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1. PËRMBLEDHJE - Përmbledhje e përgjithshme rreth mbarëvajtjes/ecurisë së punës në
drejtorinë tuaj për muajin raportues
Njësia për drejtat e njeriut dhe barazi gjinore (NJDNJBGJ), është mekanizëm për promovimin dhe
mbrojtjen e të drejtave të njeriut në përputhje me legjislacionin e zbatueshëm, standardet
ndërkombëtare, politikat, strategjitë dhe planet e veprimeve të institucioneve të Republikës së Kosovës.
Ecuria e punës së NJDNJBGj nënkupton trajtimin e barabartë gjinor, sipas Ligjit për barazi gjinore,
mundësi të barabarta sipas Ligjit kundër diskriminimit, masat afirmative, mbi barazinë e mundësive për
personat me aftësi të kufizuara, kundër dhunës në familje, mbrojtja e të dhënave personale sipas Ligjit
për mbrojtjen e të dhënave personale etj.
Njësia për drejtat e njeriu dhe barazi gjinore (NJDNJBGJ) nuk ka kod buxhetor dhe aktivitete, i organizon
duke bashkëpunuar me drejtori brenda Komunës dhe organizata të ndryshme ndërkombëtare dhe
lokale.
2. AKTIVITETET E PLANIFIKUARA - Listoni aktivitetet për muajin raportues të
parapara me plan programin e Komunës për drejtorinë tuaj .
1. Organizimi i aktivitetit në bashkëpunim me Grupin e grave, i cili mbahet për të
tretin vit me radhë, me moton “Dhuro gjak, shpëto jetë “.
2. Puna e grupit në bashkëpunim me GIZ, shqyrtimi i dokumentacioneve të OJQ-ve
lokale të cilat do aplikojnë për grante.
3. Takimi me KFOR-in italian.

4. Më 15 maj, Dita e Familjes.
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AKTIVITETET E IMPLEMENTUARA - Listoni dhe shpjegoni aktivitetet e
implementuara gjatë periudhës raportuese nga drejtoria juaj duke përfshirë edhe
aktivitetet që janë në implementim e sipër. Theksoni të arriturat e drejtorisë
1. Organizimi i aktivitet në bashkëpunim me Grupin e grave, i cili mbahet për të tretin
vit me radhë, me moton “Dhuro gjak, shpëto jetë “.
2. Puna e grupit në bashkëpunim me GIZ, shqyrtimi i dokumentacioneve të OJQ-ve
lokale që do të aplikojnë për grante.

Termat e referencës për përzgjedhjen e OJQ-ve për implementimin e aktiviteteve të
parapara sipas planit të veprimit të Grupit punues - Projekti “Të drejtat sociale për
grupet vulnerabël / të margjinalizuara – SoRi”
Grupi i pare: Identifikimi i fëmijëve në situatë rruge dhe puna e fëmijëve.
Grupi i dytë: Sigurimi i qasjes për personat me aftësi të kufizuara.
Kemi përzgjedhure dy OJQ – lokale, të cilat kanë plotësuar kriteret e kërkuara.
3. Takimi me KFOR-in italian kemi shqyrtuar mundësitë e bashkëpunimit në të
ardhmen më projekt të përbashkët dhe na janë bashkuar në dhurimin e gjakut.
4. Më 15 maj, Dita e Familjes në bashkëpunim me “Save the Children”, kemi
organizuara me Asamblenë e Fëmijëve të Komunës së Prishtinës, prezantimi i punimeve
letrare, si dhe diskutimi me zyrtarët-panelistët.

4. AKTIVITETET NË IMPLEMENTIM E SIPËR - Të përshkruhen në detaje aktivitetet që janë
në implementim e sipër nga drejtoria juaj për muajin raportues.
Aktivitet e poshtëshënuara janë aktivitete që janë në proces gjatë tërë vitit nga grupet
punese.
1- Këshilli komunal kundër dhunës, është trup bashkëveprues në mes të gjithë
akterëve, të cilët merren me parandalimin, ofrim të shërbimeve, mbrojtje të drejtave
dhe avokim për viktimat e dhunës. Si koordinatore e grupit, i ftoj në mbledhje të
rregullt çdo 3 muaj dhe, sipas nevojës edhe më shpesh.
Qëllimi i Këshillit është:
 Raportimi i të dhënave për rastet e dhunës tek koordinatori;
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 Krijimi i një data-bazë me të gjitha të dhënat mbi viktimat të ndara në bazë të llojit të dhunës së
përjetuar1, seksit, moshës, statusit, komunës, institucionit nga i cili është ofruar shërbimi etj.;
 Shkëmbimi i përvojave në lidhje me ndihmën e drejtpërdrejtë;
 Fuqizimi i bashkëpunimit në mes partnerëve të ndihmës së drejtpërdrejtë;
 Avokim për shërbime të qëndrueshme ndaj viktimave tek autoritet komunale, bizneset,
organizatat jo qeveritare dhe subjekteve të tjera;
 Mbrojtja dhe promovimi i të drejtave të viktimave.
2. Në bashkëpunim me organizatën “Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ)”
pas nënshkrimit të marrëveshjes së mirëkuptimit me GIZ, kemi themeluar grupin punues me vendim
të Kryetarit, ku deri në shtatore 2017, do të kemi aktivitete të ndryshme sa i përket

