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Përmbajtja: 
 

• Për Shoqatën Forumi Gruas – Tetovë (FG) 
- Përshkrim i Shoqatës 
- Vizioni 
- Misioni 
- Qëllimi kryesor 
- Qëllimet strategjike dhe programet  

 
 

• Projektet e implementuara në vitin 2018 
• Shërbimet 
• Aktivitetet e FG në vitin  2018 
• Raporti finansiar për vitin 2018  
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SHOQATA FORUMI I GRUAS TETOVË 

 
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 Gruas - 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 viktimave të dhunës në familje në rajonin e Pollogut 
3. Përmirësimi i përfshirjes së qytetarëve në proceset vendimmarrëse në nivel lokal, 
posaqërisht të grave 
4. Zhvillimi institucional i Forumit të Gruas (forcimi i kapaciteteve të veta) 
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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) ekziston 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 rrethanat 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 privatësinë e vet 
dhe siguron ambient gjinor senzitiv. 
QNJ 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 Memorandumeve 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. 
 
 
 
 



RAPORTI VJETOR 2018 

 5 

PROJEKTET E IMPLEMENTUARA NË VITIN 2018 
 

 
"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) 
• 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   
Dontor: 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. 
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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. 
 

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 
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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. 
- 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 
 
 

Përmirësimi i zërit të qytetarëve, posaqërisht zërit të 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 
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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); 

- 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. 
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AKTIVITETET E FG NË VITIN 2018  
(pjesëmarrje në seminare punëtori, trajnime dhe konferenca) 

 
 
16 – 18.01.2018  
Pjesëmarrje e dy përfaqësueseve të Shoqatës Forumi i Gruas Tetovë, në konferencën 
përfundimtare të projektit të IRIS "Zhvillimi i krijimtarisë funksionale: Nga fjalët në 
veprime!" e cila është mbajtur në Bruksel - Belgjikë. 
 
20.03.2018 
Pjesëmarrje e përfaqësueses të Shoqatës Forumi i Gruas Tetovë, në konferencën e 
organizuar nga Komiteti i Helsinkit për të drejtat e njeriut të Republikës së Maqedonisë 
ku ishin të prezantuara hulumtimet dhe analizat e kryera mbi situatën e grave nga zonat 
rurale - Më shumë pengesa se sa  mundësi " e cila u mbajt në hotel ARKA në Shkup. 
 
26.03.2018 
Pjesëmarrje e  përfaqësueses të Shoqatës Forumi i Gruas Tetovë, në një trajnim njëditor 
për sipërmarrjen sociale në qendrën për kurse Fluent - Tetovë në kuadër të projektit 
"Mbështetje për zhvillimin e ndërmarrjeve sociale lokale" - financuar nga Ministria e 
Ekonomisë së  Republikës së Maqedonisë, dhe implementuar nga Shoqata Konekt. 
 
27.03.2018 
Pjesëmarrje e përfaqësueses të Shoqatës Forumi i Gruas Tetovë, në ngjarjen përmbyllëse 
të projektit "Avokimi i buxheteve lokale përfshirëse gjinore" më 27 mars 2018 në 
dhomën publike në Shkup. Qëllimi i këtij aktiviteti ishte të promovojë dhe të ndajë 
rezultatet dhe përvojat nga zbatimi i monitorimit të programimit dhe buxhetimit për 2018 
në Strumicë, Kavadar, Radovish dhe Karposh. 
 
30.03.2018 
Pjesëmarrje e përfaqësueses së Shoqatës Forumi i Gruas Tetovë, në punëtori të 
organizuar nga Qendra për Zhvillimin e Medias me titullin e punës "MRT dhe AVMU - 
Koncepti, misioni, statusi dhe ndikimi i publikut në punën e tyre", e cila u mbajt në hotel 
Romantik në Veles. 
 
03 – 04.04.2018 
Pjesëmarrje e  përfaqësueses të Shoqatës Forumi i Gruas Tetovë, në trajnim Përmirësimi i 
praktikave të qeverisjes së mirë të organizatave të shoqërisë civile të organizuar nga 
Fondacioni Instituti i shoqërisë së hapur të Maqedonisë dhe Projekti i USAID-it për 
pjesëmarrje qytetare, e cila u mbajt më 3 – 4  prill 2018 në hotel Porta, në Shkup. 
Trajnimi u organizua në një mënyrë interaktive me një kombinim prezantimesh dhe një 
qasjeje të llojit të seminarit. Koncepti i trajnimit mbështeti fuqimisht shkëmbimin e 
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përvojave dhe mësimit mes pjesëmarrësve, sepse të gjithë punojmë në të njëjtin kontekst. 
Gjithashtu, mirëpritjen dhe ndarjen e politikave dhe procedurave që organizatat qytetare 
që marrin pjesë si praktikë e mirë u inkurajuan gjatë gjithë punëtorisë. 
 
12.04.2018 – 13.04.2018 
Pjesëmarrje nga përfaqësuese të Shoqatës Forumi i Gruas Tetovë në punëtori mbi 
planifikimin strategjik të organizuar nga Fondacioni Shoqëria e Hapur e Maqedonisë dhe 
projekti i USAID-it për pjesëmarrje qytetare, e cili u zhvillua në hotelin Romantik në 
Veles. Kjo punëtori strategjike është pjesë e procesit të ndërtimit të kapaciteteve për 
grantistët e CEP dhe synon të mbështesë grantistët në përgatitjen ose rishikimin e Planit 
të tyre Strategjik dhe dokumenteve mbështetëse: Plani Vjetor i Punës dhe Plani i 
Ndërtimit të Kapaciteteve. Ky proces dhe rezultatet e tij janë të listuara në Marrëveshjen 
e Grantit të nënshkruar me CEP dhe do të zbatohet nga ekipi CEP dhe FOSM. 
 
