
  
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

RRdddaporti 
Vjetor 2016 

 

Raporti Vjetor  
2018 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

3 
 

 
 
 

Rrjeti i Grave të Kosovës 
 

Raporti Vjetor 2018 
 

 

 

 

 



 

4 

 

 

 

© Rrjeti i Grave të Kosovës, prill 2019 
 
Të gjitha të drejtat janë të rezervuara. Ky publikim mund të kopjohet dhe të shpërndahet në tërësi apo pjesërisht, duke cituar 
burimin. 
 
Ky raport është përgaditur nga anëtaret e stafit të Rrjetit të Grave të Kosovës (RrGK), të përkrahura nga Agjencioni Austriak 
për Zhvillim, Fondacioni Kvinna till Kvinna, dhe Bashkimi Evropian, si përgjegjësi e RrGK-së për të raportuar tek organizatat 
anëtare të saj. Përmbajtja e këtij raporti është vetëm përgjegjësi e RrGK-së dhe në asnjë mënyrë nuk pasqyron qëndrimin zyrtar 
të donatorëve të lartëpërmendur.  
 
 
 
www.womensnetwork.org  
 
 
 
 
 
 

http://www.womensnetwork.org/


 

5 
 

Përmbajtja 

LETËR NGA KRYETARJA E BORDIT TË RrGK-së .................................................................................... 8 

HYRJE .......................................................................................................................................................... 11 
Vizioni ynë ............................................................................................................................................... 11 
Misioni ynë .............................................................................................................................................. 11 
Strategjia jonë .......................................................................................................................................... 11 
Rreth Raportit Vjetor të RrGK-së .......................................................................................................... 13 

NGRITJA E KAPACITETEVE TË RrGK ..................................................................................................... 14 
Është rritur solidariteti mes organizatave të grave në Kosovë ............................................................. 14 
Është përmirësuar kapaciteti organizativ i RrGK dhe anëtareve të saj drejt avokimit dhe 
qëndrueshmërisë afatgjate të rrjetit ....................................................................................................... 17 
Është përmirësuar klima e financimit për organizatat për të drejtat e grave ....................................... 23 

GRATË NË POLITIKË DHE VENDIMMARRJE ......................................................................................... 25 
Rritet dhe përmirësohet pjesëmarrja e grave në politikë dhe vendimmarrje në nivel komunal dhe 
qendror sipas Ligjit për Barazi Gjinore ................................................................................................... 25 

PËRMIRËSIMI I QASJES SË GRAVE NË KUJDESIN SHËNDETËSOR CILËSOR ......................................... 32 



 

6 

 

Zyrtarët publik dhe institucionet shëndetësore të jenë më përgjegjëse në adresimin e shkeljes së të 
drejtave të grave për kujdes shëndetësor .............................................................................................. 32 
Më shumë gra kanë qasje në kujdes shëndetësor cilësor ..................................................................... 34 

JETA PA DHUNË ME BAZË GJINORE ..................................................................................................... 37 
Përmirësohet zbatimi i kornizës ligjore të dhunës në familje, duke përfshirë përgjigjet institucionale në 
ndihmën ndaj personave që kanë pësuar dhunë ................................................................................... 37 
Është përmirësuar ndërgjegjësimi dhe vëmendja në radhët e zyrtarëve dhe qytetarëve lidhur me 
trajtimin e dhunës me bazë gjinore, duke përfshirë dhunën në familje, përdhunimin dhe ngacmimin 
seksual ..................................................................................................................................................... 42 
Hartohen politikat dhe përmirësohen procedurat për trajtimin e ngacmimit seksual ........................ 44 
Përmirësohet mbështetja institucionale dhe publike për personat të cilët kanë përjetuar dhunë 
seksuale gjatë luftës ................................................................................................................................. 45 

MBËSHTETJA PËR FUQIZIMIN EKONOMIK TË GRAVE ....................................................................... 47 
Më shumë gra sigurojnë punësim ........................................................................................................... 47 
Më shumë gra kanë qasje në trashëgimi dhe pronësi ............................................................................ 50 
Përmirësohet shkalla në të cilën politikat dhe programet e BE-së përfshijnë perspektivën gjinore dhe 
është përmirësuar mbikëqyrja nga një perspektivë gjinore në lidhje me politikat dhe programet e BE-
së në Kosovë ........................................................................................................................................... 50 

VLERËSIMI I PUNËS SË RrGK .................................................................................................................... 53 



 

7 
 

RAPORTI FINANCIAR I RrGK PËR 2018  ............................................................................................... 55 

RRETH NESH ............................................................................................................................................. 62 
Bordi Drejtues i RrGK ............................................................................................................................ 62 
Hulumtuesit dhe anketuesit e RrGK ...................................................................................................... 64 
Përkrahësit/et individual/e të RrGK Personat në vijim (në renditje alfabetike) kontribuan në 
përkrahjen e RrGK-së dhe punës së saj. Jemi shumë mirënjohës për përkrahjen e tyre! ................... 65 
Organizatat Anëtare të RrGK ................................................................................................................ 67 
Shtojca 1. Grantet e Fondit të Grave të Kosovës në vitin 2018 ........................................................... 81 
Shtojca 2. Të arriturat e avokimit nga Lobi për Barazi Gjinore në Kosovë në vitin 2018 ................... 88 

 
  



 

8 

 

LETËR NGA KRYETARJA E BORDIT TË RrGK-së 
 
Të nderuar/a bashkëaktivist/e, 
 
Me këtë letër dëshiroj të ju përgëzoj për një vit të suksesshëm, përgjatë të cilit bashkarisht kemi tejkaluar 
plot sfida, pengesa dhe vështirësi. Shfrytëzoj rastin të ju përgëzoj për punën e palodhshme dhe energjinë 
që keni treguar gjatë vitit që po lëmë pas. Nuk ka qenë e lehtë, por asnjëra/asnjëri nuk jemi dorëzuar 
pranë sfidave dhe pengesave të shumta strukturore dhe sistematike të cilat kemi hasur. 
 
Ishte një vit i vështirë dhe emocionues, i cili ka mbetur të karakterizohet në mes tjerash me vazhdimin e 
papunësisë së lartë të grave dhe vajzave, rritjen e rasteve të raportimit të dhunës ndaj grave dhe vajzave 
por edhe rasteve me pasoja tragjike për gratë dhe fëmijët viktima të dhunës në familje si dhe përfaqësimin 
jo-adekuat të grave në vendimmarrje. Në përgjithësi, ishte një vit që shumë lehtë me situata të ndryshme 
na vendosi në situata të dëshpëruara por edhe na rikthej në krye të detyrave tona, secila në rolin tonë 
individual por edhe të mobilizuar së bashku të reagojmë në forma të ndryshme ndaj këtyre padrejtësive. 
Qëndruam bashkë dhe nuk hezituam të përdorim analiza, fakte por edhe forma tjera aktive sikurse 
protestat, marshet dhe debatet e ndryshme për të i diskutuar këto padrejtësi në publik. Do të doja të 
theksoj edhe rolin e veçantë dhe bashkëpunimin e senzibilizimin e mediave që në mënyrë aktive 
raportuan këto padrejtësi apo shkelje që u identifikuan këtë vit. 
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Të jesh pjesë e Rrjetit të Grave të Kosovës në fakt është një mision dhe besoj se ne me punën dhe 
vullnetin tonë e tregojmë çdo ditë se jemi pjesë e një rrjeti ku do të vazhdojmë të mobilizohemi 
individualisht por edhe kolektivisht në realizimin e misionit të krijimit të një shoqërie të barabartë ku të 
gjithë kanë mundësinë të japin kontributin real në zhvillimin e vendit të tyre. Kjo e bën edhe angazhimin 
tonë një mision të pazëvendsueshëm për t’i ofruar mundësi vajzave dhe grave të shumta. Një shoqëri 
me mundësi zhvillimi dhe mundësi që secili person ta realizojë potencialin e vet të plotë, jo të penguar 
nga dhuna, diskriminimi në punësim apo në vendimmarrje mbetet, një mision i përbashkët. 
 
Në baza ditore stafi i Rrjetit, 141 organizatat anëtare si dhe anëtarët e Bordit, kanë mundësuar të 
vazhdohet puna me vullnet, energji dhe ambicie për të kërkuar eliminimin e tipareve seksiste dhe krijimin 
e një shoqërie të barabartë. Rrjeti i Grave është ndihmuar dhe ka vazhduar bashkëpunimin me partnerë 
të ndryshëm institucional, sektorin e shoqërisë civile si dhe organizatat e ndryshme ndërkombëtare, me 
qëllim të njohjes së rolit aktiv të grave dhe vajzave të Kosovës në proceset e ndryshme të shtet-ndërtimit 
përfshirë këtu edhe përfaqësimin në iniciativat e ndryshme rajonale dhe ndërkombëtare. 
 
Ndër të tjera, këtë vit kemi përfunduar zbatimin e Strategjisë së RrGK-së 2015-2018 me sukses të madh. 
Merita për këtë sukses qëndron tek ju, secila anëtare e Rrjetit. Tani është koha të shikojmë përpara, drejt 
zbatimit të Strategjisë së re 2019-2022. Kjo Strategji e re dhe ambicioze përshkruan vizionet strategjike, 
aktivitetet konkrete dhe treguesit për të ndihmuar anëtaret e Rrjetit në përmbushjen e qëllimeve drejt 
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mundësive të barabarta për të gjithë qytetarët në Kosovë. Procesi i hartimit të kësaj strategjie na ka 
mundësuar të reflektojmë mbi sukseset dhe vështirësitë që kemi hasur në të kaluarën. Njëkohësisht, na 
ka mundësuar të përcaktojmë vizionet dhe qëllimet e ardhshme krahas ndryshimeve dhe nevojave të reja 
që janë shfaqur. Procesi konsultativ drejt finalizimit të kësaj strategjie ka vënë në pah nevojën e RrGK-së 
për tu fokusuar në gjashtë fusha. Fushat që parashihen në këtë strategji përfshijnë: I) Fuqizimi i lëvizjes 
feministe në Kosovë; II) Gratë në politikë dhe vendimmarrje; III) Të drejtat e grave në kujdesin 
shëndetësor; IV) Jeta pa dhunë me bazë gjinore ; V) Fuqizimi ekonomik i grave; dhe VI) Edukimi cilësor i 
barabartë. Tani vetëm duhet të vazhdojmë këtë punë së bashku deri në realizimin e aktiviteteve të 
parapara në Strategjinë e re katër vjeçare të RrGK-së. 
 
Edhe njëherë, ju përgëzoj përzemërsisht për punën e palodhshme gjatë vitit 2018. Njëkohësisht 
shfrytëzoj rastin t’ju uroj punë të mbarë, energji dhe suksese të shumta në vitin 2019. 
 
Përzemërsisht, 
 
Ariana Qosaj - Mustafa 
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HYRJE 
 
Vizioni ynë 
Rrjeti i Grave të Kosovës (RrGK) 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 ynë 
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. RrGK përmbush misionin e saj përmes shkëmbimit të përvojave dhe informatave, partneriteteve dhe 
rrjetëzimeve, hulumtimeve, avokimit dhe të shërbimeve. 
 

Strategjia jonë 
Për të përmbushur vizionin dhe misionin e saj, RrGK ka Strategjinë për periudhën 2015-2018, të cilën mund 
ta gjeni në faqen tonë të internetit. Qëllimi i kësaj strategjie ishte që të drejtojë punën e RrGK-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. Strategjia e RrGK-së ka pesë fusha programatike: I) Ngritja e kapaciteteve 
të RrGK; II) Gratë në politikë dhe vendimmarrje; III) Të drejtat e grave në kujdesin shëndetësor; IV) Programi 

https://womensnetwork.org/wp-content/uploads/2018/10/kwn_strategy_2015_2018_shq.pdf
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kundër dhunës me baza gjinore; dhe V) Fuqizimi ekonomik i grave. Ky raport tregon përparimin e bërë në 
secilën nga këto fusha gjatë vitit 2018.  

Në fillim të vitit 2018, RrGK ka nisur 
planifikimin dhe përpilimin e Strategjisë së re të 
RrGK për vitet 2019-2022 përmes një takimi 
dyditor me anëtaret e saj në muajin prill. Pas 
mbledhjes së të dhënave dhe me kontributin e 
anëtareve për të plotësuar Strategjinë, RrGK ka 
mbajtur takimin e dytë në nëntor, ku së bashku me 
anëtaret dhe bashkëpunëtorët kyç ka finalizuar 
Strategjinë. Ajo u miratua në mbledhjen vjetore të 
Kuvendit të Anëtareve me 15 dhjetor në Prishtinë. 
Anëtaret e RrGK-së vendosën që Strategjia e 
RrGK për vitet 2019-2022 do të përfshijë fushat 
programatike në vijim: I) Fuqizimi i lëvizjes 
feministe në Kosovë; II) Gratë në politikë dhe 
vendimmarrje; III) Të drejtat e grave në kujdesin 
shëndetësor; IV) Jeta pa dhunë me bazë gjinore; V) Fuqizimi ekonomik i grave; dhe VI) Edukim cilësor i 
barabartë.  
 

Anëtaret e RrGK planifikojnë dhe përpilojnë Strategjinë 
e re të RrGK për vitet 2019-2022 në Durrës.  
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Rreth Raportit Vjetor të RrGK-së 
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 përmban informata lidhur me aktivitetet e RrGK nga 1 janar 2018 
deri më 31 dhjetor 2018. Ky raport është i ndarë në pesë pjesë bazuar në objektivat afatgjata dhe programet 
e Rrjetit: 
 

 Ngritja e kapacitetit të RrGK-së; 

 Përkrahja e pjesëmarrjes së grave në politikë dhe vendimmarrje; 

 Përmirësimi i qasjes së grave në kujdes shëndetësor cilësor; 

 Zvogëlimi i dhunës në baza gjinore; 

 Avancimi i fuqizimit ekonomik të grave. 
 
Ky raport prezanton të arriturat dhe rezultatet për vitin 2018, lidhur me secilin nga këto programe. Përgjatë 
këtij raporti, prezantohet edhe progresi i arritur për tërë strategjinë nga viti 2015 deri në vitin 2018. Pjesët e 
mëposhtme përmbajnë informata lidhur me progresin e arritur drejt çdo objektivi dhe rezultati të pritur vetëm 
për vitin 2018. Raporti gjithashtu përmban informata rreth buxhetit, mbështetësve, Bordit të Drejtorëve, 
Bordit Këshillëdhënës, stafit, praktikantëve, vullnetarëve, anëtareve dhe përfituesve të granteve. 
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NGRITJA E KAPACITETEVE TË RrGK 
 
Qëllimi kryesor i programit për ngritjen e kapaciteteve të RrGK është që të egzistojë një lëvizje e qëndrueshme 
e grave në Kosovë. Një indikator që tregon se RrGK ka bërë progres në arritjen e këtij qëllimi është se RrGK 
ka zbatuar së paku 88 % të Strategjisë së saj për vitet 2015-2018. Më tutje, numri i përkrahësve individual të 
RrGK-së është rritur nga 59 në 79; përderisa vajzat e djemtë kanë ndërmarrë 10 iniciativa për mbështetjen e 
lëvizjes, duke treguar që gjeneratat e ardhshme kanë kapacitete që të vazhdojnë këtë lëvizje. Anëtaret e RrGK 
dhe të Lobit për Barazi Gjinore në Kosovë kanë vazhduar të jenë shumë aktive dhe të zëshme. 

Në vitin 2018, RrGK kishte rezultatet e mëposhtme, të cilat kontribuan në arritjen e qëllimit të këtij 
programi. 
 

Është rritur solidariteti mes organizatave të grave në Kosovë  
Përvoja e RrGK-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. RrGK ka arritur këtë rezultat, siç shihet nga 
32 partneritete, koalicione dhe iniciativa të përbashkëta në vitin 2018, ndërsa 90 që nga viti 2015, si dhe 
përmes arritjes së rezultateve të pritshme të shënuara më poshtë. 
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Anëtaret e RrGK-së janë informuar për nismat e anëtareve tjera, aktivitetet e 
RrGK, mundësitë e financimit dhe informacione të tjera  
RrGK ka organizuar tri takime të rregullta tremujore të 
anëtarësisë, përmes të cilave 234 anëtare, partnerë 
dhe përkrahës të ndryshëm kanë shkëmbyer informata 
dhe u informuan për aktivitetet që po zhvilloheshin në 
vazhdimësi nga RrGK dhe nga organizatat tjera. Që nga 
viti 2015 gjithsej 1,053 gra dhe burra kanë marrë 
pjesë në takimet e rregullta të anëtarësisë. Gjatë 
takimeve, anëtaret e RrGK-së luajtën rol të 
rëndësishëm në bashkëpunimin drejt zbatimit të 
strategjisë së RrGK-së, si dhe në monitorimin dhe 
vlerësimin e punës së RrGK-së. 
 
