirit.  
     Ky problem është më kompleks, pasi që në njërën anë gratë dhe 
vajzat e shurdhëra nuk mund të flasin dhe dëgjojnë, ndërsa në anën 
tjetër mjeku nuk e kupton gjuhën e shenjave. Për këtë arsye, mjekët 
nuk mund të kuptojnë simptomat e tyre dhe kanë pengesa që t’ju 
japin recetat e barërave. Si pasojë, me dhënien e recetave të gabuara, 
pacientëve të shurdhër mund t’ju ndodhin komplikime të ndryshme 
si sulm në zemër, rritja e tensionit, dhe probleme me frymëmarrje. 
     Me mbështetje nga FGK me vlerë prej 2,600€, Shoqata e Femrave 
të Shurdhëra ndërmori iniciativën për të vetëdijesuar gratë dhe vajzat 
e shurdhëra për të drejtat e tyre si dhe të avokojë për zbatimin e 
ligjeve për personat e shurdhër.  
     Ato së pari organizuan një punëtori ku informuan gratë dhe vajzat 
e shurdhëra rreth Ligjit për Shëndetësi Nr. 04|L-125 për Personat me 
Aftësi të Kufizuar, për kategorinë e të shurdhërve. Pas shumë 
diskutimeve, gratë dhe vajzat arritën të identifikojnë këto sfida si 
kryesoret për to: mungesa e kartelave identifikuese për personat e 
shurdhër që shërbejnë për shumë shërbime pa pagesë; edhe pse 
gjuha e shenjave është zyrtare, ka mungesë të interpretuesve në 
institucionet publike sidomos në ambulanca dhe spitale; keqkuptimi 
midis pacienteve dhe shërbyesve mjekëve mbetet prezent; dhe 
mungesa e qendrave rehabilituese.  
     Pas kësaj, Shoqata e Femrave të Shurdhëra organizoi edhe 
trajnime ku ofroi udhëzime se si të përdoren aparatet e dëgjimit,  
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këshilla mjekësore, si dhe këshilla psiko-sociale. Përveç kësaj ato 
organizuan edhe katër tryeza të rrumbullakëta përmes të cilave 
arritën të avokojnë tek Drejtoria e Shëndetësisë, Drejtoria e 
Mirëqenies Sociale dhe Ministria e Shëndetësisë për zbatim më të 
mirë të ligjeve për personat e shurdhër. Në përgjithësi të gjithë 
zyrtarët e pranishëm thanë që do të angazhohen për zbatim më të 
mirë të këtyre ligjeve duke pasur parasysh kompetencat e tyre.  
     Përfaqësuesit e Drejtorisë të Shëndetësisë në Prizren premtuan 
që do ta lëshojnë një vendim të posaçëm për Qendrën Kryesore të 
Mjekësisë Familjare (QKMF) dhe për ambulancat, që këta persona 
mos të presin në sportele shumë gjatë për shkak të mosnjohjes së 
gjuhës së shenjave nga stafi mjekësor. Po ashtu u tha që do të mbahet 
një takim me kuadrin shëndetësor që trajtimi për personat e 
shurdhër të jetë në nivel cilësor. 
     “Një premtim tjetër i rëndësishëm nga Drejtorja për Shëndetësi 
në Komunën e Prizrenit ishte që sa herë të ketë nevojë në qendrat 
mjekësore ata do të thërrasin një interpretues i cili do të plotësojë 
nevojat e personave të shurdhër,” tha Krenare Hajredini, Drejtore 
Ekzekutive e kësaj organizate. “Deri tani ky shërbim as nuk është 
ofruar, por as nuk është bërë dicka për të përmirësuar këtë gjendje. 
Andaj, kjo është një arritje shumë e madhe për të gjithë, veçanërisht 
për gratë dhe vajzat e shurdhëra. ” shtoi ajo. Nga ky projekt përfituan 
gjithsej 54 gra dhe vajza të shurdhëra.   
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Gratë, vajzat serbe e rome 

vetëdijesohen për kancerin e gjirit dhe 
të mitrës 

 

