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Profili i Organizatës
RRETH NESH
Qendra “Aleanca Gjinore për Zhvillim” (GADC) është një organizatë jo-fitimprurëse, e
themeluar në vitin 1995 për barazinë midis grave dhe burrave në Shqipëri. Ajo synon krijimin e
mundësive të barabarta midis gjinive nëpërmjet: informimit, studimeve, advokacisë, lobimit
dhe trajnimeve, të trajtuara këto nën perspektivën gjinore.
Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim është e mirënjohur në Shqipëri dhe në rajon, kjo falë një
numri eventesh të zbatuar gjatë viteve, përfshirë analizë, monitorim, dhe vlerësim të politikave
dhe strategjive; programe trajnimi; ekzistenca e një ekipi trajnerësh në nivel kombëtar;
organizim konferencash në nivel rajonal, gjithashtu dhe botime në fushën e Barazisë Gjinore
dhe Zhvillimit.

MISIONI I GADC REALIZOHET PËRMES:
Vlerësimit të nevojave dhe Zhvillimin me pjesëmarrje të projektit
Rritje të ndërgjegjësimit të grupeve të ndryshme rreth çështjeve gjinore
Kontribuimit në draftimin e politikave sociale lidhur me çështjet e përkatësisë gjinore në
Shqipëri
Mbledhjes, përpunimit dhe shpërndarjes së informacionit lidhur me çështjet sociale, nën
këndvështrimin e përkatësisë gjinore
Konsolidimit të një rrjeti bashkëpunëtorësh, përfaqësues të OJF-ve të ndryshme, në nivel
lokal, rajonal dhe ndërkombëtar;
Ofrimit të asistencës, trajnimeve dhe ngritjes së kapaciteteve për gratë, përfaqësuese të
organizatave joqeveritare.

Qendra "Aleanca Gjinore për Zhvillim" synon krijimin e mundësive të barabarta midis
gjinive nëpërmjet: informimit, studimeve, advokacisë, lobimit dhe trajnimeve, të trajtuara
këto nën perspektivën gjinore.
Gjatë vitit 2019 GADC ka realizuar një sërë projektesh me një impakt të konsiderueshëm në shoqëri,
me qëllim luftimin e fenomeneve shkatërrues për shoqërinë si dhuna në familje, dhuna me bazë
gjinore, diskriminimi apo dhuna seksuale. Të shumtë e të ndryshëm kanë qënë projektet e kësaj
natyre, por të përbashkët kanë faktin se të gjitha projektet që GADC zbaton, monitorohen dhe
vlerësohen duke përdorur indikatorë specifikë.
Qasja në mediat lokale, shkrimi i artikujve të ndryshëm përmes së cilëve GADC ka dhënë kontributin
e vet në lidhje me cështje të ndryshme nuk ka munguar, sepse GADC është zëri i të gjitha grave,
është zëri që i ofron mbështetje për gratë shqiptare dhe forcë për ndryshim. Pavarësisht të gjithave,
qëllimi i GADC mbetet kurdoherë i njëjti: Të fuqizojë gratë dhe të krijojë për to një të ardhme me të
drejta të barabarta dhe pa përjashtim social. Të shumtë kanë që projektet që GADC ka zbatuar ndër
vite, por një pasqyrë e të gjithë nismave të ndërrmarra në 2019, GADC ka zgjedhur ta paraqesë
përmes këtij raporti vjetor.
Më shumë se 6000 përfitues direkt dhe indirekt janë bërë pjesë e aktiviteteve tona gjatë vitit 2019

Fuqizimi i OShC-ve në luftën kundër diskriminimit
dhe avancimi i të drejtave të grave në punë

1 në 5 gra kanë përjetuar diskriminim në vendin e punës

Për krahasim, 1 në 16 burra kanë përjetuar diskriminim
në vendin e punës

Statistikat zyrtare në Shqipëri tregojnë se
gratë hasin vështirësi më të mëdha se burrat
përsa i përket diskriminimit në vendin e
punës. Punojnë me orë pune më shumë se
burrat dhe gjithashtu kanë më shumë orë të
papaguara se ata. Por gratë dhe vajzat
përbëjnë afërsisht gjysmën e popullsisë së
Shqipërisë dhe kanë një vend të rëndësishëm
në zhvillimin social dhe ekonomik. Por dhe
pse janë të mbrojtura me ligje dhe Konventa të
ndryshme ato vijojnë të diskriminohen në
vendin e punës, qoftë në zona urbane dhe në
ato rurale.
Vitet e fundit ka pasur një sërë përpjekjesh për
përmirësimin e legjislacionit, politikave dhe
programeve për rritjen e aksesit të grave në
tregun e punës dhe mosdiskriminimin në
vendin e punës. Por ende ka vështirësi sepse
gratë dhe vajzat përballen me rolet
tradicionale gjinore që nuk mund të
ndryshojnë vetëm ligjet por dhe mentaliteti

38%

kanë përjetuar
diskriminim në vendin e
punës

GADC përmes studimit “Diskriminimi Gjinor në
Vendin e Punës” ka nxjerrë në pah se gratë dhe
vajzat diskriminohen që në fillim në një vend
pune, paragjykohen duke vënë në dyshim
aftësitë. Apo dhe vajza të sapodiplomuara të
cilat kanë përjetuar ngacmime gjatë një
interviste pune apo vendi pune, si dhe gra dhe
vajza të cilat diskriminohen duke punuar më
shumë dhe duke u paguar më pak