Më shumë vajza dhe djem aktivistë të 
përfshirë në lëvizjen e grave 
RrGK ka shpërndarë informata në faqen e Facebook-ut të FemACT duke u munduar të përfshijë vajza dhe 
djem në aktivitetet e ndryshme. Këtë vit, RrGK ka përfshirë gjithsej 269 vajza dhe djem përmes punës në 
RrGK apo përmes aktiviteteve. Që nga viti 2015 RrGK ka përfshirë gjithsej 2,867 të rinjë në aktivitetet e RrGK. 
Kjo u ka dhënë mundësi atyre të bëhen të shkathët në organizim, hulumtim, avokim, integrim të çështjeve 

Anëtaret e RrGK gjatë mbledhjes tremujore të 
anëtarësisë, të mbajtur në qershor në Prishtinë. 
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gjinore në avokimin për të drejtat e njeriut, monitorim të çështjeve gjyqësore, si dhe të njoftohen me çështjet 
dhe problemet me të cilat përballen gratë në Kosovë drejt avancimit të barazisë gjinore. 
 
Forcimi i mirëkuptimit ndëretnik dhe bashkëpunimi ndërmjet individëve dhe 
grupeve të shoqërisë civile  
RrGK ka qenë e përfshirë në së paku 18 iniciativa ndëretnike vetëm në vitin 2018. Krahas ndërtimit të 
bashkëpunimit përmes takimeve të rregullta të RrGK-së dhe nismave të përbashkëta të avokimit, RrGK 
u ka ofruar mundësi për bashkëpunim ndëretnik organizatave që kanë marrë grante përmes Fondit të 
Grave të Kosovës dhe përfituesëve të tyre.  

RrGK gjithashtu mori pjesë në disa koalicione dhe partneritete ndëretnike, duke përfshirë: një 
koalicion rajonal të financuar nga BE për të trajtuar diskriminimin me bazë gjinore në punë; një koalicion rajonal 
kundër femicidit; një iniciativë e përbashkët rajonale për avokim për draftimin e rekomandimeve për 
Rezolutën Parlamentare Evropiane për Barazinë Gjinore në Ballkanin Perëndimor; një dokument i 
përbashkët rajonal dhe avokim lidhur me financimin e ofruesve të shërbimeve që mbështesin gratë që kanë 
vuajtur dhunën me bazë gjinore; një koalicion rajonal për të hulumtuar dhe ofruar rekomandime të politikave 
për përmirësimin e financimit për organizatat dhe lëvizjet e të drejtave të grave; një nismë globale për të krijuar 
strategji feministe; avokim i përbashkët me grupet tjera të të drejtave të grave në rajon drejt zbatimit të Planit 
të Veprimit Gjinor (PVGj) II të BE-së; dhe diskutime për të identifikuar objektivat dhe treguesit e përbashkët 
për zbatimin e PVGj II në Kosovë me gratë dhe burrat në Mitrovicën e Veriut. 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/FEMM/DV/2019/01-23/1163876ENdraftmotionforresolutionWomensrightinWesternBalkans_EN.pdf
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Është përmirësuar kapaciteti organizativ i RrGK 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, 
RrGK vazhdimisht mbështetë anëtaret e saj në avancimin e kapaciteteve të tyre. Përmes mentorimit dhe 
Fondit të Grave të Kosovës, RrGK ka përkrahur anëtaret e saj në avancimin e kapaciteteve të tyre 
organizative.   

Në vitin 2018, RrGK ka filluar me Vlerësimin e Kapaciteteve Organizative dhe Avokuese të 
organizatës (OACA). Kjo metodologji e respektuar, e zhvilluar nga USAID dhe e rafinuar nga East-West 
Management Institute, është përdorur në mbarë botën për vlerësimin dhe ngritjen e kapaciteteve organizative 
të OshC-ve dhe aftësive të tyre për të kryer avokim efektiv. Vlerësimi përdoret për të identifikuar pikat e 
forta si dhe nevojat e organizatave, që pastaj informon fushat në të cilat OShC-të mund të ngrisin kapacitetet 
e tyre. Gjatë vitit 2018, RrGK ka zhvilluar OACA-n me nëntë organizata anëtare të RrGK-së.  
 
Puna e RrGK dhe e anëtareve të saj më e dukshme tek partnerët potencial, tek 
aktivistet e grave në nivel ndërkombëtar dhe tek mbështetësit e mundshëm  
RrGK rregullisht ka promovuar punën e anëtareve të saj në faqen e internetit të RrGK-së, faqen e 

Facebook- ut, dhe buletinin elektronik mujor Zëri i Grave Kosovare. RrGK ka rritur numrin e ndjekësve 

në Facebook nga 16,498 që ishin në vitin 2017 në 18,018 në vitin 2018. Faqja në Facebook e RrGK-së 

lidhur me ”FemACT”-in ka 787 ndjekës. RrGK gjithashtu menaxhon faqen e Lobit për Barazi Gjinore që 

tani ka 1,953 ndjekës. Gjithashtu, RrGK-ja vazhdon të përdorë mediume të tjera sociale, siç është 

https://womensnetwork.org/
https://www.facebook.com/rrjetiigrave/
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Twitter-i, në të cilin numri i ndjekësve është rritur nga 647 në 780 dhe Instagram, ku numri i ndjekësve u 

rrit nga 1,101 në 1,279. Këtë vit RrGK-ja ka pasur 189,703 vizita në faqen e internetit; 56,613 sesione; 

dhe 35,972 përdorues. RrGK rregullisht shkruan artikuj për anëtaret e saj në buletinin mujor Zëri i Grave 
Kosovare, i cili lexohet nga 530 njerëz nëpër botë. RrGK gjatë vitit 2018 ka pasur 163 mbulime mediatike 

përfshirë artikuj dhe paraqitje në TV. RrGK ka dërguar 26 reagime/kumtesa për media këtë vit, duke 

përfshirë: 

1. Rrjeti i Grave të Kosovës mbështetë Presidenten Jahjaga (6 shkurt)  
2. RrGK reagon pas lirimit të të akuzuarit kryesor për vrasjen e Donjeta Pajazitit (6 mars) 
3. RrGK publikon raportin: Nga Fjalët në Vepra?  (9 dhe 12 mars)  
4. Komunikatë e përbashkët: GSBGJ reagon lidhur me ndryshimet e tanishme në plotësimin e Kodit 

Penal (16 mars)  
5. RrGK kërkon urgjentisht zbardhjen e rastit të Antigona Morinës (19 mars) 
6. OShC-të reagojnë për deportimin e gjashtë qytetarëve turq ‘gylenistë’ nga Kosova (1 prill) 
7. RrGK dënon kanosjen e bërë nga zyrtari i KRU “Gjakova” Bujar Kokalla drejtuar deputetes 

Mimoza Kusari-Lila (13 prill)  
8. Shoqëria e alarmuar nga rastet e dhunës ndaj grave (16 prill)  
9. RrGK e shqetësuar me vendimin e Presidentit për njërin nga rastet e falura (24 prill)  
10. Avokatja Bytyqi kërkon përjashtimin e gjyqtarit Shabani (22 maj) 

https://womensnetwork.org/wp-content/uploads/2018/11/20180206234648882.pdf
https://womensnetwork.org/wp-content/uploads/2018/11/20180307102237886.pdf
https://womensnetwork.org/wp-content/uploads/2018/11/20180311195448157.pdf
https://womensnetwork.org/wp-content/uploads/2018/11/20180316155842636.pdf
https://womensnetwork.org/wp-content/uploads/2018/11/20180316155842636.pdf
https://womensnetwork.org/wp-content/uploads/2018/11/20180319144025185.pdf
https://womensnetwork.org/wp-content/uploads/2018/11/20180413151020945.pdf
https://womensnetwork.org/wp-content/uploads/2018/11/20180413151020945.pdf
https://womensnetwork.org/wp-content/uploads/2018/11/20180416172912361.pdf
https://womensnetwork.org/wp-content/uploads/2018/11/20180424165048107.pdf
https://womensnetwork.org/wp-content/uploads/2018/11/20180524131430433.pdf
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11. Gratë në Politikë Ideojnë Strategji për Fuqizimin e Pjesëmarrjes së Grave në Politikë dhe 
Vendimmarrje në Kosovë (13 qershor) 

12. RrGK kërkon përfshirjen e një definicioni specifik mbi Dhunën në Familje në ndryshim/plotësimin 
e Kodit Penal (14 qershor)  

13. Bashkohen Gratë: Themelohet Koalicioni për Barazi (22 qershor)  
14. #DrejtësipërAntigonën (10 korrik)  
15. RrGK reagon për vrasjen në Gjakovë: Shteti Dështon në Mbrojtjen e Grave dhe Fëmijëve (8 

gusht) 
16. RrGK reagon për vrasjen në Gjakovë: Edhe sa gra të vrara? (20 gusht)  
17. #DrejtësipërDonjetën (7 shtator) 
18. Roli i gruas vazhdon të nënvlerësohet nga politikanët (12 shtator) 
19. Lansimi i Analizës Gjinore të Kosovës (2 tetor)  
20. Fondi i Grave të Kosovës do të ndajë 47,992 € për 14 organizata të grave (26 dhe 29 tetor)  
21. RrGK reagon për dënimin e ulët për Nrecajn (2 nëntor)  
22. Koalicioni për Barazi diskuton: “Qeveria Feministe e Kosovës. Kur?” (9 nëntor)  
23. Kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës trajton gratë si objekte (20 nëntor) 
24. Përfundon gjykimi për rastin e Antigonës (29 nëntor)  
25. Letër drejtuar Deputetëve të Kuvendit të Kosovës (7 dhjetor) 
26. RrGK organizon Kuvendin Vjetor të 16-të të Anëtareve (14 dhjetor) 

 

https://womensnetwork.org/wp-content/uploads/2018/11/20180613165343559.pdf
https://womensnetwork.org/wp-content/uploads/2018/11/20180613165343559.pdf
https://womensnetwork.org/sq/rrgk-kerkon-perfshirjen-e-nje-definicioni-specifik-mbi-dhunen-ne-familje-ne-plotesimin-e-kodit-penal/
https://womensnetwork.org/sq/rrgk-kerkon-perfshirjen-e-nje-definicioni-specifik-mbi-dhunen-ne-familje-ne-plotesimin-e-kodit-penal/
https://womensnetwork.org/wp-content/uploads/2018/11/20180622153157276.pdf
https://womensnetwork.org/sq/shteti-deshton-ne-mbrojtjen-e-grave-dhe-femijeve/
https://womensnetwork.org/wp-content/uploads/2018/11/20180820143000581.pdf
https://womensnetwork.org/wp-content/uploads/2018/11/20180907134007959.pdf
https://womensnetwork.org/wp-content/uploads/2018/11/20180912115301332.pdf
https://womensnetwork.org/sq/be-dhe-rrjeti-i-grave-te-kosoves-lansojne-analizen-gjinore-te-kosoves/
https://womensnetwork.org/wp-content/uploads/2018/11/20181029101906611.pdf
https://womensnetwork.org/wp-content/uploads/2018/11/20181102122548778.pdf
https://womensnetwork.org/sq/koalicioni-per-barazi-diskuton-per-qeveri-feministe-te-kosoves/
https://womensnetwork.org/wp-content/uploads/2018/12/20181120145354791.pdf
https://womensnetwork.org/sq/perfundon-gjykimi-per-rastin-e-antigones/
https://womensnetwork.org/sq/rrgk-mbajti-kuvendin-vjetor-te-16-te-te-anetareve-te-saj/
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RrGK është përpjekur që të përkthejë dhe vë në dispozicion të gjitha publikimet dhe shumë prej informatave 
në tri gjuhë: shqip, anglisht dhe serbisht. 
 

Anëtaret e RrGK aftësohen për të ngritur fonde, për të planifikuar në mënyrë më  
efektive, për të udhëhequr organizata dhe për të ndërmarrë iniciativa më efektive  
avokuese 

Gjatë këtij viti, përmes Fondit të Grave të Kosovës (FGK), RrGK ka ndarë gjithsejt 12 grante, për 14 
organizata anëtare të saj. Prej tyre, dy 
Grante në Partneritet për Ndryshim (deri 
në 8,000€) iu ndanë katër organizatave që 
do t’i zbatojnë në partneritet dhe 10 
Grante Avokimi Individual (deri në 4,000€) 
iu ndanë organizatave individualisht. Këtë 
vit, FGK është përkrahur nga Agjencia 
Austriake për Zhvillim (ADA) me shumën 
prej 47,992€.  

Grantet në Partneritet për 
Ndryshim edhe më herët kanë rritur 
bashkëpunimin midis organizatave anëtare, 
duke u mundësuar organizatave të 
rajoneve të ndryshme të Kosovës të 

RrGK përmes Fondit të Grave të Kosovës ka ndarë 
gjithsejt 12 grante, për 14 organizata anëtare të saj në 

vlerë prej 47,992€. 
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bashkojnë forcat dhe të avokojnë së bashku. Bashkëpunime të tilla pritet të vazhdojnë edhe më tutje 
përmes këtyre granteve. Për shembull, Medica Kosova në partneritet me organizatën Djepi i Buzëqeshjes 
zhvilluan iniciativën “Përdorimi i qasjes së bazuar në komunitet dhe traumë për përmirësimin e qasjes së 
të mbijetuarave të dhunës seksuale gjatë luftës gjatë procesit të njohjes së statusit të tyre”. Ndërsa Dera 
e Hapur në partneritet me organizatën Ruka Ruci (Dora Dorës) zhvilluan iniciativën “Çfarë sjell e 
nesërmja me mua!”. Përveç këtyre dy iniciativave në partneritet, iniciativat tjera të përkrahura nga RrGK 
të cilat do të vazhdojnë të zbatohen edhe gjatë vitit 2019, janë:  
 

 Organizata e Personave me Distrofi Muskulare e Kosovës (OPDMK) me iniciativën “Shëndeti 
për të gjithë”; 

 Shoqata e Grave “Aureola” me iniciativën “Avancimi i ligjit të trashëgimisë”; 

 Shoqata e Mamive të Kosovës (ShMAKS) me  iniciativën “Fuqizimi i rolit të shërbimit profesional 
të mamive”; 

 Shoqata e Personave me Aftësi të Kufizuar të Mitrovicës – Handikos Mitrovica me iniciativën 
“Depresioni tek nënat e fëmijëve me aftësi të kufizuara dhe tek personat me aftësi të kufizuara”; 

 Psikoterapeutët në Veprim me iniciativën “Avancimi i kujdesit paliativ në Kosovë dhe sensibilizimi 
i komunitetit për personat me nevoja të veçanta”; 

 Luna me iniciativën "Promovimi dhe përkrahja e të drejtave të grave – kundër dhunës në baza 
gjinore"; 
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 Gruaja Bashkëkohore me iniciativën “Stigma e shoqërisë mbi seksualitetin”; 

 Aleanca e Grave për Integrim me iniciativën “Vetëdijesimi i grave Rome, Ashkalike dhe Egjiptase 
në komunën e Ferizajit dhe Lipjanit për shëndetin e tyre”; 

 Qendra për Mbrojtjen e Gruas dhe Fëmijës (QMGF) “Raba Voca” me iniciativën “Pushimi 
prindëror si model i ardhshëm në Kosovë”; 

 Shoqata e Grave Fermere "Krusha e Vogël" me iniciativën “Mbështetja e grave në menopauzë”; 
 
Shtojca 1. përmban një listë të të gjitha granteve të ndara nga FGK-ja në vitin 2018 dhe të rezultateve të 
pritura të tyre.  