Pozita shoqërore e grave në vendet rurale ende është nën ndikim të 
madh të normave patriarkale, stereotipeve dhe paragjykimeve të 
shumta. Gjatë punës së tyre të palodhshme për një periudhë shumë 
të gjatë kohore në Prilluzhë, organizata Luna ka konstatuar se të 
drejtat e grave në këtë rrethinë vazhdojnë të jenë të rrezikuara nga 
sundimi i mentalitetit patriarkal. Në shumicën e rasteve gratë nuk 
kanë guxim dhe as opcione të mjaftueshme për të mbrojtur të drejtat 
e tyre, sidomos kur bëhet fjalë për vizitat gjinekologjike. Shëndeti dhe 
përkujdesi për veten, veçanërisht për sëmundjet e kancerit të gjirit 
dhe të mitrës, janë një ndër sfidat kryesore me të cilat ballafaqohen 
gratë e Prilluzhës. 
     Andaj, organizata Luna me mbështetje nga FGK me vlerë prej 
2,410€, u mundësoi 93 grave dhe vajzave serbe dhe rome nga 
Prilluzha, Babimoci, Plemetina, Uglara dhe Fushë Kosova, të 
informohen për kancerin e gjirit dhe të mitrës, të bëjnë vetë 
ekzaminime dhe të avokojnë për shërbime më të mira shëndetësore.  
     Ato organizuan takime me vullnetarët e organizatës për t’i 
mobilizuar ata rreth kësaj iniciative, si dhe me gratë nga Prilluzha. 
Gjatë takimeve me gra, u diskutua më gjerësisht për mundësitë e 
luftimit të paragjykimeve dhe stereotipeve nga komuniteti ku jetojnë. 
Ato gjithashtu u informuan nga gjinekologia Zn. Minire Bunjaku Zuna 
për kancerin e gjirit dhe të mitrës, si dhe për mënyrën se si gratë 
mund të bëjnë vetë ekzaminime për parandalimin dhe trajtimin e 
sëmundjeve malinje. Zn. Bunajku Zuna shpërndau broshura me 
informata për këto sëmundje dhe bëri 67 kontrolla të ultrazërit falas 
për gratë që ishin të pranishme.  
     “Pasi mësuan si të bëjnë vetë ekzaminim, qëndrimet e grave se si 
të ballafaqohen me kancerin ndryshuan. Ato u bënë më pozitive dhe 
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premtuan se do ta aplikojnë këtë metodë, të paktën një herë në 
muaj,” tha Stanica Kovacevic, Drejtore Ekzektuive e organizatës 
Luna.   
     Si përfundim, u organizua një tryezë e rrumbullakët ku morën 
pjesë gra serbe dhe rome, mjekja e shtëpisë së shëndetit dhe 
pedagogu i shkollës fillore në Prilluzhë. Temë e diskutimit ishte: 
Analiza e gjendjes së shëndetit të grave gjatë zbatimit të projektit dhe 
bashkëpunimi drejt përparimit të shëndetit të grave në zonat rurale. 

     “Bazuar në raportin 
e Zn. Bunjaku Zuna, 
70% e grave kanë bërë 
kontroll për herë të 
parë. Kjo tregon 
nevojën e madhe për 
organizimin e 
aktiviteteve të tilla në 
këto rrethina,” tha 
Marina Miloshevic, 
Koordinatore e këtij 
projekti. 
     Ndërsa, mjekja e 
shtëpisë së shëndetit 
në Prilluzhë theksoi se 
“nevoja për të pasur 
këso lloj shërbimesh 

shëndetësore është 
shumë e madhe. Ne kemi aparaturën e nevojshme  në spitalin tonë, 
mirëpo nuk kemi staf për ta përdorur atë. Prandaj ne jemi të gatshëm 
të bashkëpunojmë me ju dhe të përmirësojmë shëndetin e grave në 
rajonin e Prilluzhës në të ardhmen.” 
 

 
 

Gratë Serbe dhe Rome informohen për kancerin 
e gjirit dhe  të mitrës. 
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SHEPF dhe Gruaja Hyjnore avokojnë për 
përfshirjen e edukimit shëndetësor në 