Ky raport shqyrton diskriminimin me bazë
gjinore në punë, si pjesë e një iniciative
rajonale për të adresuar një diskriminim të
tillë në gjashtë vende të Ballkanit Perëndimor,
financuar nga Bashkimi Evropian (BE) dhe
Swedish Development Cooperation. Qëllimi i
studimit të GADC paraprihet nga takime me
gra dhe vajza të ndryshme duke i orientuar ato
drejt raportimit të rasteve, të cilat janë të ulëta
për shkak të paragjykimeve dhe mentalitetit,
çfarë duhet të bëjnë në rastet e ngacmimit ose
diskriminimit duke rritur vetëdijen e tyre.

18%

GRA kanë përjetuar
diskriminim në vendin e
punës

6%

BURRA kanë përjetuar
diskriminim në vendin e
punës

Fuqizimi i OShC-ve në luftën kundër diskriminimit
dhe avancimi i të drejtave të grave në punë

Faktorë të tjerë përfshijnë shqetësimet e
punëtorëve për anonimitetin, frikën e
humbjes së vendit të punës, procedurat
burokratike dhe vështirësitë në dokumentimin
e çështjeve dhe, për disa, mosbesimin në
institucione.
Paralelisht, intervistat u kryen me anëtarët e
institucioneve kryesore në Shqipëri, burra dhe
gra, për të pasqyruar qasjen e tyre ndaj
diskriminimit në vendin e punës.
Hulumtimi kishte për qëllim sigurimin e
informacioneve për mangësitë në kornizën
ligjore përkatëse; përhapja dhe natyra e
diskriminimit gjinore në lidhje me punën;
shkalla në të cilën njerëzit kanë parashtruar
kërkesa; dhe si institucionet kanë trajtuar
raste të tilla.

Institucionet përgjegjëse për adresimin e
diskriminimit me bazë gjinore në punë nuk
kanë të dhëna për përhapjen e tij. Sidoqoftë,
provat tregojnë se diskriminimi me bazë
gjinore ekziston, veçanërisht në punësim,
promovimin, pushimin e lehonisë dhe
ngacmimin seksual në punë.
Raporti finalizohet me rekomandime
synuara për secilin aktor përkatës.

Shumica e grave dhe burrave të anketuar ishin
të vetëdijshëm se diskriminimi me bazë
gjinore është i paligjshëm. Ndërsa disa e dinin
që një diskriminim i tillë duhet t'u raportohet
punëdhënësve, policisë ose Inspektoratit të
Punës. Një fakt interesant është se vetëm 12%
e të anketuarve ishin në dijeni në lidhje me
zyrën e Komisionerit kundër diskriminimit.
Ndërgjegjësimi i ulët kontribuon në raportim
minimal të diskriminimit gjinore tek
institucionet përkatëse.

75%
GRA kanë përjetuar
diskriminim në një
intervistë pune

65%
BURRA kanë përjetuar
diskriminim në një
intervistë pune

97%
Nuk e kanë raportuar
diskriminim në asnjë
institucion

të

Fuqizimi i grave në Shqipëri për të siguruar
mundësi të barabarta

Fuqizimi i grave në Shqipëri për shumë njerëz
mund të jetë vetëm një slogan që përdoret
zakonisht në fushatat e ndërgjegjësimit. Por
në rastin e grave të Pukës, për ato që jetojnë në
Luf, një fshat i vogël me një natyrë
mbresëlënëse në hyrje të këtij qyteti, ky nuk
është vetëm një slogan. Po aq mbresëlënëse sa
natyra e tij është edhe nisma e ndërmarrë nga
Qendra "Aleanca Gjinore për Zhvillim" (GADC)
për fuqizimin e grave të këtij fshati. GADC u
themelua në 1995 me misionin e saj kryesor:
fuqizimin dhe mbrojtjen e të drejtave të grave
shqiptare. Në këtë kuadër, më 1 shkurt 2017, në
bashkëpunim
me
organizatën
sllovene
"Forumi për zhvillim të barabartë", filloi zbatimi
i një projekti shumë sfidues siç është
"Fuqizimi i grave në Shqipëri për të siguruar
mundësi të barabarta".

Idetë për inisiativa të ndryshme mund të jenë
të shumëllojshme, por pak janë ato që sfidojnë
veten dhe japin rezultate konkrete ashtu si bëri
ky projekt.

2017
projekti filloi me 10
krerë dhi

Ideja fillestare ishte ndërtimi i një ferme dhie,
një fermë e cila do të ishte e dobishme për
gratë e fshatit të Lufit. U bënë shumë përpjekje
për të gjetur një fshat me kushtet më të mira
dhe me gra që ishin të gatshme të
bashkëpunonin me njëra-tjetrën.
Qendra “Aleanca Gjinore për Zhvillim” ka një
ekspertizë të pasur përsa i përket sondazheve,
trajnimeve,
hulumtimeve,
ndërtimit
të
manualeve por sipërmarrja me një projekt të
tillë konkret ishte një sfidë me të vërtetë e
veçantë, e cila mori shumë kohë, por sot, pas
dy vitesh, kjo është shndërruar në një punë
vërtet të veçantë dhe prodhuese.
Sot, ferma nuk është më një inisiativë në letër,
por një realitet i prekshëm. Projekti është
përqafuar nga të gjithë banorët e zonës që
besojnë në një të nesërme më të mirë. Ky
projekt filloi me jo më shumë se 10 krerë dhi,
ndërsa sot numëron gjithsej 70 krerë.