Nga vjeshta e vitit 2012 deri me 31 dhjetor 2017, si rezultat i iniciativave të ndryshme të anëtareve, 
kanë përfituar 19,564 persona.  
Në vitin 2018, anëtaret e stafit të RrGK-së kanë ofruar 253 seanca mentorimi përmes e-mailit, telefonit dhe 
takimeve individuale për përfitueset e granteve të FGK-së. Komisioni për Shqyrtimin e Granteve, i përbërë 
prej 5 anëtarëve, po ashtu ka kontribuar në avancimin e kapaciteteve të anëtareve, duke shqyrtuar secilin 
aplikacion dhe duke dhënë këshilla praktike. Kjo ka ndihmuar anëtaret e RrGK-së që të dorëzojnë 
aplikacione më të mira te FGK dhe tek donatorë të tjerë. 
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Kapacitetet e stafit të RrGK janë rritur 
Gjatë vitit 2018, RrGK ka vazhduar të ofrojë mundësi për anëtaret e stafit të saj, që të rrisin kapacitetet 

e tyre, përfshirë edhe ato që ndërlidhen me: avokimin tek Bashkimi Evropian; integrimin e perspektivës 

gjinore në dokumentet e Instrumentit për Asistencë të 

Para-Anëtarësimit (IPA); analizën gjinore; Menaxhimin 

e Ndikimit Mjedisor, Gjinor dhe Social; feminizmin; 

administrimin e organizatave ndërkombëtare; 

strategjitë avokuese; aftësitë intervistuese lidhur me 

metodologjinë e vlerësimit administrativ; shkrimin e 

koncept dokumenteve; hartimin e strategjive avokuese; 

shkrimin e raporteve; monitorimin dhe vlerësimin; 

metodat e hulumtimit; përzgjedhjen e mostrës; dhe 

aftësitë e të folurit publik. 

 

Është përmirësuar klima e financimit për organizatat për të drejtat e 
grave 
Edhe pse disa iniciativa avokuese mund të ndërmerren në baza vullnetare, Organizatat e Shoqërisë Civile 
(OShC) të udhëhequra nga gratë ende kanë nevojë për burime të ndryshme në shumë aspekte të punës së 
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tyre të rëndësishme. Aktivizmi i qëndrueshëm për të drejtat e grave kërkon burime financiare dhe RrGK ka 
vazhduar përpjekjet e saj në drejtim të mobilizimit të burimeve të mjaftueshme nga akterët vendor dhe 
ndërkombëtar për mbështetjen e lëvizjes së grave në Kosovë dhe më gjerë. Për shembull, lidhur me raportin 
“Kujdes me PVGj-në”. Për shembull, lidhur me raportin “Kujdes me PVGj-në”, në aspektin e Planit të 
Veprimit Gjinor II të BE-së, RrGK ka ndërmarrë disa takime avokuese gjithandej Ballkanit Perëndimor 
dhe në Bruksel, duke avokuar që BE-ja të përmirësojë përkrahjen e saj ndaj organizatave të ndryshme 
për të drejtat e grave. 
 
Përmirësimi i vetëdijesimit institucional dhe publik për rëndësinë e zbritjeve 
tatimore për të mbështetur punën e rëndësishme të grupeve të të drejtave të grave 
Për shkak të ndryshimeve të kornizës ligjore për shoqërinë civile, RrGK-ja nuk ishte në gjendje të punonte 
për këtë çështje në vitin 2018. Në vend të kësaj, RrGK u bashkua dhe mbështeti përpjekjet e tjera të 
avokimit të udhëhequra nga Fondacioni Kosovar i Shoqërisë Civile lidhur me ndryshimet ligjore.  
 
Është zbatuar plani i RrGK-së për ngritjen e fondeve 
Pavarësisht disa sfidave në fillim të vitit 2018, RrGK ka vazhduar ngritjen e fondeve dhe ka arritur që të sigurojë 
shumicën e burimeve financiare të nevojshme për të bërë të mundur progresin në zbatimin e Strategjisë së 
saj.  
 
 

https://womensnetwork.org/wp-content/uploads/2018/10/20180305093155479.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/eu_gap_2017.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/eu_gap_2017.pdf
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GRATË 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. RrGK ka shënuar përparim drejt përmbushjes së këtij 
qëllimi, siç tregon fakti që 14 politika janë ndryshuar në vitin 2018; në total që kur RrGK ka filluar të 
mbajë shënim këto informata. RrGK, anëtaret e saj dhe Lobi për Barazi Gjinore kanë avokuar me sukses 
për 151 ndryshime të politikave drejtë përmirësimit të jetës së grave dhe vajzave në nivel lokal dhe 
qendror. Për më tepër, avokimi i RrGK dhe ngritja e kapaciteteve, së bashku me përpjekjet e 
institucioneve, kanë kontribuar në rritjen e përdorimit të buxhetimit të përgjegjshëm gjinor nga 
organizatat buxhetore, ku numri i komunave dhe ministrive që përdorin buxhetimin e përgjegjshëm 
gjinore është rritur nga dy në vitin 2014 në 63 (prej 94). Progresi drejt arritjes së këtij qëllimi afatgjatë më 
tutje ilustrohet nga arritjet që ndërlidhen me rezultatet e mëposhtme.  
 

Rritet dhe përmirësohet pjesëmarrja e grave në politikë dhe 
vendimmarrje në nivel komunal dhe qendror sipas Ligjit për Barazi 
Gjinore 
Përmes Fondit të Grave të Kosovës, anëtarët e RrGK-së rritën numrin e qytetareve të ndryshme gra që 
morrën pjesë në politikë dhe procese vendimmarrëse me mbështetjen e anëtarëve nga Fondi nga 183 
në vitin 2014 në 1,428 deri në vitin 2018. Për më tepër, në vitin 2018, anëtarët e Lobit organizuan 150 
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takime mes organizatave të të drejtave të grave dhe zyrtarëve për të avokuar për prioritetet e grave. 
Gjatë vitit 2018, RrGK arriti rezultatet e mëposhtme drejt këtij qëllimi. 
 

Me 22 qershor 2018, u themelua Koalicioni për Barazi, i përbërë nga gratë në politikë nga niveli qendror dhe 

lokal dhe nga organizatat joqeveritare të udhëhequra nga gratë të cilat përkrahin dhe fuqizojnë njëra tjetrën në 

përmirësimin e pozitës së gruas në politikë, vendimmarrje dhe avancimin e barazisë gjinore në Kosovë. 
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Grupet Avokuese për Barazi Gjinore të themeluara dhe funksionale në 26 komuna 
dhe në nivel kombëtar 
Në vitin 2014, anëtaret e Grupeve Avokuese për Barazi Gjinore kanë themeluar Lobin për Barazi Gjinore 
në Kosovë (këtej e tutje, Lobi). Anëtaret vendosën që edhe burrat dhe djemtë që përkrahin të drejtat e 
barabarta, mund t’i bashkangjiten këtij grupi. Aktualisht, grupet e Lobit janë funksionale në 26 komuna. 
Numri i grave të përfshira është rritur nga 400 në vitin 2015, në 1,262 në vitin 2018. Së bashku, ato 
ndërmorrën 78 iniciativa avokuese në nivel komunal dhe qendror në vitin 2018, duke kontribuar në 
ndryshimin e 14 politikave.  

Me 12 prill 2018, gratë nga Suhareka organizuan mbledhjen e Lobit. Tema ishte “Solidariteti mes 
grave dhe rruga drejt pozitave vendimmarrëse”. Në këtë takim morën pjesë mbi 70 gra dhe vajza, duke 
përfshirë zyrtaret për barazi gjinore, asambleistet, përfaqësuese të organizatave anëtare të RrGK-së nga 
komuna të ndryshme, dhe anëtaret e stafit të RrGK-së. 
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Me 13 qershor 2018, Ambasadorja Nataliya Apostolova, Shefe e Zyrës së BE-së në Kosovë dhe 
Përfaqësuese e Posaçme e BE-së, RrGK dhe Lobi bashkë-organizaun një takim në mes të grave në 
politikë, deputeteve, grave nga asambletë komunale dhe zyrtareve për barazi gjinore. Takimi, në të cilin 
morën pjesë 73 gra, u thirr me qëllim që të planifikohen dhe të ideohen strategji për fuqizimin e 
pjesëmarrjes së grave politikane në proceset 
vendimmarrëse në Kosovë. 

Kjo çoi në takimin e dytë me 22 
qershor 2018, ku 96 gra në politikë në nivelin 
qendror dhe lokal, organizata joqeveritare të 
udhëhequra nga gratë dhe gra aktiviste të cilat 
punojnë për të përmirësuar pozitën e gruas në 
politikë, themeluan Koalicionin për Barazi. 
Pjesëmarrëset u zotuan se do të punojnë drejt 
përmbushjes së misionit dhe vizionit të 
përbashkët për fuqizimin dhe përmirësimin e 
pozitës së grave në politikë dhe vendimmarrje 
dhe arritjes së barazisë gjinore në Kosovë, pa 
marrë parasysh preferencat politike, gjininë, 
moshën, etnicitetin, aftësinë, religjionin, 

Ambasadorja Nataliya Apostolova në fjalimin e saj 

theksoi rëndësinë e rolit të gruas, në veçanti gruas 

në politikë si dhe çfarë mund të bëjmë në 

avancimin e pozitës së gruas duke kontribuar 

kështu në arritjen e barazisë gjinore. Ajo u shpreh 

se “Një aspekt kyç është solidariteti. Ndonjëherë 

shoqëritë na mësojnë, si gra, të konkurojmë me 

njëra-tjetrën, për të nënvleftësuar njëra-tjetrën, 

për të ulur njëra-tjetrën poshtë. Ne duhet ta 

ndalojmë këtë rreth vicioz. Është kur mblidhemi 

dhe bëhemi bashkë, atëherë ne jemi më të 

fuqishme dhe bëjmë ndryshimet më të mëdha”. 
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pozitën gjeografike, nivelin e edukimit ose statusin shoqëror-ekonomik. 
Me 7 nëntor, RrGK organizoi mbledhjen e tretë të Koalicionit për Barazi “Qeveria Feministe e 

Kosovës. Kur?”, ku morën pjesë 92 gra në 
politikë, organizata të udhëhequra nga gratë 
dhe gra aktiviste. 
Të pranishmet diskutuan sfidat, strategjitë dhe 
solidaritetin që një ditë do t’i printe krijimit të 
një qeverie feministe në Kosovë. 
 
Ngritja e kapaciteteve të grave në politikë për të avokuar për prioritetet e 
mëtejshme të grave 
Takimet e lartpërmendura po ashtu zhvilluan edhe më tej kapacitetet e grave në politikë për të avokuar 
për prioritetet e grave duke ofruar shembuj të praktikave më të mira dhe duke i  përmirësuar aftësitë e 
tyre avokuese. 

Drejt këtij rezultati, që nga viti 2015, Drejtorja Ekzekutive e RrGK-së, Igballe Rogova, mbajti 
1141  seanca mentorimi me grupet e Lobit nëpër Kosovë, përmes vizitave në komunat e tyre apo 
thirrjeve telefonike, përfshirë 480 seanca mentorimi vetëm në vitin 2018. Këto seanca shërbyen për të 
fuqizuar anëtaret e Lobit në avokimin e tyre për të drejtat e grave dhe barazinë gjinore. Është e 
rëndësishme të theksohet që RrGK-ja nuk i sheh apo trajton anëtaret e Lobit si anëtare të partive politike, 
por më tepër si udhëheqëse në komunat e tyre. Drejtorja ekzekutive e RrGK-së, gjithashtu ishte e 

“Asnjë grua nuk do të ishte përmendur në histori 
në qoftë se ato nuk do të ishin të bashkuara në 

kauzat e tyre”, u shpreh Presidentja e Republikës 
së Kosovës, zonja Atifete Jahjaga në mbledhjen e 

themelimit të Koalicionit. 
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pranishme në ngjarjet e tyre, ka promovuar iniciativat e tyre, i ka mbështetur ato në avokim duke iu 
bashkuar në takimet me zyrtarët lokalë dhe i ka asistuar në tejkalimin e sfidave gjatë avokimeve të tyre 
drejt barazisë gjinore. 
 
Rritja e vetëdijesimit për rëndësinë e përafrimit të Ligjit për Barazi Gjinore dhe ligjeve 
zgjedhore 
Këtë vit, RrGK-ja ka vazhduar të avokojë për përafrimin e Ligjit për Barazi Gjinore me ligjet e tanishme 
zgjedhore përmes avokimit tek zyrtarët në Kosovë në bashkëpunim me përfaqësuesit e BE-së. 
 
Gratë në politikë, organizatat e grave dhe gratë votuese komunikojnë dhe 
bashkëpunojnë më shumë rreth çështjeve që gratë i konsiderojnë prioritete 
Përmes Koalicionit për Barazi, Lobit dhe RrGK-së, gratë nga sfera politike, shoqëria civile dhe gratë votuese 
kanë bashkëpunuar rreth çështjeve të rëndësishme për to gjatë vitit 2018. Në bashkëpunim të ngushtë me 
gratë votuese nga komunat e tyre, anëtaret e Lobit avokuan për çështjet që gratë i konsiderojnë 
prioritete, siç është qasja në shërbimet shëndetësore për nëna dhe fëmijë. 
 
Avokimi i iniciuar për çështjet që gratë i konsiderojnë prioritet 
Në vitin 2018, RrGK ka avokuar për disa ndryshime politikash. RrGK ka marrë pjesë në grupe punuese 
qeveritare dhe/ose ka ofruar komente në ligjet dhe politikat që do të ndikojnë në jetët e grave dhe vajzave. 
RrGK ka përkrahur përfshirjen e perspektivës gjinore, duke analizuar draftet e politikave publike (ligjeve, 
udhëzimeve administrative, strategjive, planeve të veprimit) nga një perspektivë gjinore dhe duke vlerësuar 
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ndikimin potencial që ato mund të kenë në burra, gra, vajza dhe djem. Politikat të cilat RrGK i ka ri-shikuar 
gjatë vitit 2018 nga një perspektivë gjinore dhe ka ofruar të dhëna përfshinin: 
 

1. Programin Kombëtar për Zbatimin e Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit (PKZMSA) 2018 
– 2022 

2. Programi i Kosovës për Barazi Gjinore 
3. Raporti i Progresit të Kosovës për vitin 2019 (Raporti i Vendit)` 

4. Projekt-Kodi Penal të Republikës së Kosovës nr. 06/L-074 
5. Pesë Dokumentet e Planifikimit Sektorial të IPA (Sundimi i ligjit, Bujqësia, Mjedisi, Energjia, 

Edukimi/Punësimi/Politikat Sociale) 
6. 10 Dokumentet e Veprimit të IPA (Energjia, Kuvendi i Kosovës, Stabilizimi i 

Komuniteteve/Integrimi i Refugjatëve; Programet e BE; Drejtësia; Skema për të rinjtë, 
Arsimi, Mjedisi, Përkrahja për nisma të reja, dhe Vizibiliteti). 

 

RrGK gjithashtu ka ndërmarrë disa takime avokuese tek Ministria e Integrimit Evropian, ministritë e linjës 
dhe zyrtarët e BE-së në Kosovë dhe Bruksel, duke kërkuar një përfshirje më të mirë të perspektivës 
gjinore në programet e tyre, më shumë konsultime me organizatat e të drejtave të grave në planifikimin 
e programeve dhe dialogje të politikave, si dhe konsultim më i mirë me Mekanizmat Kombëtar për Barazi 
Gjinore. Këtu përfshihen edhe disa takime avokuese në Kosovë, në vendet e tjera të Ballkanit 
Perëndimor, në Suedi dhe Bruksel, për të avokuar për zbatimin e rekomandimeve të raportit “Kujdes 
me PVGj-në”, hulumtuar dhe përpiluar nga RrGK me mbështetjen e Fondacionit Kvinna till Kvinna. 

https://womensnetwork.org/wp-content/uploads/2018/10/20180305093155479.pdf
https://womensnetwork.org/wp-content/uploads/2018/10/20180305093155479.pdf
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PËRMIRËSIMI I QASJES SË GRAVE NË KUJDESIN 
SHËNDETËSOR CILËSOR 

 
Objektivi afatgjatë i këtij programi është që gratë të kenë qasje në kujdes shëndetësor cilësor me kosto 
të përballueshme. Edhepse RrGK ka pasur burime shumë të kufizuara për të bërë progres drejt arritjes 
së këtij qëllimi, RrGK ka bërë pak përparim, sikurse e ilustrojnë rezultatet e mëposhtme. 
 

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

Pas publikimit të raportit hulumtues të RrGK “Qasja në Kujdesin Shëndetësor në Kosovë” në vitin 2017, 
së bashku më anëtaret e saj, RrGK krijoi Grupin Avokues për Shëndetësi (GASh). Në kuadër të GASh 
janë mbajtur disa takime me anëtaret e grupit, ku janë identifikuat fushat respektive në të cilat do të 
avokohet. Pjesë e këtij grupi janë: RrGK, Shoqata e Mamive të Kosovës, Shoqata Iniciativa e Grave dhe 
Zyrtarja për Barazi Gjinore në Ministrinë e Shëndetësisë. Gjatë vitit 2018, GASh ka mbajtur takime dhe 
ka avokuar për funksionalizimin e materniteteve në Kosovë. Në shkurt të këtij viti, RrGK dhe Shoqata e 
Mamive të Kosovës organizuan një tryezë të rumbullakët lidhur me mbylljen e materniteteve në Kosovë, 
shkaktarët si dhe mundësitë e rihapjes së tyre.  

