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MESAZH NGA
DREJTUESJA E
ORGANIZATËS
Viti 2021 ishte një vit i ngarkuar dhe produktiv për
GADC. Ne realizuam shumë aktivitete, konferenca,
trajnime, informime buxhetore, takuam e trajnuam
shumë gra e vajza në të gjithë Shqipërinë, mbrojtëm
përpara sistemit të drejtësisë disa gra e vajza të
diskriminuara në tregun e punës dhe shumë e shumë
punë të tjera të cilat I kemi prezantuar në rrjetet
tona sociale dhe në website www.gadc.org.al
Përdorëm të gjitha mjetet që ofron kuadri ligjor e
institucional në Shqipëri për të vendosur drejtësi
gjinore dhe për të fuqizuar gratë e vajzat shqiptare
që takuam.
Arritëm suksese në bashkëpunim me Inspektoriatin e
Punës dhe Komisionerin për Mbrojtjen nga
Diskriminimi në mbrojtje të punës së denjë e pa
diskriminim. Gjithashtu forcuam bashkëpunimin
kombëtar e rajonal me organizata që ndajnë të
njëjtat objektiva si ne.
Forcuam bashkëpunimin me institucionet shtetërore
dhe shkëmbyem energji pozitive për arritjen e
objektivave për barazinë gjinore që Shqipëria ka
marrë përsipër.
Të gjitha projektet tona promovojnë barazinë gjinore
dhe të drejtat e grave e vajzave shqiptare. Ne
realizojmë projekte për fuqizimin ekonomik e social
të tyre duke patur parasysh aksesin, pronësinë dhe
kontrollin mbi tokën, pronën, asetet dhe burimet
prodhuese; autonomi ekonomike ose aftësi të plotë
për të pohuar lirisht pavarësinë e tyre dhe për të bërë
zgjedhjet e tyre për jetën dhe karrierën; mundësi për
të ushtruar zërin, pjesëmarrjen dhe udhëheqjen e
tyre në vendimmarrje në të gjitha fushat ekonomike
në sektorët publikë dhe privatë, në komunitetet dhe
shtëpitë e tyre.
Puna që realizohet nga ne, ekspertë të ndryshëm,
mbështetja e donatorëve dhe e bordit drejtues ka
sjellë rezultate të prekshme që ndikojnë në jetët e
grave e vajzave shqiptare.
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MIRELA ARQIMANDRITI
DREJTORESHË EKZEKUTIVE
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VLERAT

RRETH
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.
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
tëpolitikave dhe strategjive;
programe trajnimi; ekzistenca e një
ekipi trajnerësh në nivel kombëtar;
organizim konferencash në nivel
rajonal etj.

Paanshmëria

GADC nuk është e lidhur me asnjë organizatë fetare
apo parti politike

Paqja

GADC promovon një kulturë paqeje dhe harmonie

Integriteti

GADC tregon integritet në marrëdhëniet me
partnerët dhe bashkëpunëtorët kombëtarë dhe
ndërkombëtarë dhe ndaj përfituesve kryesorë

Fleksibiliteti

GADC është në gjendje të përshtatë kapacitetin dhe
ekspertizën e saj ndaj sfidave të reja sociale që lidhen
me gjininë dhe më gjerë

Angazhimi

GADC është plotësisht e përkushtuar për të
promovuar vizionin dhe misionin e saj dhe ka një
qasje proaktive në punën drejt një shoqërie më të mirë
ku askush nuk është i margjinalizuar

Besimi

GADC është e bindur për rëndësinë e misionit të saj
dhe e përdor këtë besim si motivim dhe frymëzim
kryesor në punën e saj të përditshme.

Transparenca
GADC është e përkushtuar për të garantuar
transparencën e projekteve dhe aktiviteteve të saj
duke shërbyer si shembull për sektorin e shoqërisë
civile në vend.

GADC vepron për të avancuar të
drejtat e njeriut nga perspektiva e
barazisë gjinore përmes veprimeve
gjinore, zhvillimit të politikave dhe
analizave me bazë gjinore.

Respekti
GADC është e vetëdijshme për ndjeshmërinë që një
pjesë e konsiderueshme e punës së saj ka në trajtimin e
pjesëve vulnerabël të popullsisë dhe është e
përkushtuar të respektojë dinjitetin e përfituesve
kryesorë të punës së saj.

