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AGK  Aleanca e Grave Këshilltare 
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DAB  Drejtoria e Auditit të Brendshëm 
DABNJ  Drejtoria e Administratës dhe Burimeve Njerëzore 
DAS  Drejtoria e Aseteve dhe Strehimit 
DBF  Drejtoria e Buxhetit dhe Financës 
DEC  Drejtoria e Emergjencave Civile 
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DPZHT  Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit 
DSHKSK Drejtoria e Shërbimeve të Kujdesit Social e Komunitar 
DSHPBVM Drejtoria e Shërbimeve Pyjore, Bujqësore,Veterinare dhe Mjedisore 
DTIM  Drejtoria e Teknologjisë së Informacionit dhe Medias 
DTTV  Drejtoria e Taksave, Tarifave Vendore 
DHBGJ  Dhuna me Bazë Gjinore 
DHF  Dhuna në Familje 
ETN  Ekipi Teknik Ndërdisiplinar (për rastet e dhunës në familje) 
EU GAP III Plani i Veprimit për Barazinë Gjinore i Bashkimit Evropian III 
GTN  Grupi Teknik Ndërsektorial (për rastet e abuzimit të fëmijëve) 
KB  Këshilli Bashkiak 
KBGJ  Komisioni për Barazinë Gjinore 
KBRE  Këshilli i Bashkive dhe Rajoneve të Evropës 
KV  Koordinatore/Koordinator Vendor kundër dhunës nëfamilje 
MKR  Mekanizmi i Koordinuar i Referimit të rasteve të dhunës në familje 
MSHMS Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale 
NBGJ  Nëpunëse/Nëpunës i Barazisë Gjinore 
NJA  Njësi administrative 
NJVV  Njësi e Vetëqeverisjes Vendore 
OS  ObjektiviSpecifik 
PVVBGJ Plani Vendor i Veprimit për Barazinë Gjinore 
SKBGJ  Strategjia Kombëtare për Barazinë Gjinore (2021-2030) 
VKB  Vendim i Këshillit Bashkiak 
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I. HYRJE 
Plani Vendor i Veprimit për Barazinë Gjinore (PVVBGJ) 2022 – 2024 u përgatit nga Bashkia 

Elbasan, si mjeti kryesor i zbatimit të angazhimeve publike për barazinë gjinore, të 

ndërmarra nëpërmjet nënshkrimit të Kartës Evropiane për Barazi të grave dhe burrave në 

jetën vendore1. Ky është plani i dytë i veprimit që hartohet për këtë qëllim, përmes një 

procesi ndërveprues dhe gjithëpërfshirës, në bashkëpunimdhe konsultim me institucionet 

publike vendore, organizatat e shoqërisë civile, akademinë, median, bizneset, Këshillin 

Rinor, Aleancën e Grave Këshilltare dhe antarë të Këshillit Bashkiak. I gjithë procesi u 

mbështet nga UN Women Shqipëri në kuadër të Projektit të Përbashkët të Kombeve të 

Bashkuara “Bashkimi Evropian për Barazinë Gjinore në Shqipëri: “Zbatimi i Kuadrit Ligjor 

(Acquis) të Bashkimit Evropian për Barazinë Gjinore” (EU4GE), që po zbatohet nga UN 

Women dhe UNFPA dhe financohet nga Bashkimi Evropian, përmes Fondit të Përshpejtimit 

të Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm (OZHQ) të Kombeve të Bashkuara në Shqipëri. 

 

Sikurse përshkruhet edhe në tekstine Kartës Evropiane për Barazi, njësitë e vetëqeverisjes 

vendore janësfera të qeverisjes që gjenden më pranë njerëzve, ndaj dhe përfaqësojnë 

nivelet që kanë më tepër mundësi të luftojnë vazhdimësinë dhe riprodhimin e pabarazive, si 

dhe të avancojnë për një shoqëri me të vërtetë të barabartë. Këto mund të arrihen duke 

ndërthurur zbatimin e kompetencave të tyre me bashkëpunimin me të gjithë gamën e 

aktorëve vendorë, për veprime konkrete në favor të barazisë ndërmjet grave dhe burrave2, 

të rejave dhe të rinjve3, vajzave dhe djemve4.Zbatimi dhe promovimi i të drejtës së barazisë 

duhet të qëndrojë në zemër të konceptit të vetëqeverisjes vendore. 

 

Me gjithë përpjekjet e bëra apo që vijojnë të bëhen ndër vite në këtë drejtim, si dhe 

plotësimin e harmonizimin e kuadrit ligjor dhe të politikave vendore me ato kombëtare e 

ndërkombëtare, duhet të pranojmë që realiteti ende flet për barazi dhe drejtësi gjinore të 

munguara në praktikë. Pabarazitë dhe diskriminimi apo disavantazhimi i shumëfishtë, jo 

vetëm ndërmjet gjinive por edhe ndërmjet grupeve brenda të njëjtës gjini, vijojnë të 

mbështeten në një sërënocionesh shoqërore të ndërtuara mbi bazën e steriotipeve të 

shumta të pranishme në familje, arsim, kulturë, komunikim, botën e punës, në organizimin e 

shoqërisë, etj. 

 

                                                           
1 BashkiaElbasan e ka nënshkruarkëtëKartë, tëpërgatiturngaKëshilli i BashkivedheRajonevetëEvropësnë 
23.02.2017 
dukendërmarrëkështunjëangazhimpublikpërtëhedhurhapakonkretëdhetëduhurpërbërjenrealitettëbarazisëgjin
orenëElbasan. Teksti i Kartësnëgjuhënshqipemundtëaksesohetnë: 
https://www.ccre.org/img/uploads/piecesjointe/filename/charte_egalite_al.pdf 
2 “Gradhe burra” nëkëtë PVVBGJ nënkuptonperiudhënmoshoredukefilluarngambi 35 vjeç, derinëfundtëjetës 
(përfshirëedhetëmoshuarat/moshuarit). 
3Të reja dhetërinj” nëkëtë PVVBGJ nënkuptonperiudhënmoshorenga 18-35 vjeç 
4Vajzadhedjem” nëkëtë PVVBGJ nënkuptonperiudhënmoshorenga 0 - 18 vjeç 

https://www.ccre.org/img/uploads/piecesjointe/filename/charte_egalite_al.pdf
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Prandaj, nëse duam të krijojmë një shoqëri të mbështetur në barazi, është thelbësore që 

organet e vetëqeverisjes vendore të marrin parasysh plotësisht integrimin gjinor në 

politikat, organizimin dhe praktikat e tyre të punës. Barazia e vërtetë ndërmjet grave dhe 

burrave, të rejave dhe të rinjve, vajzave dhe djemve, është gjithashtu edhe çelësi për 

suksesin tonë ekonomik dhe shoqëror. 

 

PVVBGJ 2022-2024 është konceptuar dhe lidhur logjikisht me nene të ndryshme të Kartës 

Evropiane për Barazi, me planin e mëparshëm të veprimit për barazinë gjinore5, përfshirë 

vështirësitë apo sfidat e ndeshura për zbatimin e tij, me kuadrin ligjor dhe të politikave 

kombëtare, si dhe instrumentat kryesorë ndërkombëtarë të ratifikuar nga shteti shqiptar 

lidhur me barazinë gjinore. Sikurse është theksuar që në planin e mëparshëm 2018-2020, 

avancimi në këtë drejtim nënkupton përfshirjen e perspektivës gjinore në të gjitha planet 

dhe dokumentet e zhvillimit të bashkisë. Por në ndryshim nga plani i mëparshëm, në këtë 

PVVBGJ 2022-2024, veprimet që trajtojnë çështjet gjinore të ndërthurura në planet dhe 

dokumentat e tjerë të bashkisë, nuk janë bërë pjesë e matricës së këtij plani veprimi. Në 

vend të tyre është parashikuar vlerësimi i ndikimit gjinor të këtyre ndërhyrjeve, si dhe 

përgatitja e mëtejshme e dokumentave të tillë duke përdorur lentet gjinore. Ky ndryshim 

ndërmjet dy planeve synon pikërisht përgatitjen e bashkisë për të avancuar në planifikim, 

zbatim, monitorim e vlerësim të të gjitha ndërhyrjeve të saj, nën këndvështrimin gjinor, 

duke mundësuar gjithashtu një dokumentim sa më të mirë të rezultateve të matura me 

tregues të mirëpërcaktuar e të ndjeshëm gjinorë. Kjo do të ndihmojë njëkohësisht edhe në 

mbajtjen e të dhënave të përditësuara e të ndara jo vetëm në bazë të seksit, por edhe të 

moshës, vendbanimit, etnisë, aftësisë së kufizuar, orientimit seksual dhe shprehjes së 

identitetit gjinor, statusit civil, statusit të migrantes / migrantit apo azilkërkueses / 

azilkërkuesit, probleme të ndryshme sociale që mund të përjetojnë, etj.  

 

Asnjë ndërhyrje e bërë me sado kujdes dhe burime në dispozicion, nuk mund të jetë e 

suksesshme nëse nuk merr në konsideratë dhe nuk adreson siç duhet e në mënyrë të 

barabartë, nevojat e ndryshme të grave e burrave, të rejave e të rinjve, vajzave e djemve pra 

të të gjithë anëtareve dhe antarëve të komunitetit. Për këtë arësye, në të gjithë tekstin në 

vijim në këtë PVVBGJ, është përdorur në mënyrë të vazhdueshme shprehja “nga të gjithë 

grupet” që tëtheksohet rëndësia e mbështetjes, trajtimit dhe fuqizimit të grave, të rejave 

dhe vajzave në tërësi, përfshirë edhe nga grupe të cenueshme e që pësojnë diskriminim të 

shumëfishtë si: gra, të reja dhe vajza nga zonat rurale, nga minoritetet etnike, me aftësi të 

kufizuara, LBTI+, nëna të vetme, të dhunuara, të trafikuara, të moshuara, migrante, 

azilkërkuese, etj., pra nga të gjitha grupet në shoqëri. 

 

                                                           
5PlaniVendor i VeprimitpërBarazinëGjinore 2018-2020, miratuarnëKëshillinBashkiakmë 25.05.2018 
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Të gjitha masat dhe veprimet e paraqitura si pjesë e PVVBGJ 2022 – 2024, janë shoqëruar 

me të dhëna lidhur me treguesit e rezultateve, drejtoritë kryesore përgjegjëse6  dhe 

institucionet e organizatat7 partnere në zbatim, afatet kohore, përgjegjësit për monitorim, si 

dhe kostot e nevojshme për zbatim. Këto patjetër që janë lidhur dhe me fushat e 

ndërhyrjes, rezultatet e pritshme, objektivat specifikë, treguesit përkatës dhe dokumentat 

kryesorë ku mbështeten hapat e planifikuar.  

