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      FORUMI I GRUAS  WOMEN’S FORUM  ЖЕНСКИ ФОРУМ 
 

Shoqata Forumi i Gruas -Tetovë është një shoqatë e pavarur, joqeveritare dhe 

jopartiake e themeluar në janar të vitit 2001. Aktivitetet e Shoqatës fokusohen në 

ngritjen e vetëdijes dhe avokimit për barazinë gjinore, si dhe dhënien e informacionit, 

ndihmës, mbështetjes dhe mbrojtjes së grave dhe pozitës së tyre në shoqëri. Shoqata 

Forumi i Gruas gjendet në Tetovë dhe realizon aktivitetet e saj në të gjithë rajonin verior 

dhe atë perëndimor të Maqedonisë. 

Shoqata ka 40 anëtarë të cilët janë aktivisht të përfshirë në aktivitetet e 

saj.Anëtarët posedojnë njohuri, shkathtësi dhe përvojë në çështjet gjinore dhe barazinë 

gjinore.Ata janë të ndjeshëm në trajtimin dhe ofrimin e shërbimeve për gratë dhe 

fëmijët, veçanërisht për personat e prekshëm. Duke inkurajuar kontributin e 

komuniteteve lokale, Shoqata mobilizon vullnetarët që janë aktivisht të përfshirë në 

veprimet e Shoqatës. Në këtë mënyrë, komunitetet janë të përfshira në përmirësimin e 

jetës së tyre, duke kontribuar në zhvillimin e një shoqërie humane dhe demoratike. 

Vizioni 

Forumi i Gruas - Tetovë i sheh gratë plotësisht të ndërgjegjshme, të lira nga 

normat dhe paragjykimet tradicionale dhe patriarkale, të fuqëzuara ekonomikisht, 

të barabarta në raporte gjinore dhe të integruar në shoqëri. 

Misioni 

Forumi i Grave - Tetovë punon me gra të ndryshme, veçanërisht me gratë nga 

zonat rurale, duke u dhënë atyre inkurajim dhe ndihmë, duke mbështetur 

fuqëzimin e tyre përmes informimit, edukimit dhe avokimit për të drejtat, nevojat 

dhe interesat e tyre. 

 

Sipas planit strategjik, qëllimet dhe programet strategjike të Shoqatës janë:.  

    1. Përmirësimi i kushteve për pavarësinë ekonomike të grave 

2. Modeli i mbrojtjes së integruar të të mbijetuarve të dhunës në familje në rajonin e 

Pollogut 

3. Përmirësimi i përfshirjes së qytetarëve në proceset vendimmarrëse në nivel lokal, 

posaçërisht të grave 

4. Zhvillimi institucional i Forumit të Grave (forcimi i kapaciteteve të veta) 
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1. Projekti: Zhvillimi i hershëm fëmijëror 

Vendi: Tetovë, Shkup, Gostivar, Kumanovë, 

Grupi qëllimor: nëna dhe fëmijë 

Aktiviteti: Edukimi 

Periudha kohore: 2001/2005  

Finansuar: UNICEF 

Objektiva kryesore e Projektit: të promovojë integrimin socijal të fëmijëve 

parashkollor prej 1 - 6 vjeç fëmijë që u takojnë komuniteve të margjinalizuara rurale, 

rurale malore dhe suburbane të cilët nuk kanë mundësi për edukim parashkollor. Në 

këtë mënyrë përfshihen një numër I konsiderueshëm i fëmijëve në edukim të hershëm 

intelektual, që vlerësohet si fazë parapregatitëse për shkollim. 

 

 

2. Projekti: Shkrim-lexim 

Vendi: Tetovë, Gostivar, Shkup, Kumanovë 

Grupi qëllimor: gra dhe vajza 

Aktiviteti: Edukim 

Periudha kohore: 2001/2005 

Finansuar: Unicef 

Qëllimi i projektit është tu ndihmohet grave në arritjen e aftësive dhe diturive të 

nevojshme në jetën e përditshme. 

 

 

3. Projekti:  Edukimi shëndetësor 

Vendi: Tetovë 

Grupi qëllimor: Gratë dhe vajza të reja 

Aktiviteti: Edukimi, organizimi i puntorive, shtypja dhe distribuimi i broshurës 

informative. 

Periudha kohore: 2002 

Finansuar: ARC 

Qëllimi kryesor i projektit ishte ngritja e nivelit të edukimit shëndetësor në këto 

fshatra si dhe ofrimi i përkrahjes psikosocijale të personave të traumatizuar nga 

konflikti i armatosur. 

 

 

4. Projekti: E drejta e gruas të vendos 

Vendi: Tetovë  

Grupi qëllimor: gratë 

Aktiviteti: Edukim  

Periudha kohore:  2002  

Finansuar: Karitas 

Qëllimi kryesor i projektit është vetëdijësimi i femrave për të drejtën e tyre për të 

vendosur si dhe aftësimi i tyre për pjesmarje në procesin e votimit. 
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5. Projekti: Bashkëpunimi ndëretnik kulturor 

Vendi:Tetovë 

Grupi qëllimor: Gratë dhe të rinjtë 

 Aktiviteti: Bashkëpunimi kulturor ndërmjet  etniteteve 

Periudha kohore: 5  (04.15.2002-08.31.2002) 

Finansuar: IOM , USAID  

Projekti për qëllim ka zbutjen e marrëdhënieve të acaruara ndërmjet dy 

etniteteve në R. e Maqedonisë. 

 

6. Projekti: Kthimi i besimit 

Vendi: Tetovë 

Grupi qëllimor: gratë të etniteteve të ndryshme 

Aktiviteti: organizimi i tribunave në vendet rurale dhe urbane të qytetit me temë: 

„Kthimi i besimit në regjionin ku jetojmë„. 

Periudha: 6 muaj 

2003 

Finansuar: ECMI 

Qëllimi i projektit: ngritja e nivelit të tolerancës dhe besimit ndëretnik si dhe 

promovimin e kulturave të etniteteve në rethin tonë si pasuri shoqërore dhe piknisje për 

relaksimin e raporteve ndëretnike. 

 

7. Projekti: Qendra për ndihmë juridike 

Vendi: Tetovë 

Grupi qëllimor: Qytetarë 

Aktivitete: Dhënija e ndihmës juridike 

Periudha kohore: 09.2003-2009  

Finansuar: ESE-Shkup 

Qëllimi i projektit është dhënija e ndihmës juridike femrës e cila është viktimë e dhunës 

familjare pa marrë parasysh përkatësinë e saj nacionale, moshën apo religjionin dhe 

atë e tëra kjo bëhet pa kompenzim materijal 

 

 

8. Projekti: Trafikimi me njerëz është krim 

Vendi:  Tetovë 

Grupi qëllimor: Të rinjtë  

Bashkëpunim: Komuna e Tetovës 

Аktiviteti: Edukimi dhe distribuimi i materijalit informativ 

Periudha kohore: 3 muaj 2004  

Finansuar: IOM 

Qëllimi i projektit: që të informohen të rinjtë me dukurinë e trafikimit me njerëz 

dhemënyrat se si të mbrohen nga kjo dukuri. 

 

 



         Projekte – Shoqata Forumi Gruas Tetovë                                                     5 

 

9. Projekti: Të rinjtë në milenuimin e ri 

Vendi: Tetovë 

Grupi qëllimor: të rinjtë nga të gjitha etnitete të rajonit të Tetovës 

Aktivitete: organizimi i puntorive me lojra rekreative për fëmijtë të moshave të 

ndryshme nga etnitet që jetojnë në qytetin e Tetovës. 

Peridha kohore: viti 2004 

Finansuar nga : Qendra e Gruas Dibër 

Qëllimi i projektit: që tu ofrohet fëmijëve bashkëpunim ndërmjet etniteve për ti thyer 

barierat që kanë egzistuar, dhe për të paraqitur anën rekretaive të tyre nëpërmjet 

lojarve të ndryshme. 

 

 

10. Grua më e fortë në shoqëri të shëndoshë 

Vendi: Tetovë 

Grupi qëllimor: Qytetarët dhe gratë 

Aktivitet: Distribuimi i broshurës në tri gjuhë: gjuhën maqedonase, shqipe dhe turke 

me moton “luftë kundër trafikmimit me njerëz”, dhe organizimi i kampanjës në ditën e 

gruas “ 8 Marsin” me moton “në shoqëri të shëndoshë grua e fortë”. 