24.04.2018 
Pjesëmarrje e përfaqësueseve të Shoqatës Forumi i Gruas Tetovë, në një aktivitet njëditor 
- Panairi i Karrierës për të promovuar punën e Shoqatës. Panairi u mbajt në Universitetin 
e Evropës Juglindore në Tetovë. 
 
24.04.2018 
Organizim i një takimi koordinues të rrjetit të aktorëve relevant vendorë si pjesë e 
projektit "Fuqizimi ekonomik i grave në rajonin e Pollogut përmes avokimit dhe 
promovimit të të drejtave të tyre të pronësisë" (OJQ-të që punojnë në barazinë gjinore 
dhe të drejtat e njeriut, ekspertë ligjorë, mediat, qeveria lokale, etj) për të nxitur 
mbështetje për promovimin e të drejtave pronësore të grave në rajonin e Pollogut. Takimi 
u organizua nga Shoqata Forumi i Gruas Tetovë ku fjalën e kishin drejtoresha ekzekutive 
e Shoqatës, Koordinatorja e Projektit dhe eksperti i cili ishte pjesë e projektit.  
Takimi u mbajt në sallën e konferencave të hotel Lirak në Tetovë. 
 
26.04.2018 
Pjesëmarrje nga përfaqësues të Shoqatës Forumi i Gruas Tetovë në një takim informues 
të organizuar nga Shoqata "Instituti i Zhvillimit të Komunitetit" - Tetovë dhe programi 
IME për prodhim organik që u mbajt në restorantin Paradox në Tetovë. 
 
08.05.2018 
Pjesëmarrje nga përfaqësuese e Shoqatës Forumi i Gruas Tetovë, në seminarin për 
planifikim strategjik që organizoi Fondacioni Shoqëria e Hapur e Maqedonisë dhe 
projekti i USAID-it, për pjesëmarrje qytetare i cili u mbajt në GEM Klub Menada në 
Shkup. 
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09.05.2018 – 10.05.2018 
Pjesëmarrje e përfaqësueseve të Shoqatës Forumi i Gruas Tetovë, në trajnim për 
menaxhim intern të organizatave. Ky trajnim është një aktivitet fillestar i një detyre më të 
gjerë, qëllimi kryesor i të cilave është rritja e qëndrueshmërisë së grantmarrësve të 
përzgjedhur të Projektit të USAID-it për pjesëmarrjen e qytetarëve përmes diversifikimit 
të donatorëve dhe mbështetjes së zonave zgjedhore. Aktivitetet u realizua nga shoqata 
maqedonase HORUS dhe partneri i tyre Katalist nga Serbia. 
 
10.05.2018 
Pjesëmarrje nga përfaqësues të Shoqatës Forumi i Gruas Tetovë, në një aktivitet 
promocional për projektin “WE MAKE”: Ndërmarrësia e Grave për Konkurencë", 
financuar nga Bashkimi Europian, Instrumenti i Ndihmës së Para-përfaqësimit (IPA), i 
mbajtur në  OJQ , Qendrën për bashkëpunim ballkanik - LOJA,  në Tetovë. 
 
12.05.2018 
Pjesëmarrja e një përfaqësuese të Shoqatës Forumi i Gruas Tetovë, në mbledhjen e 
informacionit Tetovë e organizuar nga Fondacioni Shoqëria e Hapur - Maqedoni dhe 
Evrotink - Qendra për strategji evropiane në kuadër të projektit “Aleanca Qytetare për 
Transparencë - Monitorimin e procesit të reformimit të administratës publike nga 
organizatat e shoqërisë civile”, për promovimin e thirrjes për dhënien e granteve për 
organizatat e shoqërisë civile për monitorimin e punës së institucioneve publike dhe 
cilësinë e shërbimeve publike në nivel lokal në hapësirat e komunës së Tetovës. 
 
14 – 16.05.2018 
Pjesëmarrja e një përfaqësuesi të Asociacionit të Punëtorive për integrimin gjinor të 
barabartë në BE - Ngritja e kapaciteteve të organizatave të grave organizuar nga Shoqata 
Rekator nga Shkupi që u mbajt në hotel Bistra në Mavrovë. 
 
14.05.2018.  
Shoqata Forumi i Gruas Tetovë, organizoi debat publik në  kuadër të projektit:  "Fuqizimi 
ekonomik i grave në rajonin e Pollogut përmes avokimit dhe promovimit të pronës së 
tyre" - financuar nga CIVICA Mobilitas në të cilën debat u mbajt fjalim nga drejtoresha 
ekzekutive e  Shoqatës Forumi Gruas, koordinatorja e projektit dhe ekspertët e angazhuar 
për projektin. Qëllimi i debatit ishte për të filluar diskutimin mbi pronën dhe trashëgiminë 
për të drejtat e grave në rajonin e Pollogut dhe u publikuan rezultatet e projektit. Debati 
publik u mbajt në hapësirat e Universitetit të Evropës Juglindore në Tetovë. 
 