 

II. KUADRI LIGJOR DHE INSITUCIONAL 
Plani Vendor i Veprimit për Barazinë Gjinore 2022-2024 përveçse si një instrument i zbatimit 

të Kartës Evropiane për Barazi të grave dhe burrave në jetën vendore, mbështetet në një 

tërësi dokumentash të rëndësishëm ligjorë dhe institucionalë, të cilët udhëheqin 

njëkohësisht edhe veprimet mbarëkombëtare për fuqizimin e gruas dhe avancimin drejt 

barazisë gjinore në Shqipëri. Si më kryesoret mund të përmendim: 

a) Instrumente ndërkombëtarë 

• Karta Evropiane për Barazi të Grave dhe burrave në jetën vendore (EU Charter 

for Equality) 

• Konventa për Eliminimin e të gjithë Formave të Diskriminimit ndaj Grave 

(CEDAW) 

• Deklarata dhe Platforma për Veprim e Pekinit (BDPfA) 

• Konventa e KE për Parandalimin dhe Luftimin e Dhunës ndaj Grave dhe Dhunës 

në Familje (Konventa e Stambollit) 

• Objektivat e Zhvillimit të Qendrueshëm (OZHQ) 

• Strategjia e Barazisë Gjinore 2020-2025 e Bashkimit Evropian dhe Plani i Veprimit 

për Barazinë Gjinore (GAP III) 2021-2025, etj.  

 

b) Kuadri ligjor kombëtar 

• Ligji nr.9970 datë 24.07.2008 “Për barazinë gjinore në shoqëri” 

• Ligji nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” 

• Ligji Nr. 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore” 

• Ligji 125/2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.9669, datë 18.12.2006 

“Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”, i ndryshuar 

• Ligjin 124/2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr.221/04.02.2010 për 

mbrojtjen nga diskriminimi”, i ndryshuar 

                                                           
6Pavarësisht se nëmatricën e PVVBGJ janëcituarDrejtoritëpërgjegjëse(pra jonëniveldrejtorietëpërgjithshme), 
kuptohetqëpërgjegjëskryesorpërzbatimin e aktivitetitështë si Drejtoria e cituarashtuedhevetëDrejtoria e 
Përgjithshmenëvarësitësëcilësështëseciladrejtori e cituar si përgjegjëse apo mbështetësepërzbatim. 
7 Duke qenë se BashkiaElbasansynonrritjendhefuqizimin e partneriteteve me OJF 
tëspecializuaranëfushatëndryshme, përtëmospasurnjëlistështeruesetëtyre, ështëpërdorurkryesishttermi “OJF 
tëspecializuara” dhenukjanëpërmenduremrat e organizatavepartnere. 
Përjashtimebëhetvetëmnërastetkurkëtoorganizatafinancohennëmënyrëtëdrejtpërdrejtëngabashkia, apo 
janëangazhuarpërzbatimindirekttënjëaktivitetipërmesnjëmarrëveshjeje me bashkinëdhe e 
kanëtësiguruarburimin financiar përkëtëqëllim. 
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• Ligji nr. 35/2020 “Për një ndryshim në ligjin nr. 7895, datë 27.01.1995, “Kodi 

Penal i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar 

• Ligjinr. 136/2015 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.7961, datë 

12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar  

• Ligji Nr. 93/2014 “Për përfshirjen dhe aksesueshmërinë e personave me aftësi të 

kufizuara” 

• Ligji Nr.104/2014 “Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin Nr.7703, datë 

11.05.1993 “Për Sigurimet Shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar 

• Ligji nr. 101/2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10019, datë 

29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar 

• Ligji nr. 69/2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e 

Shqipërisë” 

• Ligji 121/2016 “Për shërbimet e kujdesit shoqëror në Republikën e Shqipërisë” 

• Ligji 65/2016 “Për ndërmarrjet sociale në Republikën e Shqipërisë” 

• Ligji 18/2017 “Për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës” 

• Ligji 37/2017 “Kodi i Drejtësisë Penale për të Mitur" 

• Ligji 111/2017 “Për ndihmën juridike të garantuar nga shteti” 

• Ligji 35/2017 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.7905, datë 21.03.1995, 

“Kodi i Procedurës Penale”, i ndryshuar 

• Ligji nr. 79/2017 “Për sportin” 

• Ligji 22/2018 “Për strehimin social” 

• Ligji 15/2019 “Për nxitjen e punësimit” 

• Ligji nr. 75/2019 “Për rininë”, etj. 

 

c) Politikat kombëtare 

Të gjitha masat dhe veprimet e parashikuara në këtë PVVBGJ 2022 – 2024 kuptohet 

që mbështeten edhe në strategjitë apo planet kombëtare të veprimit që mbulojnë 

sektorët (drejtoritë) e caktuara sipas fushave të tyre. Por politika kryesore 

kombëtare mbi të cilën bazohet ky PVVBGJ është Strategjia Kombëtare për Barazinë 

Gjinore 2021 -2030. 

 

d) Institucionet përgjegjëse 

Siç përshkruhet edhe në Kartën Evropiane për Barazi, përgjegjës kryesorë për 

zbatimin e kësaj Karte përmes përgatitjes dhe zbatimit të PVVBGJ, janë bashkitë. Në 

mënyrën se si është ndërtuar dhe funksionon mekanizmi kombëtar për barazinë 

gjinore në Shqipëri, në nivel të vetëqeverisjes vendore janë Nëpunëset/nëpunësit e 

Barazisë Gjinore (NBGJ) përgjegjës për zbatimin e veprimeve në këtë drejtim, nën 

koordinimin e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. Në Bashkinë Elbasan 

prej vitesh është emëruar Nëpunësja e Barazisë Gjinore, e cila deri në vitin 2020 ka 

mbajtur edhe pozicionin e Koordinatores Vendore kundër Dhunës në Familje. Prej 
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një viti, në përputhje me legjislacionin në fuqi, ky pozicion është ndarë dhe 

Nëpunësja e Barazisë Gjinore tashmë bashkëpunon me Koordinatoren Vendore, por 

prioritet ka pikërisht trajtimin e çështjeve të barazisë gjinore, në përputhje me 

legjislacionin dhe politikat në fuqi. 

Rol të rëndësishëm në lidhje me adresimin e çështjeve gjinore, në nivelin vendor 

luajnë edhe Aleanca e Grave Këshilltare dhe Komisioni për Barazinë Gjinore në nivel 

të Këshillit Bashkiak. Po kështu edhe Grupi i Punës i ngritur me urdhër të Kryetarit 

për hartimin e këtij PVVBGJ, që më pas do të kalojë në pozicionin e Komisionit për 

Barazi Gjinore në nivel bashkie, luan një rol të rëndësishëm. Në vijim, të gjithë 

institucionet vendore dhe OJF të cilat përfshihen si partnere për zbatimin e masave 

dhe veprimeve kryesore në këtë PVVBGJ, janë gjithashtu të rëndësishme dhe të 

domosdoshme për të pasur rezultatet e dëshiruara në avancimin drejt barazisë 

gjinore.  

 

III. ARRITJET DHE VËSHTIRËSITË NGA ZBATIMI I PLANIT VENDOR TË 
VEPRIMIT PËR BARAZINË GJINORE 2018-2020 
Sikurse u përmend edhe më sipër, Bashkia Elbasan është një nga pesë Bashkitë e para në 

vend që nënshkroi Kartën Evropiane për Barazi dhe hartoi e miratoi Planin Vendor të 

Veprimit për Barazinë Gjinore, për periudhën 2018-2020.Zbatimi i PVVBGJ 2018-2020 duhet 

thënë që përkoi me një periudhë të shoqëruar me situata të paparashikuara, siç ishin 

fillimisht tërmeti i nëntorit të vitit 2019, e më pas pandemia e Covid-19. Pavarëisht 

vështirësive të ndeshura si pasojë e këtyre situatave madhore, Bashkia Elbasan ka mundur 

që të zbatojë një përqindje të lartë të masave dhe veprimeve të parashikuara në PVVBGJ 

2018-2020.   

 

Nga një monitorim i brendshëm i kryer nga vetë bashkia, si dhe nga disa raporte 

monitorimesh të kryera nga OJF (veçanërisht për zbatimin e objektivit specifik 3.7 të PVVBGJ 

2018-2020), rezulton se arritjet kryesore në zbatimine këtij plani lidhen kryesisht me masat 

dhe veprimet e parashikuara nën qëllimin strategjik 3 “Reduktimi i steriotipeve dhe 

pabarazive gjinore përmes promovimit të parimit të barazisë ndërmjet grave dhe burrave, të 

rejave e të rinjve si dhe vajzave e djemve, në aksesin dhe cilësinë e shërbimeve të ofruara”, 

por edhe nën disa objektiva specifikë të qëllimit strategjik 1 “Promovimi i të drejtës për 

barazi të grave dhe burrave, të rejave dhe të rinjve, si dhe vajzave dhe djemve, si parakusht 

themelor për demokracinë dhe shoqërinë demokratike” dhe qëllimit staretegjik 2 

“Promovimi i parimit të barazisë ndërmjet grave dhe burrave, si dhe të rejave e të rinjve në 

jetën politike e publike, përmes përmbushjes së angazhimeve publike për barazinë gjinore, 

të ndërmarra nga Bashkia Elbasan”. 
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Një ndër sfidat kryesore të evidentuara ka të bëjë me dokumentimin dhe raportimin në 

mënyrën e duhur të të gjitha aktiviteteve të zhvilluara nga drejtoritë e ndryshme në bashki, 

të cilat ndonëse ishin përgjegjëse për zbatim të aktiviteteve të përfshira nën PVVBGJ 2018-

2020 nuk e lidhnin domosdoshmërisht pozicionin e tyre me çështjet gjinore dhe për 

rrjedhojë, të dhënat nuk i mbajtyën të ndara sipas seksit dhe karakteristikave të tjera 

individuale të pjesëmarrëseve/pjesëmarrësve apo grupeve të synuara (ose edhe nëse i 

mbajnë, nuk i raportojnë të ndara). Gjithashtu, përgatitja e mjeteve të duhura dhe fuqizimi i 

kapaciteteve të stafit të bashkisë për të realizuar një monitorim të brendshëm në përputhje 

me treguesit dhe objektivat e PVVBGJ, ishte një tjetër sfidë. Edhe vetë Komisioni për 

Barazinë Gjinore në nivel bashkie, nuk e vijoi siç duhet punën e tij monitoruese e 

koordinuese, e një ndër arësyet këtu mund të lidhet me mospërgatitjen e një rregulloreje të 

funksionimit të këtij Komisioni, për rrjedhojë anëtaret dhe anëtarët e tij nuk e konsideruan 

si detyrim ndjekjen e zbatueshmërisë së PVVBGJ 2018-2020 në mënyrë të koordinuar, por ia 

lanë këtë përgjegjësi vetëm Drejtorisë së Shërbimit të Kujdesit Social e Komunitar.  

