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FALENDERIME
Ky raport u përgatit nga Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim në bashkëpunim me audituesit
social nga bashkia Pukë. Ne dëshirojmë të falenderojmë të gjithë ata që ndihmuan në realizimin e
këtij raporti për të vlerësuar qeverisjen vendore në prespektivën e çështjeve gjinore dhe personat
të cilët morën pjesë në trajnimin “Fuqizimi i Qytetarëve për të Monitoruar Axhendën Lokale
Gjinore”.
Ne dëshirojmë të falenderojmë gjithashtu të gjithë ata që ju përgjigjën pozitivisht ftesës sonë për
bashkëpunim dhe dhanë kontributin e tyre për përgatitjen e këtij raporti me mbledhjen dhe
analizën e informacionit të nevojshëm mbi të cilin është ngritur ky raport.
Ata janë: Sabah Djaloshi, Naxhije Djaloshi, Hazbi Tërbuni, Nazmie Tafilaku, Haxhi Llukaj,
Ilirjan Lleshi, Sadije Hamza, Vinjola Kopani, Flamure Aliaj, Manushaqe Llukaj, Ridona Preka,
Endrit Kraja, Mirsada Llukaj, Besmira Selmani, Besmira Aliaj.
Falenderojmë përfaqësuesit e institucioneve të ndryshme lokale dhe partive politike për
bashkëpunimin e ofruar dhe gadishmërinë për të vënë në dispozicion materiale/raporte etj apo që
u bënë pjesë e intervistave individuale që u zhvillua në funksion të përgatitjes së këtij Raporti.
Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim falenderon gjithashtu Ambasadën Amerikanë në Tiranë, që
përmes Programit të Granteve të Vogla të Komisionit për Demokraci ka mbështetur këtë nismë e
shumë të tjera për vite me radhë.
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METODOLOGJIA

Si pjesë e projektit “Fuqizimi i Qytetarëve për të Monitoruar Axhendën Gjinore Lokale, si një
mekanizëm për të garantuar Mirë-Qeverisjen”, mbështetur nga Programi i Granteve te Vogla i
Komisionit për Demokraci i Ambasadës së SH.B.A.-së në Tiranë. Qendra Aleanca Gjinore për
Zhvillim zhvilloi gjatë muajit prill 2013 një trajnim dy ditor me temë: “Fuqizimi i Qytetarëve për
të monitoruar axhendën gjinore lokale” me pjesëmarrjen e një grupi qytetarësh të bashkisë Pukë.
Trajnimi synonte përgatitjen e pjesëmarrësve si auditues social e për rrjedhojë ata morën
njohuritë e nevojshme për të zbatuar në praktikë mjete që e bëjnë zërin e grave të komunitetit të
dëgjohet nga autoritetet gjatë proceseve të vendimmarrjes. Përveç njohurive të fituara nga
pjesëmarrësit në lidhje me mekanimzat që mundësojnë pjesëmarrjen e qytetarëve në
vendimmarrjen lokale, sfidat që ndeshen në nivelin lokal në drejtim të adresimit të çështjeve të
barazisë gjinore, auditit social etj, pjesëmarrësit diskutuan dhe listuan katër çështje kyç gjinore
që do të monitoroheshin më pas prej tyre në Bashkinë Pukë: (i) pjesëmarrja e gruas në
vendimmarrjet lokale (ii) fuqizimi ekonomik i gruas (iii) dhuna me bazë gjinore (iv) çështje
sociale. Ata diskutuan dhe listuan treguesit specifik për secilën prej katër çështjeve, si dhe
identifikuan burimet respektive të marrjes së informacionit me qëllim monitorimin e situatës për
katër çështjet prioritare në bashkinë Pukë.
Gjatë muajve maj dhe qershor 2013 pjesëmarrësit në trajnim u përfshinë në procesin e
monitorimit përmes realizimit të një numri intervistash me drejtues e specialistë të bashkisë Pukë
e më gjerë. Produkt i intervistave të zhvilluara dhe i një numri dokumentash të analizuara është
ky Raport, i cili prezanton problemet, arritjet, sfidat që ndeshen në kushtet lokale për katër
çështjet objekt monitorimi, por edhe ofron rekomandime specifike për adresimin e sfidave dhe
përmirësimin e situatës.
Për rrjedhojë, në këtë raport gjeni vlerësimin për katër fusha prioritare mbi bazën e
indikatorëve specifik:
1. Fuqizimi Ekonomik
-

Numri i grave të papuna dhe përqindja kundrejt totalit të papunësuarëve
Numri i grave kryefamiljare (dhe përqindja) të regjistruara si të papuna
Numri i grave të grupeve të veçanta të regjistruara si të papuna
Numri dhe përqindja e grave të punësuara në vitin 2012, si dhe në 5 vitet e fundit
Numri dhe përqindja e grave të përfshira në kurset profesionale
Bashkëpunimi mes partnerëve të ndryshëm lokal për punësimin e grave
Ekzistenca e strategjive të punësimit të grave
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-