2018

projekti u zhvillua me 40
krerë dhi

2019
projekti numëron 70
krerë dhi

Fuqizimi i grave në Shqipëri për të siguruar
mundësi të barabarta

Mund të mendohet se kjo nuk është shumë, por për banoret gra të Lufit, të cilat kujdesen
vazhdimisht dhe me përgjegjësi për tufën, kjo është jashtëzakonisht shumë. Ky është një mesazh
i qartë që vjen nga këto gra që përmes punës së tyre vërtetuan se fuqizimi nuk është thjesht një
parullë.

Gratë ishin qëllimi kryesor i këtij projekti i cili pa përpjekjen e tyre nuk mund të përmbushej.
Arsyeja e kësaj inisiative nuk ishte vetëm krijimi i kësaj ferme dhie, qëllimi shkoi përtej kësaj,
GADC ka punuar shumë për të promovuar bashkëpunimin, i cili u arrit me sukses midis grave në
projekt.
Ky projekt do të jetë një shembull sesi inisiativat e vogla, kur kanë mbështetjen e aktorëve të
duhur, mund të sjellin ndryshimin e nevojshëm në shoqërinë shqiptare në lidhje me fuqizimin e
grave.

15

gra - rritje kapacitetesh
në mbarështim

5

vende pune me kohë të
plotë

15

familje përfituese nga
projekti

“Krijimi i Grupeve kundër dhunës në familje në 4
njësi administrative të Bashkisë Tiranë

Dhuna në familje mbetet ende një fenomen
shqetësues i shoqërisë shqiptare. Ndaj saj
kërkohet reagim ligjor, institucional por edhe
shoqëror. Legjislacioni shqiptar e parashikon
qartë mënyrën e reagimit ndaj këtij fenomeni
shqetësues. Një mekanizëm i rëndësishëm
është edhe ai lokal i referimit për luftën
kundër dhunës me bazë gjinore.
Në këtë kuadër Qendra "Aleanca Gjinore për
Zhvillim", me mbeshtetjen financiare të SCPA
ka realizuar një sërë takimesh me aktorët
kryesorë në 4 njësi administrative në Bashkinë
e Tiranës, pikërisht në Baldushk, Farkë, Pesë e
njësinë administrative nr.7. kryesor i projektit
është forcimi i policimit në komunitet,
ndërveprimi i kryetarëve të fshatrave dhe
Policisë se Shtetit dhe aktorëve të tjerë lokalë,
anëtarë të këtyre mekanizmave. Përmes shtatë
aktiviteteve të organizuar ( takime e trajnime)
u bisedua mbi shkëmbimin e informacionit për
të kuptuar edhe më qartë realitetin dhe
mentalitetin shumë të mbyllur ekzistues të
banorëve të zonës.

Një sërë problematikash dolën në pah gjatë
këtij bisedimi si nivelet ende të larta të
mosraportimit flagrant të dhunës, indiferenca
ndaj viktimës edhe nga aktorë të rëndësishëm,
siç mund të jenë gjinekologët, si “dera e parë”
ku viktima troket. Duke u bërë indiferent ata
vetdeklarohen aleatë me dhunuesin.
Gjithashtu heshtja nga ana e institucionit
arsimor është një tjetër problem, ku rasti i
dhunës njihet por nuk raportohet duke
fuqizuar kështu dhunuesin. Ndërlidhësit në
komunitet kanë një rëndësi të madhe si aktorët
kryesorë që mund të identifikojnë rastin e
dhunës dhe u ra dakord në lidhje me trajnimin
dhe fushatën në ndihmë të tyre. U konkludua
që ndërlidhësit me komunitetin duhet patjetër
të vizitojnë shkollat që i takojnë njësisë ku ato
punojnë. Të identifikojnë rastin, të ndërhyjnë
tek familja, të përpiqen të vendosin një urë
komunikimi mes tyre, por mbi të gjitha të jenë
aty për të dhënë shembullin e tyre, shembull që
stafi pedagogjik duhet me patjetër të ndjekë.
Edhe Urdhrat e Mbrojtjes, si një tjetër element
shumë i rëndësishëm kanë problematikat e
tyre pasi vijnë me disa muaj vonesë nga
Gjykata te njësitë administrative, duke sjellë
një veprim zinxhir, ku viktima është ende i
ekspozuar ndaj dhunës dhe merr me vonesë
ndihmën ekonomike.
Për shumë informacion rreth projektit, ndiqni
linkun.

