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LETRA E KRYETARES SË BORDIT TË RrGGK  
 

Të nderuara OJQ anëtare dhe staf i Rrjetit, 
 
Edhe një vit të suksesshëm po e lëmë mbrapa vetës me krenari. 

Nevojat dhe interesat e grave dhe vajzave janë natyrisht të ndryshueshme 
dhe kanë evoluar me kohën por edhe Rrjeti ka arritur të realizojë një 
përcjellje të vazhdueshme të këtyre nevojave. Si një grup i ndryshueshëm 
por edhe në nevojë, që të përfaqësohet në proceset e ndryshme 
vendimmarrëse, besoj se Rrjeti ia ka dalë denjësisht edhe këtë vit të jetë 
pranë grave dhe vajzave dhe të i transmetojë këto nevoja më së miri. Me 
transparencë, llogaridhënie dhe debat të vazhdueshëm,  Rrjeti mbetet një 
zë i denjë i nevojave të grave dhe vajzave dhe grupeve tjera më të 
ndjeshme, përfshirë këtu edhe komunitetin jo-shumicë.  

Por, ende mbesin mjaft sfida. Megjithatë, do të doja të ktheheshim 
në disa prej sukseseve që i lamë pas që shënuan vitin 2015. Edhe këtë vit 
Rrjeti ka vazhduar të përkrah Fondin e Grave të Kosovës, një fond i cili iu ka ofruar mundësinë grave në të 
gjitha nivelet sikurse në zona rurale, por edhe qytete që të ndihet zëri i grave të cilat shpesh harrohen në 
procese vendimmarrëse në nivelin lokal dhe atë qendror. Shumë organizata të grave nuk kishin mundësi të 
organizonin aktivitetet e tyre, në mungesë të  
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fondeve bazike që do të ndihmonte punën e tyre. Sot, ato OJQ kanë arritur ta bëjnë këtë nëpërmjet 
menaxhimit të mirëfilltë të Fondit nga ana e Rrjetit, si dhe vazhdimit të përkrahjes nga një numër i donatorëve, 
dhe ofrimin e vazhdueshëm të besimit në punën e Rrjetit. 

Poashtu, për herë të parë në Kosovë, kemi një planifikim dhe analizë të buxhetit nga aspekti gjinor si në 
nivelin lokal ashtu edhe në atë qendror. Falë angazhimit direkt të stafit dhe anëtareve të Rrjetit, është ofruar 
një alternativë paksa më ndryshe që vendimmarrësit në Kosovë, [që fatkeqësisht ende vazhdojnë të janë në 
shumicë burra dhe jo shpesh të kuptueshëm për nevojat dhe interesat e grave dhe vajzave], të kenë mundësinë 
të shohin dhe kuptojnë se si po bëhet shpërndarja e resurseve të parave tona si taksapagues, si dhe sesi po 
shpërndahet buxheti në nivelin lokal dhe qendror për burrat dhe gratë. Sepse, nëse kemi shpërndarje të 
barabartë të këtyre resurseve, do të kemi edhe zhvillim të barabartë.  

Këto ndryshime sado të vogla që mund të na duken, janë në fakt veprime që Rrjeti i ka promovuar dhe 
kërkuar për një kohë të gjatë. Si në shembullin e zgjedhjes së fundit të qeverisë kanadeze ku është treguar se 
një ndarje e barabartë dhe qeverisje 50:50 gra dhe burra, tregon shkallën e zhvillimit të një shoqërie të shekullit 
21; ne tani e kemi Ligjin për Barazi Gjinore që promovon pjesëmarrjen e barabartë edhe në Kosovë, dhe Rrjeti 
do të vazhdon ta përkrahë dhe promovon zbatimin dhe përdorimin sa më të gjerë të Ligjit.   

Dhe së fundi besoj që Rrjeti edhe këtë vit ka treguar se kur ka strategji të qartë, punë dhe vizion, atëherë 
ka edhe udhë-përshkrim të suksesshëm. Por ne kemi edhe shumë për çka të shqetësohemi. Në rolin 
mbikëqyrës që kemi për realizimin e të drejtave të grave dhe vajzave, por edhe grupeve të ndjeshme si djemve 
të rinj dhe të të moshuarve, Rrjeti ka vazhduar të mbledh, avokon dhe hulumton me fakte pozitën jo të mirë 
të viktimave të dhunës në baza gjinore. Për më tepër, për të ofruar një pasqyrë reale të gjendjes së viktimave 
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të dhunës, Rrjeti ka botuar raportin gjithëpërfshirës dhe bazik lidhur me incidencën dhe qëndrimet mbi dhunën 
në familje nga ana e institucioneve të Kosovës. Me avokim të bazuar në fakte, Rrjeti ka vazhduar të kërkojë 
drejtësi për viktimat që sot nuk janë më me ne, për shkak te drejtësisë së vonuar, dhe andaj të mohuar sikurse 
në rastin e Zejnepe Zejnullahu nga Suhareka e cila u vra nga bashkëshorti i saj, dhe vajzës së saj e cila u plagos 
duke e mbrojtur nënën e saj!  Shpresojmë se kjo drejtësi nuk do të vonohet më, dhe do të kemi përgjigje 
institucionale me kohë, si dhe dënime adekuate në përputhshmëri me Ligjin. Sepse, nuk ka më arsyetime për 
të mos zbatuar ligjin dhe për të mos ofruar shanse të barabarta për rritjen dhe zhvillimin e sigurt të djemve dhe 
vajzave!  

Me moton që të ndërtojmë një shoqëri ku gratë dhe vajzat e reja, dhe grupet e ndjeshme do të kenë 
mundësinë të realizojnë potencialin e tyre të plotë dhe të japin kontributin e tyre për një shpërndarje më të 
barabartë të resurseve shoqërore, do të arrijmë të jetojmë në një vend më përfaqësues dhe demokratik.  

Ju dëshiroj punë të përgjegjshme dhe suksese në vitin që po vjen, me dëshirën që motoja e jonë të bëhet 
realitet.  

 
 
Ariana Qosaj-Mustafa  
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HYRJE 
 

Vizioni i RrGGK 
Rrjeti i Grupeve të Grave të Kosovës (RrGGK) parasheh që në shtetin e Kosovës gratë dhe burrat të jenë të 
barabartë dhe të kenë mundësi të barabarta për arsimim, punësim, pjesëmarrje në politikë, kujdes shëndetësor 
dhe një jetë pa dhunë. 
 

Misioni i RrGGK 
Misioni i rrjetit është që të përkrahë, të mbrojë dhe të promovojë të drejtat dhe interesat e grave dhe vajzave 
në tërë Kosovën, pavarësisht nga bindjet e tyre politike, feja, mosha, niveli i arsimimit, orientimi seksual dhe 
aftësitë. RrGGK përmbush misionin e saj përmes shkëmbimit të përvojave dhe informatave, partneriteteve 
dhe rrjetëzimeve, hulumtimeve, avokimit dhe të shërbimeve. 
 

Strategjia e RrGGK 
për të përmbushur vizionin dhe misionin e saj, RrGGK ka hartuar Strategjinë për periudhën 2015-2018 (të cilën 
mund ta gjeni në uebfaqen tonë). Qëllimi i kësaj strategjie është që të drejtojë punën e RrGGK-së gjatë kësaj 
periudhe. Strategjia është përpiluar në vitin 2014 me të dhëna nga organizatat anëtare të rrjetit, bordi drejtues, 
partnerët dhe palët tjera relevante. Kjo strategji e RrGGK-së është e ndarë në pesë fusha programatike: I) 
Ngritja e kapaciteteve të RrGGK; II) Gratë në politikë dhe vendim-marrje; III) Shëndeti i grave; IV) Dhuna në 
familje dhe trafikimi; dhe V) Fuqizimi ekonomik i grave. 
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Rreth Raportit Vjetor të RrGGK 
Çdo vit Rrjeti raporton te anëtaret e veta, te partnerët dhe miqtë lidhur me përparimin që është bërë drejt 
arritjes së objektivave strategjike. Ky raport f përmban informata lidhur me aktivitetet e RrGGK nga 1 janari 
deri më 31 dhjetor të vitit 2015. Ky raport është i ndarë në pesë pjesë në të cilat përfshihen objektivat afatgjata 
të rrjetit: 
 

 Ngritja e kapacitetit të programit të RrGGK-së 

 Gratë në Politikë dhe Vendimmarrje    

 Të Drejtat e Grave në Kujdesin Shëndetësor 

 Programi kundër Dhunës në Baza Gjinore    

 Fuqimizimi Ekonomik i Grave 
 
 

Në këtë raport, prezantohen të arriturat dhe rezultatet për vitin 2015, lidhur me secilin nga këto programe. 
Çdo pjesë e tij përmban informata lidhur me progresin e bërë drejt çdo rezultati të pritur (nën-titujt me fontin 
bold) dhe rezultati (nën-titujt me fontin italic). Gjithashtu, reflekton të arriturat në Strategjinë 2015-2018. 
Raporti gjithashtu përmban informata rreth buxhetit, mbështetësve, Bordit të Drejtorëve, Bordit 
Këshillëdhënës, stafit, praktikanteve, vullnetareve, anëtareve dhe përfituesve të granteve.  
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NGRITJA E KAPACITETEVE TË RrGGK 
 

Qëllimi kryesor i programit për ngritjen e kapaciteteve të RrGGK është që: të egzistojë një lëvizje e 
qëndrueshme e grave në Kosovë. Një indikatorë që tregon se RrGGK ka bërë progres në arritjen e këtij 
qëllimi është fakti që zbatimi i Strategjisë së RrGGK për vitet 2015-2018 është rritur nga 0% në 60%, 
bazuar në indikatorët për vitin 2015.  
    Më tutje, numri i anëtarëve individual të RrGGK-së është rritur nga 36 në 38; si dhe vajzat e djemtë 
kanë ndërmarrë iniciativa për mbështetjen e lëvizjes, duke treguar që gjeneratat e ardhshme kanë 
kapacitete që të vazhdojnë këtë lëvizje. RrGGK dhe anëtaret e Lobit për Barazi Gjinore në Kosovë kanë 
qenë aktive edhe këtë vit. Në vitin 2015, RrGGK kishte qëllimet dhe rezultatet e mëposhtme, të cilat 
kontribuan në arritjen e këtij qëllimi kryesor, siç është paraparë me Strategjinë tonë.  

 

Solidariteti në mes të organizatave të grave në Kosovë është rritur 
Përvoja e RrGGK-së tregon që përkrahja dhe ruajtja e solidaritetit në mes të organizatave të grave janë 
vendimtare për ndërtimin e një lëvizjeje të qëndrueshme të grave, që nuk bëhet pre e përgojimeve apo 
që konkurrenca nuk ia minon përpjekjet drejt qëllimeve të përbashkëta. RrGGK ka shënuar progres drejt 
arritjes së këtij rezultati përmes arritjes së rezultateve të pritshme të shënuara më poshtë. 
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Anëtaret e RrGGK të informuara për nismat e anëtareve tjera, aktivitetet e RrGGK, 
mundësitë e financimit dhe informacione të tjera  
 

RrGGK ka organizuar pesë takime të rregullta dymujore të anëtareve, përmes të cilave 363 anëtare, 
partnerë dhe përkrahës të ndryshëm kanë shkëmbyer informata; u organizuan së paku nëntë iniciativa të 
përbashkëta; dhe u informuan për aktivitetet që po zhvilloheshin në vazhdimësi nga RrGGK dhe nga 
organizatat tjera. Gjatë takimeve, anëtaret e RrGGK-së luajtën rol të rëndësishëm në bashkëpunimin drejt 
zbatimit të strategjisë së RrGGK-së, si dhe në monitorimin dhe vlerësimin e punës së RrGGK-së.  
 
Më shumë vajza të reja aktiviste të përfshira në RrGGK, FemACT  
 

RrGGK rregullisht ka postuar në faqen e Facebook-ut të FemACT dhe është munduar të përfshijë vajza 

dhe djem në aktivitetet në nivel lokal dhe qendror. RrGGK ka ofruar punë praktike për dhjetë vajza. Kjo 

iu ka dhënë atyre mundësinë që si pjesë e lëvizjes së grave në Kosovë, të aftësohen në organizim dhe 

avokim. 
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Forcimi i mirëkuptimit ndëretnik dhe bashkëpunimi ndërmjet individëve dhe 
grupeve të shoqërisë civile në Kosovë dhe Serbi  
 

RrGGK ka vazhduar përkrahjen e Gjykatës së Grave, përfshirë edhe përkrahjen për pjesëmarrjen e pesë 
grave kosovare në Gjykatën e Grave në Sarajevë, për të dëshmuar. Kjo u financua nga Heart and Hand 
Foundation përmes RrGGK-së; UN Women mbështeti drejtëpërdrejtë blerjen e biletave për 
pjesëmarrëset. RrGGK, e përkrahur nga Kvinna till Kvinna e Suedisë, poashtu ka vazhduar rrjetëzimin 
rajonal, veçanërisht lidhur me procesin e anëtarësimit të Kosovës në Bashkimin Evropian.  
     RrGGK poashtu ka kontribuar në mirëkuptimin dhe bashkëpunimin ndëretnik përmes Iniciativës së 
Historisë Gojore të Kosovës, që është një arkiv në internet i historive jetësore të kosovarëve të ndryshëm. 
Faqja e internetit të Iniciativës së Historisë Gojore (http://oralhistorykosovo.org/), përmban intervista 
të xhiruara; transkripta në gjuhën angleze, shqipe dhe serbe; rrëfime të shkurta; dhe fotografi që paraqesin 
jetën e përditshme të personave kosovarë të intervistuar. 
     Ajo synon të zgjerojë spektrin e historisë së Kosovës përtej luftës së fundit, duke treguar historitë dhe 
përvojat e përditshme jetësore të grave dhe burrave të ndryshëm. Këtë vit arkivi u pasurua edhe me 27 
intervista të reja të kosovarëve, duke përfshirë gratë që ishin aktiviste apo mësuese që prej Luftës së Dytë 
Botërore. Si dhe  transkripta shtesë janë publikuar në internet në gjuhën shqipe, serbe dhe angleze. U 
shkëmbyen përvoja dhe u zgjerua bashkëpunim me studiues, akademikë dhe përfaqësues të shoqërisë 
civile në Serbi të cilët kanë kontribuar në zgjerimin e arkivit, veçanërisht në gjuhën serbe. Kjo mund të 
kontribuojë në mirëkuptimin ndëretnik të përvojave të ndryshme të jetuara nga njerëzit në Kosovë. 
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Në bashkëpunim me Programin për Studime dhe Hulumtime Gjinore të Universitetit të Prishtinës, kjo 
Iniciativë organizoi punëtorinë dy ditore për studentë mbi metodologjinë e historisë gojore. Hulumtimi këtë vit 
u fokusua në Luftën e Dytë Botërore, ku kishin mundësinë të kontribuonin edhe studentët. Më pas, në shtator, 
në bashkëpunim me Programin për Studime dhe Hulumtime Gjinore, Forumin ZDF dhe Alter Habitus, kjo 
iniciativë organizoi një konferencë dyditore lidhur me memorien kolektive në Prishtinë, ku u prezantua 
hulumtimi. Historiani ndërkombëtarisht i njohur i historisë gojore, Dr. Alessandro Portelli, poashtu mbajti një 
ligjëratë dhe kurs në Prishtinë.  

E nisur fillimisht si një bashkëpunim kryesisht vullnetarë në mes të RrGGK-së dhe New School for Public 
Engagement në New York, kjo Iniciativë u mbështet edhe nga përkrahës individual, dhe më pas nga  
National Endowment for Democracy dhe Forumi ZFD prej vitit 2015. Në korrik, Iniciativa e Historisë Gojore 
u regjistrua si një shoqatë e pavarur. Nga viti 2016, ajo do ta vazhdojë punën në mënyrë të pavarur.  

RrGGK poashtu ka ofruar mundësi për bashkëpunim ndëretnik përmes organizatave që kanë pranuar 
grante përmes Fondit të Grave të Kosovës: Shoqata e Grave të Mitrovicës për të Drejtat e Njeriut (MWAHR), 
me staf të përbërë nga persona të etniciteteve të ndryshme (shqiptarë, serb dhe boshnjakë) ka bashkëpunuar 
për të thyer stereotipet për gratë në politikë dhe poashtu për të përkrahur pjesëmarrjen e grave në procese 
vendimmarrëse në Mitrovicën e Veriut, Zveçan, Leposaviq dhe Zubin Potok. Si rezultat, ato së bashku krijuan 
Rrjetin e Grupeve të Grave Asambleiste. Një tjetër shembull është edhe bashkëpunimi i suksesshëm në mes 
të OJQ Dera e Hapur dhe Ruka Ruci, të cilat janë duke zbatuar iniciativën e tyre të dytë të përbashkët, për 
fuqizimin e grave shqiptare dhe serbe nga fshatrat e Prishtinës, duke i mbledhur ato së bashku dhe duke iu 
mësuar aftësi lidhur me avokimin për çështjet që ato i konsiderojnë prioritare.  
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Është përmirësuar kapaciteti organizativ i RrGGK dhe anëtareve të saj drejt avokimit 
dhe qëndrueshmërisë afatgjate të rrjetit 
 

Një lëvizje e qëndrueshme e grave nuk mund të ekzistojë pa anëtaret e saj që e mbajnë gjallë lëvizjen. Prandaj, 
RrGGK vazhdimisht mbështetë anëtaret e saj në avancimin e kapaciteteve të tyre. Punëtoritë, sesionet e 
mentorimit dhe Fondi i Grave të Kosovës kanë përkrahur anëtaret e RrGGK-së në avancimin e organizatave 
të tyre.  
 
Puna e RrGGK dhe e anëtareve të saj më e promovuar tek partnerët potencial, tek 
aktivistet e grave në mbarë botën dhe tek përkrahësit potencial  
 

RrGGK rregullisht ka 
promovuar punën e anëtareve 
të saj në faqen e internetit të 
RrGGK-së, faqen e Facebook-
ut, dhe buletinin elektronik 
mujor Zëri i Grave Kosovare. 
RrGGK ka rritur numrin e 
ndjekësve në Facebook nga 
3,995 sa ishin në vitin 2014 në 
5,595 në vitin 2015.  Faqja FemACT e RrGGK-së në  Facebook ka 853 ndjekës. RrGGK gjithashtu menaxhon 

Grafiku 1. Ndjekësit e faqes së RrGGK në Facebook  
gjatë vitit 2015, sipas moshës dhe gjinisë 

Gra  

Burra 
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faqen e Lobit për Barazi Gjinore [Lobby for Gender Equality] që tani ka 997 ndjekës. RrGGK tashmë është 
aktive edhe në rrjetet tjera sociale përfshirë Twitter (ku ka 360 ndjekës) dhe Instagram (500 ndjekës).   

Në janar të vitit 2015, RrGGK ka ndryshuar mënyrën se si e kalkulon përdorimin e uebfaqes. Këtë vit 
RrGGK ka pasur 6,517 vizitorë të faqeve; 2,256 sesione; dhe 1,605 përdorues.  

 
RrGGK rregullisht ka shkruar artikuj për anëtaret e saj në buletinin tonë mujor Zëri i Grave Kosovare, i cili 

lexohet nga qindra njerëz nëpër botë. RrGGK poashtu ka dërguar 27 kumtesa për media gjatë vitit 2015:  
 
1. RrGGK reagon ndaj gjuhës së urrejtjes të përdour nga z. Jabllanoviq (16 janar)  
2. Lobi për Barazi Gjinore i bashkangjitet protestës së shoqatës “Thirrjet e Nënave” (23 janar) 
3. RrGGK dënon dhunën që ndodhi pas përfundimit të protestës mbarëpopullore të 24 janarit (26 janar) 
4. RrGGK dënon dhunën e policisë të ushtruar sot ndaj protestuesve paqësor (27 janar) 
5. Marshimi One Billion Rising (Një Miliardë në Këmbë) (13 shkurt)  
6. RrGGK reagon ndaj komenteve të Ministrit për Zhvillim Ekonomik, Blerand Stavileci (27 shkurt) 
7. RrGGK uron Arbana Xharrën për çmimin “Gra të Guximshme” (6 mars) 
8. RrGGK kërkon hetimin e rastit skandaloz në Klinikën Obstetrike Gjinekologjike të QKUK-së (6 mars) 
9. RrGGK dënon portretizimin e grave, vajzave dhe fëmijëve nga mediat online në Kosovë (7 mars) 

10. RrGGK uron Nënkryetaren e posazgjedhur në Kuvendin e Kosovës, zn. Aida Dërguti (12 mars) 
11. RrGGK reagon mbi ribotimin e tekstit universitar të “Kriminalistikës” (22 prill) 
12. Vazhdon mbledhja e fustanave dhe fundeve si kontribut për instalacionin artistik “Mendoj për ty” (27 maj)  
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13. Ligji i ri i Kosovës për Barazi Gjinore: Të mirat, të kqijat, të diskutueshme (5 dhe 6 gusht) 
14. Letër e hapur: RrGGK shpreh shqetësimin e thellë lidhur me ri-traumatizimin e pamëshirshëm të banorëve 

të Krushës së Vogël, në radhë të parë të grave, nga ana e EULEX-it (27 gusht) 
15. RrGGK dhe LBGj dënojnë rëndë kërcënimin me jetë të Zn. Kusari - Lila (30 shtator) 
16. RrGGK kërkon drejtësi për krimin në Therandë (25 tetor) 
17. RrGGK dënon faktin që gratë deputete tolerojnë fjalorin diskriminues në Kuvendin e Kosovës (27 tetor)  
18. Ftohen qytetarët të kontribuojnë në Ligjin e ri të Punës përmes një hulumtimi shumë të rëndësishëm (28 

tetor) 
19. Fillon Konferenca Regjionale “Freja Forum 2015” (6 nëntor) 
20. RrGGK dhe LBGj dënojnë rëndë kidnapimin e vajzës së deputetes Emilija Redžepi (10 nëntor) 
21. 14 organizata të grave marrin grante nga Raundi i tetë i Fondit të Grave të Kosovës (18 nëntor) 
22. RrGGK kundërshton vendimin e Ministrisë së Drejtësisë për ndërtimin e burgut brenda Repartit të 

Gjinekologjisë në QKUK (19 nëntor) 
23. RrGGK do të publikojë raportin e ri mbi dhunën në familje: “Mjaft më me arsyetime (20 nëntor)   
24. RrGGK publikon raportin e ri mbi dhunën në familje: “Mjaft më me arsyetime (23 nëntor)  
25.  RrGGK publikon raportin e ri “Buxhetimi drejt Mirëqenies Sociale” (3 dhjetor) 
26. RrGGK organizon Kuvendin Vjetor të 13-të të Anëtareve (18 dhjetor) 
27. RrGGK mbajti Kuvendin Vjetor të 13-të të Anëtareve RrGGK dhe Lobi për Barazi Gjinore në Kosovë 

kërkojnë zbardhjen e rastit të gjetjes së trupit të pajetë të Donjeta Pajazitit, dhe solidarizohen me familjen 
e saj dhe me qytetarët e Deçanit (19 dhjetor) 
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RrGGK është përpjekur që të gjitha publikimet dhe shumë prej informatave të publikuara në internet 
(shpeshherë edhe me mungesë të fondeve për përkthim) t’i ketë në dispozicion në tri gjuhë: shqip, anglisht dhe 
serbisht.  
 