Përqindja e buxhetit lokal për të adresuar punësimin e grave dhe tendenca në vite
Projekte bashkëpunimi për nxitjen e punësimit të grave
Iniciativa për krijimin e bizneseve nga gratë

2. Dhuna në Familje
- Numri i rasteve të dhunës dhe tendenca në vite
- Shërbimet që u janë ofruar viktimave të dhunës
- Ekzistenca dhe funksionimi i sistemit të referimit
- Fonde për adresimin e dhunës
- Fushata ndërgjegjësuese të ndërmarra nga autoritetet për parandalimin e dhunës.
3.
-

Pjesëmarrja e Gruas në Vendimmarrje
Numri i grave dhe përqindja në pozicionet drejtuese në bashki
Numri dhe përqindja e grave në këshillin bashkiak
Ekzistenca e komisioneve për Barazinë Gjinore
Numri i grave drejtuese në komisione dhe këshilla
Ekzistenca e mekanizmave që mundësojnë në pjesëmarrjen e grave në proçesin e
vendimmarrjes
- Respektimi i kuotës gjinore brenda partive politike
- Trajnime për ngritjen e kapaciteteve të grave
- Forumi i gruas dhe roli brenda partisë për caktimin e kandidateve gra në zgjedhjet lokale.

4. Shërbimet Sociale
-

Cilësia dhe pritshmëria e shërbimeve
Shërbimet që ofrohen për moshën e tretë
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SITUATA NË PËRPUTHJE ME TË DHËNAT E MBLEDHURA

1. FUQIZIMI EKONOMIK I GRUAS

1.1 BURIMI I TË DHËNAVE

-

Zyra e Punës së Rrethit Pukë

-

Bashkia Pukë

1.2 SITUATA
-

Numri i grave të papuna dhe përqindja kundrejt totalit të personave të papunë

Statistikat për gjithë rrethin e Pukës tregojnë se për vitin 2012 ka pasur gjithsej 4237 persona të
regjistruar si punëkërkues nga të cilët 1874 janë gra, pra përbëjnë rreth 44% të numrit total të
regjistruar si të papunë. Nga numri total i grave të regjistruara si të papuna, vetëm 0.1% është
me arsim të lartë, 60% janë me arsim të mesëm, 39% janë me arsim 8-vjeçar dhe 0.9 % me
arsim fillor.
Numri i të punësuarve për vitin 2012 është 2417 në total, nga ku 533 janë gra që përbëjnë
22.05% dhe burra që përbëjnë 77.94 %. Në sektorin privat janë të punësuara 73 gra, kurse në
sektorin shtetëror janë të punësuara 460 gra në bazë të deklarimeve të bëra në Zyrën e Punës nga
subjektet private dhe shtetërore (tabela.1 dhe fig.1)1.
KATEGORIA

FEMRA

MESHKUJ

Punëkërkues

44%

56%

Të punësuar

22.05%

77.94%
Tabela 1

1

Këto të dhëna të marra nga Zyra e Punës janë për të gjithë rrethin e Pukës pasi nuk ka të dhëna të diferencuara për

bashkinë Pukë.
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-

Numri i grave kryefamiljare (dhe përqindja) të regjistruara si të papuna

Sipas të dhënave të Zyrës së Punës numri i grave kryefamiljare është 140. Vlen të theksohet se
ka edhe më shumë gra kryefamiljare që nuk deklarohen duke përfshirë edhe grupet e veçanta.
-

Numri dhe përqindja e grave të punësuara në vitin 2012, si dhe në 5 vitet e fundit

Pranë Zyrës së Punës nuk ka të dhëna statistikore për tendencën e punësimit në këto 5 vitet e
fundit.
-

Numri dhe përqindja e grave të përfshira në kurset profesionale

Në Rrethin e Pukës mungojnë shërbimet lokale që ndihmojnë apo përmirësojnë formimin
profesional të grave. Nuk ka një qendër të formimit profesional. Ka nisma private për kurse të
ndryshme (anglisht, kompjuter) por jo ndërhyrje të mirëfillta për formimin profesional dhe
lidhjen me tregun e punës (duke përfshirë këtu strukturat shtetërore si dhe sektorin privat).
Zyra e Punës si institucion nuk ka organizuar kurse të mirëfillta profesionale për gratë e
papuna ndërsa një punë e mirë në këtë drejtim është bërë nga OJF-të që veprojnë në Bashkinë e
Pukës duke organizuar kurse të formimit profesional për gra dhe vajza (rrobaqepsi). Zyra e
Punës në bazë të projektit të nxitjes së Punësimit për praktikën profesionale të punëkërkueseve
të papuna me arsim të lartë bashkëpunoi me Zyrën Arsimore, Bashkinë dhe Spitalin e qytetit të
Pukës dhe mundësoi praktikën profesionale për 5 vajza.
-