 

Po kështu gjatë diskutimeve paraprake për përgatitjne PVVBGJ 2022 – 2024, u konstatuan 

edhe disa çështje të rëndësishme për t’u mbajtur në konsideratë dhe për t’u përfshirë për 

zbatim në këtë plan të dytë veprimi, të tilla si: 

- Avancimi në zbatim të legjislacionit mbi buxhetimin e përgjigjshëm gjinor duke 

fuqizuar vetë stafine bashkisë për të bërë të mundur analizën gjinore të buxheteve 

dhe vlerësimine ndikimit gjinor të ndërhyrjevetë realizuara, duke përllogaritur edhe 

kosto-eficensën e tyre,  

- Shtimi i shërbimeve mbështetëse të specializuara, apo zgjerimi i gamës së OJF-ve 

ofruese të këtyre shërbimeve që mbështeten edhe financiarisht nga bashkia, 

- Lidhja e veprimeve për fuqizimin ekonomik të grave e të rejave me masat dhe 

veprimet e parashikuara për përmirësimin e zonave të caktuara të qytetit, 

veçanërisht atyre që janë pjesë e rëndësishme e trashëgimisë historike e kulturore, 

- Monitorimi dhe raportimi i rregullt periodik i zbatimit të këtij PVVBGJ jo vetëm së 

brendshmi, por edhe në KBRE,  

- Krijimi i një strukture të brendshme në bashki për monitorimin e shërbimeve të 

kujdesit shoqëror, etj. 

 

Sa më sipër, përfshirë dhe diskutimet e zgjeruara në këtë drejtim gjatë përgatitjes e 

konsultimit të PVVBGJ 2022 – 2024, së bashku me analizën e thelluar të kryer nga 

bashkia në lidhje me çështjet sociale e për zhvillimin e komunitetit në tërësi (realizuar në 

kuadër të përgatitjes së një tërësie planesh veprimi gjatë vitit 2021), kanë udhëhequr 

parashikimin e masave dhe veprimeve të përcaktuara në matricën e  PVVBGJ 2022 – 

2024. 
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IV. METODOLOGJIA 
Metodologjia për hartimin e PVVBGJ 2022-2024 ishte gjithëpërfshirëse dhe u zhvillua 

përmes hapave në vijim: 

 

- Analiza dhe vlerësimi i situatës përmes të dhënave dhe informacionit ekzistues (desk 

review). Kjo analizë u bazua në një tërësi dokumentash ekzistues apo draft dokumentash të 

bashkisë, por padyshim që u shtri edhe në tërësinë e kuadrit ligjor dhe të politikave 

ekzistuese kombëtare e vendore, të lidhura me çështjet gjinore; 

 

- Përcaktimi i fushave kryesore të ndërhyrjes, të domosdoshme për t’u përfshirë në 

matricën e PVVBGJ 2022-2024. Ky përcaktim u bë duke ndjekur një tërësi hapash, që filluan 

që nga vlerësimi i arritjeve dhe sfidave në zbatimin e PVVBGJ 2018-2020, identifikimi i 

prioriteteve bazuar në desk review të realizuar në fazën e parë, e deri tek marrja në 

konsideratë dhe reflektimi i duhur i komenteve dhe sugjerimeve të ardhura nga diskutimet 

me stafin e bashkisë, NJA-të dhe lagjet, si dhe nga partnerët dhe bashkëpunëtorët kryesorë 

të bashkisë (OJF, bizneset, media, akademia, etj); 

 

- Konsultimet paraprake brenda bashkisë. Këto konsultime u zhvilluan me stafin e bashkisë 

(përfaqësuese dhe përfaqësues nga të gjitha drejtoritë në bashki), administratorët e NJA-ve 

e lagjeve dhe drejtueset/drejtuesit e qendrave komunitare. Ky hap u konsiderua i 

domosdoshëm, së pari për të mundësuar njohjen me Kartën Evropiane për Barazi të grave 

dhe burrave në jetën vendore për të gjitha/gjithë ata persona që nuk e kishin këtë 

informacion më herët (pra që mbajnë pozicione të caktuara në bashki por që nuk kanë qenë 

të pranishëm apo të angazhuar në procesin e njohjes me Kartën dhe përgatitjes së PVVBGJ 

2018-2020), por edhe për të diskutuar me personat që kanë qenë pjesë e këtij procesi edhe 

më herët, mbi detaje që lidhen me formatin dhe përmbajtjen në tërësi të PVVBGJ, sidomos 

pasi u përfshinë në zbatimin e tij. 

 

- Përgatitja e draft dokumentit të PVVBGJ 2022 – 2024.  Draft i përgatitur për konsultim 

përmbante seksionet dhe të dhënat kryesore, vizionin, fushat e ndërhyrjes, objektivat 

specifikë  dhe masat e veprimet e parashikuara për arritjen e objekivave specifikë. Në këtë 

draft u reflektuan edhe ndryshimet e dakordësuara në konsultimet paraprake brenda 

bashkisë.  

 

- Konsultime me palët e interesuara dhe grupet e interesit. Ky proces u zhvillua mbi draft 

dokumentin e përgatitur. Në konsultime u përfshinë drejtoritë përgjegjëse dhe stafi brenda 

bashkisë, NJA-ve, lagjeve e qendrave komunitare, OJF-të bashkëpunëtore, akademia, 

bizneset, media, si dhe antare e antarë të Këshillit Rinor, Aleancës së Grave Këshilltare dhe 

të Këshillit Bashkiak. Draft PVVNGJ 2022 – 2024 u publikua gjithashtu edhe në faqen e 

internetit të bashkisë për konsultim publik në linkun xxxxxx. 
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- Finalizimi i draft PVVBGJ 2022-2024 dhe kostimi i veprimeve të dakordësuara. Finalizimi i 

draft PVVBGJ u bë në bazë të komenteve dhe sugjerimeve të marra gjatë konsultimit të tij. 

Paralelisht u realizua edhe kostimi i aktiviteteve të dakordësuara të cilat u përputhën edhe 

me PBA 2022-2024 të Bashkisë.  

 

- Miratimi i PVVBGJ 2022 – 2024 në Këshillin Bashkiak. Versioni përfundimtar i PVVBGJ i 

konsultuar e kostuar u përcoll për miratim në Këshillin Bashkiak. Pas miratimit PVVBGJ 2022 

– 2024 u publikua edhe në faqen e internetit të bashkisë dhe të KBRE-së. 

 

Të gjitha hapat e mësipërm shkojnë në linjë dhe me metodologjinë e përgatitjes së PVVBGJ-

ve siç sugjerohet nga KBRE8  dhe sigurisht janë aplikuar edhe gjatë përgatitjes së PVVBGJ 

2018-2020 më herët nga Bashkia. Megjithatë, siç u përmend edhe në hyrje të këtij 

dokumenti, në ndryshim nga PVVBGJ 2018-2020, në këtë PVVBGJ 2022 – 2024 nuk janë 

vendosur edhe masat dhe veprimet e parashikuara në dokumenta të tjerë të bashkisë për 

fusha të caktuara që shkojnë në linjë me plotësimin e neneve të ndryshme të Kartës. Në 

vend të tyre është specifikuar dhe do insistohet të përmbushet së pari përfshirja e 

perspektivës gjinore në të gjithë këto plane që në momentin e përgatitjes së tyre, e së dyti 

do insistohet për vlersimine ndikimit gjinor të zbatimit të tyre, duke mundësuar kështu edhe 

një dokumentim e monitorim më të kujdesshëm të të gjitha veprimeve që në thelb synojnë 

zbatimin e Kartës Evropiane për Barazi, pavarësisht nëse janë cituar apo jo ato veprime si 

pjesë e këtij PVVBGJ.  

 

Një rol të rëndësishëm në të gjithë procesin e përgatitjes deri në finalizimin e PVVBGJ ka 

luajtur mbështetja dhe asistenca teknike e ofruar nga UN Women, përmes një konsulenteje9  

të angazhuar për këtë qëllim, në kuadër të zbatimit të Projektit të Përbashkët të Kombeve të 

Bashkuara “Bashkimi Evropian për Barazinë Gjinore në Shqipëri: “Zbatimi i Kuadrit Ligjor 

(Acquis) të Bashkimit Evropian për Barazinë Gjinore” (EU4GE), që po zbatohet nga UN 

Women dhe UNFPA dhe financohet nga Bashkimi Evropian, përmes Fondit të Përshpejtimit 

të Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm (OZHQ) të Kombeve të Bashkuara në Shqipëri. 

 

V. VIZIONI, FUSHAT E NDËRHYRJES DHE OBJEKTIVAT SPECIFIKË 
 

Vizioni: 
“Gratë dhe burrat, të rejat dhe të rinjtë, vajzat dhe djemtë e Elbasanit, pavarësisht moshës, 
vendbanimit, grupit etnik e social, aftësive të kufizuara e nevojave të veçanta, orientimit 
seksuale shprehjes së identitetit gjinor, statusit civil, të migrantit e azilkërkuesit, përkatësisë 
fetare, apo karakteristikave të tjera individuale, njohin, pranojnë, respektojnë dhe 
kontribuojnë për avancimin drejt barazisë gjinore dhe zbatimin e saj në praktikë, në të gjitha 
fushat e jetës”. 

                                                           
8Përmëshumëshikonë: https://charter-equality.eu/the-action-plan-step-by-step/definir-un-plan-daction-
en.html 
9Znj. Monika Kocaqi, ekspertepërçështjet e barazisëgjinore, dhunës me bazëgjinore e dhunësnëfamilje 

https://charter-equality.eu/the-action-plan-step-by-step/definir-un-plan-daction-en.html
https://charter-equality.eu/the-action-plan-step-by-step/definir-un-plan-daction-en.html
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Parimet10 që udhëheqin zbatimin e PVVBGJ, janë të njëjtat parime që udhëheqin në tërësi 
zbatimine Kartës Evropiane për Barazi të grave dhe burrave në jetën vendore, siç paraqiten 
në vijim: 

1. Barazia ndërmjet grave dhe burrave, të rejave dhe të rinjve, vajzave dhe djemve nga 
të gjithë grupet përbën një të drejtë themelore.  

2. Për të siguruar barazinë gjinore duhet të trajtohen çështjet e diskriminimit dhe të 
pengesavetë shumëfishta. 

3. Pjesëmarrja e balancuar e grave dhe burrave, të rejave dhe të rinjve në 
vendimmarrje është parakusht për një shoqëri demokratike. 

4. Eliminimi i stereotipeve gjinore ka rëndësi themelore për arritjen e barazisë gjinore. 
5. Integrimi i këndvështrimit gjinor në të gjitha veprimtaritë e organeve të 

vetëqeverisjes vendore është i nevojshëm për të çuar përpara barazinë gjinore. 
6. Planete veprimit, të mbështetura meburimet e duhura, janë instrumente të 

nevojshmepër çuarjen përpara të barazisë gjinore. 
 
Fushat kryesore të ndërhyrjes. 
PVVBGJ 2022 – 2024 përbëhet nga katër fusha kryesore të ndërhyrjes, të cilat jo vetëm kanë 
në përmbajtje nene të ndryshme të Kartës Evropiane për Barazi, por janë harmonizuar edhe 
me një pjesë të objektivave specifikëtë Strategjisë Kombëtare për Barazinë Gjinore 2021 - 
2030,sidomos ato që përmbajnë masa dhe veprime specifike ku përgjegjës kryesorë për 
zbatim janë NJVV-të. Këto fusha ndërhyrjeje janë: 

I. Avancimi në kuadrin e përgjithshëm të barazisë gjinore 
II. Zvogëlimi i steriotipeve gjinore, praktikave të dëmshme, diskriminimit dhe 

disavantazhimit të shumëfishtë 
III. Avancimi drejt punësimit dhe zhvillimit ekonomik të ekuilibruar dhe të 

qendrueshëm. 
IV. Rritja e nivelit të sigurisë, mbrojtjes dhe eficensës së qasjes shumë-sektoriale 

të koordinuar për gratë, të rejat, vajzat si dhe burrat të rinjtë e djemtë, në 
hapësirat publike e private. 