40

fokus Grupe me
Komunitetin

4

njësi administrative në
bashkinë Tiranë

7

trajnime me aktorët
kryesorë të njësive

Ndërtimi i kapaciteteve të Organizatave të Shoqërisë Civile
për të monitoruar zbatimin e aktiviteteve të lidhura me
reduktimin e dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje
të Strategjisë Kombëtare dhe Planit të Veprimit për Barazi
Gjinore 2016- 2020
Tiranë, Durrës, Elbasan, Shkodër, Vlorë,
Korçë, Lezhë, Kamëz, Fier, Sarandë, Pogradec
Dhuna në familje mbetet një nga plagët më të
mëdha në shoqërinë shqiptare, megjithëse
ligjet, strukturat dhe mekanizmat ekzistojnë
prej vitesh, çdo vit numri i rasteve të dhunës të
regjistruara nga policia po rritet, dhe
paralelisht edhe rastet e vajzave dhe grave
viktima.
2019 ishte viti i tretë që Qendra "Aleanca
Gjinore për Zhvillim"(GADC), monitoron
funksionimin e mekanizmave të referimit në 11
bashki të Shqipërisë, në kuadër të projektit:
"Ndërtimi i kapaciteteve të organizatave të
shoqërisë civile (OSHC) për të monitoruar
zbatimin e aktivitete në lidhje me reduktimin
e dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në
familje të Strategjisë Kombëtare dhe Planit të
Veprimit për Barazinë Gjinore 2016-2020, të
zbatuar
nga
UNWomen
Albania
me
mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian
në kuadër të programit rajonal kundër dhunës
ndaj grave në Ballkanin Perendimor dhe Turqi
“Zbatojmë
Standartet,
Ndryshojmë
Mendësitë”. Fokusi kryesor është mbajtja
përgjegjës e anëtarëve të mekanizmave të
referimit dhe monitorimi në burimet teknike
dhe financiare të këtyre grupeve të
profesionistëve përgjegjës për reagimin e
koordinuar kundër abuzimit në familje në
Shqipëri.

98

mbledhje të monitoruara

Ky projekt është zbatuar në bashkëpunim me
11 organizata lokale të shoqërisë civile për të
drejtat e grave. GADC ka përgatitur raporte
vjetore të monitorimit për secilën bashki dhe
grafika informative që demonstrojnë gjetjet
dhe rekomandimet përkatëse. Për më tepër,
gjetjet dhe rekomandimet janë përdorur për
aktivitete lobimi dhe avokimi me strukturat
qeveritare dhe parlamentare, si dhe për rritjen
e ndërgjegjësimit të vajzave dhe grave për të
thyer zinxhirët e dhunës dhe për të raportuar.

256

pjesëmarrje dhe
monitorim aktivitetesh

100+
takime me anëtarë të
mekanizmave të
referimit

Ndërtimi i kapaciteteve të Organizatave të Shoqërisë Civile
për të monitoruar zbatimin e aktiviteteve të lidhura me
reduktimin e dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje
të Strategjisë Kombëtare dhe Planit të Veprimit për Barazi
Gjinore 2016- 2020
Në Shqipëri shkalla e grave që vuajnë nga
abuzimi në familje është relativisht e lartë me
1 në 2 ose 52.9% të grave të moshës 18-74 vjeç
‘ndonjëherë’ përjetuan një ose më shumë nga
pesë llojet e ndryshme të dhunës gjatë jetës së
tyre. Nga viti 2018 (përfshirë të dhënat e vitit
2017) 6 ishin Mekanizmat e Koordinuar të
Referimit (MKR) të përfshirë në monitorimin e
GADC-së. Bashkitë e Tiranës, Shkodrës,
Korçës, Elbasanit, Vlorës dhe Durrësit. Klikoni
për të dhëna statistikore.

Ndërkohë, për vitin 2019, bashkitë e Lezhës; Kamëz; Fier; Saranda dhe
Pogradeci u shtuan në listën e bashkive nën monitorim. Projekti për
monitorimin e këtyre 5 bashkive zbatohet në kuadër të Programit të
Përbashkët të Kombeve të Bashkuara "Për t'i dhënë fund dhunës ndaj
grave dhe vajzave", i financuar nga Qeveria e Suedisë dhe zbatuar nga
UNDP, UNWomen dhe UNFPA, në bashkëpunim me Qeverinë e
Shqipërisë. Klikoni për të dhëna statistikore
Procesi i monitorimit në nivel qendror është monitoruar nga GADC
përmes mbledhjes së të dhënave zyrtare në lidhje me zbatimin e
aktiviteteve të Planit të Veprimit 2016-2020 nga të gjitha institucionet
përgjegjëse, ndërsa aktivitetet në nivelin lokal janë monitoruar nga
organizatat lokale.