Periudha kohore: viti 2004 

Finanasuar nga: OSBE, IOM dhe Komuna e Tetovës 

Qëllimi i projektit: Qëllimi kryesor i projektit është vetëdijësimi i femrave për të 

drejtën e tyre për të vendosur si dhe aftësimi i tyre për pjesmarje në çdo sferë të 

shoqërisë. 

 

 

11. Projekt: Promovim i broshurës “Stop Armëve” 

Vendi: Komuna e Tetovës 

Grupi qëllimor: qytetarët dhe të rinjtë 

Periudha kohore: viti 2004 

Aktivitet: Promovimi dhe distribuimi i broshurës “stop Armëve” në vendet të caktuara 

të komunës të Tetovës dhe mbajtja e tribunës po në këtë temë në hapsirat e 

komunës të Tetovës. 

Partnerë: OJQ AGTIS-Prilep  

Finansuar nga: SOROS 

Qëllimi i projektit: Të zvoglohen incidentet gjatë përdorimit të armëve të lehta dhe 

dhuna në komunën e Tetovës. 

 

 

12. Projekti: Promovimi i broshurës “Stop Korupsionit” 

Vendi: Tetovë dhe Shkup 

Grup qëllimor: antarë nga institucionet dhe qytetarë 

Periudha kohore: viti 2004 

Aktivitet: promovim i broshurës në komunën e Tetovës dhe komunën e qytetit të 
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Shkupit dhe mbajtja e tribunës me temën “lufta kundër korupcionit”.  

Partnerë: OJQ AGTIS-Prilep 

Finansuar nga: SOROS-Shkup 

Qëllimi i projektit: të zvoglohen rastet e korupcionit në institucionet shtetrore, dhe 

ngritja e vetëdijes tek qytetarët për pasojat e korupcionit në shoqëri 

 

 

13.Projekti: Tetova kundër trafikimit me njerëz 

Vendi: Tetova dhe regjioni 

Grupi qëllimor: Të rinjtë 

Aktiviteti: Dhënija e filmit Lilja-4ever 

Periudha kohore: 11-12.2004 

Finansuar: OSBE 

Qëllimi i projektit është që të rinjtë të informohen me problemin e trafikimit me 

njerëz dhe mënyrat se si të mbrohen nga kjo dukuri. 

 

 

14. Projekti: Nevojat dhe mundësitë për ndërmarrësi 

Vendi:  Tetova dhe regjioni 

Grupi qëllimor: Gratë  

Aktivitete: Punëtori 

Organizata partner: Jeta e lumtur 

Periudha kohore: 11-12.2004 

Finansuar: SOROS 

Qëllimi i projektit është motivimi i femrave për ndërmarrësi perms hulumtimit të 

nevojave dhe mundësive me të cilat disponon qyteti i Tetovës. 

 

 

15. Projekti: Kontribut për rruajtjen e vlerave folklorike të 

etniteteve në rajonin e Tetovës 

Vendi: Tetova dhe regjioni 

Grupi qëllimor: Gratë 

Aktiviteti: Punëtori 

Organizata partner: Muzeumi i Tetovës dhe Organizata e grave të f. Jegunovcë 

Periudha kohore: 11.2004-12.2005 

Finansuar: Ambasada Hollandeze 

Qëllimi i projektit është ruajtja e vlerave tradicionale folklorike, përmbajtja e grave nga 

vendet rurale për tu dhënë mundësi për forcim ekonomik, pasurim i kolekcionit të 

muzeut të Tetovës dhe promovimi i vlerave folklorike të etniteteve të ndryshme. 
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16.Projekti: Zhvillimi socijal në nivel regjional 

Vendi: Tetovë, Tearcë, Çair dhe Likovë  

Grupi qëllimor: gratë, fëmijët, dhe të rinjtë  

Aktiviteti: Edukim 

Periudha kohore: 2005 

Finansuar: UNICEF 

Objektivat e projektit janë të mobilizohen dhe mbështeten bashkësitë lokale në 

ngritjen e kapacitetit për zhvillimin e komunave të tyre, të përmisohen mundësitë për 

fëmijët, grate dhe familjet që të kenë qasje të lirë ndaj shërbimeve socijale. 

 

17. Projekti: Planifikimi strategjik i organizatës 

Vendi: Ohër 

Periudha kohore: viti 2005 

Grupi qëllimor: antarë të FGSH-së 

Aktivitet: organizimi i seminarit dyditor në Ohër për planifikimin strategjik të 

organizatës ku morën pjesë një numër i madh i organizatave joqeveritare nga qyteti 

i Tetovës. 

Finansuar nga: OSBE 

Qëllimi i projektit: të zhvillohet kapaciteti i organizatës dhe organizata të posedojë 

planifikim strategjik për aktivitetet e saja deri më vitin 2009. 

 

 

18. Projekti: Kampanja Nacionale kundër trafikimit me njerëz 

Vendi: Tetovë 

Grupi qëllimor: Të rinjtë 

Aktiviteti: Dhënija e filmit “Ti je gjallë”, mbajtja e tribunës dhe distribuimi i materijalit 

informativ. 

Periudha kohore: 2005 

Finansuar: La Strada dhe CRS 

Qëllimi i kampanjës është ngritja e vetëdijes tek të rinjtë për prezencën e dukurisë 

së tregtimit me njerëz në regjionin e Tetovës. 

 

19. Projekti: Program për stabilizimit ekonomik dhe socijal për 

viktimat potencial të trafikimit në regjionet kufitare të R. së 

Maqedonisë. 

Vendi: Tetova dhe regjioni 

Grupi qëllimor: Gratë dhe vajzat të moshës prej 18-30 vjeç. 

Aktiviteti: trajnimi i grave për njohuri të biznesit dhe ndjekja e kurseve paraprake për 

punësim të 18 grave të kyçura në projekt. 

Periudha kohore: 10.2005-12.2006 

Finansuar: IOM dhe Qeveria Norvegjeze 

Objektivat e programit-të promovohet punësimi i femrave dhe të riten mundësitë për të 

krijuar të ardhura nëpërmjet ndihmës së mikrokredive 
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20. Projekti: Kampanja informative kundër trafikimit me njerëz në   

nivel regjional 

Vendi: Tetovë 

Grupi qëllimor: Të rinjtë 

Aktivitete: Ngjitja e plakateve me logon “mos i mbyll sytë para trafikimit me njerëz”, 

distribuimi i materijalit informativ me të njëjtën logo (kësula, maica, lidhëse për mobila 

etj), pjesmarja në debatet televizive në televizionet lokale në bashkëpunim me 

Ministrinë e Arsimimit dhe Shkencës. 

Periudha kohore: 04 - 05.2006  

Finansuar: IOM dhe Qeveria eFinlandës 

Qëllimi: Ngritja e vetëdijes dhe informimi tek të rnjtë për praninë dhe reziqet nga 

paraqitja e dukurisë të trafikimit më njerëz nëpërmjet kampanjës informative. 

 

 

21. Zhvillimi i kapaciteteve të koalicioneve lokale për luftën kundër  

trafikimit me njerëz 

Vendi: Tetovë 

Grupi qëllimor: anëtarët e kuoalicionit të Tetovës për luftë kundër trafikimit me njerëz 

Aktivitete: Puntori për formimin e koalicionit dhe vërtetimi i prioriteteve të aktiviteteve, 

puntori për përtforcimin e kapaciteteve për forimimin e Koalicionit dhe nënshkrimi i 

Memorandumit për bashkëpunim. 

Periudha kohore: 2006 

Bartës: GIEM “Semper” manastir 

Donator: OSBE 

Qëllimi: Formimi i koalicionit të Tetovës për luftë kundër trafikimit me njerëz dhe 

përforcimi i kapaciteteve për luftë më efikase kundër dukurisë së trafikimit me njeëz 

në komunën eTetovës. 

 

 

22. Projekti: Partneritet për shoqëri të sigurta 

Vendi: Tetovë 

Grupi qëllimor: Të rinjtë dhe qytetarët 

Aktivitete: Distribuimi i plakateve dhe broshurave me moto “Stop Armët” në shkollat e 

mesme të qytetit, dhe dy Univerzitetet në Tetovë. 

