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VEPRIMTARITË E QENDRËS
"ALEANCA GJINORE PËR
ZHVILLIM" DHE ROLI I
ORGANIZATËS
Gjatë vitit 2020 Qendra “Aleanca Gjinore për Zhvillim” zhvilloi disa
projekte dhe u angazhua në shumë aktivitete të paparashikuara për
shkak të pandemis COVID-19. Ky vit ishte një vit mjaft i vështirë për
të gjithë, duke sjellë ndryshime në mënyrën e organizimit të punës,
takimeve, përmbushjes së objektivave por edhe në jetën e
përditshme.

Ishte një vit mjaft hektik, por që na tregoi se vendi ynë ka nevojë të
vazhdueshme për përmirsimin e mënyrës organizative për ti ardhur
në ndihmë grupeve të veçanta dhe në nevojë por edhe popullatës
në përgjithësi.
Viti 2020 ishte një vit ZOOM-esh, konferencash dhe takimesh
online, që na solli në vëmëndje se sa i rëndsishëm është
interaktiviteti njerëzor.
Më poshtë do të lexoni një përmbledhje të aktiviteteve tona përgjatë
këtij viti dhe linqe të ndryshme të cilat do t’ju drejtojnë në faqet tona
të internetit ku mund të mësoni më shumë mbi veprimtarinë dhe
nismat e GADC.
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HYRJE

Fokusi ynë kryesor ishte siguria e stafit, bashkëpunëtorëve por
edhe përmbushja dhe organizimi I aktiviteteve të projekteve të
ndryshme të parashikuara për vitin 2020. Me anë të rritjes së
kapaciteteve digitale të stafit dhe bashkëpunëtorëve arritëm që të
përmbushim me sukses edhe një vit tjetër që i shtohet
eksperiencës së gjatë të organizatës.

RRETH QENDRËS "ALEANCA
GJINORE PËR ZHVILLIM" DHE
MISIONIT TË SAJ

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.
Gjatë vitit 2020 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 2020, GADC ka zgjedhur ta paraqesë përmes këtij raporti vjetor.
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PROFILI I ORGANIZATËS

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.

STAFI
GADC
Qendra “Aleanca Gjinore për Zhvillim”(GADC) nën drejtimin e
znj. Mirela Arqimandriti, ka në gjirin e saj gra dhe vajza me nje
eksperiencë të gjatë në profesione të ndryshme, por me një
emërues të përbashkët, që është aktivizmi dhe dëshira për të
punuar në mbrojtje të grave, vajzave apo të çdo grupi tjetër në
nevojë. Gjithashtu, GADC e ka gjithmonë derën të hapur për
prurje të reja, vullnetarë, studente të sapodiplomuara që
ndajnë të njëjtin vokacion me misionin e saj.

Etleva Lilaj

Esmeralda Hoxha

Menaxhere e Financës

Koordinatore e Projekteve

"Eksperienca e GADC dhe bashkëpunimi prej
shumë vitesh me donatorë, partnerë lokalë
dhe ndërkombëtarë krijon një ambjent pune
të denjë dhe sfidues duke kontribuar në
zhvillimin e vazhdueshëm profesional."

"Si aktiviste, jam e lumtur që duke patur një
zë në organizatë, mund të ofroj më shumë
për komunitetin dhe të jem shembull për
time bijë."

Albana Konçi

Megi Zylali

Koordinatore e Projekteve

Koordinatore e Projekteve

"Përvoja e saj e konsiderueshme në luftën
kundër dhunës në familje, përpjekja e
madhe që ka bërë për të sjellë një ndryshim
në shoqëri më bëri të dua të punoj në
GADC."

"Misioni sublim që organizata ka, është një
prej arsyeve kryesore që më jep krahë për
tu zhvilluar personalisht por edhe për të
dhënë ndihmën time.'

Marinela Seitaj

Anisa Gjergjani

Koordinatore e Projekteve
"Qëllimi për të sjellë nisma që pakkush i ka
ndërmarrë, më motivoi që të isha edhe unë
pjesë e angazhimeve të GADC."

