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PËR SHOQATËN FORUMI GRUAS TETOVË
PËRSHKRIM I SHOQATËS
‘‘Forumi i Gruas –Tetovë’’(FG) është shoqatë joqeveritare,jopartiake,jo fitimprurëse dhe
shoqatë humanitare, e themeluar në Janar të vitit 2001 në Tetovë me numrin e regjistrimit
1/2001me emrin “Forumi i Gruas Shqiptare”(FGSH).
Nga muaji Shkurt të vitit 2008 emri i shoqatës është ndëruar nga “Forumi i Gruas
Shqiptare” në “Forumi i Gruas ”- Tetovë.
FG me seli në Tetovë aktivitetet e veta i ka realizuar në rajonin më të gjerë të
Maqedonisë veriore dhe perëndimore.
FG numëron 39 antarë të cilët janë të kyçur në aktivitetet e organizatës. Antarët e FG
kanë përvojë në punën me Gra dhe Fëmijë. Ata kanë marë pjesë dhe kanë punuar në një
numër të madh të Trajnimeve dhe Projekteve për edukimin e Grave dhe Fëmijëve.
VIZIONI
“Forumi Gruas - Tetovë” synon dhe ka për qëllim emancipimin e Gruas sidomos në
zonat rurale, vetëdijesimin e Gruas dhe ngritjen e vetëdijes në lidhje me statusin e saj jo
të barabartë në shoqëri, mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe barazisë gjinore.
MISIONI
"Forumi i Gruas –Tetovë " është një Organizatë Joqeveritare (OJQ) që punon në
Maqedoninë veriore dhe perëndimore për të rritur ndërgjegjësimin dhe pamvarësimin e
Gruas për të përforcuar besimin e saj dhe integrim të përsosur në rrjedhat shoqërore.
QËLLIMI KRYESOR
Promovim i Gruas si partner i barabartë në vendimmarrje dhe duke kontribuar në
forcimin e Gruas në marrjen e rolit të rëndësishëm në zhvillimin e shoqërisë civile në
Maqedoni.
QËLLIMET STRATEGJIKE DHE PROGRAMET
Sipas planit strategjik, qëllimet strategjike dhe programet e Shoqatës janë:

Zhvillimi institucional i Forumit (pëforcimin e kapaciteteve të veta)

Zhvillimi ekonomik dhe fuqizimi i gruas

Mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të njeriut
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SHËRBIMET

Qendra për Ndihmë Juridike Falas për viktimat e dhunës në familje
Qendra për ndihmë juridke falas për viktimat e dhunës në familje në Tetovë
(QNJ) egziston dhe funksionon në kuadër të Shoqatës Forumi i Gruas Tetovës që nga
viti 2002 dhe ofron një nivel unik të shërbimit të këtij lloji për rajonin e Tetovës dhe
rajonin më të gjerë të Maqedonisë. Qëllimi kryesor i QNJ ka ofruar këshilla juridike
falas dhe shërbime për gratë viktima të dhunës në familje, si dhe edukimin dhe informim
mbi dhunën në familje.
Shërbimet e ofruara nga QNJ janë plotësisht në përputhje me standardet
minimale të përgjithshme të specializuara të cilat organizatat e shoqërisë civile që
ofrojnë shërbime të specializuara shërbime për mbrojtjen e viktimave të dhunës në
familje duhet ti plotësojnë. Në përputhje me rethanat në punën përdoren dokumente të
standardizuara të tilla si: - Rregullore të Punës, një procedurë për marrjen dhe trajtimin e
viktimave të dhunës në familje,pyetësor për raportim për dhunën në familje,deklarata se
përdorimi i të dhënave personale dhe udhëheqjen e procedurave të përshtatshme për
viktimat e dhunës në familje dhe plan personal të sigurisë për viktimat e dhunës në
familje.
QNJ përdor hapësira të veçanta në zyrën e Shoqatës, e cila ka privatësitësin e vet
dhe siguron ambient gjinor senzitiv.
QNJ është udhëhiqet nga një ekip profesional i përbërë nga Koordinatori dhe Avokati.
Ekipi përbëhet vetëm nga gratë, pavarësisht ekspertizës në çështjet ligjore i janë
nënshtruar trajnimit në fushën e dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje, dhe janë
sensibilizuar për trajtimin dhe ofrimin e shërbimeve për gratë viktima.
QNJ ka vendosur bashkëpunim me OJQ-të e tjera që punojnë për mbrojtjen e viktimave
të dhunës në familje dhe të gjitha institucionet që merren me zgjidhjen institucionale për
problemin e viktimës, të tilla si: Qendra për Punë Sociale, MPB Tetovë, Zyra e
Prokurorit Publik, Gjykata , Spitali Klinik, në bashkëpunim me QNJ.
Në mënyrë të përshtatshme rregullon punën me nënshkrime të Memorandume për
bashkëpunim. Në pajtim me Ligjin për parandalim dhe mbrojtje nga dhuna në familje,
anëtar QNJ antarëson ekip profesional multi-sektoriale i cili është koordinuar nga ana e
QNPPS Tetovë.
Qendra për ndihmë juridike punon në mënyrë publike dhe transparente dhe
punën e saj përbëjnë raportet periodike dhe vjetore të publikuara në mënyrë të rregullt
në veb faqen e internetit të Shoqatës së Forumit të Gruas në Tetovë dhe ka bashkëpunim
të shkëlqyeshëm me mediat lokale për të promovuar QNJ.
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PROJEKTET E IMPLEMENTUARA NË VITIN 2017
Projekt:IRIS – Zhvillimi i kreativitetit funksional: Nga fjalët në aksion!
Lokacioni: Belgjikë,Maqedoni,Bullgari,Estoni,Lituani
Grupa e qëllimit:Organizata të cilat punojnë me të rinjtë
Kohëzgjatja: Shkurt 2016 – Janar 2018
Donator: Unioni Evropian nëpërmjet të rinjëve në aksion
Bartësi i projektit: Tabora vzw,Begjikë
Partnerët: Erdena vzw Belgjikë, Leerwerplaats Garage vzw Belgjikë, Shoqata Forumi
Gruas Tetovë,Caritas Sofia,Estonian Leader Union,Rigas Tehnical Universitate
Qëllimet:
- Zhvillimi i partneritet strategjik ndërmjet organizatavetë cilat promovojnë
përfshirje sociale me të rinjtë nga kategoritë e rrezikuara
- Të gjinden në bashkëpunim me të rinjtë,në mënyra të ndryshme për zhvillimin e
kreativitetit funksional,ashtu që të rinjtë do të munden ti përdorin potencialet e
dhe aftësitë e tyre për realizimin e ëndrave të tyre dhe lëvizje “nga fjalët në
aksion”
 Të shpërndahen praktika të mira në mes organizatave të njëjtat që e praktikojnë
punën me të rinjtë