Periudha kohore: viti 2006 

Finansuar nga : UNDP dhe komuna e Tetovës 

Qëllimi: Të zvoglohen incidentet gjatë përdorimit të armëve të lehta dhe dhuna në 

komunën e Tetovës si dhe nëpërmejt kapmanjës informative dhe edukimit të ritet 

vetëdija tek qytetarët për reziqet e posedimit dhe përdorimit të armëve. 
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23. Projekt : tradita/inovim-Identiteti kulturor i zanateve maqedonase 

Vendi: Tetovë 

Grupi qëllimor: Qytetarët 

Aktivitete: Përpunimi i veshjeve shiptare tradicionale; punime nga leshi, ottoman, 

jastuk dheqylyma dhe çorape për krishtlindje të punuara nga sërma dhe ruaza.  

Periudha kohore: 2006 

Bartës: MATA-Asocijacioni tregtar të artizanateve maqedonase 

Donator: Ministria për punë të jashtme e Mbretërisë Norvegjeze 

Qëllimi: Të rritet interesi për trashigimi kulturore, rruajtja e vlerave tradicionale si burim 

i inovimit dhe funkcionimi i veshjeve tradicionale për përdorimin e tyre, përmisimi i 

bashkëjetesës dhe përmismi i standardit jetësor, zhvillimi i identitetit nacional në 

Maqedoni me ndihmën e marketingut aktiviteteve në vend dhe jashtë vendit. 

 

 

24. Projekt: Sektori i Zanateve maqedonase-Qëndrueshmërija dhe 

mirëbesimi me anë të lidhjeve të pazareve” 

Vendi: Tetovë 

Aktivitet: Zhvillimi i produkteve dhe dizajn, marketingut (lokal dhe internacional); 

trajnim biznisi dhe puntoritë edukative-produktive (prodhimi i jastuqeve dhe 

qylimave nga leshi) 

Periudha kohore: 2007 

Bartës: MATA-Asocijacioni tregtar i artizantave në Maqedoni 

Donator: Ministria për punë të jashtme e Mbretërisë sëNorvegjisë 

Qëllimi: Rritja e mundësive për përfitim nga zanatete, Përmisimi i raporteve 

ndëretnike, rritja e interesit për trashigiminë kulturore, përcjellja e njohurive tek 

gjeneratat e reja, promovimi i identitetit nacional në pazarin botëror. 

 

 

25. Projekt: Programi për zhvillim të kapaciteteve të organizatave 

Vendi: Tetovë dhe Kumanovë 

Grupi qëllimor: OJQ lokale të cilat kanë nevojë për zhvillim të kapaciteteve të tyre 

Aktivitete: trajnime për planifikim strategjik planifikim strategjik (dy faza), udhëheqje 

me cikël projektet, bashkëpunim me vetqeverisjen lokale, dhe puntori për përgaditjen e 

buxhetit, monitoring dhe evaluim, puna administrative etj. 

Periudha kohore: 2006-2007,  

Donator: OSBE 

Qëllimi: ishte që OJQ- ve tj’u mundësohet zhvillim i kapaciteteve dhe që do tj’u 

sigurohet vlerësimi i nevojave të organizatës nga konsultantët e MCMS. 
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26. Puntori në kuadër të kampanjës: “Tejkaloje kancerin-bëhu grua e 

shëndoshë” 

Vendi: Tetovë  

Grupi qëllimor: Gratë 

Periudha kohore: 10.2007 

Aktivitet: puntori edukative 

Donator: Ministria për shëndetësi në bashkëpunim me Lobin e grave në Maqedoni si 

dhe me Komisionin e Kuvendit për Mundësi të Barabarta 

Qëllimi: Rritja e vetëdijes tek grua për zbulim të hershëm të kancerit në gji si dhe 

kontrollat e rregullta të gjirit dhe PAP test. 

 

 

27. Standardet për mësim dhe zhvillim të hershëm tek fëmijët nga 

mosha 0-6 vjeç 

Vendi: Tetovë dhe fshatrat përreth 

Grupi qëllimor: fëmijë të moshës prej 0-6 vjeç dhe prindërit 

Aktivitete: Formimi i i fokus grupi me prindërit dhe testimi i instrumenteve për validim 

në teren, punimi i planit akcional për iomplementim të Standardeve, trajnime të 

personalit në çerdhet ne fshatrat përreth. 

Periudha kohore: 2007-2008 

Partner: çerdhet për fëmijë “Mladost” Tetovë 

Qëllimi: Të sigurohet kualitet në shërbimet për zhvillimin e hershëm fëmijëror me anë 

të Standardeve të cilët i prezentojnë rezultatet e arritura me fëmijët në procesin e 

mësimit të hershëm. 

 

 

28. Web faqja e organizatës 

Aktivitet: Punimi i Web faqes të organizatës 

Donator: GGF-Gemeiden Gemeinsam Freiamt 

Periudha kohore: 2008 

Qëllimi: Me anë të punimit të ëeb faqes, opinioni më gjërë të njohtohet me vetë 

organizatën, si dhe të gjitha informatat si: projektet, aktivitetet, programet, raportet 

vjetore etj. 

 

 

29. Tolerancë zero për votimin familjar 

Vendi: Komuna e Tetovës, komuna e Tearcës, Komuna e Zhelinës 

Grupi qëllimor: Gratë dhe vajzat 

Aktivitet: distribuimi i materijalit informative  

Donator: GGF -Gemeiden Gemeinsam Freiamt 

Qëllimi: Të ngritet vetëdija tek gratë nga vendet rurale me shqiptarë nga rajoni i 

Tetovës për votim të fshehtë që të ndalohet votimi familjar me anë të distribuimit të 

materijalit informativ. 
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30. Puntori në kuadër të kampanjën: “Mundemi dhe duhet-Fer 

zgjedhje 2008” 

Vendi: Komuna e Tetovës, Komuna e Teracës dhe Komuna Zhelinës 

Grupi qëllimor: Gra dhe vajza të reja 

Aktivitet: Organizimi i puntorive edukative  

Donator: Ambasada e Mbretërisë Holandeze 

Periudha kohore: 05-06.2008 

Partner: Lobi i grave të Maqedonisë në bashkëpunim me NDI dhe Asociacioni qytetar 

MOST  

Qëllimi: Të rritet inforimi dhe të ngritet niveli i vetëdijes tek popullata për të drejtat e 

njeriut dhe të drejtat e grave, në vendet rurale ku votimi familjar është më i shpeshtë 

dhe dënohet me principet demokrate të shoqërisë. 

 

 

31. Projekt: Dinjitet për gruan votuese 

Vendi: Komuna e Tetovës dhe komuna e Tearcës, Komuna e Zhelinës  

Grupi qëllimor: Gratë dhe vajzat 

Aktivitet: Organizimi i tribunave dhe distribuimi i materijalit informative, pregaditja, 

shtypja dhe distribuimi i materijalit informativ në formë të posterëve dhe broshurave -

pregaditja dhe distribuimi i pyetsorëve për evaluacion.  

Periudha kohore: Tetor 2008-Janar 2009 

Donator: UNDP 

Partner: Komisioni per barazi gjinore të komunës të Tearcës dhe komunës të 

Zhelinës.  

Qëllimi: Të ngritet vetëdija tek gratë në reajonin e Tetovës për votim të fshehtë dhe të 

ndalohet votimi familjar dhe votimi në emër të dikuj tjetër. 

 

 

32. Projekt: Buxhetimi sensitiv gjinor në nivel lokal 

Vendi: Komuna e Tetovës (qyteti i Tetovës dhe të gjitha fshatrat e kësaj komune) 

Grupi qëllimor: 2500 Qytetarë të komunës së Tetovës (gra dhe burra nga vendet 

urbane dhe rurale) 

Aktivitet:  

- Përgaditja e pyetsorit për intervist në teren  

- Trajnim të 20 intervjuerëve më parë të 

përzgjedhur 

- Intervist me qytetarët në teren 

- Përpunimi dhe analizimi i pyetsorëve të plotësuar  

Donator: UNIFEM 

Periudha kohore: Mars 2009 - Korik 2009 

Qëllimi: Sa qytetarët janë të njoftuar dhe të kënaqur me shërbimet që ua ofron Komuna 

eTetovës, sa qytetarët kanë njohuri për buxhetimin gjinor në nivel komunal dhe sa janë 

të kyçur në shërbimet që i ofron komuna e Tetovës 
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33. Projekt: Puntori për edukim shëndetësor të grave 

Vendi: Rajoni i Komunës së Tetovës: Komuna Tetovë, Tearcë, Jegunovcë, Bogovinë, 

Zhelinë, Bërvenicë, me të cilën do të përfshihen 20 fshatra 

Grupi qëllimor: Gratë nga vendet rurale dhe suburbane të cilat i takojnë grupeve të 

margjinalizuara dhe grupeve të pambrojtura 

Aktivitet:  

- Punëtori edukativo-informative per ngitjen e vetëdijes te gratë për nevojën e 

kontroleve të regullta preventive 

- Ligjerata nga ekspert (mjek ,diskutim dhe mundësi për tu parashtruar pyetje dhe 

shkëmbim mendimesh) 

- Distribuim i materialit informativ broshura dhe postera Donator: OSBE 

Qëllimi: Të ngritet vetëdija tek gratë për kontrolat e regullta preventive. Përmirsimi i 

shëndetit tek gratë dhe zvoglimi i nivelit të vdekshmërise tek gratë. Ritja e numrit të 

sëmundjeve të hershme të zbuluara tek gratë sic është kanceri. Tejkalimi i 

praktikave tradicionale tek gratë për vizita jo të regullta mjekësore.  