kurrikulat shkollore 
 

Mungesa e informatave të mjaftueshme për edukimin shëndetësor në 
shkolla, vazhdon të jetë sfidë për shumë organizata që merren me 
edukimin e të rinjëve. Në fillim të vitit 2014, me mbështetje nga FGK 
Shoqata për Edukim dhe Përkujdesjen e Familjes (SHEPF) në Gjakovë 
avokoi me sukses që edukimi shëndetësor të jetë pjesë e kurrikulave 
shkollore. Si rezultat i kësaj,  ato filluan një pilot-projekt ku lënda e 
edukimit shëndetësor u dha si lëndë e veçantë në dy shkolla.  
     Duke parë suksesin, dhe për të siguruar qëndrueshmërinë e kësaj 
iniciative SHEPF dhe Gruaja Hyjnore në Gjilan vendosën të ndajnë 
eksperiencën e tyre dhe të avokojnë së bashku sërish për këtë 
çështje, kësaj radhe në Gjakovë dhe Gjilan në të njejtën kohë. 
Përfituesit e projektit ishin 740 nxënës të klasave 6, 7, 8 dhe 9 nga 
fshatrat Mulliq, Bec, Cermjan dhe Ponoshec nga komuna e Gjakovës 
dhe nga fshatrat Bresalc, Malishevë dhe Zhegër nga komuna e 
Gjilanit.   
     Me anë të këtij projekti ato ngritën vetëdijen dhe avokuan për 
edukimin shëndetësor tek institucionet lokale dhe qendrore që 
kurrikula shkollore të përmbajë edukimin shëndetësor si lëndë 
mësimore ku përfshihen edukimi për pastërtinë personale, 
sëmundjet ngjitëse, sëmundjet seksuale transmetive, droga, virusi 
HIV/SIDA, vaksinimi dhe çështjet tjera lidhur me edukimin 
shëndetësor. 
     Këtë e arritën duke organizuar takime informative me Drejtorinë 
e Arsimit, prindërit, të rinjët e shkollave të mesme të ulëta; përmes 
takimeve me udhëheqësit e Inspektoratit të Arsimit për Komunën e 
Gjakovës dhe Gjilanit; përmes zhvillimit të seancave edukative dhe 
shpërndarjes së broshurave për mbrojtjen nga SST; organizimit të 
kuizeve të ndryshme interaktive; organizimit të sesioneve të terapisë 
së artit me të rinjët e shkollave mbi rreziqet që ballafaqohen ata;  
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ekspozitës me vizatime në nivel lokal;  si dhe pëmres aplikimit të 
pyetësorit për vlerësimin e njohurive lidhur me SST. 
     “Se sa janë vetëdijesuar nxënësit tregon edhe analiza e rezultuar 
nga pyetësori, ku para testit 65% e nxënësve nuk kishin dëgjuar rreth 
HIV/AIDS, kurse pas testit kjo shifër u zvogëlua në vetem 12%,” tha 
Bahrije Deva, Drejtore Ekzekutive e SHEPF-së. 
     Ndërsa në Gjilan, “me aplikimin e pyetësorit të njejtë ka rezultuar 
se para testit 60% e nxënësve nuk kishin dëgjuar rreth HIV/AIDS, 
kurse pas testit ky numër ishte vetëm 15%,” tha Qëndresa Hajdari, 
Menaxhere e Projektit nga OJQ Gruaja Hyjnore.  
     Përveç këtyre aktiviteteve, këto dy organizata i kushtuan rëndësi 
të veçantë edhe avokimit. Pas takimeve me institucionet relevante 
ato gjithashtu organizuan edhe një tryezë të rrumbullakët për të 
diskutuar për edukimin shëndetësor. Të pranishëm ishin përfaqësues 
nga komuna e Gjilanit, Kryesuesja e Kuvendit Komunal, përfaqësues 
të drejtorive lokale (arsimit dhe shëndetësisë), OJQ të ndryshme, 
drejtorë të shkollave, mësues dhe prindër. Në këtë tryezë u 
paraqitën edhe analizat dhe statistikat e dala nga projekti, dhe më pas 
pjesëmarrësit dhanë rekomandime për hapat që duhet të ndërmirren 
më tutje.  
     “Aplikimi i kësaj lënde është shumë i nevojshëm, mirëpo duhet të 
ketë kuadro të kualifikuar, të cilët duhet të trajnohen enkas për këtë. 
Ka mungesë të njohurive të këtyre çështjeve. Pse jo edhe të jetë si lëndë 
zgjedhore nga klasa e tretë ose e katërt,” u shpreh Veton Uka, nga 
Drejtoria e Shëndetësisë. 
     Në bazë të këtyre rekomandimeve u përpilua një strategji avokuese 
e cila do të përdoret si plan i qëndrueshmërisë së kësaj iniciative për të 
vazhduar avokimin në vitet në vazhdim, ndoshta edhe në komuna të 
tjera. Kjo iniciativë u mbështet nga Fondi i Grave të Kosovës me grantin 
në partnership për ndryshim me vlerë prej 8,000€.  
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Përmbledhja e granteve që janë dhënë 
gjatë vitit 2014: 
 
Organizata Emri i iniciativës Vendi Shuma 

Raundi 4    

Shoqata 
Iniciativa e 
Grave 

Një mundësi e re drejtë 
avancimit për punësim 
 

Dragash 3,000 €  

Hendifer Femra e shendosh familja 
e lumtur 

Ferizaj 2,630 € 

Shoqata 
për 
Edukimin 
dhe 
Përkujdesje
n e Familjes 

 
Sa me i vetedijesuar, me 
pak i rrezikuar                        
 

Gjakovë 2,390 € 

Organizata 
e 
Personave 
me Distrofi 
Muskulare 
të Kosovës 

Hapi im - sfida ime 
 

Prizren 2,700 € 

Gruaja 
Bashkëkoh
ore 

Ndihmo sot për një të 
ardhme më të mirë të 
grave dhe vajzave 
 

Prizren 2,155 € 

Alma Identifikimi dhe fuqizimi 
ekonomik i grave në dy 
bashkësi lokale të Pejës 
 

Pejë 2,854 € 

Gora Fuqizimi ekonomik i grave 
nga komuniteti goran 
 

Prishtinë
/Dragash 

2,780 € 

Raundi 5 
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Shqiponjat 
e Dardanës 