22 – 23.05.2018 
Pjesëmarrje e një përfaqësuese të  Shoqatës Forumi i Gruas Tetovë,  në  konferencë 
rajonale mbi buxhetimin e përgjegjshëm gjinor: buxheti i barabartë - buxheti për gratë 
dhe burrat, organizuar nga zyra e Grave të OKB-së në Shkup në bashkëpunim me 
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Qeverinë, mbajtur më 22 - 23 maj 2018 në hotel Holiday Inn - Shkup. Të pranishëm ishin 
përfaqësues të ministrive të financave në rajon, përfaqësues nga ministritë e tjera, 
makineritë gjinore nacionale, si dhe përfaqësues të sektorit civil, të cilët kishin mundësi 
të diskutojnë krijimin e politikave përgjegjëse për çështjet gjinore dhe të ndajnë praktikat 
e mira për futjen e dimensionit gjinor në sektorët sektorialë politikat në nivel qendror dhe 
lokal. 
 
23.05.2018 
Pjesëmarrja e një përfaqësuese të  Shoqatës Forumi i Gruas Tetovë,  në  trajnim rreth 
menaxhimit financiar, procedurat dhe praktikat për parandalimin e konfliktit të interesave 
të organizuara nga  Fondacioni Shoqëria e Hapur e  Maqedonisë dhe Projekti i USAID- it 
për pjesëmarrje qytetare e mbajtur në TCC Grand Plaza në Shkup. 
 
03 – 05.06.2018 
Pjesëmarrje e përfaqësueses të Shoqatës Forumi i Gruas Tetovë në trajnimin dy ditor për 
ngritjen e kapaciteteve për përdorimin e procedurave të ankesave sipas Protokollit 
Fakultativ të CEDAW i cili u organizua nga Komiteti i Helsinkit në kuadër të projektit 
“Gratë kanë të drejta” i mbështetur nga UN Women dhe Unioni Evropian.  
Trajnimi u mbajt në hotel Sirius, Strumicë.  
 
08.06.2018 
Pjesëmarrja e përfaqësuesve të Shoqatës Forumi i Gruas Tetovë në promovimin e 
projektit të USAID-it për Pjesëmarrje e Qytetare. Qëllimi i ngjarjes ishte promovimi i 
granteve të reja të projektit. Ngjarja u mbajt në Hotel Kontinental në Shkup. 
 
08.06.2018 
Pjesëmarrje e përfaqësueses në vebinar të Shoqatës Forumi i Gruas Tetovë, për 
sipërmarrësit socialë të organizuar nga Fondacioni Katalist Serbi. 
 
11.06.2018 
Pjesëmarrja e përfaqësuesve të Shoqatës Forumi i Gruas Tetovë, në punëtorinë për 
zhvillimin e planit të ndërtimit të kapaciteteve dhe planit vjetor të veprimit të organizuar 
nga Fondacioni Shoqëria e Hapur Maqedoni dhe Projekti i USAID-it, për pjesëmarrje 
qytetare që u mbajt në Hotel Romantik në Veles. 
 
11.06.2018 
Pjesëmarrja e një përfaqësuese të Shoqatës Forumi i Gruas Tetovë, në një seminar në 
kuadër të projektit “WE MAKE” Gratë Sipërmarrëse për Konkurencë" për fillimin e 
biznesit, mbajtur në qendrën LOJA në Tetovë. 
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Projekti “WE MAKE”  zbatohet nga iniciativa GTF - Iniciativa e Rritjes së Qëndrueshme 
nga Republika e Kroacisë dhe Shoqata e Grave të Biznesit të financuara nga Bashkimi 
Europian përmes programit IPA gjatë gjithë vitit 2018 dhe një pjesë të vitit 2019. 
 
12.06.2018 
Pjesëmarrja e një përfaqësuese të Shoqatës Forumi i Gruas Tetovë, në një leksion publik 
në kuadër të projektit "Ju keni të drejtë për informacion adekuat" në mënyrë që të 
informohet publiku për dispozitat e Ligjit për Qasje të Lirë në Informacionin Publik dhe 
përvojën me zbatimin e tij, mbi të drejtën për qasje të lirë në informacion. Ligjerata u 
mbajt në ambientet e Universitetit të Evropës Juglindore (ndërtesa e Rektoratit), Tetovë. 
 
19.06.2018 – 20.06.2018 
Në kuadër të projektit "Përmirësimi i zërit të qytetarëve, posaqërisht zërit të grave në 
procesin e vendimmarrjes në nivel lokal", mbështetur nga Projekti i USAID-it, për 
pjesëmarrje qytetare, Shoqata Forumi i Gruas Tetovë organizoi një trajnim dy-ditor për 
ngritjen e kapaciteteve të mbajtur me kryetarët e bashkësive urbane dhe rurale nga rajoni 
i Tetovës. Trajnimi u mbajt nga një eksperte e përzgjedhur e angazhuar për kryerjen e 
trajnimeve dhe hulumtimeve brenda të njëjtit Projekt. Trajnimi u mbajt në sallën e 
konferencave në Hotel Lirak në Tetovë. 
 
20.06.2018 
Pjesëmarrja e përfaqësuesve të Shoqatës Forumi i Gruas - Tetovë në panelin "Rruga drejt 
drejtësisë për gratë që kanë duruar dhunën në familje", organizuar nga Shoqata për 
Emancipim, Solidaritet dhe Barazi të Grave - ESE, në kuadër të Javës së Shoqërisë Civile 
si aktivitet i projektit USAID për Pjesëmarrjen e Qytetarëve, mbështetur financiarisht nga 
Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID).Ngjarja u mbajt 
në GEM Klub Menada Shkup. 
 