RrGK, gjithashtu, ka vazhduar të marrë pjesë në Koalicionin K10 për Shëndet dhe të Drejta 
Riprodhuese. Koalicioni K10 u themelua në vitin 2015 dhe përbëhet nga RrGK; Aksioni për Nëna dhe 

https://womensnetwork.org/wp-content/uploads/2018/12/qasja.pdf
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Fëmijë; Asociacioni për Edukim dhe Zhvillim të Shëndetësisë; Artpolis; Shëndet për të Gjithë; Qendra 
Kosovare për Luftimin e Kancerit të Gjirit – Jeta/Vita; Fondi Kosovar për Popullsi; Shoqata Kosovare për 
Promovimin, Avancimin dhe Mbrojtjen e Shëndetit të Adoleshentëve; Rrjeti i Edukatorëve 
Bashkëmoshatar; dhe Shoqata e të Drejtave të Pacientëve në Kosovë. Gjatë këtij viti, anëtarët 
bashkëpunuan për të draftuar një strategji avokuese dhe plan tëi veprimit për këtë Koalicion. 
 
Më shumë gra dhe vajza të vetëdijesuara për të drejtat e tyre dhe për rëndësinë e 
qasjes në kujdes shëndetësor; më shumë gra të vetëdijesuara si të zbulojnë shenjat e 
kancerit  

Drejt arritjes së këtij qëllimi, RrGK përmes FGK-së, ka dhënë grante për të përkrahur gjashtë iniciativa nga 
organizatat e veta anëtare. Iniciativat e tyre do të vazhdojnë gjatë vitit 2019. 
 
Të ketë hulumtim për dokumentimin e shkeljes së të drejtave të grave në kujdes 
shëndetësor  

RrGK ka realizuar raportin hulumtues “Qasja në Kujdesin Shëndetësor në Kosovë” në vitin 2017, dhe ka 
vazhduar avokimin tek institucionet relevante për zbatimin e rekomandimeve të tij. 
 
 
 
 

https://womensnetwork.org/wp-content/uploads/2018/12/qasja.pdf
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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 
Koalicioni K10 ka mbajtur diskutime të hapura me 
qytetarë mbi tema të ndryshme në lidhje me të 
drejtat dhe shëndetin riprodhues, si dhe takime 
me Asambleistët e Komunës së Prishtinës lidhur 
me bashkëpunime të mundshëme në nivel lokal 
në fushën e shëndetit seksual dhe riprodhues. 
 

Më shumë gra kanë qasje në 
kujdes shëndetësor cilësor 

Përmes avokimit të sukseshëm të GASh tek 
Ministria e Shëndetësisë, materniteti i Kaçanikut, i 
cili ka qenë jofunksional për një kohë të gjatë, u 
ri-hap. Ndërkohë GASh vazhdoi avokimin tek kjo 
Ministri: kundër mbylljes së materniteteve nëpër 
komuna të tjera dhe ndikimin negativ që kjo ka në 
qasjen e grave në kujdes shëndetësor; rëndësinë 
e mamisë në ofrimin e shërbimeve shëndetësore në 

Me 24 shtator K10 organizoi një diskutim të 
hapur me temën Pëlqimi (Dhënia e 

Pëlqimit)/Konsentit për kyçje në marrëdhënie 
seksuale. Në këtë takim morrën pjesë dhjetra 

të rinjë. 
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maternitete; nevojën për përcaktimin e 
përshkrimit të punës së mamisë; dhe 
afërsinë e komunitetit me ofruesit e 
shërbimeve shëndetësore përmes 
decentralizimit. 
 
 
 
 
Gratë dhe vajzat më të vetëdijshme për të drejtën e tyre për kujdes shëndetësor dhe 
për rëndësinë e qasjes në kujdesin shëndetësor  

Me 20 tetor, Qendra Kosovare për Luftimin e Kancerit të Gjirit Jeta/Vita, për të 11-tën herë me radhë 
organizoi manifestimin kulturoro-informativ, ku qytetarë të shumtë kanë marshuar së bashku me moton 
e organizatës: “Zbulimi i Hershëm = Mbijetesë” për të shprehur solidaritetin dhe rritur sensibilizimin për 
kancerin e gjirit në shoqërinë kosovare. 
 

“Si rezultat i avokimit që kemi bërë tek Ministria e 
Shëndetësisë është rifunksionalizuar materniteti i 

Kaçanikut dhe tani gratë dhe vajzat në këtë rajon kanë 
mundësi të kryejnë kontrolla gjinekologjike pa pasur nevojë 

të udhëtojnë në qytet tjera siç ka ndodhur deri tani,” 
u shpreh Magbule Elezi nga Shoqata e Mamive të Kosovës. 
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Me 20 tetor Jeta Vita organizoi marshin “Zbulimi i Hershëm – 
Mbijetesë” për të shprehur solidaritetin dhr për të rritur 
sensibilzimin për kancerin e gjirit në shoqerinë kosovare. 
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JETA PA DHUNË ME BAZË GJINORE  

 
Qëllimi afatgjatë i këtij programi është që gratë dhe vajzat të jetojnë një jetë të lirë nga dhuna me bazë 
gjinore. RrGK ka bërë progres drejt përmbushjes së këtij qëllimi, siç e ilustrojnë edhe të arriturat drejt 
rezultateve në vazhdim. 
 

Përmirësohet zbatimi i kornizës ligjore të dhunës në familje, duke 
përfshirë përgjigjet institucionale në ndihmën ndaj personave që kanë 
pësuar dhunë 
Në mars, RrGK publikoi raportin “Nga Fjalët në Vepra?”, i cili vlerëson shkallën 

e zbatueshmërisë së kornizës ligjore në adresim të dhunës me bazë gjinore, si 

dhe njohuritë e institucioneve relevante lidhur me detyrat dhe përgjegjësitë e 

tyre drejt zbatimit të kornizës ligjore. Raporti sugjeron që ende mbeten disa 

mangësi në trajtimin e dhunës me bazë gjinore nga ana e institucioneve.  

Një tregues i progresit drejt arritjes së këtij objektivi është fakti se Kodi Penal 

është ndryshuar për të përfshirë definicionet specifike për dhunën në familje 

dhe ngacmimin seksual bazuar në rekomandimet dhe avokimin e RrGK dhe 

aktorëve të tjerë (shih më poshtë). 

https://womensnetwork.org/wp-content/uploads/2018/10/20180312142859978.pdf
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Ekzistojnë raportet që  e monitorojnë zbatimin e kornizës ligjore të dhunës në familje, 
si dhe është rritur ndërgjegjësimi rreth kornizës ligjore dhe shtrirjes së dhunës në familje  

Pas intervistave me mbi 80 përfaqësues të institucioneve dhe 
monitorimit të 179 rasteve të drejtuara tek institucionet 
për ta adresuar dhunën me baza gjinore, të realizuar 
në vitin 2017, RrGK në mars të këtij viti lansoi raportin 
“Nga Fjalët në Vepra”. Në këtë raport u përmblodhën 
gjetjet nga monitorimi i RrGK-së si dhe u dhanë 
rekomandime specifike për secilin institucion në 
adresim të dhunës me baza gjinore. Në publikim të 
raportit, të pranishëm ishin akterët kryesor, ku RrGK 
avokoi për realizimin e rekomandimeve të dala nga ky 
raport. 

Nga lansimi i raportit “Nga Fjalët në Vepra?” nga 

e majta në të djathtë: Biljana Rexhic, Sevdije 

Morina, Naim Qelaj, Ariana Qosaj-Mustafa, 

Igballe Rogova, Arsim Aziri, Adile Basha 
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Poashtu gjatë këtij viti, RrGK ka nënshkruar Marrëveshjen e Bashkëpunimit me Këshillin Gjyqësor të 
Kosovës me qëllim të monitorimit të rasteve të dhunës me bazë gjinore. Nga tetori i vitit 2018, RrGK 
ka arritur të rishikoj dokumentet e 161 rasteve nga arkivat e gjykatës themelore në Prishtinë, 
departamenti i krimeve të rënda. Gjatë vitit të ardhshëm RrGK do të vazhdojë monitorimin e rasteve të 
tjera, si dhe do të publikojë gjetjet nga procesi i monitorimit. 
 
Institucionet dhe akterët e tjerë janë të 
vetëdijshëm për shkallën në të cilën është 
zbatuar korniza ligjore për dhunën në familje  

Pas lansimit të raportit “Nga Fjalët në Vepra?”, RrGK 
ka mbajtur takime me shtatë përfaqësues të 
institucioneve për të avokuar në lidhje me zbatimin e 
kornizës ligjore për dhunën në familje. Janë mbajtur 
takime me Kryetarin e Këshillit Gjyqësor të Kosovës, 
Udhëheqësen e Njësisë Kundër Dhunës në Familje në 
Policinë e Kosovës, përfaqësueset e strehimoreve, 
Odën e Avokatëve, dhe me akterë të tjerë relevant. 
Këto takime kanë pasur për qëllim të mbështesin 
institucionet në përmirësimin e punës së tyre në 
zbatimin e kornizës ligjore për dhunën në familje. 

Ariana Qosaj Mustafa, Kryetare e Bordit të 
RrGK, iu drejtohet qytetarëve pjesëmarrës në 
protestën e mbajtur me 10 gusht në Gjakovë. 
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Gjatë muajit korrik, RrGK mori pjesë në takimin e organizuar nga UN Women dhe European 
Women’s Lobby, ku u takuan aktivistet nga Ballkani Perëndimor dhe Turqia me qëllim të draftimit të 
pikave avokuese, të cilat do të ngriteshin në 
Forumin Rajonal “Promovimi dhe Zbatimi i 
Konventës së Stambollit në Ballkanin 
Perëndimor dhe Turqi”.  

RrGK ka vazhduar të informojë 
përfaqësuesit e BE-së në Kosovë dhe Bruksel 
lidhur me mangësitë institucionale në zbatimin e 
kornizës ligjore të dhunës në familje dhe për të 
siguruar mbështetje në inkurajimin e 
institucioneve për të ndërmarrë reforma. 

 
Anëtaret e RrGK janë angazhuar për 
zbatimin e kornizës ligjore për dhunën 
në familje  

RrGK vazhdimisht ka bashkëpunuar me disa nga 
anëtaret e saja, përveç akterëve tjerë, në 
avokimin për zbatimin e kornizës ligjore. Janë 

Fëmijët e së ndjerës Valbona Marku Nrecaj 
dhe familjarët tjerë të saj morrën pjesë në 

protestën e mbajtur me 10 gusht, pas vrasjes 
së saj dhe të bijës.  
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ndërmarrë disa iniciativa në bashkëpunim me strehimoret, si dhe janë ofruar shumë trajnime për ngritjen 
e kapaciteteve me qëllim të zbatimit me përpikshëmri të kornizës ligjore në luftimin e dhunës në familje. 

RrGK ka vazhduar përdorimin e procedurave gjyqësore strategjike dhe monitorimin si një 
mënyrë e avokimit për përmirësimin e zbatimit të kornizës ligjore. Gjatë këtij viti RrGK ka ndihmuar 
familjen e të ndjerës Antigona Morina, e cila e gjeti vdekjen nga pakujdesia e bashkëshortit të saj. Pas 
ndihmës ligjore të ofruar nga RrGK, Hilmi Zena, 
bashkëshorti i të ndjerës, u dënua me dy vite 
burgim. 

Me përkrahjen e RrGK, anëtaret kanë 
organizuar protestën #BollMo, në shtatë 
komuna të ndryshme të Kosovës, me qëllim të 
ngritjes së presionit publik për trajtim adekuat  të 
institucioneve për rastet e dhunës në familje. Për 
më tepër, disa nga anëtaret e RrGK janë 
përfshirë në avokim për zbatimin e kornizës 
ligjore nëpër komunat e tyre, veçanërisht gjatë 
16 Ditëve kundër Dhunës ndaj Grave. 

Edhe këtë vit, RrGK ka vazhduar të jetë 
pjesë e Grupit për Siguri Gjinore, grup i cili është 
i përbërë nga palët e shumta të interesit me të cilat 

Me 10 gusht në Gjakovë u protestua për ti thënë 
mjaft vrasjes së vajzave dhe grave! 
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RrGK ka bashkëpunuar në avokim për të përmirësuar zbatimin e kornizës përkatëse ligjore. Kjo përfshinë 
avokimin për zbatimin e Strategjisë dhe Planit Kombëtar të Veprimit për Mbrojtje nga Dhuna në Familje 
2016-2020. Poashtu gjatë këtij viti, RrGK mori pjesë në disa grupe punuese të organizuara nga Kuvendi i 
Kosovës, në lidhje me finalizmin e definicionit të dhunës në familje në Projekt-Kodin Penal të Republikës 
së Kosovës nr. 06/L-074. 
 
Performanca dhe cilësia e shërbimeve të strehimoreve është ngritur, veçanërisht në 
drejtim të rehabilitimit dhe ri-integrimit  

RrGK ka vazhduar të avokojë për financim të qëndrueshëm për strehimoret në nivelin qendror dhe 
lokal, si dhe për përmirësim të monitorimit të cilësisë së shërbimeve. Poashtu, RrGK ka mentoruar dy 
udhëheqëset e posazgjedhura të strehimoreve në Prishtinë dhe Mitrovicë të cilat nga ky vit janë 
anëtarësuar në RrGK. Poashtu, RrGK ka mentoruar dhe mbështetur aktivistet e përfshira në procesin e 
hapjes së strehimores për gratë dhe vajzat serbe në komunën e Novobërdës, dhe ka vazhduar avokimin 
për strehimore në pjesën veriore të Kosovës. 
 

Është përmirësuar ndërgjegjësimi dhe vëmendja në radhët e zyrtarëve 
dhe qytetarëve lidhur me trajtimin e dhunës me bazë gjinore, duke 
përfshirë dhunën në familje, përdhunimin dhe ngacmimin seksual  

Në përgjithësi, së paku katër nga rekomandimet e hulumtimit të RrGK janë zbatuar gjatë vitit 2018. RrGK 
ka pasur më shumë se 92 paraqitje mediatike, për të ngritur vetëdijen ndër qytetarë lidhur me dhunën 
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në familje.  dhe të ngrisë vetëdijen ndër qytetarët për këtë temë. RrGK ka arritur progres lidhur me 
rezultatet në vazhdim. 
 
Më shumë qytetarë të informuar në lidhje me kornizën ligjore dhe të drejtat e tyre, 
duke përfshirë burrat  

RrGK ka organizuar dhe bashkë-
organizuar protesta dhe reagime të 
ndryshme, duke u bërë thirrje 
institucioneve vendore që të adresojnë 
dhunën me baza gjinore në përputhje 
me ligjet vendore. Protestat e 
organizuara janë: “Një Milion në 
Këmbë”; “MARShojmë S’Festojmë”; 
“#drejtësipërAntigonën; 
#drejtësipërDonjetën; si dhe protesta 
#BollMo e cila u mbajt në shtatë 
komuna të ndryshme. Në përgjithësi, 
përafërsisht 500 gra dhe burra janë 
përfshirë në fushatat vetëdijesuese gjatë 
vitit 2018. Tutje, përmes FGK-së, janë 

Futen si vepër penale dhuna në familje dhe 

ngacmimi seksual pas avokimit të RrGK për 

ndryshim/plotësimin e Kodit Penal 

Pas një avokimi të sukseshëm për futjen e dhunës në 

familje dhe ngacmimit seksual në Kodin Penal të plotësuar, 

këtë vit RrGK ka marrë pjesë në disa takime të grupit 

punues për ndryshim/plotësimin e Kodit Penal. Në këto 

takime, RrGK ka kontribuar përmes ekspertizës së saj, që 

këto dy vepra të definohen në Kodin e Ri Penal, në pajtim 

me Konvëntën e Stambollit. Në nëntor u votuan 

ndryshimet e Kodit Penal, dhe dhuna në familje dhe 

ngacmimi seksual nga tash do të jenë vepra penale të 

dënuara konfrom dënimeve të parapara në Kodin Penal. 
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përkrahur edhe tri organizata anëtare të RrGK-së, iniciativat e të cilave do të kontribuojnë në 
vetëdijesimin e qytetarëve lidhur me kornizën ligjore dhe të drejtat e tyre, të cilat do të vazhdojnë të 
zbatohen gjatë vitit 2019. 
  