Të thyhet heshtja, për 
pozitën e gruas në 
Komunën e Graçanicës 
 

Kishnicë/
Gracanic
ë 

2,804 € 

Fondacioni 
për Edukim 
dhe 
Zhvillim 

Organizimi dhe 
bashkëpunimi ndëretnik i 
grave në Novobërdë 
 

Novobër
dë 

2,665 € 

Vita-Jeta  
MBROJTJA Mbrojta 
Shëndetësore e grusas në 

periudhën e tretë të jetës. 
Osteoporoza te gratë e 
moshës postmenopauzale 
 

Prishtinë 2,812 € 

Shoqata e 
Gruas 
Violetë 

Lidere e arsimit në 
komunitetin tim 
 

Barilevë/
Prishtinë 

2,780 € 

Partners 
Kosova  

Avokimi i grave për 
barazinë gjinore, të drejtat 
e tyre pronësore dhe të 
trashëgimisë 

Prishtinë 2,880 € 

Shoqata e 
Juristeve 
Norma 

Barazia Gjinore në të 
drejtën për të trashëguar 
 

Prishtinë 2,810 € 

Femrat 
Aktive të 
Gjakovës 
(FAGj) 

Implementimi i ligjit për 
mbrojtje nga dhuna ne 
familje                                       
 

Gjakovë  2,780 € 

Femra 
Vizionare e 
Shekullit 
XXI 

Lufta kunder kancerit Has, 
Gjakove 

€2,885 

Raundi 6 

OJQ Bliri Permisimin e qasjes së 
grave në kujdesin 
shendetsor cilësorë 

Drenas 2,957 € 



 

58 

 

OJQ Dora 
Dorës 

Zhvillimi i Politikave 
Gjinore në Komunën e 
Prizrenit 

Prizren 3,000 € 

Shoqata 
Iniciativa e 
Grave 

Femra e Sharrit synon 
inetegrimin në jetën 
shoqërore –politike 

Dragash 3,000 € 

Luna Parandalimi është kyç për 
shëndetin: ekzaminimi i 
rregullt mjekësor  shpëton 
jetë 
 

Prilluzhë
/Vushtrri 

2,410 € 

Qendra për 
Promovimi
n e të 
Drejtave të 
Grave 

Identifikimi i rasteve të 
dhunimit gjatë luftës në 
komunën e Skenderajt 
 

Drenas 3,000 € 

OJQ Dera 
e Hapur 
dhe OJQ 
Ruka Ruci  

Fuqizimi i grave të 
cenueshme përmes 
njohurive dhe 
ndërgjegjësimit mbi Ligjin 
për Barazi Gjinore, Ligji 
Nr.2004 / 2. 

Prishtinë
/Fushë 
Kosovë 
(Uglare) 

8,000 € 

Shoqata 
për 
Edukimin 
dhe 
Përkujdesje
n e Familjes 
dhe OJQ 
Gruaja 
Hyjnore  

Vetëdijësohu për një jetë 
më të mire 

Gjakovë/
Gjilan 

8,000 € 

Qendra e 
Gruas 
“Ato” 

Përfshirja e grave (dhe 
burrave) në komunitet për 
të avokuar në komunë që 
t’iu sigurohet transporti 
falas të gjithë fëmijëve për 
arsimimin e detyrueshëm 

Vushtrri 2,850 € 
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Shoqata e 
Femrave të 
Shurdhëra 
– Prizren 

Aktivizimi i gruas për 
ruajtjen e shendetit 

Prizren 2,600 € 

Shoqata 
Ndërkomu
nale e të 
Verbërve – 
Prizren 

Implementimi i Ligjit per 
personat e Verber 

Prizren 2,620 € 

OJQ Top 
Radio 

Lirimi nga Taksat 
komunale per bizneset e 
reja te grave dhe vajzave 

Gjakovë 3,000 € 

OJQ 
Venera  

Dhuna ndaj femrave nuk 
eshte çeshtje familjare 

Pejë 2,467 € 
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Rrjeti i Grupeve të Grave të Kosovës 
Rr. Hajdar Dushi C-2 II/8 
10000 Prishtinë, Kosovë 

+381 (0) 38 245 850  
www.womensnetwork.org 
info@womensnetwork.org 

Faqja e Facebook-ut 

http://www.womensnetwork.org/
mailto:info@womensnetwork.org
http://www.facebook.com/pages/Kosova-Womens-Network/128138803913145?ref=ts&fref=ts