21.06.2018 – 22.06.2018  
Në kuadër të projektit "Përmirësimi i zërit të qytetarëve, posaqërisht zërit të grave në 
procesin e vendimmarrjes në nivel lokal", mbështetur nga projektit të USAID-it, për 
pjesëmarrje qytetare Shoqata Forumi i Gruas Tetovë organizoi një trajnim dy-ditor për 
ngritjen e kapaciteteve me përfaqësuesit e komunave rajonin e Tetovës. Trajnimi u mbajt 
nga një eksperte e përzgjedhur e angazhuar për kryerjen e trajnimeve dhe hulumtimeve 
brenda të njëjtit Projekt. Trajnimi u mbajt në sallën e konferencave në Hotel Lirak në 
Tetovë. 
 
22.06.2018 
Pjesëmarrja e një përfaqësuesi të Shoqatës Forumi i Gruas Tetovë në një punëtori të 
organizuar nga Shoqata Konekt mbi temën "Lidhja e OJQ-ve me sektorin e biznesit -
BASHKANGJITU". Qëllimi i punëtorisë ishte që përfaqësuesit e shoqatave qytetare të 
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njihen me përfaqësuesit e sektorit të biznesit dhe të lidhen profesionalisht me një  ngjarje 
apo takim të përbashkët. Punëtoria u mbajt në restorantin Vodenica Mulino në Shkup. 
 
25.06.2018 - 26.06.2018 
Pjesëmarrja e përfaqësuesve të Forumit të Gruas Tetovë në punëtori për Edukim rreth 
punës me video inçizime e organizuar nga Fondacioni Metamorfozis. Seminari ishte i 
organizuar në mënyrë që të japë teknika praktike të prodhimit të videos që mund të jenë 
të dobishme për shpërndarjen e rezultateve dhe arritjeve tona si një organizatë. Nga kjo 
punëtori grantistët fituan OMPT (pajisje për regjistrimin e videove) që mund të përdoren 
për të regjistruar video klipe. Punëtoria u mbajt në Hotel Kontinental Shkup. 
 
27.06.2018 
Pjesëmarrja e përfaqësuesve të Shoqatës Forumi i Gruas Tetovë, në rrethin e mësimit për 
punë me të dhëna. Qëllimi i punëtorisë ishte që grantistëve të projekteve për pjesëmarrjen 
e qytetarëve të USAID-it të jepnin njohuri për të punuar me të dhëna me qëllim të ketë  
punë më efikase në organizatë. Ngjarja u organizua nga Fondacioni Shoqëria e Hapur 
Maqedoni dhe Projekti i USAID-it për pjesëmarrje qytetare dhe u mbajt në Hotel 
Kontinental në Shkup. 
 
28.06.2018 
Pjesëmarrja e një përfaqësueses të Shoqatës Forumi i Gruas Tetovë, për aktivitetin në 
kuadër të projektit "Mbështetja teknike e qeverisë dhe organizatave të shoqërisë civile për 
rregullimin e standardeve minimale për shërbimet për gratë viktima të dhunës dhe dhunës 
familjare" zbatuar nga HERA me mbështetjen e UN WOMEN. Ngjarja u mbajt në 
hapësirat e HERA në Shkup. 
 
05.07.2018 – 06.07.2018 
Në kuadër të projektit "Përmirësimi i zërit të qytetarëve, posaqërisht zërit të grave në 
procesin e vendimmarrjes në nivel lokal", mbështetur nga projekti i USAID-it për 
pjesëmarrje qytetare, Shoqata  Forumi i Gruas – Tetovë, organizoi një trajnim dy-ditor 
për ngritjen e kapaciteteve të mbajtur me kryetarët e bashkësive urbane dhe rurale  nga 
rajoni i Tetovës. Trajnimi u mbajt nga një eksperte e përzgjedhur e angazhuar për 
kryerjen e trajnimeve dhe hulumtimeve brenda të njëjtit projekt. Trajnimi u mbajt në 
sallën e konferencave në Hotel Lirak në Tetovë. 
 
07.07.2018 – 08.07.2018 
Në kuadër të projektit "Përmirësimi i zërit të qytetarëve, posaqërisht zërit të grave në 
procesin e vendimmarrjes në nivel lokal", mbështetur nga projekti i USAID-it për 
pjesëmarrje qytetare, Shoqata  Forumi i Gruas – Tetovë, organizoi një trajnim dy-ditor 
për ngritjen e kapaciteteve të mbajtur me aktivistet e Shoqatës Forumi i Gruas – Tetovë, 
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që më pas ishin të angazhuara për zbatimin e anketave. Trajnimi u mbajt nga një eksperte 
e përzgjedhur e angazhuar për kryerjen e trajnimeve dhe hulumtimeve brenda të njëjtit 
projekt. Trajnimi u mbajt në sallën e konferencave në Hotel Lirak në Tetovë. 
 
13.07.2018 
Pjesëmarrja e një përfaqësueses të Shoqatës Forumi i Gruas Tetovë në sesionin 
informativ të organizuar nga Bashkimi Evropian në bashkëpunim me Ministrinë e 
Kulturës dhe komunën e Tetovës. Veprimtaria u mbajt në sallën e kabinetit të Komunës 
së Tetovës. 
 
17.07. 2018 
Pjesëmarrja e një përfaqësueses të Forumit të Gruas Tetovë, në tryezë të rrumbullakët, e 
cila është pjesë e aktiviteteve të projektit "WE MAKE: Gratë Sipërmarrëse për 
Konkurencë", financuar nga Bashkimi Evropian. Ngjarja u mbajt në sallën e madhe të 
komunës së Tetovës. 
 