 
Secila nga këto fusha të ndërhyrjes është zbërthyer më tej në rezultatet e pritshme, 
objektivat specifikë, treguesit e matjes së tyre, si dhe në masa e veprime konkrete, të cilat 
detajohen në matricën e planit të veprimit, ku jepet një informacion më i plotë si për 
zbatimin dhe vlerësimin e rezultateve, ashtu edhe përsa u përket neneve specifike të Kartës 
Evropiane, si dhe dokumentave të tjerë kryesorë ku mund të referohemi në përmbushje të 
veprimeve të parashikuara nën secilën fushë ndërhyrjeje. 
 
Avancimi dhe efektiviteti në zbatimin e PVVBGJ kërkon domosdoshmëmrisht vënien në 
dispoicion të burimeve të nevojshme dhe të mjaftueshme njerëzore, financiare e 
infrastrukturore,si dhe koordinimin e veprimeve dhe bashkëpunimin ndërinstitucional me 
institucionet e tjera vendore, organizatat e shoqërisë civile, akademinë, bizneset, median, si 
dhe organizatat ndërkombëtare të cilat punojnë për fuqizimine grave dhe arritjen e barazisë 
gjinore. Mbledhja dhe përditësimi rregullisht i të dhënave të ndara jo vetëm sipas seksit, por 

                                                           
10 Përshpjegimemëtëhollësishmembisecilinparim, mundtëreferohenitekteksti i 
KartësEvropianepërBarazinëadresën: 
https://www.ccre.org/img/uploads/piecesjointe/filename/charte_egalite_al.pdf 

https://www.ccre.org/img/uploads/piecesjointe/filename/charte_egalite_al.pdf
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edhe sipas një tërësie karakteristikash të tjera individuale, monitorimi i vazhdueshëm mbi 
ecurinë e zbatimit të veprimeve të parashikuara, si dhe transparenca e llogaridhënia për 
rezultatet e arritura, janë gjithashtu domosdoshmëri për të avancuar drejt vizionit që 
udhëheq këtë PVVBGJ.  
 
Rezultatet e pritshme, objektivat specifikë dhe treguesit: 

Fusha e ndërhyrjes: 
I. Avancimi në kuadrin e përgjithshëm të barazisë gjinore 

Rezultatet e pritshme: 
I.a. Përgjegjshmëria dhe transparenca e bashkisë mbi përmbushjen e angazhimeve 
publike për barazinë gjinore, e rritur ndjeshëm. 
I.b. Buxhetimi i përgjigjshëm gjinor i zbatuar në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe 
perspektiva gjinore e përfshirë në politikat dhe planet e bashkisë. 

Objektivat specifikë: 
I.1. Rritja e përgjegjshmërisë dhe transparencës në përmbushjen e angazhimeve publike 
për barazinë gjinore. 
I.2. Zbatimi i detyrimeve për integrimin gjinor dhe buxhetimin e përgjigjshëm gjinor në 
nivel vendor. 

Treguesit në nivel objektivi: 
I.1.a. Numri i raporteve të monitorimit të zbatimit të Planit Vendor të Veprimit për 
Barazinë Gjinore, të publikuara në faqen e internetit të bashkisë dhe Këshillit të Bashkive 
dhe Rajonneve të Evropës (KBRE). 
I.2.a. Numri i raporteve të monitorimit të buxhetit vjetor të shpenzuar, nga këndvështrimi 
gjinor, publikuar në faqen e internetit të bashkisë. 
I.2.b. Numri i dokumentave të rëndësishëm vendorë të monitoruar nga këndvështrimi 
gjinor. 

 
Masat dhe veprimet e parashikuara në këtë fushë ndërhyrjeje synojnë të përmirësojnë më 
tej transparencën dhe llogaridhënien e Bashkisë jo vetëm kundrejt qyetareve dhe 
qytetarëve të saj, por edhe me institucione të tjera vendore, kombëtare e ndërkombëtare. 
Kjo ndikon njëkohësisht edhe tek rritja e besimit të komunitetit tek ky institucion. 
Përshkallëzimi i veprimeve në lidhje me zbatimine kuadrit ligjor për barazinëgjinore dhe 
buxhetimin e përgjigjshëm gjinor në nivel vendor, duke kaluar nëfuqizimine strukturave të 
brendshme të bashkisë për të bërë analizën gjinore të buxheteve dhe vlerësimin e ndikimit 
gjinor të veprimeve të zbatuara, do të jenë ndihmuese edhe për një zbatim sa më të mirë të 
legjislacionit në fuqi lidhur me buxhetimine përgjigjshëm gjinor.  
 

Fusha e ndërhyrjes: 
II. Zvogëlimi i steriotipeve gjinore, praktikave të dëmshme, diskriminimit dhe 

disavantazhimit të shumëfishtë 

Rezultatet e pritshme: 
II.a. Një brez i ri i barazisë i krijuar, që lufton steriotipet gjinore, praktikat e dëmshme dhe 
diskriminimin apo disavantazhimin e shumëfishtë. 
II.b. Informimi mbi përgjegjësitë prindërore dhe rolin e të dy prindërve në rritjen dhe 
edukimin e fëmijëve të tyre duke luftuar steriotipet gjinore dhe praktikat e dëmshme, i 
rritur ndjeshëm. 

Objektivat specifikë: 
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II.1. Edukimi i shoqërisë me parimet e barazisë gjinore. 
II.2. Investimi në prindërimin pozitiv. 

Treguesit në nivel objektivi: 
II.1.a. Numri i personave të përfshirë në aktivitetet edukuese për të luftuar steriotipet 
gjinore, praktikat e dëmshme dhe diskriminimin apo disavantazhimin e shumëfishtë. 
II.2.a. Numri i prindërve që vlerësojnë dhe marrin pjesë në inciativat e bashkisë mbi 
prindërimin pozitiv. 

 
Masat e parashikuara nën këtë objektiv specifik synojnë të fokusohen në evidentimin e 
modeleve pozitive nxitëse për thyerjen e steriotipeve gjinore. Do të synohet nga njëra anë 
informimi dhe edukimi mbi çështjet e barazisë gjinore dhe mosdiskriminimit në tërësi dhe 
nga ana tjetër promovimi i modeleve dhe nxitja e të rejave dhe të rinjve që të krijojnë brezin 
e barazisë, ku të gjithë individët në shoqëri nxiten të shpalosin potencialet e tyre duke lënë 
mënjanë diskriminimin, disavantazhimin dhe të gjitha praktikat e dëmshme që e mbajnë 
familjen dhe shoqërinë larg barazisë dhe drejtësisë gjinore. Riorganizimi i punëve dhe 
detyrimeve brenda familje, ku secila/secili të kujdeset për veten dhe të tjerët, duke mos ia 
lënë më këtë barrë vetëm gruas si “pjesë e detyrave të saj”, do të jetë gjithashtu në fokus të 
veprimeve të parashikuara nën këtë objektiv specfik, ku do të synohet edhe shpjegimi i 
aspekteve pozitive të balancimit të jetës personale me atë profesionale. Sa më sipër do të 
shoqërohet padyshim edhe me hapa konkretë për investimin në prindërimin pozitiv dhe 
komunikimin e duhur prind-fëmijë.  
 

Fusha e ndërhyrjes: 
III. Avancimi drejt punësimit dhe zhvillimit ekonomik të ekuilibruar dhe të 

qendrueshëm. 

Rezultatet e pritshme: 
III.a. Veprimet e bashkisë për të krijuar një mjedis punësimi ku harmonizohet jeta 
personale me atë profesionale, të rritura ndjeshëm. 
III.b. Masat që synojnë nxitjen e sipërmarrjes së grave dhe të rejave, të përshtatura me 
nevojate tyre specifike. 

Objektivat specifikë: 
III.1. Përshkallëzimi i veprimeve për të sfiduar steriotipet gjinore në punësim dhe për të 
balancuar sipas mundësive jetën profesionale me atë personale dhe nevojën për 
përkujdesje për familjarët në varësi. 
III.2. Nxitja e sipërmarrjes dhe punësimit të grave e të rejave, si dhe rritja e aksesit të tyre 
në shërbimet e produktet financiare dhe burimet produktive. 

Treguesit në nivel objektivi: 
III.1.a. Numri i personave të pajisur me informacion për luftimin e steriotipeve gjinore në 
punësim dhe balancimin e jetës profesionale dhe personale.  
III.2.a. Numri i grave dhe të rejave sipërmarrëse të mbështetura për avancimin drejt 
zhvillimit ekonomik të qendrueshëm. 

 
Ndër masat kryesore të parashikuara këtu evidentojmë ato që lidhen me një njohje më të 
mirë të legjislacionit dhe shërbimeve për nxitjen e punësimit, të cilat domosdoshmërisht 
çojnë në aplikimin e duhur të tyre. Informimii të rejave dhe të rinjve mbi programet 
ekzistuese të nxitjes së punësimit apo mbi iniciativat mbështetëse për fillimin e aktiviteteve 
ekonomike, do të sjellë një rritje të interesit të tyre përtë aplikuar. Po kështu, do të synohet 
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edhe mbështetja e iniciativave që lidhen me dixhitalizimin, ekonominë mjedisore, por edhe 
ruajtjen dhe përcjelljen e trashëgimisë kulturore. Në fokus do të jetë edhe përmirësimi i 
situatës së grave në zonat rurale, edukimi i tyre mbi zinxhirine vlerave dhe nxitja për më 
shumë akses në tregun e punës.  
 

Fusha e ndërhyrjes: 
IV. Rritja e nivelit të sigurisë, mbrojtjes dhe eficensës së qasjes shumë-sektoriale të 
koordinuar për gratë, të rejat, vajzat si dhe burrat të rinjtë e djemtë, në hapësirat 

publike e private 

Rezultatet e pritshme: 
IV.a. Informimi dhe elementët e sigurisë dhe mbrojtjes në hapësirat publike e private, të 
rritura ndjeshëm. 
IV.b. Mekanizmit të Koordinuar të Referimit kundër dhunës në familje dhe dhunës me 
bazë gjinore, i fuqizuar dhe eficent. 

Objektivat specifikë: 
IV.1. Përmirësimi i elementëve të sigurisë dhe mbrojtjes në hapësirat publike, si dhe rritja 
e informimit mbi Rezolutën 1325 “Gruaja, Paqja, Siguria” 
IV.2. Fuqizimi dhe rritja e eficensës së Mekanizmit të Koordinuar të Referimit kundër 
dhunës në familje dhe dhunës me bazë gjinore. 

Treguesit në nivel objektivi: 
IV.1.a. Numri i misioneve të auditimit të sigurisë të zhvilluara nga stafi i bashkisë në 
bashkëpunim me KVSP 
IV.2.a. % e buxhetit të bashkisë dedikuar shërbimeve mbështetëse të specializuara për 
rastet e dhunës në familje dhe dhunës me bazë gjinore. 