Emri i projektit: "Përforcimi ekonomik i grave nga rajoni i Pollogut nëpërmjet
avokimit dhe promovimit të drejtave të tyre pronësore"
Lokacioni: Rajoni i Pollogut mjedisi urban dhe (me theks) mjediset rurale.
Grupa e qëllimit: Gra nga rajoni i Pollogut me theks të veçantë nga mjediset rurale.
Аktivitetet:







Zbatimi, botimi dhe promovimi i hulumtimeve mbi statusin e pronës dhe
trashëgimisë dhe të drejtave të grave në rajonin e Pollogut
Organizimi i të paktën 6 Debateve publike me palët e interesuara (OJQ, mediume,
LS, organet gjyqësore, etj) mbi pronën dhe të drejtat pronësore të grave.
Organizimi i të paktën 20 këshillimeve lokale me theks të veçantë për gratë e
zonave rurale përzgjedhësit për të drejtat e tyre të pronësisë
Organizimi i fushatës publike (të shtypura dhe shpërndarje të posterave dhe
fletëpalosje)
Krijimi i shërbimeve të ndihmës juridike për të pronës dhe trashëgimisë të
drejtave të grave
Ofrimin e ndihmës ligjore falas (këshillim)
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Organizimi i të paktën 30 takime individuale dhe grupore me aktorët lokal në
marrjen dhe mbështetjen e tyre për promovimin e të drejtave ekonomike të grave
Koordinimi i aktorëve në rrjet.
Organizimi i të paktën 4 takime koordinuese të rrjetit për të shqyrtuar situatën dhe
të propozojë masa konkrete

Kohëzgjatja: 22 muaj 01.07.2016 – 31.05 2018
Донатор: Civica Mobilitas
Qëllimi: Të kontribohet në përforcimin ekonomik të grave në rajonin e Pollogut.
Qëllimi specifik:Të nxit dhe të kontribojë për realizimin e të drejtave pronësore (dhe
trashëgimore) të grave në rajonin e Pollogut.
Rezultatet:
 Ngritja e vetëdijes te gratë (dhe publikut më të gjërë) në rajonin e Pollogut për të
drejtat e tyre pronësore dh të trashëguara nëpërmjet debateve,këshillave dhe
kampanjës publike.
 Përmirësim i realizimit të të drejtave pronësore dhe trashëgimore të grave në
rajonin e Pollogut përmes shërbimit të asistencës ligjore
 E formuar dhe aktivizuar një rrjet të aktorëve relevantë në nivel lokal në fushën e
promovimit të të drejtave pronësore të grave.
Projekt: Fuqizim i grave si bartëse të të drejtave në rajonin e Tetovës
Vendi: Rajoni i Tetovës (fshatrat: Tearcë, Gllogjë, Sellcë, Shipkovicë, Pirok,
Bogovinë, Reçicë e Madhe, Xhepçisht, Nerasht)
Grupi qëllimor: Gra nga vendet rurale të rajonit të Tetovës
Kohëzgjatja: Janar – Maj 2017 (5 muaj)
Donator: Korpusi i Paqes dhe USAID
Qëllimi: Fuqizim i grave nga rajoni i Tetovës si bartëse të të drejtave, lehtësim i
qasjes deri tek qasja dhe mbështetja e shërbimeve për realizimin e të drejtave pa
turp dhe frikë
Aktivitete:
Punëtori për Ambasadoret e Shoqatës Forumi i Gruas Tetovë në temat në vijim:
 Misioni i Forumit të Gruas - Tetovë
 Të drejtat e grave
 Mbështetje të viktimave të dhunës në familje
 Komunikim dhe menaxhim me konfliktet
 Vetbesim dhe besim
Diskutime/Prezentime të udhëhequra nga gratë Ambasadore të Forumit të Gruas në
Tetovë dhe transmetim të dijenisë dhe aftësive të tyre grave të vendeve rurale.
Rezultate:
- Rrejt i forumar i grave Ambasadore të Forumit të Gruas në Tetovë nga vendet
rurale të rajonit të Tetovës për përfshirje më të madhe të aktiviteteve të shoqatës.
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- 9 gra të vendeve rurale të rajonit të Tetovës kanë fituar dijeni dhe aftësi për
komunikim, menaxhim me konflikte, vetbesim, të folurit public, të drejtat e grave
dhe mbështetje të grave viktima të dhunës në familje.
- 94 gra nga komuniteti janë të informuara për të drejtat e ggrave a veçanarisht për
shërbimet për mbështetje të cilat u janë në shërbim viktimave të dhunës në
familje.

Projekt: Fuqizimi i viktimave të dhunës në familje nga rajoni i Tetovës
Vendi: Rajoni i Tetovës (Komuna e Tetovës, Tearcë, Bogovinë, Bërvenicë, Zhelinë)
Grupi qëllimor: Gra viktima të dhunës në familje, gra viktima potenciale të dhunës në
familje, ofrues të shërbimeve për dhunën në familje, anëtar të komunitetit)
Kohëzgjatja: Mars 2017 – Mars 2020
Donator: UN Trust Fund to End Violence against Women
Qëllim: Gratë dhe vajzat viktima dhe viktima potenciale të dhunës në familje në rajonin e
Tetovës kanë qasje më të mire deri tek shërbimet dhe qëndrime të përmirësuara për
kërkim të ndihmës.
Aktivitete:
 Kampanjë për dhunën në familje e cila përfshin: punëtori për ngritjen e
vetëdijes, distribuim i posterave dhe broshurave informative, panel
diskutime etj.
 4 cikle të punëtorive për: njohje me të drejtat, zhvillim personal dhe
aftësim finasiar
 Formim i grupeve punuese nga dhënësit e shërbimeve të viktimave të
dhunës në familje në nivel lokal dhe përgatitje, implementim dhe ndjekje
të strategjisë multisektoriale për mbështetje dhe mbrojtje të viktimave të
dhunës.
Rezultatet e pritura:
- Gratë dhe vajzat viktima të dhunës kanë qasje të koordinuar deri tek sistemi i
shërbimeve multisektoriale.
- Gratë dhe vajzat në rajonin e Tetovës kanë qëndrime të përmirësuara në lidhje me
paraqitjen e dhunës dhe jotelerimin e dhunës mbi gra dhe vajza.