Anëtaret e RrGGK aftësohen për të ngritur fonde, për të planifikuar në mënyrë më 
efektive, për të udhëhequr organizata dhe për të ndërmarrë iniciativa më efektive 
avokuese 
 

Duke u bazuar në të arriturat e viteve paraprake, RrGGK, përmes Fondit të Grave të Kosovës ka vazhduar të 
përkrahë organizatat e veta anëtare në zhvillimin e kapaciteteve të tyre për ngritje të fondeve, planifikim dhe 
avokim. Organizatat anëtare të RrGGK-së janë aftësuar të përpilojnë strategji efektive të avokimit; të krijojnë 
partneritete për ndryshim; të dizajnojnë materiale promovuese; të përfshijnë përspektiven gjinore në politika 
publike; dhe të përdorin teknologjinë informative dhe të komunikimit (TIK). Disa organizata kanë sfiduar vetën 
duke zhvilluar për herë të parë hulumtim, duke i analizuar të dhënat e hulumtimit, dhe duke i prezantuar të 
gjeturat e tyre tek palët e ndryshme të interesit. Kjo iu ka mundësuar atyre që të avokojnë në mënyrë më 
profesionale dhe duke u bazuar në fakte.  
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Këtë vit, përmes Fondit të 
Grave të Kosovës, RrGGK 
ndau 20 grante. Prej tyre, 
nëntë Grante në Partneritet 
për Ndryshim (deri më 8,000 
€) iu ndanë 18 organizatave që 
punuan në partneritet dhe 11 
Grante Avokimi Individual 
(deri në 3,000 €) iu ndanë 
organizatave individualisht. 
Grantet në Partneritet për 
Ndryshim kanë rritur 
bashkëpunimin në mes të 
organizatave anëtare, duke iu mundësuar organizatave nga rajone të ndryshme të Kosovës t’i bashkojnë forcat 
dhe të përforcojnë iniciativat e tyre duke avokuar së bashku. Për shembull, Artpolis dhe organizata Femrat 
Aktive të Gjakovës kanë përpiluar strategji të përbashkët avokuese për të shtyer përpara procesin e ndërtimit 
të mekanizmave kundër ngacmimeve seksulate në Universitetin e Prishtinës dhe atë të Gjakovës. 

Mbështetësit kryesor të Fondit të Grave të Kosovës për këtë vit ishin Austrian Development Agency 
(ADA) dhe Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, të cilët kontribuan me vlerën 97,683 €. 

Gjatë vitit 2015, RrGGK i ndau anëtarëve të saj 20 grante përmes FGK,  
në vlerë prej  97,682.95€. 

http://www.entwicklung.at/en/
http://www.entwicklung.at/en/
http://eeas.europa.eu/delegations/kosovo/index_en.htm
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Nga vjeshta e vitit 2012 deri me 31 dhjetor 2015, si rezultat i këtyre iniciativave kanë përfituar 8,084 
persona, përfshirë personat me aftësi të kufizuara, personat nga zonat rurale, personat e etnive të ndryshme 
(turq, goranë, serbë, romë, ashkali, egjiptianë, boshnjakë dhe shqiptarë), të rinjë dhe pensionerë. 

Në vitin 2015, stafi i RrGGK ka ofruar 226 sesione mentorimi dhe ka pasur 410 kontakte me organizatat 
përfituese të Fondit të Grave të Kosovës. Komisioni për Shqyrtimin e Granteve, i përbërë prej 7 anëtarëve, 
poashtu ka kontribuar në avancimin e kapaciteteve të anëtareve, duke shqyrtuar secilin aplikacion dhe duke 
dhënë këshilla praktike. Kjo ka ndihmuar anëtaret e RrGGK që të dorëzojnë aplikacione më të forta tek Fondi 
i Grave të Kosovës, si dhe tek donatorë të tjerë. Së paku gjashtë organizata anëtare kanë aplikuar tek donatorë 
tjerë dhe pesë prej tyre kanë fituar mbështetje financiare për iniciativat e tyre. 

Më tutje, deri më 30 nëntor, anëtaret e RrGGK-së të mbështetura nga Fondi i Grave të Kosovës, kanë 
arritur këto rezultate gjatë vitit 2015:  

 
• Partners Center for Conflict Management, Partners-Kosova i kanë informuar 60 gra, burra, vajza dhe 

djem nga Rahoveci dhe Malisheva se si të avokojnë për të drejtat e grave në ndarjen e pronës dhe 
trashëgimisë. Si rezultat, një grua nga Malisheva ka marrë guximin që ta dërgojë çështjen në gjyq duke i 
ndjekur të gjitha procedurat e rregullta gjyqësore.  

• Fondacioni për Edukim dhe Zhvillim, ka mbledhur 13 gra shqiptare dhe serbe, duke i mësuar se si të 
avokojnë së bashku për çështjet e tyre më prioritare. Trajnimi iu mësoi atyre aftësitë që iu nevoiteshin 
që të avokojnë tek Kryetari i Komunës së Novobërdës për tri çështje: 1) që kiosku i vendosur në 
qendrën turistiko-informative në Novobërdë (nga projekti i kaluar i FEZH i mbështetur nga FGK), të 
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ri-vendoset dhe ri-hapet afër ndërtesës së Komunës; 2) që Kryqi i Kuq të jetë më transparent në 
aktivitetet e tyre; dhe 3) të organizohen të paktën dy takime për të drejtat e grave në ndarjen e pronës 
dhe trashëgimisë, me ndihmën e komunës. Ata po presin që këto çështje të adresohen.  

• Organizata Psikoterapeutët në Veprim ju ofroi 156 vajzave dhe 66 djemve nga Gjilani mësime se si të 
identifikojnë një situatë të mundshme të trafikimit dhe se si t’i shmangin situatat e rrezikshme të të qenit 
viktimë e trafikimit. Organizata gjithashtu ka avokuar dhe ka ngritur vetëdijen e institucioneve të 
qeverisjes lokale në Gjilan për nevojën egzistuese për rritjen e masave parandaluese me qëllim të 
mbrojtjes së qytetarëve, veçanërisht të të rinjëve, nga trafikimi.  

• Komiteti i Grave të Verbëra të Kosovës ka informuar 56 persona për të drejtat e personave të verbër 
për transport falas, sipas Nenit 13 të Ligjit për Personat e Verbër. Si rezultat, KGVK dhe anëtarët e saj 
për herë të parë janë takuar me gratë deputete dhe asambleistet e Prishtinës, me ç’rast kanë kërkuar 
mbështetje prej tyre në zbatimin e këtij neni. Gratë politikane janë zotuar që do t’i mbështesin gratë e 
verbëra. Organizata gjithashtu ka avokuar me sukses tek Kryetari i Komunës të Prishtinës që autobusët 
e trafikut urban që do të blihen në vitin 2015 t’i plotësojnë nevojat e personave me nevoja të veçanta. 
Kryetari i Komunës së Prishtinës ju ka premtuar që kërkesat e tyre do të merren parasysh. Hapi i parë 
i bërë në këtë drejtim deri më sot është krijimi i shtigjeve të veçanta për personat e verbër në disa 
trotuare, gjë që ka ndodhur për herë të parë në Prishtinë.  

• Shoqata e Grave të Mitrovicës për të Drejtat e Njeriut informoi 35 gra dhe nëntë burra nga Mitrovica 
Veriore për rëndësinë e pjesëmarrjes së grave në proceset politike. Për të përforcuar bashkëpunimin 
në mes të grave politikane, ato krijuan Grupet e Grave Asambleiste në katër komuna të Mitrovicës së 
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Veriut dhe më pas krijuan Rrjetin e Grupeve të Grave Asambleiste. Në këtë mënyrë, gratë politikane 
atje, mund t’i bashkojnë forcat dhe të punojnë së bashku në mbrojtjen e të drejtave të grave. Kjo 
organizatë poashtu ka avokuar për krijimin e zyrave për Barazi Gjinore në këto katër komuna.  

• Qendra për Zhvillim Rural ka avokuar tek Komuna e Novobërdës që gratë nga ky rajon të përfitojnë 
grante për biznes.  

• Ruka Ruci dhe Dera e Hapur kanë krijuar 6 grupe të grave të komunitetit shqiptarë dhe serb nga tre 
fshatra të Komunës së Prishtinës dhe tre fshatra të Komunës së Graçanicës. Këto grupe kanë 
identifikuar disa çështje të një rëndësie të madhe për gratë që jetojnë në këto vende dhe poashtu janë 
takuar me përfaqësues të departamenteve të komunave të Prishtinës dhe Graçanicës, ku kishin 
mundësinë të mësonin për rolin e tyre. Këto takime poashtu kanë shërbyer për të diskutuar 
mekanizmat ekzistues të pjesëmarrjes dhe atë se si të forcohet bashkëpunimi i dyanshëm i grave mbi 
zhvillimin dhe zbatimin e politikave. Për më tepër, 450 gra nga këto fshatra përfituan nga sesionet 
vetëdijësuese mbi të drejtat e grave.  

• Shoqata Iniciativa e Grave për herë të parë ka kryer një hulumtim mbi çështjet e shëndetit të grave në 
Dragash, me 170 respondentë. Hulumtimi ka treguar se vetëm 15.29% e respondentëve kanë njohuri 
për Ligjin No. 04/L-125 mbi shëndetin. Kur u pyetën se çka do të ndryshonin në sistemin e 
shëndetësisë, respondentët i dhanë prioritet faktit që institucionet shëndetësore duhet të kenë furnizim 
të rregullt me medikamente mjekësore, standarte më të larta të higjienës, të punësojnë gra mjeke, të 
kenë kujdes shëndetësor etj. Shoqata Iniciativa e Grave prezantoi këto të dhëna tek institucionet lokale 
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në Komunën e Dragashit dhe ia dolën që të caktojnë një prezantim të këtyre të gjeturave dhe 
rekomandimeve në sesionin e ardhshëm të Asamblesë Komunale në Dragash. 

 
 Shtojca 1 përmban një listë të të gjitha granteve të ndara nga Fondi i Grave të Kosovës në vitin 2015 dhe 
arritjeve të tyre deri në këtë datë.  
 
Kapacitetet e stafit të RrGGK janë rritur 
RrGGK, gjatë vitit 2015, ka vazhduar të ofrojë mundësi për anëtaret e stafit të saj, që të ngrisin kapacitetet e 
tyre: 
1. Me 4-5 qershor, Nicole Farnsworth dhe Donjeta Morina morrën pjesë në punëtorinë dy-ditore mbi 

Indeksin e Barazisë Gjinore të BE-së, së bashku me institucionet e Kosovës. Pas një prezantimi të detajuar 
të Indeksit dhe metodologjisë së tij nga Instituti Evropian për Barazi Gjinore, pjesëmarrësit diskutuan hapat 
e mëtutjeshëm për zhvillimin e Indeksit në Kosovë.  

2. Me 5-9 tetor, Projekti Promovimi i Punësimit në Sektorin Privat (PPSE) në Kosovë mbajti trajnimin 
“Integrimi i përspektivës gjinore në zhvillimin e zingjirit të vlerës”, ku morri pjesë edhe Nertila Qarri – 
Gërguri, Koordinatore e Projektit. Trajnimi ofroi mjete për përfshirjen e aspekteve gjinore në analizën e 
zinxhirëve të vlerave dhe në hartimin e strategjive gjinore që rrisin fuqizimin dhe të ardhurat për të gjitha 
grupet e interesit. Kjo do të forcojë aftësitë e RrGGK-së që të përkrahë anëtaret e saj në fuqizimin 
ekonomik të grave në të ardhmen. 

http://ppse-kosovo.org/
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3. Me 21-22 tetor, Donjeta Berisha, Koordinatore për Marrëdhënie me Publikun, mori pjesë në Forumin e 
Stokholmit për Internetin (SIF), një forum ndërkombëtar i cili promovon dialogun dhe diskutimet lidhur me 
mënyrën se si qasja e lirë, e hapur, dhe e sigurt në internet, promovon dhe forcon të drejtat e njeriut kudo 
në botë. Diskutimet ndërlidheshin me ekonominë, teknologjinë, politikat dhe të drejtat e njeriut, me një 
theks të veçantë në barazinë gjinore.   

4. Në muajin nëntor të vitit 2015, Donjeta Morina, Koordinatore për Zhvillim të Kapaciteteve, mori pjesë në 
një punëtori një javore të organizuar nga Kvinna till Kvinna në Bruksel. Kjo punëtori ka përmirësuar aftësitë 
avokuese në nivel të BE-së. Ajo poashtu u takua me zyrtarë të ndryshëm në Bruksel për të avokuar për 
çështjet në Kosovë nga një përspektivë gjinore, përfshirë edhe përfaqësuesit e Drejtorisë së Përgjithshme 
për Fqinjësi dhe Negociata për Zgjerim (DG NEAR), të Shërbimit Evropian për Veprim të Jashtëm (EEAS), 
dhe të Komisionit për Punë të Jashtme të Parlamentit Evropian. 

5. Adelina Berisha morri pjesë në një punëtori për Rehabilitimin dhe Ri-integrimin e të mbijetuarve të dhunës 
në familje, që u organizua nga OSBE-ja.  

6. Shumica e anëtareve të stafit të RrGGK-së morrën pjesë në punëtorinë e RrGGK-së mbi përfshirjen e 
përspektives gjinore në dokumentet e politikave, si dhe kanë pranuar mentorim në ofrimin e komenteve 
në dokumentet e politikave para dhe pas trajnimit.  

7. Ekipet përkatëse të hulumtimit të RrGGK-së kanë marrë pjesë në trajnime mbi kornizën ligjore për dhunën 
në familje, ngacmimet seksuale dhe ligjin e punës, si dhe mbi etikën e hulumtimit me qenie njerëzore.  

8. Bazuar në përgjegjësitë e tyre, anëtaret e stafit të RrGGK kanë pranuar trajnim-gjatë-punës lidhur me: 
buxhetimin e përgjegjshëm gjinor, analizën e buxhetit, aftësitë intervistuese, shkrimin e koncept 
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dokumenteve (concept notes), shkrimin e raporteve, monitorimin dhe vlerësimin, metodat e hulumtimit, 
përzgjedhjen e mostrës, aftësitë e të folurit publik, dhe ndarjen e dokumenteve në internet.  
 
 

Është përmirësuar klima e financimit për organizatat për të drejtat e 
grave 
Edhe pse disa iniciativat avokuese mund të merren edhe në baza vullnetare, OShC-të e udhëhequra nga gratë 
ende kanë nevojë për burime të ndryshme në shumë aspekte të punës së tyre të rëndësishme. Aktivizmi i 
qëndrueshëm për të drejtat e grave kërkon burime dhe RrGGK do të vazhdojë përpjekjet e saj në drejtim të 
mobilizimit të burimeve të mjaftueshme nga akterët vendor dhe ndërkombëtarë për mbështetjen e lëvizjes së 
grave në Kosovë dhe më gjerë. 
 
Përmirësimi i vetëdijësimit institucional dhe publik për rëndësinë e zbritjeve 
tatimore për të mbështetur punën e rëndësishme të grupeve të të drejtave të grave 
RrGGK do të punojë në këtë çështje në vitet e ardhshme.  
 
Është zbatuar plani i RrGGK për ngritje të fondeve  
RrGGK ka vazhduar ngritjen e fondeve në vitin 2015 dhe ka arritur që të sigurojë shumicën e burimeve të 
nevojshme për të bërë të mundur progresin në zbatimin e strategjisë këtë vit. 
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RRITJA E PJESËMARRJES SË GRAVE NË POLITIKË DHE 

VENDIMMARRJE 
Qëllimi afatgjatë i këtij programi është që gratë të marrin pjesë në mënyrë aktive në politikë dhe 

vendimmarrje, në nivel komunal dhe qendror. RrGGK ka shënuar përparim drejt përmbushjes së kësaj 

objektive, siç paraqitet në arritjet dhe rezultatet e mëposhtme. 

Rritet dhe përmirësohet pjesëmarrja e grave në politikë dhe 
vendimmarrje në nivel komunal dhe qendror sipas Ligjit për Barazi 
Gjinore   
Nëse gratë do të marrin pjesë në mënyrë aktive në politikë dhe vendimmarrje në nivel lokal dhe qendror, 
numri i grave që marrin pjesë dhe cilësia e pjesëmarrjes së tyre duhet të rritet. Drejt arritjes së këtij qëllimi, 
358 gra të ndryshme kanë marrë pjesë në politikë dhe procese vendimmarrëse përmes iniciativave të FGK.         
   Ndërkaq, 815 gra kanë marrë pjesë përmes iniciativave të Lobit për Barazi Gjinore në Kosovë. Në vitin 
2015, Lobi numëronte 949 anëtarë, nga 25 komuna të ndryshme. Gjatë vitit 2015, anëtaret e Lobit 
ndërmorrën 184 iniciativa të ndryshme avokuese, ku u përfshinë rreth 1345 gra dhe u arritën 13 ndryshime 
në politika. Në të njëjten kohë, cilësia e pjesëmarrjes është përmirësuar, gjë që është vërtetuar nga çështjet 
të cilat janë diskutuar në mes të grave dhe zyrtarëve përmes këtij veprimi. RrGGK ka kontribuar në këtë 
arritje përmes rezultateve të mëposhtme gjatë vitit 2015. 
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Grupet Avokuese për Barazi Gjinore (GABGJ) të themeluara dhe funksionale në 25 
komuna dhe në nivel kombëtar  
 

Me 21 nëntor 2014, 64 anëtare të GABGJ-ve mbajtën takimin e tyre të tretë në Strugë, Maqedoni. Gjatë 
këtij takimi, gra nga sfera e politikës dhe shoqërisë civile nga 17 komuna themeluan Lobin për Barazi 
Gjinore në Kosovë. Anëtaret vendosën që edhe burrat dhe djemtë që përkrahin të drejtat e barabarta 
për gra dhe burra, mund t’i bashkangjiten këtij grupi. Anëtaret e Lobit, sipas deklaratës së tyre 
“përkushtohen që të punojnë së bashku drejt arritjes së barazisë gjinore në Kosovë, pa marrë parasysh 
preferencat politike, gjininë, moshën, etnicitetin, aftësitë, fenë, pozitën gjeografike, nivelin e edukimit ose 
statusin shoqëror-ekonomik.” Momentalisht, grupet e 
Lobit ekzistojnë në 25 komuna.  
          Me 25 shkurt, 52 gra asambleiste, zyrtarë për 
barazi gjinore dhe përfaqësues të shoqërisë civile u 
mblodhën në Prishtinë për të diskutuar iniciativat e tyre 
të përbahskëta avokuese lidhur me të mbijetuarit e 
dhunës seksuale gjatë luftës; Ligjin mbi Trashëgiminë; 
dhe aktivitetet avokuese të planifikuara për 8 Mars, 
Ditën Ndërkombëtare të Gruas. Ato shkëmbyen 
informata, që i ndihmuan ato të finalizojnë idetë 
ekzistuese dhe të dalin me ide të reja.  