 
Masat dhe veprimet e parashikuara në këtë fushë të ndërhyrjes synojnë përmirësimin e 
nivelit të sigurisë në hapësirat publike përmes koordinimit të veprimeve ndërmjet të gjithë 
aktorëve dhe mekanzimave përgjegjës të ngritur tashmë për këtë qëllim, si dhe rritjen e 
efektivitetit të trajtimit të rasteve të dhunës në familje e dhunës me bazë gjinore. Informimi 
dhe edukimi për të njohur më mirë të drejtat dhe mbrojtjen që ofrohet, do të shoqërohet 
dhe me shërbime të specializuara të cilat ofrohen sipas standardeve por edhe që 
mbështeten më shumë financiarisht nga bashkia. Po kështu gjetja e zgjidhjeve për të 
mundësuar riintegrimine plotë të viktimave/të mbijetuarave të dhunës në familje e të 
dhunës me bazë gjinore, do të jetë një tjetër drejtim në të cilin do të punohet gjatë këtyre 
viteve. 
 

VI. KOSTO PËR ZBATIMIN E PVVBGJ 2022 - 2024 
Të gjitha aktivitetet e parashikuara në matricën e PVVBGJ 2022 – 2024 shoqërohen edhe me 
një kosto financiare të domosdoshme për zbatimin e tyre, e cila zbërthehet më tej (në 
tabelën shoqëruese në excel që paraqitet si aneks i këtij PVVBGJ) në kosto që mbulohet nga 
vetë Bashkia, kosto që mbulohet nga donatorët dhe palëte treta, si dhe kosto që ka nevojë 
për t’u siguruar (apo boshllëku financiar).  
 
Është e rëndësishme të theksohet se ndonëse një pjesë të mirë të aktiviteteve Bashkia e 
mbulon përmes angazhimit të burimeve ekzistuese njerëzore e financiare (pra specialisteve 
/ specialistëve, të cilat / cilët aktualisht marrin një page fikse, sallave / ambjenteve që ka në 
pronësi për të zhvilluar aktivitete të ndryshme, apo vënien në dispozicion të makinës dhe 
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materialeve kancelarike të cilat blihen në total për të gjithë institucionin), etj., në këtë Plan 
Vendor Veprimi për Barazinë Gjinore 2022 - 2024 evidentohet edhe vlera përkatëse e këtij 
kontributi, me qëllim që gjatë monitorimit dhe vlerësimit të zbatimit të tij, të mundësohet 
vlerësimi edhe përmes kosto-eficencës. Është e rëndësishme të mbahet në konsideratë fakti 
që këto përllogaritje janë bërë për minimumin e vlerave që do të kërkonte organizimi i 
aktiviteteve të propozuara. 
 
Kostot e paraqitura janë orientuese dhe miratimi i këtij Plani Vendor të Veprimit për 
Barazinë Gjinore 2022 - 2024, të kostuar, nuk nënkupton automatikisht edhe buxhetimin e 
tij. Për të buxhetuar dhe alokuar fondet përkatëse të përvitshme, pa të cilat zbatimi i këtij 
PVVBGJ nuk merr jetë, Bashkia duhet të përfshijë në parashikimet buxhetore vjetore dhe 
afatmesme edhe masat e parashikuara në të.  Në këtë kuadër edhe mbështetja dhe lobimi 
nga vetë gratë këshilltare për sigurimin e burimeve financiare për realizimin e aktiviteteve / 
masave, përmes përfshirjes së tyre në buxhete vjetore apo afatmesme të Bashkisë, është 
domosdoshmëri.  
 
Me rishikimin e përvitshëm të Planit Vendor të Veprimit, duhet bërë patjetër edhe rishikimi 
i kostove të propozuara, bazuar edhe në mënyrën e përfshirjes së tyre në buxhetet vjetore 
apo PBA-të e Bashkisë, si dhe në marrëveshjet me donatorët apo partnerët e mundshëm.  
 
Për më shumë detaje, lutemi referohuni tek Matrica e Planit Vendor të Veprimit në vijim 
dhe tek dokumenti shoqërues idetajimit të kostove, i paraqitur si aneks në këtë PVVBGJ. 
 
(Pasi të përfundojë kostimi, do të jepet një informacion më i zgjeruar këtu mbi kostot në 
total dhe për çdo objektiv specifik, si dhe mbi boshllëkun financiar) 
 

VII. RAPORTIMI DHE MONITORIMI 
Procesi i raportimit për aktvitetet e zbatuara do të kryhet nga Drejtoria ose Sektori  
përgjegjës për zbatimin e aktivitetit tek Komisioni për Barazinë Gjinore në nivel të Bashkisë. 
Menjëherë pas miratimit të Planit Vendor të Veprimit për Barazinë Gjinore 2022 - 2024, si 
hap i parë i zbatimit të tij, do të hartohen fletët e treguesve me informacionin që duhet të 
mblidhet dhe raportohet në bazë aktiviteti, por edhe në bazë të objektivave specifike. 
Raportimet mbi akivitetet do të jenë periodike (çdo 3 muaj) ose në bazë të kërkesës së 
Komisionit për Barazinë Gjinore në nivel bashkie, apo Kabinetit të Kryetarit. Raportimet në 
bazë të objektivave specifikë do të përgatiten dy herë në vit (çdo 6 muaj).  
 
Monitorimi i zbatimit të Planit Vendor të Veprimit në nivel të objektivave do të kryhet nga 
Komisioni për Barazinë Gjinore në nivel të Këshillit Bashkiak.  
 
Raportet e përgatitura do të përcillen edhe tek Aleanca e Grave Këshilltare dhe sipas 
nevojës/kërkesës edhe në MSHMS, por edhe në Agjencinë e Mbështetjes së Vetëqeverisjes 
Vendore.  
 
Bazuar në monitorimin e kryer, PVVBGJ duhet të rishikohet dhe përmirësohet në mënyrë 
periodike dhe të paktën çdo një vit nga data e fillimit të zbatimit të tij. 
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VIII. MATRICA E PLANIT VENDORTË VEPRIMIT PËR BARAZINË GJINORE 2022 - 2024 
 

 
Fusha e ndërhyrjes: I. Avanciminëkuadrin e përgjithshëmtëbarazisëgjinore 

 

Rezultatet e pritshme: I.a. Përgjegjshmëriadhetransparenca e bashkisëmbipërmbushjen e angazhimevepublikepërbarazinëgjinore, e rriturndjeshëm 
I.b. Buxhetimi i përgjigjshëmgjinor i zbatuarnëpërputhje me legjislacioninnëfuqidheperspektivagjinore e përfshirënëpolitikatdhe planet e bashkisë. 

Dokumentetkryesoreqë u referohemi: - KartaEvropianepërBarazitë Gravedheburravenëjetënvendore (EU Charter for Equality) - nenet 4, 5, 7, 8, 9 
- KonventapërEliminimin e tëgjithëFormavetëDiskriminimitndaj Grave (CEDAW) - neni 3 
- DeklaratadhePlatformapërVeprim e Pekinit (BDPfA) - fushakritike 8 
- Konventa e KE përParandalimindheLuftimin e Dhunësndaj GravedheDhunësnëFamilje (Konventa e Stambollit) – nenet 6, 8 
- PlaniiVeprimitpërBarazinëGjinorei BE (EU GAP III) – shtyllat 1, 5 
- StrategjiaKombëtarepërBarazinëGjinore (SKBGJ) 2021 – 2030 – objektivispecifik IV.3 

Objektivispecifik: I.1. Rritja e përgjegjshmërisëdhetransparencësnëpërmbushjen e angazhimevepublikepërbarazinëgjinore 
 

Treguesi: I.1.a. Numri i raportevetëmonitorimittëzbatimittëPlanitVendortëVeprimitpërBarazinëGjinore, tëpublikuaranëfaqen e intenetittëbashkisëdheKBRE-së. 

 
MASAT DHE AKTIVITETET 

 
TREGUESIT E REZULTATEVE 

ZBATIMI 

DREJTORIA PËRGJEGJËSE 

I.1.1. Publikimii draft Planit Vendor tëVeprimitpërBarazinëGjinore (PVVBGJ) nëfaqen e 
internetittëbashkisëpërkonsultimpublik, sipjesë e procesittëkonsultimitgjithëpërfshirëstëkëtijdokumenti. 

Linkuipublikimittë PVVBGJ përkonsultimpublik KoordinatoriiInfomimittëPublikut 

I.1.2. Miratimi i PVVBGJ tëkostuarngaKëshilliBashkiak VKB përmiratimin e PVVBGJ KëshilliBashkiak 

I.1.3. Publikimi Planit Vendor tëVeprimitpërBarazinëGjinore (PVVBGJ) tëmiratuarnëfaqen e 
internetittëBashkisëdheKëshillittëBashkivedheRajonevetëEvropës11. 

Linkuipublikimittë PVVBGJ  Drejtoria e TeknologjisësëInformacionitdheMedias 
(DTIM) 

                                                           
11Përkthimi i PVVBGJ dhepublikiminëfaqen e KBRE-së do bëhet me mbështetjen e UN Women 
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I.1.4. Miratimi i rregulloressëfunksionimittëKomisionitpërBarazinëGjinorenënivelBashkie (ngritur me 
UrdhërtëKryetarittëBashkisë), përgjatëgjithëzbatimittë PVVBGJ. 

Rregullorja e miratuar Kabineti i Kryetarit 

I.1.5.Organizimi i takimeveperiodike me partnerëtdhegrupet e interesitmbizbatimin e PVVBGJ 
dhenevojënpërpërditësimtëobjektivavetëtij. 

3 takimetëorganizuara Drejtoria e ShërbimittëKujdesit Social dheKomunitar 
(DSHKSK) 

I.1.6. Ngritja e kapacitetevetëstafittëBashkisëpërmonitorimin e zbatimittë PVVBGJ nëpërputhje me kërkesat e 
KBRE12. 

Nr. trajnimevetërealizuara 
Nr. i mjetevemonitoruesetëpërgatitura 

Drejtoria e Informacionit, StatistikavedheKoordinimit 
(DISK) 

I.1.7. Përgatitja e raportitvjetortëmonitorimittëzbatimittë PVVBGJ-së 3 raportëtëpërgatitura (1 nëvit) Drejtoria e ShërbimittëKujdesit Social dheKomunitar 
(DSHKSK) 

I.1.8. Publikimiperiodikitëdhënavepërzbatimin e PVVBGJ nëfaqen e bashkisëdhe KBRE Tëdhënat e publikuara KoordinatoriiInfomimittëPublikut 

Objektivispecifik: I.2. Zbatimi i detyrimevepërintegrimingjinordhebuxhetimin e përgjigjshëmgjinornënivelvendor 
 

Treguesit: I.2.a. Numri i raportevetëmonitorimittëbuxhetitvjetortëshpenzuar, ngakëndvështrimigjinor, publikuarnëfaqen e internetittëbashkisë. 