GADC punon për një
shoqëri ku të drejtat e
njeriut garantohen dhe
promovohen.

Qasja me pjesëmarrje
GADC beson në fuqinë e punës dhe bashkëpunimit në
ekip dhe për këtë arsye është e përkushtuar të marrë
pjesë në projektet dhe iniciativat e organizatave të
tjera duke lehtësuar punën e tyre.
FAQE 04

RRJETËZIMI
Qendra “Aleanca Gjinore për Zhvillim” është pjesë e disa rrjeteve kombëtare dhe ndërkombëtare që
operojnë në programe të ndryshme. Në nivel ndërkombëtar, Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim ka
bashkëpunim të fortë me organizata jofitimprurëse në të gjithë rajonin dhe më gjerë, në Suedi, Itali,
Gjermani, Holandë, Kosovë, Serbi, Maqedoninë e Veriut, Mal të Zi, Kroaci, Bosnje Hercegovinë, Greqi etj.
AWEN- GADC është bashkëthemeluese dhe anëtare e Rrjetit Shqiptar të Fuqizimit të
Grave, një rrjet i përbërë nga 10 organizata të Shoqërisë Civile.
Rrjeti i Monitorimit Kundër Dhunës me Bazë Gjinore - për një zbatim më të mirë të
standardeve ndërkombëtare mbi barazinë gjinore dhe dhunën me bazë gjinore në
Shqipëri.
KZLN - GADC është themeluese dhe anëtare e Koalicionit për Zgjedhje të Lira dhe të
Ndershme dhe Demokraci të Qëndrueshme.
Rrjeti POP - Përballja e Ofertave Politike - GADC është organizata lider e rrjetit i cili
përbëhet nga 12 organizata lokale të shoqërisë civile të shtrira në 12 bashki të vendit.
CCC - Clean Clothes Campaign - Për mbrojtjen dhe advokimin e të drejtave të punëtorëve
në sektorin e prodhimit të veshjeve dhe këpucëve.
GBWN - Gender Budget Watchdog Network - Rrjeti i Mbikëqyrjes së Buxhetit Gjinor
është një qendër për OSHC-të të cilat përdorin mjetet e BPGJ-së, monitorojnë buxhetet
nga perspektiva gjinore dhe vlerësojnë iniciativat buxhetore gjinore në Ballkanin
Perëndimor dhe Moldavi.
FREJA Forum - Organizata të shoqërisë civile nga Suedia dhe vendet e Ballkanit
Perëndimor që janë të përkushtuara ndaj demokracisë dhe mundësive të barabarta
WIDE - Women In Development Europe - është një rrjet evropian i shoqatave dhe
aktivistëve që lufton për të drejtat e grave për drejtësi sociale, jetesë të qëndrueshme dhe
të drejtat e njeriut.
IGPN- The International Gender Policy Network - Rrjeti Ndërkombëtar i Politikave
Gjinore - Forcimi dhe nxitja e ndikimit të punës së politikave të lëvizjes së gruas dhe
sigurimi i qëndrueshmërisë së lëvizjeve të grave.
WAVE - Women Against Violence Europe - Rrjet feminist që promovon të drejtat e
njeriut të grave dhe fëmijëve.
KARAT - Misioni i Koalicionit është të veprojë për respektimin e të drejtave të grave dhe
drejtësisë socio-ekonomike në kontekstin gjinor.
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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. Në Shqipëri projekti u zhvillua nga Qendra "Aleanca Gjinore për Zhvillim."
Gjatë këtij viti me aktivitetet dhe nismat e ndërmarra në nivel kombëtar dhe rajonal, kemi arriturtë
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 elegjislacionit kundër
diskriminimit në lidhje me të drejtat e grave në punë dhe fuqizimin e tyre për të kërkuar të drejtat e
tyre.
Projekti tre vjeçar u finalizua me botimin e dytë të Raportit "Diskriminimi me Bazë Gjinore dhe Puna
në Shqipëri" i cili botohet me një distanë dy vjeçare nga botimi i parë i këtij raporti.
Raporti synon të rrisë ndërgjegjësimin e institucioneve përkatëse, medias dhe publikut të gjerë në lidhje
me situatën aktuale të diskriminimit me bazë gjinore në Shqipëri. Gjithashtu raporti synon të të rrisë
ndërgjegjësimin e qytetarëve të raportojnë diskriminimin me bazë gjinore i cili shfaqet në forma nga më
të ndryshmet përfshirë ngacmimet seksuale në vendin e punës. Raporti ofron rekomandime për
trajtimin e diskriminimit me bazë gjinore.