Takimi i Lobit në Durrës, Shqipëri, 17-19 prill. 
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Më pas, me 8 Mars, anëtaret e Lobit i mënjanuan lulet dhe u fokusuan në avokim dhe ngritje të vetëdijes 
lidhur me të drejtat e grave, nëpër komunat e tyre. Ato theksuan që Dita Ndërkombëtare e Gruas ka të 
bëjë me përpjekjet historike dhe të vazhdueshme për të drejta të grave në Kosovë dhe më gjërë. Ato 
organizuan një numër ngjarjesh nëpër komuna të ndryshme, duke përfshirë: shfaqjen e filmit Iron Jawed 
Angels (Engjujt e Hekurt), një film që tregon rrugëtimin dhe sfidat e grave për të fituar të drejtën e votës 
në Shtetet e Bashkuara të Amerikës; vizitat që i’u janë bërë grave në burgun e Lipjanit; marshimet dhe 
protestat në nivel komunal për çështje të ndryshme që lidhen me të drejtat e grave; dhe takimet me 
institucionet drejt përmirësimit të shërbimeve për gratë. 
    Me 17-19 prill, 94 gra përfaqësuese të sferës politike dhe asaj të shoqërisë civile, nga 23 komuna të 
ndryshme të Kosovës, u mblodhën për një takim tre ditorë të Lobit në Durrës, Shqipëri. Anëtaret u ndanë 
në grupe sipas komunave, duke u përcaktuar në tre çështje në nivel lokal dhe një çështje në nivel 
kombëtarë për të cilat do të avokojnë së bashku gjatë vitit 2015. Ato gjithashtu u informuan rreth Këshillit 
Kombëtar për të Mbijetuarit e Dhunës Seksuale gjatë Luftës, nga Jeta Krasniqi, Këshilltare Politike e 
Presidentes së Republikës së Kosovës; dhe shikuan filmin “Tri dritare dhe një varrje” dhe dokumentarin 
“Lëvizja e Gruas Shqiptare” i cili është punuar për 20 vjetorin e lëvizjes së grave në Shqipëri. Eglantina 
Gjermeni, Ministre e Zhvillimit Urban në Republikën e Shqipërisë foli për karrieren e saj duke filluar nga 
përvoja e saj në shoqërinë civile e deri tek jeta e saj aktuale në politikë. 
Për ta bërë të mundur këtë takim anëtaret e Lobit kanë kontribuar 920 euro.  
Me 28 maj, 250 pjesëmarrës, përfshirë këtu anëtaret e Lobit dhe RrGGK, familjare të dëshmorëve të 
Komunës së Dragashit, donatorë, miq dhe përkrahës të RrGGK-së, morrën pjesë në një takim të 
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përbashkët. Pjesëmarrëset i dorëzuan Presidentes Jahjaga fustanat dhe fundet që i kishin mbledhë për të 
kontribuar në instalacionin artisitik “Mendoj për ty” të artistes Alketa Xhafa-Mripa. Instalacioni iu dedikua 
grave që kanë mbijetuar dhunën seksuale gjatë luftës në Kosovë dhe ishte organizuar nga Këshilli Kombëtar 
për të Mbijetuarit e Dhunës Seksuale gjatë Luftës, i themeluar dhe i udhëhequr nga Presidentja e 
Republikës së Kosovës, zonja Atifete Jahjaga. Gjatë pjesës së dytë të takimit, anëtaret e Lobit dhe RrGGK-
së diskutuan iniciativat e tyre avokuese.  
 
Zhvillimi i kapaciteteve të grave në politikë për të avokuar për prioritetet e grave  
 

Takimet e lartëpërmendura të Lobit poashtu zhvilluan edhe më shumë kapacitetet e grave në politikë që të 
avokojnë për prioritetet e grave duke ofruar shembuj të praktikave më të mira dhe duke i përmirësuar 
aftësitë e tyre avokuese. Gjatë vitit 2015, anëtaret e Lobit në 25 komuna të Kosovës, kanë mbajtur 221 
takime në mes të në mes të grave qytetare dhe atyre në vendimmarrje, me ç’rast avokuan për çështje të 
rëndësishme për gratë. Ato përfituan njohuri lidhur me atë se çka është BPGJ; si ta përfshijnë atë në 
dokumentet e buxhetit (në nivel lokal dhe qendror); dhe njohuri lidhur me kornizën e re ligjore mbi BPGJ. 
RrGGK ka ofruar mentorim të vazhdueshëm për gratë në politikë, duke i përkrahur ato në përpjekjet e tyre 
avokuese.  

Për më shumë, RrGGK u takua me gra dhe burra që janë zyrtarë për barazi gjinore në nivel komunal 
dhe ministror, dhe përfaqësues të linjës ministrore, duke i përkrahur ata në përfshirjen e përspektives gjinore 
në Dokumentet e Planifikimit Sektorial dhe Dokumentet e Veprimit të cilat ata ishin duke i planifikuar për 
Instrumentin e BE-së për Ndihmë Para-anëtarësimit (IPA). RrGGK ka përkrahur përfshirjen e përspektivës 
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gjinore në pesë Dokumente të Planifikimit Sektorial dhe 15 Dokumente të Veprimit. Kjo përfshinte trajnim-
gjatë-punës për 24 gra dhe 12 burra nga sfera e politikës lidhur me atë se si të përfshijnë përspektiven gjinore 
në këto dokumente, duke u siguruar në këtë mënyrë që prioritetet dhe nevojat e grave janë marrë parasysh 
mjaftueshëm.  

RrGGK poashtu ka ofruar trajnim dhe mentorim për tre zyrtarë për barazi gjinore nëpër ministri 
lidhur me atë se si të përfshihet përspektiva gjinore në dokumentet IPA, veçanërisht Kornizat Logjike, si dhe 
i ka përkrahur ata në avokim që nevojat e grave të mirren parasysh në këto dokumente. Kjo është përkrahur 
financiarisht nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë.  

RrGGK gjithashtu ka ofruar trajnim për zyrtarët për barazi gjinore nga ministritë dhe komunat lidhur 
me buxhetimin e përgjegjshëm gjinor dhe se si ta zbatojnë atë në punën e tyre. Kjo përfshinte shembuj 
praktik në ri-shikimin e projektbuxheteve të insitutcioneve të tyre përkatëse dhe përgatitjen e komenteve 
nga një përspektivë gjinore në këto dokumente  

Me 21 shtator, RrGGK organizoi një trajnim lidhur me atë se si të bëhet përfshirja e përspektivës 
gjinore në politikat publike, ku morrën pjesë anëtare të RrGGK, si dhe tetë pjesëtare të asambleve komunale 
nga Lobi për Barazi Gjinore në Kosovë. Pas një prezantimi të shkurtër mbi strategjitë për përfshirjen e 
përspektivës gjinore në politika publike, RrGGK shpërndau disa politika të rëndësishme për gratë dhe grupet 
punuese bashkëpunuan në komentimin e këtyre politikave nga një përspektivë gjinore.  

RrGGK ka bashkëpunuar me Institutin e Kosovës për Administratë Publike (IKAP), Agjencinë për 
Barazi Gjinore, dhe Programin për Reformë Ligjore të GIZ-it për të organizuar takime me gra dhe burra nga 
sfera politkke në shtatë komuna (Gjakovë, Skënderaj, Drenas, Deçan, Pejë, Rahovec dhe Mamushë). RrGGK 
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prezantoi shkurtë kornizën e re ligjore për barazi gjinore dhe diskutoi sfidat me të cilat zyrtarët janë përballur 
gjatë zbatimit të kornizës ligjore deri më sot, drejt zgjidhjes së problemeve dhe adresimit të tyre. Shembuj 
nga këto përvoja (si dhe nga komuna e ministri të tjera) do të përdoren për të nxjerrë informata për raste 
studimore dhe për të dizajnuar kurrikulën e re të IKAP-it për barazi gjinore, në vitin 2016. Kurrikula e re e 
IKAP-it për shërbyesit civil, respektivisht për zyrtarët për barazi gjinore, do të përmirësojë kapacitetet e 
grave dhe të burrave, lidhur me atë se si të marrin parasysh prioritetet e grave në të ardhmen.  

Iniciativat e ndërmarra nga katër organizata anëtare të RrGGK-së të përkrahura nga Fondi i Grave të 
Kosovës këtë vit, kanë përfshirë 317 gra në procese vendimmarrësë (takime me autoritetet në nivel lokal, 
avokim). Për disa nga këto gra, kjo ishte hera e parë që ato janë përfshirë në një proces vendimmarrës.  

 
Vetëdijësim i rritur për rëndësinë e përafrimit të Ligjit për Barazi Gjinore dhe ligjeve 
zgjedhore  
 

Si anëtare zyrtare e grupit punues qeveritar për hartimin e Ligjit për Barazi Gjinore, Rrjeti i Grupeve të Grave 
të Kosovës (RrGGK) ka pasur mundësinë të ofroj komente dhe sugjerime në disa verzione të projekt ligjit. 
Procesi i cili ka filluar në fund të vitit 2015 ka përfunduar me përfshirjen e ndryshimeve. Prej më shumë se 
20 komente që RrGGK ka bërë për projekt ligjin e fundit, shtatë prej tyre janë adoptuar në Ligjin e ri për 
Barazi Gjinore (Nr. 05/L -020) i cili, u  miratua me 28 maj 2015. Ndër komentet e marra parasysh në Ligj 
bëjnë pjesë: 

 Neni 5.1.8: Të gjitha institucionet duhet të mbledhin të dhëna të ndara sipas gjinisë dhe t’i dorëzojnë 
ato në Agjencinë e Statistikave të Kosovës. 

http://www.womensnetwork.org/?FaqeID=1&n=338
http://www.womensnetwork.org/?FaqeID=1&n=338
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 Nenet 8.1.9 dhe 8.12: Analizat e statusit të barazisë gjinore në Kosovë, së bashku me një raport 
mbi zbatimin e ligjit, duhet të publikohen dhe të vihen në dispozicion të publikut. 

 RrGGK dhe palët e tjera të interesit siç janë Agjencia për Barazi Gjinore dhe GIZ, kanë avokuar me 
sukses që Ligji t’iu kërkojë të gjitha institucioneve të Kosovës përfshirjen e buxhetimit gjinor. 

Për informata të mëtutjeshme, ju lutemi lexoni: "Ligji i ri i Kosovës për Barazi Gjinore “Të mirat, të kqijat, të 
diskutueshme."  

Gjatë takimeve të grupit punes dhe në avokimet përcjellëse, RrGGK ka theksuar rëndësinë e 
përafrimit të këtij Ligji të ri me ligjet zgjedhore, që do të nënkuptonte që të kërkohet pjesëmarrja e grave 
dhe burrave në 50% në të gjitha nivelet vendimmarrëse.  
 
Komunikim dhe bashkëpunim i shtuar për prioritetet e tyre, në mes të grave në 
politikë, organizatave të grave dhe grave votuese 
 

Përmes anëtareve të Lobit dhe RrGGK-së, gratë nga sfera politike, shoqëria civile dhe gratë votuese kanë 
bashkëpunuar rreth çështjeve të rëndësishme për to gjatë vitit 2015. Kjo përfshinte çështje lidhur me 
përkrahjen publike dhe pagesën e pensioneve për gratë që kanë mbijetuar dhunën seksuale gjatë luftës; 
rritjen e vetëdijes së grave lidhur me të drejtat e tyre në trashëgimi dhe pronë; dhe një numër çështjesh të 
tjera në nivel lokal.  
 
 
 

http://www.womensnetwork.org/?FaqeID=1&n=338
http://www.womensnetwork.org/?FaqeID=1&n=338
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Avokimi i iniciuar për çështjet që gratë i konsiderojnë prioritet  
 

Në vitin 2015, RrGGK ka vënë rekord sa i përket numrit të proceseve politike dhe politikave në të cilat 
RrGGK ka avokuar për prioritetet e grave. RrGGK ka marrë pjesë në një numër të grupeve punuese 
qeveritare dhe/ose ka ofruar komente në ligjet dhe politikat që do të ndikojnë në jetët e grave dhe vajzave. 
RrGGK ka përkrahur përfshirjen e përspektives gjinore, duke analizuar draftet e politikave publike (ligjeve, 
udhëzimeve administrative, strategjive, planeve të veprimit) nga një përspektivë gjinore dhe duke vlerësuar 
ndikimin potencial që ato mund të kenë në burra, gra, vajza dhe djem. Në vitin 2015, politikat të cilat RrGGK 
i ka ri-shikuar nga një përspektivë gjinore dhe/ose ka ofruar të dhëna përfshinin:  
1. Projektligjin mbi Barazinë Gjinore, Ligji Nr. 05/L-020 

2. Projektligjin për Mbrojtje nga Diskriminimi, Ligji Nr. 05/L-21 

3. Projektligji për Avokatin e Popullit, Ligji Nr. 05/L-19 

4. Projektligji për Inspektoratin Shëndetësor 

5. Projektligji për regjistrimin, shërbimet dhe masat për punësimin e të papunëve, punëkërkuesve, dhe të 
punëdhënësve 

6. Projektligji për Ndërmarrjet Sociale  
7. Projektligji i Punës 
8.  Drafti i Programit Kombëtar për Zbatimin e Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit 
9. Drafti i Strategjisë për të Drejta të Njeriut 
10. Drafti i Strategjisë Nacionale dhe Planit të Veprimit kundër Dhunës në Familje   



  

35 
 

11. Diskutime lidhur me draftin e ri të Kodit Civil, përfshirë ligjin për familjen, ligjin për trashëgiminë dhe 
të drejtat e pronës 

12. Udhëzimi Administrativ për Regjistrimin e Pronës në emër të Bashkëshortëve  
13. Rregullorja për Procedurat e Njohjes dhe Verifikimit të Statutit të Viktimave të Dhunës Seksuale gjatë 

Luftës në Kosovë, që përfshinë mekanizmat dhe formularët përkatës   
14. Qarkorja Buxhetore 2015/01  
15. Qarkorja Buxhetore për organizatat e nivelit qendror 2016/02 
16. Qarkorja Buxhetore për organizatat e nivelit lokal 2016/02 
17. Kapitulli i Kornizës Afatmesme Buxhetore të Komunës së Kamenicës  
18. Buxheti për vitin 2016 i Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë 
19. Drafti i Strategjisë mbi Zhvillimin e Kapaciteteve Hulumtuese në Universitetin e Prishtinës 
20. Drafti i Planit të Veprimit për Barazi Gjinore i BE-së (Bruksel) 
21. Drafti i Indikatorëve të BE-së për Qasje Gjithëpërfshirëse drejt Implementimit të RKSKB 1325 dhe 

1820 nga BE (Bruksel) 
22. Ri-shikimi i Strategjisë së Sigurisë për BE dhe Misionet e ESDP-së (Bruksel) 
23. Rezoluta e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara 2242 (New York) 

 
RrGGK më pas ka avokuar që zyrtarët të pranojnë pikat shtesë të RrGGK-së, drejt reflektimit më të mirë 
të prioriteteve dhe nevojave të grave nëpër politika publike.  
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Përveç pjesëmarrjes në këto procese të politikave, RrGGK ka avokuar për disa çështje të tjera të 
rëndësishme për gra. Këto përfshinin:  

 
24. Zbatimin e Ligjit për Barazi Gjinore në nivele të ndryshme  
25. Vëmendjen për nevojat e grave të pa-martuara mbi regjistrimin e pronës  
26. Institucionalizimin e buxhetimit të përgjegjshëm gjinor në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale 

(MPMS) 
27. Institucionalizimin e buxhetimit të përgjegjshëm gjinor në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe 

Teknologjisë   
28. Institucionalizimin e buxhetimit të përgjegjshëm gjinor në  Komunën e Kamenicës 
29. Institucionalizimin e buxhetimit të përgjegjshëm gjinor në Komunën e Gjakovës  
30. Krijimin e një pozite të përhershme të zyrtarit për barazi gjinore nga Ministria e Integrimeve Evropiane  
31. Që Ministria e Integrimeve Evropiane të sigurohet se të gjitha politikat dhe ligjet e miratuara në përputhje 

me procesin e Anëtarësimit të Kosovës në BE përfshijnë përspektiven gjinore 
32. Kundër dhunës në familje dhe për zbatimin nga të gjitha institucionet përkatëse të kornizës ligjore që ka 

të bëjë me dhunën në familje 
33. Që Ministria e Financave të ndajë një buxhet të mjaftueshëm për gratë që kanë vuajtur dhunë gjatë luftës 

dhe që një Këshill ndër-ministror i përhershëm t’i ndihmojë gratë.  
34. Që buxheti i Kosovës për vitin 2016 të përfshijë interesat e grave (shih letrën zyrtare) 
35. Që Raporti i Progresit të përfshijë edhe më gjërësisht përspektivën gjinore  
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36. Për mbrojtjen e grave dhe familjeve nga komunitetet ku po vazhdojnë hetimet forenzike, përfshirë edhe 
ato që lidhen me personat e zhdukur 

37. Kundër dhunës në baza gjinore 
 

RrGGK në bashkëpunim me Lobin për Barazi Gjinore filloi fushatën “Unë guxoj” për të ngritur 
vetëdijen lidhur me kornizën ligjore që mbron gratë dhe vajzat. “Unë guxoj” është një shfaqje që përmban 
pesë monologje që trajtojnë çështjet e dhunimeve gjatë luftës, dhunës në familje, ngacmimeve seksuale në 
punë, dhe të drejtat e grave për të trashëguar pronë. Monologjet përfundojnë me mesazhe pozitive, duke i 
fuqizuar vajzat dhe gratë për të realizuar të drejtat e tyre dhe për të përdorur kornizën ligjore në fuqi. “Unë 
guxoj” është shfaqur në Dragash, Rogovë, Lipjan, Drenas, Viti, Prizren, Kaçanik, Han të Elezit, Deçan dhe 
Gjilan, ku morrën pjesë më shumë se 1200 persona. Aktoret janë Kumrie Hoxha, Makfire Miftari, Florentina 
Ademi, Safete Rogova dhe Molika Maxhuni. Kjo fushatë është përkrahur nga Ambasada e Hollandës.  

Përmes Fondit të Grave të Kosovës, RrGGK gjithashtu ka përkrahur gjashtë iniciativa avokuese të 
anëtareve të RrGGK, të detajizuara në pjesën paraprake të këtij raporti.  

Drejt këtij rezultati, RrGGK poashtu ka dërguar tri letra avokuese tek zyrtarët, gjatë këtij viti:  
1) Letër drejtuar z. Isa Mustafa, Kryeministër i Republikës së Kosovës lidhur me protestat (29 janar) 
2) Letër e hapur: RrGGK shpreh shqetësimin e thellë lidhur me ri-traumatizimin e pamëshirshëm të 

banorëve të Krushës së Vogël, në radhë të parë të grave, nga ana e EULEX-it (27 gusht) 
3) Deklaratë e shoqërisë civile pas dështimit të anëtarësimit të Kosovës në UNESCO Kërkojmë 

Rishikim të Pozicionit në Dialog dhe Përgjegjësi Politike (11 nëntor)   
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Përmirësimi i institutucionalizimit të Buxhetimit të Përgjegjshëm 
Gjinor në Kosovë 
 

Buxhetimi i përgjegjshëm gjinor është i rëndësishëm jo vetëm për rritjen dhe përmirësimin e pjesëmarrjes 
së grave në vendimmarrje, por edhe për ndarjen efikase dhe të barabartë të fondeve publike. Prandaj, 
RrGGK, është duke u bazuar në përvojat pozitive të kaluara, duke përdorur metodën e zhvilluar nga GIZ 
dhe ekspertizën ndërkombëtare, që të punojë drejtë institucionalizimit të buxhetimit të përgjegjshëm gjinor 
(BPGJ) në Kosovë.  
 
Përmirësimi i kapaciteteve të zyrtarëve të synuar për kryerjen e BPGJ 
Në total 134 zyrtarë, shërbyes civil dhe studentë janë trajnuar në vitin 2015, duke e ngritur numrin total të 
njerëzve të trajnuar nga RrGGK për BPGJ-në, në 153. Personat e trajnuar përfshinin zyrtarë të financave, 
udhëheqës të financave në drejtorate komunale, përfaqësues të departamenteve dhe divizioneve ministrore, 
si dhe Zyrtarë për Barazi Gjinore (ZBGJ). Për më tepër, 33 persona kanë pranuar mentorim mbi BPGJ-në, 
duke e ngritur numrin total të personave që kane pranuar mentorim nga RrGGK në 60. Kapacitete të 
ndryshme të zyrtarëve janë përmirësuar dukshëm, siç është vërejtur në shkallën në të cilën Gjakova, 
Kamenica dhe Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e kanë përfshirë analizën gjinore në dokumntet 
e tyre buxhetore të vitit 2016.  
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Rekomandime konkrete për përmirësimin e buxhetimit të përgjegjshëm gjinor janë 
prezantuar tek zyrtarët përkatës me qëllim të institucionalizimit të BPGJ 
 

Në vitin 2015, RrGGK ka qenë dëshmitare e disa momenteve shumë të rëndësishme dhe sukseseve sa i 
përket BPGJ-së. Si rrjedhojë e avokimit dhe monitorimit të RrGGK-së, këtë vit, në politika dhe dokumente 
kanë ndodhur ndryshimet në vijim:   
 

 Ministria e Financave ka përfshirë referenca, paragrafe dhe tabela specifike në Qarkoren e saj 
Buxhetore 2016/2 për organizatat Qendrore të buxhetit. Organizatat Qendrore të Buxhetit janë 
inkurajuar që të përfshijnë BPGJ-në në dokumentet e tyre buxhetore.  

 Ministria e Financave në mënyrë të njëjtë ka përfshirë referenca, paragrafe dhe tabela specifike në 
Qarkoren e saj Buxhetore 2016/02 për organizatat Lokale të buxhetit.  

 Komuna e Kamenicës ka integruar BPGJ-në në Kornizën Afatmesme Buxhetore të saj, dhe ka 
dokumentin më të përgjegjshëm gjinor në mesin e të gjitha komunave në Republikën e Kosovës.  

 Që nga muaji korrik i vitit 2015, BPGJ-ja është një obligim ligjor, pasi që avokimi i RrGGK-së ka 
kontribuar që ajo të bëhet pjesë e Ligjit të Ri për Barazi Gjinore 05/L-020. 

 Komuna e Kamenicës e ka integruar BPGJ-në në dokumentin e buxhetit vjetor të saj për vitin 2016, 
duke u bërë kështu njëra ndër komunat e para në Kosovë që i ka përfshirë të dhënat e ndara sipas 
gjinisë si shtojcë në buxhetin e saj vjetor. 
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 Komuna e Gjakovës e ka integruar BPGJ-
në në dokumentin e buxhetit vjetor të 
saj për vitin 2016, duke u bërë kështu 
njëra ndër komunat e para në Kosovë 
që i ka përfshirë të dhënat e ndara sipas 
gjinisë si shtojcë në buxhetin e saj vjetor. 