Ndërtimi i kapaciteteve të Organizatave të Shoqërisë Civile
për të monitoruar zbatimin e aktiviteteve të lidhura me
reduktimin e dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje
të Strategjisë Kombëtare dhe Planit të Veprimit për Barazi
Gjinore 2016- 2020
Pas një procesi monitorimi 3-vjeçar, u identifikuan dy arritje kryesore:
Organizatat e përfshira kanë tashmë kapacitetet e nevojshme për të
monitoruar zbatimin e Objektivit të 3-të të Strategjisë Kombëtare dhe Planit
të Veprimit për Barazi Gjinore 2016-2020;
Organizatat kryen procese avokimi për këtë strategji, duke përdorur gjetjet
dhe rekomandimet e proceseve të monitorimit ndër vite.
Të dhënat e mbledhura nga monitorueset janë analizuar, dhe bazuar në këtë analizë janë hartuar
raporte vjetore me gjetjet dhe rekomandimet përkatëse për secilën bashki të monitoruar. Këto
raporte i paraqiten bashkive çdo vit në tryeza të rrumbullakëta të ndjekura nga takimet e avokimit
me organet vendimmarrëse.
Në fillim të monitorimit sipas rezultateve të vitit 2017, shumë prej bashkive kishin probleme me
mekanizmat e tyre të referimit, mungonte koordinimi midis anëtarëve, pjesëmarrja e ulët në takimet
e Grupeve Teknike Ndërdisiplinore (GTN) nga shumë prej përfaqësuesve të institucioneve pjesë e
mekanizmave; kishte një numër të ulët të rasteve të dhunës të trajtuara nga mekanizmi etj.
Por që nga raporti i parë i monitorimit të vitit të parë dhe takimeve të shpeshta, qasja ndaj grupit
teknik dhe koordinatorit lokal nga shumë prej anëtarëve të mekanizmave u përmirësua duke pasur
një rritje vit pas viti të mbledhjeve të këtij grupi, çështjet e trajtuara apo edhe kërkesa për trajnim të
mëtejshëm të stafit përkatës për të përmirësuar punën.
Qendra “Aleanca Gjinore për Zhvillim” vazhdon punën për të siguruar ndihmën dhe ekspertizën e saj në
përmirësimin e funksionimit të mekanizmave të referimit. Të shumta kanë qenë trajnimet që organizata ka
ofruar jo vetëm për koordinatorët lokalë të këtyre bashkive por edhe për bashki të tjera. Për më shumë
informacion vizitoni: http://gadc.org.al

Rritja e Qasjes së Grave në Punësim “Rritja e Qasjes së Grave
në Punësim”

“Rritja e Qasjes së Grave në Punësim” është një nga projektet
e implementuara në Shqipëri nga Qendra “Aleanca Gjinore
për Zhvillim” (GADC) që nga viti 2018.
Ky projekt kishte për qëllim rritjen e pjesëmarrjes së grave në
tregun e punës në Kosovë dhe Shqipëri përmes avokimit me
synim luftën ndaj diskriminimit gjinor, promovimin e punës
së denjë dhe dhënies zë të aftësive të grave në pjesë të
ndryshme të Kosovës / Shqipërisë.
Në vitin e parë të zbatimit të tij (2018-2019), 5 ishin
organizatat që u përzgjodhën fituese, të cilat përmes një
granti modest arritën të fuqizojnë gratë e fshatit / qytetit në
të cilin ato operojnë duke ndihmuar gratë që të përmirësojnë
aftësi të reja kur bëhet fjalë për qepjen, prodhimin e sapunit
ose bizhuteri të bëra me dorë. Zonat e përfshira ishin: Ura
Vajgurore, Patos, Fier, Puka.
Në këtë kuadër, më 25 Prill, me pjesëmarrjen e 70 personave,
GADC mbajti ceremoninë e ndarjes së granteve për 5
organizatat fituese, pjesë e së cilit ishte Kryebashkiakia e
Bashkisë Roskovec si dhe Shkëlqesia e tij, Ambasadori Per
Strand Sjaastad i cili vlerësoi iniciativën dhe premtoi
bashkëpunim të vazhdueshëm me OJQ-në e Shqipërisë.
5 organizatatat grantmarrëse për vitin 2019:
Nisma për Ndryshim Shoqëror Arsis “Rritja e kapaciteteve të grave dhe
vajzave në prodhimin artizanl të sapunit në zonën e Urës Vajgurore”
Fermeri Anisa Nezir Gergjari “Fuqizmi igrave fermere në Luf, Qerret Puke”
Grupi i Grave Qelëz “Rehabilitimi i pjesëve të dëmtuara të veshjeve
tradicionale të zonës, bazuar në punën e dorës”
Gruaja Komuniteti Mjedisi “Ngritja e kapaciteteve të grave dhe vajzave në
zonat rurale të Roskovecit”
Qendra për të Drejtat në Punë “Duar Artë”
“Rritja e Qasjes së Grave në Punësim” rezultoi një projekt shumë i dobishëm, jo vetëm për 5 fituesit e
granteve, por edhe për komunitetet që ata përfaqësojnë, pasi që në Shqipëri, gratë kanë më pak mundësi
për të gjetur punë në krahasim me burrat. Dhe, si rezultat, pavarësisht qasjes së barabartë që ata kanë në
shkollim, kjo nuk siguron atyre të njëjtat mundësi në tregun e punës.
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“Sigurimi i kushteve të duhura të punës për gratë
punëtore në fabrikat e veshjeve dhe këpucëve në
Shqipëri”.
Fabrikat e veshjeve dhe këpucëve, të ashtuquajturat "Fason" janë një sektor i rëndësishëm i tregut
të punës në Shqipëri, ku një pjesë e mirë e grave dhe vajzave janë të punësuara. Por ky sektor është
gjithashtu një nga sektorët që ka një numër të konsiderueshëm problemesh për sa i përket kushteve
të punës, trajtimit të punonjësve dhe zbatimit të kornizës ligjore në fuqi.
Shqipëria ka ratifikuar një numër ligjesh dhe konventash ndërkombëtare, por edhe pse këto
konventa janë në fuqi dhe Kodi i Punës është më i detajuar, ne vazhdojmë të kemi trajtim skllavëror
të grave dhe vajzave, punonjëse në Shqipëri. Sektori i veshjeve dhe këpucëve është me të vërtetë
shumë i vështirë. GADC gjatë gjithë zbatimit të projektit "Sigurimi i kushteve të duhura të punës
për gratë punëtore në fabrikat e veshjeve dhe këpucëve në Shqipëri ”, mbështetur nga Olof Palme
Center International, përmes mbështetjes financiare të Qeverisë Suedeze, për vite me radhë luftoi
shumë për të sjellë ndryshime pozitive dhe të qëndrueshme.
Gjykuar nga ekspertiza e GADC, të punosh me
gra dhe të mbrosh të drejtat e tyre është
thelbësore. Projekti dhe zbatimi i tij kanë qenë
afër zemrës për organizatën dhe ekipin. Duke
qenë OSHC-ja e parë që ngriti zërin aq shumë
për një çështje kaq delikate, ka bërë që sot
GADC të gëzojë më shumë respekt kur bëhet
fjalë për t’u njohur dhe identifikuar si
organizatë me një fokus të veçantë në
përmirësimin e kushteve të duhura të punës,
dhe të drejtat e grave në tregun e punës.
Sukses është kur shohim sesa është forcuar
marrëdhënia me Komisionerin, Avokatin e
Popullit dhe Inspektoratin e Punës; në lidhje
me këtë është nënshkruar edhe një
Memorandum Mirëkuptimi me zyrën e
Komisionerit Kundër Diskriminimit.
Ajo që GADC ka bërë gjatë vitit 2019 sigurisht që ka ndihmuar në sektor, por, shumë gjëra duhet të
bëhen kur bëhet fjalë për të sjellë një ndryshim në jetën e grave që punojnë në sektorin e veshjeve
dhe këpucëve në Shqipëri.
Qëllimi i aktiviteteve të GADC është të sensibilizojë gratë dhe vajzat për të drejtat e tyre dhe kornizën
ligjore.
Për më shumë informacion klikoni

