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Zyra për Barazi Gjinore ka realizuar një sërë aktivitetesh për të promovuar barazinë gjinore, të 

drejtat e grave në jetën shoqërore, sociale e politike. 

Realizimi i ligjëratave, punëtorive duke përfshirë grupe të grave  dhe nxënës nëpër të gjitha 

shkollat, me tema të ndryshme duke filluar nga të drejtat e njeriut me theks të veçant të drejtat e 

fëmijëve, kundër-trafikim, kundër dhunës në familje,barazia gjinore në familje e 

shoqëri,shpërnadrje të fletëpalosjeve me tematika të ndryshme të cilat kanë ndikuar në sensibilizim 

dhe vetëdijësim e komunitetit. 

 Poashtu ZBGJ ka promovuar barazinë gjinore në shumë institucione përmes aktiviteteve të 

ndryshme,duke bashkëpunuar dhe realizuar takime,debate,rekomandime të përbashkëta për të 

arritur dhe njoftuar opinionin për të drejtat e njeriut dhe barazinë gjinore në përgjithësi si kusht për 

arritjen e një shoqërie të qëndrueshme dhe demokrtatike, dhe në bazë të saj në parandalimin e 

dukurive negative të cilat shërbejnë për vetëdijësimin dhe sensibilizimin e qytetarëve.  

Krahas saj, ZBGJ ka qenë edhe pjesëmarrëse në shumë takime në nivel qëndror dhe regjional për 

të marr përvoja të ndryshme, në mënyrë që te zgjerojë aktivitetet më tutje. 

 



1. Takim konsultativ me përfaqësuese të grupit 

të grave dhe komiteteve jo obligative (KK dhe 

KBGJ) lidhur me punën dhe bashkëpunimin për 

vitin 2022,shqyrtimin e planit të punës dhe 

realizimin e takimeve të përbashkëta. 

 

                                                                               

 

 

2. Takim konsultativ në bashkepunim me Partners 

Kosova me temën “gratë në vendimmarrje për kauza 

kolektive dhe barazi gjinore” 

Realizimi i punëtorisë dy ditore dhe pjesëmarrja në 

takimin përmbyllës,si dhe shkëmbimi i përvojave me 

komunën e Podujevës 

 

                                                                 

                                                   ******************** 

 

 3. Ligjëratë për bullizmin në shkolla,nxënësit kanë 

ndarë përvojat e tyre lidhur me këtë dukuri, dhe 

kanë përgaditur pjesë të ndryshme për të prezantuar 

para të pranishmëve,kjo ligjëratë është realizuar në 

bashkëpunim me policinë dhe janë përfshirë edhe 

nëntë shkolla tjera. 

 



 

                                                                                                                        

                                              

   

 

4. Takim me asambleistet me temën “gratë në vendimmarrje” puna,sfidat dhe barazia gjinore si 

çështje në asamblenë komunale,pjesëmarrës edhe përfaqësues të OSBE-së 



       

5. Në bashkëpunim me drejtorinë për kulturë rini e sport,përkatësisht zyrtarin për rini realizuam 

debatin, “fuqizimi i rinise dhe barazia gjinore” i ftuar  Këshilltari Ligjor në Zyrën e Avokatit të 

Popullit, Mark Kaqinari i cili foli për rolin e Zyrës së Avokatit të Popullit, Ligjin Nr.03/L-145 

për Fuqizim dhe Pjesëmarrje të Rinisë, barazinë gjinore, mbrojtjen nga diskriminimi dhe të 

drejtat e njeriut. Të rinjtë pjesëmarrës në debat parashtruan pyetje të ndryshme për të cilat morën 

përgjigje nga Zyrtari Ligjor në Zyrën e Avokatit të Popullit, Mark Kaqinari.     

                                              ****************************** 

     

                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Takimi i grupit për implementimin e strategjisë dhe planit të veprimit kundër dhunës në  

    familje,të pranishëm perfaqësues të grupit punues dhe akterë të mekanizmit,të ftuar edhe zyrtarë   

    nga OSBE - ja  

 



 

 

 

 
 

 

7. Në bashkëpunim me  OSBE  u 

mbajt tryeza me temë "Roli i grupit 

parlamentar i grave lokale në 

avancimin e barazisë gjinore në 

Komunën e Malishevës" 

Pas diskutimeve me grupin e 

grave,bashkëpunëtore dhe OJQ-të 

aktive në komunën e 

Malishevës,njëherit u zgjodh edhe 

kryesuesja dhe zëvendës kryesuesja e 

grupit jo formal të grave. 

 

 

 

                                             **********************************     

 

                                                                    

 

8. Në bashkëpunim  me Agjencinë për Barazi Gjinore pranë zyrës së kryeministrit u realizua 

trajnimi me temën. Procedurat Standarde të Veprimit Kundër Dhunës në Familje.Të pranishëm 

në këtë takim për diskutim ishin pjestarë të policisë së Kosovës nga Komuna e Malishevës, 

anëtarë të grupit punuës dhe disa nga akterët e mekanizmit koordinues kundër dhunës në familje. 

Trajnimi është pjesë e planit të veprimit kundër dhunës në familje, aktiviteti është në kuadër të 

strategjisë komunale kundër dhunës në familje. 



 

9.  Bashkëpunimi me Hendikos-in vazhdon,ku zhvilluam një mori aktivitetesh rekreative dhe 

sociale, me femijët me nevoja të veçanta ku pjesë e aktiviteteve ishin edhe prindërit. 

Qëllimi i këtyre aktiviteteve ishte zhvillimi, integrimi dhe socializimi i fëmijëve në jetën shoqërore 

dhe të përditshme, të cilat ndikojnë drejtpërdrejt në integrimin dhe barazinë e të gjithë fëmijëve në 

jetën shoqërore, dhe sociale. 

