
Plani Vjetor i Punës për Zyrtarët për Barazi Gjinore 

Emri i ZBGJ:  Ekrem Bytyçi Komuna: Rahovec Viti: 2020 

QËLLIMI 1 : Qendërzimi (Mainstriming)i barazisë gjinore në të gjithë sistemin. 

Aktiviteti 

Departamenti të 

cilit i kërkohet 

përkrahje/bashkëp

unim 

Data e 

fillimit 

Data e 

zbatimit 

Burimet e nevojshme  

(stafi, pajisjet teknike 
etj.) 

Buxheti i 

nevojshëm 

Rezultati i 

dëshiruar/ i 
pritshëm 

Me cilin 

Dokumenti 
Strategjik është 

në pajtueshmëri 

aktiviteti në fjalë 

1.1 Monitorimi i politikave 
ekzistuese publike ( i ligjeve, 

udhëzimeve administrative , 

rregulloreve ) ne aspektin e 
barazisë  gjinore 

ZBGJ,KOMUNA, Janar Dhjetor Monitorimi i tyre 
Nuk  ka 
buxhet 

Implementimi, 
zbatimi i tyre 

 

 

Ligji për barazi 
gjinore 

1.2 Aktivitete informuese 

për promovimin e të drejtës 

për pushimin e lehonisë 

dhe prindëror 

ABGJ, zyra e 

informimi dhe 

OJQ-të 

Qershor

2020 

Shtator 

2020 

Fletpalosje, laptop, 

projektor dhe  salla 
150 € 

Te punsuarit e 

informuar( ne 

sektorin publik 

dhe privat) 

përgjatë fushates 

informuese 

Strategjia 

Sektoriale e 

MPMS-së 2018-

2022 

1.3 Vazhdimi i masës 

afirmative për 

regjistrimin e pronës në 

emër të dy 

bashkëshortëve  
 

ABGJ ,ZBGJ  

dhe zyra 

kadastrit për 

regjistrim të 

pronës së 

paluajtur  
 

 

Prill-  

me 
mundësi 

vazhdim

i 
 

Web faqja e 
komunës, fletë palosje, 

salla   
 

Ska buxhet 
 

Vazhdimi i 

kësaj mase , dhe 

pjesëmarrja më e 
madhe e grave në 

regjistrimin e 

pronës në emër të 

dy bashkëshortëve  
 

Ligji për barazi 

gjinore dhe 

udhëzimi 

administartiv  
Strategjia 

kombëtare për të  
drejtat pronësore 

në Kosovë 2016-

2020  

Comment [SZ1]: ZBGJ 

Comment [SZ2]: Fushata vetedijesuese si 
dhe monitorimi I numrit te rasteve te 
regjistruar 
Per qdo regjistrim do te marrim informacione 
ne zyren e Kadastrit 

Comment [SZ3]: Nese ka fletushka dhe 
mbahen fushata sigurisht qe do te kete buxhet 
Nuk do te kete buxhet shtese sepse do ti 
perdorim informacionet e kaluara ku kemi 
bere disa broshura ne vitin 2017 



1.4  Trajnimi i përfituesve të 
kategorive sociale dhe 
angazhimi i tyre në 
programet e punësimit 
 
 

QPS, Zyra e 
punsimit dhe QAP 

Fillim
i viti 
2020 

Mbari
mi i vitit 
2020 

Monitorim Ska buxhet 

Perfitues te 
trajnuar te 
kategorive 
sociale 

Strategjia 
Sektoriale e 
MPMS-së 2018-
2022 

1.5 Ndërtimi i qendrave 
rezidenciale dhe ditore për 
ofrimin e shërbimeve për 
personat e moshuar dhe pa 
përkujdesje familjare 

Kryetari i 
Komunës dhe 
OJQ ,,Jetimat e 
ballkanit” 

Fillim
i viti 
2020 

Mbari
mi i vitit 
2020 

Monitorim Ska buxhet 
Qendra  ne 
ndertim e 
monitorua 

Strategjia 
Sektoriale e 
MPMS-së 2018-
2022 

Aktiviteti 

Departamenti të cilit 
i kërkohet 

përkrahje/bashkëpun
im 

Data e 

fillimit 

Data e 

zbatimit 

Burimet e 
nevojshme  

(stafi, pajisjet 
teknike etj.) 