Hartohen politikat dhe përmirësohen procedurat për trajtimin e 
ngacmimit seksual 

Pas avokimit të RrGK-së për futjen e ngacmimit seksual si vepër penale në Projekt-Kodin Penal të 
Republikës së Kosovës nr. 06/L-074, propozimi i dhënë është aprovuar nga Ministria e Drejtësisë dhe 
nga Kuvendi i Kosovës. Në vitin 2019 Kodi Penal 
i plotësuar dhe i ndryshuar do të hyjë në fuqi.  

Poashtu, në bashkëpunim me 
Universitetin e Prishtinës (UP) “Hasan Prishtina”, 
RrGK, Artpolis dhe Qendra Kosovare për 
Studime Gjinore (QKSGJ), ishin pjesë e grupit 
punues të hartimit të rregullores dhe planit të 
veprimit të UP me qëllim të raportimit dhe 
parandalimit të ngacmimit seksual në UP. Nga viti 
i ardhshëm, UP do të ketë mekanzimat 
funksional në vend për adresimin e ngacmimit 
seksual.  

Studentët mësojnë për ngacmimin seksual dhe 
kornizën ligjore për adresim të ngacmimeve 

seksuale. Fotografia: Artpolis 
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Koordinimi i themeluar mes 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  

Nën organizimin e Artpolis është mbajtur punëtoria “Adresimi i Ngacmimit Seksual në Universitete” 
qëllimi i të cilës ka qenë të ngritet vetëdija e studentëve dhe mësimdhënësve të UP-së mbi format e 
ngacmimit seksual dhe kornizën ligjore për adresim të ngacmimeve seksuale. 

Poashtu, RrGK ka mbështetur protesat e studentëve të cilët kanë kërkuar shkarkimin e 
prorektores e cila kishe përdorur gjuhë seksiste gjatë një komunikimi në media, në lidhje me ngacmimet 
seksuale ne universitet.  
 

Përmirësohet mbështetja institucionale dhe publike për personat të 
cilët kanë përjetuar dhunë seksuale gjatë luftës 
 

Në bashkëpunim të ngushtë me organizatat anëtare të RrGK të specializuara në ofrimin e ndihmës për 
të mbijetuarat e dhunës seksuale gjatë luftës, RrGK ka vazhduar të monitorojë zbatimin e Ligjit për 
statusin dhe të drejtat e dëshmorëve, invalidëve, veteranëve, pjesëtarëve të Ushtrisë Çlirimtare të 
Kosovës, viktimave civile dhe familjeve të tyre, i cili parasheh benefitet për të mbijetuarat e dhunës 
seksuale. RrGK ka përkrahur iniciativat që kanë synuar të informojnë të mbijetuarat e dhunës për këto 
benefite për të cilat ato kanë qasje, ka avokuar tek institucionet që të kenë qasje më të ndjeshme dhe ka 
përcjellur nëse gratë në realitet kanë pasur kushtet e duhura të aplikojnë për këto benefite në 
pajtueshmëri me procedurat e aplikimit.  
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Është përmirësuar përfshirja e RrGK dhe e anëtareve të saj në proceset për sigurimin e 
mbështetjes institucionale dhe publike për personat të cilët kanë përjetuar dhunë 
seksuale gjatë luftës  

Organizatat anëtare të RrGK, Qendra Kosovare për Rehabilitimin e Viktimave të Torturës (QKRMT), 
Medica Kosova, Medica Gjakova dhe Qendra për Promovimin e të Drejtave të Grave kanë ofruar ndihmë 
për gratë në kërkim të të drejtave të tyre për benefitet që ofrohen nga shteti, siç edhe parashihen në ligjin 
e lartëpërmendur.  
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MBËSHTETJA PËR FUQIZIMIN EKONOMIK TË GRAVE 
 
Qëllimi afatgjatë i këtij programi është që gratë dhe burrat të kenë mundësi të barabarta ekonomike 
në shtëpi dhe në sferën publike. Në përgjithësi, një tregues i progresit në nivelin e ndikimit është fakti 
se duke ndjekur përpjekjet e RrGK dhe disa aktorëve të tjerë, përqindja e grave që zotërojnë pronën 
në Kosovë është rritur nga 7.9% në 2014 në 17% në 
vitin 2017. Progres i mëtejshëm është bërë drejt 
këtij qëllimi, siç tregohet nga progresi në 
rezultatet e mëposhtme. 
 

Më shumë gra sigurojnë punësim 
RrGK ka bërë përparim drejt këtij objektivi 
afatgjatë që gratë të kenë qasje të barabartë në 
mundësi punësimi në Kosovë duke përkrahur 
përmirësimin e një mjedisi më të përshtatshëm 
që gratë të punojnë. Këtë vit, RrGK ka vazhduar 
të jetë pjesë e grupit punues për 
amendamentimin e Ligjit të Punës të Kosovës ku 
posaqërisht ka avokuar për ndryshim të neneve 

Gjatë muajit maj, Demokracia për Zhvillim (D4D), 
organizoi një takim dy ditor për të prezantuar komentet 
e përbashkëta në draftin e parë të Ligjit të ri të punës  

në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale. 
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që kanë të bëjnë me pushimin e lehonisë, gjidhënjen dhe krijimin e një dispozite e cila e përcakton një 
pushim të përbashkët prindëror. 
 Prej hulumtimeve të realizuara nga RrGK dhe akterë të tjerë, është dokumentuar që diskriminimi 
gjinor në tregun e punës ka ndikim negativ në punësimin e grave në Kosovë. Për këtë arsye, në fillim të 
vitit 2018, RrGK ka nisur një bashkëpunim rajonal për të luftuar këtë dikuri. RrGK së bashku me 
koalicionin rajonal për adresim të diskriminimit, ku përfshihen organizata partenere nga Shqipëria, 
Maqedonia Veriore, Mali i Zi, Serbia dhe Bosna dhe Hercegovina do të vazhdojnë bashkëpunimin drejt 
avancimit të të drejtave të grave në punë edhe për tri vitet e ardhshme, financuar nga Bashkimi Evropian 
dhe bashkëfinancuar nga Bashkëpunimi Suedez për Zhvillim. 
 
Institucionet dhe akterët kryesor më të vetëdijshëm për shkallën e diskriminimit me 
bazë gjinore në vendin e punës në Kosovë dhe mënyrat për t’i adresuar ato dhe 
përmirësimi i kapaciteteve institucionale dhe të sektorit privat për punësimin e grave 
Si pjesë të aktiviteteve avokuese për amendamentimin e Ligjit të Punës të Kosovës (shih më lartë), RrGK 
ka arritur të rrisë vetëdijen e përfaqësuesëve të institucioneve dhe të sektoreve të ndryshme private në 
lidhje me diskriminimin gjinor në vendin e punës dhe punësimin e grave. 
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 Gjithashtu, në kuadër të koalicionit rajonal për adresim të diskriminimit me bazë gjinore, në vitin 
2018, RrGK ka realizuar hulumtimin ku, ndër të tjera, maten qëndrimet dhe ndërgjegjësimi i qytetarëve 
dhe akterëve kryesor, në veçanti përfaqësuesit e 
institucioneve publike, të cilët kanë përgjegjësi 
ligjore të adresojnë diskriminimin me bazë 
gjinore. Të dhënat e dalura nga këto intervista 
janë analizuar dhe janë futur në draft raportin, së 
bashku me një analizë ligjore dhe politike, që do 
të publikohen në fillim të vitit 2019. Hulumtimi do 
të ofrojë të dhëna bazike si dhe do të informojë 
aktivitetet e ardhshme avokuese dhe 
vetëdijesuese lidhur me adresimin e diskriminimit me bazë gjinore në Kosovë dhe në rajon. 
 
Më shumë mundësi të përballueshme në dispozicion për përkujdesje të fëmijëve 
RrGK ka vazhduar të avokojë tek qeveria për hapjen e më shumë objekteve për kujdesin e fëmijëve apo 
për parashkollor që janë të përballueshme dhe të lehta për qasje. RrGK ka inkurajuar BE-në të ngrisë këtë 
çështje në Raportin e Kosovës, si dhe të ofrojnë fonde për hapjen e më shumë objekteve për parashkollor 
në përputhje me Strategjinë Kombëtare për Zhvillim. RrGK dhe anëtaret e Lobit po ashtu kanë vazhduar 
të avokojnë nëpër komunat e tyre për më shumë objekte për kujdesin e fëmijëve. 
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Më shumë gra kanë qasje në trashëgimi dhe pronësi 
Mundësitë e barabarta në trashëgimi dhe pronë janë vendimtare për fuqizimin ekonomik të grave. 
Ndonëse RrGK ka pasur angazhim të limituar lidhur me këtë çështje gjatë vitit 2018, megjithatë ka 
avokuar për zgjatjen e Udhëzimit Administrativ për Regjistrimin e Pronës së Përbashkët, si dhe për 
përfshirjen e masave afirmative që do t’iu mundësonte grave vetëushqyese të regjistrojnë pronën në 
emrin e tyre.  
 

Përmirësohet shkalla në të cilën politikat dhe programet e BE-së 
përfshijnë perspektivën gjinore dhe është përmirësuar mbikëqyrja nga 
një perspektivë gjinore në lidhje me politikat dhe programet e BE-së në 
Kosovë 

RrGK ka publikuar raportin “Kujdes me PVGj-në” që vlerëson zbatimin e Planit të Veprimit Gjinor 2016 
- 2020 (GAP II) të BE-së në shtetet e 
Ballkanit Perëndimor. Ai u prezantua në 
Bruskel në praninë e përfaqësuesve të 
ndryshëm nga Komisioni Evropian, nga 
Drejtoria e Përgjithshme për Fqinjësi të 
Mirë dhe Negociata për Zgjerim, nga 
Drejtoria e Përgjithshme për Bashkëpunim 
Ndërkombëtar dhe Zhvillim, nga Palët 

“Ky raport [Kujdes me PVGj-në] është si lista e gjërave 
që duhet të bëni për të pastruar shtëpinë. Mund të mos 
ju pëlqejë, por është e dobishme sepse ju ndihmon për 

të pastruar shtëpinë”, u shpreh Charlotte Isaksson, 
Këshilltare e Lartë për Ççështje Gjinore në Shërbimin e 

Veprimit të Jashtëm Evropian. 

 

https://womensnetwork.org/wp-content/uploads/2018/10/20180305093155479.pdf
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Punuese në Rajonin e Ballkanit Perëndimor (COWEB), si dhe nga Delegacionet/Zyret e BE-së në rajon 
dhe në Forumin Ndërkombëtar për Çështje Gjinore në Suedi. Përmes ofrimit të rekomandimeve të qarta 
për secilën nga palët e interesit drejt përmirësimit të zbatimit të PVGj II, raporti kishte ndikim të dukshëm 
në inkurajimin e delegacioneve/zyreve të BE-së, shteteve anëtare dhe Komisionit Evropian të ndërmarrin 
hapa drejt zbatimit të PVGj II. 

RrGK gjithashtu ka realizuar një komentar të shkurtër mbi Raportin e Kosovës për vitin 2018, 
përfshirë këtu rekomandimet se si të përfshihet më mirë perspektiva gjinore. Ndërkohë, me mbështetjeje 
nga Fondacioni Kvinna till Kvinna, RrGK ka dhënë kontribut nga një perspektivë gjinore në Raportin e 
Kosovës për vitin 2019. RrGK gjithashtu ka përgaditur disa letra dhe inpute të tjera drejt përfshirjes së 
perspektivës gjinore dhe përfshirjes së grave në proceset e anëtarësimit të Kosovës në BE, të cilat janë 
prezantuar në Bruksel dhe Kosovë në disa takime avokuese gjatë këtij viti. Në mesin e të tjerave, këtu 
përfshihet përgaditja e komenteve për Rezolutën e Parlamentit Evropian për të Drejtat e Grave në 
Ballkanin Perëndimor, në bashkëpunim të ngushtë me partnerët në rajon. Shumica e komenteve të 
ofruara nga RrGK dhe partnerët tjerë të Kvinna till Kvinna u përfshinë në Rezolutën e aprovuar.  

RrGK ka vazhduar të ofrojë mbështetje teknike për Zyren e BE-së, Ministrinë për Integrime 
Evropiane (MIE), Agjencinë për Barazi Gjinore dhe Zyrtarët për Barazi Gjinore në përfshirjen e 
perspektivës gjinore në programet e Instrumentit për Para-Anëtarësim (IPA) në Kosovë, përfshirë fazat 
e planifikimit dhe zbatimit. Për të përkrahur këtë proces, RrGK dhe BE publikuan Analizën Gjinore të 
Kosovës në tetor të vitit 2018, e cila sjellë së bashku të gjitha të dhënat e ndara sipas gjinisë që janë në 
dispozicion për secilin sektor. Siç edhe kërkohet nga PVGj II e BE-së, ky dokument është menduar t’i 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/FEMM/DV/2019/01-23/1163876ENdraftmotionforresolutionWomensrightinWesternBalkans_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/FEMM/DV/2019/01-23/1163876ENdraftmotionforresolutionWomensrightinWesternBalkans_EN.pdf
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shërbejë BE-së dhe akterëve të tjerë në planifikimin e veprimeve më efektive që përfshijnë një perspektivë 
gjinore. Raporti përmbanë rekomandime për objektivat dhe indikatorët që BE i konsideron prioritet, drejt 
avancimit të barazisë gjinore në fushat ku më së shumti ka nevojë. Gjetjet fillestare të Analizës Gjinore të 
Kosovës janë përdorur nga RrGK për të sugjeruar mënyra të mundshme përmes të cilave BE dhe Kosova 
do të mund të përfshinin një perspektivë gjinore 
në 10 Dokumentet e Veprimit të IPA. 

Si pjesë e kontratës me BE, RrGK ka 
ofruar trajnime dhe mentorime për barazi gjinore 
për pothuajse të gjithë zyrtarët në Zyrën e BE-së 
në Kosovë, si dhe për zyrtarët e MIE dhe 
ministrive të linjës, drejt zhvillimit të kapaciteteve 
në integrimin gjinor në politikat dhe programet e 
BE. Këtë vit RrGK ka mbështetur edhe zhvillimin 
e draft Planit të Veprimit Gjinor të delegacionit të 
BE-së për vitin 2019-2020 në Kosovë dhe planit 
të zhvillimit të kapaciteteve për gjithë stafin lidhur 
me barazinë gjinore. RrGK gjithashtu ka përpiluar 
një raport të shpejtë mbi monitorimin e zbatimit 
të përkushtimeve gjinore të bëra në dokumentet e 
veprimit të IPA për vitet 2014-2016 deri më këtë datë.  

Me 3 tetor, Zyra e BE në Kosovë dhe RrGK lansuan 
Analizën Gjinore të Kosovës. 
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VLERËSIMI I PUNËS SË RrGK  

 
RrGK monitoron dhe vlerëson punën e vet në disa mënyra. RrGK ka zhvilluar një Databazë të 
Monitorimit dhe Vlerësimit me qëllim që të përcjellë progresin në indikatorët e rezultateve të 
menjëhershme (output), objektivat dhe nivelin e ndikimit me kalimin e kohës, bazuar në Strategjinë 
organizative të RrGK-së. Stafi e përditëson rregullisht databazën me të dhëna lidhur me indikatorët, gjë 
që mundëson raportimet semestrale tek anëtaret dhe këtë raportim vjetor. Për më tepër, në çdo takim 
të organizuar gjatë vitit 2018, anëtaret e RrGK kanë vlerësuar punën e RrGK përmes pyetësorëve 
(rezultatet e plota janë në dispozicion sipas kërkesës). Gjatë Kuvendit Vjetor të RrGK-së, anëtaret në 
mënyrë anonime e vlerësuan shumë pozitivisht punën e RrGK. Gjithashtu, punën e RrGK-së e kanë 
vlerësuar shumë pozitivisht edhe përkrahësit financiar. Më poshtë janë disa nga komentet e tyre: 
 

“E vlefshme, në takime po realizohet bashkëpunimi dhe kordinimi i aktiviteteve” – anëtare 
 
“Shumë e vlefshme, jam shumë e lumtur që jam anëtare e Rrjetit, këtu ndihem shumë e 
fuqishme” - anëtare  
 
“Shumë të mirë, profesionale, aktive dhe motivuese” - donator  
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“Arritjet më të mëdha të Rrjetit përfshijnë edhe luftimin e dhunës ndaj grave, ku kanë arrit të 
ndryshojnë vendimin e gjykatës dhe rritjen e numrit të viteve të dënimit” - anëtare  
 
“Arritjet më të mëdha të Rrjetit kanë qenë krijimi i Koalicionit për Barazi, publikimi i raporteve, 
ndarja e çmimit “Sevdije Ahmeti”, lobimi për strehimoret” - anëtare individuale  
 
“Vetëm vazhdoni përpara, mos ndërroni, pa ju s’do kishim asgjë” – anëtare 
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RAPORTI FINANCIAR I RrGK PËR 2018  
 
Raporti financiar në vijim përmban informata për periudhen 1 janar 2018 deri më 31 dhjetor 2018, 
lidhur me përkrahësit, projektet dhe fondet e pranuara e të shpenzuara të RrGK-së.  
 