Aksion: Informim i grave nga mjediset rurale në rajonin të Tetovës për të drejtat e
tyre,shërbimet të cilat i kanë në disponim në nivel lokal dhe mekanizmat nëpërmjet të
cilave të njëjtat mund ti realizojnë.
Vendi: mjediset rurale në rajonin e Tetovës
Koha e realizimit: muaji Prill 2017
Grupi i qëllimit: gra nga mjediset rurale të rajonit të Tetovës të cilët kanë qasje të rëndë
deri te informacionet për të drejtat e tyre,realizimin e tyre dhe mbrojtje.
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Qëllim i aksionit : Informim i grave nga mjediset rurale për të drejtat e tyre,shërbimet të
cilët i kanë në disponim në nivel lokal dhe mekanizmat përmes të cilave mund të
realizohen.
Donator: Aksioni Zdruzhenska konsaltingu për zhvillim strategjik në kuadër të
projektit:“Përmirësimi i pjesëmarrjes së grave në proceset vendimmarrëse në nivel lokal”
UN Women.
Temat e diskutimit: Shërbimet në nivel lokal të cilat i kanë në disponim gratë për të
realizuar të drejtat e tyre posaqërisht për mbrojtjen nga dhuna në familje,përforcim
ekonomik i grave,përkujdesje e fëmijëve të moshës parashkollore.
Aktivitetet kryesore:
 Mbajtja e 8 prezantimeve informuese me gratë rurale në rajonin e Tetovës
Rezultatet e arritura:
-

-

-

Mbajtja e 8 prezantimeve informuese me gratë rurale në rajonin e Tetovës
(Gllogjë, Nerasht, Reçicë e Madhe, Bogovinë, Xhepçisht, Tearcë, Shipkovicë,
Pirok).
Të informuara 99 gra nga zonat rurale nga rajoni i Tetovës (të cilat kanë qasje të
vështirë në informata) në lidhje me të drejtat e tyre, realizimin e tyre dhe
mundësitë e mbrojtjes në nivel lokal.
Janë shpërndarë 100 fletushka në mesin e grave nga zonat rurale në rajonin e
Tetovës me informacion për shërbimet në nivel lokal që janë në dispozicion për
gratë.
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AKTIVITETET E FG NË 2017
(pjesëmarrje në seminare punëtori, trajnime dhe konferenca)

15/16/17.03.2017
Ftesë për panel diskutim në temën: “Deponitë e egra në rajonin e Pollogut sfidat dhe
zgjidhjet”
24.03.2017
“Festë e Frankofonisë” – forumi regjional “Gjuha frënge,tëtë rinjtë dhe mundësitë për
punë”në MKC Shkup.
Forumi ka për qëllim që ti lidh institucionet,kompanitë,universitetet,dhe shkollat në
Maqedoni dhe regjion.
30.03.2017
Ftesë për mbrëmje event ekspozite: Në Bashkimin e shqatave të luftëtarëve nga
Këshilli Administrativ Shkup (adresa:bul.Kliment Ohridski 58 kati 3) nga ora 19 deri
23.00.
30.03.2017 Ftesë për debatë publike për ndrimin dhe plotësimin e Ligjit për parandalim
dhe mbrojtje nga diskriminimi organizuar nga OBSE në Universiteti Shtetëror i Tetovës
(fakulteti i drejtësisë).
30.03.2017
Ftesë për tribinë projekti “Shkupi 2014” dhe implikacionet e tij ndërmjet marëdhënieve
multietnike në ora 11:00 në GEM Klub,Shkup.
Tribina është pjesë e projektit “Shkupi në sy të qytetarëve të pa ndëgjueshëm” të cilin e
realizoi shoqata për zhvillim të mediave në bashkësitë MEDIUM në partneritet me
gazetën LAJM,e përkrahur nga Civika Mobilitas.
31.03.2017-02.04.2017
Ftesë për punëtori “Ndërtimi i strategjisë për ritjen e përfshirjes së grave në nivel lokal”
në hotel “Gardenija”-Veles
07.03.2017
Ftesë për hapje oficiale të projekt zyrës.Si pjesë e aktiviteteve për shënimin e ditës
Ndërkombëtare të Romëve Sonce oficialisht hap zyrë të re në ora 11:00 në hapësirat e
zyrës Sonce Tetovë.

05.04.2017
Ftesë për ngjarje për prezentimin e të dhënave të fituara nga analiza e arsimit dhe
punësimit të bashkësisë Rome në komunën e Tetovës në hotel “Lirak” – Tetovë në ora
12.00
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Ngjarja është e organizuar nga Shoqata e të drejtave të Romëve – Shtip ,e finanasuar nga
Unioni Evropian ,Asociacioni për zhvillim demokratik të Romëve Sonce.

10.04.2017
Ftesë për debat kritik në temën “Organet ekstravagante kriminal-krimi dhe
dënimi” në 18:30 në Gem Klub –Shkup.
Ngjarja është e organizuar nga Kontrapunkt –asociacioni për zhvillim të teorisë
kritike,socio-kulturore aktivizëm dhe praktika të artit të kohës së fundit.

12.04.2017
Thirje për serialin e parë “Europe talks” debate në vitin 2017 e titulluar “Sistemi arsimor
në Maqedoni: Promoter të inter-etnitetit tolerancën dhe dadon e nacionalitetit” organizuar
nga Shoqata e të rinjëve Federalistë Evropian Maqedono (XHEF Maqedoni),në
bashkëpunim me Fondacionin Fridrih Ebert,zyra Shkup.