25.07.2018  
Pjesëmarrja dhe moderimi i diskutimeve në temën "Çdo fëmijë meriton një familje" nga 
ana e një përfaqësuaeses të  Forumit të Gruas Tetovë. Diskutimi i panelit u organizua nga 
Qendra për Punë Sociale në Tetovë dhe UNICEF. Ngjarja u mbajt në sheshin e qytetit në 
Tetovë. 
 
31.07.2018 
Pjesëmarrja e një përfaqësueses të Shoqatës Forumi Gruas Tetovë, në promovimin e 
resurseve për monitorimin, vlerësimin dhe raportimin mbi organizatat qytetare civile të 
organizuar nga Shoqata Zenit. Në këtë ngjarje u promovua Doracak për monitorimin dhe 
Doracak Vlerësimi për raportimin e organizatave të shoqërisë civile dhe mjetet 
elektronike për monitorimin, vlerësimin dhe raportimin e fazës së ardhshme të CIVICA 
Mobilitas. Ngjarja u zhvillua në hotel Marriott në Shkup. 
 
29-31.08.2018 
Pjesëmarrja e një përfaqësueses të Shoqatës Forumi i Gruas Tetovë në trajnim tre ditor  
për ngritje të  kapaciteteteve të organizatave të shoqërisë civile mbi "Planifikimin dhe 
zbatimin e projekteve"  të finansuara nga BE - ja sipaps rregullores PRAG. Trajnimet u 
mbajtën në qendrën LOJA në Tetovë. 
 
30.08.2018 
Pjesëmarrja e një përfaqësueses të Forumit të Gruas Tetovë,  për promovimin e Planit të 
Deklarimit dhe Avokimit që vjen nga realizimi i projektit "Zhvillimi i sistemit për 
mbledhjen e të dhënave dhe monitorimin e situatës së dhunës kundër fëmijëve".  
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Ngjarja u mbajt në Hotel Marriott në Shkup. 
 
11.09.2018 
Pjesëmarrja e një përfaqësueses të Shoqatës Forumi i Gruas Tetovë, në temën "Sfidat dhe 
dilemat në zbatimin e ligjit për dhunën në familje" e organizuar nga Ministria e Punës 
dhe Politikës Sociale - Shkup dhe Qendra për Punë Sociale në Tetovë. Ngjarja u mbajt në 
Hotel Porta Shkup. 
 
14.09.2018 
Pjesëmarrja e një përfaqësueses të Shoqatës Forumi Gruas Tetovë, për diskutim mbi 
çështjet aktuale të një rëndësie të veçantë për progresin e Republikës së Maqedonisë në 
përputhje me përcaktimin e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për partneritet me 
shoqërinë civile në procesin e krijimit dhe zbatimit të politikave. Diskutimi u mbajt në 
sallën e këshillit komunal të komunës së Gostivarit. 
 
21.09.2018 
Në kuadër të projektit "Përmirësimi i zërit të qytetarëve, posaqërisht zërit të grave në 
procesin e vendimmarrjes në nivel lokal", mbështetur nga projekti i USAID-it, për 
pjesëmarrje qytetare Shoqata Forumi i Gruas Tetovë, zhvilloi një fushatë promocionale 
njëditore në komunën e Tearcës. Qëllimi i fushatës ishte promovimi i aktiviteteve të 
projektit, si dhe diskutimi i qytetarëve rreth demokracisë pjesëmarrëse dhe përfshirjes së 
qytetarëve në procesin e vendimmarrjes në nivel lokal. 
 
25.09.2018 
Në kuadër të projektit "Përmirësimi i zërit të qytetarëve, posaqërisht zërit të grave në 
procesin e vendimmarrjes në nivel lokal", mbështetur nga Projekti i USAID-it, për 
pjesëmarrje qytetare Shoqata Forumi Gruas Tetovë, zhvilloi një fushatë promocionale 
një-ditore në qytetin e Tetovës. Qëllimi i fushatës ishte promovimi i aktiviteteve të 
Projektit, si dhe diskutimi i qytetarëve rreth demokracisë pjesëmarrëse dhe përfshirjes së 
qytetarëve në procesin e vendimmarrjes në nivel lokal. 
 
27-28.09.2018 
Pjesëmarrje e përfaqësuesi nga Shoqata Forumi i Gruas Tetovë në aktivitetet në korniza 
të Projektit të USAID-it për pjesëmarrje qytetare, organizuar nga Fondacioni Shoqëria e 
Hapur Maqedoni, që synon organizatat e mbështetura nga projekti i USAID-it për 
pjesëmarrje qytetare të vizitojnë dhe të njihen me punën e organizatave të tjera, po të 
shkëmbejnë njohuritë dhe përvojat në një fushë të caktuar dhe të eksplorojnë potencialin 
për një partneritet potencial për një iniciativë të ardhshme. Aktivitetetet u realizuan në 
komunat e Shtipit, Radovishit, Strumicës, fshatit Podaresh dhe Karbinçit. 
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01-02.10.2018  
Pjesëmarrja e përfaqësuesve të Shoqatës Forumi i Gruas Tetovë, në organizimin e 
trajnimeve dy ditore të mbajtura nga Shoqata Horus. Trajnimi u zhvillua në ambientet e 
Shoqatës me qëllim forcimin e kapaciteteve të shoqatës, rishikimin e planit strategjik dhe 
planifikimin e mënyrave të mbledhjes së donacioneve dhe sponsorizimeve. 
 