2021

Lexoni raportin e vitit 2019

Lexoni raportin e vitit 2021
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2 tryeza diskutimi me institucionet e linjës
5 raste të ndjekura në gjykatë nga GADC
6 organizata lokale të përfshira
11 trajnime me komunitetin
12 takime ndërgjegjësuese
15 raste të raportuara pranë ISHPSH
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
FAQE 06

GALERIA E FOTOVE

TË DREJTAT E GRAVE NË TREGUN E PUNËS
Për 6 vite me rradhë Qendra “Aleanca Gjinore për Zhvillim” (GADC) zbaton me mbështetjen e Olof
Palme International Center dhe Qeverisë Suedeze një projekt në dobi të grave dhe vajzave që punojnë
në industrinë tekstile dhe atë të këpucëve. Lançuar në krye të herës me qëllimin e të siguruarit
respektimin e të drejtave në vendin e punës për kategoritë e përmendura më herët, tashmë prej dy
vitesh projekti titullohet “Përmirësimi i kushteve të punës në sektorin e veshjeve dhe këpucëve në
Shqipëri dhe fuqizimi i grave që punojnë në këtë sektor”. Ky ndryshim ka ardhur si pasojë e punës që
GADC ka bërë duke tërhequr vëmendjen e aktorëve përkatës, shoqërisë, por mbi të gjitha të vetë grave
punëtore në sektorin e veshjeve dhe këpucëve.
Pavarësisht prezencës së pandemisë së COVID-19:
GADC vazhdoi të takohej me grupe të reja grash punonjëse dhe zhvilloi sesione informative
shteruese. Gjatë këtyre seancave, numri pa pagesë 08001818 u reklamua përmes fletushkave dhe
një videoje me histori suksesi të përgatitur nga GADC, duke theksuar rëndësinë e rolit të tij.
Gjatë gjithë vitit GADC përfaqësoi 8 çështje në Gjykatë, ku katër raste janë me gratë punëtore në
kompanitë e tekstilit. Një nga çështjet përbëhet nga 17 gra punëtore në kompanitë e tekstilit duke
përfaqësuar rastin e parë të një padie kolektive në Shqipëri për pagesën e sigurimeve shoqërore.
Tre tryeza kombëtare me diskutime tejet të vyera në Shkodër dhe Tiranë. Qëllimi i këtyre takimeve
ishte që të diskutoheshin në tërësi çështjet e identifikuara palëve të interesuara, të ndërgjegjësohej
për to dhe se si COVID-19 ndikoi në statusin e tyre.
Diskutimi ballë për ballë i çështjes së prodhimit me cikël të mbyllur në tryezat e rrumbullakëta me
palët.
Bashkëpunim rajonal me partnerët nga Maqedonia e Veriut, Glasen Tekstilec dhe prodhimi i një
dokumenti mbi sëmundjet profesionale në fabrikat e veshjeve dhe këpucëve në Shqipëri.
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trajnime me gra dhe
vajza punonjëse të
fasonerive

8

250
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gra dhe vajza të takuara
çështje të përfaqësuara në
në
qytetete
dhe qarqe të ndryshme të
gjykatë nga juristja e GADC, pa
Shqipërisë
pagesë

persona kanë marrë informacion në faqen
web dhe faqet zyrtare te Mediave Sociale të
GADC