 

 

                                                    ***************************** 

 

 

                                                                                                                                                                                                                    

                                            Bashkë kundër kancerit të gjirit 

10. ''Tetori Muaji i ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit'' QKMF “Dr.Shpëtim Robaj''do të ofroj 

shërbime falas për pacientët. Aktiviteti u realizua në shenjë të muajit tetor, muaji i ndërgjegjësimit 

për kancerin e gjirit, ku gratë ndanë edhe përvojat e tyre për përballjen me kancerin e gjirit, në 

fund të pranishmëve ju shpërnda edhe fletpalosja e përgaditur nga ZBGJ. 

 



     11.  Hapja e fushatës kundër trafikimit me qenje njerëzore,filloi dhe u realizua në   

           bashkëpunim me të gjitha shkollat dhe mësimdhënësit e edukatës qytetare. 
 

       “TRAFIKIMI PREKË TË GJITHË, TA MBROJMË VETEN DHE FËMIJËT TANË”.  

                                                              MOS HESHT 

 

         

 

                  



           12. Të gjithë jemi me të drejta të barabarta! Të gjithë jemi me nevoja ndryshe ! 

                  

        3 Dhjetor është Dita Ndërkombëtare e Personave me Aftësi të Kufizuar,u përshkrua        

        me një sërë aktivitetesh në bashkpunim me nxënës dhe mësimdhënës. 

 

              

        

       

 

 

     

 



13. Gjashtëmbëdhjetë ditë të aktivizimit kundër dhunës gjinore 

Në kuadër të Gjashtëmbëdhjetë Ditëve të Aktivizimit Kundër Dhunës në koordinim edhe me 

komitetin për Barazi Gjinore, policinë dhe institucione të tjera publike si dhe shoqërinë civile, 

realizuam aktivitetet për vetëdijësimin që të pengohet fenomeni i dhunës Është punuar edhe një 

fletëpalosje me pjesë nga konventa e Stambollit e cila shpalos të gjitha format e mbrojtëjes së 

grave nga dhuna,poashtu aktivitetet i vazhduam duke perfshire në bashkepunim edhe të gjitha 

shkollat dhe mesimdhenesit e edukatës qyteteare.Të gjitha aktivitetet janë përcjellur me mesazhin  

"AS EDHE NJË MË SHUMË" 

 

           

        

 



 

                14. Takim konsultativ me komitetin për komunitete (aktivitetet e përbashkëta ) 

                                                            Disa nga bashkëpunimet 

             

                                                            Partners Kosova 

 

  Bashkëpunimi me përfaqësuesin nga zyra e avokatit të popullit (nivel regjional-Gjakovë) me  

ditën e hapur me qytetarët e komunës së Malishevës (ligjërata në dy shkolla,me nxënës dhe 

mësimdhënës) 

  Bashkëpunimi me organizatën Help in Kosova, kanë përfituar 37 biznese 



 Trajnim në qendrën inovative – Gjakovë,përpunimi i pemëve dhe perimeve (pjesëmarrëse në 

takim fermeret nga shoqata Fatjona) 

 Përmes qendrës për punë sociale vizita gjinokologjike falas kanë përfituar poashtu gratë nga 

shoqata Fatjona 

 Panairi në bashkëpunim me DKRS dhe promovimi i produktve bujqësore dhe ushqimore, 

pjesemarrëse edhe komunat tjera 

 Trajnim artizanal për punën në vek (trashegimia kulturore) 

 Bashkëpunimi me zyrën juridike falas rreth rasteve të ndryshme (dhuna në familje, e drejta 

pronësore) 

 Bashkëpunimi me drejtoritë komunale (kërkesë drejtorive që objektivat programore të 

hartohen nga perspektiva gjinore) 

 

                                          Të dhënat statistikore në baza gjinore 

 

 Komuna e Malishevës ka gjithësejtë 69.656 banorë me numër të përgjithshëm, 27.973 femra dhe 

26.683 meshkuj dhe me 15.000 banorë jo rezident.  

Prej 41 shkollave amë dhe dy paraleve kemi 10 drejtoresha  

Janë të regjistruara gjithësejt 138 biznese – 22 femra – 116- meshkuj 

 

Institucioni  Nr i përgjithshëm Gra  Burra  

Komuna 

Arsimi 

Shëndetësi 

 

 

1332 

 

 

34.98% 

 

 

65.2% 

 

Asambleja 

Komitetet 

Nr i përgjithshëm Gra  Burra  Perqindja  

A.komunale   31 11 20 35% 

KPF 7 4 3 57% 

K.Komunitete 5 3 2 60% 

K.Diasporë 5 3 2 60% 



KBGJ 5 4 1 80% 

K.Bujqësi dhe 

zhvillim rural 

5 1 4 20% 

K.Arsim Kulturë 

Rini Sport 

5 2 3 40% 

K. Shend. 

Mirëqenje Sociale 

dhe Persona me  

Aftësi të Kufizuar 

5 // 5 // 

K. për Familje të 

Dëshmorëve 

Invalid, Veteran të 

Luftës së UÇK 

Martir të Luftës 

5 // 5  

// 

K.Planifikimi 

Urban Kadastër 

Mbrojtje të 

Mjedisit,Turizëm, 

Monitorim të 

Projekteve 

5 1 4 20% 

 

 

 

 

                                                                     Koordinatorja për të Drejtat e Njeriut 

                                                                      dhe Barazi Gjinore 

                                                                      Vera Bytyçi 

                                                                       ________________ 

 