Bashkëpunimi mes partnerëve të ndryshëm lokal për punësimin e grave

Zyra e Punës ka bashkëpunim me sektorin privat dhe shtetëror për vendet e lira të punës, për
studimin e tregut. Falë këtij bashkëpunimi është arritur që me hapjen e fabrikës së këpucëve në
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vitin 2005 të punësohen rreth 40 gra. Nuk ka të dhëna se sa janë të siguruara dhe sa punojnë në
“të zezë”.
-

Ekzistenca e strategjive të punësimit të grave

Në bazë të informacioneve të marra në Bashkinë Pukë ka mangësi të theksuara në hartimin e
strategjive të mirëfillta të punësimit të grave. Bashkia ka bërë përpjekje sporadike për t’u ardhur
në ndihmë grave me probleme sociale, ku në vitin 2012 Bashkia Pukë mori nën varësinë e saj
Ndërmarrjen e Pastrim Gjelbërimit dhe punësoi 3 gra nga familje me probleme sociale.
-

Përqindja e buxhetit lokal për të adresuar punësimin e grave dhe tendenca në vite

Në Bashkinë e Pukës nuk ka pasur asnjëherë dhe as nuk është parashikuar që për këtë vit (2013)
të ketë një zë të veçantë në buxhetin lokal për të adresuar punësimin e grave. Nuk janë hartuar
projekte për nxitjen e punësimit të grave kjo për shkak të buxhetit tejet të limituar.
-

Projekte bashkëpunimi për nxitjen e punësimit të grave

Në mungesë të këtyre projekteve Bashkia Pukë ka pasur një bashkëpunim të frytshëm me OJF-të
për tu ardhur në ndihmë shtresave më vulnerabël të shoqërise në Pukë. Organizatat
Jofitimprurëse kanë luajtur një rol shumë të rëndësishëm në ndihmën që ju kanë dhënë grave dhe
vajzave për sensibilizimin mbi të drejtat e tyre mbi tregun e punës, dhunën në familje, kujdesin
shëndetësor, si dhe në rritjen e kapaciteteve profesionale të këtyre grave dhe vajzave.
-

Iniciativa për krijimin e bizneseve nga gratë

Bashkia Pukë nuk ka politika për nxitjen e krijimit të bizneseve nga grate, si dhe nuk ofron
lehtësira fiskale që u vijnë në ndihmë grave që kanë dëshirë të bëhen pjesë e biznesit.
Pranë bashkisë Pukë janë të regjistruara 143 biznese gjithsej, ku 129 janë persona fizikë dhe 14
janë persona juridikë. Nga personat fizikë 35 janë biznese të drejtuara nga gratë dhe 108 janë të
drejtuara nga meshkujt. Ndërsa nga personat juridikë 2 janë të drejtuara nga femrat dhe 12 nga
meshkujt (tabela 2).

Biznesi

Gjithsej

Nr. i grave

% e grave

Nr. i
burrave

%
e burrave

Fizik

143

35

24.4%

108

75.52%

Juridik

14

2

14.2%

12

85.71%

Tabela 2
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Sipas të dhënave janë të regjistruara janë 32 subjekte shtetërore nga të cilët 31 janë buxhetore
shtetërore me 1347 të punësuar dhe shtetërore jobuxhetore 1 subjekt me 7 të punësuar, pra
gjithsej janë 2068 të punësuar. Në këto të dhëna nuk janë të diferencuara femra dhe meshkuj
(tabela 3).
Subjekti

Nr. i subjekteve

Të punësuar

Shtetëror buxhetor

31

1347

Shtetëror jobuxhetor

1

7

Tabela 3
1.3 KONKLUZIONE
Shifrat zyrtare tregojnë se niveli i punësimit të grave është shumë herë më i vogël se i
burrave në rrethin e Pukës: 22% e të punësuarve janë gra. Ndërkohë pjesa dërrmuese e grave në
kërkim të një pune kanë arsim të mesëm dhe të ulët. Në kushtet e mungesës së të dhënave mbi
tendencën e punësimit në pesë vitet e fundit është e pamundur të vlerësojmë nëse kjo situatë
është e hershme.
Përqindja më e ulët e grave që janë regjistruar si të papuna në krahasim me burrat, e vendosur
përballë shifrave të ulëta të punësimit të grave nuk tregon që papunësia tek gratë është më e
vogël se e burrave. Ajo mund të flasë për mungesë besimi të grave tek zyrat e punës, për
punësim informal të tyre (punë në të zezë) etj.
23.5 përqind e bizneseve të regjistruara në Bashkinë Pukë drejtohen nga gra.
Kundrejt situatës së papunësisë të grave dhe vajzave Bashkia Pukë nuk ka strategji lokale për
punësimin e grave, nuk ka fonde specifike në buxhetin vendor në lidhje me këtë çështje,
nuk ka politika për nxitjen e krijimit të bizneseve nga gratë, si dhe nuk ofron lehtësira
fiskale që ti vinin në ndihmë grave që kanë dëshirë të bëhen pjesë e biznesit.
Formimi profesional në kushtet e mungesës së fondeve shtetërore për këtë qëllim mbetet në
limitet e kapaciteteve apo bashkëpunimeve të institucioneve shteterore me OJF-të. Ndërkohë të
dhënat e papunësisë tregojnë që përqindja dërrmuese e grave të papuna kanë arsim të mesëm dhe
tetëvjeçar, pra nuk kanë profesione të mirëfillta që të lehtësonte hyrjen e tyre në tregun e punës,
gjë që e bën të domosdoshme ofrimin e kurseve profesionale.
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DHUNA NË FAMILJE
2.1 BURIMI I TË DHËNAVE