përmirësimit të kushteve për sigurimin e të drejtave të barabarta sociale për grupet në nevojë.
3. Aktivitetet e përbashkëta me Grupin e grave, ku një herë në muaj organizojmë mbledhjet e rregullta.
4. Me organizatën USAID, është themeluar Komiteti këshillëdhënës për të drejtat pronësore të grave, në
përbërje të 7 zyrtarëve komunalë për barazi gjinore nga komunat e Kosovës, dhe gjatë vitit do
vazhdojmë edhe me mënyra të tjera afirmative që ta sensibilizojmë opinionin për rëndësinë e kësaj
çështje.

i.
-

Buxhetin e planifikuar dhe shpenzuar për periudhën raportuese

Njësia për drejtat e njeriut dhe barazi gjinore nuk ka kode buxhetore.

4.1.3

Takimet me palë
Kam takime të ndryshme me pale ku varësisht nga natyra edhe i qasem,
duke filluar nga natyra e dhunës në familje, shkeljes së të drejtave të njeriut
dhe për mbrojtjen e privatësisë .

5. Takimet me institucione të tjera
ABGJ, MAPL , ASHMDHP, OSBE, KFOR-italian, “Save the Children”, GIZ, USAID,
UNDIP, Zyra për qeverisje të mirë, Misioni i TAIEX, UN-Women , DEMOS etj.

6. Diskutime Publike / Takimet me qytetarë
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Viktima ka përjetuar dhunë në familje, është viktimë e trafikimit me qenie njerëzore, ka përjetuar dhunë seksuale,
ngacmim seksual apo është rast viktimë e incestit.
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6.1.1

Kërkesat për qasje në dokumente zyrtare

7. Takime të tjera

Mbledhjet e organizuara brenda Komunës, Takim punues në hartimin e Rregullores për
mekanizmat institucionalë për mbrojtje nga diskriminimi në Ministri dhe komuna, Punëtorinë për
hartimin e draftrregullores për ndarjen e subvencioneve komunale, Takimi mbi “Integrimin gjinor në
planifikimin hapësinor”, Punëtori treditore “Të drejtat sociale për grupet e cenueshme/të
margjinalizuara dhe strukturave përkatëse në nivel komunal” – Pako e re ligjore për të drejtat e njeriut,
e cila përfshinë (Ligji për barazi gjinore; Ligji kundër diskriminimit dhe Ligji i avokatit të popullit). Takim

bashkëpunimi me Qendrën për Mbrojtjen e Viktimave dhe Parandalimin e Trafikimit të Qenieve
Njerëzore – MVPT dhe institucionet lokale ofruese të shërbimeve lidhur me përforcimin e
bashkëpunimit të ndërsjellë me rastin e ndihmës dhe përkrahjes së viktimave të trafikimit në
fuqizimin dhe riintegrimin e tyre socio-ekonomik.
8. SFIDAT - Nëse gjatë implementimit të planeve është hasur në vështirësi të ndryshme,
p.sh. pengesa brenda drejtorisë, komunës apo institucioneve të ndryshme, ju lutëm
shpjegoni në këtë hapësirë.


Mungesa e kodit buxhetore për implementimin e projekteve.

9. REKOMANDIME - Shënoni rekomandime rreth përmirësimit të mbarëvajtjes së
proceseve nëse keni dhe nevojave të drejtorisë për të gjitha aspektet, p.sh. trajnime të
punëtoreve, furnizim me pajisje shtesë, etj.

10. AKTIVITETET E PLANIFIKUARA PËR MUAJIN PASUES - Listoni aktivitetet e
planifikuara për drejtorinë tuaj për muajin pasues
- 1 qershor, Dita Ndërkombëtare e Fëmijëve, në bashkëpunim me “Save the Children”;

- Puna e grupit në bashkëpunim me GIZ, puna e përbashkët me OJQ-të lokale të
përzgjedhura për realizimin e planit të punës së grupit punues “So RI”;
- Punëtori për avokim për të drejtat pronësore të grave në Kosovë “Për të mirën tonë”,
në bashkëpunim me USAID, ku jam anëtare e Komitetit këshillëdhënës për të drejtat
pronësore të grave;
- Themelimi i grupit dhe punimi në hartimin e Rregullores për mbrojtjen e të dhënave
personale.
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11. TË TJERA - Shënoni çështjet tjera që mendoni se janë me rëndësi të raportohen e që nuk
kanë qenë të përfshira në pikat e mësipërme
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