Klikoni këtu për të ndjekur Tryezë e Rrumbullakët - “Të drejtat e grave punonjëse në fabrikat “fason”,
COVID- 19 dhe perspektiva për vitin 2021”
Klikoni këtu për të ndjekur Tryezë e Rrumbullakët - “Të përmirësojmë kushtet e punës dhe
produktivitetin në fabrikat e tekstileve në Shqipëri”
Klikoni këtu për të ndjekur Tryezë e Rrumbullakët - “ Shkodër - Të përmirësojmë kushtet e punës dhe
produktivitetin në fabrikat e tekstileve në Shqipëri”
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RRJETI MBIKËQYRËS I BUXHETIMIT GJINOR NË BALLKANIN
PERËNDIMOR DHE REPUBLIKËN E MOLDAVISË
Në kuadër të projektit “Rrjeti Mbikëqyrës i Buxhetimit të Përgjigjshëm Gjinor në Ballkanin
Perëndimor dhe Republikën e Moldavisë”, që implementohet prej 3 vitesh tashmë, GADC si një nga
organizatat partnere të Rrjetit, mori përsipër të trajnonte 7 organizata në rang kombëtar, në 7 qytete,
Tiranë, Elbasan, Durrës, Lushnje, Fier, Vlorë, and Korcë. Projekti mbështetet nga mbështetur nga
Agjencia Austriake për Zhvillim dhe Agjencia Suedeze për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ndërkombëtar.
Për vitin 2021, punuam për:
Rritjen e kapaciteteve dhe njohurive të nën-përfituesve përmes trajnimeve dhe asistencës së GADC
që nga fillimi i zbatimit të projektit. Falë ndihmës që kanë marrë, ata dinë se si të identifikojnë dhe
mbledhin të dhëna për situatën e buxhetimit të përgjigjshëm gjinor, si të lobojnë dhe avokojnë më
mirë për BPGJ në qytetet dhe bashkitë e tyre përkatëse, si dhe të arrijnë rezultate.
Në 2021, të shtatë nën-përfituesit kanë përfunduar me sukses aktivitetet e planifikuara në projekt
propozimet e tyre dhe kanë dorëzuar raportet e tyre narrative dhe financiare në GADC.
Gjithashtu, nën-përfituesit kanë patur histori suksesi në lidhje me rezultatet që kanë arritur gjatë
periudhës së zbatimit të projektit. Përveç kësaj, ata kanë prodhuar raporte mbikëqyrëse si dhe
position papers mbi situatën e BPGJ-së në secilën bashki, mbi çështjet që janë identifikuar gjatë
zbatimit të projektit si dhe rekomandime për buxhetin e vitit 2022.
Interesi i gjerë mbi webinarin e titulluar "Kërkimi për rimëkëmbjen feministe pas COVID-19".
GADC ka rritur dhe vëmendjen e institucioneve shtetërore, si dhe të Qeverisë lidhur me
buxhetimin e përgjigjshëm gjinor, jo vetëm për të kuptuar thelbin e tij, por mbi të gjitha sesi ta
implementojnë atë në mënyrë efektive.
Në 2021, përfaqësues të GADC u takuan me këshilltarin e Presidentit të Republikës së Shqipërisë dhe
ofroi vlerësimin e saj për projektligjin e buxhetit të vitit 2022. Bazuar në vlerësimin e përmendur
GADC tërhoqi vëmendjen e tyre lidhur me mungesën e përgjigjshmërisë gjinore të buxhetit të vitit
2022.
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organizata lokale
përfituese të grantit