-

Bashkia Pukë

-

Sistemi shëndetësor

-

Policia

2.2 SITUATA
-

Numri i rasteve të dhunës dhe tendenca në vite.

Në tetor të vitit 2011 pranë Bashkisë Pukë u ngrit Sistemi i Referimit të Rasteve të Dhunës në
familje, si dhe u instalua Database. Ky sistem elektronik është hartuar për mbledhjen e të
dhënave të rasteve të dhunës në familje (SMDh) në nivel vendor dhe raportimin e tyre në nivel
vendor e qëndror. SMDh-ja mundëson të kemi informacionin e duhur për rastet e dhunës në
familje dhe aktorëve, anëtarë të reagimit të koordinuar, nëpërmjet përdorimit të formave dhe
raporteve.
Gjatë vitit 2011 nga të dhënat e marra nga Komisariati i Policisë Pukë rezultojnë të ketë pasur
7 raste dhune në familje të cilat kanë marrë Urdhër Mbrojtje.
Gjatë vitit 2012 nga të dhënat e marra nga Zyra për Barazi Gjinore e Kundër Dhunës në
Familje ka pasur 16 raste të dhunës në familje.
Ndërsa për periudhën janar-maj 2013 ka pasur 6 raste të dhunës në familje, nga këto raste 4 prej
tyre janë dërguar për ndjekje penale të dhunuesve e janë në proces gjyqësor ndërsa 2 të tjerët
janë me UM (urdhër mbrojtje).
Gjatë këtyre viteve nuk ka asnjë rast të referuar nga Spitali Pukë kjo për një sërë shkaqesh si:
mosdeklarimi i dhunës nga viktima nga frika e mungesës së konfidencialitetit nga ana e
punonjësve të shërbimit shëndetësor, si dhe nuk është marrë asnjë rast dhune pasi spitali nuk
mban të dhëna statistikore në vite (fig. 3).

Tendenca në 3 vite
20
10
0

tendenca ne 3 vite
viti 2011

viti 2012

viti 2013
(janar‐maj)

Fig. 3
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-

Shërbimet që iu janë ofruar viktimave të dhunës.

Në vitin 2010 kur u hap Zyra për Barazi Gjinore e Kundër Dhunës në Familje, pranë bashkisë
Pukë, zyra ka ofruar shërbime psikologjike, informacione, si dhe ndjekje nga afër të rastit në
institucionet e tjera për tu ardhur në ndihmë viktimave të dhunës në familje. Në momentin kur
rasti është paraqitur në Komisariatin e Policisë së Rrethit Pukë atij i është plotësuar një KërkesëPadi dhe është dërguar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Pukë, ku është pajisur me UMM ose
UM. Zyra për Barazi Gjinore e Kundër Dhunës në Familje organizon çdo muaj takimet e
Grupit Teknik te Punës (GTP), si dhe çdo tre muaj mbledhjen e Këshillit Kundër Dhunës në
Familje (CaDV). Në datën 13.12.2011 është nënshkruar Marrëveshja e Bashkëpunimit për
Ngritjen e Mekanizmit të Bashkërendimit të Punës për Referimin dhe Trajtimin e rasteve të
Dhunës në Marrëdhëniet Familjare dhe Mënyrën e Proçedimit të tij me të gjithë institucionet e
Rrethit Pukë. Kjo zyrë ofron shërbimin telefonik me pagesë (0212) 2 2546 nga ora 08:00 –
16:00.
Zyra për Barazi Gjinore e Kundër Dhunës në Familje nuk ka mundësi për ofrimin e asistencës
ligjore falas dhe punësim. Kjo zyrë është hapur me financimin e Qendrës Aleanca Gjinore për
Zhvillim ku në sajë të angazhimit të saj stafi është trajnuar dhe është i kualifikuar. Zyra ndodhet
pranë Qendrës Sociale. Bashkia Pukë ka ofruar ambjentin ndërsa pajisjet janë ofruar nga Qendra
Aleanca Gjinore për Zhvillim. Kjo zyrë i përmbush të gjitha detyrat dhe funksionet e saj të
cilat parashikohen me VKM, por ende kjo zyrë nuk është bërë pjesë e organikës së
bashkisë për arsye të buxhetit shumë të ulët të bashkisë.
-

Fondet për Adresimin e Dhunës.