48
trajnime me gra
punëtore

60
thirrje në numrin jeshil

12
raste të ndjekura me
Inspektoriatin e Punës

Ti themi Jo dhunës në marrëdhëniet intime në
adoleshencë

“T’i themi Jo dhunës në marrëdhëniet intime
në Adoleshencë”, është një nga projektet e
implementuara në Shqipëri nga Qendra
“Aleanca Gjinore për Zhvillim” (GADC) dhe i
financuar nga Agjensia Austriake për Zhvillim,
gjatë vitit 2019. Kjo iniciativë kishte për qëllim
luftën kundër marrëdhënies intime në
adoleshencë, si dhe për të ndihmuar djem dhe
vajza të reja të kuptojnë pasojat me të cilat
duhet të përballen nëse përfshihen në vepra
penale siç janë shantazhet përmes fotove dhe
videove, ngacmimet seksuale, përdhunimet
etj.
Ky projekt u implementua në shkollat e mesme
të tre bashkive të mëdha të Shqipërisë,
Tiranës, Elbasanit dhe Durrësit duke përfshirë
rreth nxënës të 50 shkollave të mesme,
mësues dhe prindër e tyre.
Një nga qëllimet e projektit ishte ofrimi i
edukimit juridik për adoleshentët për shkak të
mungesës së informacionit që ata kishin në
lidhje me përgjegjësitë kryesore ligjore që ata
duhet të ndërmarrin në rast të ushtrimit të
çfarëdolloj forme dhune ndaj partnerit të tyre
në marrëdhëniet intime.
Posterat me informacion me bazë ligjore të
mirëhartuar nga ekspertët të fushës, u
vendosën në hyrjen e 50 gjimnazeve të
ndryshme, dhe do të qëndrojnë gjithmonë aty
në mënyrë që fëmijët të mund t’i shohin.

Një video ndërgjegjësuese është shpërndarë në
mediat sociale, e vlerësuar si shumë e
rëndësishme dhe është ripostuar nga 100 vetë.
Përmes kësaj video një ekstrakt i ligjit vjen si një
përmbledhje që synon t’u shpjegojë të rinjve
dënimet me të cilat do të ndeshen qysh prej
moshës 14 vjeçare në momentin që ata kur
kryejnë vepra penale, siç janë ngacmimet,
përdhunimet, kërcitjet dhe shantazhet përmes
fotove dhe videove.
Përveç të rinjve, iniciativa “T’i themi Jo dhunës
në marrëdhëniet intime në Adoleshencë”, u
përqafua gjerësisht nga stafi akademik, oficerët
e sigurisë dhe psikologët e shkollës. Ata e kanë
vlerësuar njëzëri këtë projekt si shumë të
domosdoshëm për sa i përket informacionit dhe
edukimit të djemve dhe vajzave të reja, individë
të cilët sot sa i përket dhunës nga partneri në
marrdhëniet intime janë në një rrezik më të
madh se kurrë.
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Vlerësimi i Komunitetit për Qeverisjen Vendore