Donatorët 
Titulli i 

iniciativës 

Fondet e 
bartura 
nga viti 
2017 

Fondet e 
pranuara  
gjatë vitit 

2018 

Totali 
fondeve 

për 
2018 

Shpenzimet 
totale 

01.01.2018 
– 31.12.208 

Do të 
barten në 
vitin 2019 

Agjencioni Austriak për 
Zhvillim 8299-01/2018 
(01.01.2018-
31.12.2020) 

Avancimi i 
Iniciativave 
për të Drejtat 
e Grave                 

 200,000 200,000 148,351 51,649 

External Action of the 
European Union 
2018/394402    
(23.03.2018-
28.02.2021) 

Fuqizimi i rolit 
të 
Organizatave 
të Shoqërisë 
Civile në 
luftimin e 
Diskriminimit 
dhe avancimin 

 176,553 176,553 54,767 121,786 
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Donatorët 
Titulli i 

iniciativës 

Fondet e 
bartura 
nga viti 
2017 

Fondet e 
pranuara  
gjatë vitit 

2018 

Totali 
fondeve 

për 
2018 

Shpenzimet 
totale 

01.01.2018 
– 31.12.208 

Do të 
barten në 
vitin 2019 

e të drejtave 
të grave në 
punë 

External Action of the 
European Union 
2018/404-465    
(20.12.2018-
20.12.2022) 

Fuqizimi I 
pjesmarrjes së 
Grave në 
Politikë  

 135,537 135,537 203 135,334 

Fondacioni Kvinna till 
Kvinna KO01SID16-
31005 (01.01.2017-
31.12.2018) 

Barazia 
Gjinore në 
procesin e 
Anëtarësimit 
të Kosovës në 
BE 

 45,633 45,633 45,633 - 

Fondacioni Kvinna till 
Kvinna BN55SID16 - 
(01.09.2017-
30.06.2018) 

Integrimi 
Gjinor në 
Programin 
IPA në 

3,728 11,081 14,809 14,809 - 
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Donatorët 
Titulli i 

iniciativës 

Fondet e 
bartura 
nga viti 
2017 

Fondet e 
pranuara  
gjatë vitit 

2018 

Totali 
fondeve 

për 
2018 

Shpenzimet 
totale 

01.01.2018 
– 31.12.208 

Do të 
barten në 
vitin 2019 

Shtetet e 
Ballkanit 
Perëndimor 

Zyra e BE në Kosovë 
IPA(01.01.2017-
30.09.2018) 

Asistencë për 
integrimin 
gjinor në 
Programin 
IPA për 
Kosovë 2016 

13,361 6,994 20,355 20,355 - 

EUSR/PR/088/2018/
NA-II   (01.05.2018-
30.06.2018) 

Fuqizimi i 
Grave në 
Politikë dhe 
Vendimarrje 

 9,553 9,553 9,553 - 

Altrusa  
Fondi i 
Qëndrueshm
ërisë 

 1,012 1,012 966 46 
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Donatorët 
Titulli i 

iniciativës 

Fondet e 
bartura 
nga viti 
2017 

Fondet e 
pranuara  
gjatë vitit 

2018 

Totali 
fondeve 

për 
2018 

Shpenzimet 
totale 

01.01.2018 
– 31.12.208 

Do të 
barten në 
vitin 2019 

Donacione individuale 
dhe të anëtarësisë së 
RrGK 

Fondi i 
Qëndrueshm
ërisë 

7,185 20,877 28,062 24,800 3,263 

Totali   24,274 607,240 631,514 319,438 312,077 
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Shpenzimet 
operative 
147,726 

23%

Shpenzimet 
programatike

171,711 
27%

Të barten në vitin 
2019 

312,077 
49%

Shpërndarja e shpenzimeve për vitin 2018 Siç ilustrohet në 

grafikon, 23% e 

shpenzimeve të RrGK 

janë bërë për 

shpenzime operative 

dhe 27% për shpenzime 

të programit. Në fund 

të vitit 2018, 49% e 

fondeve janë bartur për 

tu shpenzuar gjatë vitit 

2019.
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RRETH NESH 
 
Bordi Drejtues i RrGK 
Ariana Qosaj Mustafa, Kryetare e Bordit, Drejtore e Programit, Instituti Kosovar për Kërkime dhe 
Zhvillime të Politikave  
Belgjyzare Muharremi, Drejtore Ekzekutive, Dera e Hapur 
Besnik Leka, Koordinator i Projektit, CARE International në Ballkan (Kryetar i Bordit korrik 2017 – maj 
2018) 
Jeta Krasniqi, Menaxhere e Projektit, Instituti Demokratik i Kosovës 
Magbule Hyseni, Udhëheqëse e Departamentit, Iniciativa për Zhvillimin e Bujqësisë së Kosovës 
 

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



 

63 
 

Stafi i RrGK në vitin 2018 
Igballe (Igo) Rogova, Drejtore Ekzekutive 
Besa Shehu, Menaxhere Financiare & Administrative 
Nicole Farnsworth, Drejtore e Programit dhe Udhëheqëse e Hulumtimeve 
Zana Rudi, Menaxhere e Programit 
Nertila Qarri Gërguri, Koordinatore e Projektit 
Alba Loxha, Koordinatore për Marrëdhënie me 
Publikun 
Donjetë Berisha, Koordinatore për Marrëdhënie me 
Publikun 
Adelina Berisha, Koordinatore për Avokim dhe 
Hulumtim  
Iliriana Banjska, Koordinatore e Projektit  
Gentiana Murati Kapo, Menaxhere e Granteve  
Mirjeta Dibrani, Asistente e Granteve  
Diellza Olluri, Asistente e Projektit të Fondit të 
Grave të Kosovës 
 
 
 

Stafi i RrGK në vitin 2018 
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Vullnetaret/ët dhe Praktikantet/ët e RrGK  
Secila iniciativë e RrGK-së ka përfshirë disa vullnetarë dhe praktikantë. Ndoshta jo të gjithë janë të 
përfshirë këtu. RrGK dëshiron të njoh kontributin e tyre të rëndësishëm. Vullnetaret që kanë ndihmuar 
RrGK-në janë: David JJ ryan, Lauren Hanna dhe Liridona Gimolli. Ndërsa dy paktikantët (me pagesë) që 
kanë kontribuar janë: Nita Rudi dhe Adea Roka. 
 

Hulumtuesit dhe anketuesit e RrGK 
Jemi shumë mirënjohëse për hulumtuesit dhe anketuesit të cilët kanë punuar pa pushim për të përfunduar 
hulumtimin (në renditje alfabetike):  
Adelina Tërshani (shtator – dhjetor) 
Liridona Sijarina (shtator – dhjetor) 
Lirika Demiri (shtator – dhjetor) 
Dardan Hoti (maj-qershor) 
Milica Barac (tetor-nëntor) 
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Përkrahësit/et individual/e të RrGK 
Personat në vijim (në renditje alfabetike) kontribuan në përkrahjen e RrGK-së dhe punës së 
saj. Jemi shumë mirënjohës për përkrahjen e tyre! 
 

Ada Shima Ethel Farnsworth Krenar Basha Sanija Murati 
Afërdita Thaqi Etleva Durmishi Laura Prescott Sasha Linney 
Alba Loxha Fatime Jasiqi Lepa Mladjenovic Shega Emini 
Alison Greig Frank Farnsworth Lumnije Mehmeti Shengjyle Bektashi 
Ana Jara Gómez Gentiana Murati Kapo Liz Perryman Sherafedin Sheshu 
Anna Di Lellio Hana Marku Magbule Hyseni Shpresa Gosalci 
Angelika Arutyunova Hans Fridlund Makfirete Limoni Shqipe Mehmeti 
Angela Otten   Hata Dibrani Sopjani Margen Cuko Shqipe Murati 
Arber Sylejmani Hermonda Kalludra Merita Shasivari Shqipe Pantina 
Ariana Qosaj-Mustafa Hidajete Vokshi Merve Atilla Sue Farnsworth 
Ashley Faye Hikmete Xharra Mevlude Murtezi   Tracy Aron 
Arlinda Kadriu Ideal Hoxha Miranda Avdullahu Valbona Bajrami 
Arjeta Murati Igballe Rogova Morgan Stanley Valdete Idrizi 
Besa Shehu Iliriana Banjska Naime Bllaca Valon Badivuku 
Besnik Leka Ilmie Berisha Nicole Farnsworth Vedat Gashi 
Dea Pallaska O’Shaughnessy Itziar Mujika Njomëza Zejnullahu Venera Çoçaj 



 

66 

 

Delina Fico Jeta Krasniqi Nurije Cacaj Vlerime Krasniqi 
Elisabeth Kaestli Kada Heta Rachel Cleary Vlora Bllaca 
Englantina Shala Kathleen Noh Rrezarta Veseli Xhevrije Doroci 
Ermira Cacaj Katja Goebbels Sadete Gerbeshi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

67 
 

Organizatat Anëtare të RrGK 
 

# Organizatat  Adresa Përfaqësuesja 

1 
Aksioni për Nëna dhe 
Fëmijë 

Rr. Perandori Dioklecian, Nr. 14, 
Tophane, Prishtinë 

Mrika Aliu 

2 Alma Rr. Shpëtim Bojku, Nr.1, Pejë Shemsije Seferi 
3 Alter Habitus Prishtinë Eli Gashi 

4 
Ardhmëria Rinore e 
Drenasit 

Drenas Argjentina Fazlija 

5 Arta 
Rr. Vetërniku 1, Behar Begolli, Nr.23, 
PrishtinëË 

Hafije Qyqalla 

6 Artpolis Rr. Shaban Polluzha, P.n., Prishtinë 
Zana Hoxha 
Krasniqi 

7 ATO Rr. Wesli Clark Pn, Vushtrri  Fikrije Ferizi 
8 Aureola Kompleksi Avalla, B/l, Nr.4, Prishtinë Sanije Grajçevci 
9 Bardha Prishtinë Raza Sadrija 

10 Bliri Drenas, Gllogoc Mahije Smajli 
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# Organizatat  Adresa Përfaqësuesja 

11 
Center for Education and 
Community Development 
- Friends 

Qendra e Kulturës, Kati i II-të, Mitrovicë Valbona Sadiku 

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

13 Dita Prishtinë Afërdita Zeneli 
14 Djepi i Buzëqeshjes Rr. Luigj Gurakuqi 39, Gjakovë  Time Zenuni 
15 Dora Dorës Rr. Mbreti Zog, Nr. 59, Prizren  Vjosa Curri 

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

Sebahate Beqiri 

17 Drena Drenas Zymrije Qorri 
18 Duart e Vyera "Dora" Lipjan Mihane Avdullahu 
19 Education Code Prishtinë Mimoza Stanovci 
20 Eliona Suharekë, Vraniç Arife Kolgeci 

21 
EMINA - Grupi i Grave 
Boshnajke 

Rr. 7 Shtatori, Jakup Ferri, Mitrovicë Fata Zatriqi 

22 Era Fruit Batllavë, Podujevë Xhylie Statovci 
23 FANA Rr. Zhuj Selmani, Nr. 103, Pejë Fane Gashi 
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# Organizatat  Adresa Përfaqësuesja 

24 
Femra Vizionare e Shekullit 
XXI 

Fsh. Bregdrini, Has, Prizren Marte Prekpalaj 

25 Femrat Aktive të Gjakovës Rr. Sulejman Vokshi, Nr. 1, Gjakovë 
Valbona Doli 
Rizvanolli 

26 Flaka Rr. Skenderbeu, Lipjan Melihate Dedushi 
27 Flori Henc, Fushë Kosovë Hava Abdullahu 
28 Foleja Zahir Pajaziti, Nr. 9, Zyrja Nr. 5, Prizren  Gjyzel Shaljani 

29 
Fondacioni për Edukim 
dhe Zhvillim (F.E.ZH.) 

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

Vjollca Zeqiri 

30 
Fondacioni për Zhvillim 
Social 

Prishtinë Laura Berisha 

31 
Forumi Demokratik i 
Gruas (FDG) 

Rr. Mbretëresha Teutë, Nr. 103, Pejë Myzafere Ibishaga 

32 Girls Coding Kosova Rr. Ganimete Tërbeshi, Nr. 2, Prishtinë Blerta Thaçi 

33 
Gratë Beyond the 
Rainbow 

Prishtinë Valbona Voca 

34 Gratë e Minatorëve Fshati Suhodoll, Mitrovicë Emine Tahiri 
35 Gruaja Bashkëkohore Rr. Bajo Topulli, Nr. 7, Prizren Fetije Mehmeti 
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# Organizatat  Adresa Përfaqësuesja 

36 Gruaja Fermere Rahovec 
Habibe 
Haxhimustafa 

37 Gruaja Hyjnore Rr. Sadullah Brestovci, Gjilan Igballe Hajdari 
38 Handikos Mitrovica Mitrovicë Myrvete Hasani 

39 
HANDIKOS, Femrat me 
Aftësi të Kufizuara 

Dardania B 1/5, Prishtinë  Mehreme Llumnica 

40 Hendifer Rr. Ramadan Rexhepi, Nr. 1, Ferizaj Fazile Bungu 

41 
Iniciativa e Femrës 
Kosovare 

Gjakovë 
Eranda Kumnova 
Baçi 

42 
Iniciativa e Pavarur e të 
Verbërve 

Dardani, Prishtinë Shkurta Bregovina 

43 
Iniciativa për Integrim të 
Komuniteteve (IPIK) 

Prizren Shemsije Krasniqi 

44 
Iniciativa për Zhvillimin e 
Bujqësisë së Kosovës 
(IADK) 

Rr. Ulqini, Nr. 74, 40.000, Mitrovicë Magbule Hyseni 

45 
Iniciativa Rinore për 
Integrim 

Rahovec 
Besime Rrustemi 
Bytyqi 
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# Organizatat  Adresa Përfaqësuesja 

46 
INJECT - Iniciativa për 
Drejtësi dhe Barazi 

Rr. Sadik Stavileci, pn, Prishtinë Luljeta Aliu 

47 
Instituti i Psikologjisë 
Aplikative "Alpha" 

Rr. Josip Rela, No. 29 (afër shkollës 
fillore "Meto Bajraktari"), Prishtinë 

Melihate Juniku 

48 Kelmendi Fshati Lipë, Zveqan Valbona Kelmendi 

49 
Klubi i Basketit me Karroca 
(KBK) "Marsi" 

Prizren Nafije Gashi 

50 Klubi Social Jeto Prishtinë Vjosa Shehu 

51 
Komiteti i Grave të 
Verbëra të Kosovës 
(KGVK) 

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

Bajramshahe 
Jetullahu  

52 Konvita Dolak, Vushtri  Merita Selimi 
53 Legjenda Viti  Melihate Osmani 
54 LIRA Prishtinë Valire Buza 
55 Lulebora Mentor Retkoceri, Nr. 9b, Prishtinë Selvete Gashi 
56 Lulishtja P. F. Keqekollë, Dabishevc Sadije Dulahu  
57 LUNA Prilluzhë, Vushtrri Stanica Kovacevic 
58 Malësorja Rr. Fan Stilian Noli, Prishtinë Shehrije Gërbeshi 
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# Organizatat  Adresa Përfaqësuesja 

59 Mbrojë të Drejtat e Tua Rr. Hime Mushkolaj, pn, Decan Merita Binakaj 
60 Medica Kosova Rr. Luigj Gurakuqi 39, Gjakovë  Veprore Shehu                
61 MEDIKA BL Kalabria Bukurije Leti 