Bashkia Pukë nuk ka të parashikuara në buxhetin e saj asnjë zë për çështjet e barazisë
gjinore si dhe dhunës në familje. Kjo bashki akoma nuk e ka bërë pjesë të organikës së saj
Nënpunësin e Barazisë Gjinore e Kundër Dhunës në Familje, por këtë detyrë shtesë ia ka
ngarkuar punonjësit të zyrës ekonomike të bashkisë.
-

Fushata ndërgjegjësuese nga autoritetet për parandalimin e dhunës në familje.

Fushatat e informimit e ndërgjegjësimit të komunitetit janë ndërmarrë nga shoqëria civile ku vlen
të theksojmë se ka bërë një punë mjaft të mirë në këtë drejtim. Mungojnë fondet dhe iniciativat
nga vetë institucionet lokale.
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2.3 KONKLUZIONE
Krahasimi për rastet e dhunës për periudhën 2011-2012 (për 2013 të dhënat nuk janë vjetore)
rezulton se ka rritje të rasteve të denoncuara të dhunës. Është e pamundur të vlerësojmë nëse kjo
rritje vjen për shkak të rritjes së fenomenit të dhunës në familje apo rritjes së nivelit të
denoncimit të saj për shkak të informimit dhe ndërgjegjësimit më të mirë të vajzave dhe grave
mbi dhunën. Në fakt periudha i përket jo vetëm ngritjes së sistemit të referimit dhe kompletimit
të Zyrës përkatëse në Bashkinë Pukë, por edhe ndërmarrjes së fushatave informuese e
ndërgjegjësuese nga shoqëria civile, të cilat padyshim kanë ndikuar mbi rritjen e denoncimit të
dhunës.
Sistemi i referimit në bashkinë Pukë është ngritur dhe funksionon që prej vitit 2011, megjithatë
Zyra për Barazi Gjinore e Kundër Dhunës në Familje e kompletuar me infrastrukturën e
nevojshme në sajë të iniciativës së QAGjZh, ende nuk i përmbush të gjitha detyrat dhe
funksionet e parashikuara në ligj dhe VKM-të përkatëse. Përveç faktit që shërbimi telefonik
është me pagesë, ky shërbim ofrohet në periudhën 08.00-16.00, pra nuk i vjen në ndihmë
viktimave të dhunës në çdo kohë.
Adresimi i dhunës në familje është kryer individualisht nga institucionet e ndryshme lokale,
detyrat dhe përgjegjësitë e të cilave lidhen me adresimin e saj. Është i domosdoshëm
ndërveprimi, pra reagimi i koordinuar mes këtyre institucioneve me qëllim ofrimin e shërbimeve
të përshtatshme dhe cilësore ndaj viktimave të dhunës, si dhe riintegrimin e tyre në shoqëri.
Në Bashkinë Pukë mungojnë strehëzat ditore për mbrojtjen e viktimave të dhunës në familje,
ndërkohë nuk u identifikuan politika specifike për fuqizimin e viktimave të dhunës apo për
riintegrimin e tyre ekonomik dhe social.
Bashkia Pukë nuk ka një buxhet specifik për të adresuar dhunën në familje. Ngritja dhe
kompletimi i zyrës së Barazisë Gjinore e Kundër Dhunës në Familje është një hap i rëndësishëm
në drejtim të adresimit të dhunës në familje. Megjithatë zyra duhet të jetë funksionale dhe të
bëhët pjesë e bashkisë.
Mungojnë fondet vjetore në Bashkinë Pukë për informimin e ndërgjegjësimin e komunitetit mbi
këtë fenomen. Përpjekje në këtë drejtim janë bërë vetëm nga shoqëria civile.
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3. PJESËMARRJA E GRUAS NË VENDIMMARRJE

3.1 BURIMI I TË DHËNAVE

- Bashkia
- Këshilli Bashkiak

3.2 SITUATA
- Numri i grave dhe përqindja në pozicione drejtuese në Bashki.
Në bashkinë Pukë ka 8 sektorë ose zyra nga të cilët 4 sektorë drejtohen nga gratë. Vërejmë se
gratë janë të përfaqësuara denjësisht në Bashkinë Pukë (fig.4).

Poste drejtuese ne Bashki
50% burra

50% gra
gra
burra

Fig.4
-

Numri dhe përqindja e grave në Këshillin Bashkiak

Këshilli Bashkiak Pukë ka në përbërje të tij 15 antarë të cilët janë përfaqësues të partive të
ndryshme. Ky Këshill nga 15 antarë ka 3 gra që përbëjnë 20% dhe 12 janë burra që përbëjnë
80% (fig.5).
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Përfaqësimi në Këshillin Bashkiak
20 % gra
80 % burra

gra
burra

Fig.5
-

Egzistenca e komisioneve për Barazinë Gjinore

Në punën e Këshillit Bashkiak nuk ekzistojnë komisionet që trajtojnë problemet e Barazisë
Gjinore.
-

Numri i grave drejtuese në Komisione dhe Këshilla

Në Këshillin Bashkiak Pukë kryejnë veprimtarinë e tyre 7 komisione ku asnjëri prej tyre nuk
drejtohet nga gratë.
-

Ekzistenca e mekanizmave që mundësojnë pjesëmarrjen e grave në proçesin e
vendimmarrjes.