Vlerësimi i Komunitetit për Qeverisjen
Vendore Projekti i USAID për Planifikimin dhe
Qeverisjen Vendore (PLGP) në bashkëpunim
me Qendrën Aleanca Gjinore për Zhvillim, që
prej vitit 2016, kanë ndërmarrë projektin e
Vlerësimit të Komunitetit për Qeverisjen
(VKQ).
18 bashki në mbarë vendin janë përfshirë në
procesin e Vlerësimit të Komunitetit për
Qeverisjen që prej vitit 2015.
Në vitin e parë VKQ u zbatua në bashkitë e
Elbasanit, Beratit, Kamzës dhe Vlorës, ku
gjetjet dhe rekomandimet e qytetarëve gra dhe
burra u prezantuan dhe u përfshinë në
axhendat dhe programet e kandidatëve për
kryetarë bashkie.
Në vitin 2016 VKQ u zbatua në gjashtë bashki:
Fier, Gjirokastër, Kuçovë, Korçë, Lushnjë dhe
Shkodër dhe në vitin 2017 në gjashtë bashki të
reja: Vorë, Patos, Lezhe, Roskovec, Kukës dhe
Sarandë.

Një pjesë e rëndësishme në proçes ishin edhe
Komisionet Këshillimore Qytetare Vendore
(KKQV) në bashkitë respektive ku ato janë
funksionale prej vitesh. Vlerësimi i Komunitetit
për Qeverisjen përfshin aspekte kryesore të
qeverisjes vendore, të tilla si:
(I) cilësia dhe efiçenca e shërbimeve publike
(II) qeverisja e mirë dhe demokracia lokale
(III) zhvillimi ekonomik
(IV) dimensioni social në nivel vendor
Vlerësimi i komunitetit për qeverisjen është një
qasje dhe mundësi e mirë që bashkitë të
kuptojnë nevojat dhe përparësitë e qytetarëve.
Harmonizimi dhe përfshirja e rezultateve të
vlerësimit të komunitetit në programet
vendore, si dhe përpjekja për të influencuar në
hartimin e politikave vendore, janë një tregues
pozitiv i demokracisë në veprim.
Kombinimi i metodologjisë së VKQ me aktorë
kyç lokalë, të tillë si Komisionet Këshillimore
Qytetare dhe organizata të shoqërisë civile kanë
mundësuar zbatimin me sukses të këtij procesi.

Në pritje të zgjedhjeve vendore të vitit 2019,
proçesi u zhvillua në bashkitë Fier, Patos,
Pogradec, Elbasan dhe Librazhd, i koordinuar
nga Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim në
Tiranë dhe me partnerë lokale organizatat:

POGRADEC
14.8%

ELBASAN
23.9%

PATOS
14.1%

Epoka e Re (Fier), Tjeter Vizion dhe Forumi i
Gruas (Elbasan), Unë Gruaja dhe RIAS
(Pogradec), si dhe MEDPAK në Librazhd.
LIBRAZHD
23.7%

FIER
23.5%

PJESËMARRJA SIPAS BASHKIVE
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Përballja e Ofertave Politike POP 2019
DURRËS,FIER,KAMËZ,KUKËS,POGRADEC,PUKË,SHKODËR,TIRANË,VLORË

POP 2019 synon të rrisë debatin publik dhe
informacionin te qytetarët mbi platformat
elektorale të partive dhe kandidatëve për
kryetarë bashkie, si dhe orientimin e këtyre
platformave drejt nevojave dhe prioriteteve të
qytetarëve. Përmes aktiviteteve projekti synon
të forcojë demokracinë shqiptare, duke nxitur
transparencën dhe llogaridhënien gjatë
zgjedhjeve dhe periudhës pas tyre. POP është
zbatuar
suksesshëm
gjatë
Zgjedhjeve
Parlamentare 2013, Zgjedhjeve Lokale të vitit
2015 dhe Zgjedhjeve Parlamentare 2017. Kjo
nismë është mbështetur dhe mbështetet nga
Qendra Ndërkombëtare Olof Palme, me fonde
të Ambasadës Suedeze në Tiranë.
Ndryshimi i situatës politike në periudhën
parazgjedhore në vitin 2019, me bojkotimin e
parlamentit nga opozita, solli edhe një bojkot
në procesin zgjedhor të 30 qershorit të forcave
kryesore politike të opozitës në vend. Në
bashkitë pjesë e projektit POP 2019
konkretisht në Tiranë, Durrës, Vlorë, Kamez,
Kukës kishte dy kandidatë në garë (Partia
Socialiste dhe Bindja Demokratike) ndërsa në
Shkodër; Pogradec; Fier Kamez vetëm një
kandidat i Partisë Socialiste mori pjesë në
garën për kryetar bashkie. Megjithë situatën
politike aspak të zakontë, gjatë zhvillimit të
projektit, objektivi kryesor i POP u arrit në një
masë të konsiderueshme.
Qendra "Alreanca Gjinore për Zhvillim ka
udhëhequr organizatat të cilat zhvilluan
projektin në bashkitë respektive dhe ka
implementuar këtë projekt në bashkinë Tiranë
duke përpiluar Kontratën Sociale me prioritetet
e komunitetit.