 

 

34. Projekt: Dalloni dhunën familjare 

Vendi: Komuna e Tetovës (qyteti dhe fshati Sellcë), Komuna Jegunovc 

(f.Jegunovcë, Shemshovë,Vratnicë) Komuna Zhelinë (f.Zhelinë dhe f. Trebosh)  

Grupi qëllimor: Qytetarët 

Aktivitet:  

- Mbajtja e tribunave ne fshatrat e rethinës të Tetovës  

- Pregaditja,publikimi dhe distribuimi i materialit informativ Tv debate në 

gjuhën maqedone dhe gjuhën shqipe 

- Formimi i trupit koordinues në nivel lokal për preventivë nga dhuna në familje  

- Donator: UNFPA 

Qëllimi: Të ngritet vetëdija tek qytetarët në luftë për mbrojtjen e të drejtave të tyre 

Ngritja e vetbesimit tek gratë dhe inkurajimi i tyre që të paraqesin rastet e dhunës. 

Rritja e bashkpunimi ndërmjet institucioneve lokale dhe sektorit civil në dhënjen e 

shërbimeve në rastet e dhunës në familje. Informimi i opinionit më gjërë për shërbimet 

që i ofron Qendra për ndihmë juridike në Tetovë dhe mënyrat e përfitimit të 

shërbimeve. 

 

 

35. Projekt: Trupi koordinues në nivel lokal 

Vendi: Komuna e Tetovës (qyteti,f.Veshallë dhe f.Recicë e Madhe) Komuna 

Jegunovcë (f.Jegunovcë,Rogacevë) Komuna Zhelinës (f.Zhelinë dhe f. Strimnicë) 

Komuna Tearcë (f.Tearcë dhe f.Nerasht). 

Grupi qëllimor: banorët nga rajoni ku impplementohet projekti (urban dhe rural) të cilat 

janë viktima potencial të dhunës në familje dhe opinioni më gjërë. 

Lider të Komunave, kryerës të funksioneve publike,lider fetarë dhe OJQ lokale. 
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Aktivitet:  

- Zgjerimi i trupit koordinativ të formuar në nivel lokal për preventivë nga dhuna në 

           familje,takimet të regullta dhe ndjekja e gjendjes. 

- Nënshkrimi i memorandumit për bashkpunim me Komunën e Tearcës 

- Vlersimi i gjendjes në pjesën e dhunës në familje në të gjitha Komunat të 

prekura me projektin me anë të hulumtimit për të vrejtur nivelin isë për dukurinë 

e dhunes në familje 

- Organizimi dhe mbajtja e tribunave informative-edukative në vendet urbane dhe 

rurale të komunave të përfshira në projekt 

- Organizimi dhe mbajtja e forumeve me liderët e Komunave,kryerës të 

detyrave,lider fetarë të përfshirë në Komunat e projektit 

- Publikim dhe distribuimi i materialit informativ (broshura dhe postera)  

- Prezentimi i rezultateve nga aktivitetet e projektit  

- Trajnim për mediumet  

- Trajnim për OJQ-të  

Donator: UNFPA 

Periudha kohore: 16 muaj 

Qëllimi: ngritja e vetëdijes tek qytetarët për ndryshimin e qëbdrimeve të tyre rreth 

dhunës në familje (zvoglimi i numrit të viktimave të dhunës në familje dhe 

preventiva) 

Qëllimet specifike të projektit: ngritja e vetëdijes tek qytetarët dhe njohja e tyre me 

dukurinë e dhunës në familje, ngritja e vetbesimit të qytetarëve dhe të inkurajohen që të 

paraqesin rastet e dhunës në familje, senzibisimi i liderëve të Komunave kryerës të 

funksioneve publike, përforcimi i trupit koordinues të formuar dhe intensivi i 

bashkpunimit ndërmjet instuticioneve lokale dhe sektorit civil në dhënijen e shërbimeve 

për rastet e dhunës në familje, informimi i opinionit më gjërë për problemin e dhunës në 

familje dhe shërbimet që ofron QNJ Tetovë dhe mënyrat e marje së shërbimeve. 

 

 

36. Projekt: Dera e hapur – ndihmë juridike 

Vendi: Komuna e Tetovës, Tearcë, Jegunovcë, Bogovinë 

Grupi qëllimor: të gjithë qytetarët të cilët janë viktima potencial të dhunës në familje. 

Shfrytëzues primarë janë viktimat e dhunës në familje të cilët janë në pozitë të rëndë 

ekonoimike dhe sociale 

Aktivitet:  

- Organizimi dhe mbajtja e takimeve direkte me përfaqësues nga njësitë e 

vetqeverisjes lokale ku implementohen aktivitete e projektit 

- Përgaditja dhe publikimi i materialit informativ për aktualizim e qendrës -

pregaditja e formularit fillestarë dhe lista evaluative dhe plotësimi i tyre  

- Takimi me OJQ lokale dhe formimi i rjetë sjoformale të cilët ofrojn ndihmë për 

viktimat e dhunës në familje 

- Distribiumi i materialit informativ 

- Përpunimi i ankesave ,propozime,kërkesa dhe të dhëna tjera deri tek 
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institucionet përkatëse dhe përfaqësimi në Gjykatë nga ana e Avokatit 

Donator: UNIFEM 

Periudha kohore: nga 15 Prill deri 1 .1. 2011 

Qëllimi: të përforcohet gjendja e Qendrës për ndihmë juridike për viktimat e dhunës në 

familje, në shoqëri si organizat qytetare e cila punon për preventivë dhe mbojtje të 

viktimave nga dhuna në familje dhe zvoglimi i dhunës si e keqe e shoqërisë. Aktivitete e 

projektit do të ndihmojnë për përmirsimin e sistemit për ndihmë juridike të viktimave të 

dhunës në familje me mundësimin për qasje më të madhe të viktimave deri në qendër. 

 

 

37. Projekti: Mësimi i hershëm dhe Standardet për zhvillim 

Vendi: Komuna e Tetovës dhe Komuna e Tearcës 

Grupi qëllimor: gra, fëmijë dhe familje rome te marginalizuara nga Tetova dhe Tearca 

Aktivitetet:  

- Edukim në pajtueshmëri me standardet për zhvillim të hershëm mësimorë të 

fëmijëve të moshës prej 0-6 vjec të cilët i takojnë vendeve të margjinalizuara 

rurale dhe suburbane, dh të cilët nuk kanë mundësi për edukim parashkollorë, 

punë me prindërit, ndihmë për nënat për shkrim-lexim dhe rritje të aftësive të tyre 

për nevojat e jetës së përditshme. 

Donatorë: Unicef 

Periudha kohore: 02.2011-31.01.2012 

Qëllimi i projektit: Sigurimi i mundësive për gratë, fëmijët dhe familjet për qasje më të 

mirë deri tek shërbimet socijale 

Rezulltati i arritur: Mundësi dhe qasje të përmisuara ndaj shërbimeve socijale për 

fëmijët, gratë dhe familjet, direkt të përfshira shtresat më të prekura në regjionin e 

Tetovës, këshilla për 1200 shfrytëzues, sigurimi i ndihmës juridike për familjet të cilët 

kanë nevojë për qasje te shërbimet socijale, e realizuar bashkëpunimi direkt me 

institucionet të cilat ofrojnë shërbime socijale në Tetovë dhe komunar përreth. 