Në bashkinë Pukë pjesa më e madhe e punonjësve janë gra të cilat kanë një rol të rëndësishëm
në vendimmarrje në bashkinë Pukë. Këto gra janë në poste drejtuese, si dhe përgjegjëse e
sektorëve në të cilat ato punojnë.
● Mbledhjet e Këshillit Bashkiak të hapura për qytetarët
Këshilli Bashkiak zhvillon mbledhje çdo fund muaji dhe mbledhjet janë të hapura për publikun,
por vihet re që pjesëmarrja e qytetarëve është mjaft e ulët.
● Çështjet e ngritura nga gratë apo çështje që adresojnë nevojat e grave të komunitetit.
Vihet re se gratë janë shumë të interesuara kur bëhen mbledhje të këshillit për të vendosur për
bursat e studentëve, ato vijnë në takim për të përfaqësuar fëmijët e tyre dhe janë të prekura
drejtpërdrejtë nga kjo çështje. Gratë nuk ngrenë zërin për çështje të tjera të përditshmërisë së
tyre.
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- Respektimi i kuotës gjinore brenda partive politike
Partite Politike në Pukë drejtohen nga burrat. Ka aktivizim fiktiv të gruas në listat politike e cila
bëhet thjeshtë për plotësimin e numrit të kandidatëve. Kjo u vu re gjatë zgjedhjeve vendore të
vitit 2011. Në zgjedhjet parlamentare të 23 qershorit 2013 gratë nga Puka në partitë politike nuk
janë të përfshira në listat e kanditatëve të Qarkut Shkodër, bën përjashtim LSI e cila ka vënë në
listën e saj një grua nga Puka, e renditur e katërta (pozicion jofitues). Me këto të dhëna ne i
referohemi 3 partive të mëdha (PD, PS, LSI) pasi këto parti kanë mundësi reale për t’ju dhënë
mundësi përfaqësimi grave në politikë.
- Forumi i gruas dhe roli brenda partisë për caktimin e kandidateve gra në zgjedhjet lokale.
Forumet nuk luajnë asnjë rol në përcaktimin e kandidatëve në zgjedhjet lokale e aq më pak
ato kombëtare.
Realisht gratë në lista për zgjedhjet lokale kanë qenë vetëm për të plotësuar kuotën gjinore 30%,
por kanë qenë të rënditura në fund të listave të partive politike dhe mundësia për të fituar ishte
shumë e ulët.

3.3 KONKLUZIONE
Edhe pse partitë politike në zgjedhjet e vitit 2011 respektuan kuotën gjinore në listat e tyre për
Këshillin Bashkiak të qytetit, produkti i këtyre zgjedhjeve është një këshill bashkiak ku gruaja
vazhdon të jetë e nënpërfaqësuar. 20% e Këshillit Bashkiak përbëhet nga gra. Kjo situatë vjen
për shkak të pozicionimit të grave në pjesët jofituese të listës.
Bie në sy një pjesëmarrje e ulët e komunitetit në tërësi në takimet e Këshillit, si dhe një
pjesëmarrje e ulët e grave në to. Një nivel i tillë pjesëmarrje mund të vijë nga: (i) niveli i
njoftimit të qytetarëve për zhvillimin e takimeve, (ii) niveli i ndërgjegjësimit të qytetarëve në
lidhje me rëndësinë e përfshirjes së tij në një prej vendimeve më të rëndësishme lokale, (iii) mos
reagimi i autoriteteve vendore ndaj prioriteteve dhe nevojave të komunitetit.
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4. SHËRBIMET SOCIALE

4.1 BURIMI I TË DHËNAVE
- Zyra e ndihmës ekonomike pranë Bashkisë Pukë
4.2 SITUATA
Bashkia Pukë ka nën juridiksionin e saj 1120 familje me 5479 banorë gjithsej nga të cilët 2757
janë meshkuj që përbëjnë 52.2% dhe 2722 janë femra që përbëjnë 49.6 %.(fig.6)
% e banorëve sipas gjinisë
50.3% meshkuj

49.6% femra

Fig.6

Në zyrën e ndihmës ekonomike pranë bashkisë Pukë trajtohen me ndihmë ekonomike 230
familje me 1002 banorë. Në moshë pune 18-65 vjeç janë 605 persona dhe nën moshë pune janë
360 persona.
KATEGORITE