Buxheti i 

nevojshëm 

Rezultati i 

dëshiruar/ i 

pritshëm 

Me cilin 

Dokumenti 

Strategjik është 

në pajtueshmëri 

aktiviteti në fjalë 

1.6 Ngritja e kapaciteteve 
për vlerësimin e ndikimit 
gjinor në politika publike 
dhe legjislacion 

ABGJ 
 I 

vazhdue
shem 

   Zyra ligjor Ska buxhet 

 Përpilues te 
trajnuar ne 
politikave publike 
dhe legjislacion 

Ligji për 
Barazi Gjinore 

1.7 Ngritja e pjesmarrjes 
se grave ne debate dhe 
degjime publike 

GG, Kordinatori i 
performances dhe 
Zyra e informimit 

I 
vazhdue
shem 

 
Spot publicitar 

poster dhe web 
faqja e komunes 

200€ 

Gra 
pjesmarrese ne 
degjime dhe 
debate publike 

Nevojë e 
Komunës 

1.9 Sensibilizimi i grave 
për mundësitë e përfitimit 
nga Programi për Bujqësi 
dhje Zhvillim Rural 

 Drejtoria e 
bujqësisë 

  I 
vazhdue
shem 

 
Fletpalosje 
Informuese, web 
faqja e komune 

100€ 

Gra te paisura 
me njohuri per 
mundesit e 
pefitimit nga 
grantet ne bujqesi 

SKZH: Masa 
16: Rritja e 
Qasjes në 
Financa për 
Ndërmarrjet 
Kosovare 

Aktiviteti 

Departamenti të cilit 

i kërkohet 

përkrahje/bashkëpun

im 

Data e 

fillimit 

Data e 
përfundimi

t 

Burimet e 

nevojshme  

(stafi, pajisjet 

teknike etj.) 

Buxheti i 

nevojshëm 

Rezultati i 
dëshiruar/ i 

pritshëm 

Me cilin 

Dokumenti 

Strategjik është 

në pajtueshmëri 

Comment [SZ4]: “Marrja e informacionit 
nga QPS në bazë tre mujore mbi nr, e 
perfituesve të trajnuar sipas kategorive sociale 
dhe angazhimi I tyre në programet e 
punesimit dhe hartimi I raportit” 
Jane te cekura nga do te mirren informacione 

Comment [SZ5]: Hartimi I raporteve cdo 
gjashtë mujor 
Jane te cekura nga do te mirren informacione 

Comment [SZ6]: Numri I grave dhe burrave 
te trajnuar ne cdo tremujor dhe numri I grave 
dhe burrave te punesuar cdo tre mujor 
Jane te cekura nga do te mirren informacione 

Comment [SZ7]: Monitorimi I perftituesve 
nga ky object 
Ketu ne plan 2020 jane 10 shtepi per ndertim 

Comment [SZ8]:  
“ Ndermarrja e aktiviteteve dhe fushatave per 
pjesemarrjen  e grave ne degjime buxhetore” 
Kete qdo vite e bejm bashk me grupin e grave 
dhe ojq-t 

Comment [SZ9]: Numri I grave 
pjesemarrese 



aktiviteti në fjalë 

1.11 Përqindja e grave në 
pozita vendimmarrëse 
(nivel drejtues dhe 
drejtues i lartë) në Arsim 
Komunal 

 Kryetari i 
Komunes dhe DKA 

I 
Vazhdu
eshëm  

   monitorim pa buxhet 

Perqindja me e 
madhe e grave 
ne pozita 
vendimmarrëse  

Ligji për Barazi 
Gjinore 

1.12 Aktivitete 
vetdijësuese  dhe politka 
publike për t'i kontribuar 
parandalimit të braktisjes 
së shkollimit për vajza dhe 
djem në arsimin e mesëm 
të lartë, me fokus të 
komunitetet Rome, 
Ashkali dhe Egjiptas 

DKA dhe OJQ-të, 
zyra per komunitete 

I 
vazhdue
shëm 

 

Kryesuesja e 
komitetit per 
komunitete,  
fletpalosje,llaptop,p
rojektor 

100€ 
fletpalosje( 
tjerat i 
posedon 
komuna) 

Numer me i vogel 
i djemeve dhe 
vajzave te cilet 
braktisin shkollen 

PSAK 2017-
2021 

1.13 Ndërtimi i objekteve 
për parashkollor/parafillor 
(Rezultati 2.8.2. Plani i 
Veprimit i PSAK) 

Komuna dhe 
DKA 

Në 
vazhdim
ësi 

 monitorim Pa buxhet 
Objekte nje 

ekzistuese dhe 3 
duke u ndertuar 

SKZH 2016-
2021 

1.14 Zbatimi i pakos 
informuese për edukimin 
seksual dhe shëndetin 
riprodhues për shkollat 
fillore dhe të mesme 

 MASHT, DKA, 
DSHMS, OJQ  dhe 
shkollat 

Në 
vazhdim
ësi  

   monitorim  Pa buxhet 

Numri i 
trajnimeve te 
realizuara me 
mesimdhenes  

Strategjia 
Sektoriale e 
Shëndetësisë 
2016-2020; 
Plani Strategjik 
për Shëndetin e 
Nënës, Fëmijës 
dhe Shëndetin 
Riprodhues 
2019-2021; 
PSAK 2017-
2021 

Comment [SZ10]:  Mbledhja e te dhenave 
per pozita vendimmarrese 

Comment [SZ11]: Numri I tyre dhe 
perqindja 
Mbajm statistika 

Comment [SZ12]: Raport gjashte mujor 
rreth braktisjes se shkollave  si dhe numri I 
fushatave 