Koordinatore Pukë

"Puna me GADC është një prej
angazhimeve më pozitive që kam patur
ndonjëherë. Më ndihmoi jo vetëm në
formimin tim personal, por edhe më dha
mundësinë e ndjekjes së kauzave që kam
përzemër"
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PROJEKTE TË
ZHVILLUARA
Sigurimi i kushteve të duhura të punës për gratë
punëtore në fabrikat e veshjeve dhe këpucëve
në Shqipëri
"Sigurimi i kushteve të duhura të punës për gratë punëtore në fabrikat e veshjeve dhe këpucëve
në Shqipëri”, mbështetur nga Olof Palme International Center, përmes mbështetjes financiare të
Qeverisë Suedeze, prej 5 vitesh tashmë mbetet një ndër fokuset kryesorë të Qendrës Aleanca
Gjinore për Zhvillim (GADC) e cila lufton shumë për të sjellë ndryshime pozitive dhe të
qëndrueshme në këtë sektor.
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. Sfidë
kjo që u theksua edhe më shumë përgjatë vitit 2020, ku Shqipëria u godit fort nga pandemia e
COVID-19. Sektori fason ka qenë ndër më të goditurit nga kjo pandemi. Kujtojmë se shumë gra
kanë hequr dorë nga puna për shkak të kujdesit që duhej të kishin ndaj të moshuarve apo
fëmijëve në kohë pandemie.
Falë besueshmërisë së krijuar përmes këmbënguljes në punën e përditshme për të rritur
kapacitetet, ndërgjegjësimin e grave si dhe për t’i mbrojtur ato, për vitin 2020, 40 thirrje u
shënuan në numrin jeshil 08001818 ku u raportuan shkelje në vendin e punës dhe pesë prej
këtyre rasteve janë ndjekur nga Inspektorati i Punës.
Qëllimi i aktiviteteve të GADC është të sensibilizojë gratë dhe vajzat për të drejtat e tyre dhe
kornizën ligjore. Respektimi i të drejtave të vajzave dhe grave në punë dhe mbështetja për
njëra-tjetrën tregon më së miri se bashkë ia dalim të mposhtim çdo vështirësi.

TRAJNIME

16
trajnime me gra
punonjëse të fasonerive

PËRFITUESE

799
gra, pjesëmarrëse
në trajnime kanë
rritur kapacitetet
për të drejtat e tyre
në punë

TELEFONATA
40 thirrje pranë
numrij jeshil
5 raste të ndjekura
direkt nga
Inspektoriati i
Punës

RAPORTI VJETOR 2020

Momente nga aktivitetet e projektit
përgjatë vitit 2020

Mbështetje

FOTO

Mbi 1500 punonjës të sektorit iu
ofruan nga GADC maska dhe
dizenfektantë gjatë pandemisë.

Tryeza
Diskutimi
Respekt për punën de të drejtat e
njeriut për gratë dhe burrat në
sektorët e industrisë tekstile

Fushata
ndërgjegjësimi
Të drejtat në punë dhe shpërndarja
e numrit pa pagesë 0800 18 18

Rrjeti Mbikëqyrës i Buxhetimit Gjinor në Ballkanin
Perëndimor dhe Republikën e Moldavisë
Që prej vitit 2019, Qendra “Aleanca Gjinore për Zhvillim” (GADC) së bashku me 6 organizata të
tjera partnere zbaton projektin në Ballkanin Perëndimor dhe Republikën e Moldavisë:

01
03

Center for Research and Policy
Making - Maqedoni
Key Stone
Moldavi

02

Kosovo Women’s Network

04

Center for Civil Society

Kosovë

Promotion - Bosnja &
Hercegovina

05

06

Gender Knowledge HubSerbia Woman Action – Serbia

Woman Action
Mali i Zi

Përmes këtij projekti synohet që të bëhet hartëzimi i kapaciteteve aktuale të shoqërisë civile të
interesuar për të përdorur buxhetimin e përgjigjshëm gjinor në punën e tyre. Nëse viti 2019, u
fokusua më së shumti në prezantimin e projektit në rajon, organizimin e trajnimeve, rritjen
mirëfilltazi të kapaciteteve të rreth 60 organizatave pjesëmarrëse, viti 2020, shënoi zbatimin e
tij. Ai mori formë, përmes përzgjedhjes së 7 përfituesve nga Shqipëria, 7 organizata të
shoqërisë civile aktive që në fazat e para të cilat sot, po zbatojnë projektet e tyre në 7 bashki të
ndryshme të Shqipërisë: Tiranë, Durrës, Lushnje, Fier, Vlorë, Korcë
Përmes zbatimit të projekteve të tyre ato synojnë që të rrisin ndërgjegjësimin mbi atë se cfarë
Buxhetimi i Përgjigjshëm Gjinor është, në të mirë të kujt është dhe sesi mundet më së miri ky i
fundit të bëhet pjesë e buxheteve e të përdoret në të mirë të komunitetit, pa asnjë dallim në
gjini. GADC, përvecse mentore e 7 organizatave përfituese bën një punë të vazhdueshme
advokimi dhe lobimi përsa i përket Buxhetimit të Përgjigjshëm Gjinorë. Ajo ka dhënë kontributin
e vetë përmes dy raporteve mjaft të mira në lidhje me çështjen:
1. Impakti i COVID 19 në Shqipëri, ku gjerësisht flitej për situatën e greave dhe sesi kish
ndikuar ky i fundit në dinamikën e jetës së tyre. Klikoni këtu për ta lexuar.
2. Analiza Gjinore e Vendit, është një raport tjetër i përgatitur nga GADC. Kjo analizë jep një
pamje të detajuar të Shqipërisë dhe historisë së saj të GRB, duke ofruar një analizë të
kuadrit ligjor, politikave dhe buxhetimit në nivelin local. Klikoni këtu për ta lexuar.

3

12

7

7

3

trajnime rajonale

organizata Shqiptare
përftiuese nga
trajnimet

organizata Shqiptare
përftiuese të grantit

bashki të përfshira në
projekt

raporte të hartuara
dhe të publikuara
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Rritja e Qasjes së Grave në Punësim
“Rritja e Qasjes së Grave në Punësim”, e mbështetur nga Instituti për Demokraci dhe Zhvillim
me fondet e Ambasadës Mbretërore Norvegjeze në Prishtinë, është një nga projektet e
zbatuara 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 dy vendet tona.
Nëse në vitin e parë të zbatimit të tij (2018-2019), 5 ishin organizatat që u përzgjodhën fituese,
numëri i tyre përgjatë 2020 shkoi në 19. Granti që ato përfituan ishte vërtetë modest, por dëshira
dhe vullneti i mirë që treguan në fuqizimin apo rritjen e ndërgjegjësimit të grave dhe vajzave të
zonës që përfaqësonin mbeten për t’u vlerësuar.
Nisma pati një shtrirje të gjerë gjeografike, duke mos lënë asnjë rajon të Shqipërisë të paprekur.
Disa organizata zbatuan projektin e tyre në veri ( Pukë, Tropojë), disa në jug ( Fier, Patos, Vlorë)
dhe disa në Shqipërinë e Mesme ( tiranë, Durrës, Elbasan) apo dhe Pogradec.
Në kuadër të kësaj nisme, janë realizuar edhe shumë tryeza të rrumbullakta si dhe forume
rajonale, ku pjesëmarrje ka qenë e gjerë dhe e larmishme qoftë nga Insitucionet relevante të
Kosovës ashtu dhe ato Shqipërisë. Të rëndësishme ishin mjaft këto takime, sidomos kur theksi
bie tek motori kryesor i vetë jetës: punësimi i parë gjithmonë nga perspektiva e grave. Të
rëndësishme ishin shumë dhe një serë rekomandimesh që dolën në formën e një raporti bazuar
në Forumin e Hapur Rajonal mbi Punësimin e Grave dhe Vajzave në Shqipëri dhe Kosovë
përgjatë 14-15 tetorit 2020, aktivitet ky që bëri jehonë edhe në media lokale të vendit.

9
92
7

Bashki të përfshira

Takime të realizuara

Dalje televizive

19
1025

3

Organizata përfituese

Gra përfituese

Artikuj në median e shkruar
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Momente nga aktivitetet e projektit
përgjatë vitit 2020

Takime
online

FOTO

29 korrik 2020 - Qendra Aleanca
Gjinore për Zhvillim (GADC) dhe
Demokraci për Zhvillim (D4D)
organizuan "Takimin e dytë rajonal
për të rritur aksesin e grave në
punësim."