 Ministria e Arsimit, Shkencës dhe 
Teknologjisë i ka përfshirë të dhënat e 
ndara sipas gjinisë në buxhetin vjetor të 
saj, të cilin ia ka dërguar Ministrisë së 
Financave.  

 

 
RrGGK poashtu ka publikuar raportin 
hulumtues Buxhetimi drejt Mirëqenies Sociale 
mbi përgjegjësinë gjinore të shërbimeve dhe 
shpenzimeve të MPMS-së në dy kategori ekonomike: paga dhe mëditje, dhe subvencione dhe transfere. 
Raporti përfshinë disa rekomandime që kanë për synim të përkrahin MPMS-në në planifikimin e shpenzimeve 
afat-mesme në një mënyrë më të ndjeshme me përspektivë gjinore. Për të lexuar raportin e plotë, klikoni këtu. 
 
 

RrGGK ka publikuar raportin Buxhetimi drejt Mirëqenies Sociale 

mbi përgjegjësinë gjinore të shërbimeve të MPMS-së. 

 

http://www.womensnetwork.org/documents/20151203094304881.pdf
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PËRMIRËSIMI I QASJES SË GRAVE NË KUJDESIN 
SHËNDETËSOR CILËSOR 
 

Qëllimi afatgjatë i këtij programi është që “gratë të kenë qasje në kujdes shëndetësor cilësor dhe me kosto të 
përballueshme.” RrGGK ende nuk ka mundur të sigurojë financim për këtë program. Por, prapë se prapë, falë 
anëtareve të RrGGK-së, përfshirë edhe ato që janë përkrahur nga Fondi i Grave të Kosovës, ka pasur pak 
progres në këtë drejtim.  
 

Zyrtarët publik dhe institucionet shëndetësore të jenë më përgjegjëse 
në adresimin e shkeljes së të drejtave të grave për kujdes shëndetësor  
 

RrGGK i ka dërguar letër zyrtare Institutit Gjinekologjik duke kërkuar kujdes më të mirë shëndetësor për nënat 
që i lindin fëmijët aty. RrGGK ka avokuar që të mos ndërtohet burgu në spital, por që të ketë një spital të 
veçantë për personat e burgosur në Kosovë, me staf profesional që do të përputhej me standartet 
ndërkombëtare, si për anën profesionale, ashtu edhe për atë shëndetësore të ofrimit të shërbimeve. Letra 
poashtu ka kërkuar që buxhetimi gjinor të zbatohet në vitin 2016. 

RrGGK poashtu ka marrë parasysh kërkesat shëndetësore të grave gjatë shtatëzanisë dhe pas lindjes së 
fëmijës, si pjesë e dokumentit punues të RrGGK-së mbi Ligjin e Punës (shih më poshtë), duke përfshirë 
rekomandimin për pushim të mjaftueshëm me pagesë për kryerjen e analizave mjekësore. RrGGK planifikon 
të punojë më shumë drejt arritjes së këtij qëllimi në vitet e ardhshme.  
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Më shumë gra dhe vajza të vetëdijësuara për të drejtat e tyre dhe për rëndësinë e 
qasjes në kujdes shëndetësor; më shumë gra të vetëdijësuara si të zbulojnë shenjat e 
kancerit 
 

Shoqata Iniciativa e Grave, e përkrahur nga Fondi i Grave të Kosovës është duke punuar në përmirësimin e 
qasjes së grave në kujdes shëndetësor në Komunën e Dragashit duke realizuar një hulumtim të gjeturat e të 
cilit i’u prezentuan zyrëtarëve publik dhe ofruesve të tjerë të shërbimeve shëndetësore në Komunën e 
Dragashit. Hulmtimi ka treguar se vetëm 15.29% e respondentëve kishin njohuri për ligjin No. 04/L-125 mbi 
shëndetin. Kur u pyetën se çka do të ndryshonin në sistemin e shëndetësisë, respondentët i dhanë prioritet 
faktit që institucionet shëndetësore duhet të kenë furnizim të rregullt me medikamente mjekësore, standarte 
më të larta të higjienës, të punësojnë gra mjeke, të kenë kujdes shëndetësor etj.  
    Poashtu, e përkrahur nga Fondi, Qendra për Promovimin e të Drejtave të Grave sapo ka filluar një iniciativë 
për ngritjen e vetëdijes për të drejtat e grave për qasje në kujdes shëndetësor. Ato janë duke avokuar që se 
paku 80 gra nga katër fshatra të Drenasit të kryejnë kontrolle gjinekologjike falas.  
 
Të ketë hulumtim për dokumentimin e shkeljes së të drejtave të grave në kujdes 
shëndetësor 
 

RrGGK ka krijuar metodologjinë e hulumtimit dhe instrumentet e anketimit që do të përdoren për të kryer 
këtë hulumtim në vitin 2016. Anketimi u pilotua në Komunën e Dragashit nga Shoqata Iniciativa e Grave, këtë 
vit. Ato anketuan 170 respondentë të përzgjedhur rastësisht në Dragash, shumica gra.  
Shoqata Iniciativa e Grave për herë të parë ka kryer një hulumtim mbi çështjet e shëndetit të grave në Dragash,  
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me 170 respondentë. Hulumtimi ka treguar se vetëm 15.29% e respondentëve kanë njohuri për Ligjin No. 
04/L-125 mbi shëndetin. Kur u pyetën se çka do të ndryshonin në sistemin e shëndetësisë, respondentët i 
dhanë prioritet faktit që institucionet shëndetësore duhet të kenë furnizim të rregullt me medikamente 
mjekësore, standarte më të larta të higjienës, të punësojnë gra mjeke, të kenë kujdes shëndetësor etj.  
RrGGK po provon gjej fonde për të realizuar një hulumtim, trajnim dhe të përfshijë anëtarët e saj në 
dokumentimin e shkeljeve të të drejtave në vitin 2016, një inicativë që do të kryhet në bashkëpunim me Dartmouth 

College. 
 
Më shumë zyrtarë publik, gra, vajza dhe burra janë në dijeni për të drejtën e grave 
për kujdes shëndetësor dhe shkeljet e të drejtave të tyre 
 

Shoqata Iniciativa e Grave planifikon të mbledhë zyrtarët nga institucionet shëndetësore publike dhe Komuna 
e Dragashit për të diskutuar të dhënat e dala nga hulumtimi i lartëpërmendur.  
 

Më tepër gra të kenë qasje në kujdes shëndetësor cilësor 
 

RrGGK do të punojë në këtë fushë në vitet e ardhshme, edhe pse disa anëtare të RrGGK kanë ndërmarrë disa 
iniciativa.   
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Gratë dhe vajzat më të vetëdijshme për të drejtën e tyre për kujdes shëndetësor dhe 
për rëndësinë e qasjes në kujdesin shëndetësor 
 

Më 17 tetor,  Jeta-Vita, Qendra për Luftimin e Kancerit të Gjirit, organizoi programin e tyre tashmë vjetor, 
kulturor dhe informues, ku qytetarët kanë marshuar së bashku me moton e organizatës: “Zbulimi i Hershëm 
do të thotë Jetë”, për të shprehur solidaritetin dhe për të rritur sensibilizimin për kancerin e gjirit në shoqërinë 
kosovare. Programi është organizuar nën patronatin e Presidentes së Republikës së Kosovës, Atifete Jahjaga. 
Programi ka mbledhur bashkë qindra qytetarë, duke përfshirë pjesëtaret e stafit të RrGGK-së dhe përfaqësues 
të OJQ-ve të tjera, si dhe përfaqësues të niveleve të larta shtetërore. Jeta-Vita ka organizuar edhe aktivitete 
shtesë gjatë muajit për sensibilizimin e qytetarëve për kancerin e gjirit. 
 
Më shumë gra avokojnë për të drejtat e tyre për kujdes shëndetësor cilësor 
 

RrGGK do të punojë në këtë fushë në vitet e ardhshme.  
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JETA PA DHUNË NË BAZA GJINORE 
 

Qëllimi afatgjatë i këtij programi është që gratë dhe vajzat të jetojnë një jetë të lirë nga dhuna  në baza 
gjinore. RrGGK ka bërë progres drejt përmbushjes së këtij qëllimi, siç e ilustrojnë edhe të arriturat dhe 
rezultatet në vazhdim. Këtë vit, RrGGK u fokusua në vendosjen e një baze të qartë për realizimin e 
hulumtimit shumë të rendësishëm mbi dhunën në familje, respektivisht mbi ngacmimet seksuale. Në fund 
të vitit, RrGGK poashtu ka filluar përpjekjet avokuese për zbatimin e rekomandimeve që kanë dalë nga ky 
hulumtim. RrGGK do të vazhdojë avokimin në vitin 2016, duke i matur ndryshimet që paraqiten në vitin 
2017.  
 
 

Zbatimi i kornizës ligjore të dhunës në familje, duke përfshirë 
përgjigjet institucionale në ndihmën ndaj personave që kanë pësuar 
dhunë, është përmirësuar 
 

RrGGK do të punojë në këtë fushë në vitet e ardhshme, bazuar në të dhënat e dala nga hulumtimi i vitit 
2015.   
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Raportet e monitorimit ekzistojnë në zbatimin e kornizës ligjore të dhunës në 
familje, si dhe ndërgjegjësimin rreth kornizës ligjor dhe shtrirjen e dhunës në familje 
 

RrGGK ka anketuar 1,315 kosovarë (51.6% gra e 48.4% burra) për të matur 
vetëdijësimin, qëndrimet dhe incidencën e dhunës në familje; dhe ka kryer 
intervista me 200 përfaqësues të institucioneve publike dhe të organizatave të 
shoqërisë civile përgjegjëse për zbatimin e kornizës ligjiore që ka të bëjë me 
dhunën në familje. Në nëntor, RrGGK publikoi një raport gjithëpërfshirës mbi 
dhunën në familje në Kosovë, të titulluar Mjaft më me arsyetime: Një Analizë e 
Qëndrimeve, Incidencës dhe Përgjigjes Institucionale ndaj Dhunës në Familje në 
Kosovë. Ai përfshinë një ri-shikim të zbatimit të kornizës ligjore deri më sot. Ky 
është raporti i dytë hulumtues, pas atij të vitit 2008 të titulluar Siguria fillon në 
shtëpi, dhe vlerëson ndryshimet që kanë ndodhur që atëherë. Hulumtimi ka dalë 
në përfundim që 62% e kosovarëve kanë përjetuar një formë të dhunës në 
familje në një moment të jetës së tyre. Në vitin 2014, 31% e kosovarëve kanë përjetuar dhunë në familje. 
 
 
 
 
 

http://www.womensnetwork.org/documents/20151124105025622.pdf
http://www.womensnetwork.org/documents/20151124105025622.pdf
http://www.womensnetwork.org/documents/20151124105025622.pdf
http://www.womensnetwork.org/documents/20130120165404373.pdf
http://www.womensnetwork.org/documents/20130120165404373.pdf
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Institucionet dhe akterët e tjerë janë të vetëdijshëm për shkallën në të cilën është 
zbatuar kuadri ligjor për dhunën në familje  
 

Mjaft më me arsyetime u publikua me 23 nëntor, në kuadër të Grupit Punues zyrtarë qeveritarë që është 
duke e hartuar Strategjinë e re Kombëtare kundër Dhunës në Familje dhe Planin e Veprimit për periudhën 
2016-2020. Përfaqësues të ndryshëm të institucioneve kyçe dhe akterë të tjerë morrën pjesë në publikim. 
RrGGK poashtu ka krijuar katër përmbledhje faktesh me rekomandime specifike për Grupin Punues që 
t’i kenë parasyshë lidhur me secilën nga tri objektivat e strategjisë së re, si dhe rekomandimet e 
përgjithshme për Strategjinë. Në vitin 2016, RrGGK do të vazhdojë të ngrisë vetëdijen e institucioneve 
lidhur me atë se sa është zbatuar korniza ligjore.  

RrGGK është ftuar nga Projekti i Binjakëzimit të BE-së “Programi Parandalues” që të trajnojë 
zyrtarët nga Shërbimet Korrektuese dhe Sprovuese në Kosovë. RrGGK ka ofruar pesë sesione trajnuese 
për 88 punëtorë socialë, zyrtarë sprovues dhe përfaqësues të tjerë nga këto institucione lidhur me 
konceptet bazë të barazisë gjinore; obligimet ligjore që ata i kanë lidhur me dhunën në familje; të gjeturat 
kryesore nga Mjaft më me arsyetime; trajtimin e kryerësve të veprave të dhunës; dhe rëndësinë e 
bashkëpunimit me shoqërinë civile, veçanërisht me strehimoret. Trajnimi u fokusua në përgjegjësitë që i 
ka secili institucion në ofrimin e një trajtimi të tillë dhe strategjitë për ofrimin e këtyre shërbimeve. 
Pjesëmarrësit ishin të kënaqur me trajnimin, duke theksuar që kjo ishte hera e parë që e diskutonin 
specifikish dhunën në familje dhe dhunën seksuale.  

 Pjesëtarja e stafit të RrGGK Nicole Farnsworth dhe Kryetarja e Bordit Ariana Qosaj-Mustafa 
poashtu ofruan trajnim për përfqësuesit e qendrave rajonale të punësimit dhe për qendrat e aftësimit 
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profesional mbi rolin e tyre në të ndihmuarit e rehabilitimit të personave që kanë përjetuar dhunë në 
familje. Kjo përfshinte përgjegjësitë e tyre ligjore dhe çasjen e duhur për t’i ndihmuar personat që kanë 
përjetuar dhunë në baza gjinore, të cilët ka mundësi që vuajnë nga traumat. Kjo u përkrah financiarisht nga 
United Nations Development Programme, veçmas nga aktivitetet zyrtare të RrGGK.  
 
Anëtaret e RrGGK janë angazhuar për zbatimin e kornizës ligjore për dhunën në 
familje 
 

Bazuar në të gjeturat e hulumtimit, RrGGK ka organizuar diskutime fillestare me dy organizata anëtare të 
RrGGK për të filluar hartimin e strategjisë për avokim dhe ngritje të vetëdijes për vitin 2016. RrGGK do 
të mundohet të përfshijë më shumë anëtare në këtë avokim, duke filluar nga viti i ardhshëm. Për më tepër, 
15 anëtare të RrGGK-së u përfshinë në 25 inicativa avokuese për zbatimin e kornizës ligjore nëpër 
komunat e tyre, veçanërisht gjatë 16 Ditëve kundër Dhunës ndaj Grave. Disa anëtare të RrGGK-së 
poashtu u përfshinë në mekanizmat koordinues komunal për adresimin e dhunës në familje, në përputhje 
me kornizën ligjore.  
 
Performanca dhe cilësia e shërbimeve të strehimoreve është ngritur, veçanërisht në 
drejtim të rehabilitimit dhe ri-integrimit 
 

RrGGK ka vazhduar të avokojë për financim të qëndrueshëm për strehimoret si në nivelin qendror, ashtu 
edhe në atë lokal, si dhe për përmirësim të monitorimit të cilësisë së shërbimeve. Kjo u përfshi përmes 
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rekomandimeve specifike të bëra për MPMS-në në raportin e ri të RrGGK-së, Buxhetimi drejt Mirëqenies 
Sociale (2015). RrGGK, në vitin 2014, bazuar në raportin e saj paraprak, ka rekomanduar që strehimoret 
duhet të kompenzohen për kokë personi të strehuar, gjë që është zbatuar nga Ministria në fillim të vitit 
2015. Procesi i licensimit të punëtorëve social dhe strehimoreve pothuajse është kompletuar nga Ministria 
këtë vit. Tani RrGGK po avokon për monitorim të vazhdueshëm në vitet e ardhshme.   
 

Ndërgjegjësimi dhe vëmendja në trajtimin e dhunës në baza gjinore në 
mesin e zyrtarëve dhe qytetarëve është përmirësuar, duke përfshirë 
dhunën në familje, përdhunimin dhe ngacmimin seksual 
 

Bazuar në të gjeturat e hulumtimit, RrGGK do të punojë më shumë në ngritjen e vetëdijes gjatë vitit 2016.  
 
Më shumë qytetarë të informuar në lidhje me kornizën ligjore dhe të drejtat e tyre, 
duke përfshirë meshkujt 
 

Për gratë dhe vajzat në Kosovë, ngacmimi seksual mbetet një shqetësim i madh sa i përket sigurisë dhe 
mirëqenies së tyre. Në fund të vitit 2014, RrGGK organizoi një fushatë që kishte për qëllim ngritjen e 
vetëdijes për ngacmimet seksuale.“Take Back the Night” përfshiu qytetarët në shprehjen e shqetësimeve 
të tyre lidhur me ngacmimet seksuale, duke përdorur mediat sociale dhe demonstrimin publik. Në vitin 
2015, RrGGK ka kryer hulumtimin e parë në mbarë Kosovën për format e ndryshme të ngacmimeve 
seksuale në lokacione të ndryshme për të identifikuar incidencën, si dhe vetëdijesimin dhe qëndrimet e 

https://www.youtube.com/watch?v=I4VWREjwXyk
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qytetarëve ndaj ngacmimit seksual. Kjo përfshiu anketimin e 1,315 grave dhe burrave, si dhe intervistat 
me përfaqësuesit e rreth 200 institucioneve. RrGGK po finalizon raportin, i cili do të publikohet në fillim 
të vitit 2016. Ai do të shërbejë si bazë për një fushatë vetëdijësuese për këtë temë.  

Anëtaret e RrGGK-së poashtu kanë qenë aktive, Për shembull, Artpolis dhe organizata Femrat 
Aktive të Gjakovës me anë të një Granti në Partneritet për Ndryshim, të përkrahura nga Fondi i Grave të 
Kosovës, kanë filluar një iniciativë për të adresuar ngacmimet seksuale në universitetet publike të Prishtinës 
dhe Gjakovës, duke avokuar për krijimin e mekanizmave nëpër këto institucione. Kjo ka përfshirë ngritjen 
e vetëdijes në mes të studentëve lidhur me të drejtat e tyre ligjore. Puna e tyre po vazhdon. 

 
  

Politikat dhe procedurat e përmirësuara për trajtimin e ngacmimit 
seksual ekzistojnë 
RrGGK po vazhdon të bashkëpunojë me anëtaret e saj në avokimin për këtë çështje duke filluar nga viti 
2016, bazuar në rekomandimet e dala nga hulumtimi që do të publikohet në fillim të vitit 2016.  
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Koordinimi i themeluar në mesin e OSHC-ve të udhëhequra nga gratë, institucioneve 
publike, si dhe vendeve të tjera të punës në drejtim të instalimit të mekanizmave të 
përmirësuara për raportimin dhe hetimin e rasteve të ngacmimit seksual 
 

Siç u përmend, Artpolis dhe organizata Femrat Aktive të Gjakovës do të bashkëpunojnë me Universitetin 
e Prishtinës dhe Universitetin e Gjakovës për të krijuar politika kundër ngacmimeve seksuale, duke 
përfshirë edhe përmirësimin e mekanizmave të raportimit. RrGGK planifikon të ndërmarrë hapa të 
mëtutjeshëm drejt këtij rezultati në vitin 2016, bazuar në hulumtim.  
 

Mbështetja institucionale dhe publike për personat të cilët kanë 
përjetuar dhunë seksuale gjatë luftës është përmirësuar 
 

Në një zhvillim thelbësorë, me 7 mars, Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga, themeloi Këshillin 
Kombëtarë për të Mbijetuarit e Dhunës Seksuale gjatë Luftës, në të cilin RrGGK-ja është anëtare. Këshilli 
mbledhë përfaqësuesit e ministrive kyçe të cilat mund t’i përkrahin të mbijetuarit e dhunës, shoqërinë 
civile, dhe akterët ndërkombëtarë, drejt një përgjigjeje të përmirësuar dhe të koordinuar më mirë. Këshilli 
u themelua për t’iu përgjigjur shqetësimeve dhe çështjeve të ngritura nga gratë që kanë përjetuar dhunë 
seksuale, pas diskutimeve në mes të Presidentes Jahjaga dhe grave, përkrahur nga RrGGK në vitet e 
kaluara. RrGGK i ka përkrahur gratë që i kanë mbijetuar dhunës seksuale gjatë luftës në avokim tek 
institucionet që nevojat e këtyre grave të adresohen më mirë. Tani, RrGGK po avokon për Këshillin që të 
ketë buxhet dhe mandat të përhershëm, si dhe për fonde të përhershme për të mbijetuarit.   
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Përfshirja e RrGGK dhe e anëtareve të saj në proceset për sigurimin e mbështetjes 
institucionale dhe publike për personat të cilët kanë përjetuar dhunë seksuale gjatë 
luftës është përmirësuar 
 

Me përkrahje nga Zyra Ligjore në kuadër të Zyrës së Kryeministrit të Kosovës dhe UN Women, Këshilli 
Kombëtar për të Mbijetuarit e Dhunës Seksuale gjatë Luftës, nën udhëheqjen e Presidentes Atifete Jahjaga, 
me 15-18 janar 2015, organizoi punëtori në Tiranë. Punëtoria 
mblodhi një delegacion nga Bosnia dhe Hercegovina, anëtaret e 
Këshillit Kombëtar për të Mbijetuarit e Dhunës Seksuale gjatë 
Luftës në Kosovë, dhe pjesëmarrës të tjerë, për të shkëmbyer 
përvoja rreth rehabilitimit, ri-integrimit dhe fuqizimit të të 
mbijetuarve. 