15.10.2018  
Pjesëmarrja e përfaqësuesve të Shoqatës Forumi i Gruas Tetovë, në takimin e katërt 
tremujor të Grantistëve të Projektit të USAID-it për pjesëmarrje qytetare. 
Takimi u mbajt në Hotel Porta në Shkup. 
 
18-19.10.2018 
Pjesëmarrja e përfaqësueses të Shoqatës Forumi i Gruas Tetovë, në punëtori dy-ditore për 
verifikimin e rezultateve nga "Analiza e Shpenzimeve për Shërbimet e Specializuara për 
Dhunën në Familje" organizuar nga Shoqata për Edukim Shëndetësor dhe Hulumtim 
HERA, mbështetur financiarisht nga zyra e UN WOMEN në Shkup. 
Punëtoria u mbajt në Hotel Gardenia në Veles. 
 
22.10.2018 
Pjesëmarrja e përfaqësueses të Shoqatës Forumi i Gruas Tetovë në promovimin e Indeksit 
të barazisë gjinore në komunat e Republikës së Maqedonisë të organizuar nga Shoqata 
Reaktor. Indeksi i barazisë gjinore bazohet në bindjen se për progresin tonë kolektiv, 
gratë dhe burrat duhet të kenë qasje të barabartë në mundësi dhe shërbime. Ngarja u 
mbajt në hotel Solun në Shkup. 
 
24.10.2018 
Pjesëmarrja e përfaqësueses të Shoqatës Forumi i Gruas Tetovë, trajnimi i katërt për 
"Punën me të dhëna" Këtë herë fokusi i të mësuarit ishte se si të pastrohen dhe të 
përdoren të dhënat. 
Ky trajnim është hartuar dhe menaxhuar me mbështetjen e Goran Rizaov, një ekspert për 
teknologjitë e informacionit dhe komunikimit për zhvillim (ICT4D) nga Projekti i 
USAID-it për pjesëmarrje qytetare dhe Fondacioni Metamorfozis. Trajnimi u mbajt në 
hotel Porta Shkup. 
 
26.10.2018 
Në kuadër të projektit "Përmirësimi i zërit të qytetarëve, posaqërisht zërit të grave në 
procesin e vendimmarrjes në nivel lokal", mbështetur nga Projekti i USAID-it, për 
pjesëmarrje qytetare, Shoqata Forumi i Gruas Tetovë, zhvilloi një fushatë promocionale 
njëditore në komunën e Jegunovcës. Qëllimi i fushatës ishte promovimi i aktiviteteve të 
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projektit, si dhe diskutimi i qytetarëve rreth demokracisë pjesëmarrëse dhe përfshirjes së 
qytetarëve në procesin e vendimmarrjes në nivel lokal. 
 
30.10.2018 
Në kuadër të projektit "Përmirësimi i zërit të qytetarëve, posaqërisht zërit të grave në 
procesin e vendimmarrjes në nivel lokal", mbështetur nga Projekti i USAID-it, për 
pjesëmarrje qytetare, Shoqata Forumi i Gruas Tetovë, zhvilloi një fushatë promocionale 
një ditore në komunën e Zhelinës. Qëllimi i fushatës ishte promovimi i aktiviteteve të 
projektit, si dhe diskutimi i qytetarëve rreth demokracisë pjesëmarrëse dhe përfshirjes së 
qytetarëve në procesin e vendimmarrjes në nivel lokal. 
 
31/01.11.2018 
Pjesëmarrja e përfaqësuesve të Shoqatës Forumi i Gruas Tetovë, në trajnim për avokim. 
Nicole Farnsworth është një eksperte ndërkombëtare e cila e realizoi trajnimin. Trajnimi 
ofroi një mundësi për organizatat që të njihen me specifikimin e ecurisë dhe hapave të 
ndryshme në procesin e avokimit dhe të përqëndrohen në hartimin e një strategjije 
avokuese për iniciativën përkatëse të avokimit e planifikuar si pjesë e një projekti të 
financuar nga Projekti i USAID-it për pjesëmarrje qytetare. Trajnimi u mbajt në Hotel 
Holiday Inn në Shkup. 
 
24.10.2018 
Pjesëmarrja e përfaqësuesve të Shoqatës Forumi i Gruas Tetovë në një aktivitet të hapur 
në Sektorin për Zhvillimin e Ekonomisë dhe Zhvillimin e turizmit në Komunën e 
Tetovës. Transparenca e institucioneve ndaj qytetarëve është baza e funksionimit të një 
institucioni, kjo ditë e hapur do të ofrojë një diskutim mbi punën e këtij sektori dhe planet 
strategjike lokale. 
Ngjarja u realizua nga Shoqata Demokraci Lab nga Tetova dhe u mbajt në Këshillin e 
komunës së Tetovës. 
 