Tryeza
Diskutimi
Më 14-15 tetor 2020, Qendra
Aleanca Gjinore për Zhvillim
(GADC) dhe "Demokracia për
Zhvillim" (D4D) zhvilluan Forum të
hapur Rajonal 2-ditor "Statusi i
Punësimit të Grave dhe Vajzave
në Shqipëri dhe Kosovë, me
praktikat më të mira nga Rajon "
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Monitorimi i Qëllimit të III-të, të Strategjisë Kombëtare
për Barazinë Gjinore dhe Planit të Veprimit 2016-2020
Qendra "Aleanca Gjinore për Zhvillim" (GADC) në periudhën 2017 - 2020 ka monitoruar
zbatimin e Qëllimit III të Strategjisë Kombëtare për Barazinë Gjinore dhe Planin e Veprimit
2016-2020.
Gjatë vitit 2020 u zhvillua projekti “Sigurimi i ekspertizës teknike për qeverinë dhe OShC-të për
zhvillimin, buxhetimin, zbatimin dhe monitorimin e masave për adresimin e dhunës ndaj grave
në Strategjinë e re për Barazinë Gjinore dhe Planin e saj të Veprimit”. U monitoruan
Mekanizmat e Koordinuar të Referimit në bashkitë: Tiranë, Durrë, Elbasan, Korçë, Vlorë,
Shkodër, Berat, Pukë dhe Kurbin. Projekti u financua nga Komisioni Evropian dhe u zbatuan
me mbështetjen e Un Women
I njëjti projekt u zhvillua edhe në bashkitë Lezhë, Sarandë, Pogradec, Kamëz dhe Kurbin me
mbështetjen e e Qeverisë Suedeze dhe me zbatimin nga UNDP, UN Women dhe UNFPA, në
bashkëpunim me Qeverinë e Shqipërisë.
Monitorimi i Objektivit të III të Strategjisë Kombëtare për Barazinë Gjinore dhe Planit të Veprimit
2016 – 2020 (SKBGJ 2016-2020), ishte një domosdoshëmri për të kuptuar veprimtarinë në
nivel lokal të institucioneve përgjegjëse, siç është bashkia, gjykata, prokuroria, policia etj. për të
kryer detyrat e përcaktuara nga kuadri ligjor dhe ai i politikave. Dhuna ndaj grave e vajzave ka
marrë përmasa të frikshme dhe po rritet, ndërkohë po ashtu në rritje janë raportimet e atyre që
nuk e durojnë më dhunën. Ndaj i gjithë mekanizmi i ngritur për të pritur dhe nxjerrë nga rrethi i
dhunës të mbijetuarat duhet të mirëfunksionojë dhe çdo institucion.
Klikoni këtu për të lexuar raportet vjetore
Lexoni buletinin Informativ për 9 bashki
Lexoni buletinin informativ për 5 bashki
Konsultohuni me infografikat 2017-2020 për 9 bashki
Konsultohuni me infografikat 2017-2020 për 5 bashki
Ndiqni buletinin informativ të tryezës së diskutimit me gjyqtarët

14

MKR të monitoruara

14

14

Raporte individuale

2

6

Trajnime pë rritjen e

monitorimi vjetor të hartuara

kapaciteteve të MKR-së

16

Organizata lokale të fuqizuara

Buletine informative të
publikuara
Tryeza diskutimi me
institucione dhe anëtarë të
MKR
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Momente nga aktivitetet e projektit
përgjatë vitit 2020

Takime
online

FOTO

Takime online me anëtarë të
Mekanizmave të Koordinuar të
Referimit.

Fushata
Fushata ndërgjegjësimi me të
rinjtë për të mos e pranuar dhunën
dhe për ta denoncuar atë.