 

 

    38. Projekti: Aktivitete joformale për Zhvillimin e hershëm fëmijëror    

për fëmijët më pak të prekur 

Vendi: Komuna e Tetovës dhe komuna e Tearcës 

Grupi qëllimor: gra, fëmijë dhe familje rome te marginalizuara nga Tetova dhe Tearca 

Aktivitete: edukim në pajtueshmëri me standardet për zhvillim të hershëm mësimorë të 

fëmijëve të moshës prej 0-6 vjec të cilët i takojnë vendeve të margjinalizuara rurale dhe 

suburbane, dhe të cilët nuk kanë mundësi për edukim parashkollorë, punë me prindërit, 

ndihmë për nënat për shkrim-lexim dhe rritje të aftësive të tyre për nevojat e jetës së 

përditshme. 

Donatorë: Unicef 

Periudha kohore: 15.02.2012 – 15.01. 2013  

Qëllimi i projektit: Sigurimi i mundësive për gratë, fëmijët dhe familjet për qasje më të 

mirë deri tek shërbimet socijale. 
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Rezulltati i arritur: Mundësi dhe qasje të përmisuara ndaj shërbimeve socijale për 

fëmijët, gratë dhe familjet, direkt të përfshira shtresat më të prekura në regjionin e 

Tetovës, këshilla për 1200 shfrytëzues, sigurimi i ndihmës juridike për familjet të cilët 

kanë nevojë për qasje te shërbimet socijale, e realizuar bashkëpunimi direkt me 

institucionet të cilat ofrojnë shërbime socijale në Tetovë dhe komunar përreth. 

 

 

39. Projekti:Përmirsimi i punësimit të grave nga bashkësitë etnike , nëpërmjet 

profilimit-vlerësimit, programeve për trajnim dhe këshillave për punë 

Vendi:Komuna e Tetovës dhe komuna e Tearcës 

Grupi qëllimor: gra nga bashkësitë etnike (Shqiptare) nga Tetova dhe Tearca 

Aktivitete:  

- Organizim dhe mbajtje të kurseve trajnuese pa pagesë për: pastrim të shtëpive 

dhe mbajtje të higjienës, kompjuterë, parukeri, gatim, rrobaqepsi dhe qëndisje.  

- Organizim dhe mbajtje të trajnimeve për biznes plan. 

Donatorë: Unioni Europian 

Partnerë në projekt: Internationaler Bund, Organizata e grave turke Derja, shoqata 

qytetare IRHOM Topana. 

Periudha kohore: Dhjetor 2012-Prill 2014 

Qëllimet  e projektit: Të trajnohen gratë të papunsuara nga bashkësitë etnike , të 

bisedohet për kycjen e tyre në tregun e punës, të përkrahen gratë për vetëpunësim dhe 

hapjen e bizneseve të vogla, të ngritet vetëdija për nevojën e punësimit të numrit më të 

madh të grave. 

Rezulltati I arritur:  

 Qendra dhe trajnime për gra të udhëhequra me sukses, kurse të mbaruara 

individuale për trajnime profesionale dhe  programe për përkrahje educative, reth 

100 gra me sukses I kanë mbaruar trajnimet për biznis plan, 180 gra me sukses 

kanë marrë pjesë në programën për përkrahje educative, gra të motivuara për 

kycjen në tregun e punës, aftësi të përmisuara , njohuri dhe aktivitete të 

organizatave partnere. 

 

 

40. Projekti: Rritja e qasjes deri tek Zhvillimi I hershëm fëmijëror për fëmijët dhe 

familjet rome të margjinalizuara 

 

Vendi: Komuna e Tetovës 

Grupi qëllimor: gra, fëmijë dhe familje rome te marginalizuara nga Komuna e Tetovës 

Aktivitete: 

- Aktivitete për prindër më të mirë me qëllim prindërve tu sigurohen informatat e 

nevojshme për karakteristikat dhe etapet për zhvillimin e fëmijëve dhe mënyrat 

se si të stimulohet zhvillimi i hershëm për fëmijët nga mosha 0-3 vjecare. 
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- Edukim në pajtueshmëri me Standardet për zhvillim të hershëm fëmijëror të 

moshë sprej 0-6 vjecare të cilët I përkasin vendeve të margjinalizuara, rurale dhe 

suburbane, dhe të cilët nuk kanë mundësi për edukim parashkollorë. 

- Ndihmë nënëave për shkrim-lexim dhe rritje te aftësive dhe njohurive të tyre për 

nevojat e jetës së përditshme. 

- Lobim deri tek bashkësitë locale dhe komunat për hapjen e Qendrave të reja për 

zhvillim fëmijëror dhe mbështetja e tyre financiare për qendrat egzistuese të 

ZHHF. 

Periudha kohore:Dhjetor 2013 në vazhdimësi 

Donator: Unicef 

Qëllimi i projektit: Të përkrahë bashkësitë rome rurale dhe të margjinalizuara në 

komunën e Tetovës në organizim të qendrave për zhvillim të hershëm fëmijëror të 

përkrahura nga Komuna. 

Rezulltati i arritur: 

 Rritja e numrit të shërbimeve për zhvilim të hershëm fëmijëror dhe qendra të 

hapura në vendet e margjinalizuara rurale rome yë hapura nga komunat dhe 

firmat private. 

 Përkrahje të bashkësive lokale në vendosjen e praktikave për mobilizim social të 

bashkësive me qëllim të identifikimit të grupeve më të prekura të fëmijëve dhe 

familjeve. 

 Prkrahje të bashkësive locale në organizim të aktiviteteve lidhur me ZHHF 

 Përkrahje të bashkësive locale në lehtësimin e qasjes ndaj shërbimeve primare 

(shëndetësi, arsim, mbrohtje socijale) nëpërmjet vendosjes së mehanizmave për 

bashkëpunim me institucionet 

 Përdorimin e Standardeve për zhvillim të hershëm fëmijëror si bazë në 

implementimin e aktiviteteve me fëmijët dhe monitoring të arritjes së tyre.  

 

 

   41. Emri i projektit: Aksion qytetar për barazi gjinore 

Vendi: Komuna e Tetovës 

Grupi qëllimor: Përfaqësues të Këshillit të komunës, administrata dhe anëtarët e 

Këshillit për mundësi të barabarta të grave dhe burrave, shoqata qytetare, qytetarët e 

komunës dhe publiku I gjërë 

Aktivitete: 

- Përgatitja dhe botimi I posterit dhe banerit dhe distribuimi 

- Organizimi dhe mbajtja e një conference për shtyp 

- Organizimi dhe realizimi i hulumtimit 

- Përpilimi i pyetësorëve dhe analiza e rezultateve të fituara 

- Përgatitja, përkthimi dhe botimi i publikimit me rezultatet e fituara 

- Organizimi i takimit me kryetaren e komunës së Tetovës 

- Mbajtja e tribinave publike në bashkësitë urbane 

- Formimi i grupës së punës dhe përpilimi i draft verzionit të Planit Lokal të 

Veprimit për barazinë gjinore 
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- Organizimi dhe mbajtja e debatës për prezentimin e draft verzionit të planit Lokal 

Aksional për barazinë gjinore  

- Prezentimi i planit Lokal të Veprimit për barazinë gjinore në Seancën e Këshillit 

të komunës së Tetovës dhe miratimi i tij 

- Nënshkrimi i Memorandumit për bashkëpunim me komunën dhe Këshillim për 

mundësi të barabarta për implementimin e planit Lokal të Veprimit për barazinë 

gjinore 

Kohëzgjatja: 20.01.2015 – 20.05.2016 (16 muaj) 

Donator: USAID dhe FIOOM 

Qëllimi: Informimi i qytetarëve për të drejtat gjinore dhe përfshirja e tyre në krijimin e 

politikave për barazinë gjinore në nivel lokal 

Qëllime afatshkurte: 

 Përfitimi dhe shpërndarja e informacioneve për qëndrimet momentale në lidhje 

me barazinë gjinore dhe njohuritë e qytetarëve dhe anëtarët e këshillit, KMB dhe 

shoqatave qytetare me të drejtat gjinore dhe politikat 

 Zhvillim i bashkëppunimit me komunën e Tetovës dhe aktivizimin e Komisionit 

ekzistues për mundësi të barabarta KMB në kornizë të Këshillit të komunës së 

Tetovës 

 Informimi i qytetarëve për të drejtat gjinore dhe konsultime me qytetarë për 

mbledhjen e propozimeve, komenteve dhe mendimeve në lidhje me pyetjen për 

barazine gjinore në komunë 

 Pjesëmarrja e qytetarëve në procesin e krijimit të planit lokal të veprimit për 

barazinë gjinore 

Rezultatet e pritura: 