                                                           
12Mbështetjapërmonitoriminsipaskërkesavetë KBRE do mundësohetnga UN Women 
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I.2.b. Numri i dokumentavetërëndësishëmvendorëtëmonitoruarngakëndvështrimigjinor 

 
MASAT DHE AKTIVITETET 

 
TREGUESIT E REZULTATEVE 

ZBATIMI 

DREJTORIA PËRGJEGJËSE 

I.2.1. TrajnimiiKomisionitpërBaraziGjinore (KBGJ) 
nënivelbashkiesidheisektorittëorganizimittëdëgjesavepublikembirëndësinë e zbatimittë BPGJ, 
analizëngjinoredhevlerësimin e ndikimitgjinornëzbatimin e veprimevetëndërmarrangabashkia.  

Numri i trajnimevetërealizuaradhepersonavetëpërfshirë13 DrejtoriaAdministratësdheBurimeveNjerëzore (DABNJ) 

I.2.2.Trajnimidhementorimi i stafittëbashkisëpërtëkryeranalizëngjinoretëbuxhetitdhepërzbatimin e 
legjislacionitmbiBPGjnënivelvendor14. 

Numri i trajnimevedhementorimevetëkryera Drejtoria eBuxhetitdheFinancës (DBF) 

I.2.3. Analizagjinore e shpenzimevevjetoresipasprogramevebuxhetoretëbashkisë15 . 6 programe buxhetoretëanalizuara (2 çdovit) DrejtoriaeBuxhetitdheFinancës (DBF) 

I.2.4. Përfshirja e 
NëpunësessëBarazisëGjinorenëtëgjithatakimet/konsultimetpublikeqëorganizohennëkuadërtëpërgatitjessëbuxhetit, 
apo ndërhyrjevetëndryshmepërzhvillimnëkomunitet. 

Numri i takimeve/ konsultimeveku ka marrëpjesë NBGJ Drejtoria e IntegrimitEvropian, 
ProjekteveStrategjikedheInovacionit (DIEPSI) 

                                                           
13Nëmatjen e treguesvetërezultateve, kurflitetpërtëevidentuarnumrin e personavetëpërfshirë, tëdhënat do tëjenëgjithmonë te ndarasipasseksit, profesionit, sektoritqë i 
perket, etj. Ngjashmërisht, edhekurflitetpërtakime/trajnimedheaktivitetenëkomunitet apo me tëtretë, tëdhënat do tëjenëgjithmonëtëndarasipasseksit, moshës, 
vendbanimit, etnisë, aftësivetëkufizuara, si dheshumëkarakteristikavetëtjerapersonaletëindividëve.Gjatëkonsultimeve do tëbëhetedhenjëpërcaktim i saktë i 
numritminimaltëtakimeve/trajnimeve apo pjesëmarrëseve/pjesëmarrësve, me qëllimqëtëarrihettëbëhetedhekostimi i PVVBGJ 
14Mbështetjapërtrajnimindhementorimin e stafit do mundësohetnga UN Women 
15Analizagjinore e programevebuxhetorepërvitin e parë do mbështetetnga UN Women 



 
 

21 
 

I.2.5. Përgatitja e njëlistëkontrolli me 
çështjetqëduhettëmbahennëkonsideratëgjatëndërhyrjeveqëbënbashkianëfunksiontëzhvillimittëkomunitetit 
(infrastrukturë, mjedis, etj) – analizë e ndjeshmegjinore (ANGJ). 

Listëkontrollimbi ANGJ e 
përgatitursipasfushavekujanëplanikuarndërhyrjetderinë 
2024 

Drejtoria e ShërbimittëKujdesit Social dheKomunitar 
(DSHKSK) 

I.2.6. Vlerësimi i ndikimitgjinormbindërhyrjet e realizuaranërehabilitimin e rrugëvedhehapësiravepublike, ndërtimin 
e këndevetëlojëravedheambjentevesportive, rikonstruksionin e godinavearsimore, shëndetëore, 
tëkujdesitshoqëror, etj. 

Raportetmbi VNGJ 
tëpërgatiturasipasndërhyrjevetërealizuara 

Drejtoria e ShërbimittëKujdesit Social dheKomunitar 
(DSHKSK) 

I.2.7. Monitorimi i zbatimittëtëgjithëplaneve apo strategjivevendore, ngakëndvështrimigjinor (plani i 
integrimittëpakicavekombëtare, plani i rinisë, etj) 

Raportet e monitorimevetërealizuara Drejtoria e ShërbimittëKujdesit Social dheKomunitar 
(DSHKSK) 

I.2.8. Përdorimi i gjuhëssëndjeshmegjinoredherishikimingakëndvështrimigjinor i strategjivedheplaneveqë do 
hartojëdhemiratojëbashkianëvazhdimësi (plani social, plani i strehimit social, etj.) 

Nr. i dokumentave me perspektivëngjinoretëintegruar Drejtoria e ShërbimittëKujdesit Social dheKomunitar 
(DSHKSK) 

I.2.9. Hartimi i 
njëpolitikekundërngacmimitseksualpërpunonjëset/punonjësitdheqytetaret/qyetarëtpërfituestëshërbimevetëBashki
së. 

Politika e hartuardhepublikuar Drejtoria e ShërbimittëKujdesit Social dheKomunitar 
(DSHKSK) 

Fusha e ndërhyrjes: II. Zvogëlimi i steriotipevegjinore, praktikavetëdëmshme, diskriminimitdhedisavantazhimittëshumëfishtë 
 

Rezultatet e pritshme: II.a. Njëbrez i ri i barazisë i krijuar, qëluftonsteriotipetgjinore, praktikat e dëmshmedhediskriminimin apo disavantazhimin e shumëfishtë. 
II.b. Informimimbipërgjegjësitëprindëroredherolin e tëdyprindërvenërritjendheedukimin e fëmijëvetëtyredukeluftuarsteriotipetgjinoredhepraktikat e dëmshme, i rriturndjeshëm 

Dokumentetkryesoreqë u referohemi: - KartaEvropianepërBarazitë Gravedheburravenëjetënvendore (EU Charter for Equality) – nenet 6, 10, 13, 16, 20 
- KonventapërEliminimin e tëgjithëFormavetëDiskriminimitndaj Grave (CEDAW) – nenet 2, 5, 10, 16 
- DeklaratadhePlatformapërVeprim e Pekinit (BDPfA) – fushakritike 2, 9 
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- Konventa e KE përParandalimindheLuftimin e Dhunësndaj GravedheDhunësnëFamilje (Konventa e Stambollit) – nenet 1/b, 4/2, 4/3, 12/1, 12/6, 13, 14, 17 
- Plani i VeprimitpërBarazinëGjinore i BE (EU GAP III) – objektivispecifiktematik 2 
- StrategjiaKombëtarepërBarazinëGjinore (SKBGJ) 2021 – 2030 – objektivispecifik III.4 

Objektivispecifik: II.1. Edukimi i shoqërisë me parimet e barazisëgjinore 
 

Treguesi II.1.a. Numri i personavetëpërfshirënëaktivitetetedukuesepërtëluftuarsteriotipetgjinore, praktikat e dëmshmedhediskriminimin apo disavantazhimin e shumëfishtë. 
16 

 
MASAT DHE AKTIVITETET 

 
TREGUESIT E REZULTATEVE 

ZBATIMI 

DREJTORIA PËRGJEGJËSE 

II.1.1. Publikimiinjëbotimi me modeletë grave, tërejavedhevajzave, ngatëgjithafushat, 
tëcilatkanëbërëhistorindërvite, duke evidentuarndryshimetpozitivetësjellaprej tyre. 

1 botim i publikuar Drejtoria e PolitikavetëArsimit, 
TrashëgimisëKulturoredheTurizmit (DPATKT) 

II.1.2. Takimeinformuese me nxënësetdhenxënësit, si dhestudentet e studentët, me pjesëmarrjenedhetëvetë grave 
tëevidentuara si modele pozitive. 

30 takimetëzhvilluara Drejtoria e PolitikavetëArsimit, 
TrashëgimisëKulturoredheTurizmit (DPATKT) 

II.1.3. Emisionenëmedianlokale (TV dheradio) mbimodelet e grave, tërejavedhevajzavengatëgjithafushat, 
tëcilatkanëbërëhistorindërvite. 

1 cikëlemisionesh me 12 bisedatëzhvilluara Drejtoria e PolitikavetëArsimit, 
TrashëgimisëKulturoredheTurizmit (DPATKT) 

II.1.4. Evidentimidhembështetja e vajzavedhetërejaveqëpërfshihennësporte “jo tradicionalepër to” 
(promovimiiskuadrëssëfutbollitpërvajzat, etj). 

Numriivajzavetëmbështetura Drejtoria e PolitikavetëSportit, RinisëdheAktiviteve 
(DPSRA) 

                                                           
16Sipasraportittëmonitorimittëzbatimittëqëllimitstrategjik III të PVBGJ 2018-2020, përgatitur me mbështetjen e UN Women 
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II.1.5. Mbështetja e aktivitetevekulturoredheartistikeqëpromovojnëfuqizimin e grave, 
tërejavedhevajzavedhesfidojnësteriotipetgjinore 

Numriiaktivitetevetëmbështetura Drejtoria e PolitikavetëArsimit, 
TrashëgimisëKulturoredheTurizmit (DPATKT) 

II.1.6. Trajnime me gazetaret e gazetarëtnëlidhje me mënyrën e paraqitjessëmodelevepozitivetë grave, tërejave e 
vajzavenëvendimmarrjenpolitike e publikenënivel vendor. 

15 trajnimetërealizuara (5 trajnimeçdovit) Drejtoria e TeknologjisësëInformacionitdheMedias 
(DTIM) 

II.1.7. Fuqizimi i kapacitetevetëKëshillitRinorpër t’u përfshirëmëaktivishtnëprocesetvendimmarrëse Numriitrajnimevetëorganizuara me KëshillinRinor Drejtoria e ShërbimittëKujdesit Social dheKomunitar 
(DSHKSK) 

II.1.8. FuqizimiikapacitetevetëAleancëssë Grave 
KëshilltaredheKomisionittëBarazisëGjinorepërtëzbatuariniciativaqëzvogëlojnësteriotipetgjinore, 
seksizmindhedhunënndaj grave, tërejave e vajzavenëvendimmarrjenpolitike e publike. 

9 trajnimetëzhvilluara (3 trajnimeçdovit) Drejtoria e ShërbimittëKujdesit Social dheKomunitar 
(DSHKSK) 

II.1.9. Informiminëpërmjetmediavesocialembifuqizimin e grave dhereduktimin e steriotipevegjinore, 
praktikavetëdëmshme, dhunës me bazëgjinore, etj., çdodatë 25, si dhenë data tëshënuarandërkombëtare (dita 
ndërkombëtare e grave, dita ndërkombëtare e fëmijësvajzë, etj). 

45 mesazhetëdedikuara (15 çdovit), 
tëpërgatituraedhenëromishtdhe me gjuhën e shenjave 

Drejtoria   e TeknologjisesëInformacionitdhe Medias 
(DTIM) 

II.1.10. Organizimi i përvitshëm i Fushatëssë 16 DitëvetëAktivizmitkundërdhunës me bazëgjinore e dhunësnëfamilje 
(25 nëntor – 10 dhjetor). 