Tri shtyllat kryesore - Analiza e përparësive
kryesore lokale të personalizuara për secilën
bashki; Monitorimi i fushatës Zgjedhore
Lokale të kandidatëve për kryetarë bashkie dhe
Avokimi/Lobimi për përparësitë e identifikuara
gjatë POP 2019 u arrit në tërësi dhe siç pritej. 9
dokumenta u përmblodhën dhe u analizuan me
përparësi
për
secilën
bashki,
përmes
angazhimit të qytetarëve në forume. Një analizë
e plotë e secilës çështje u hartua dhe iu
prezantua kandidatëve për kryetarë bashkie dhe
këshilltarëve.
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Përballja e Ofertave Politike POP 2019
DURRËS,FIER,KAMËZ,KUKËS,POGRADEC,PUKË,SHKODËR,TIRANË,VLORË

Në secilën bashki organizatat partnere të
rrjetit punuan në mënyrë të pavarur dhe
identifikuan përparësitë e qytetarëve për
zgjidhje nga qeverisë lokale. POP 2019 solli
dialog midis zgjedhësve dhe kandidatëve
POP 2019 shërbeu si një platformë për
diskutim, me anë të së cilës kandidatët ose
kryetarët e bashkive të zgjedhura do të mbanin
përgjegjësi për premtimet e tyre dhe do të
nënshkruheshin në kontratën sociale midis
tyre dhe qytetarëve në një forum të hapur.
Iniciativa POP arriti të nënshkruajë Kontratat
Sociale duke u siguruar që paktet nuk janë
vetëm një premtim me shkrim, por një
angazhim i vazhdueshëm për kryetarët e
zgjedhur të bashkive. Gjatë gjithë zhvillimit të
projektit, POP 2019 ka mbajtur dhe ndriçuar
qytetarinë duke përdorur teknologjinë në
internet si një mjet për të siguruar
informacione publike mbi premtimet dhe
përparësitë e bëra dhe punën që duhet bërë.

Në qendër të të gjitha aktiviteteve të POP 2019
janë qytetarët me nevojat dhe shqetësimet e
tyre, pasi zhvendosja e debatit publik nga
politika drejt platformave politike në periudhën
parazgjedhore është e rëndësishme. Premtimet
e partive politike dhe programet e tyre po
monitorohen pas Zgjedhjeve Lokale 2019 nga
Rrjeti i organizatave të POP 2019 dhe grupet e
qytetarëve të organizuara nga ky rrjet.
Rreth 200,000 qytetarë u arritën përmes
aktiviteteve të rrjetit POP, tryezave të
rrumbullakëta, forume, grupeve të fokusit dhe
qasjeve online. Platformat e POP, faqja zyrtare
dhe faqja e medias sociale Facebook sollën një
informacion transparent për publikun e gjerë,
duke rezultuar kështu një nga platformat më të
suksesshme në drejtim të transmetimit të
informacionit në lidhje me premtimet e
kryetarëve të bashkive dhe monitorimin e
këtyre premtimeve të nënshkruara nga vetë ata
në Kontratën Sociale .

Po monitorojmë Kontratat Sociale
Tiranë, Durrës, Vlorë, Pukë, Kukës, Fier, Pogradec, Shkodër, Kamëz
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Rrjeti Mbikëqyrës i Buxhetimit Gjinor në Ballkanin
Perëndimor dhe Republikën e Moldavisë

Ky projekt synon përmirësimin e pjesëmarrjes së organizatave të shoqërisë civile (OSHC) në
proceset e politikave dhe buxhetimit në Evropën Juglindore dhe Republikën e Moldavisë duke
përdorur raportimin dhe rrjetëzimin e mbikëqyrësit të buxhetimit gjinor.

Objektivat specifikë:
Për të forcuar kapacitetin e OShC-ve për të përdorur mjetet e Buxhetimit të Përgjigjshëm
Gjinor (GRB) për të vlerësuar përputhjen e politikave dhe buxheteve me nevojat e burrave
dhe grave;
Për të zhvilluar një rrjet për avokim efektiv të politikave, shkëmbim njohurish dhe
informacioni dhe për të forcuar llogaridhënien e qeverisë.
Për të angazhuar qytetarët dhe për të kontribuar në ndryshimin e politikave që çojnë në
reformën gjinore të financave publike
Qendra “Aleanca Gjinore për Zhvillim” së bashku me 5 organizata të tjera partnere është duke
zbatuar projektin në Ballkanin Perëndimor dhe Republikën e Moldavisë:
1. Center for Research and Policy Making - Maqedoni
2. Kosovo Women’s network - Kosovë
3. Key Stone - Moldavi
4. Center for Civil Society Promotion - Bosnja dhe Hercegovina
5. Gender Knowledge Hub-Serbia Woman Action – Mali i Zi
Me këtë projekt synojmë hartëzimin e kapaciteteve aktuale të shoqërisë civile të interesuar për të
përdorur buxhetimin e përgjigjshëm gjinor në punën e tyre.
Viti 2019, ishte viti i parë i implementimit të projektit që do të vijojë për 36 muaj dhe u fokusua në
ofrimin e trajnime fillestare dhe të përparuara për OShC-të në GRB. Ndërkohë që për OShC-të që i
kanë tashmë këto aftësi dhe njohuri, si dhe kanë arritur grupe të veçanta të organizatave do të
zhvillohen trajnime specifike për ta.
Komponenti ynë përfshin seanca trajnimi dhe mentorimi të mbështetur me nën-grante që do të
lejojnë prodhimin e dy lloje produktesh: vlerësime të politikave të buxhetimit gjinor dhe raporte të
mbikëqyrjes së buxhetit gjinor.
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