Comment [SZ13]: Nuk besoj qe eshte 
aktivitet I ZBGJ 
Eshte monitorim sepse jane ne ndertim e siper 

Comment [SZ14]: Ligjerata rreth 
informacionit per edukimin seksual dhe 
shendetin riprodhues per shkolla fillore dhe te 
mesme 

Comment [SZ15]: Periudha e zbatimit 
E cekne eshte zbatimi 

Comment [SZ16]: Numri I nxenesve te 
trajnuar sipas gjinise 



1.15 Mbajtja e 
aktiviteteve 
ndërgjegjësuese dhe 
vetëdijësuese mbi 
barazinë gjinore për 
grupin e grave deputete të 
asambleve komunale  

 ABGJ,OJQ 
vendore dhe 
nderkombetare 

 Në 
vazhdim
ësi  

  
Abgj ,salla  ,llap 

top dhe projektor 
 Pa buxhet 

 Numri i 
aktiviteteve te 
realizuara 

Ligji për 
Barazi Gjinore 



 

 

QELLIMI 2: Promovimi i vlerave gjinore dhe luftimi i stereotipeve gjinore. 

Aktiviteti 

Departamenti të cilit 

i kërkohet 

përkrahje/bashkëpun

im 

Data e 

fillimit 

Data e 

përfundimit 

Burimet e 

nevojshme  

(stafi, pajisjet 

teknike etj.) 

Buxheti i 

nevojshëm 

Rezultati i 

dëshiruar/ i 
pritshëm 

Me cilin 
Dokumenti 

Strategjik është 
në pajtueshmëri 

aktiviteti në fjalë 

2.1 Shenimi i 8 marsi 
(dita e grave) 

Kryetarja dhe 
Grupi i grave  

mars mars 
lap top 

,projektor ,salla  

Paisjet i 
posedon 
komuna 

Gra të 
vetedijsuara per 
te drejtat e tyre 

Globale 

2.2 Shenimi i 1–31 
mars (Historia e grave) 

Kryetarja grupi 
grave 

mars mars 
Analizus dhe 

publikues 
200  € 

Publikimi me 
biografi te grave 
te cilat kan lën 
gjurmë në histori 
të komunës 

Globale 

3.3 Shenimi i 1-3 mars 
( gratë në shkencë) 

Kryetarja ,grupi i 
grave dhe OJQ 

mars mars 
Salla për 

promovim dhe 
koktej 

100€ 

Gra të 
identifikuara me 
te arritura në 
shkencë 1 ne vit 

Globale 

4.4 Shenimi Muaji tetor 
(vetedijesim kunder kancerit te 
gjiut) 

DSHMS tetor tetor 
Mjeku,lap top 

,projektor ,salla 
dhe fletpalosje 

100€ 

Gra te 
vetedisuara 
kunder kancerit të 
gjiut 

Globale 

2.5 Shenimi 11 tetori 
 
 (Femija vajzë) 

DKA tetor tetor 
lap top 

,projektor ,salla 
dhe fletpalosje 

Pa 
buxhet(i 
posedon 
komuna 

Vajza te 
vetdiesuara per 
rendesin e te 
qenurit vajzë 

Globale 

2.6 Shenimi i 25Nentor 
deri 10 Dhejtor (16 Aktivizem 

kunder dhunes ne baza gjinore) 

QKMF, QPS, PK 
,OJQ vendore dhe 
ndërkombetare 

nentor dhjetor 
Salla,projektor 

lap top 

Pa 
buxhet (i 
posedon 
komuna) 

Gra dhe vajza 
të vetedijësuara 
kunder dhunës 
në familje 

Globale 

2.7 Pjesmarrja dhe 
keshillimi të ndikimit 
gjinor(për plane dhe 
politika publike) te 
organeve komunale 

ZBGJ janar dhjetor  
Pa 

buxhet 

Organe 
komunale te  
keshilluara ne 
aspektin gjinor 
dhe plane e 
politika publike 
me ndikim gjinor  

Rregullorja 
12/2016 

Comment [SZ17]: Cfare aktiviteti ke 
parapare te realizosh per 8 Mars 

Comment [SZ18]: ZBGJ 

Comment [SZ19]: Numri I fushatave, 
pjesemarrja ne aktivitete 

Comment [SZ20]: ZBGJ  

Comment [SZ21]: ZBGJ 

Comment [SZ22]: Ndoshta mundesh nje 
aktivitet me bere, ose ndonje progam televiziv 
apo dicka si fushate per me identifiku 

Comment [SZ23]: Fushata vetedijesuese 
per parandalimin e kancerit te gjirit  

Comment [SZ24]: Cka ke parapare cfare 
aktiviteti  

Comment [SZ25]: Ky num mundet te jete 
rezultat, kur t eke ma konkret aktivitetin edhe 
rezulatati eshte me leht te identifikohet 

Comment [SZ26]: Nurm I I fushatave te 
mbajtuara, aktivitetet e realizuara 