62 Mundësia Rr. Vëllezërit Dragaj, Nr. 4, Mitrovicë 
Hasime Tahiri 
Hasani 

63 Ne Jemi Pjesë e Botës Rr. Lidhja e Pejës Pn, Pejë  Gjylfidane Morina 
64 OJQ Drugëza Hana Zabeli Hana Zabeli 

65 OJQ Orkidea Prishtinë Vera Rizvanolli 
66 OJQ SHIPPL Rr. Mbretëresha Teutë, Pn, Pejë Ardiana Gorani 
67 One to One Kosova Rr. Caraleva, Nr. 36, Prizren Merita Halitaj 

68 Operacioni i Mëkëmbjes Rr. Flori Lauri, Nr. 16, Pejë 
Clara Ines Zapata 
Cardona 

69 
Organizata e Gruas se 
Pavarur Kosovare (OGPK) 

Magjistralja Fushë Kosovë - Prishtinë Rudina Llapashtica 

70 
Organizata e Personave 
me Distrofi Muskulare e 
Kosovës (OPDMK) 

Rr. Zahir Pajaziti, Pn, Prizren Resmija Rahmani 
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# Organizatat  Adresa Përfaqësuesja 

71 
Organizata Joqeveritare 
për Përkujdesje ndaj Grave 
të Riatdhesuara "Amza" 

Rr. Lidhja e Pejës, Fushë Kosovë Violeta Berisha 

72 
Organizata Ndërkomunale 
e të Verbërve dhe me të 
Pamurit e Dobësuar  

Rr. Hysen Rexhepi, Pn, Prizren Miradije Buqaj 

73 Parajsa Jonë Babush i Muhaxherëve, Lipian Sylbije Sahiti 

74 
Partners Kosova Center 
for Conflict Management 

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

Shukrije Gashi 

75 Prehja Rr. 28 Nëntori, Pn, Skenderaj Ajnishahe Halimi 
76 Psikoterapeutet në Veprim Rr. Dardania, Nr. 1, Gjilan Sevdije Musliu 

77 Qendra e Grave Optimiste Prishtinë Emine Mehmeti 

78 
Qendra e Grave për 
Zhvillim Rural 

Bostan, Novobërdë Shefkije Mehmeti 

79 Qendra e Gruas Mami Rr. Fehmi Agani, 52/9 Agnesa Demaj 

80 
Qendra e Kosovës për 
Zhvillim dhe Integrim 
Multikulturor  

Rr. Fehmi Agani, Nr. 17, Gjakovë Elvane Qorri 
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# Organizatat  Adresa Përfaqësuesja 

81 
Qendra Edukative për 
Fëmijët me Nevojat e 
Veçanta 

Rr. Abdulla Presheva, Nr. 6/8, Gjilan Shpresa Sejdiu 

82 
Qendra Kosovare për 
Luftimin e Kancerit të Gjirit 
JETA/VITA 

Rr. Tringë Smajli, Prishtinë Nafije Latifi                      

83 

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

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

Feride Rushiti 
Sebahate Pacolli 

84 
Qendra Kosovare për 
Studime Gjinore (QKSGJ) 

Nëna Terezë, Nr. 18/1, Prishtinë Luljeta Demolli 

85 
Qendra për Fuqizimin e 
Gruas (QFG) 

Prishtinë Merita Mustafa 

86 
Qendra për Hulumtime 
dhe Politikë Gjinore 
(QHPGJ) 

Rr. Josip Rela, 13/18, Prishtinë Vjollca Krasniqi 
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# Organizatat  Adresa Përfaqësuesja 

87 
Qendra për Mbrojtjen dhe 
Rehabilitimin e Grave dhe 
Fëmijëve "Liria" 

Rr. 28 Nëntori, Pn, Gjilan Nazife Jonuzi  

88 
Qendra për Mbrojtjen e 
Grave dhe Fëmijëve 
(QMGF) 

Rr. Imzot Nikë Prela /50, Prishtinë Zana Asllani 

89 
Qendra për Mbrojtjen e 
Gruas dhe Fëmijës 
(QMGF) "Raba Voca" 

Rr. Riza Selaci, Nr. 12, Mitrovicë Fidane Hyseni 

90 

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

Rr. Pashko Vasa, 11 A, Prishtinë Hamijet Dedolli 

91 
Qendra për Mirëqenien e 
Gruas (QMG) 

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

92 
Qendra për Promovimin e 
Familjes së Shëndoshë 

Rr. Muharrem Fejza, c15/15, Prishtinë Sevdije Salihu 
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# Organizatat  Adresa Përfaqësuesja 

93 
Qendra për Promovimin e 
të Drejtave të Grave 

Qendra Tregtare, Nr. 42, Drenas  Kadire Tahiraj 

94 
Qendra për Trajnime dhe 
Studime Gjinore (QTSGJ) 

Rr. Luan Haradinaj, 9/4, Prishtinë Diamant Binaku 

95 
Qendra Psikosociale 
"Aureus" 

Ulpiana, D1 Hyrja 8, Nr. 7, PrishtinëË Myrvete Ahmetaj 

96 RIKOTTA Rr. Adem Gllavica, Nr. 48, Prishtinë Pranvera Bullaku 
97 RONA Rr. Ilaz Agushi, Prishtinë Serbeze Sylejmani 

98 

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

Rr. UÇK, Banesa Nr. 1, Prishtinë  Shpresa Agushi 

99 Ruka + Ruci  Ugljare, Fushë Kosovë Nevenka Rikallo 

100 
Shoqata Afariste e Gruas              
SHE-ERA 

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

Ardiana Qela 
Baraku 

101 
Shoqata e Avokatëve 
NORMA 

Rr. Afrim Vitija, Nr. 3/1, Prishtinë Valbona Salihu 
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# Organizatat  Adresa Përfaqësuesja 

102 
Shoqata e Femrave me 
Aftësi të Kufizuara "Femrat 
për Femra" 

Rr. Zahir Pajaziti, Pn, Prizren Fjolla Vukshinaj  

103 
Shoqata e Femrave të 
Shurdhëra (SHFSH) 

Rr. William Volker, Nr. 53, Prizren Krenare Hajredini  

104 
Shoqata e Fermereve dhe 
Fermerëve "Rukolla" 

Prugovc Sanije Berisha 

105 
Shoqata e Fermereve dhe 
Fermerëve "Shpresa e 
Llapit" 

Podujevë Selvete Fetahu 

106 Shoqata e Grave "Begatia" Fshati Klinë e Epërme, Skenderaj Hyra Tahiri 

107 
Shoqata e Grave "Medica 
Gjakova" 

Rr. Fadil Nimani, Nr. 34, Gjakovë Mirlinda Sada 

108 
Shoqata e Grave Bletare 
(SHGB) "Okarina e 
Runikut" 

Runik, Skenderaj Fetije Smakaj 

109 
Shoqata e Grave Drita e 
Krushës (ShGDK) 

Dardania SU 4/4, FS, Krushë e Madhe, 
Rahovec 

Ola Syla 
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# Organizatat  Adresa Përfaqësuesja 

110 Shoqata e Grave Dritarja Fshati Krajmir, Lipjan Hanife Qeriqi 

111 
Shoqata e Grave Fermere 
"Krusha e Vogël" 

Krusha e Vogël, Bregdrini, Prizren Dile Prekpalaj 

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

113 
Shoqata e Grave të 
Mitrovicës për të Drejtat e 
Njeriut 

Rr. Isa Boletini, Mitrovicë Vetone Veliu 

114 Shoqata e Gruas Gjakovë Qefsere Kumnova 
115 Shoqata e Gruas "Arlinda" Rr. Ruzhdi Shabani, Magure Bedrije Krasniqi 

116 Shoqata e Gruas "Gruri" Drenas Valdete Hisenaj 

117 
Shoqata e Mamive të 
Kosovës 

Prishtinë (Klinika Gjinekologjike-
Obstetrike QKUK) 

Magbule Elezi 

118 
Shoqata e Pavarur e Gruas 
"Hareja" - Rahovec 

Rr. Bujar Thaqi, Rahovec Adelina Paqarizi 

119 Shoqata e të Verbërve  Rr. Xhelal Hajda, Rahovec Xhylferije Bytyqi  
120 Shoqata Iniciativa e Grave Rr. Dëshmorët, Pn, Dragash Xhejrane Lokaj 
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# Organizatat  Adresa Përfaqësuesja 

121 
Shoqata për Edukim dhe 
Përkujdesjen e Familjes 
(SHEPF) 

Rr. Nënë Tereza, Nr. 181, Gjakovë  Bahrije Deva 

122 
Shpresa & Shtëpitë e 
Fëmijëve 

Taslixhe, Prishtinë Valbona Çitaku 

123 Shqiponjat e Dardanës Kushnicë, Graqanice Havushe Bunjaku 
124 Shtëpia e Sigurtë Gjakovë Erblina Dinarama 

125 Speranza 
Qendra e Kulturës "Rexhep Mitrovica", 
Mitrovicë 

Ajhan Prekazi 

126 Ta Ruajmë Traditën Rr. Hasan Tasimi, Nr.13, Gjilan 
Fitore Tërstena 
Orana 

127 Together in Progress Rr. Tringë Smajli, Prishtinë Arbëresha Maloku 

128 Top Radio Rr. Sadik Pozhegu, Gjakovë Violeta Dema 
129 Tradita e Gruas në Kosovë Gjilan Lirije Orana 

130 
Udruzenje Zena - 
Povratnica "Nas Dom" 

s. prekovce bb, 16000 Novo Brdo Vesna Stajic 

131 
Undruzenje Poslovnih 
Zena WBA 

Mitrovica sever Olivera Milosevic 
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# Organizatat  Adresa Përfaqësuesja 

132 
United Women's 
Association 

Rr. Rifat Berisha, nr.23, Prishtinë Vlora Hoti 

133 Valbona Fshati Sllovi, Lipjan Valbona Sopa 
134 Venera Rr. Shpëtim Bojku, Nr. 1, Pejë Miradije Gashi 
135 Violetë Barilevë, Prishtinë  Bedrije Shala Pireva 
136 Vita - Jeta Rr. Lidhja e Prizrenit, Nr. 132, Prishtinë Mimoza Ajeti 
137 Vizionida Shtime Fatlume Rexhepi 

138 Vullneti i Grave Rr. 2 Maji, Studime, Vushtrri Lirije Haziri 

139 
Women's Alliance for 
Integration 

Rr. Ilir Ramadani, Nr. 3, Lipjan, Medvec 
Adelina Qorraj 
Emini 

140 
Youth Center - Lipjan 
(YCL) 

Shtëpia e Kulturës, Rr. "Tahir Sinani", 
Lipjan 

Valmire Marevci 

141 
Zërina "Nexhmije 
Pagarusha" - Kori 

Bajram Kelmendi, Prishtinë Nazlije Sadiku 
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Shtojca 1. Grantet e Fondit të Grave të Kosovës në vitin 2018 
Gjatë këtij viti RrGK përmes FGK-së ka hapur një thirrje për aplikim, përmes të cilës janë ndarë 12 grante 

për 14 organizata të saj anëtare, dy prej të cilave janë në partneritete, me shumën totale prej 47,992€.  

Organizata  
Titulli i 

projektit  
Shuma  Rreth iniciativës  

Organizata e 
Personave me 
Distrofi 
Muskulare e 
Kosovës 
(OPDMK) 

“Shëndeti për 
të gjithë” 

3,840€ 

Përmes kësaj iniviative, OPDMK do ngrisë vetëdijen e grave me aftësi 
të kufizuara në lidhje me shëndetin e tyre si dhe të drejtat e tyre në 
shërbime shëndetësore. Gratë do ngrisin njohuritë për vetë-
kontrollimin e gjirit si metodë për parandalimin e kancerit të gjirit. 
Gjatë takimeve, gratë do të shkëmbejnë përvojat e tyre lidhur me 
rëndësinë e kujdesit shëndetësor si dhe mënyrat adekuate për 
parandalimin e komplikimeve shëndetësore si pasojë e aftësisë së 
kufizuar. Ligjeratat do të mbahen nga specialistët e gjinekologjisë, 
urologjisë dhe fiziatrisë. Gjithashtu, gjatë kësaj iniciative gratë dhe 
fëmijët do të mësojnë të aplikojnë fizioterapinë në ambiente 
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Organizata  
Titulli i 

projektit  
Shuma  Rreth iniciativës  

shtëpiake, pas ushtrimeve të mësuara në sesionet e fizioterapisë. 
OPDMK do të avokojë për krjimin e bashkëpunimit të institucioneve 
lokale shëndetësore dhe organizatave të personave me aftësi të 
kufizuar lidhur me edukimin shëndetësor për personat me aftësi të 
kufizuara. 

Shoqata e Grave 
“Aureola” 

“Avancimi i 
ligjit të 
trashëgimisë” 

3,395€ 

Me këtë iniciativë synohet inicimi i debatit për ndryshimin dhe 
plotësimin e Ligjit për trashëgimi në Kuvendin e Kosovës dhe 
nxjerrjen e rekomandimeve për plotësimin e dispozitave ligjore si 
hapa të parë drejtë realizimit të qëllimit kryesor - pamundësimi  i 
tjetërsimit të së paku 50% të trashëgimisë së ligjshme nga 
trashëgimtaret gra. Përmes kësaj iniciative do të organizohen takimet 
me të gjithë akterët kyç si dhe do mbahen debatet për përpilimin e 
listës së rekomandimeve drejtë arritjes së qëllimit kryesor. 

Shoqata e 
Mamive të 
Kosovës 
(ShMAKS) 

Fuqizimi i rolit 
të shërbimit 
profesional të 
mamive” 

3,055€ 

SHMAKS-i do punojë drejt informimit të grave dhe vajzave shqiptare, 
rome, ashkalie, egjiptase dhe gorane për kujdesin gjatë shtatzanisë, 
marrëdhëniet seksuale, ushqyeshmërinë në përgjithësi dhe rolin e 
shërbimit të mamive në veçanti. Do të shkëmbehen informatat dhe 
përvojat me institucionet dhe mamitë nga Shqipëria dhe Maqedonia. 
SHMAKS-i do mbajë takime dhe tryeza me akterët kyç, përmes të 
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Organizata  
Titulli i 

projektit  
Shuma  Rreth iniciativës  

cilëve do të nxirren rekomandime konkrete për avokim si dhe do 
hartohet kërkesa për iniciativën e projektligjit për shërbimin 
profesional të mamive dhe rolin e tyre në shëndetin e popullatës. 

Shoqata e 
Personave me 
Aftësi të 
Kufizuar të 
Mitrovicës – 
Handikos 
Mitrovica 

“Depresioni 
tek nënat e 
fëmijëve me 
aftësi të 
kufizuara dhe 
tek personat 
me aftësi të 
kufizuara”  

3,346€ 

Handikos Mitrovica do ti informojë prindërit e fëmijëve me aftësi të 
kufizuara rreth depresionit dhe përmes sesioneve të trauma - 
terapisë do të kuptojnë më mirë gjendjen e tyre emotive dhe 
kërkojnë zgjidhje për përballimin më të lehtë të saj. Handikos 
Mitrovica do ta ngris këtë çështje edhe tek përfaqësuesit e 
institucioneve lokale dhe qendrore, tek OJQ-të, si dhe prindërit e 
rinjë, anëtarë të Handikos Mitrovicës. Në takime, ato do të 
diskutojnë për hapat e mëtutjeshëm rreth trajtimit të depresionit dhe 
problemeve të tjera shëndetësore. Kjo organizatë do lobojë për 
formimin e zyreve/këshillimoreve nëpër institucionet shëndetësore. 

Psikoterapeutët 
në Veprim 

“Avancimi i 
kujdesit 
paliativ në 
Kosovë dhe 
sensibilizimi i 
komunitetit 

3,351€ 

Psikoterapeutët në veprim do të vënë në pah se si duhet funksionuar 
shërbimi paliativ dhe cilat janë përfitimet e tij duke dhënë shembuj 
praktik. Kjo organizatë do të realizojë vizita në teren si dhe intervista 
me persona në nevojë si dhe të ofrojë kujdes konkret paliativ. 
Anëtarët e familjes së personave me nevojë do të jenë të përkujdesur 
me këshilla dhe udhëzime. Po ashtu do të avokojnë tek Ministria e 
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Organizata  
Titulli i 

projektit  
Shuma  Rreth iniciativës  

për personat 
me nevoja te 
veçanta” 

Shëndetësisë si dhe drejtoria regjionale e shëndetësisë në Gjilan, që 
të  aktivizojnë këtë shërbim primar shëndetësor. 