bashki të monitoruara në rang
vendi

position paper të hartuara dhe të
shpërndara në bashkitë respektive

raporte mbikqyrëse në lidhje me zbatimin e
buxhetimit të përgjigjshëm gjinor

Klikoni këtu për të ndjekur Webinar “Në kërkim të një rimëkëmbje feministe pas COVID-19."
Klikoni këtu për të lexuar Raportet e organizatave përfituese
Klikoni këtu për të lexuar Policy Paper
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RRITJA E AKSESIT TË GRAVE NË PUNËSIM
Në Shqipëri, edhe pse treguesit për pjesëmarrjen e grave në tregun e punës janë përmirësuar në vitet e
fundit, janë ende mbrapa atyre në rajon dhe mesatares së vendeve të Bashkimit Evropian. Gratë
punojnë në sektorë që paguhen më pak, edhe pse janë me nivele të larta arsimore. Barra e tyre e punës
shtohet pasi ato ende kryejnë pjesën më të madhe të përgjegjësive private shtëpiake dhe të kujdesit. Nga
ana tjetër, Covid-19 ka vënë barrë shtesë mbi supet e grave në lidhje me përgjegjësitë e kujdestarisë së
fëmijëve, të cilët ishin jashtë shkollës dhe të moshuarve.
Tregjet e punës në Shqipëri karakterizohen nga nivele të larta papunësie dhe joaktive, mungesë zbatimi
të parimeve të denjë të punës. Trajtimi i pabarazive midis burrave dhe grave lejon vendosjen e një rendi
shoqëror në të cilin gratë dhe burrat ndajnë të njëjtat mundësi. Me anë të projektit synuam të
adresonim diskriminimin e vazhdueshëm në tregun e punës në Kosovë dhe Shqipëri – problem ky që po
pengon aktivizimin e grave në tregun e punës.
Viti 2021 ishte viti i tretë i cili shënoi një bashkëpunim shumë të mirë mes Qendrës së Aleancës Gjinore
për Zhvillim (GADC) dhe Institutit për Demokraci dhe Zhvillim (D4D). Gjatë gjithë zbatimit të projektit,
GADC dhe D4D punuan së bashku, realizuan aktivitete të përbashkëta, duke krijuar në këtë mënyrë një
sinergji shumë të mirë e cila ndikoi pozitivisht në zbatimin e aktiviteteve të projektit brenda afatit të
paracaktuar.
Sinergjia e krijuar mes dy organizatave solli jo vetëm aktivitete të përbashkëta, por edhe rekomandime
të përbashkëta drejt institucioneve përkatëse në Shqipëri dhe Kosovë, duke u finalizuar me katër
takime të Rrjetit Rajonal, i fundit i mbajtur më 9 korrik 2021. Qëllimi i gjithë aktiviteteve që janë
zhvilluar paralelisht në Kosovë dhe Shqipëri ishte ai i shkëmbimit të sa më shumë informacioneve dhe
rekomandimeve lidhur me politikat e punësimit në rajon si inicimi i strategjive dhe veprime avokuese
në nivel rajonal, duke kontribuar në rritjen e punësimit të grave dhe uljen e hendekut gjinor.
Projekti u mbështet nga Demokracia për Zhvillim në Prishtinë D4D Kosovë me fondet e Ambasadës
Norvegjeze në Prishtinë.

15

2

5000
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organizata lokale
përfituan ngga
trajnimet

takime rajonale të zhvilluara
gjatë vitit 2021

persona kanë marrë informacion për
projektin dhe zhvillimi e tij në mediat sociale

bizneseve shqiptare iu dha çmimi për
kontributin e dhënë në promovimin e
barazisë gjinore në vendin e punës

Klikoni këtu për të mësuar më shumë për eventin “Çmimi i Barazisë Gjinore"
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POP - KONTRATA SOCIALE, MJET PËR TË FORCUAR
MARRËDHËNIET MES QYTETAREVE DHE PUSHTETARËVE