 Realizim i hulumtimit për qëndrimet momentale dhe gjendjet në lidhje me 

barazinë gjinore dhe njohurinë e qytetarëve,  shoqatave të qytetarëve dhe 

anëtarëve të këshillit dhe KMB me të drejtat gjinore dhe politikat për barazinë 

gjinore 

 Botimi dhe shpërndarja e publikimit me rezultatet nga hulumtimi i realizuar 

 Bashkëpunim i realizuar me komunën e Tetovës dhe përmirësimi i aktiviteteve të 

anëtarëve të Komisionit ekzistues për mundësi të barabarta KMB në kuadër të 

Këshillit të komunës së Tetovës 

 Përhapje e informimit të qytetarëve për të drejtat gjinore, komunikim i realizuar 

me qytetarët dhe mbledhje e propozimeve, komenteve dhe mendimeve dhe 

krijimi i prioriteteve në lidhje me pyetjen për barazine gjinore në komunë 

 Grupë pune e formuar për përpilimin  e planit Lokal të Veprimit për barazinë 

gjinore 

 Plan Lokal Aksional i përgatitur për barazine gjinore për tri vitet e arrdhshme me 

pjesëmarrjen e qytetarëve 
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42. Emri i projektit: Qendra për zanate tradicionale ”Çarshija e vjeter 

shkupjane’’ Revitalizimi i aftësive të thirrjes 

Lokacioni: Shkup dhe Tetovë 

Aktivitete: 

- Formimi i punishtes për thurrje (Montimi i vegëve për thurrje, Pajisja e 

brendshme e punishtes) 

- Organizimi i trajnimeve për thurrje dhe aftësi biznesi (Selektimi i kandidateve, 

Pergatitja e programit arsimorë, Realizimi i trajnimeve teorike dhe praktike për 

thurrje dhe arritja e aftësive të biznesit, Përfshirja e dizajnerit për dizejnimin e 

modeleve inovative) 

- Aktivitete promotive (Mediative- Aktivitete promovues-intervistë dhe shfaqje, 

mediat e shtypura, televizion, radio, prezantime promovuese për fëmijët dhe të 

rinjtë, ngjarje përfundimtare dhe shpërndarrja e çertifikatave për arritje) 

Kohëzgjatja: Korrik, Gusht, Shtator 2015 

Donator: Ministria për kulturë e RM 

Qëllimi: Revitalizimi i aftësive të thurrjes në Çarshinë e vjetër të Shkupit përmes 

promovimit të thurrjes tradicionale, si perspektivë për ruajtjen e vlerave tradicionale dhe 

zhvillimit të kulturave të reja industriale 

Qëllime specifike: 

1. Përmirësimi i kapaciteteve të "Qendrës për zanate tradicionale në Qytetin e 

Vjetër të Shkupit", duke krijuar një puntori për thurje. 

2. Rritjen e njohurive të zanateve tradicionale në mesin e të rinjve dhe 

shpërndarjen e saj përmes përdorimit të thurrjes si një shembull pozitiv dhe 

model pilot 

3. Përmirësimi i vizibilitetit dhe perspektivës së zanateve tradicionale në komunitet 

Rezultatet e pritura: 

 Punishte e formuar për thi   rrje 

 Trajnime të organizuara për thurrje dhe arritja e biznes aftësive dhe trajnimi i 8 

kandidatëve 

 Aktivitete promotive të realizuara (paraqitjet në TV, radio dhe 2 intervista në 

mediumin e shkruar, 2 prezantime të zanateve para fëmijëve dhe të rinjve rreth 

50-100 fëmijët dhe të rinjë do të mësojnë në lidhje me bazat e zanateve 

tradicionale - thurrje, një ngjarje promotive për shpërndarrjen e certifikatave të të 

trajnuarve) 

 

 

43. Emri i projektit: Puna e dobishme komunale- Përmirësimi i aftësive për punë 

të të papunëve romë dhe kategori të tjera personash në rrezik nga përjashtimi 

social në komunën e Tetovës 

Vendi: Komuna e Tetovës 

Grupa e targetuar: më së paku 125 banorë të komunës së Tetovës (gra, fëmijë dhe të 

moshuar), 25 romë të moshuar dhe afërsisht 100 anëtarë të familjeve të tyre  

Aktivitete: 
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- Pjesëmarrja në shpërndarjen e informacionit në lidhje me projektin, veçanërisht 

për konkursin për ata që do të punojnë për parandalimin e dhunës në familje 

- Ndihmë në përgatitjen e biografive të kandidateve të interesuar 

- Sigurimi i materijaleve të nevojshme për informimin e popullsisë (broshura, 

poster etj.) 

- Trajnim për personat që punojnë në parandalimin e dhunës në familje 

- Ndjekje e punës së tyre 

- Bashkëpunim dhe informim te komuna 

Periudha kohore: Maj-Nëntor 2015 

Bartës: Komuna e Tetovës 

Partner: Shoqata për zhvillim demokrat të Romëve - SONCE Tetovë dhe Shoqata 

Forumi i Gruas Tetovë 

Donator: UNDP 

Qëllimi i projektit: aktivizimi i punës së 10 personave të papunë nga nacionaliteti Rom 

dhe personat e tjerë në rrezik nga përjashtimi social me qëllim përfitimin e aftësive të 

punës dhe ndihmë popullsisë lokale 

Qëllime specifike:  

- Mbështetje në kujdesin e 25 të  moshuarve Romë nga lagjet rome në komunën e 

Tetovës 

- Ngritja e vetëdijës së popullsisë (125 persona mbi të gjitha gra dhe vajza dhe 

persona të moshuar) për problemin e dhunës ne familje me qëllim ndalimin e të 

njejtës dhe motivimi për raportimin adekuat dhe përfitimi i ndihmës dhe 

mbështetjes nga institucionet 

Rezultatet:  

 Potenciale të zmadhuara për punësimin e 10 personave të përfshirë në 

programin për përvetësimin e aftësive të punës. Gjithashtu, edhe gjithë 

bashkësia do të ketë interes nga realizimi i këtij program 

 Përmirësimi i nivelit të njohurive te përdoruesit e fundit për problemin me dhunën 

në familje, elementet e saj, për institucionet te të cilat një person mund të 

adresohet, për mundësitë për punësim që ekzistojnë në shtet etj. 

 

 

44. Emri i projektit: MAK/2014-10-15- Definimi dhe pilotimi i një qasje të integruar 

për mbrojtjen e drejtpërdrejtë të viktimave të dhunës në familje të ofruara nga 

organizatat e shoqërisë civile 

Vendi: Shkup dhe Tetovë 

Grupa e targetuar: Shoqata të cilat ofrojnë lloj të ndryshëm të shërbimeve të grave 

viktima nga dhuna në familje 

Aktivitetet: 

- Vlerësimi i përmbushjes së standardeve minimale të përgjithshme dhe të 

specializuara për mbrojtjen adekuate të grave viktima të dhunës në familje 

Kohëzgjatja: 3 muaj 2015 (Gusht, Shtator, Tetorë) 

Bartës: HERA- Health Education and Research Association 



         Projekte – Shoqata Forumi Gruas Tetovë                                                     20 

 

Partnerë: Shoqata Forumi I Gruas Tetovë, Qendra e krizës ‘’Shpresa’’, Këshilli 

Nacional për barazinë gjinore, Organizata e grave të qytetit të Shkupit 

Donator: UN WOMEN 

Qëllimi i projektit: Përmirësimi i qasjes deri te shërbimet kualitative dhe të 

standardizuara për mbështetjen për viktimat e dhunës në familje përmes pilotimit të 

qasjes së integruar deri te shërbimet direkte për mbështetje të bazuar në standarde 

minimale të cilat organizatat qytetare që ofrojnë shërbime të specializuara për mbrojtjen 

e viktimave nga dhuna në familje duhet t’i plotësojnë. 

 

 

45. Emri i projektit: Përfaqësimi për sigurimin e qëndrueshmërisë të shërbimeve 

të specializuara për viktimat e dhunës në familje në territorin e Republikës së 

Maqedonisë. 