Me përkrahjen e UN Women, OHCHR dhe Zyrës Ligjore 
në Zyren e Kryeministrit, Këshilli ka filluar hartimin e udhëzimeve 
për zbatimin e Ligjit të ri për statutin dhe të drejtat e dëshmorëve, 
invalidëve, veteranëve, anëtarëve të Ushtrisë Çlirimtare të 
Kosovës, personave të dhunuar gjatë luftës, viktimave civile të 
luftës dhe familjeve të tyre (2014). Ky ligj, në mes tjerash, iu ofron 
atyre pernzione personale. Në mars të vitit 2015, Këshilli hartoi 
dhe finalizoi udhëzimet e nevojshme për njohjen dhe verifikimin 
e statusit të viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës. Këto 

Anëtaret e RrGGK dhe Lobit dhuruan 
fustanat dhe fundet që ato kishin 
grumbulluar për të kontribuar në 

instalacionin artistik “Mendoj për ty” 
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dokumente do të ju mundësojnë personave që kanë përjetuar dhunë seksuale gjatë luftës që të aplikojnë 
për përkrahje, siç është paraparë në Ligjin e lartëpërmendur, dhe bazuar në Protokolin Ndërkombëtarë 
për Dokumentim dhe Hetim, si dhe bazuar në praktikat më të mira nga rajoni.  

Më tutje, prej 9 maj deri me 6 korrik, Këshilli Kombëtar për të Mbijetuarit e Dhunës Seksuale gjatë 
Luftës organizoi aktivitete të ndryshme për të përmirësuar përkrahjen publike për personat që kanë 
përjetuar dhunë seksuale gjatë luftës. Nën udhëheqjen e Këshillit, RrGGK-ja, së bashku me anëtaret e saj 
dhe të Lobit, përkrahu instalacionin artistik “Mendoj për ty” të artistes Alketa Xhafa – Mripa, i cili iu 
dedikua grave të mbijetuara të dhunës seksuale të kryer gjatë luftës. RrGGK organizoi një sërë aktivitetesh 
në mbarë Kosovën për të mbledhur fustane dhe funde për këtë ekspozitë, dhe më shumë se pesë mijë 
fustane dhe funde u mblodhën. Ato më pas u ekspozuan në Stadiumin e Prishtinës, me 12 korrik.  

RrGGK poashtu morri pjesë në një panel diskutimi mbi temën: “Përkrahja e të mbijetuarve të 
dhunës seksuale gjatë luftës” të organizuar në Prizren gjatë festivalit të njohur të filmit “Dokufest”. 
Diskutimi synonte të ngriste vetëdijen publike mbi pasojat që dhuna seksuale ka mbi të mbijetuarit dhe 
shoqërinë, si dhe për rëndësinë e drejtësisë dhe njohjes.  
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MBËSHTETJA PËR FUQIZIMIN EKONOMIK TË GRAVE  
 
Qëllimi afat gjatë i këtij programi është që: gratë dhe burrat të kenë mundësi të barabarta ekonomike në 
shtëpi dhe në sferën publike.  
  

Më shumë gra sigurojnë punësim 
 

RrGGK ka bërë progres drejt këtij qëllimi afatgjatë që gratë të kenë qasje të barabarta në mundësitë e 
punësimit në Kosovë. Një tregues indikativ është numri i grave që kanë siguruar punësim përmes avokimit 
dhe/ose përkrahjes nga RrGGK dhe anëtaret e saj, i cili është rritur nga 24 në 241 në vitin 2015.  
 
Institucionet dhe akterët kryesor më të vetëdijshëm për shkallën e diskriminimit 
gjinor në vendin e punës në Kosovë dhe mënyrat për të adresuar ato 
 

Bazuar në një kërkesë zyrtare nga Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale, Z. Arban Abrashi, për dhënien 
e rekomandimeve për Ligjin e ri të Punës dhe në besimin tonë që një ligj i rëndësishëm si ky duhet të 
bazohet në fakte, RrGGK ka kryer hulumtim me qëllim që të informojë Ligjin e ri të Punës me të dhëna të 
bazuara në fakte, lidhur me temat që përfshijnë diskriminimin gjinor në punë, veçanërisht lidhur me 
pushimin e lehonisë dhe të atësisë. RrGGK ka kryer 400 intervista me një mostër të rastësishme të 
punëdhënësve. RrGGK poashtu ka anketuar 1,301 gra dhe 374 burra. RrGGK nuk ka gjetë fonde për këtë 
iniciativë dhe është varur nga kontributet e qytetarëve dhe në vullnetarizëm për të kryer këtë hulumtim 
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të rëndësishëm. Shumica e punës është kryer falë punës shtesë jashtë orarit të pjesëtareve të stafit të 
RrGGK-së dhe falë vullnetarëve e praktikanteve tanë të palodhshëm.    

RrGGK prezantoi të gjeturat fillestare të këtij hulumtimi së bashku me rekomandimet kryesore 
pranë Këshillit Ekonomik-Social të Kosovës (KES) dhe së shpejti do t’ia dërgojë Ministrisë me shkrim 
rekomandimet e politikave. RrGGK planifikon t’i publikojë rekomandimet dhe t’i vërë ato në dispozicion 
për publikun në fillim të vitit 2016.   
 

Më shumë mundësi, të përballueshme për përkujdesje të fëmijëve në dispozicion 
RrGGK ka hartuar një dokument punues mbi rëndësinë e përkujdesit ndaj fëmijëve në Kosovë, i cili u 
prezantua tek përfaqësues të ndryshëm të institucioneve, akademikë, studentë, përfaqësues të shoqërisë 
civile dhe të donatorëve në Kosovë, gjatë konferencës së UBT-së mbi Ekonominë dhe Barazinë Gjinore, 
të mbajtur me 10 nëntor. RrGGK poashtu ka përfshirë rëndësinë e përkujdesit ndaj fëmijëve në mesin e 
rekomandimeve kryesore në dokumentin e politikave që do të prezantohet tek MPMS dhe KES, të cilët 
momentalisht janë duke e hartuar Ligjin e ri të Punës. RrGGK ka avokuar tek një numër zyrtarësh, 
përfshirë edhe ata nga Ministria dhe donatorët në Kosovë, për rëndësinë e hapjes të sa më shumë 
qendrave për përkujdesje të fëmijëve, të përballueshme financiarisht. Avokimi do të vazhdojë në vitet e 
ardhshme.  
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Përmirësimi i kapaciteteve institucionale dhe të sektorit privat për vendosjen e 
grave në vendet e punës 
 

RrGGK ka bashkëpnuar me disa donatorë që kanë programe të cilat ndërlidhen me sektorin privat dhe 
punësimin e grave, si dhe ka përkrahur krijimin e Grupit Koordinues për Fuqizimin Ekonomik të Grave, 
që tani udhëhiqet nga USAID EMPOWER dhe ka marrë vazhdimisht pjesë në takimet e tij. RrGGK iu ka 
dhënë rekomandime disa donatorëve lidhur me strategjitë për arritjen e grave dhe identifikimin e 
mundësive potenciale të punësimit për to.  

RrGGK ka bashkëpunuar me Open Data Kosovo dhe Girls Coding Kosovo për të ngritur fonde 
për një iniciativë të përbashkët për ofrimin e punëtorive adekuate dhe punës praktike për vajzat, në lëminë 
e zhvillimit të aplikacioneve për telefona të mençur. Ato po punojnë në zhvillimin e një aplikacioni specifik 
në të mirë të shoqërisë, të financuar nga USAID EMPOWER, Fondi Kanadez për Iniciativa Lokale (CFLI) 
dhe MPMS. Të tilla mundësi për punë praktike janë thelbësore që vajzat të mund të fitojnë përvoja të cilat 
mund t’i përdorin në identifikimin e mundësive dhe në aplikimin për punë në të ardhmen.  

Siç u përmend, edhe stafi i RrGGK-së ka ofruar trajnime për qendrat rajonale të punësimit dhe 
qendrat për aftesime profesionale, me qëllim që të përkrahë zhvillimin e mëtutjeshëm të kapaciteteve dhe 
aftësive të tyre për punësimin e grave.  
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Më shumë gra kanë qasje në trashëgimi dhe pronësi 
 

RrGGK ka vazhduar bashkëpunimin me akterë të tjerë 
që punojnë në këtë drejtim, përfshirë edhe përmes 
Grupit Koordinues për Çështje Gjinore (GKÇGj) për 
Programin e të Drejtave Pronësore (PDP), themelimin 
e të cilit e përkrahu RrGGK në vitin 2015.  
     RrGGK ka kërkuar përkrahje financiare për të 
vazhduar iniciativat që do të përkrahin gratë në qasjen 
e të drejtave të tyre në trashëgimi dhe pronësi. 
Megjithatë, pasi që shumica e përpjekjeve deri më sot 
kanë qenë në baza vullnetare, RrGGK ende nuk e ka 
arritur këtë rezultat.  
 
Më shumë qytetarë janë të vetëdijesuar lidhur 
me të drejtat e grave për trashëgimi dhe pronësi 
 

Në vitin 2015, Partners Kosova filloi iniciativën “Avokimi i grave për barazi gjinore, e drejta e tyre për 
trashëgimi dhe pronësi” me 2,390 € nga Fondi i Grave të Kosovës i RrGGK-së. Iniciativa i ka informuar 34 
gra dhe 26 burra nga Malisheva dhe Rahoveci mbi këto të drejta. Duke pasuar suksesin e kësaj iniciative, 
Partners Kosova në partneritet me OJQ Aureola (7,604 €) pranuan një Grant në Partneritet për Ndryshim. 

Partners Kosova ka informuar gratë dhe vajzat 
për të drejtat e tyre në trëshëgimi dhe pronësi. 
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Ato do të punojnë së bashku për te informuar gratë dhe vajzat në Vushtrri, Podujevë dhe Obiliq, në mënyrë 
që ato të mund t’i realizojnë të drejtat e tyre ligjore apo të trashëgimisë. Ato poashtu do të ofrojnë përkrahje 
të vazhdueshme për gratë që duan të regjistrojnë pronën ose trashëgiminë e tyre. Rezultatet e kësaj iniciative 
e cila është duke vazhduar, do të publikohen në vitin 2016.  
 
Më shumë gra ndërmarrin hapa në drejtim të sigurimit të të drejtave të tyre për 
trashëgimi dhe pronësi 
 

Gjatë vitit 2015, 294 gra dhe vajza kanë marrë pjesë në takime vetëdijësuese mbi të drejtat e tyre në pronë 
dhe trashëgimi. Ndërkaq, 47 prej tyre kanë kërkuar të drejtën e tyre të pronës dhe/ose trashëgimisë me 
përkrahjen anëtareve të RrGGK-së. 
 

Zyrtarë të ndryshëm tregohen më të përgjegjshëm në respektimin e të drejtave të 
grave në trashëgimi dhe pronësi 
Partners Kosova ka organizuar një tryezë të rrumbullakët në Rahovec lidhur me të drejtat e grave në 
trashëgimi dhe pronësi. Gratë e diskutuan këtë çështje me përfaqësuesit e gjykatave (gjyqtarët e gjykatave 
civile), të Zyrave për Ndihmë Juridike Falas, Zyrës për Barazi Gjinore, organizatave të grave, 
ndërmjetësuesve, me Drejtorin e Zyrës së Kadastrit dhe Gjeodezisë, Zyrën për Integrime, me 
mësimdhënës dhe studentë. RrGGK planifikon që në vitet e ardhshme, të ndërmarrë veprime shtesë së 
bashku me anëtaret e saj.  
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Përmirësohet qasja e grave në burimet familjare 
RrGGK ka punuar në ngritjen e fondeve në këtë aspekt të strategjisë së saj gjatë këtij viti, gjë që ende nuk 
ka dhënë sukses, pamarrëparasysh propozimet e shumta të dorëzuara në vitin 2015.  

Megjithatë, Shoqata e Juristëve NORMA dhe Qendra për Fuqizimin e Grave janë duke kontribuar në 
arritjen e këtij qëllimi duke avokuar për përmirësimin e zbatimit të së drejtës për përkrahje me alimentacion. 
Ato po avokojnë për një Udhëzues Administrativ të bazuar në Ligjin për Familjen që do të krijonte një 
mekanizëm të veçantë për monitorimin e zbatimit të së drejtës për alimentacion. Për këtë iniciativë, ato kanë 
pranuar një Grant në Partneritet për Ndryshim dhe do të vazhdojnë këto përpjekje në vitin 2016. Fakti më i 
rëndësishëm është që përkrahja me alimentacion do të mbështeste qasjen e grave në burime, veçanërisht në 
situatat e divorceve dhe/ose të dhunës në familje.  

 

Kompletimi i hulumtimit mbi qasjen e barabartë në burimet familjare 
 

RrGGK ka diskutuar me MPMS, GIZ dhe UNDP mbi rëndësinë e kryerjes së këtij hulumtimi. Edhe ky ishte në 
mesin e rekomandimeve të dala nga publikimi i RrGGK-së, Buxhetimi drejt Mirëqenies Sociale, i vitit 2015. 
RrGGK vazhdon të kërkojë përkrahje financiare me qëllim që kjo të zbatohet.  
 
 
 
 



  

60 

 

Vetëdija institucionale për modelet alternative të shpërndarjes së ndihmës sociale 
është përmirësuar  
RrGGK ka planifikuar të përkrahë një vizitë studimore me MPMS-në në Shqipëri për të mësuar nga përvojat e 
tyre në shpërndarjen e ndihmës sociale për gratë. Megjithatë, për shkak të formimit të ngadalshëm të qeverisë 
dhe ndryshimeve politikë në Ministri, ky plan është shtyer. RrGGK është në diskutime me MPMS-në dhe GIZ-in 
lidhur me atë se a do të vazhdojë të jetë e nevojshme kjo gjë në të ardhmen.  
 

Përmirësohet shkalla në të cilën politikat dhe programet e BE-së 
përfshijnë përspektivën gjinore 
 

Mbikëqyrja nga një përspektivë gjinore në lidhje me politikat dhe programet e BE-së 
në Kosovë është përmirësuar 
 

Bashkimi Evropian (BE) ofron ndihmë financiare për vendet kandidate, si dhe për vendet kandidate 
potenciale. Pasi që Republika e Kosovës është një vend kandidat potencial, ajo gjtihashtu pranon fonde 
IPA. Në vitin 2015, RrGGK ka përkrahur ministritë dhe Delegacionin e BE-së në Kosovë në përfshirjen e 
përspektivës gjinore në Dokumentet e Veprimit IPA dhe Dokumentet e Planifikimit Sektorial (SPD).  
     Në total, RrGGK ka ofruar 18 sesione monitoruese dhe një punëtori për një numër total të 36 
pjesëmarrësve (24 gra dhe 12 burra). Këto kanë kontribuar në rritjen e mirëkuptimit lidhur me atë se si 
mund të përfshihet përspektiva gjinore në dokumentet IPA. Për Zyrtarët për Barazi Gjinore, punëtoria 
dhe mentorimi kanë kontribuar në rritjen e njohurive të proceseve IPA, kornizave logjike, dhe për atë se 
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si ata mund të kontribuojnë në këto procese nga një përspektivë gjinore. Sa i përket dokumenteve, RrGGK 
ka ri-shikuar në total pesë drafte të Dokumenteve Sektoriale të Planifikimit dhe 15 drafte të Dokumenteve 
të Veprimit, duke ofruar të dhëna nga përspektiva gjinore. RrGGK poashtu ka ofruar komente që japin të 
dhëna nga përspektiva gjinore për Raportin e Progresit 2015 për Kosovën, si dhe ka ri-shikuar draftin e 
Programit Nacional për Zbatimin e Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit nga përspektiva gjinore.  
 
 

VLERËSIMI I PUNËS SË RrGGK 
 
Në çdo takim dhe trajnim të organizuar gjatë këtij viti, anëtaret e RrGGK-së kanë vlerësuar punën e 
RrGGK-së përmes pyetësorëve që i kanë plotësuar në fund të secilës mbledhje. Në përgjithësi, anëtaret 
kanë vlerësuar shumë pozitivisht punën e RrGGK-së gjatë vitit 2015. Anëtaret kanë vlerësuar takimet e 
RrGGK si “shumë të rëndësishme” dhe “shumë të dobishme”, dhe punën e stafit si “të shkëlqyer”. 
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RAPORTI FINACIAR I RrGGK PËR VITIN 2015 
 
Raporti i mëposhtëm financiar përfshinë informatat deri më 31 dhjetor 2015 dhe është verzion i 
audituar.  

 

Donatorët Projektet 
Të bartura 
nga viti  
2014 

Të pranuara 
në vitin 2015 

Totali i 
fondeve 

Shpenzimet 

Grantet 
për 
anëtaret e 
RrGGK 

Shpenzimet 
totale 

Do të 
barten në 
vitin 2016 

 Austrian 
Developmen
t Agency                                
8299-
01/2014 

Iniciativa për 
vancimin e të 
drejtave të 
grave            

                  
211,317.9
6  

                  
20,802.41  

                
232,120.3
7  

                
130,640.46  

                  
37,814.00  

                
168,454.46  

                  
63,665.91  

External 
Action of the 
European 
Union    
2014/352-
636 

Fuqizimi i 
organizatave të 
shoqërisë civile 
të 
udhëhequra nga 
gratë në 
Kosovë  

                  
105,801.9
6  

                              
-    

                
105,801.9
6  

                  
41,391.93  

                  
59,868.95  

                
101,260.88  

                    
4,541.08  
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Donatorët Projektet 
Të bartura 
nga viti  
2014 

Të pranuara 
në vitin 2015 

Totali i 
fondeve 

Shpenzimet 

Grantet 
për 
anëtaret e 
RrGGK 

Shpenzimet 
totale 

Do të 
barten në 
vitin 2016 

Pagesat e 
anëtarësisë 
së OJQ-ve / 
Fondi i 
Qëndrueshm
ërisë  

Pagesat e 
anëtarësisë së 
OJQ-ve / Fondi 
i  
qëndrueshmëris
ë 

                         
747.77  

                              
-    

                       
747.77  

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                       
747.77  

External 
Action of the 
European 
Union   
 
 
 
 
 
 
   

Fuqizimi i rolit 
të rganizatave 
të shoqërisë 
civile të grave 
në romovimin e 
të drejtave 
njerëzore të 
grave dhe 
pjesëmarrjen 
politike  

                                
-    

                
114,921.70  

                
114,921.7
0  

                       
172.38  

                              
-    

                       
172.38  

                
114,749.32  
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Donatorët Projektet 
Të bartura 
nga viti  
2014 

Të pranuara 
në vitin 2015 

Totali i 
fondeve 

Shpenzimet 

Grantet 
për 
anëtaret e 
RrGGK 

Shpenzimet 
totale 

Do të 
barten në 
vitin 2016 

 MOTT 
Foundation  

Përkrahje e 
përgjithshme 
2014-2015 

                                
-    

                  
22,334.20  

                  
22,334.20  

                  
22,334.20  

                              
-    

                  
22,334.20  

                              
-    

GIZ 
83201028 

Reformimi i 
sistemit 
financiar në 
Kosovë 

                                
-    

                  
17,739.00  

                  
17,739.00  

                  
17,739.00  

                              
-    

                  
17,739.00  

                              
-    

GIZ 
83207641 

Buxhetimi i 
Përgjegjshëm 
Gjinor 

                                
-    

                    
5,425.00  

                    
5,425.00  

                    
1,050.00  

                              
-    

                    
1,050.00  

                    
4,375.00  

IPA 
32/2015-
IPA2013 

Përkrahje për 
përfshirjen e 
përspektives 
gjinore në 
Programin IPA 
2015 në 
Kosovë  

                                
-    

                  
19,999.00  

                  
19,999.00  

                  
19,999.00  

                              
-    

                  
19,999.00  

                              
-    
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Donatorët Projektet 
Të bartura 
nga viti  
2014 

Të pranuara 
në vitin 2015 

Totali i 
fondeve 

Shpenzimet 

Grantet 
për 
anëtaret e 
RrGGK 

Shpenzimet 
totale 

Do të 
barten në 
vitin 2016 

Zyra e 
Presidentes 

Përkrahje për 
fushatën 
“Mendoj për 
ty” 2015 
 
 

                                
-    

                    
2,333.33  

                    
2,333.33  

                    
2,333.33  

                              
-    

                    
2,333.33  

                              
-    

Ambasada 
Mbretërore 
e Hollandës 

Fuqizimi i rolit 
të rganizatave 
të shoqërisë 
civile të 
udhëhequra nga 
gratë në 
promovimin e 
të drejtave të 
grave 
PRI/15/MATR
A/22  
 
 

                                
-    

                  
14,942.00  

                  
14,942.00  

                  
13,792.00  

                              
-    

                  
13,792.00  

                    
1,150.00  
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Donatorët Projektet 
Të bartura 
nga viti  
2014 

Të pranuara 
në vitin 2015 

Totali i 
fondeve 

Shpenzimet 

Grantet 
për 
anëtaret e 
RrGGK 

Shpenzimet 
totale 

Do të 
barten në 
vitin 2016 

Kvinna till 
Kvinna  

“Avancimi i 
barazisë gjinore 
në procesin e 
anëtarësimit të 
Kosovës në BE”  
-project 
number –
KO01SID16-
31004 

                                
-    

                  
14,545.00  

                  
14,545.00  

                    
4,032.75  

                              
-    

                    
4,032.75  

                  
10,512.25  

East West 
Management 
Institute 

Iniciativa e 
Historisë 
Gojore 

                                
-    

                    
4,721.19  

                    
4,721.19  

                    
2,680.12  

                              
-    

                    
2,680.12  

                    
2,041.07  

 
National 
Endowment 
for 
Democracy 
 

Iniciativa e 
Historisë 
Gojore 

                                
-    

                  
30,572.13  

                  
30,572.13  

                  
30,572.13  

                              
-    

                  
30,572.13  

                              
-    
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Donatorët Projektet 
Të bartura 
nga viti  
2014 