NUMRI

PËRQINDJA

Moshë pune

605

60.37%

360

35.92%

( 18-65 vjeç)
Nën moshë pune
(nën 18 vjeç)
Tabela 4

17

Raporti i Monitorimit të Politikave Gjinore, Bashkia Pukë

Numri i grave kryefamiljare është 34, të cilat janë gra të divorcuara, të veja, pra në rolin e
kryefamiljares sipas ligjit për ndihmën ekonomike, ku mund ta tërheqë vetëm kryefamiljari
(tabela 5).
Qyteti
Totali i Përfituesve
Përfituese Gra
% e Grave
Përfituese
230

Bashkia Pukë

34

14.78%

Tabela 5
Personat me aftësi të kufizuara:
Sipas statistikave në bashkinë Pukë janë 111 persona me aftësi të kufizuara mendore dhe fizike,
nga të cilat 13.5% janë gra, kurse 70.3% janë burra. Pjesa tjetër janë fëmijë. Në kategorinë e të
verbërve, numri i përfituesve në total është 15 nga ku, 3 persona janë gra që përbën 20% dhe 12
janë burra që përbëjnë 80% (tabela 6).
Tipi i aftësisë
së kufizuar

Nr. i
personave

Nr. i grave

% gra

Nr. i burrave

% burra

Mendore dhe
fizike

111

15

13.5%

78

70.3%

Të verbër

15

3

20%

12

80%

Tetraparaplegjik

13

4

30.7%

7

53.8%

Tabela 6
- Shërbimet që ofrohen për moshën e tretë.
Bashkia Pukë në pamundësi të ngritjes së një ambienti të përshtatshëm për moshën e tretë ka
bashkëpunuar me Shoqatën “Në Dobi të Gruas Shqiptare” dhe është ngritur Klubi për moshën e
tretë. Deri para pak kohësh ky klub përveç ambientit ka ofruar edhe shërbime shëndetësore, si
dhe argëtim. Sot pranë këtij klubi ofrohet vetëm ambjent me disa tavolina e karrige e asgjë
tjetër. Ky klub është një qendër ditore nga ora 08:00-16:00, e ndodhet në katin e parë të Qendrës
Sociale pranë bashkisë Pukë. Përveç ambjentit që ofron bashkia për të moshuarit nuk ofrohet
asnjë shërbim tjetër.
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4.3 KONKLUZIONE
Nga 1120 familja që janë në juridiksionin e bashkisë Pukë, 230 familje përfitojnë ndihmë
ekonomike, pra 20.5% e familjeve të bashkisë Pukë jetojnë me të ardhura tejet minimale
(sepse niveli i ndihmës ekonomike është tejet i ulët).
Shuma mujore e Ndihmës Ekonomike është e pamjaftueshme në plotësimin e nevojave
bazike që ka një familje (ushqim, veshmbathje, arsimimin e fëmijëve etj). Duke iu referuar ligjit
mbi Ndihmën Ekonomike, shumën e caktuar për familjen e tërheq gjithmonë kryefamiljari.
Në lidhje me ofrimin e shërbimeve sociale për moshën e tretë ka disa nevoja për ndërhyrje. Para
disa kohësh ka ekzistuar një klub për moshën e tretë, i cili funksiononte i plotë kurse tani ky klub
ofron vetëm një ambjent ditor me mangësi të theksuar në shërbime për të ofruar një ambient sa
më të përshtatshëm për të moshuarit.

REKOMANDIME
Zhvillimi ekonomik


Hartimi i programeve dhe projekteve nga pushteti lokal dhe OJF-të në lidhje me
fuqizimin ekonomik të gruas, në lidhje me nevojat e tregut të Punës;



Advokimi në Ministrinë e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta për
krijimin e lehtësirave fiskale për gruan në ngritjen e nismave private;



Ngritja e kapaciteteve të institucioneve lokale (Bashki, Zyra e Punës etj) për mundësimin
e lidhjes me tregun e Punës të kapaciteteve ekzistuese për punë, si dhe vlerësimin e
situatës aktuale në lidhje me kapacitetet për punë të personave të regjistruar si të papunë;



Ngritja e një Qendre të Formimit Profesional në Rrethin Pukë për ngritjen e kapaciteteve
të burrave dhe grave në profesione të caktuara sipas nevojave të tregut (duke
bashkëpunuar ngushtë me Zyrën Vendore të Punës).

Dhuna në familje


Ngritja e një Qendre Emergjence (24-72 orëshe) për strehimin e përkohshëm të
Viktimave të Dhunës në Familje në rastet kur viktima zhvendoset nga vendi i banimit dhe
është në pritje të strehimit më afatgjatë;



Fuqizimi i Kapaciteteve të Aktorëve Lokalë mbi çështje të Dhunës në Familje dhe
adresimi në Sistemin e Referimit;
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Krijimi i një Linje telefonike falas për lehtësimin e denoncimit dhe në rastet kur kjo është
funksionale, sensibilizimi i komunitetit dhe promovimi i kësaj linje;



Advokimi për një buxhetim të ndjeshëm gjinor në bashkinë Pukë. Takime me këshillin
bashkiak Pukë mbi rëndësinë e buxhetimit gjinor;