05.11.2018 
Pjesëmarrja e një përfaqësuese të Shoqatës Forumi i Gruas Tetovë, në një takim mbi 
qasjen ndërsektoriale për diskriminim e bazuar në gjininë dhe çrrënjosjen e dhunës 
kundër grave. Takimi u realizua me mbështetjen e Programit Rajonal të Grave të OKB-së 
për përfundimin e dhunës kundër grave në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi/Programi për 
Parandalimin e dhunës ndaj Grave në partneritet me shoqatën Im Kaan nga Londra-
Angli. Në takim morrën pjesë përfaqësues nga vendet e Ballkanit dhe qëllimi i takimit 
ishte prezantimi i rezultateve të hulumtimit "Zbatimi i normave të ndryshimit të 
mendjes", që përfshinte disa delegacione të vendeve të Ballkanit. Takimi u zhvillua në 
Komisionin Evropian në Bruksel, Belgjikë. 
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06-08.11.2018 
Pjesëmarrja e një përfaqësuese të Shoqatës Forumi i Gruas Tetovë, në javën e avokimit 
në Bruksel, Belgjikë. Java e avokimit është projektuar për organizatat qytetare të grave të 
shoqërisë dhe organizatave qytetare që punojnë në avokimin për të drejtat e njeriut dhe 
barazinë gjinore, duke kërkuar për të ndikuar në procesin e integrimit në BE, duke 
siguruar informacion kontekstual dhe analiza mbi zhvillimet dhe tendencat brenda 
ekspertizës së tyre (dhe duke u përpjekur për të ecur përpara reformat nacionale të BE). 
Gjatë javës së avokimit në Bruksel zgjedhur organizatat e shoqërisë civile morrën pjesë 
në takimet dhe ngjarjet e rrjeteve me institucionet relevante të BE-së dhe aktorëve të tjerë 
ndërkombëtarë. 
 
07-09.11.2018 
Pjesëmarrje e Shoqatës Forumi Gruas Tetovë, në organizimin e një ngjarjeje tre-ditore 
me temën "Handle with Care" në bashkëpunim me Open Gate/Porta e Hapur nga Shkupi. 
Handle with Care është një projekt i artit i mbështetur nga Ambasada Holandeze, e cila 
synon të rrisë ndërgjegjësimin për skllavërinë moderne dhe realitetin brutal të grave që 
janë hedhur në zinxhirin e trafikimit të qenieve njerëzore. 
Veprimtaria u mbajt në ambientet e qendrës Loja në Tetovë. 
 
12.11.2018 
Pjesëmarrja e një përfaqësuese të Shoqatës Gruas Tetovë, në debat publik e cila ishte e 
organizuar si pjesë e projektit “Ndjekja e principeve në administratën publike në rruajtjen 
e vlerave për udhëheqje të mirë”, finansuar nga Bashkimi Evropian. Qëllimi i debatit 
ishte të prezentohen hulumtimet e zbatuara për komunat në korniza të rajonit të Pollogut. 
Në debat morrën pjesë përfaqësues të komunave dhe organizatave lokale. Debati u mbajt 
në Hotel Merkur në Tetovë. 
 
16.11.2018 
Pjesëmarrja e një përfaqësuese të Shoqatës Forumi Gruas Tetovë, në debat “Pozicioni i 
individëve me nevoja të veçanta” nga projekti “Edhe ne si të tjerët”, finansuar dhe 
mbështetur nga Komuna e Tetovës, ndërsa i implementuar nga Shoqata Dora e Artë nga 
Tetova. Ngjarja u mbajt në sallën e vogël të komunës së Tetovës.  
 
20.11.2018 
Pjesëmarrja e një përfaqësuese të Shoqatës Forumi Gruas Tetovë, në praktikën e katërt të 
praktikave dhe inovacioneve [BPIE] në temën "Siguria Sajber e organizatave dhe rrjeteve 
të organizatave qytetare". Qëllimi i kësaj ngjarjeje është për të forcuar vetëdijen për 
sulmet sajber dhe krimin sajber dhe për të paraqitur mjetet në dispozicion për OJQ-të për 
të rritur sigurinë e tyre on-line. Ngjarjaa u organizua nga Projekti i USAID-it, për 
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pjesëmarrje qytetare, Fondacioni Metamorfozis dhe Fondacioni Shoqëria e Hapur 
Maqedoni. Ngjarja u mbajt në hapësirat e qendrës Loja në Tetovë. 
 
20.11.2018 
Pjesëmarrja e një përfaqësuese të Shoqatës Forumi Gruas Tetovë, në konferencën 
përfundimtare e organizuara nga UN Women dhe UN Habitat nga Kosova dhe 
Maqedonia. Tema e konferencës ishte "Si Rregullimi i COR mund të ndihmojë në 
zhvillimin e më shumë hapësirës-përfshirëse të rezultateve nga projektet pilot". 
Konferenca u mbajt në Hotel International në Prishtinë, R.Kosovë. 
 
26.11.2018 
Në korniza të projektit “Përmirësimi i zërit të qytetarëve posaqërisht zërit të grave në 
procesin e sjelljes së vendimeve në nivel lokal” i mbështetur nga projekti i USAID-it për 
pjesëmarrje qytetare, Shoqata Forumi Gruas Tetovë, realizoi fushatë promovuese që u 
mbajt në komunën e Tetovës në fshatin Shipkovicë. Qëllimi i fushatës ishte promovimi i 
aktiviteteve të projektit, si dhe diskutimi i qytetarëve rreth demokracisë pjesëmarrëse dhe 
përfshirjes së qytetarëve në procesin e vendimmarrjes në nivel lokal. 
 
27.11.2018 
Pjesëmarrja e një përfaqësuese të Shoqatës Forumi Gruas Tetovë në trajnim për 
marketing social dhe komunikim të organizuar nga Projekti i USAID-it për shoqëri civile 
dhe Shoqata Horus. Trajnimi u realizua për të ndihmuar pjesëmarrësit të përmirësojnë 
aftësitë e tyre të komunikimit si dhe aftësitë e marketingut social për donacione më të 
dobishme dhe sponsorizim të komunitetit. Ngjarja u mbajt në Hotel Kontinental Shkup. 
 