Trajnime
Trajnime të anëtarëve të
Mekanizmave të Koordinuar të
Referimit

Peticione
Mbledhja e nënshkrimeve për
propozimin e projektligjit "Për
krijimin e regjistrit kombëtar të
autorëve të krimeve seksuale"
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POP 2020 – Monitorimi i zbatimit të kontratës
sociale në nivelin lokal
Në vijim të projektit të vitit 2019 nga Rrjeti POP - Përballja e Ofertave Politike ku Qendra
"Aleanca Gjinore për Zhvillim"është organizata lider, gjatë vitit 2020 u zhvillua projekti
"Monitorimi i zbatimit të kontratës sociale në nivelin lokal'me mbështetjen e Olof Palme
International Center me fonde të Qeverisë Suedeze dhe National Endwoment for Democracy.
Kjo nismë e POP synoi lobimin dhe avokokimin për përmbushjen e përparësive të qytetarëve që
u nënshkruan në Kontratën Sociale për bashkitë e Tiranës, Kamzës, Durrësit, Fierit, Vlorës,
Shkodres, Kukësit, Pukës dhe Pogradecit dhe gjithashtu për të siguruar përfshirjen e komunitetit
në vendimmarrje.
Gjatë vitit 2020 vazhduam monitoruese nga rrjeti POP dhe veshjen me përgjegjësi të kryetarëve
dhe këshillave; Lobimin dhe Advokimin për përmbushjen e prioriteteve të kontratave sociale për
secilën bashki; Vazhdimin dhe përmirësimin e metodologjisë POP për lobimin dhe avokimin që
forcojnë marrëdhëniet midis OSHC-ve në rrjet dhe partive politike si dhe rrisin reputacionin e
OSHC-ve në publik; Angazhimin dhe organizimin e komunitetit për të ngritur zërin dhe për të
kërkuar përgjegjshmëri të qeverisjes lokale.
Në vitin e parë monitorues te përmbushjes së prioriteteve të Kontratave Sociale në 9 bashki,
nga 101 prioritete në total, u përmbushën 17% e tyre me prioritete të adresuara plotësht; 58 % e
tyre u adresuan pjesërisht dhe 25% e prioriteteve nuk janë adresuar gjatë këtij viti.
Për shkak të pandemisë COVID-19, rrjeti POP realizoi edhe nje monitorim të dytë gjatë mbylljes
pandemike, duke patur në focus angazhimin e bashkive respektive në ndihmë të target grupeve
në nevojë. 9 raporte individuale u hartuan dhe u prezantuan pranë bashkive respektive.
Lexoni 9 Raportet Monitoruese 1 vjeçare të Kontratës Sociale
Lexoni 9 Raportet Monitoruese COVID-19
Ndiqni konferencën "Pjesëmarrja dhe përgjegjësia e shoqërisë civile në proceset e qeverisë
vendore."
Ndiqni prezantimet e Raporteve monitoruese për secilën bashki
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Momente nga aktivitetet e projektit
përgjatë vitit 2020
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Fuqizimi i OShC-ve në luftën kundër diskriminimit dhe
avancimi i të drejtave të grave në punë
Projekti "Fuqizimi i OShC-ve në luftën kundër diskriminimit dhe avancimi i të drejtave të grave
në punë' vijon që prej vitit 2018 me mbështetjen e Bashkimit Evropian. Ky projekt rajonal
zhvillohet nga 6 organizata të shoqërisë civile në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Bosnjë dhe
Hercegovinë, Serbi dhe Mal të Zi.
Gjatë këtij viti me aktivitetet dhe nismat e ndërmarra në nivel kombëtar dhe rajonal, kemi arritur
të ndikojmë në përmirësimin e dhe rritjen e kapaciteteve të OSHC-ve, veçanërisht atyre të të
drejtave të grave, në mbajtjen përgjegjëse të institucioneve përkatëse për zbatimin e
legjislacionit kundër diskriminimit në lidhje me të drejtat e grave në punë dhe fuqizimin e tyre
për të kërkuar të drejtat e tyre.
Në vitin 2020 janë organizuar më shumë se 10 trajnime me organizata lokale të shoqërisë civile
për rritjen e kapaciteteve. Gjatë zhvillimit të projektit për këtë vit u organizuan 11 tryeza
diskutimi dhe trajnime me gra dhe vajza në 6 qarqe të ndryshme të vendit.
GADC nënshkroi një marrëveshje bashkëpunimi me Inspektoratin Shtetëror të Punës dhe
Shërbimeve Sociale (ISHPSHS) me qëllim forcimin e bashkëpunimit. ISHPSHS do të vazhdojë
të ndjekë të gjitha raportet e GADC në lidhje me diskriminimin në vendin e punës të raportuar
në numrin 08001818.
Dy ndryshime të rëndësishme, të propozuara nga GADC, u reflektuan në ligjin e ri “Për
mbrojtjen nga Diskriminimi” në tetor 2020.
.