Vendi: tre rajone, i Shkupit, i Pollogut dhe i Vardarit   

Aktivitetet: 

Kohëzgjatja: 15.07.2015 deri 15.05.2016 

Bartës: Rrejti nacional kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje   

Partner: Forumi i Gruas Tetovë, Organizata e grave të qytetit të Shkupit, Organizata e 

grave të komunës Sveti Nikole, Qendra NADEZH dhe HERA  

Donator: USAID dhe FIOOM  

Qëllimi: akcion i koordinuar i shoqatave të grave për çështje të dhunës gjinore dhe 

dhunës familjare, në drejtim të krijimit të politikave efektive, shërbime të përmirësuara 

dhe ngritje të vetëdijes në nivel institucional publik.   

Qëllime afatshkurta: 

- Fuqizim i kapaciteteve të brendshme të rrjetit për përfaqësim më efektiv për 

avancim i politikave dhe sigurim të shërbimeve të qëndrueshme për viktimat e 

dhunës në familje. 

- Realizim i bashkëpunimit ndërmjet shoqatave qytetare dhe vetqeverisjes lokale 

në nivel rajonal. 

- Ngritje e vetëdijes tek popullësia në përgjithësi për ekzistimin e formave të 

ndryshme të ndryhme të dhunës mbi gratë dhe dhunës familjare.  

 

 

46. Emri i projektit: Me fuqizim ekonomik deri tek barazia gjinore 

Vendi: Maqedoni – komuna e Tetovës (Qyteti i Tetovës, f. Sellcë, f. Shipkovicë) 

Kosovë – Komuna e Prizrenit  

Grupi qëllimor: gra të papunësuara për afat të gjatë kohor në qytetin e Tetovës, Gra të 

papunësuara nga mejedise rurale: Sellcë, Shipkovicë dhe Jagunovcë (Rogaçevë) –

Përfaqësues të komunave Tetovë dhe Jegunovcë  

Аktivitete: 

- Fokus grupe me gra të margjinalizuara dhe të papunësuara për afat të gjatë 

kohor nga komunat e Tetovës dhe Jagunovcës.  
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- Formim i grupeve të grave jo aktive në tregun e punës për ato të cilat duan të 

puonojnë.  

- Zhvillim i programit për fuqizim ekonomik të grave nga formimi i grupit   

- Organizim dhe mbajtje e trajnimeve për fuqizim ekonomik  

- Takime me përfaqësues nga komunat e Tetovës dhe Jagunovcës  

- Vizitë punuese në Prizren, Kosovë me shoqatat e përbashkëta 

- Konferencë në temë: Fuqizimi ekonomik tek gratë  

Kohëzgjatja: Janar 2016 – Qershor 2016 (6 muaj) 

Partner: Shoqata Dora e Artë – Tetovë dhe Shoqata e biznismenëve dhe artizanateve 

në Prizren  

Donator: Akcija Zdruzhenska nëpërmjet Komisionot Evropian  

Qëllim: Promovim i fuqizimit ekonomik tek gratë në nivel lokal si fakoe për përmirësimin 

e barazisë gjinore  

Qëllime afatshkurtra: 

- Të vërtetohen faktorët kryesor të vilët ndikojnë negativisht në pjesmarrjen e ulët 

të grave nga kategoritë e prekshme në tregun e punës  

- Të lehtësohet qasja e grave nga kategorite e prekshme në tregun e punës  

- Të vendoset bashkëpunim me organizata të përbashkëta nga Kosova, 

shkëmbim të përvojave, praktikave dhe zgjidhjeve.  

Rezultate:Vlersim i zbatuar të barierave të cilat ndikojnë në pjesmarrjen e ulët të grave 

nga kategoritë e prekshme në tregun e punës nga komuna e Tetovës (f. Sellcë, f. 

Shipkovicë) dhe komuna e Jagunovcës (f. Jagnuovcë)  

 Të trajnuara dhe të këshilluara 20 gra nga grupe të margjinalizuara dhe të 

papunësuara për afat të gjatë kohor nga komuna e Tetovës (f. Sellcë, f. 

Shipkovicë) dhe komuna e Jagunovcës (f. Jagnuovcë) për kyçje në tregun e 

punës.  

 Vendosje të dialogut me qeveritë komunale nga Tetova dhe Jagunovcë në 

gjetjen e zgjidhjeve të mundura për problemin.  

 Shkëmbim përvojash dhe prakitka me organizata të ngjashme nga Kosova si 

dhe propozim zgjidhjesh. 

 

 

47. Emri i projektit: Fuqizimi ekonomik i grave nga rajoni i Pollogut nëpërmjet 

përfaqësimit dhe promovimit të të drejtave të tyre pronësore. 

Vendi: Rajoni i Pollogut, mjediset urbane me theks në mjediset rurale  

Grupi qëllimor: Gra nga rajoni i Pollogu me theks të veçantë tek gratë në viset rurale  

Aktivitete: 

- Zbatim, shpallje dhe promovim të hulumtimeve për gjendjen e të drejtave 

pronësre të grave në rajonin e Pollogut,  

- Organizim i  më së paku 6 debateve publike me veprues relevant (mediat, 

organet e gjyqësorit e tj, ) për të drejtat pronësore tek gratë.  

-  Organizim i më së paku 20 këllime lokale me theks tek gratë nga viset rurale për 

të drejtat e tyre pronësore  
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- Organizim i kampanjës publike (printim dhe shpërndarje të posterave dhe 

flaerave) 

- Vendosje e shërbimit për dhënie të ndihmës juridike për të drejtat pronësore tek 

gratë 

- Sigurim i ndihmës juridike falas (këshillim)  

- Organizim i së paku 30 mbledhjeve individuale dhe grupore me veprues lokal 

për përfitimin e mbështetjes së tyre për promovim të të drejtave ekonomike tek 

grave 

- Koordinim i vepruesve relevant në rrjet  

- Organizim i së paku 4 mbledhjeve koordinative të rrjetit me qëllim të shqyrtimit të 

gjendjes dhe propozimit të masave konkrete   

Kohëzgjatja: 22 muaj - 01.07.2016 – 31.05 2018   

Donator: Civica Mobilitas 

Qëllimi: Të kontribohet në fuqizimin ekonomik të grave nga rajoni i Pollogut  

Qëllimi specifik: Të nxitet të kontribohet drejt realizimit të të drejtave pronësore dhe 

trashëgimore tek gratë në rajonin e Pollogut   

Rezultate: 

 Vetëdije e ngritur tek gratë (dhe publiku më i gjërë) në rajonin e Pollogut për të 

drejtat e tyre pronësore dhe trashëgimore nëpërmjet debateve, këshillimeve dhe 

kampanjës publike  

 Realizim më i mirë i të drejtave pronësore dhe trashëgimore tek gratë në rajonin 

e Pollogut nëpërmjet shërbimit për ndihmë juridike.  

 Rrjet i formuar dhe i aktivizuar i vepruesve relevant në nivel lokal në fushën e 

promovimit të të drejtave pronësore tek gratë.  

 

 

48. Projekt: IRIS – Zhvillim i kreativitiet funksionar: Nga fjalë në akcion! 

Vendi: Belgjika, Maqedonia, Bullgaria, Estonia, Letonia 

Grupi qëllimor: Organizata që punojnë me të rinjtë 

Kohëzgjatja: Shkurt 2016 – Janar 2018  

Donator: Unioni Evropian nëpërmjet të rinjve në aksion  

Bartës i projektit: Tabora vzw, Belgjikë 

Partner: Erdena vzw Belgjikë, Leerwerplaats Garage vzw Belgjikë, Shoqata Forumi 

Gruas Tetovë, Caritas Sofia, Estonian Leader Union, Rigas Tehnical Universitate 

Qëllime: 

 Zhvillim i partneritetit strategjik ndërmjet organizatave që promovojnë inkluzion 

socijal të të rinjve nga kategoritë e prekshme.  

 Të gjenden, në bashkëpunim me të rinjtë, mënyra të ndryshme për zhvillim të 

krativitetit funksional, ashtu që të rinjtë do të mund ti shfrytëzojnë aftësitë e tyre 

potenciale për realizim të ëndrrave të tyre dhe lëvizjes drejt “nga fjalë në akcion”  

 Të shpërndahen praktika të mira ndërmjet organizateve të cilat të njejtat i 

praktikojnë në punën me të rinjtë  
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49. 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.    

 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.   

  

 

50.  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: 
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- 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 që përballen me dhunë mund t'i qasen një sistemi të koordinuar dhe 

shumë sektorial për të mbështetur shërbimet e mbështetjes së viktimave, si dhe një 

përgjigje, duke i dhënë përparësi mbrojtjes dhe përvojave të tyre në Tetovë. 