20.04.2017
Ftesë për punëtori për marketing social për grantistët e ivika Mobilitas në zyrën për të
rinjë komuna Qendër – Shkup
20.04.2017
Ftesë për konferencë në temën: “ Përkrahja e viktimave të dhunës-cila është
përgjegjësia” organizuar nga Këshilli nacional për barazi gjinore në EU Info
qendra në ora 11:00. Konferenca ka për qëllim të sjell në avansimin e sistemit të
mbrojtjes të viktimave të dhunës në familjare dhe qasje deri te drejtësia e grave
viktima të dhunës bazuar në gjini dhe ratifikimin e konventës së Istambullit.

20.04.2017
Ftesë për prezentim publik të CIVIL - Qendrës për liri i cili do të fillojë me projektin më
të ri “Shoqëria pa kufij”,i cili do të implementohet më përkrahjen e Fondacionit gjerman
Hajnrih Bel në ora 12:00 në parkun e qytetit në Gostivar.
Qëllimi kryesor i aksionit është promoviranje dhe edukim i qytetarëve dhe qytetareve në
maqedoni për Ndarje Qytetare,dokument global për avansimin e të drejtave qytetare dhe
pjesëmarjen aktive të qytetarëve në proceset e vendimarjes.

20.04.2017
Ftesë nga Civika Mobiltas për punëtorinë për marketing social në zyrën e të rinjëve –
Shkup.
Punëtoria është e fokusuar në shembujt praktik si në organizatën tonë mund të ketë
benefit nga marketing social I cili mund të jetë edhe përkrahje në aktivitetet tona.
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25.04.2017
Ftesë për punëtori fillestare PROGRAMI I UNIONIT EVROPIAN / UN WOMEN në
EU Info Qendra –Shkup nga ora 10 deri 12:00.
“Parandalimi i dhunës ndaj grave në vendet e Ballkanit Perëndimor dhe Turqisë:
Zbatim i normave,dhe ndryshim i peripecive”

26.04.2017
Ftesë për “Ekspozitë të karierës 2017”, në Fakultetin ebiznesit dhe ekonomisë në SEEU –
Tetovë nga ora 10:00 deri më14:00

27.04.2017
Ftesë nga ambasadori i Holandës në nder të festimit të ditës së Mbreti,festë nacionale e
Mbretërisë në Holandë në hotel “Mariot” – Shkup ora 19:00.
28.04.2017
Ftesë për punëtorinë e tretë në krijimin e strategjisë lokale për përfshirje për gra të reja –
projekti MAPSI në ora 11:00 në hotel “Lirak” – Tetovë.

05.05.2017
Ftesë për ngjarje për prezentim të të dhënave të fituara nga analiza e arsimit dhe
punësimit të popullatës Rome në komiunën e Tetovës në hotel “Lirak”- Tetovë në ora
12:00.

06.05.2017
Ftesë për punëtori të dytëpër krijimin e strategjisë locale për përfshirje lokale –projekti
MAPSI në ora 11:00 në restaurant “Noel” – Tetovë.

09.05.2017
Ftesë për mbledhje vjetore në Nikozi, Qipro. Ngjarja do të promovon zhvillim afatgjatë
dhe pajtueshmëri të qëndrueshme

16.05.2017
Ftesë për debat e titulluar si “Projekti mes mandatit dhe kapaciteteve”
Në debat do të jet i prezentuar raporti nga ndjekja e punës e Avokatit të popullit të
Republikës së Maqedonisë ,në të cilin fokus të veçantë është vendosur regullativa e re
ligjore ,mandati dhe kapacitetet e Avokatit të popullit nga ora 11:00 deri më 13:00 në
Klubin e gazetarëve.
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16.05.2017
Ftesë për debat publik në temën “IDAHOT 2017 Dashuria nuk njeh kufij” organizuar nga
LGBT Junajted –Tetovë në sallën e madhe të komunës së Tetovës në ora 15:00.

16.05.2017
Ftesë për Hyrje në punëtori për organizatat qytetare: në hotel “Elektra Garden” fshati Bërvenicë
nga ora 10:00 -15:00 . SI DERI TE VËZHGIMI DHE PËRFSHIRJE E REFORMAVE TË
ARDHSHME NË MBULIMI E KOSTOVE PËR SHËRBIMET E UJIT?
Tema e PUNËTORISË është Një sistem i ri për mbulimin e kostove të shërbimeve të ujit si
bazë për qasje në shërbime cilësore dhe në kohë për qytetarët
17.05.2017
Ftesë nga ALBIZ dhe dhoma e tregtisë veriperëndimore Maqedoni për konferencë e
"Sfidat e bashkëpunimit në mes të sektorit civil dhe të biznesit" në hotel “Park” - Shkup
në ora 10:00
23.05.2017
Ftesë për Punëtori për informimin e projektit,aktivitete dhe mundësi për bashkëpunim.
Projekti: “Zhvillimi i potencialeve për sipërmarrjen rinore përmes bashkëpunimit ndëretnik në
nivel lokal” në qendrën për trajnime dhe kurse Fluent –Tetovë në ora 10:00.

23.05.2017
Ftesë për një debat të ditëlindjes Hyrje në Parlament, dhe rrugëdalje nga kriza,
anëtarësimi në BE ", organizuar nga Shoqata Federale të Rinjëve Evropianë - Maqedoni
(JEF Maqedoni), në bashkëpunim me Fondacionin Friedrich Ebert, zyrën në Shkup.
Ngjarja do të mbahet më 23 maj (e martë) në hapësirat e MKC (Klub dhe
restaurant),Shkup,me fillim në orën 14:00.

23.05.2017
Ftesë për mbledhje informative për punëtori për projektin “Zhvillimi i potencialeve për
sipërmarje të të rinjëve ndërmjet bashkëpunimit multietnik në nivel lokal” në qendrën e
kurseve dhe trajnimeve “Fluent” Tetovë

26.05.2017
Debat publik e organizuar nga Forumi i Gruas Tetovë.
Ky aktivitet është pjesë e projektit “Përforcimi ekonomik i Grave në regjionin e Pollogut
nëpërmjet përfaqësimit dhe promovimin e të drejtave pronësore”,nga Shoqata Forumi
Gruas – Tetovë,i cili do të realizohet në korniza të projektit Civka Mobilitas në hotel
“Lirak” –Tetovë në ora 13:00-15:00.
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30.05.2017.
Ftesë nga Ministria e punës dhe politikës sociale në bashkëpunim me misionin e OBCE
në Maqedoni për debat public për të ndryshuar dhe plotësuar për ligjin e parandalimit dhe
mbrojtjes nga diskriminimit në Fakultetin e drejtësisë –Tetovë në ora 10:00.
01.06.2017
Ftesë për Konferencën e pare nacionale në temën për sport e organizuar nga shoqatë
joqeveritare TAKT City Hall Qendra –Shkup në ora 10:00.
Temat kryesore të konferencës janë:
 Sfidat me të cilat përballen atletët maqedonas
 Forcimi i grave përmes sportit
 Strategjitë për arritjen e barazisë gjinore në sport dhe rritjen e numrit të grave në
pozita drejtuese në institucionet sportive