01.12.2018 
Pjesëmarrje nga Shoqata Forumi i Gruas  Tetovë, me një qëndrim promovues në Forumin 
Nacional të organizuar nga CIVICA Mobilitas, të destinuara për përfituesit e projektit 
CIVICA Mobilitas. Qëllimi i ngjarjes ishte prezantimi i rezultateve të projekteve të 
shoqatave të mbështetura nga CIVICA Mobilitas dhe në të njëjtën kohë për t'i promovuar 
ato. Ngjarja u mbajt në hotel Holiday Inn në Shkup. 
 
10.12.2018  
Pjesëmarrja e një përfaqësuese të Shoqatës Forumi Gruas Tetovë, në një aktivitet të 
organizuar nga Ministria e Punëve të Brendshme – Sektori për Punë të Brendshme 
Tetovë me rastin e promovimit të punës 10 vjeçare të sektorit për parandalimin dhe 
parandalimin e dhunës në familje, ku shoqata u zgjodh si partner më i merituar në luftën 
kundër dhunës në familje për të cilën mori çertifikatën e mirënjohjes. Ngjarja u mbajt në 
hotel Ara në Tetovë. 
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13.12.2018 
Pjesëmarrja e përfaqësuesve të Shoqatës  Forumi i  Gruas Tetovë,  në rrethin/trajnimin e 
tretë mësimor mbi temën "Menaxhimi financiar". Këtë herë fokusi i mësimit ishte në 
procesin e zhvillimit të një buxheti të integruar organizativ. Ky takim përfshinte 
gjithashtu një prezantim të mjeteve të aplikueshme financiare për menaxhimin e buxhetit 
dhe rrjedhës së mjeteve, duke përfshirë mbështetjen për procedurat e menaxhimit 
financiar. Veprimtaria u organizua nga Fondacioni Shoqëria e Hapur Maqedoni dhe ishte 
dedikuar grantistëve të Projektit të USAID-it për pjesëmarrjen e qytetarëve. Ngjarja  u 
mbajt në hotelin TCC Grand Plaza në Shkup. 
 
13.12.2018 
Pjesëmarrja e përfaqësuesve të Shoqatës Forumi Gruas Tetovë, në një takim me 
përfaqësues nga komuna e Tetovës, departamenti për zhvillimin ekonomik lokal dhe 
zhvillimin dhe promovimin e turizmit dhe të gjitha OJQ-të në komunën e Tetovës. 
Qëllimi i takimit ishte krijimi i një rrjeti funksional mes komunës dhe të gjitha 
organizatave joqeveritare në qytet. 
Takimi u mbajt në ambientet e Qendrës për Zhvillimin e Rajonit të Pollogut. 
 
14.12.2018 
Pjesëmarrja e përfaqësuesve të Shoqatës Forumi Gruas Tetovë, në konferencën 
përfundimtare nacionale me titull "Si ndjehen qytetarët dhe sa benefite kanë në zbatimin 
e masave aktive, programet dhe shërbimet e punësimit." Konferenca ishte organizuar nga 
Shoqata për emancipim, solidaritet dhe barazi – ESE nga Shkupi dhe nga e  njëjta u 
prezantuan dhe u diskutuan rezultatet e arritura në zbatimin e procesit të monitorimit të 
programit dhe buxhetit zbatimin e Planit operativ për programe aktive dhe masa për 
punësim dhe shërbime në tregun e punës për periudhën nga viti 2014 deri në vitin 2017. 
Konferenca u mbajt në Hotel Aleksandar Palace në Shkup. 
 
20.12.2018 
Pjesëmarrja e përfaqësuesve të Shoqatës Forumi Gruas Tetovë, në një seminar 
konsultativ mbi "Çështjet Lokale" të organizuar nga USAID - Agjencia e Shteteve të 
Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar. Qëllimi i ngjarjes ishte promovimi i mënyrave të 
vetë-qëndrueshmërisë të organizatave qytetare. Ngjarja u mbajt në TCC Grand Plaza në 
Shkup. 
 
21.12.2018 
Pjesëmarrja e përfaqësuesve të Shoqatës Forumi Gruas Tetovë, në rrethin/trajnimin e 
katërt mësimor tematik për "Punë me të dhëna". Seminari paraqiti mjete inovative dhe 
efektive dhe mënyra për përpunimin më të lehtë të të dhënave nga shoqatat. Veprimtaria 
u mbajt në Hotel TCC Grand Plaza në Shkup. 
 
 



RAPORTI VJETOR 2018 

 22 

21.12.2018 
Pjesëmarrja e një përfaqësuese e Shoqatës Forumi i Gruas Tetovë, në ditën të hapur me 
organizatat qytetare të organizuara nga Qendra maqedonase për bashkëpunim 
ndërkombëtar (QMBN) dhe Shoqata për iniciativa demokratike ADI nga Gostivari, e cila 
u realizua në kuadër të projektit të Qendrës së Burimeve Civile. Ngjarja u mbajt në 
ambientet e qendrës LOJA në Tetovë. 
 
26.12.2018 
Pjesëmarrja e një përfaqësuese e Shoqatës Forumi i Gruas Tetovë, në rrethin mësimor për 
Fotografi. Ngjarja u organizua nga Fondacioni Shoqëria e Hapur Maqedoni dhe ishte e 
dedikuar për grantmarrësit e projektit të USAID-it për pjesëmarrje e qytetare. Ngjarja  u 
mbajt në dhomën publike në Shkup. 
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