Nëse të drejtat tuaja në punë nuk respektohen, nëse ndjeheni të
diskriminuara, telefononi në numrin jeshil pa pagesë 0800 18 18
Qendra 'Aleanca Gjinore për Zhvillim" do të ndjekë rastet tuaja, duke ju
ruajtur anonimitetin.
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diskriminimin në vendin e punës

Organizatat
përfituese
Organizatat përfituese nga Shqipëria:
Rrjeti i Fuqizimit të Grave, Qendra
për Zhvillimin e Komunitetit "Sot për
të Ardhmen" dhe Linja e Këshillimit
për Vajzat dhe Gratë.
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Tërmeti dhe rimëkëmbja
"Forcimi i kapaciteteve të qeverive vendore dhe monitorimi i veprimeve të tyre në lidhje me
ndihmën ndërkombëtare për rimëkëmbjen e familjeve pas tërmetit" ishte një tjetër projekt i
zhvilluar nga GADC gjatë vitit 2020.
Ky projekt u financua nga AWEN, me fonde nga Ambasada Suedeze në Shqipëri dhe kishte për
qëllim monitorimin e strukturave përgjegjëse për trajtimin e grantit të rindërtimit, si dhe
monitorimin e statusit të familjeve nga momenti i aplikimit deri në përfitimin e programeve të
rindërtimit.
Ky projekt u zbatua me 383 familje të prekura nga tërmeti i 26 Nëntorit në njësitë administrative
Sukth dhe Katund i Ri, stafi administrativ që punoi ngushtë me projektet e rindërtimit në këto
njësi, si dhe me gra dhe vajza që përjetojnë financiarisht, social dhe probleme të tjera.
Një nga objektivat e projektit ishte kryerja e një studimi mbi monitorimin e strukturave
përgjegjëse që merren me programin e granteve të rindërtimit. Gjatë këtij studimi, u shfaqën
problemet që ekzistojnë gjatë gjithë procesit të aplikimit, u identifikuan shkeljet dhe u dhanë
rekomandime se si të përmirësohet procesi në tërësi. Studimi u përqëndrua në familjet e prekura
nga tërmeti brenda njësive administrative Sukth dhe Katund i Ri.
U organizuan trajnime me stafin administrativ brenda njësive të Sukth dhe Katund I Ri, të cilët
punuan ngushtë me programet e rindërtimit, duke ofruar ndihmë për banorët e prekur nga
tërmeti. Gjatë trajnimeve, kuadri ligjor u diskutua dhe u identifikuan problemet në menaxhimin e
situatave të tilla të pazakonta.
U mbajtën takime me gra me probleme ekonomike dhe sociale, si dhe të prekura nga tërmeti, të
cilat jetojnë në njësitë administrative të Sukthit dhe Katundit të Ri dhe fshatrat përreth. Gjatë
këtyre takimeve, u identifikuan problemet më të mëdha që prekin gratë dhe vajzat në këto njësi
administrative.
Gjatë zhvillimit të këtij projekti nuk mungoi bashkëpunimi i plotë i të gjithë banorëve për të marrë
pjesë në studimin tonë, si dhe ai i njësive administrative dhe të gjitha strukturave për të
identifikuar problemet me procesin e fondit të rindërtimit dhe për të përmirësuar procesin me
synimin e një shërimi të shpejtë për familjet e prekura nga tërmeti.
Lexoni raportin "Rimëkëmbja e familjeve të prekura nga Tërmeti i 26 Nëntorit 2019"
Lexoni Buletinin Informativ të Konferencës Përmbyllëse
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rindërtimit pas tërmetit dhe
situatën social - ekonomike të
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Trajnime
Rritje e kapaciteteve të stafit të
njësive administrative në Durrës sa i
përket menaxhimit të situatës pas
tërmetit në rimëkëmbjen e familjeve
të prekura.