08.06.2017
Ftesë për një panair punësimi të organizuar nga Agjencia e Punësimit të Republikës së
Maqedonisë në N.U. Qendra Kulturore "Ilo Antoski-Smok" Tetovë në ora 10:00.
06.13.2017
Konferencën mbi pjesëmarrjen qytetare, drejtësinë sociale dhe shoqërinë e qëndrueshme
në Hotel City Park, Shkup në orën 12:30
CIVIL - Qendra për Liri, në bashkëpunim me Fondacionin Heinrich Bell, organizon
konferencën "Shoqëria pa Kufij". Konferenca është e dedikuar për pjesëmarrjen qytetare,
drejtësinë sociale dhe një shoqëri të qëndrueshm

13.06.2017
Ftesë për Konferencën Kombëtare për promovimin e platformës aktive Maqedonase për
përfshirje sociale – MAPSI në Hotel Holiday Inn Skopje, Millennium holli 1, në orën
11:00. Konferenca paraqet 18 draft strategjitë lokale për përfshirjen sociale të të rinjve
dhe grave nga 18 komuna në Republikën e Maqedonisë.

13.06.2017
Shfaqja e Konferencës Kombëtare për Promovimin e MAPSI
në Hotel Holiday Inn, Millennium Holli 1, Shkup
Prezantimi dhe diskutimi nga 18 koordinatorët lokalë në temat e mëposhtme:
• Krijimi i strategjive lokale
• Praktikë pozitive
• Masat dhe aktivitetet e propozimit
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13-16.06.2017
Ftesë për 4 trajnime njëditore për krijimin e ndërmarrjeve sociale në kuadër të projektit të
BE-së "Forcimi i grave rome përmes krijimit të një ndërmarrjeje sociale" në Shkup.
Qëllimi i trajnimeve është t'i japë mundësi shoqatave qytetare që të angazhohen në
procesin e krijimit të bizneseve sociale për komunitetet e margjinalizuara.

14/15 06.2017
Ftesë për një konferencë "Puna e papaguar mbi gjininë, pabarazinë gjinore dhe premtimet
e" ekonomisë së kujdesit " në Hotel Holiday Inn në Shkup.
Qëllimi i konferencës është të shqyrtojë vështirësitë e punës së kujdesit të papaguar dhe
implikimet e tyre për barazinë gjinore dhe përfshirjen e rritjes.

14.06.2017
Ftesë për një ngjarje Menaxhimi i mirë në OShC: Prezantimi i Sistemeve të Menaxhimit
të Cilësisë në Qendrën Informative të BE-së në Shkup.

14-16.06.2017
Ftesë për 3 trajnime njëditore për themelimin e ndërmarrjeve sociale në Shkup.
Qëllimi i trajnimeve është t'i japë mundësi shoqatave qytetare që të angazhohen në
procesin e krijimit të bizneseve sociale për komunitetet e margjinalizuara.

17.06.2017
Ftesë për një diskutim publik "Investimi në art / kulturë ose mundësi për demagji" në
Kulturën Kinema në Shkup në orën 13:00
29.06.2017
Ftesë për një pazar humanitar në Suli An-Shkup
Veprimtaria është e karakterit humanitar dhe do të përbëhet nga mbledhja e fondeve për
të mbështetur punën humanitare në Kosovë
kampet kufitare.

19.06.2017
Ftesë për USAID-in "Përvoja dhe Inovacioni më i Mirë:" Menaxhimi i Rrjetit Dinamik
për OSHC-të " në Hotel Holiday Inn (Hall Skala) - Shkup në ora 10.30
Veprimtaria ka prezantime të hollësishme mbi hapat për rrjetëzimin fillestar dhe shtigjet e
zhvillimit të dy aleancave, redaktimet e tyre të brendshme dhe proceset.
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21.06.2017
Përfaqësuesit e organizatave të shoqërisë civile nga Maqedonia, Ballkani Perëndimor dhe
Evropa po marrin pjesë në këtë ngjarje dhe po diskutojnë mënyrat për të promovuar
hapësirën qytetare dhe krijimin e mjedisit për shoqërinë civile në hotel Park, Shkup Fillimi i ngjarjes.
21.06.2017
Ftesë për të marrë pjesë në një fokus grup në kuadër të projektit "Përkrahja e Shoqërisë
Civile ndaj Kohezionit Social dhe Politikave të Diversitetit" të zbatuar nga Komiteti i
Helsinkit për të Drejtat e Njeriut dhe financuar nga Ambasada Britanike në Qendrën për
Edukim dhe Zhvillim në Tearcë në orën 11:00.

22.06.2017
Ftesë për konferencën përfundimtare në Hotel Holiday Inn në Shkup në orën 12:00.
Ri-grantet brenda projektit . "PJESËMARRJA CIVILE PËR DEMOKRACIONIN
LOKAL

22.06.2017.
Ftesë për një nisje të zgjuar të granteve të fillimit për sipërmarrjen sociale.
Panel-diskutim-fitim për mundësitë jofitimprurëse për zhvillimin e sipërmarrjes sociale
përmes organizatave joqeveritare hotel Park-Shkup në orën 12h.

23.06.2017
Ftesë nga Advance për ngjarjen përfundimtare në Qendrën e Informimit të BE-Shkup nga
ora 10.00-14.30.
Qëllimi i projektit ADVENUS është përmirësimi dhe zgjerimi i ofertave për të mësuarit
në internet të cilësisë së lartë
refugjatët midis moshës 18 dhe 40 vjeç dhe mësuesve dhe trajnerëve të tyre në BE, në
kontekstin e dallimeve kulturore.