Të pranuara 
në vitin 2015 

Totali i 
fondeve 

Shpenzimet 

Grantet 
për 
anëtaret e 
RrGGK 

Shpenzimet 
totale 

Do të 
barten në 
vitin 2016 

Anëtarësimi 
individual / 
Marta Druri 

Përkrahje për 
Gjykatën  e 
Grave në 
Sarajevë 

                                
-    

                       
445.00  

                       
445.00  

                       
445.00  

                              
-    

                       
445.00  

                              
-    

Anëtarësimi 
individual 
/2015 

                                  
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

Nurije Cacaj                                   
-    

                         
30.00  

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

Ermira Cacaj                                   
-    

                         
10.00  

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

Englantina 
Shala 

                                  
-    

                         
10.00  

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

Aferdita 
Thaqi  

                                  
-    

                         
30.00  

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

Fatime Jasiqi                                   
-    

                         
10.00  

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

 GAEA 
Tours, 
Switzerland 

                                 
-    

                       
100.00  

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    
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Donatorët Projektet 
Të bartura 
nga viti  
2014 

Të pranuara 
në vitin 2015 

Totali i 
fondeve 

Shpenzimet 

Grantet 
për 
anëtaret e 
RrGGK 

Shpenzimet 
totale 

Do të 
barten në 
vitin 2016 

Nicole 
Farnsworth  

                                  
-    

                    
6,053.15  

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

Elisabeth 
Kastli  

                                  
-    

                         
70.00  

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

Besa Shehu                                   
-    

                       
950.00  

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

Igballe 
Rogova 

                                  
-    

                       
500.00  

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

Sherafedin 
Shehu 

                                  
-    

                         
60.00  

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

Nicole 
Farnsworth 

                                  
-    

                       
169.01  

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

Zn. Susan 
dhe Z. Frank 
Farnsworth 

                                  
-    

                       
845.07  

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

Arlinda 
Kadriu  dhe  
Dua Kadriu  

  
 
 
 
 

                                
-    

                         
60.00  

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    
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Donatorët Projektet 
Të bartura 
nga viti  
2014 

Të pranuara 
në vitin 2015 

Totali i 
fondeve 

Shpenzimet 

Grantet 
për 
anëtaret e 
RrGGK 

Shpenzimet 
totale 

Do të 
barten në 
vitin 2016 

Totali i 
pagesave të 
anëtarësimit 
individual  

Hulumtimi mbi 
Ligjin e Punës i 
financuar nga 
RrGGK 

                                
-    

                              
-    

                    
8,897.23  

                    
5,929.84  

                      
8,203.25  

                       
693.98  

Anëtarësimi 
individual  

Printimi i 
materialeve të 
ndryshme 
promovuese të 
RrGGK 

                                
-    

                              
-    

                         
714.41  

                              
-    

                              
-    

                              
-    

Anëtarësimi 
individual  

Përkrahje për 
QGMF renas 
për fushatën 
"Mendoj për ty" 

                                
-    

                              
-    

                              
-    

      
-                   

                              
500.00 

                              
-    

                              
-    

Anëtarësimi 
individual  

Përkrahje për 
Artpolis për 
Festivalin 
FemArt 

                                
-    

                              
-    

                              
-    

                       
- 

                              
500.00 

                              
-    

                              
-    

Anëtarësimi 
individual 

Përkrahje për 
organizatën 
Vita Jeta  

                                
- 

                           
-   

                              
-    

                       
- 

         
300.00                          

                              
-    

                              
-    
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Donatorët Projektet 
Të bartura 
nga viti  
2014 

Të pranuara 
në vitin 2015 

Totali i 
fondeve 

Shpenzimet 

Grantet 
për 
anëtaret e 
RrGGK 

Shpenzimet 
totale 

Do të 
barten në 
vitin 2016 

Anëtarësimi 
individual  

Përkrahje për 
Çerdhen 
Ngjyrat në 
Ajvali 

                                
-    

                              
-    

                              
-    

                       
259.00  

                              
-    

                              
-    

                              
-    

Totali i 
pagesave të 
anëtarësisë 
së OJQ-ve  

                                  
-    

                    
1,100.00  

                    
1,100.00  

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                    
1,100.00  

Total  317,867.69 278,777.19 596,644.88 294,085.55 98,982.95 393,068.50 203,576.38 
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Shpenzimet 
operative, €
62,546.09 , 

11%

Shpenzimet e 
programit, €

232,839.00 , 39%

Shuma e granteve të 
dhëna për anëtaret e 
RrGGK, 98,98 2.95, 

16%

Shuma që do të 
bartet në vitin 

2016, €
203,576.38 , 34%

Përqindja e shpenzimeve operative dhe të programit për 
2015

Siç ilustrohet në grafik, 11% e 
shpenzimeve të RrGGK janë 
bërë për shpenzime operative 
dhe 39% për shpenzime të 
programit. Shpenzime tjera të 
programit përfshijnë grantet e 
dhëna nëpërmjet Fondit të 
Grave të Kosovës total 16%. 
Deri në fund të vitit 2015 34% 
e fondeve janë bartur për tu 
shpenzuar gjatë vitit 2016.  
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PËR NE 
 
Bordi Drejtues i RrGGK 
Ariana Qosaj-Mustafa, Kryetare e Bordit, Aktiviste për të Drejtat e Grave 
Sevdije Ahmeti, Aktiviste për të Drejtat e Njeriut 
Hajrulla Çeku, Drejtor Ekzekutiv, OJQ Ec ma ndryshe  
Belgjyzare Muharremi, Drejtore Ekzekutive, OJQ Dera e Hapur  
Zana Hoxha Krasniqi, Drejtore Ekzekutive, Artpolis 
Besim M. Kajtazi, Drejtor i Zyrës Ligjore, Zyra e Kryeministrit të Republikës së Kosovës     
Nermin Mahmuti, Drejtore Ekzekutibe, Community Development Fund (CDF) 
 

Bordi Këshillëdhënës i RrGGK  
Delina Fico, Rachel Wareham, Behar Selimi, Vjosa Dobruna, Marte Prekpalaj, Shqipe Malushi, Lepa 
Mladjenovic 
 

Anëtaret e Stafit të RrGGK në vitin 2015 
Igballe (Igo) Rogova, Drejtore Ekzekutive 
Besa Shehu, Menaxhere Financiare & Administrative 
Nicole Farnsworth, Menaxhere e Programit dhe Udhëheqëse e Hulumtimeve 
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Zana Rudi, Menaxhere e Projektit 
Nertila Qarri, Koordinatore e Projektit 
Mimoza Pachuku, Menaxhere për Fondin e Grave të Kosovës 
Donjetë Berisha, Koordinatore për Mardhënie me Publikun 
Donjeta Morina, Koordinatore për Zhvillim të Kapaciteteve 
Adelina Berisha, Asistente e Hulumtimit 
Iliriana Banjska, Asistente e Projektit   
Dhurata Azemi, Asistente e Projektit  (Gusht - Dhjetor) 
Gresa Rrahmani, Asistente e Hulumtimit (Nëntor - Dhjetor) 
Elizabeta Murati, Asistente e Projektit  (Nëntor - Dhjetor) 
 

Anëtarët e Stafit të Iniciativës së Historisë Gojore të Kosovës 
(Financuar nga RrGGK) 
Lura Limani, Kooridnatore për Zhvillim dhe Hulumtim 
Jeta Rexha, Koordinatore Asistene e Hulumtimit  
Lirika Demiri, Hulumtuese Asistente  
Kaltrina Krasniqi, Drejtore Artistike 
More Raça, Redaktor Filmi  
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Praktikantet që kanë punuar vullnetarisht për RrGGK në vitin 2015  
Antonia Hoidal, Dije Rizvanolli, Hana Rizvanolli, Lejla Cana, Nita Bislimi, Nerina Guri, Marigonë Vrajolli, 
Mirjeta Dibrani, Miranda Muharremi, dhe Olivia Pearson. 
 

Persona të tjerë që kanë punuar vullnetarisht për RrGGK në vitin 2015  
Ada Shima, Adem Hasani, Alma Ademi, Erleta Morina, Edmond Krasniqi, Eda Shehu, Erëblina Elezaj, 
Renea Hasani, Hana Marku, Labinot Sponca, Oda Haliti, dhe Valentina Sejdiu. 
 

Hulumtuesit dhe anketuesit e RrGGK për një periudhë të shkurtër 
kohore 
Shfaqim shumë mirënjohje për 46 anketuesit të cilët kanë punuar pa pushim për të përfunduar me kohë 
procesin e anketimit për raportin Mjaft më me arsyetime: Analizë e qëndrimeve, incidencës dhe reagimeve 
institucionale ndaj dhunës në familje në Kosovë(sipas renditjes alfabetike): Adni Kukesi, Agnesa Haxhiu, 
Aida Gashi, Arbnora Kolgjeraj, Ardian Batusha, Bardha Çelaj, Beshir Seferi, Dafina Halili, Dardan Ahmeti, 
Diana Shaka, Driton Gusia, Dua Dauti-Kadriu, Edon Gërbani, Egzona Azemi, Erisa Xhemajli, Fanol 
Ahmetaj, Fjolla Vukshinaj, Flamur Kadriu, Florent Thaci, Gyltene Osmani, Ilir Miftari, Iliriana Banjska, 
Jetbardha Selmani, Jeton Dukagjini, Jeton Jashari, Jovan Rikallo, Katarina Besova, Leutrim Shahini, Leyza 
Mripa, Luan Bajraj, Lulzim Hasari, Marina Milosevic, Mergim Gerbeshi, Mrika Rizvanolli, Nevenka Rikallo, 
Ramadan Sokoli, Roland Sylejmani, Shenoll Rexhepi, Srdjan Milosevic, Suzana Emini, Uran Haxhiu, Valdrin 
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Misini, Venera Cocaj, Vesna Stajic, Vilsona Blakaj, and Yllza Xheladini. Futja e të dhënave është bërë nga 
Abetare Qarri, Adelina Berisha, Din Terpuni, Edona Vatoci, Elona Osmani, dhe Gentiana Halimi. 

Përveç stafit të RrGGK-së, anketuesit në vijim kanë zhvilluar hulumtimin mbi Ligjin e Punës: Abetare 
Qarri, Diana Mustafa, Drilona Gashi, Elona Osmani, Gentiana Cani, Ibrahim Kelmendi, Nazife Sopa, Nora 
Kelmendi, Qendrim Thaqi, Rinor Kutllovci, Rrita Mustafa, Skord Retkoceri, Shkendie Maxhuni, Visar Fejza, 
Yllka Bega, Ymer Latifi, Zana Smajli, and Leonita Berisha. 

 

Anëtarët/et Individual/e të RrGGK 
Ada Shima Delina Fico Hans Fridlund Mimoza Pachuku 
Aferdita Thaqi Dua Dauti-Kadriu Ideal Hoxha Nicole Farnsworth 
Alba Loxha Eglantina Shala Igballe Rogova Nurije Cacaj 
Ana Jara Gómez Elisabeth Kaestli Itziar Mujika Rrezarta Veseli 
Angelika Arutyunova Ermira Cacaj Kathleen Noh Sadete Gerbeshi 
Arber Sylejmani Ethel Farnsworth Krenar Basha Sherafedin Shehu 
Ariana Qosaj-Mustafa Etleva Durmishi Laura Prescott Shqipe Mehmeti 
Arlinda Kadriu Fatime Jasiqi Lepa Mladjenovic Shqipe Murati 
Arta Sejdiu Frank and Sue Farnsworth Lumnije Mehmeti Shqipe Pantina 
Besa Shehu Hajrulla Ceku Merita Shasivari Xhevrije Doroci 
Dea Pallaska O’Haughnessy Hana Marku Mevlude Murtezi  
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Organizatat Anëtare të RrGGK 
 
# Organizata                     Adresa   Përfaqësuesi  

1 Alma Rr. Shpëtim Bojku, Nr.1, Pejë Shemsije Seferi 

2 Alter Habitus Prishtinë Eli Gashi 

3 Ardhmëria Rinore e Drenasit 
Rr. Vetërniku 1, Behar Begolli, 
Nr.23, Prishtinë 

Hafije Qyqalla 

4 Arta 
Rr. Shaban Polluzha, P.n., 
Prishtinë 

Zana Hoxha Krasniqi 

5 Artpolis Rr. Wesli Clark Pn, Vushtrri  Fikrije Ferizi 

6 ATO 
Kompleksi Avalla, B/l, Nr.4, 
Prishtinë 

Sanije Grajçevci 

7 Aureola Drenas Argjentina Fazlija 

8 Bardha Prishtinë Raza Sadrija 

9 Bliri Drenas, Gllogoc Mahije Smajli 

10 Dera e Hapur Tringë Smajli, Nr. 72, Prishtinë Belgjyzare Muharremi 

11 Dora Dorës Rr. Mbreti Zog, Nr. 59, Prizren  Vjosa Curri 

12 Down Syndrome Kosova 
Kroi i Bardhë, Nr. 72, Dardania, 
Prishtinë 

Leonora Shabani 
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# Organizata                     Adresa   Përfaqësuesi  

13 Drena Drenas Zymrije Qorri 

14 
EMINA - Grupi i Grave 
Boshnajke 

Rr. 7 Shtatori, Jakup Ferri, 
Mitrovicë 

Fata Zatriqi 

15 FANA Rr. Zhuj Selmani, Nr. 103, Pejë Fane Gashi 

16 Femra Vizionare e Shekullit XXI Fsh. Bregdrini, Has, Prizren Marte Prekpalaj 

17 Femrat Aktive të Gjakovës 
Rr. Sulejman Vokshi, Nr. 1, 
Gjakovë 

Valbona Doli Rizvanolli 

18 Flaka Rr. Skenderbeu, Lipjan Melihate Dedushi 

19 
Fondacioni për Edukim dhe 
Zhvillim (F.E.ZH.) 

Bregu i Diellit - Zona e Lindjes, 
Ll. 12, Nr. 7, Prishtinë 

Vjollca Zeqiri 

20 
Forumi Demokratik i Gruas 
(FDG) 

Rr. Mbretëresha Teutë, Nr. 
103, Pejë 

Myzafere Ibishaga 

21 Girls Coding Kosova Fshati Suhodoll, Mitrovicë Emine Tahiri 

22 Gratë e Minatorëve Rr. Bajo Topulli, Nr. 7, Prizren Fetije Mehmeti 

23 Gruaja Bashkëkohore Rr. Sadullah Brestovci, Gjilan Igballe Hajdari 

24 Gruaja Hyjnore Dardania B 1/5, Prishtinë  Mehreme Llumnica 

25 
HANDIKOS, Femrat me Aftësi 
të Kufizuara 

Rr. Ramadan Rexhepi, Nr. 1, 
Ferizaj 

Fazile Bungu 



  

79 
 

# Organizata                     Adresa   Përfaqësuesi  

26 Hendifer 
Rr. Ulqini, Nr. 74, 40.000, 
Mitrovicë 

Magbule Hyseni 

27 
Iniciativa për Zhvillimin e 
Bujqësisë së Kosovës (IADK) 

Fshati Lipë, Zveqan Valbona Kelmendi 

28 Kelmendi 
Bregu i Diellit, Rr. Gazmend 
Zajmi, Ndërtesa e Standardit, 
Prishtinë 

Bajramshahe Jetullahu  

29 
Klubi i Basketit me Karroca 
(KBK) "Marsi" 

Dolak, Vushtri  Merita Selimi 

30 
Komiteti i Grave të Verbëra të 
Kosovës (KGVK) 

Prizren Nafije Gashi 

31 Konvita Viti  Melihate Osmani 

32 Legjenda Prishtinë Valire Buza 

33 LIRA 
Mentor Retkoceri, Nr. 9b, 
Prishtinë 

Selvete Gashi 

34 Lulebora  P. F. Keqekollë, Dabishevc Sadije Dulahu  

35 Lulishtja Prilluzhë, Vushtrri Stanica Kovacevic 

36 LUNA Rr. Fan Stilian Noli, Prishtinë Shehrije Gërbeshi 
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# Organizata                     Adresa   Përfaqësuesi  

37 Malësorja Rr. Hime Mushkolaj, pn, Decan Merita Binakaj 

38 Mbrojë të Drejtat e Tua Rr. Luigj Gurakuqi 39, Gjakovë  Veprore Shehu                

39 Medica Kosova 
Rr. Vëllezërit Dragaj, Nr. 4, 
Mitrovicë 

Hasime Tahiri Hasani 

40 MEDIKA BL Kalabria Bukurije Leti 

41 Mundësia Rr. Lidhja e Pejës Pn, Pejë  Gjylfidane Morina 

42 Ne Jemi Pjesë e Botës 
Magjistralja Fushë Kosovë - 
Prishtinë 

Rudina Llapashtica 

43 OJQ SHIPPL Rr. Caraleva, Nr. 36, Prizren Merita Halitaj 

44 One to One Kosova Rr. Zahir Pajaziti, Pn, Prizren Resmija Rahmani 

45 Operacioni i Mëkëmbjes Rr. Hysen Rexhepi, Pn, Prizren Miradije Buqaj 

46 
Organizata e Gruas se Pavarur 
Kosovare (OGPK) 

Rr. Mbretëresha Teutë, Pn, 
Pejë 

Ardiana Gorani 

47 

Organizata e Personave me 
Distrofi Muskulare e Kosovës 
(OPDMK) 
 
 

Rr. Flori Lauri, Nr. 16, Pejë 
Clara Ines Zapata 
Cardona 
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# Organizata                     Adresa   Përfaqësuesi  

48 
Organizata Ndërkomunale e të 
Verbërve dhe me të Pamurit e 
Dobësuar  

Babush i Muhaxherëve, Lipian Sylbije Sahiti 

49 Parajsa Jonë 
Dardania, SU 1/2, Kati i tretë, 
Nr. 11, Prishtinë 

Shukrije Gashi 

50 
Partners Kosova Center for 
Conflict Management 

Rr. 28 Nëntori, Pn, Skenderaj Ajnishahe Halimi 

51 Prehja Rr. Dardania, Nr. 1, Gjilan Sevdije Musliu 

52 Psikoterapeutet në Veprim Prishtinë Emine Mehmeti 

53 Qendra e Grave Optimiste Bostan, Novobërdë Shefkije Mehmeti 

54 
Qendra e Grave për Zhvillim 
Rural 

Rr. Tringë Smajli, Prishtinë Nafije Latifi                      

55 
Qendra e Kosovës për Zhvillim 
dhe Integrim Multikulturor  

Rr. Hamëz Jashari, 16 b/2, 
10000 Prishtinë 

Feride Rushiti Sebahate 
Pacolli 

56 
Qendra Kosovare për Luftimin e 
Kancerit të Gjirit JETA/VITA 

Nëna Terezë, Nr. 18/1, 
Prishtinë 

Luljeta  
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# Organizata                     Adresa   Përfaqësuesi  

57 
Qendra Kosovare për 
Rehabilitimin e të Mbijetuarve të 
Torturës (QKRMT)  

Ulpiana, D1 Hyrja 8, Nr. 7, 
Prishtinë 

Myrvete Ahmetaj 

58 
Qendra Kosovare për Studime 
Gjinore (QKSGJ) 

Rr. Josip Rela, 13/18, Prishtinë Vjollca Krasniqi 

59 
Qendra për Fuqizimin e Gruas 
(QFG) 

Rr. 28 Nëntori, Pn, Gjilan Nazife Jonuzi  

60 
Qendra për Hulumtime dhe 
Politikë Gjinore (QHPGJ) 

Rr. Pashko Vasa, 11 A, Prishtinë Hamijet Dedolli 

61 
Qendra për Mbrojtjen dhe 
Rehabilitimin e Grave dhe 
Fëmijëve "Liria" 

Rr. Xhevat Begolli, Nr. 9, Pejë  Ardita Ramizi Bala 

62 

Qendra për Mbrojtjen e 
Viktimave dhe Parandalimin e 
Trafikimit me Qenie Njerëzore 
(MVPT) 

Qendra Tregtare, Nr. 42, 
Drenas  

Kadire Tahiraj 

63 
Qendra për Mirëqenien e Gruas 
(QMG) 

Rr. Luan Haradinaj, 9/4, 
Prishtinë 

Diamant Binaku 
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64 
Qendra për Promovimin e të 
Drejtave të Grave 

Prishtinë Merita Mustafa 

65 
Qendra për Trajnime dhe 
Studime Gjinore (QTSGJ) 

Rr. Fehmi Agani, Nr. 17, 
Gjakovë 

Elvane Qorri 

66 Qendra Psikosociale "Aureus" 
Rr. Adem Gllavica, Nr. 48, 
Prishtinë 

Pranvera Bullaku 

67 RIKOTTA Rr. Ilaz Agushi, Prishtinë Serbeze Sylejmani 

68 RONA 
Rr. UÇK, Banesa Nr. 1, 
Prishtinë  

Shpresa Agushi 

69 
Rrjeti i Organizatave të Grave 
Rome, Ashkali dhe Egjiptase të 
Kosovës (RROGRAEK) 

Ugljare, Fushë Kosovë Nevenka Rikallo 

70 Ruka + Ruci  
Qendra e Kulturës "Rexhep 
Mitrovica", Mitrovicë 

Ajhan Prekazi 

71 
Shoqata Afariste e Gruas              
SHE-ERA 

Rr. Qemajli, Nr.9, Qarshia e 
Jupave, Gjakovë 

Mirlinda Kusari Purrini 

72 Shoqata e Avokatëve NORMA 
Rr. Afrim Vitija, Nr. 3/1, 
Prishtinë 

Valbona Salihu 
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# Organizata                     Adresa   Përfaqësuesi  