3 fushatatërealizuara, me 
materialetëpërgatituraedhenëromishtdhe me gjuhën e 
shenjave 

Drejtoria e ShërbimittëKujdesit Social dheKomunitar 
(DSHKSK) 

II.1.11. PërfshirjanëFakultetin e ShkencavetëEdukimit i modulevepërtëpunuar me djemtëdheburratnëpërgjithësi, si 
dhe me dhunuesit. 

Modulet e shtuara Drejtoria e ShërbimittëKujdesit Social dheKomunitar 
(DSHKSK) 
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Objektivispecifik:  II.2. Investiminëprindëriminpozitiv 
 

Treguesi II.2.a. Numri i prindërveqëvlerësojnëdhemarrinpjesënëinciativat e bashkisëmbiprindëriminpozitiv 
17 (2018-
2020) 

 

 
MASAT DHE AKTIVITETET 

 
TREGUESIT E REZULTATEVE 

ZBATIMI 

DREJTORIA PËRGJEGJËSE 

II.2.1. Trajnimiistafittëqendravekomunitare/socialetëbashkisëmbikrijimin e kursevepërprindëriminpozitiv18. 4 trajnimetërealizuara Drejtoria e ShërbimittëKujdesit Social dheKomunitar 
(DSHKSK) 

II.2.2. Aplikimi i kursevetëprindërimitpozitiv si pjesë e aktivitetevenëqendratkomunitare/socialetëBashkisë. 4 kursetëaplikuara Drejtoria e ShërbimittëKujdesit Social dheKomunitar 
(DSHKSK) 

II.2.3. Trajnimi i administratoreve / administratorëveantarëtëBordevetëshkollave, mbikomunikimindherëndësinë e 
prindërimitpozitiv 

2 trajnimetëzhvilluara Drejtoria e ShërbimittëKujdesit Social dheKomunitar 
(DSHKSK) 

II.2.4. Ngritja e "Klubevetëprindërimtpozitiv” nëkuadërtëfunksionimittë “shkollave si qendërkomunitare”  Numri i klubevetëngritura Drejtoria e ShërbimittëKujdesit Social dheKomunitar 
(DSHKSK) 

                                                           
17TëdhënatngaBashkiapërtakimet e bëra me prindëritromëdheegjiptjanëmbiedukimine fëmijëvetëtyre 
18Trajnimet do tëbazohendhesynojnëaplikimin e manualitmbiprindëriminpozitivtëpërgatiturgjatëvitit 2021 me mbështetjen e UNFPA 
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II.2.5. Përgatitja e njëmaterialiinformuesmbilegjislaconin, tëdrejtatdhedetyrimetnëlidhje me martesëndhefamiljen, 
për t’u përdorurpërkëshillimin e çiftevepërparacelebrimit (dukeevidentuaredhepasojat e martesavetëdjemvetërinj 
me gramënëmoshë, përshkaktëmarrjessëmbiemrit)   

Materiali i përgatitur Drejtoria e ShërbimittëKujdesit Social dheKomunitar 
(DSHKSK) 

II.2.6. Trajnimi i punonjësevedhepunonjësvetëgjendjescivile, zyrëssëshërbimeve me njëndalesë, 
qendravekomunitare, si dhe NJA përtëshpërndarëinformacioninpërkëshillimin e çiftevepërparacelebrimit. 

3 trajnimetërealizuara Drejtoria e ShërbimittëKujdesit Social dheKomunitar 
(DSHKSK) 

II.2.7. Pilotimi i iniciatëspërkëshillimparamartesorpranëzyrëssëgjendjescivile.  Nr iciftevetëkëshilluara Drejtoria e Informacionit, StatistikavedheKoordinimit 
(DISK) 

Fusha e ndërhyrjes:  III. Avancimidrejtpunësimitdhezhvillimitekonomiktëekuilibruardhetëqendrueshëm. 
 

Rezultatet e pritshme:  III.a. Veprimet e bashkisëpërtëkrijuarnjëmjedispunësimikuharmonizohetjetapersonale me atëprofesionale, tërriturandjeshëm. 
III.b. Masatqësynojnënxitjen e sipërmarrjessë grave dhetërejave, tëpërshtatura me nevojate tyrespecifike. 

Dokumentetkryesorëqë u referohemi:  - KartaEvropianepërBarazitë grave dheburravenëjetënvendore - nenet 11, 17, 27 
- KonventapërEliminimin e tëgjithëFormavetëDiskriminimitndaj Grave (CEDAW) – nenet 11, 12, 13 
- DeklaratadhePlatformapërVeprim e Pekinit (BDPfA) – fushakritike 6 
- Konventa e KE përParandalimindheLuftimin e Dhunësndaj GravedheDhunësnëFamilje (Konventa e Stambollit) – neni 12/6 
- PlaniiVeprimitpërBarazinëGjinorei BE (EU GAP III) – shtylla III, fushatkryesoretematike 3.3, 3.6 
- StrategjiaKombëtarepërBarazinëGjinore (SKBGJ) 2021 – 2030 – objektivëtspecifikë I.1, I.2, I.3 

Objektivispecifik:  III.1. Përshkallëzimi i veprimevepërtësfiduarsteriotipetgjinorenëpunësimdhepërtëbalancuarsipasmundësivejetënprofesionale me atëpersonaledhenevojënpërpërkujdesjepërfamiljarëtnëvarësi. 

Treguesi III.1.a. Numri i personavetëpajisur me informacionpërluftimin e steriotipevegjinorenëpunësimdhebalancimin e jetësprofesionaledhepersonale.  

 
MASAT DHE AKTIVITETET 

 
TREGUESIT E REZULTATEVE 

ZBATIMI 

DREJTORIA PËRGJEGJËSE 
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III.1.1. Mbledhja e informacionitperiodikmbivajzatdhetërejatqëstudiojnënëshkencë, teknologji, inxhinieri e 
matematikë, sidhembitërejat, gratë, tërinjtë e burrat e punësuarnëprofesione “jo tradicionale”. 
 

1 Databazë e përditësuar (nëbazëtre-mujore) Drejtoria e 
PolitikavetëArsimitdheTrashëgimisëKulturoredheTurizm
it (DPATKT) 

III.1.2. Takimeinformuese me punëdhënësitdhepunëkërkueset/punëkërkuesit e 
papunëmbiprogrametekzistuesetënxitjessëpunësimitdhepërfitimet grupe tëndryshmenënevojë, 
përfshirëtërejat/rinjtë me ide innovative e qëduantëintegrohennëtregun e punës19 

54 takime (18 çdovit) Drejtoria e ShërbimittëKujdesit Social dheKomunitar 
(DSHKSK) 

III.1.3. Takimeinformuese me edukatoret, mësuesetdhemësuesit, sidhe me nxënësetdhenxënësit e shkollave 9-
vjeçare e tëmesmembirëndësinë e zgjedhjessëprofesioneve jo tradicionale, sidherëndësinë e pjesëmarrjessëvajzave 
e tërejavenëshkencë, teknologji, inxhinieri e matematikë. 

24 takime (8 çdovit) Drejtoria e PolitikavetëSportit, RinisëdheAktiviteteve 
(DPSRA) 

III.1.4. Takimeinformuesenë NJA dhelagjembirëndësinë e 
ndarjessëbarabartëtëpunësdhekujdesittëpapaguarnëfamilje, ndërmjet grave dheburrave, tërejavedhetërinjve, 
vajzavedhedjemve. 

54 takime (18 çdovit) Drejtoria e ShërbimittëKujdesit Social dheKomunitar 
(DSHKSK) 

III.1.5. Takimeinformuese me punonjësetdhepunonjësit e institucioneveprivate / biznesevepërtënxiturkërkimin e 
tëdrejtëspërmarrjen e lejevetëpaguara, sidomosngababallarët. 

12 takime (4 çdovit) Drejtoria e ShërbimittëKujdesit Social dheKomunitar 
(DSHKSK) 

III.1.6. Emisionenëmediatlokale (TV dheradio) mbiformat e lejevetëpaguara, 
tëlejueshmepërsecilinprindnëlegjislacioninshqiptar. 

2 emisione Drejtoria e ShërbimittëKujdesit Social dheKomunitar 
(DSHKSK) 

                                                           
19Takimet do tëfokusohennëshpjegimin e zbatueshmërisësë VKM 17/2020; VKM 535/2020; VKM 348/2020 si dhe VKM 608/2020 
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III.1.7. Publikimi i informacionevetëndryshmenëmediatsocialepërtësfiduarsteriotipetgjinorenëpunësim, 
përbalancimin e jetëspersonale me atëprofesionale, si dhendarjen e punëve e kujdesitnëfamilje. 

9 linqe (3 linqeçdo vit) Drejtoriae  TeknologjisesëInformacionitdhe Medias 

Objektivispecifik: III.2. Nxitja e sipërmarrjesdhepunësimittë grave e tërejave, si dherritja e aksesittëtyrenëshërbimet e produktetfinanciaredheburimetproduktive 

Treguesi:  III.2.a. Numri i grave dhetërejavesipërmarrësetëmbështeturapëravancimindrejtzhvillimitekonomiktëqendrueshëm 

 
MASAT DHE AKTIVITETET 

 
TREGUESIT E REZULTATEVE 

ZBATIMI 

DREJTORIA PËRGJEGJËSE 

III.2.1. Mbështetjanëvazhdimësi e shërbimit “Shtëpia e Gjyshes” qëmundësonkujdesinpërfëmijëtpasditepërnënat e 
vetmeqëpunojnë.  

1 shërbimikujdesitpasditepërfëmijët Drejtoria e BuxhetitdheFinancave (DBF) 

III.2.2. Hartëzimiiiniciativaveekonomiketëiniciuara, zhvilluara apo trashëguarangagratënëBashkinë Elbasan 
dhepërditësimiikëtijinformacioninëmëyrëtëpërvitshme 

1 material ipërgatiturdhepërditësiarrregullisht, me 
tëdhënambillojin e aktivitetit, produktin, trashëgiminë, etj.  

Drejtoria e 
PolitikavetëArsimitdheTrashëgimisëKulturoredheTurizm
it (DPATKT) 

III.2.3. Mbështetja e grave nga grupe vulnerabëldhetërejave me ide inovative (TIK, ekonominëmjedisore, etj) 
përfillimin e njësipërmarrjeje, nërrugënEgnatia, siçparashikohetnë VKB respektive, duke i lehtësuar ato 
ngataksatvendore. 

Numri i grave 
dhetërejaveqëfillojnësipërmarrjedhembështetensipas VKB 

Drejtoria e Taksave, TarifaveVendore 

III.2.4. Mbështetja e grave dhetërejaveqëfillojnënjëaktivitetnërrugën e Egnatiapërbrandimin e 
produktevedhepërgatitjen e historikutmbitrashëgiminë 

Numri i grave / tërejavetëmbështetura 
Nr. i produktevetëbranduara 

Drejtoria e 
PolitikavetëArsimitdheTrashëgimisëKulturoredheTurizm
it (DPATKT) 
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III.2.5. Mbështetja e fuqizimitekonomiktë grave nëzinxhirin e vlerëssëkultivimittëperimevenë NJA Labinot-Mal20. 25-30 gratëmbështetura me njohuridhepajisjesipasnevojës Drejtoria e ShërbimevePyjore, Bujqësore, 
VeterinaredheMjedisore (DSHPBVM) 

III.2.6. Mbështetja e grave përtëdalëngaskema e ndihmësekonomike, përmesofrimittëalternativavepërpunësim21 Numri i grave tëmbështeturapërtëdalëngaskema e NE Drejtoria e ShërbimittëKujdesit Social dheKomunitar 
(DSHKSK) 

III.2.7. Takimeinformuese me gratëdhetërejatnë NJA mbitëdrejtatpronësoretëtyre, me fokustëdrejtën e 
pronësisëmbitokënbujqësore. 