23.06.2017
Ftesë për konsultime tematike në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë në ora 11.30
Debati ka Kryetari i saj izlanje i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, z Zoran Zaev
dhe zëvendëskryeministri për çështje evropiane, Bujar Osmani.
28.06.2017
Ftesa për një prezantim një raport monitorimi mbi punën e AVMS dhe AEK
në kuadër të projektit "Monitorimi i efikasitetit, efektivitetit, transparencës dhe
llogaridhënies në Holiday Inn, Hall Skala, Shkup në orën 12.30
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28.06.2017
Ftesë për konferencën përfundimtare të projektit: në Alexander Palace në 12h
"Imami apo Papa? Çdokush, vetëm në rolin e paqes! "
Qëllimi kryesor i këtij projekti është forcimi i paqes shoqërore nëpërmjet themelimit
mbi marrëdhëniet e mira të punonjësve në terren të rrëfimeve (Odiri dhe Papët),
ri-angazhimin e rolit të tyre në jetën publike dhe transmetimin e duhur të çrregullimeve
në dispozitat fetare (liturgjitë dhe lutjet).

29.06.2017
Ftesë për trajnim "Si të përdoret platforma e re e programit CIVICA mobilitas" në hotel
Lirak-Tetovë në orën 11.00.
Trajnimi realizohet në kuadër të Platformës për Bashkëpunim dhe Zhvillim të Shoqërisë
Civile në Republikën e Maqedonisë, financuar përmes një granti të veçantë nga programi
CIVICA mobilitas.

04.07.2017
PRAKTIKA nga Qendra për Analiza Ekonomike - CEA Shkup dhe Shoqata për
Zhvillimin Demokratik të Romëve - Dielli dhe mbështetur nga Delegacioni i Bashkimit
Evropian në Maqedoni për ngjarje promovuese për projektin
PUNËSIMI I TË RINJËVE ROMË në restorantin Noel-Tetovë në orën 11:00.
Veprimtaria synon të rrisë romët e rinj të papunë me fokus në Koçan, Tetovë, Manastir
dhe Shkup, me kompani që punojnë në qytetet e synuara

05.07.2017
Ftesë për CIVICA Mobilitas për një forum tematik "Sfidat, perspektivat dhe potencialet e
migrimit" në Cifte Amam-Shkup në orën 11:00.
Fokusi i forumit është bashkëpunimi i organizatave të shoqërisë civile me autoritetet,
organizatat e diasporës, sektorit të biznesit, qytetarëve dhe palëve të tjera të interesit për
problemet dhe përfitimet e migrimit.
06.07.2017
Ftesë për të promovuar projektin Partneritet në mes shoqërisë civile dhe sektorit të
biznesit – ZHVILLIMI MODEL risi për mobilizimin e aktiveve financiare dhe
KONSULTIMI ÇERTIFIKATA ZHVILLIMI I "drejtë për konsumatorët"PËR
KOMPANITË, të lëshuar nga SHOQËRITË CIVILE ORGANIZATAT nga restorant
Mill Mulino Shkup në ora 11:30-14:00.
Ngjarja do të paraqesë projekt do të zhvillojë një model të reja për bashkëpunim të OJQve me sektorin e biznesit përmes ofrimit të shërbimeve për certifikimin e ndërmarrjeve
praktikat e drejta për konsumatorët, e cila përfshin ndikimin e produkteve në mjedis.
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06.07.2017
Ftesë për të debatuar Avokatin e Popullit - ndërmjet qytetarëve dhe institucioneve në
Loja-Tetovë nga ora 13:00
Debati do të përpiqet për t'iu përgjigjur disa pyetjeve, të tilla si nëse dhe si Avokati i
Popullit për mbrojtjen e qytetarëve dhe të drejtat e tyre para institucioneve shtetërore; A e
njohin qytetarët Avokatin e Popullit si mbrojtës të tyre?
20.07.2017
Ftesë Event "turlitava - së bashku është e ëmbël" për të shënuar 22 korrikun si një ditë
kushtuar viktimave të akteve të urrejtjes - Veprimi i Këshillit të Evropës " në parkun e
Frankofonisë në Mobile / Instalimi Gallery, në orën 19:30
Ideja që organizoi ngjarjen është për të kapërcyer injorancën e ndërsjellë e grupeve të
ndryshme etnike në vendin tonë, shkaku më i zakonshëm i krijimit të situatave
konfliktuoze apo situatat që çojnë në aktet e urrejtjes.

27.07.2017
Ftesë për ngjarjen përfundimtare të organizuar nga Shoqata e Qendrës Maqedonase të
Qytetarëve për të Drejtat e Grave strehë Shkup në kuadër të projektit fuqizimit ekonomik
dhe mbështetje psiko-sociale për nënat e papunë të vetme në Hotel Orixh Inn-Shkup nga
ora 12:14

30.08.2017
Ftesë për mbledhje konsultative të Mollilitas CIVICA në restorantin Arbi -Tetovë në ora
10:00. Programi CIVICA mobilitas fillon me përgatitjet për forcat rajonale që do të
mbahen në gjysmën e parë të tetorit. Forumet rajonale synojnë të sigurojnë hapësirë për
diskutim në mes OShC-ve, qytetarëve dhe palëve të tjera të interesit për çështjet
përkatëse rajonale apo lokale.
31.08.2017
Ftesë për një takim të organizuar nga rrjeti i organizatave rinore Y-PEER Maqedoni në
Shkup në orën 10:00.
Qëllimi i takimit është të informojë organizatat në lidhje me fushatën e ardhshme e cila
synon të përfshijë djem të rinj dhe burrat në drejtim të ngritjes së vetëdijes së roleve
gjinore dhe thirrje për bashkëpunim brenda saj.

05.09.2017
Ftesë për konferencën përfundimtare të projektit "Kush punëson një komunë apo një
parti?" , në ora 12:00 në TCC Grand Plaza-Shkup.
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14.09.2017
Ftesë për konsultim me temën "Vendosja e standardeve për matjen e transparencës,
llogaridhënies dhe integritetit në prokurimin publik" në Hotel Lirak-Tetovë.Në eveniment
do të prezantohet lista e propozimeve treguesit / standardet për matjen e transparencës,
përgjegjshmëria dhe integriteti në prokurimin publik të institucioneve të Kosovës në
nivel kombëtar dhe lokal.
20.09.2017
Ftesë për PUNËTORIN KOMBËTAR "Shërbimi Vullnetar Evropian - Sfidat"
e Sektorit Civil në Republikën e Maqedonisë. Maqedoni " në Qendrën Informative të BEShkup.