Takime me
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Fokus grupe me familje të prekura
nga tërmeti i 26 nëntorit 2019.
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Zhvillimi i Kulturës së Dhurimit në Shqipëri
“Zhvillimi i Kulturës së Dhurimit në Shqipëri” është një nga projektet e implementuara në
Shqipëri nga Qendra “Aleanca Gjinore për Zhvillim” (GADC) dhe i financuar nga The Ballkan
Trust for Democracy gjatë vitit 2020. Kjo iniciativë kishte për qëllim ndërtimin e një platforme
online ku gra në nevojë të cilat janë hasur me vështirësi ekonomike për shkak të situatës së
pandemisë të mund të lidhen me gratë sipërmarrëse që gëzojnë stabilitet financiar.
Ky projekt u implementua në një total rreth 25 gra në nevojë dhe mbi 50 gra sipërmarrëse në
Shqipëri. Gratë në nevojë përmes historive të tyre kanë rrëfyer që punojnë kryesisht në sektorin
fason por jo vetëm. Përmes këtyre historive kemi takuar gra të divorcuara, të dhunuara, të
papuna për shkak të pandemisë COVID-19. Këto gra jetonin në qytetet Tiranë, Durrës,
Elbasan, Lushnje, si dhe Pukë. E ndërsa gratë sipërmarrëse, bizneset e tyre operojnë kryesisht
me aktivitetet e tyre ne kryeqytet.
Një nga qëllimet e projektit ishte ngritja e urave të komunikimit midis grave sipërmarrëse,
bizneseve që kanë mundësi financiare dhe grave të ndodhura në vështirësi ekonomike për
shkak të situatës së pandemisë COVID-19.
U ndërtua një platformë online dedikuar kësaj nisme e quajtur ajotregon në të cilën u pasqyruan
historitë e grave në nevojë. U kontaktuan dhe u zhvilluan takime online vazhdimisht me gra
sipërmarrëse me qëllim fuqizimin e grave të ndodhura në vështirësi ekonomike.
Katër video me historitë e grave në nevojë u realizuan dhe u shpërndanë në platformën online
ajotregon. Ndërkaq vazhdimisht janë postuar dhe ripostuar historitë e grave në nevojë pjesë e
këtij projekti. Përmes këtyre videove dhe postimeve synonim t’i bënim thirrje të gjithë grave në
nevojë për t’ju bashkuar kësaj nisme si dhe në të njëjtën kohë një thirrje për të gjithë gratë
sipërmarrëse, bizneset që të ndihmojnë këto gra të ndodhura në vështirësi në këto kohë të
pazakonta.
Përveç grave në nevojë dhe grave sipërmarrëse, projekti “Zhvillimi i Kulturës së Dhurimit në
Shqipëri u përqafua gjerësisht dhe nga organizata të shoqërisë civile të cilat u njohën me
aktivitetet e rëndësishme gjatë këtij projekti përmes buletineve informative dhe takimeve online
të realizuar midis tyre dhe grave në nevojë. Ndërkaq ky projekt është pritur mirë dhe nga
ndjekës të platformës online të cilët kanë u angazhuan për të ndihmuar rastet që projekti ndoqi.
Përmes bashkëpunimit dhe vendosjes së urave të komunikimit midis grave sipërmarrëse,
organizatave të shoqërisë civile dhe individëve arritën të ndihmohen disa prej rasteve të gratë
në nevojë dhe në të njëjtën kohë të vendosen themelet e kulturës së dhurimit në vendin tonë.
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KONTAKTE
Qendra "Aleanca Gjinore për Zhvillim"
Adresa: Rr."Abdyl Frasheri”, P.10/1,
Tirana, Albania
P.O Box 2418
Tel: +355 4 22 555 14
Cel: 06820 59 301
Web: https://gadc.org.al/
E-mail: gadc@gadc.org.al
https://www.facebook.com/GADCAlbania
https://twitter.com/GADC_Al
https://www.instagram.com/gadc_albania/
https://www.youtube.com/channel/UCUZJnKqwQ0cURSqKPc1NaXQ