73 
Shoqata e Femrave me Aftësi të 
Kufizuara "Femrat për Femra" 

Rr. Zahir Pajaziti, Pn, Prizren Drita Vukshinaj  

74 
Shoqata e Femrave të Shurdhëra 
(SHFSH) 

Rr. William Volker, Nr.53, 
Prizren 

Krenare Hajredini  

75 
Shoqata e Fermereve dhe 
Fermerëve "Rukolla" 

Prugovc Sanije Berisha 

76 
Shoqata e Fermereve dhe 
Fermerëve "Shpresa e Llapit" 

Podujevë Selvete Fetahu 

77 Shoqata e Grave "Begatia" 
Fshati Klinë e Epërme, 
Skenderaj 

Hyra Tahiri 

78 
Shoqata e Grave "Medica 
Gjakova" 

Rr. Fadil Nimani, Nr. 34, 
Gjakovë 

Mirlinda Sada 

79 
Shoqata e Grave Bletare (SHGB) 
"Okarina e Runikut" 

Runik, Skenderaj Fetije Smakaj 

80 
Shoqata e Grave Drita e Krushës 
(ShGDK) 

Fshati Krajmir, Lipjan Hanife Qeriqi 

81 Shoqata e Grave Dritarja 
Dardania SU 4/4, FS, Krushë e 
Madhe, Rahovec 

Ola Syla 
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# Organizata                     Adresa   Përfaqësuesi  

82 
Shoqata e Grave Fermere 
"Krusha e Vogël" 

Krusha e Vogël, Bregdrini, 
Prizren 

Dile Prekpalaj 

83 Shoqata e Grave GORA Rr. Haxi Zekaj, Nr. 20, Prishtinë Sevdija Ramadani 

84 
Shoqata e Grave të Mitrovicës 
për të Drejtat e Njeriut 

Rr. Isa Boletini, Mitrovicë Vetone Veliu 

85 Shoqata e të Verbërve  Rr. Dëshmorët, Pn, Dragash Xhejrane Lokaj 

86 Shoqata Iniciativa e Grave 
Rr. Nënë Tereza, Nr. 181, 
Gjakovë  

Bahrije Deva 

87 
Shoqata për Edukim dhe 
Përkujdesjen e Familjes (SHEPF) 

Rr. Xhelal Hajda, Rahovec Xhylferije Bytyqi  

88 Shpresa & Shtëpitë e Fëmijëve Taslixhe, Prishtinë Valbona Çitaku 

89 Shqiponjat e Dardanës Kushnicë, Graqanice Havushe Bunjaku 

90 Speranza Rr. Sadik Pozhegu, Gjakovë Violeta Dema 

91 Top Radio 
s. prekovce bb, 16000 Novo 
Brdo 

Vesna Stajic 

92 
Udruzenje Zena - Povratnica 
"Nas Dom" 

Rr. Shpëtim Bojku, Nr. 1, Pejë Miradije Gashi 

93 Venera Barilevë, Prishtinë  Bedrije Shala Pireva 
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94 Violetë 
Rr. Lidhja e Prizrenit, Nr. 132, 
Prishtinë 

Ajshe Nuhiu 

95 Vita - Jeta Rr. 2 Maji, Studime, Vushtrri Lirije Haziri 

96 Vullneti i Grave 
Rr. Ganimete Tërbeshi, Nr. 2, 
Prishtinë 

Blerta Thaçi 
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Shtojca 1. Grantet e Fondit të Grave të Kosovës në 
vitin 2015 
 
Tabelat e mëposhtme përmbledhin të gjitha grantet e ndara nga Fondi i Grave të Kosovës gjatë vitit 2015. 
  

Emri i 
Organizatës 

Titulli i projektit Shuma Informata për iniciativën Rezultatet e iniciativës 

Raundi  i 7-të 

Shoqata 
Iniciativa  
e Grave  

Gratë, shëndeti 
dhe e drejta e 
tyre ligjore 

2,822.45 € 

Do të hulumtojnë dhe 
dokumentojnë: shkeljet e të 
drejtave të grave në kujdesin 
shëndetësor, nivelin  e cilësisë së 
shërbimeve shëndetësore dhe  
nivelin e vetëdijes së qytetarëve për 
të drejtat e tyre gjatë trajtimit 
shëndetësor. Ato gjithashtu do të 
angazhohen drejt ndërgjegjësimit të 
institucioneve shëndetësore për 
përgjegjësi dhe reagim ligjor me 
rastin e adresimit të shkeljeve të të 

për herë të parë ka kryer 
një hulumtim mbi çështjet 
e shëndetit të grave në 
Dragash, me 170 
respondentë. Hulumtimi 
ka treguar se vetëm 
15.29% e respondentëve 
kanë njohuri për Ligjin No. 
04/L-125 mbi shëndetin. 
Kur u pyetën se çka do të 
ndryshonin në sistemin e 
shëndetësisë, 
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Emri i 
Organizatës 

Titulli i projektit Shuma Informata për iniciativën Rezultatet e iniciativës 

drejtave të grave në kujdesin 
shëndetësor. 

respondentët i dhanë 
prioritet faktit që 
institucionet shëndetësore 
duhet të kenë furnizim të 
rregullt me medikamente 
mjekësore, standarte më 
të larta të higjienës, të 
punësojnë gra mjeke, të 
kenë kujdes shëndetësor 
etj. Shoqata Iniciativa e 
Grave prezantoi këto të 
dhëna tek institucionet 
lokale në Komunën e 
Dragashit dhe ia dolën që 
të caktojnë një prezantim 
të këtyre të gjeturave dhe 
rekomandimeve në 
sesionin e ardhshëm të 
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Emri i 
Organizatës 

Titulli i projektit Shuma Informata për iniciativën Rezultatet e iniciativës 

Asamblesë Komunale në 
Dragash. 

Femrat Aktive 
të Gjakovës & 
Artpolis 

Adresimi i 
ngacmimeve 
seksuale dhe 
ngritja e 
mekanizmave 
mbrojtës në 
Universitetet 
Publike të 
Prishtinës dhe 
Gjakovës 

7,600 € 

Ato do të punojnë me studente nga 
Prishtina dhe Gjakova për të 
avokuar së bashku për krijimin e 
mekanizmave për adresimin dhe 
trajtimin e ngacmimeve seksuale në 
universitetet publike. 

Në vazhdim e sipër 

Partners 
Center for 
Conflict 
Management, 
Partners-
Kosova 

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

2,390 € 

Duke u bazuar në praktikat e mira 
nga iniciativa e mëhershme 
Partners Kosova vazhdoi të 
punojnë në fushën e të drejtave të 
grave në pronë dhe trashëgimi. Ata 
punuan me gra, vajza, të rinj, si dhe 
me zyrtaret për barazi gjinore, 

I kanë informuar 60 gra, 
burra, djem dhe vajza nga 
Rahoveci dhe Malisheva 
për të drejtat e grave në 
ndarjen e pronës dhe 
trashëgimisë. Si rezultat i 
këtij informimi një grua 
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Emri i 
Organizatës 

Titulli i projektit Shuma Informata për iniciativën Rezultatet e iniciativës 

përfaqësues/e nga gjykata dhe 
qendrat për ndërmjetësim për të 
drejtat e grave në pronë dhe 
trashëgimi. 

nga Malisheva ka marrë 
guximin që ta dërgojë 
çështjen në gjyq duke i 
ndjekur të gjitha 
procedurat e rregullta 
gjyqësore.   
 

Fondacioni për 
Edukim dhe 
Zhvillim  

Thuaju mjaft 
paragjykimeve 

2,350 € 

Fuqizuan gra të tri komuniteteve 
shqiptare, serbe dhe rome duke 
organizuar punëtori për rolin e 
gruas në shoqëri, në vendimmarrje, 
në institucione dhe në familje. 
Pjesëmarrëse në këto punëtori 
ishin gjithashtu edhe përfaqësues të 
komunës së Novobërdës. Pas 
trajnimeve ato planifikuan të 
avokojnë për të drejtat e grave në 
këtë rajon duke u takuar me 
kryetarin e komunës dhe përmes 

Ka bashkuar 13 gra 
Shqiptare dhe Serbe duke 
i mësuar se si të  avokojnë 
së bashku për çështjet e 
tyre më prioritare. Si 
rezultat i kësaj ato 
avokuan me sukses tek 
Kryetari i Komunës së 
Novobërdës, duke 
kërkuar që: 
1) Kiosku i cili është 
vendosur nga projekti i 
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Emri i 
Organizatës 

Titulli i projektit Shuma Informata për iniciativën Rezultatet e iniciativës 

tryezës të rrumbullakët me akterë 
të ndryshëm. 

kaluar i FEZH (mbështetur 
nga FGK) në qendrën 
turistiko-informative në 
Novobërdë, të rihapet 
afër komunës dhe të vetë 
menaxhohet nga gratë.  
2) Kryqi i Kuq të jetë më 
transparent në aktivitetet 
e tyre 
3) Të organizohen të 
paktën dy takime për të 
drejtat e grave në ndarjen 
e pronës dhe 
trashëgimisë, me ndihmën 
e komunës, në kuadër të 
zyrës për barazi gjinore. 

Psikoterapeutët 
në Veprim  

Parandalimi i 
trafikimit me 
qenie njerëzore 

2,520 € 
Ato organizuan punëtori me të rinj 
nga shkollat e mesme, sidomos me 
vajzat nga viset rurale për ngritjen e 

156 vajza dhe 66 djem 
kanë marrë mësime 
praktike se si ta 



  

92 

 

Emri i 
Organizatës 

Titulli i projektit Shuma Informata për iniciativën Rezultatet e iniciativës 

vetëdijes rreth trafikimit dhe 
pasojat. Gjithashtu planifikuan të 
takohen me Kryetarin e Komunës, 
Kryesuesen e Kuvendit të Gjilanit, 
me Drejtoreshën Regjionale të 
Policisë dhe akterë tjerë relevant 
për të luftuar së bashku këtë 
dukuri. 

identifikojnë një situatë të 
mundshme për trafikim 
dhe ti avancojnë 
shkathtësitë e tyre 
mbrojtëse dhe 
parandaluese ndaj këtyre 
situatave.  
 
Kjo organizatë gjithashtu i 
ka vetëdijesuar lokale 
qeveritare në Gjilan për 
nevojën e rritur për 
kujdesin preventiv për 
mbrojtjen e qytetarëve 
sidomos të rinjve.  
  

Komiteti i 
Grave të 

Avokimi për 
sigurimin e 
transportit pa 

2,750 € 
Me këtë inciativë avokuan për 
zbatim më të mirë të Nenit 13, të 
Ligjit për Personat e Verbër, Nr. 

Ka informuar 56 persona 
për të drejtat e personave 
të verbër në transport 
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Emri i 
Organizatës 

Titulli i projektit Shuma Informata për iniciativën Rezultatet e iniciativës 

Verbëra të 
Kosovës 

pagesë për 
personat e 
verbër 

04/L-092 i cili siguron trafikun 
urban falas dhe atë ndër urban me 
pagesë pesëdhjetë për qind (50%) 
të vlerës së biletës për personat me 
aftësi të kufizuar. Kjo organizatë 
gjithashtu planifikon të avokojë tek 
komuna e Prishtinës që 51 
autobusët e rinj që do të blihen të 
plotësojnë kushtet për personat e 
verbër dhe personat me aftësi të 
kufizuar. 

falas sipas nenit 13 të Ligjit 
për Personat e Verbër. Si 
rezultat i kësaj, KGVK dhe 
anëtarët e saj për herë të 
parë  janë takuar me gratë 
deputete dhe asambleiste 
të Prishtinës ku kanë 
kërkuar mbështetje prej 
tyre në zbatimin e Neni 13 
të Ligjit për Personat e 
Verbër. Të pranishmet  
janë zotuar që do ti 
mbështesin këto persona 
me çdo mundësi që kanë. 
Kanë avokuar me sukses 
tek Kryetari i Komunës të 
Prishtinës që autobusët e 
trafikut urban që do të 
blihen këtë vit, të 
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Emri i 
Organizatës 

Titulli i projektit Shuma Informata për iniciativën Rezultatet e iniciativës 

plotësojnë kushtet për 
personat me nevoja të 
veçanta. Kryetari i 
Komunës ju ka premtuar 
që kërkesa e tyre patjetër 
që do të merret parasysh. 
Hapi i parë në këtë 
drejtim është bërë, ku për 
herë të parë në Prishtinë 
janë bërë shtigje speciale 
në trotuare për personat 
e verbër.  

Qendra për 
Zhvillim Rural 

Promovimi i 
turizmit fshatar 
dhe 
trashëgimisë 
kulturore në 
Novobërdë 

2,740 € 

Ato organizuan trajnime për 
avancimin e shkathtësive për ta 
udhëhequr turizmin fshatar. 
Gjithashtu planifikuan të avokojnë  
për përfshirjen e Novobërdës në 
udhëzimet turistike të atraksioneve 
të Kosovës.  

Avokuan tek Komuna e 
Novobërdës që gratë dhe 
vajzat e kësaj ane të 
marrin grante për biznese.  
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Emri i 
Organizatës 

Titulli i projektit Shuma Informata për iniciativën Rezultatet e iniciativës 

Shoqata e 
Grave të 
Mitrovicës për 
të Drejtat e 
Njeriut 
(MWAHR) 

Unë e meritoj 
një pozitë 
udhëheqëse 

2,545 € 

Punuan me gratë asambleiste nga 
Mitrovica Veriore, Zveçani, 
Leposaviqi dhe Zubin Potok. 
Përmes takimeve dhe trajnimeve 
ata synuan të krijojnë Grupet e 
Grave Asambleiste, Rrjetin e Grave 
Asembleiste dhe nominimin e grave 
si drejtore të departamenteve 
nëpër komunat e tyre. 

Informoi 35 gra dhe 9 
burra nga Mitrovica 
Veriore për rëndësinë e 
pjesëmarrjes së grave në 
proceset politike. 
 
Për të përforcuar 
bashkëpunimin e grave 
politikane, ato së  pari 
krijuan grupet e grave 
asambleiste në katër 
komuna të Mitrovicës 
Veriore dhe mandej 
krijuan Rrjetin e Grupeve 
të Grave Asambleiste. Në 
këtë mënyrë gratë mund ti 
bashkojnë forcat dhe të 
punojnë së bashku në 
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Emri i 
Organizatës 

Titulli i projektit Shuma Informata për iniciativën Rezultatet e iniciativës 

mbrojtjen e të drejtave të 
grave.  
 

Shoqata e 
Juristeve 
Norma & 
Qendra për 
Fuqizimin e 
Gruas 

Realizimi i së 
drejtës në 
mbajtje 
financiare dhe 
ushqimi 
(Alimentacioni) 

7,580 € 

Përmes këtij granti ato do të 
avokojnë për zbatim më të mirë të 
realizimit të së drejtës në 
alimentacion. Ato synojnë nxjerrjen 
e udhëzimit administrativ në kuadër 
të Ligjit për Familjen në Kosovë, që 
ka për qëllim krijimin e një 
mekanizmi të veçantë, i cili do të 
monitoroj realizimin e së drejtës në 
alimentacion. 

Në vazhdim e sipër 

Femra për 
Femra me 
Aftësi të 
Kufizuar & 
K.B.K “Marsi”   

Integrimi i 
personave me 
aftësi të 
kufizuara në 
jetën politike 
dhe social 

7,060 € 

Këto dy organizata do të krijojnë 
Planin e Veprimit për personat me 
aftësi të kufizuara në Prizren, duke 
u bazuar tek Strategjia Nacionale 
për të Drejtat e Personave me 
Aftësi të Kufizuar në Republikën e 

Në vazhdim e sipër 
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Emri i 
Organizatës 

Titulli i projektit Shuma Informata për iniciativën Rezultatet e iniciativës 

Kosovës  2013-2023 dhe Planin e 
Veprimit për Zbatimin e Strategjisë 
Nacionale për të drejtat e 
Personave me Aftësi të Kufizuar në 
Republikën e Kosovës 2013-2017. 

Dera e Hapur 
& Ruka Ruci  

Fuqizimi i grave 
me krijimin dhe 
aktivizimin e dy 
grupeve të 
grave për t’i 
informuar për të 
drejtat e tyre 
dhe 
pjesëmarrjen e 
tyre në procese 
vendimmarrëse 

7,590 € 

Do të krijojnë grupe të 
përbashkëta të grave shqiptare dhe 
serbe nga gjashtë fshatra. Të dy 
organizatat do ti trajnojnë gratë e 
këtyre grupeve për gratë të drejtat 
e njeriut, parimet e tolerancës, 
bashkëpunimit dhe respektimit të 
diversitetit kulturor bazuar në 
marrëveshjet ndërkombëtare dhe 
kornizën ligjore të Kosovës. Ato 
gjithashtu do të kenë takime me 
institucionet relevante mbi barazinë 
gjinore. 
 

Ruka Ruci dhe Dera e 
Hapur kanë krijuar 6 
grupe të grave të 
komunitetit shqiptarë dhe 
serb nga tre fshatra të 
Komunës së Prishtinës 
dhe tre fshatra të 
Komunës së Graçanicës. 
Këto grupe kanë 
identifikuar disa çështje të 
një rëndësie të madhe për 
gratë që jetojnë në këto 
vende dhe poashtu janë 
takuar me përfaqësues të 
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Emri i 
Organizatës 

Titulli i projektit Shuma Informata për iniciativën Rezultatet e iniciativës 

 
 
 

departamenteve të 
komunave të Prishtinës 
dhe Graçanicës, ku kishin 
mundësinë të mësonin për 
rolin e tyre. Këto takime 
poashtu kanë shërbyer 
për të diskutuar 
mekanizmat ekzistues të 
pjesëmarrjes dhe atë se si 
të forcohet bashkëpunimi i 
dyanshëm i grave mbi 
zhvillimin dhe zbatimin e 
politikave. Për më tepër, 
450 gra nga këto fshatra 
përfituan nga sesionet 
vetëdijësuese mbi të 
drejtat e grave 
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Emri i 
Organizatës 

Titulli i projektit Shuma Informata për iniciativën Rezultatet e iniciativës 

Raundi i 8-të  

Shqiponjat e 
Dardanës & 
Dritarja  

Avokim për 
Fuqizim të 
Grave Fermere 
në fshatrat e 
Lipjanit dhe 
Graçanicës 

7,492 € 

Do të ndërmarrin iniciativën 
“Avokim për fuqizim të grave 
fermere në fshatrat e Lipjanit dhe 
Graçanicës”, Qëllimi kryesor i 
këtyre dy organizatave është që t’i 
organizojnë gratë nga rrethina e 
Lipjanit dhe Graçanicës të avokojnë 
së bashku tek institucionet 
relevante në këto 2 komuna, që 
gratë fermere të krijojnë kushte më 
të favorshme për të përfituar nga 
subvencionet e shtetit të Kosovës 

Në vazhdim e sipër 

Shoqata për 
Edukimin dhe 
Përkujdesjen e 
Familjes & 
Gruaja 
Hyjnore  

“Një femër e 
edukuar - 
shoqëri e 
shëndoshë” 

7,190 € 

Do të ndërmarrin iniciativën “Një 
femër e edukuar – shoqëri e 
shëndosh”, Bazuar në 
bashkëpunimin e suksesshëm të 
cilin e kanë filluar më herët 
pikërisht nga përkrahja e FGK, kësaj 

Në vazhdim e sipër 
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Emri i 
Organizatës 

Titulli i projektit Shuma Informata për iniciativën Rezultatet e iniciativës 

here do ta vazhdojnë në tetë 
fshatra të komunës së Gjakovës 
dhe Gjilanit duke i vetëdijesuar 
vajzat dhe nënat e tyre mbi 
rëndësinë e shëndetit reproduktiv. 
Ato, gjithashtu do të avokojnë për 
hapjen e zyrës për këshilla të 
vajzave të reja. 

Qendra për 
Promovimin e 
të Drejtave të 
Grave 

Vetëdijesimi  i 
Grave dhe 
Vajzave për të 
Drejtat e tyre 
në Kujdesin 
Shëndetësor 

2,988 € 

Do të ndërmarrë iniciativën: 
“Vetëdijesimi i grave dhe vajzave 
për të drejtat e tyre në kujdesin 
shëndetësor”. Bazuar në sukseset e 
mëhershme në fuqizimin e grave që 
kanë përjetuar dhunë seksuale gjatë 
luftës, kjo organizatë do të 
vazhdojë të avokojë që kjo kategori 
e grave të marrë shërbime më të 
mira shëndetësore nga institucionet 

Në vazhdim e sipër 
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Organizatës 

Titulli i projektit Shuma Informata për iniciativën Rezultatet e iniciativës 

shëndetësore në Drenas dhe 
rrethinë. 

Qendra për 
Mirëqenien e 
Gruas  

Ngritja e 
vetëdijes në 
komunitet mbi 
pasojat e 
dhunës në baza 
gjinore 

2,980 €  

Do të ndërmarrë iniciativën “Së 
bashku kundër dhunës në familje”, 
Kjo qendër do të bëjë sensibilizimin 
dhe ngritjen e kapaciteteve të 
profesorëve, drejtorëve të 
shkollave dhe zyrtarëve komunal në 
Pejë, për parandalimin dhe 
referimin e rasteve te dhunës. Ato, 
gjithashtu do të angazhohen në 
ngritjen e vetëdijes së nxënësve 
mbi pasojat e dhunës në baza 
gjinore.  