Advokimi në këshillin bashkiak Pukë për qëndrueshmërinë e Zyrës Vendore të Barazisë
Gjinore me anë të alokimit të buxhetit të rregullt për stafin dhe mbështetjes së rasteve të
dhunës në familje nga ana e Bashkisë Pukë;



Për ta parandaluar dhunën, si dhe për ta denoncuar atë është i rëndësishëm:
o Sensibilizimi i komunitetit duke punuar me grupe të vogla (familje) për vlerat e
familjes në sajë të respektit reciprok dhe rolet e detyrat e të qënurit pjesë e një
familje. Ngritja e grupeve të punës në komunitet të cilët trajnohen dhe trajnojnë
komunitetin mbi dhunën në familje dhe barazinë gjinore, ligjet dhe mbrojtja që
ofrojnë;
o Takime me median lokale dhe ndërtimi i bashkëpunimit si aktor kyç në
ndërgjegjësimin publik mbi çështje të Barazisë Gjinore dhe Dhunës në Familje;
o Takime me fëmijë në shkolla (që nga shkolla fillore e deri në atë të mesmen) për
çështje të barazisë gjinore dhe dhunës në familje;
o Takime me personel shëndetësor për rëndësinë e referimit të rasteve të dhunës në
familje dhe ruajtjen e konfidencialitet të rasteve të adresuara;



Marrja e masave serioze (me burgim) nga ana e organeve kompetente ndaj dhunuesit në
rastet e shkeljes së Urdhërit të Mbrojtjes (apo të Menjëhershëm të Mbrojtjes);



Organizimi i Forumeve Rajonale në nivel Qarku ku çdo rreth (bashki/komunë) ndan
rastet e suksesit dhe praktikat pozitive në lidhje me rastet e trajtuara si dhe sfidat. Pjesë e
këtyre forumeve duhet të jenë të gjithë aktorët e grupeve multidisiplinare (Policia,
Gjykata, OJF-të, Struktura Vendore e Barazisë Gjinore dhe Dhunës në Familje,
Shërbimet Sociale, Kryetarë Komune/Bashkie);



Hartimi i Programeve fuqizuese për gratë në aspektin ekonomik dhe social për një riintegrim të suksesshëm.

Pjesëmarrja e gruas në vendimmarrje


Bashkia Pukë duhet të institucionalizojë mekanizma të komunikimit dhe ndërveprimit me
qytetarët në tërësi e grupe të veçanta, me qëllim përfshirjen e tyre gjatë procesit të
formulimit, miratimit e zbatimit të vendimeve që ndikojnë drejtpërdrejt mbi qytetarët.
Mjete të tilla mund të përfshijnë për shembull: buxhetimin me pjesëmarrje, dëgjesa
publike, takime të drejtpërdrejta etj.;
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Niveli i ulët i pjesëmarrjes së grave në proceset vendimmarrëse mund të adresohet
gjithashtu edhe përmes iniciativave që rrisin ndërgjegjësimin e tyre mbi rëndësinë e
pjesëmarrjes së tyre në proçesin e vendimmarrjes dhe në mbledhjet e Këshillit Bashkiak.
Iniciativa të tilla mund të përfshijnë për shembull: workshope me komunitetin (burra dhe
gra) për rëndësinë e burrave dhe grave në vendimmarrje dhe përfitimet që mund të ketë
përfshirja e barabartë gjinore, forume të përbashkëta me gra dhe burra të komunitetit dhe
atyre në vendimmarrje për diskutimin e rasteve të suksesit të barazisë gjinore (në
Shqipëri por edhe në vende të tjera) dhe pasojat pozitive në familje dhe komunitet, etj.



Niveli i ulët i përfaqësimit politik të gruas duhet adresuar nga njëra anë nga vetë partitë
politike duke krijuar hapësira dhe fuqizuar rolin e grave në parti politike, por edhe në
funksione publike, si dhe nga ana tjetër përmes rritjes së ndërgjegjësimit të komunitetit në
lidhje me rolin e gruas në vendimmarrje;

Shërbimet Sociale


Rritja e shumës mujore e Ndihmës Ekonomike për shkak të pamjaftueshmërisë së saj në
plotësimin e nevojave bazike që ka një familje (ushqim, veshmbathje, arsimimin e
fëmijëve etj);



Të amendohet ligji për ndihmën ekonomike dhe të mund të ketë edhe gruaja të drejtë
njësoj me bashkëshortin në tërheqjen e ndihmës ekonomike;



Ngritja e një Qendre Emergjence për Viktimat e Dhunës në Familje (24-72 orëshe) në
mënyrë që të shërbejë si ndalesë tranzitore deri në një strehim të përhershëm të Viktimës
së Dhunës në Familje;



Ngritja e Qendrave Ditore për fëmijët me aftësi të kufizuara mendore dhe fizike;



Ngritja e një Qendre Ditore për Moshën e Tretë;

21