28.09.2017
Ftesë për diskutime të ekspertëve dhe konsultime me publikun e ekspertëve
për ndryshime në Ligjin për ndërprerjen e shtatzënisë në Hotel Holiday Inn në Shkup
"Aborti nuk është i sigurt nëse është një maratonë me pengesa"- Qëllimi i ngjarjes është
të hapë një debat të gjerë në mesin e publikut të ekspertëve mbi ndryshimet në Ligjin për
ndërprerjen e shtatzënisë me synim harmonizimin e tij me të drejtat e njeriut.

05.10.2017
Ftesë për një takim koordinues me rastin e 16 ditëve të aktivizmit kundër dhunës ndaj
grave dhe vajzave në ambientet e UNDP-së në ora 15:00.
Qëllimi i takimit është të ndajë planet për ditët e 16-ta dhe të koordinojë aktivitetet e
planifikuara.

06.10.2017
Ftesë për pjesëmarrje në debatet e kandidatëve për kryetar komune të Kumanovës dhe
Tetovës në zgjedhjet lokale në CBC Loja-Tetovë në orën 18:00.
Qëllimi i këtij debati është që të përballen me kandidatët për kryetarët e komunave të
Kumanovës dhe Tetovës, përmes shkëmbimit konstruktiv dhe argumentues të ideve,
qëndrimeve dhe përpjekjeve për të prezantuar veten dhe programin e tyre më afër
qytetarëve.
19.10.2017
Ftesë për Vegafest - një revolucion që fillon në pllakën tuaj, për të drejtat e kafshëve!
Një festival që ne po luftojmë kundër shfrytëzimit dhe diskriminimit të kafshëve, me anë
të të cilit promovojmë parime të shëndosha, të pranueshme për mjedisin dhe moralisht të
saktë dhe mënyrën e jetesës në MKC-Shkup në orën 11:00.

19.10.2017
Ftesë në një takim për rrjetëzim për një projekt: ZHVILLIMI I STRATEGJIVE PËR
RRITJEN në Hotel Porta-Shkup.
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19.10.2017
Ftesa në ngjarje PËR PRAKTIKAT E MIRA DHE INOVACIONET: SIGURIA E
SIBERIT TË ORGANIZATAVE QYTETARE DHE RRJETËVE. në Holiday Inn në
orën 10:00.
Tema është Cyber Security organizatat dhe rrjetet e shoqërisë civile. Qëllimi i ngjarjes
është të forcojë vetëdijen e cyber-itkërcënimet dhe krimin kibernetik dhe paraqesin mjetet
në dispozicion organizatat e shoqërisë civile dhe mund të rrisin sigurinë e tyre.

20.10.2017
Ftesë për një takim konsultativ me sektorin civil për Projekt-vendimin për ndryshimin
dhe plotësimin e Vendimit për themelimin e Këshillit për Bashkëpunim ndërmjet
Qeverisë dhe sektorit civil në Klubin e Deputetëve - Shkup nga ora 11:30-14:00.
25.10. 2017
Ftesë për një konferencë "Gratë që vrisnin vrasjen e femrave, për shkak se janë gra" në
hotel Porta-Shkup në ora 10:00

04.11.2017
Ftesë për një konferencë mbi temën "Ne mund ta bëjmë atë - kur (jo) barazia merr një
institucion" në ambientet e Fakultetit Juridik "Iustinianus Primus" në orën 10:00.
Veprimtaria organizohet nga Shoqata Evropiane e Studentëve të Drejtësisë në Republikën
e Maqedonisë.

13.11.2017
Ftesë në një takim pune me përfaqësues të sektorit të OJQ-ve që punojnë në tema që
lidhen me dhunën seksuale ose me grupet e margjinalizuara të viktimave të mundshme të
dhunës seksuale nga 12:00-14:00

15.11.2017
Ftesë në një takim për organizatat e shoqërisë civile në IRZ-Tetovë në orën 11:00

15.11.2017
Ftesë për një punëtori nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale në Pallatin Aleksandar
Shkup në orën 09:00
Seminari është për përgatitjen e një plani kombëtar të veprimit për barazinë gjinore 20182020.
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16.11.2017
Ftesë për një seminar dy-ditor për organizatat e shoqërisë civile në lidhje me kontributin
dhe përpjekjet në luftën kundër ekstremizmit të dhunshëm. Seminari është organizuar nga
Ambasada Amerikane në Maqedoni në bashkëpunim me Democracy Lab në Hotel LirakTetovë në orën 17:00.

22.11.2017
Ftesë për konferencën e trembëdhjetë ndërkombëtare "e-Society.Mk" me temën "Liria
dhe privatësia" në Hotel Holiday Inn në Shkup.
Veprimtaria do të sigurojë hapësirë për rrjetëzimin dhe shkëmbimin e përvojave ndërmjet
përfaqësuesve të institucioneve dhe organizatave mediatike, duke mundësuar parakushte
për komunikim të ndërsjellë.

22.11. 2017
Ftesë për një konferencë shtypi në Institutin e Shoqërisë së Hapur dhe Shoqatën e
Gazetarëve në orën 11:00 në Klubin e Gazetarëve-Shkup.
Në konferencën për shtyp do të prezantohen rezultatet e studimit bashkëpunues. Qasja me
ndikim rregullator i ligjit në media në Maqedoni

24.11.2017
FTESË PËR PUNËTORINË Rrjetëzimi rajonal dhe ndarja e praktikave më të mira në
politikat e zhvillimit rural në Hotel Bushi Shkup në orën 09:30.
Qëllimi i punëtorisë është të iniciojë një dialog midis sektorit të shoqërisë civile në zonat
rurale dhe pjesëmarrjen e tyre në zhvillimin e politikave publike dhe proceseve
vendimmarrëse.

27.11.2017
Ftesë nga Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut të Republikës së Maqedonisë dhe
LEGIS për një ekspozitë në kuadër të projektit "Small Room" në Mala Stanica në orën
18:00. Brenda projektit Ekspozita paraqet dy vjet eksperiencë me refugjatët nga zonat e
luftës duke filluar nga Turqia dhe Afrika në Ballkan dhe në Evropën Qendrore-Veriore.