Në vazhdim e sipër 

Partners 
Center for 
Conflict 
Management, 
Partners-

Avokimi i grave 
për të drejtat e 
tyre pronësore 
dhe ato të 
trashëgimisë 

7,604 €  

Do të ndërmarrin iniciativën 
“Avokimi i grave për të drejtat e 
tyre pronësore dhe ato të 
trashëgimisë”, Këto dy organizata 
do të punojnë së bashku në 

Në vazhdim e sipër 
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Organizatës 

Titulli i projektit Shuma Informata për iniciativën Rezultatet e iniciativës 

Kosova & 
Aureola 

informimin e grave dhe vajzave nga 
Vushtrria, Podujeva dhe Kastrioti 
për realizimin e të drejtave të tyre 
ligjore në pronë dhe trashëgimi. 
Ato, gjithashtu do t’iu ofrojnë 
ndihmë të vazhdueshme në 
regjistrimin e pasurisë ose 
trashëgimisë së tyre. 

Prehja 
Së bashku 
kundër dhunës 
në familje 

2,938 €  

Do të ndërmarrë iniciativën “Së 
bashku kundër dhunës ne familje”, 
Kjo organizatë do të monitorojë 
seancat gjyqësore në institucionet 
relevante në Skenderaj dhe 
Mitrovicë, që kanë për shqyrtim 
rastet e dhunës në familje. 
Gjithashtu, ato do të avokojnë për 
zbatimin e mekanizmave 
parandalues të dhunës në familje, 
që dalin nga Strategjia Kombëtare 

Në vazhdim e sipër 
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Organizatës 

Titulli i projektit Shuma Informata për iniciativën Rezultatet e iniciativës 

kundër Dhunës në Familje dhe 
Trafikimit me Qenie Njerëzore 
(2013-2017) 

Shoqata e 
grave të 
kthyera “Nas 
Dom”  

Përfshirja e 
planifikimit të 
buxhetit të 
përgjegjshëm 
gjinor në nivel 
lokal 

2,936 €  

Do të ndërmarrë Iniciativën 
“Përfshirja e planifikimit të 
Buxhetimit të Përgjegjshëm Gjinor 
në nivel lokal”, Kjo shoqatë do të 
punojë drejt krijimit të 
mekanizmave për integrimin e 
barazisë gjinore dhe buxhetimit 
gjinor në nivel lokal në katër fshatra 
me shumicë serbe. 

Në vazhdim e sipër 

Organizata e 
Personave me 
Distrofi 
Muskulare të 
Kosovës & 
Femra 

Përmirësimi i 
pozitës së grave 
që përkujdesen 
për anëtarët me 
aftësi të 
kufizuara të 
familjes 

7,827.50 € 

Do të ndërmarrin iniciativën 
“Përmirësimi i pozitës së grave që 
përkujdesen për anëtarët me aftësi 
të kufizuara të familjes”, Këto 
organizata do të punojnë në Prizren 
dhe në të gjitha fshatrat e Hasit, që 
të përmirësojnë qasjen në 

Në vazhdim e sipër 
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Organizatës 

Titulli i projektit Shuma Informata për iniciativën Rezultatet e iniciativës 

Vizionare e 
Shekullit XXI  

shërbimet që ofron komuna për 
personat me distrofi muskulare dhe 
familjarët tyre. Gjithashtu, ato do të 
angazhohen në ndërgjegjësimin e 
komuniteti urban dhe rural për 
pozitën e personave me distrofi 
muskulare. 
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Shtojca 2. Të arriturat e avokimit nga Lobi për Barazi 
Gjinore në Kosovë në vitin 2015 
 

Grupi i Lobit Iniciativa avokuese 
Vushtrri Anëtaret e Lobit arritën që të ndajnë mjete financare për të mbështetur një student për 

përfaqësimin e Kosovës në garat e matematikës në Japoni; të nënshkruajnë Memorandum në 
mes të IADK-së dhe Komunës së Vushtrrisë për punësimin e grave kryefamiljare dhe të 
punëosjnë 10 gra. Poashtu, kanë mbajtur ligjërata për pronësi dhe janë në vazhdim të punimeve 
me donatorët për hapjen e Qendrës për Qëndrim Ditor për të moshuar. 

Viti Ato arritën që në nivelin lokal të hapin një çerdhe dhe të lirojnë nga pagesa e çerdhes nënat 
vetëushqyese. Më pas, bënë aprovimin e ”Strategjisë Komunale kundër Dhunës në Familje”, si 
dhe i Planit të Veprimit 2016-2018, si dhe subvencionuan 4 raste të dhunës në familje. Poashtu, 
liruan nga taksa komunale për regjistrimin e pronës në librat kadastral; ofruan lehtësirat për 
qasjen në trashëgiminë familjare. Më tutje, ato arritën që përmes avokimit të ndajnë bursa për 
studentë, ku 70% e bursave i janë ndarë vajzave. Poashtu, kanë bërë harmonizimin e akteve të 
brendshme komunale me Ligjin për Barazi Gjinore. 

Dragash Anëtaret e Lobit avokuan për aprovimin e “Strategjisë Komunale kundër Dhunës në Familje” 
dhe miratuan Planin për Veprimin Komunal. Poashtu, ato ofruan përkrahje në punësimin e 
grave, me ç’rast janë punësuar 3 gra në insitucione. Suksese janë shënuar edhe në integrimin 
e vajzave në fushën e sportit dhe në ndërtimin e çerdheve me ç’rast ato janë ndërtuar tashmë, 
si dhe janë mbajtur aktivitete për nënat vetushqyese. 



  

106 

 

Grupi i Lobit Iniciativa avokuese 
Lipjan Ato lobuan që nënat vetëushqyese të lirohen nga pagesa për çerdhe. Shoqatave për prodhimin 

e produkteve vendore, kryesisht atyre të qumështit, iu është bërë sigurimi i lokalit me 
shpenzimet e Komunës dhe të Bankës Botërore, si dhe 24 gra kanë përfituar serra gjatë ndarjes 
së subvencioneve, ku ato mund të prodhojnë produkte bujqësore. Më tutje, ato mbajtën 
ligjërata mbi kancerin dhe mbrojtjen nga kjo sëmundje, ku mbi 60 grave iu mundësua të bëjnë 
një mamografi pa pagesë, nga të cilat 5 gra zbuluan simptomat e hershme të kancerit të gjirit. 
Poashtu, së bashku me Zyrën për Barazi Gjinore, kanë arritur që Zyrtarja për Barazi Gjinore 
të ketë fondin e vet, si dhe në bashkëpunim me organizata të shoqërisë civile kanë filluar 
mbajtjen e fushatës për të drejtën e grave në pronë dhe trashëgimi. 

Prizren Anëtaret e Lobit kanë ndihmuar garat e personave me aftësi të kufizuara në basketboll, si dhe 
janë ndihmuar dy studente që vuanin nga leukemia akute me nga 5,000 euro. Kjo komunë ka 
miratuar “Strategjinë Komunale kundër Dhunës në Familje”. Poashtu, është lobuar që të 
zgjedhen gra kryetare të lagjeve, me ç’rast tani janë 4 gra në këto pozita. Poashtu, janë 
ndihmuar nënat vetëushqyese si dhe ka filluar iniciativa “E drejta në pronë dhe trashëgimi”. 
Përpjekje vetëdijësuese janë bërë edhe mbi vazhdimin e shkollimit të mesëm nga vajzat, 
mbrojtjen e hapësirës gjelbëruese, si dhe të drejtat e grave në përgjuithësi.  

Deçan Ato kanë arritur që të hapin Qendrën Rinore dhe po i inkuadrojnë të rinjët në trajnime të 
ndryshme, si dhe po avokojnë drejt punësimit të tyre. Poashtu, kanë mbajtur ligjërata për 
sëmundjen e kancerit të gjirit. Ndërkaq, iu është siguruar vendbanim disa grave si dhe fëmijëve 
jetim. Takime janë organizuar edhe me gratë e mbijetuara të dhunës seksuale, si dhe në 
Asamblenë Komunale është miratuar ndërtimi i Shtëpisë së Pleqve. 
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Grupi i Lobit Iniciativa avokuese 
Mitrovicë Anëtaret e Lobit kanë arritur të rrisin pjesëmarrjen e grave dhe vajzave në ndëgjimet publike 

që organizohen në ndarjen e buxhetit. Poashtu, gratë në këtë komunë kanë perfituar 5 makina 
ndihmëse dhe disa familje kanë përfituar fidane të pemëve të ndryshme në fushën e bujqësisë. 
Ndër të tjera, është avokuar për shkollimin e vajzave që kanë ndërprerë shkollën, si dhe për 
të drejtat e pronës dhe trashëgimisë së grave dhe janë mbajtur disa ligjërata. Poashtu, ato në 
bashkëpunim me OJQ “Mundësia” janë  duke ngritur fonde për sigurimin e një mamografi për 
komunën e tyre. 

Prishtinë Ato kanë kërkuar që të bëhet integrimi i Buxhetimit të Përgjithshëm Gjinor në të gjitha fushat 
në këtë komunë, si dhe është miratuar “Strategjia Komunale kundër Dhunës në Familje”. Më 
pas, është arritur që të ndahen 20 ari tokë për ndërtimin e një qendre në nivel të vendit për 
personat me Sindromin Down dhe ata me autizëm dhe ky proces është në procedurat e fundit 
të realizimit. Poashtu, ato kanë vizituar organizatën Handikos dhe kanë arritur të ndërtojnë një 
ashensorë për ta. Një e arritur tjetër është që iu është hequr apo lehtësuar pagesa e qirasë 
organizatave të personave me aftësi të veçanta. Në këtë komunë është negociuar me 
komunitetin për shëndetësi që gratë të marrin pjesë gjatë punësimit të stafit në shëndetësi, si 
dhe 120 gra kanë bërë mamografinë. Poashtu është organizuar fushatë vetëdijësuese mbi 
dhunën në familje.  

 
Obiliq 

Anëtaret e Lobit kanë lobuar për ndarjen e subvencioneve, me ç’rast 3 grave i janë ndarë 
makina mjelëse dhe janë ndarë pula në fushën e shpeztarisë. Poashtu, kanë organizuar trajnim 
mbi edukimin shëndetësor, ku 64 gra janë dërguar në kontrolle për PapTest dhe mamografi. 
Një tjetër organizim është edhe ai i panairit multietnik ku janë angazhuar 13 gra, përfshirë edhe 
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Grupi i Lobit Iniciativa avokuese 
3 gra nga komuniteti serb dhe boshnjak, të cilat poashtu u shpërblyen nga Komuna. Ky grup 
ka bërë një vizitë në SOS fshatin në Prishtinë, ku komuna ka blerë 1,500 euro kartolina  nga 
SOS fshati për ndihmë ndaj këtyre fëmijëve. Ndër të tjera projekte të realizuara, bëjnë pjesë 
edhe fushata kundër kancerit të gjirit; projekti “Të gjithë të barabartë”; fushata kundër dhunës 
në shkolla; projekti “E drejta e grave në pronë dhe trashëgimi“; si dhe ka flluar projekti për 
mësimin jo formal të grave, ku është formuar një klasë me qëllimin e mësimit të shkrimit dhe 
të leximit. 

Kllokoti Ato kanë mbajtur takime me gra për hartimin e politikave buxhetore dhe për të drejtën e tyre 
në pronë dhe trashëgimi, si dhe takim me familjet e personave me aftësi të veçanta. Ky grup 
ka përkrahur projektin “Mendoj Për ty” dhe ka dhënë shfaqjen „Unë Guxoj“. Në këtë komunë 
është arritur edhe funksionalizimi i çerdhes, si dhe i është dhënë ndihmë shoqatës së personave 
me Sindrom Down për paketimin e mjaltës. Poashtu, është realizuar edhe fushata për 
vetëdijsimin në luftën kundër kancerit të gjirit. 

Fushë Kosovë Anëtaret e Lobit kanë organizuar një tryezë të rrumbullakët për pozitën e femrës në 
vendimmarrje në  nivelin lokal, si dhe është organizuar “Java e Gruas” nga e cila kanë dalur disa 
rekomandime. Falë lobitmit, është arritur të zgjedhen tre drejtoresha në drejtorate. Poashtu 
është organizuar panairi 3 ditor “Promovimi i Artizanateve dhe Produkteve Ushqimore”. Në 
këtë komunë është hartuar edhe plani lokal për personat me aftësi të kufizuara. Poashtu është 
organizuar fushatë për luftën kundër kancerit të gjirit, si dhe është arritur të sjellet një 
mamograf, ku rreth 200 gra i janë nënshtruar kontrollave falas. 
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Grupi i Lobit Iniciativa avokuese 
Skënderaj Ato kanë lobuar për mosbraktisjen e shkollës, ku është arritur që të kthehen dy nxënëse në 

shkollë, si dhe është bërë ndarja e bursave për nxënësit me kushte të vështira ekonomike, me 
ç’rast janë ndarë 66 bursa për nxënësit e shkollave të mesme. Më këtë komunë është punuar 
në vetëdijësim, sidomos në shëndetësi, për rëndësinë e kontrollave sistematike shëndetësore. 
Poashtu, është miratuar Strategjia Komunale kundër Dhunës në Familje 2016 – 2020,  si dhe 
është avokuar për regjistrimin e pronës në emër të të dy bashkëshortëve. Ndër të tjera, në 
këtë komunë janë punësuar edhe 4 gra në një kuzhinë, si dhe është ndihmuar një grua me 
katër vajzat e saj me banim, ku i janë ndarë 15,000 euro për të blerë një banesë. 

Novobërde Në këtë komunë është organizuar konferenca rajonale për dialogun ndëretnik në mes të grave 
serbe dhe shqiptare, si dhe është avokuar për ndërtimin e shtëpisë së kulturës në një fshat të 
banuar me komunitetin serb. Ato poashtu kanë organizuar një tryezë e rrumbullakët për 
Buxhetimin e Përgjegjshëm Gjinor. Nga subvencionet në këtë komunë kanë përfituar 20 gra 
të cilat janë paisur me koshere të bletëve dhe makina mjelëse, si dhe 17 gra të cilat kanë 
përfituar serra. Poashtu, është arritur të sigurohet transporti publik i cili është transport 
humanitar dhe sigurimi i një mamografi mobil. Të arritura ka edhe në fushën e arsimit me ç’rast 
janë ndarë bursa për vajzat, ku kanë përfituar 6 vajza me kushte të rënda sociale. 

Malisheva Ato kanë organizuar takim me rastin e 8 Marsit, ku është shpërblyer gruaja më e suksesshme 
për kontributin në emancipimin e grave. Poashtu, janë mbajtur takime vetëdijësuese mbi të 
drejtat e grave në pronë dhe trashëgimi. Në këtë komunë është organizuar edhe takim rreth 
Buxhetimit të Përgjegjshëm Gjinor. Aktivitete ka pasur edhe sa i përket shkëmbmimit të 
përvojave me gratë e Krushës, si dhe janë mbajtur dy panaire të grave, ku ato kanë prezantuar 
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punimet e tyre. Poashtu, është organizuar takim me Drejtoren e Shëndetësisë, me ç’rast është 
arritur të sigurohen kontrolle pa pagesë për 200 gra për kancerin e gjirit. Në këtë komunë 
është bërë edhe shpërndarja e ndihmave për gratë kryefamiljare dhe për personat me aftësi 
të veçanta, si dhe është ndërtuar një çerdhe. 

Gjilani Anëtaret e Lobit kanë arritu të lobojnë që nga 125 punëtorë, 90 prej tyre të jenë femra. Në 
këtë komunë janë ndërtuar 25 shtëpi, ku 5 prej tyrei kanë përfituar femrat kryefamiljare, si dhe 
nga 38 qira që paguan komuna, 18 janë për gratë. Komiteti për Barazi Gjinore ju ka ndihmuar 
3 familjeve me nëna vetëushqyese, ku njëra prej tyre udhëton jashtë shtetit për t’i vendosur 
protezat e këmbëve. Komuna, për herë të parë ka shpallur një grua “Qytetare nderi” , zn. 
Hanife Mala. Poashtu, është arritur që në komisione dhe panele të inkuadrohen dy gra dhe një 
burrë. Është arritur të sigurohet një donacion prej 2.5 milion euro për të ndërtuar një shtëpi 
të pleqve, me ç’rast komuna e ka ndarë tokën për ndërtim dhe do të punësohen 50 punëtorë. 
Në këtë komunë, është dhënë edhe shfaqja “Unë guxoj”. 

Gjakova Ato kanë arritur themelimin e mekanizmit kundër dhunës në familje, si dhe kanë organizuar 
peticion kundër dhunës në familje, me ç’rast anëtaret e Lobit kanë ndihmuar vullnetarisht. 
Poashtu, ky grup ka lobuar për zbatimin e Ligjit për të drejtën në pronë. Në këtë komunë janë 
dhënë grante për fuqizimin ekonomik të gruas dhe janë organizuar konferenca rajonale për 
gratë në biznes. Është organizuar një muaj fushatë për shëndetin e gruas, ku është lobuar për 
vetëdijësimin për kancerin e gjirit dhe është siguruar një mamograf për gratë. Poashtu, nënat 
vetëushqyese kanë filluar të bisedojnë me çerdhet, që t’i dërgojnë fëmijët pa pagesë. 
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Mamusha Anëtaret e Lobit kanë organizuar trajnime të ndryshme, përfshirë ato për shkrimin e projekt 

propozimeve, trajnime për temat “Krimi dhe diskriminimi”, “Siguria në bashkësi”, “Dhuna në 
familje”, kurse rrobaqepësie, si dhe fushatë kundër martesave të hershme, me ç’rast janë 
shfaqur edhe dy filma me metrazh të shkurtër mbi martesat e hershme. Është ndihmuar për 
ngritjen e vetëdijes për sëmundjen e kancerit të gjirit, si dhe janë dërguar jashtë shtetit për 
shërim falas disa persona. Në këtë komunë është arritur edhe subvencionimi i lehonave për 
çdo lindje. Ndërkaq, me 23 korrik do të organizohet Festivali i Domates. 

Drenasi Ato kanë organizuar fushatë kundër kancerit të gjirit, ku është sjellur mamografi dhe 400 gra 
kanë kryer kontrolle falas. Është ndërmarrë iniciativë për hapjen e vendeve të punës për nënat 
vetëushqyese ku 8 nëna vetëushqyese janë punësuar, si dhe janë ndihmuar gratë në punësim 
në rrobaqepësi, ku janë punësuar 10 gra. Përkrahja nuk ka munguar edhe për gratë me biznese 
të vogla, me ç’rast është organizuar një panair. Në këtë komunë është ndërmarrë iniciativë 
për krijimin e një rregulloreje për barazi gjinore. Poashtu, është arritur sigurimi i lokacionit pa 
pagesë për 5 OJQ që punojnë në fushën e të drejtave të grave dhe personave me nevoja të 
veçanta. Ndërkaq, janë identifikuar 12 shkolla që nuk kanë pasur pjerrina, ku janë ndërtuar ato 
për persona me nevoja të veçanta. Poashtu,  janë mbajtur takime publike me gratë mbi 
buxhetin e vitit 2016, si dhe është dhënë shfaqja ”Unë guxoj”. 

Istogu Ato kanë avokuar për vetëdijësimin lidhur me kancerin e gjirit dhe për planifikimin familjar në 
familjet rome. Është bërë miratimi i Strategjisë dhe Planit të Veprimit të Grupit të Grave 
Asambleiste, si dhe është bërë miratimi i Planit të Veprimit Rinor 2016-2019. Poashtu, është 
hapur një dyqan për ushqime tradicionale, ku janë punësuar 6 gra. 
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Juniku Për herë të parë në këtë komunë është ndërtuar një çerdhe. Poashtu, është arritur që të 

inkuadrohet një grua në Drejtorinë e Administratës. Në këtë komuna janë mbajtur trajnime 
në shkolla për drogën dhe alkoolin, si dhe aktivitete të ndryshme me organizatën Handikos, 
ku  janë ndihmuar disa persona me aftësi të veçanta. Kufizuara. Në këtë komunë është siguruar 
edhe mbështetja për një OJQ. 

Ferizaji Në objektin e Komunës është bërë ndërtimi i ashensorit, ku tani edhe personat me nevoja të 
veçanta kanë qasje më lehtësisht. Në Komunën e Podujevës, nga 15 persona që punojnë, 12 
janë gra dhe një person me aftësi të kufizuara, ndërkaq është hera e parë që Podujeva ka një 
drejtori që udhëhiqet nga një grua. Poashtu, në këtë komunë është arritur që një anëtare e 
Lobit të dërgohet si Këshilltare Politike në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale. Në 
seancën e fundit të Asamblesë Komunale janë hequr shpenzimet e varrimit për të gjithë 
qytetarët/et e Komunës. Poashtu, janë organizuar projekte bamirëse me biznese të Ferizajit, 
ku janë ndihmuar 100 familje me vlerë nga 60 euro në gjëra ushqimore; janë ndihmuar me 
mjete ortopedike personat në nevojë; si dhe janë mbajtur dy aktivitete me fëmijët me nevoja 
të veçanta, ku janë shpërndarë mbi 90 dhurata. Në këtë komunë është mbajtur fushatë 
vetëdijësuese për kancerin e gjirit; si dhe bashkë me organizatën Hendifer është mbajt trajnim 
për vetëdijësim për dhunën në familje dhe të drejtën në pronë. Kjo komunë ka organizuar një 
vizitë në Bashkinë e Shkodrës me anëtaret e Kuvendit, ku janë shkëmbyer përvojat lidhur me 
pozitën e gruas në shoqëri. Në këtë komunë, shoqata Handikos është përkrahur me 12 mijë 
euro buxhet dhe poashtu kjo shoqatë lirohet nga pagesa e qirasë.  

 



http://www.womensnetwork.org/
mailto:info@womensnetwork.org






Rrjeti i Grupeve të Grave të Kosovës 
Rr.Hajrullah Abduhllahu Nr.10 

10000 Prishtinë, Kosovë +381 (0) 38 245 850 
www.womensnetwork.org 
info@womensnetwork.org 

Facebook: Kosova Women’s Network 


	Blank Page