- Anëtarët e komunitetit marrin pjesë në punëtori dhe prezantime të projekteve, 

rritin vetëdijen e tyre për të drejtat e grave, e kuptojnë dhunën si shkelje të të 

drejtave të njeriut, shërbimeve dhe burimeve në dispozicion të viktimave 

- Ofruesit e shërbimeve punojnë së bashku për të përgatitur, zbatuar dhe ndjekur 

një strategji koordinuese mbështetëse shumë sektoriale me rekomandim në rritje 

për identifikimin e viktimave dhe ndjeshmërinë gjinore 

- Rritja e vetëdijësimit të publikut dhe fillimi i dialogut mbi dhunën në familje në 

rajonin e Tetovës përmes mediave të ndryshme 

Gratë dhe vajzat në rajonin e Tetovës tregojnë qëndrime të përmirësuara për të 

mbështetur viktimat e dhunës në familje, duke inkurajuar viktimat të kërkojnë ndihmë 

duke angazhuar pikëpamje që nuk tolerojnë dhunën ndaj grave dhe vajzave 

- 20 gra viktima të dhunës në familje demonstrojnë vetëbesim më të madh, besim 

dhe agjenci personale, marrin pjesë në punëtoritë personale dhe financiare të 

zhvillimit, mësojnë aftësitë personale në vendimmarrje, menaxhimin e konfliktit, 

komunikimin, barazinë gjinore; aftësitë sipërmarrëse; aftësitë profesionale dhe 

aftësitë personale financiare. 

- 20 gra viktima të dhunës në familje marrin mjete dhe njohuri për të zhvilluar dhe 

lehtësuar grupin e tyre mbështetës 

- 60 gra viktimat potenciale të dhunës në familje demonstrojnë vetëbesim më të 

madh, besim dhe agjenci personale, marrin pjesë në punëtoritë personale dhe 

financiare të zhvillimit, mësojnë aftësitë personale në vendimmarrje, menaxhimin 

e konfliktit, komunikimin, barazinë gjinore; aftësitë sipërmarrëse; aftësitë 

profesionale dhe aftësitë personale financiare. 

 

 

51. 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, Кonsaltingu 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.  

52. Emri i projektit: Përgjegjshmëria sociale për barazinë gjinore 

Vendi: Tetovë dhe fshati Shipkovicë 

Koha e realizimit: janar 2018 - janar 2020 

Grupi i qëllimit: personat e papunë nga vendbanimet e qytetit të Tetovës (vendbanimi 

Cetinska dhe Vardarska) fshati Shipkovicë 

Qëllimi i projektit: Përgjegjshmëria sociale për barazi gjinore po zbatohet në komunën 

e Tetovës në vendbanimin e lagjeve Cetinska, Vardarska dhe fshati Shipkovicë me 

qëllim të forcimit të kapaciteteve për përfshirjen e komunitetit lokal në zbatimin e 

metodologjive të llogaridhënies sociale 

Objektivat specifike: 

- Monitorimi dhe vlerësimi i komunitetit në planifikimin dhe zbatimin e tre masave 

aktive të përzgjedhura të punësimit (Vetëpunësimi, Shërbimet e Punësimit dhe 

Punësimit në Maqedoni të Agjensionit për punësim)  për 2017 dhe 2018 

- Avokimi me qëllim të promovimit të barazisë gjinore në planifikimin dhe zbatimin 

e masave, bazuar në gjetjet dhe rekomandimet e mbledhura nga komuniteti 

Donator: BE përmes Akcija Zdruzhenska dhe Shoqata ESE 

Aktivitetet:  

-  Hartimi i institucioneve relevante lokale dhe nacionale dhe komuniteteve në 

vendet e përzgjedhura 

- Zbatimi i një studimi në mesin e anëtarëve të komunitetit, nga të cilat 200 në vitin 

e parë dhe 200 në vitin e dytë. 
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- Organizimi i dy fokus grupeve me 13 anëtarë të komunitetit, një në vitin e parë 

dhe një në vitin e dytë 

- Organizimi i dy takimeve për vlerësim me 20 anëtarë të komunitetit, një në vitin e 

parë dhe një në vitin e dytë 

- Organizimi i 8 seminareve edukative me 25 anëtarë të komunitetit, 4 gjatë vitit të 

parë dhe 4 gjatë vitit të dytë 

- Organizimi dhe paraqitja e analizave të dy debateve publike me 20 aktorë lokalë, 

një në vitin e parë dhe një gjatë vitit të dytë 

Rezultatet:  

- Identifikimi i palëve të interesuara relevante nga institucionet vendore dhe 

kombëtare, si dhe lokalitetet dhe komunitetet 

- Reagime mbi zbatimin e masave të punësimit të zgjedhura të siguruara nga 400 

anëtarë të komunitetit për dy vite me radhë (2017 dhe 2018) 

- Informacion cilësor për zbatimin e masave të punësimit të përzgjedhura të 

ofruara nga 26 anëtarë të komunitetit për dy vite me radhë (2017 dhe 2018) 

- Analizat e konfirmuara nga 40 anëtarë të komunitetit për dy vjet rradhazi (2017 

dhe 2018) 

- Vlerësimet e përmbledhura për zbatimin e masave të punësimit të përzgjedhura 

janë përgatitur për dy vite rresht (2017 dhe 2018) 

- Të mobilizuar, forcuar dhe aktivisht të përfshirë në aktivitetet e avokimit të 400 

anëtarëve të komunitetit 

- Përpilim dhe analizë e rekomandimeve nga komuniteti 

 

53. Përmirësimi i zërit të qytetarëve, posaqërisht zërit i grave në procesin 

sjelljes së vendimeve në nivel lokal 

Vendi: Rajoni i Tetovës 

Koha e realizimit: Shkurt 2018 – shkurt 2021 

Grupi i qëllimit: Përfaqësues të komunës së Tetovës si komunë urbane dhe komunat 

Jegunovcë, Bogovinë, Tearcë, Bërvenicë, Zhelinë si komuna rurale  përfaqësues nga 

bashkësitë urbane dhe rurale dhe kordinatorët për mundësi të barabarta në komunë.   

Qëllimi i projektit: Të rritet vetëdijesimi tek qytetarët, posaqërisht tek gratë, për të 

drejtat e tyre dhe nevojën për demokraci participative për të siguruar qeverisje më të 

mirë dhe zhvillim të bashkësisë. 
Donator: Projekt i USAID  - it për pjesëmarrje qytetare 

Aktivitetet: 

- Pres konferencë për lajmërim të projektit; 

- Hulumtim me përfaqësues të komunave urbane dhe rurale  dhe qytetarë;  

- Video promotive për projektin; 

- Takime informative me 150 gra nga viset rurale dhe urbane të bashkësive lokale 

(komuna e Tetovës si komunë urbane dhe komunat Jegunovcë,  Bogovinë, 

Tearcë, Bërvenicë, Zhelinë si komuna rurale); 
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- Trajnime për krijimin e kapaciteteve për përfaqësues të komunave, bashkësi 

lokale, kordinatorë për mundësi të barabarta dhe aktiviste; 

- 21 kampanjë rrugore në komunën e Tetovës dhe në 5 komunat e rajonit të 

Tetovës ; 

- Punë me 7 grupe pune për mundësi të barabarta; 

- 7 tryeza të rrumbullakëta me qytetarë, gra, përfaqësues të komunave të targetuara 

dhe media  

- 6 mbledhje me bashkësitë urbane dhe rurale    

- Konferencë përfundimtare për prezentim të konkluzioneve të projektit 

Rezultatet:  

 Rritja e vetëdijesimit tek bashkësitë lokale, posaqërisht tek gratë, në rajonin e 

Tetovës për atë se si duhet të kyçen në procesin e sjelljes së vendimeve në nivel 

lokal; 

 Implementim i hulumtimit për situatën faktike gjendjen dhe pjesëmarrjen  e 

qytetarëve në procesin e sjelljes së vendimeve në nivel lokal 

Aktiviste të trajnuara, kordinatorë  për mundësi të barabarta, përfaqësues të 

komunave, përfaqësues të bashkësive lokale urbane dhe rurale nëpërmjet 

trajnimeve për krijimin e kapaciteteve për gjininë, format e pjesëmarrjes qytetare, 

proceset e vendimeve  lokale dhe komunikim me qytetarët. 

 