Në vijim të projektit të vitit 2020 nga Rrjeti POP - Përballja e Ofertave Politike ku Qendra "Aleanca
Gjinore për Zhvillim" është organizata lider, gjatë vitit 2021 u zhvillua projekti "Kontrata Sociale, Mjet
për të forcuar marrëdhëniet mes qytetareve dhe pushtetarëve" me mbështetjen e Olof Palme
International Center me fonde të Qeverisë Suedeze dhe National Endwoment for Democracy.
Gjatë vitit 2021, Rrjeti POP u zgjerua në 12 bashki duke shtuar edhe bashkinë Elbasan, Vau i Dejës dhe
Korçë në listën e bashkive të Tiranës, Kamzës, Durrësit, Fierit, Vlorës, Shkodres, Kukësit, Pukës dhe
Pogradecit dhe gjithashtu për të siguruar përfshirjen e komunitetit në vendimmarrje. Tre Kontrata
Sociale u shtuan në bashkitë e mësipërme duke vijuar kështu monitorimin për zbatimin e tyre në 12
bashki.
Projekti është zbatuar në 12 njësi të qeverisjes vendore (bashki) nga një konsorcium organizatash të
shoqërisë civile (Rrjeti POP) për nxitjen e llogaridhënies politike dhe mbikëqyrjes qytetare të
institucioneve të qeverisjes vendore dhe ka kontribuar në përmirësimin e mbikëqyrjes qytetare të
institucioneve të qeverisjes vendore, duke rritur ndërgjegjësimin publik, njohuritë e qytetarëve për
rëndësinë e pjesëmarrjes dhe përfshirjes së drejtpërdrejtë në vendimmarrjen lokale. Gjatë zbatimit të
projektit, qytetarët u sfiduan për reagimin ndaj situatës së pazakontë të pandemisë globale COVID-19.
Megjithatë, organizatat zbatuese arritën të reagojnë përmes: i) Forcimit të partneritetit dhe
ndërveprimit me partnerët institucionalë lokalë/qendrorë; ii) 9 kandidatë për deputetë u përballën gjatë
forumeve publike në kuadrër të zgjedhjeve parlamentare të prillit 2021; iii) Ngritja e kapaciteteve të
Rrjetit POP dhe grupeve qytetare që ai përfaqëson për të njohur mekanizmat e pjesëmarrjes,
transparencës dhe llogaridhënies dhe për t'i orientuar drejt qytetarit; iv) Angazhimi dhe fuqizimi i
qytetarëve përmes Kontratës Sociale dhe raporteve monitoruese; v) Ndërgjegjësimi dhe mobilizimi i
qytetarëve dhe përfaqësuesve të pushtetit vendor përmes forumeve interaktive online, videove
ilustruese, faqes së internetit, infografikave, dhe raporteve monitoruese.
Klikoni këtu për të mësuar më shumë duke lexuar Buletinin vjetor të Rrjetit POP për vitin 2021
Klikoni këtu për të mësuar më shumë për forumet publike me kandidatët për deputetë
Klikoni këtu për të ndjekur Konferencën Kombëtare "'Pjesëmarrja dhe Përgjegjësia eShoqërisë
Civile në Proçeset e Qeverisjes Vendore
Klikoni këtu për të ndjekur Konferencën Kombëtare "'Nxitja e Integritetit në nivel lokal në
Shqipëri"
Klikoni këtu për të ndjekur videon përmbledhëse të arritjeve të Rrjetit POP
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INSTITUCIONALIZIMI I SHËRBIMEVE CILËSORE TË REHABILITIMIT
DHE INTEGRIMIT PËR TË MBIJETUARIT E DHUNËS
Projektit rajonal: "Institucionalizimi i shërbimeve cilësore të rehabilitimit dhe integrimit për të
mbijetuarit e dhunës" vijon që prej vitit 2019 dhe zbatohet në bashkëpunim me rrjetin e organizatave
që punojnë kundër dhunës me bazë gjinore në vendet e Ballkanit Perëndimor, të udhëhequr nga
Qendra Autonome e Grave, Serbi dhe mbështetet nga Agjencia Austriake për Zhvillim.
Projekti synon të përmirësojë legjislacionin dytësor/programet dhe institucionalizimin e shërbimeve
cilësore për të mbijetuarat e Dhunës me Bazë Gjinore (DhBGj). Rezultati i projektit do të konsistojë në një
përmirësim cilësor të shërbimeve të rehabilitimit dhe integrimit për të mbijetuarat e DhBGj në të gjitha
vendet e Ballkanit Perëndimor përfshirë Shqipërinë.
Projekti gjithashtu përfshin edhe rezultate si: 1) Mbështetja e grave për të lënë autorët e dhunës dhe për
t’u bërë më autonome, 2) Propozime cilësore të bazuara në prova për legjislacionin sekondar dhe
programe për të ndihmuar të mbijetuarat, 3) Përmirësimi i aftësive të ofruesve të shërbimeve në rritjen
e mbrojtjes / sigurisë së të mbijetuarave, 4) Forcimin e rrjetit rajonal për adresimin e dhunës ndaj grave
në përputhje me standardet e BE-së.
Në këtë kontekst, ne zbatuan metodologjinë e projektit për të kuptuar nivelin e shërbimeve të ofruara
për gratë dhe vajzat të mbijetuara nga DhBGj duke dalë me një raport të detajuar i cili do të shërbejë si
një bazë dhe do të sjellë informacion në tre aspekte: 1. Përvojat e grave dhe vajzave të mbijetuara nga
DhBGj në qendrat e mbështetjes së grave në Shqipëri; 2. Përvojat e grave dhe vajzave të mbijetuara nga
DhBGj në qendrat e shërbimit të OJQ-ve; 3. Një hartë e shërbimeve mbështetëse për gratë viktima të
Dhunës në Familje në përputhje me Konventën e Stambollit.
Klikoni këtu për të lexuar Raportin: “Shërbime rehabilitimi dhe riintegrimi brenda sistemit të
mirëqenies sociale në Republikën e Shqipërisë për gratë e mbijetuara nga dhuna”

Klikoni këtu për të ndjekur Tryezën e rrumbullakët: “Shërbimet e rehabilitimit dhe
riintegrimit, për gratë që i mbijetojnë dhunës, brenda sistemit të mirëqenies sociale në
Republikën e Shqipërisë.”
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