OJQ Luna 

"Promovimi 
dhe përkrahja 
e të drejtave 
të grave – 
kundër 
dhunës me 
baza gjinore" 

3,511€ 

OJQ Luna do të njoftojë dhe vetëdijesojë gratë serbe lidhur me të 
drejtat e tyre ligjore, faktit se dhuna në familje duhet të ndalohet dhe 
se e njëjta nuk është problem familiar por shoqëror. Përveç takimeve 
me gra, do të organizohet tryeza e rrumbullakët përmes së cilës 
synohet ngritja e vetëdijes edhe për burra, ndërsa institucionet do të 
ftohen t’i përmbahen ligjit dhe ta zbatojnë atë. Kjo organizatë synon 
ta themelojë organin e pavarur monitorues të rasteve të dhunës në 
familje, në përbërje prej tre aktivisteve për të drejtat e grave, të cilat 
do të monitorojnë këto raste. 

Gruaja 
Bashkëkohore 

“Stigma e 
shoqërisë mbi 
seksualitetin” 

3,164€ 

Gruaja Bashkëkohore do të punojë drejt vetëdijesimit të grave dhe 
vajzave për të drejtat dhe liritë e tyre mbi seksualitetin dhe shëndetin 
riprodhues. Pjesëmarreset do të vetëdijesohen më shumë rreth 
dhunës seksuale dhe rëndësisë së denoncimit në polici. Temat si: 
virgjëria, orientimi seksual, rreziqet nga cyber sex, pornografia, etj. 
do të ngritën në diskursin publik në Prizren. Kjo organizatë do të 
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Organizata  
Titulli i 

projektit  
Shuma  Rreth iniciativës  

avokojë tek Ministria e Arsimit për futjen e temave të seksualitetit 
dhe shëndetit riprodhues në diskutime obligative në shkolla. 

Aleanca e Grave 
për Integrim 

“Vetëdijesimi i 
grave Rome, 
Ashkalike dhe 
Egjiptase në 
komunën e 
Ferizajit dhe 
Lipjanit për 
shëndetin e 
tyre” 

3,665€ 

Aleanca e Grave për Integrim do vetëdijesojë gratë dhe vajzat e 
komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptas mbi të drejtat e tyre në 
shërbime shëndetësore, kujdesin e gruas si dhe shërbime të ofruara 
nga institucionet shëndetësore në komunën e Lipjanit dhe atë të 
Ferizajit. Përmes takimeve me gra do të nxirren rekomandime për 
përmirësimin e shërbimeve shëndetësore, me të cilat do të avokohet 
tek zyrtatët e Departamentit të Shëndetësisë.  

Qendra për 
Mbrojtjen e 
Gruas dhe 
Fëmijës 
(QMGF) “Raba 
Voca” 

“Pushimi 
prindëror si 
model i 
ardhshëm në 
Kosovë” 

2,795€ 

QMGF “Raba Voca” do hulumtojë çështjen e pushimit prindëror në 
komunat e Mitrovicës, Vushtrrisë dhe Skenderajit. Përmes sesioneve 
informuese, takimeve dhe tryezave do të ngritet vetëdija e grave dhe 
burrave si dhe zyrtarëve të institucioneve lokale si dhe asambleistet 
komunale të komunave të lartë përmendura rreth rëndësisë së 
pushimit prindëror dhe përfshirjen e baballarëve në përkujdesjen 
ndaj fëmijëve. 
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Organizata  
Titulli i 

projektit  
Shuma  Rreth iniciativës  

Shoqata e Grave 
Fermere 
"Krusha e Vogël" 

“Mbështetja e 
grave në 
menopauzë”  

3,460€ 

Shoqata e Grave Fermere "Krusha e Vogël" do ti informojë gratë të 
moshave 45-55 vjet, nga fshatrat rreth Krushës së Vogël rreth 
shëndetit të gruas në periudhën e menopauzës. Do të mbahen 
takime avokuese me zyrtarët e Drejtorisë së Shëndëtësisë, ku do të 
avokohet për ofrimin e ligjëratave  shëndetësore nëpër fshatra për 
shëndetin e gruas, si dhe ndërmarrjen e më shumë iniciativave që 
ndërlidhen me gratë, brenda komunës. 

Medica Kosova 
& Djepi i 
Buzëqeshjes 

“Përdorimi i 
qasjes së 
bazuar në 
komunitet dhe 
traumë për 
përmirësimin 
e qasjes së të 
mbijetuarave 
të dhunës 
seksuale gjatë 
luftës gjatë 
procesit të 

6,894€ 

Pasi që shërbimet e specializuara për gra të mbijetuara të dhunës 
seksuale gjatë luftës rreth aplikimit për statusin e viktimave civile të 
luftës nuk janë duke u ofruar, organizatat partnere, do të ju ofrojnë 
grave sesionet individuale që të fitojnë shkathtësi bazë në ballafaqimin 
me efektet potenciale ri-traumatizuese të procedurave të aplikimit. 
Gjithashtu, do të zhvillohet programi televiziv për të dhënë 
informacion rreth procesit dhe për të kërkuar mbështetjen familjare 
për inkurajimin e të mbijetuarve për të aplikuar. Në këtë mënyrë do 
të informohet një grup i madhe i grave dhe burrave rreth procesit 
për aplikim. Përveç këtyre, grave do t’ju ofrohet mbështjetje juridike 
për plotësimin e aplikacioneve si dhe asistencë teknike në plotësimin 
e formularëve.  
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Organizata  
Titulli i 

projektit  
Shuma  Rreth iniciativës  

njohjes së 
statusit të 
tyre”  

Dera e Hapur & 
Ruka Ruci 

“Çfarë sjell e 
nesërmja me 
mua!” 

7,516€ 

Dera e Hapur dhe Ruka Ruci do informojnë gratë dhe vajzat e 
fshatrave shqiptare dhe serbe të komunës së  Prishtinës dhe 
Graçnicës rreth të drejtave të tyre në pronë dhe trashëgimi. Takimet 
informuese do të mbahen me qëllim të promovimit të sigurisë, paqes 
dhe bashkjetesës më të mirë mes komunitetit shqiptar dhe serb, ku 
vajzat pjesëmarrëse do nxisin dhe luajnë rol pozitiv në bashkëveprim 
në komunitet, komunikimit më të shpeshtë dhe promovimit të 
respektimi të diversitetit. 
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Shtojca 2. Të arriturat e avokimit nga Lobi për Barazi Gjinore në 
Kosovë në vitin 2018 
 

# 
Grupi i 
Lobit 

Iniciativat avokuese 
Rezultatet 
e arritura 

Politikat e 
ndryshuara 

# i 
iniciativave 
avokuese 

1 Shtime 

1) Kanë avokuar për rritjen e numrit të grave në 
pozita vendimmarrëse  
2) Fushata vetëdijësuese për kancerin e gjirit  
3) Fushata vetëdijësuese për duhanpirjen  
4) Kanë avokuar për një strategji lokale për dhunën 
në familje 

0 0 4 

2 Malishevë 
1) Kanë monitoruar premtimet e kryetarit dhe kanë 
avokuar për ngritjen e kapaciteteve të grave në 
pozita vendimmarrëse  

2 2 3 
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2) Kanë avokuar për ndryshimin e politikave të 
ndarjes së subvencioneve (e arritur) 
3) Kanë avokuar për ndryshimin e buxhetit të 
aktiviteteve lidhur me barazinë gjinore nga €2,000 
në €5,000 (e arritur) 

3 Deçan 

1) Takim me Kryetarin e Komunës lidhur me 
përkrahjen për aktivitetet e grave (e arritur) 
2) Takime me OJQ (e arritur) 
3) Sesione informuese me OJQ dhe institucione 
lokale dhe qendrore (e arritur) 

3 0 3 

4 Dragash 

1) Kanë avokuar për funksionalizimin e çerdhës;  
2) Kanë avokuar për funksionalizimin e repartit të 
gjinekologjisë;  
3) Kanë avokuar për rritjen e numrit të grave në 
pozita vendimmarrëse 

0 0 3 

5 Pejë 

1) Kanë avokuar për fuqizimin e grave kryefamiljare 
në ndërmarrësi; 
2) Aktivitete vetëdijësuese për të drejtat e 
trashëgimisë; 
3) Kanë avokuar për rritjen e numrit të grave në 
pozita vendimmarrëse 

0 0 3 
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6 Skënderaj 

1) Kanë hartuar Planin e Veprimit të punësimit të 
personave me aftësi të kufizuara (e arritur) 
2) Kanë avokuar për ndarjen e bursave për 
studentë (e arritur) 
3) Kanë avokuar për zbatimin e Ligjit të 
Trashëgimisë (e arritur) 
4) Kanë avokuar për t’i ndihmuar gratë që merren 
me bujqësi (e arritur) 
5) Aktivitete vetëdijësuese për kancerin e gjirit (e 
arritur) 
6) Kanë avokuar për t’i mbështetur gratë në 
ndërmarrje të vogla dhe të mesme (e arritur) 

6 1 6 

7 Viti 

1) Kanë avokuar për harmonizimin e akteve 
normative komunale me Ligjin për Barazi Gjinore (e 
arritur) 
2) Kanë avokuar për zhvillimin ekonomik të grave 
(janë ndarë 14 grante për gratë në biznesin e 
bujqësisë ku si rezultat janë punësuar 150 gra) (e 
arritur)  
3) Kanë avokuar për nënat vetushqyese dhe fëmijtë 
e tyre të lirohen nga taksat komunale të çerdhes; 
bujqësisë, sektorin e gjendjes civile; në shëndetësi, si 

5 2 5 
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dhe lirimin nga taksa për viktimat e dhunës në 
familje dhe trafikimit. (e arritur) 
4) Kanë bërë një analizë gjinore në kategorinë 
ekonomikë të shpërndarjes së pagave dhe 
subvencioneve (e arritur)  
5) Kanë hartuar dokumentin e buxhetimit gjinor (e 
arritur) 

8 Lipjan 

1) Kanë zhvilluar fushata vetëdijësuese për dhunën 
në baza gjinore (e arritur) 
2) Janë mbajtur takime dhe aktivitete të tjera lidhur 
me mbrojtjen e shëndetit të fëmijëve (e arritur) 
3) Janë mbajtur fushata vetëdijësuese për kancerin e 
gjirit në 10 fshatra (e arritur) 
4) Kanë avokuar për ndarjen e buxhetit për 
strehimore të viktimave të dhunës në bazë gjinore 
(e arritur) 

4 1 4 

9 Drenas 

1) Kanë organizuar panaire për zhvillimin ekonomik 
të grave;  
2) Kanë avokuar për shëndetin riprodhues, 
saktësisht për vizita mujore gjinekologjike në zona 
ku nuk ka asnjë QMF (e arritur) 

6 1 6 
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3) Kanë avokuar për mjete transporti për gratë në 
zona rurale që të vizitojnë gjinekologët në Prishtinë 
(e arritur) 
4) Kanë avokuar që shkollat fillore dhe të mesme të 
kenë psikolog (e arritur)  
5) Kanë avokuar për mbështetjen e të 
rinjëve/rejave që janë të talentuar në muzikë dhe 
sport (e arritur)  
6) Gjithashtu kanë avokuar për miratimin e 
rezolutës mbi të drejtat e fëmijëve (e arritur)  

10 Prishtinë / 0 0 0 

11 Vushtrri 

1) Kanë organizuar marsh për dhunën në familje; 
2) Fushata vetëdijësuese për kancerin e gjirit;  
3) Kanë organizuar tryeza të rrumbullakta me 
grupin joformal të grave asambleiste  

0 0 3 

12 Gjakovë / 0 0 0 

13 Mitrovicë 

1) Kanë avokuar për mbështetjen e strehimores (e 
arritur) 
2) Kanë avokuar për mbështetjen e qendrës së 
Sindromit Down (e arritur) 

3 1 3 
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3) Kanë avokuar që Drejorati i Agrikulturës dhe 
Zhvillimit Ekonomik të ndajë 80% të subvencioneve 
për gratë (e arritur) 

14 Gjilan 

1) Kanë avokuar për ngritjen e kapaciteteve të 
grave (e arritur)  
2) Kanë avokuar për vizita gjinekologjike falas për 
periudhë një vjeçare (e arritur)  
3) Kanë avokuar për sigurimin e ekzaminimeve falas 
nga mamografi mobil për 5 muaj (e arritur) 

3 0 3 

15 Podujevë 
1) Kanë avokuar për shtojca maternale të shumës 
100€ në muaj 

0 0 1 

16 Istog 

1) Kanë avokuar për kontrolla të kancerit të gjirit (e 
arritur)  
2) Kanë zhvilluar fushata vetëdijësuese për shkollat 
fillore dhe të mesme lidhur me pijet energjetike (e 
arritur) 
3) Fushata vetëdijësuese për të drejtat në pronë (e 
arritur)  
4) Kanë organizuar fushata vetëdijësuese për vetë-
punësimin e grave nga zonat rurale (e arritur)  

5 1 5 
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5) Kanë avokuar për ndryshimin e një artikulli të 
rregullores së shpërndarjes së bursave për të pasur 
prioritet gratë dhe vajzat (e arritur)  

17 
Fushë 

Kosovë 

1) Kanë avokuar për ngritjen e subvencioneve në 
sektorin e shëndetësisë (e arritur) 
2) Kanë avokuar për të marrë vendimin e blerjes së 
mamografit (e arritur)  
3) Kanë avkouar për zhvillimin ekonomik të grave 

2 0 3 

18 Novobërdë 

1) Kanë avokuar për punësimin e grave në Komunë 
dhe OJQ  
2) Kanë avokuar për hapjen e strehimores  
3) Kanë avokuar për ndërtimin e shtëpive për të 
pastrehët  
4) Kanë organizuar trajnime për gratë në tregun e 
punës dhe implementimin e Ligjit për Barazi Gjinore 
5) Kanë avokuar për miratimin e planit të 
menaxhimit të mbeturinave (e arritur) 

1 1 5 

19 Mamushë 
1) Kanë organizuar trajnime vetëdijesuese nga 
gjinekologët, psikologët, dhe pediatrat (e arritur) 

1 0 1 

20 Kllokot 
1) Janë mbajtur aktivitete vetëdijësuese për të 
drejtat e grave në pronë;   

0 0 2 
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2) Kanë organizuar aktivitete vetëdijësuese me 
nxënësit dhe stafin e shkollave mbi fenomenin e 
ngacmimit (bullizmit)  

21 Kamenicë 

1) Kanë mbajtur ligjërata vetëdijësuese në zona 
rurale lidhur me kancerin (e arritur) 
2) Kanë avokuar për shpëndarjën e pakove ndihme 
për nënat vetushqyese 
3) Kanë mbajtur ligjërata vetëdijësuese mbi dhunën 
në familje 

1 0 3 

22 Suharekë 

1) Kanë avokuar për lirimin nga taksat pronësore në 
raste të regjistrimit të përbashkët të pronës për 
përiudhë një vjeçare;  
2) Kanë avokuar që të përfshijnë pjerrinat për 
bartjen e fëmijëve dhe personave në karrocë në 
planifikimin e buxhetit komunal (e arritur)  
3) Kanë avokuar që të përfshijnë çerdhet në 
planfikimin e buxhetit komunal (e arritur) 
4) Kanë avokuar që të përfshijnë ndriçimin publik të 
fshatrave në planifikimin e buxhetit komunal (e 
arritur) 

3 3 4 
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23 Obiliq 
1) Kanë zhvilluar aktivitete vetëdijësuese për të
drejtat e njeriut; për zhvillimin ekonomik të grave; 
dhe aktivitete për fusha të tjera sociale 

0 0 3 

24 Ferizaj 

1) Kanë avokuar për ndryshimin e rregullores lidhur
me hendekun gjinor (e arritur) 
2) Kanë zhvillaur aktivitete vetëdijësuese mbi
kancerin e gjirit 
3) Kanë organizuar marshin ‘MARShojmë,
S’festojmë’ 
4) Kanë avokuar për fuqizimin e grave në proceset
vendimmarrëse (duke vizituar gratë në NVM dhe 
duke avokuar për skema sociale) 
5) Kanë avokuar për sigurimin e strehimores për
nëna vetushqyese 

1 1 5 

Total 46 14 78 



 



 

Rrjeti i Grave të Kosovës  
Rr. Kadri Gjata (ish Feriz Blakçori), kati II, nr. 8 

10000 Prishtinë, Kosovë 
+383 (0) 38 245 850  

www.womensnetwork.org  
info@womensnetwork.org 

Facebook: Kosova Women’s Network

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