28.11.2017
Ftesë në Konferencë në Hotel Park SCOPJE në orën 09:30
"Dhuna me bazë gjinore ndaj grave në sport". Konferenca organizohet nga rrjeti
kombëtar kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje dhe TACT - Shkup,
Tema e konfliktit është dhuna kundër grave në sport në vendin tonë.
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30.11.2017
Ftesë për diskutim në panel në Hotel Holiday Inn në Shkup në orën 11:30
Gratë dhe vajzat me aftësi të kufizuara - viktima të mundshme dhunës me bazë gjinore
Diskutimi organizohet nga rrjeti kombëtar kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës në
familje, në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë të Republikës së Maqedonisë.
Maqedonia dhe agjencitë e OKB.

04.12.2017
FTESË PËR PJESËMARRJE NË FORUMIN RAJONAL në UEJL (ndërtesa 101,
amfiteatri 4).
Deponitë: kur dhe ku? " Diskutimi do të përpiqet të përgjigjet në problemin e vjetër për
trajtimin e deponive.

12.11.2017
Ftesë për të promovuar studimin "Sfidat në menaxhimin e Instrumentit të Ndihmës së
Para-Anëtarësimit". Studimi u përgatit nga Eurotin - Qendra për Strategjitë Evropiane,
dhe u mbështet nga Fondacioni Shoqëria e Hapur – Maqedoni në Holiday Inn Hotel
(Living Room) në orën 10:00.
12.12.2017
Ftesë për diskutim në një fokus grup me përfaqësues të organizatave joqeveritare.
Qëllimi i diskutimit është të përfshijë organizatat joqeveritare që punojnë në ofrimin e
shërbimeve sociale me mendimet, vërejtjet dhe sugjerimet e tyre për udhëzimet për
reformimin e sistemit të mbrojtjes sociale në ambientet e Institutit për aktivitete
shoqërore në ora 13:00

14.12.2014
Ftesë për PROMOVIMIN E ANALIZËS "Zbatimi i vendimeve të Gjykatës Evropiane
TË DREJTAVE TË NJERIUT NË PERIUDHËN 2013-2016 " në Hotel Alexander
Palace, Kongresi Holli 2.
Promovimi do të diskutojë ndikimin e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut në
zhvillimin e legjislacionit dhe praktikës gjyqësore në Republikën e Maqedonisë

15.12.2017
Ftesë Event, diskutimi në bashkëpunim me Ambasadën e Suedisë për të diskutuar
hapësirën kufizon penguese aktivistikite organizatat e grave dhe të drejtat e grave në
sallën publike - Shkup nga ora 11:14

15.12.2017
Panel diskutim: Menaxhimi i Instrumentit për praktikat dhe sfidat Pre-ndihmës
në MKC (galeri) Shkup
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15.12.2017
PAPER PËR "Punëtori mbi diskriminimin e shumëfishtë me fokus në diskriminimin
ndërsektorial" në Holiday Inn në orën 11:00
Qëllimi i seminarit është të zgjerojë teorike, por edhe njohuri praktike e organizatave dhe
individëve që punojnë në fushën e mosdiskriminimit dhe podoboro duke përdorur
mekanizma për mbrojtjen e viktimave të diskriminimit

17.12.2017
Ftesë për të marshuar me rastin e fushatës 10 vjet vjetorin 17 dhjetor - Dita
Ndërkombëtare për dhunën ndaj punëtorëve seksuale. Në ora 12:00 përballë shtëpisë
përkujtimore të Nënë Terezës në Shkup
18.12.2017
Thirrje për ngjarjen multimedia ku CIVIL së bashku me gazetarin civile (k) dhe të gjithë
vendin do të promovojë botimin dedikuar për gazetarinë qytetare në Klubin e Gazetarëve
në orën 13:00
Publikimi është pjesë e lente Civile bashkëqytetarë të dedikuara në kërkim të fakteve,
qendrat të pa cenzuruara politike dhe financiare të pushtetit.

18.12.2017
Ftesë për një ngjarje publike për reformën e propozuar të Ministrisë së Punëve të
Brendshme dhe mekanizmave mbikëqyrës për kontrollin mbi përgjimin e komunikimeve
në Holiday Inn Shkup në orën 09:30

20.12.2017
Ftesë për një ngjarje në Qendrën Informative të UE-së në Shkup
Promovimi i masave alternative të BPV-së për matjen e zhvillimit ekonomik dhe
progresit në Maqedoni

22.12.2017
Ftesë për projektin "Udhëheqësit e gruas në industrinë e sportit" në Institutin Francez
Shkup në orën 18.00

22.12.2017
Ftesë për Tryezën e Rrumbullakët në temë në Klubin e deputetëve të Kuvendit - Shkup
"Strategjia për futjen e buxhetimit të përgjegjshëm gjinor - 5 vjet më vonë
Ngjarja organizohet nga UN Women.
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22.12.2017
Ftesë nga CIVICA Mobilitas punëtori për punë në organizatat qytetare.
Rabotilinicata do të adresojë të drejtat dhe detyrimet e organizatave të shoqërisë civile si
punëdhënës, përcaktimin e ligjeve dhe procedurave themelore që shoqata çdo qytetar
është i detyruar të kryejë përgatitjen e dokumenteve organizative dhe rregulloret mbi
marrëdhëniet e punës dhe shembuj të mirë të rregullimit praktikave organizative e
marrëdhënieve të punës.

22.12.2017
Thirrje për një ngjarje promovuese për dhënien e granteve të vogla për Action 7
organizatat e shoqërisë civile në kuadër të programit CIVICA Mobilitas në Hotel Arka në
ora 10.30

26.12.2017
Ftesë për të promovuar studimin në rangun e në Shtëpinë e Punës në Shkup në ora11:00
forma të ndryshme të dhunës seksuale në Republikën e Maqedonisë. Maqedoni.
Dhuna seksuale në vendin tonë është një problem i përditshëm që është shumë pak i
folur, kështu që për këtë qëllim Rrjeti Kombëtar kundër Dhunës ndaj Grave dhe Dhunës
në Familje kreu një studim mbi format e ndryshme të dhunës seksuale në Maqedoni,
rezultatet e të cilave do të publikohen në Studim.

23