36 takimetëzhvilluara(18 çdo vit) Drejtoria e ShërbimittëKujdesit Social dheKomunitar 
(DSHKSK) 

III.2.8. Emisionenëmediatlokale (TV dheradio) me tematikëtëdrejtatpronësoretë grave, tërejavedhevajzave. 2 emisionetëzhvilluara Drejtoria e ShërbimittëKujdesit Social dheKomunitar 
(DSHKSK) 

III.2.9. Trajnimefalaspërgratë, tërejatdhevajzat me tëardhuratëpamjaftueshme, mbipërdorimin e teknologjisë, 
dixhitalizimin, tëpunuarit online, etj. 

1 modul i përgatitur 
48 trajnimetëzhvilluara (16 trajnimeçdovit) 

Drejtoria e ShërbimittëKujdesit Social dheKomunitar 
(DSHKSK) 

Fusha e ndërhyrjes:  IV. Rritja e nivelittësigurisë, mbrojtjesdheeficensëssëqasjesshumë-sektorialetëkoordinuarpërgratë, tërejat, vajzat si dheburrattërinjtë e djemtë, nëhapësiratpublike e private 

Rezultatet e pritshme: IV.a. Informimidheelementët e sigurisëdhembrojtjesnëhapësiratpublike e private, tërriturandjeshëm. 

                                                           
20Ndërhyrja e propozuarsynontëzgjerojënjohuritë e grave nëpraktikat e mira bujqësorenëteknikat e kultivimit, mbrojtjen e bimëvedhetregtimin e produktevebimore; 
tëzvogëlojëngarkesën e punëssë grave nëprodhimin e perimeve; dhembështetjepërfutjen e produktevetë reja (produktevjeshtë-dimër) përtëzgjatursezonin e prodhimit, 
mundësishtgjatëgjithëvitit, përtësiguruartëardhuramëtëlarta. MbështetjapërPrill-Dhjetor 2022 ofrohetnga UN Women. 
21 BashkiaElbasanështëpërzgjedhur si njëngaBashkitëpilotpërtëaplikuarnxjerrjenngaskema e NE 
tëpunëkërkuesvetëpapunëafatgjatëpërmesofrimittëalternativavetëpunësimit. Zhvillimi i këtijaktiviteti do tëvaretshumëngazhvilliminëtërësi i kësajiniciativenëElbasan.  
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IV.b. MekanizmittëKoordinuartëReferimitkundërdhunësnëfamiljedhedhunës me bazëgjinore, i fuqizuardheeficent 

Dokumentetkryesorëqë u referohemi:  - KartaEvropianepërBarazitë grave dheburravenëjetënvendore - nenet 21, 22, 23 
- KonventapërEliminimin e tëgjithëFormavetëDiskriminimitndaj Grave (CEDAW) – nenet 2/6, 6 
- DeklaratadhePlatformapërVeprim e Pekinit (BDPfA) – fushakritike 9 
- Konventa e KE përParandalimindheLuftimin e Dhunësndaj GravedheDhunësnëFamilje (Konventa e Stambollit) – nenet 7, 8, 11, 13, 16, 19, 22, 23, 50, 51, 52, 53, etj. 
- Plani i VeprimitpërBarazinëGjinore i BE (EU GAP III) – shtylla III, fushakryesoretematike 3.1, 3.5 
- StrategjiaKombëtarepërBarazinëGjinore (SKBGJ) 2021 – 2030 – objektivëtspecifikë II.1, III.2 

Objektivispecifik: IV.1. Përmirësimi i elementëvetësigurisëdhembrojtjesnëhapësiratpublike, si dherritja e informimitmbiRezolutën 1325 “Gruaja, Paqja, Siguria” 

Treguesi IV.1.a. Numri i misionevetëauditimittësigurisëtëzhvilluarangastafi i bashkisënëbashkëpunim me KVSP 

 
MASAT DHE AKTIVITETET 

 
TREGUESIT E REZULTATEVE 

ZBATIMI 

DREJTORIA PËRGJEGJËSE 

IV.1.1. Trajnimiistafittëbashkisëdhe NJA-vembielementëtkryesorëtëauditimitpërsigurinënëhapësiratpublike. 1 trajnim i zhvilluar Drejtoria e ShërbimittëKujdesit Social dheKomunitar 
(DSHKSK) 

IV.1.2. Takimenë NJA dhelagje me gra, të reja, vajza, burra tërinjdhedjempërtëdiskutuarmbinivelin e 
sigurisë/pasigurisëqëkanënëhapësiratpublike.  

18 takimetëzhvilluara Drejtoria e ShërbimittëKujdesit Social dheKomunitar 
(DSHKSK) 

IV.1.3. Adresiminë KVSP i problematikavetëevidentuarambisigurinënëhapësiratpublike.  1 mbledhje e KVSP dedikuarmbigjetjetngatakimet Drejtoria e ShërbimittëKujdesit Social dheKomunitar 
(DSHKSK) 

IV.1.4. Organizimi i ditëvetëhapurambisigurinëngatrekëndëshi i KVSP (Bashki, Polici, Prokurori) Numri i 
ditëvetëhapuratëorganizauaradhetematikavetëtrajtuara 

Drejtoria e ShërbimittëKujdesit Social dheKomunitar 
(DSHKSK) 
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IV.1.5. Marrjanëkonsideratëdhepërmirësimi i 
elementëvetëmbrojtjesdhesigurisënëhapësiratpublikenëçdondërhyrjeinfrastrukturoretërealizuarngabashkia. 

Lista me elementët e 
sigurisëtëpërmbushurpërcdondërhyrje 

Drejtoria e PlanifikimitdheZhvillimittëTerritorit (DPZHT) 

IV.1.6. Takimeinformuese me vajza, të reja dhegrapërnjohjen e Rezolutës 1325.  36 takimenë NJA/Lagje (18 çdovit) dhe 60 
takimenëgjimnazedhefakultete (20 takimeçdovit) 

Drejtoria e ShërbimittëKujdesit Social dheKomunitar 
(DSHKSK) 

IV.1.7. Takimeinformuese me nxënësetdhenxënësitmbiradikalizmindheekstremizmin e dhunshëm. 60 takimetërealizuara (20 takimeçdo vit) Drejtoria e ShërbimittëKujdesit Social dheKomunitar 
(DSHKSK) 

IV.1.8. Trajnimetëpërbashkëtatë MKR, GTN dhe KVSP mbitrajtimin e 
rastevetëndryshmetëdhunësnëhapësiratpublike e private. 

9 trajnimetërealizuara (3 trajnimeçdovit) Drejtoria e ShërbimittëKujdesit Social dheKomunitar 
(DSHKSK) 

Objektivispecifik:  IV. 2. Fuqzimidherritja e eficensëssëMekanizmittëKoordinuartëReferimitkundërdhunësnëfamiljedhedhunës me bazëgjinore. 
 

Treguesi: IV.2.a. % e buxhetittëbashkisëdedikuarshërbimevembështetësetëspecializuarapërrastet e dhunësnëfamiljedhedhunës me bazëgjinore 

 
MASAT DHE AKTIVITETET 

 
TREGUESIT E REZULTATEVE 

ZBATIMI 

DREJTORIA PËRGJEGJËSE 
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IV.2.1. TrajnimiiNjësivetëVlerësimttëNevojavedheReferimittëRasteve (NJVRR) tëngrituranë NJA 
dheLagjepërtëidentifikuardherefefruarrastet e dhunësnëmënyrën e duhur22. 

14 NJVRR (36 punonjëse/ punonjës) 
tëtrajnuarpëridentifikimdhereferimrasteshsipasstandardev
e 

Drejtoria e ShërbimittëKujdesit Social dheKomunitar 
(DSHKSK) 

IV.2.2. Fuqizimi i kapacitetetevetëKoordinatoresVendorekundërdhunësnëfamiljenëbashki.  1 person i dedikuar si KVDHF i 
trajnuardhementoruarvazhdimisht 

Drejtoria e ShërbimittëKujdesit Social dheKomunitar 
(DSHKSK) 

IV.2.3. Organizimi i mbledhjevetërregulltamujoretë ETN dhediksutimimbimenaxhimin e rasteve.  36 mbjedhjetërealizuara (12 çdovit) Drejtoria e ShërbimittëKujdesit Social dheKomunitar 
(DSHKSK) 

IV.2.4. Organizimi i mbledhjevetërregulltatëKomitetitDrejtuesdhemarrja e vendimevepërkapërcimin e 
vështirësivetëndeshura. 

6 mbledhjetëorganizuara (2 mbledhjeçdovit) Drejtoria e ShërbimittëKujdesit Social dheKomunitar 
(DSHKSK) 

IV.2.5. Ofrimi i shërbimevembështetësedhekoordinuesepërmenaxhimin e rastevetëdhunësnëfamilje. Nmri i rastevetëmenxhuarangabashkiaçdovit Drejtoria e ShërbimittëKujdesit Social dheKomunitar 
(DSHKSK) 

IV.2.6. Mbledhjanëmënyrësistematikedherregjistrimi i tëdhënavepërrastet e menaxhuaranësistemin REVALB. Sistemi REVALB i plotësuardhepërditësuar Drejtoria e ShërbimittëKujdesit Social dheKomunitar 
(DSHKSK) 

IV.2.7. Trajnimi i edukatorevenëçerdhe e kopshtepëridentifikimindhereferimin e Numri i trajnimevetëzhvilluara Drejtoria e 

                                                           
22Këtotrajnimegjatëvitit 2022 (6 trajnimedyditore) do tëmbështetennga UN Women 
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rastevetëfëmijëveqëmundtëjetojnënëfamiljekuushtrohetdhunë. PolitikavetëArsimitdheTrashëgimisëKulturoredheTurizm
it (DPATKT) 

IV.2.8. Mbështetja e funksionimittëStrehëzëssëemergjencëspërtrajtimin e rastevetëdhunësnëfamilje. Qeraja e qendrës e paguarpërtrevite Drejtoria e BuxhetitdheFinancës (DBF) 

IV.2.9 Mbështetjanëpërmjetprogramevetëbanesavesociale me qeradhekredivetë buta 
përstrehiminafatgjatëtëviktimavetëdhunës me bazëgjinore. 

Numri i viktimaveqë u sigurohetstrehimafatgjatëçdovit Drejtoria e AsetevedheStrehimit (DAS) 

IV.2.10. Ofrimi falas i shërbimittëkujdesitpërfëmijët (çerdhe/kopshte) përnënat me UM, përgjithëkohëzgjatjen e 
UM. 

Nr. fëmijëveqë e përfitojnëkëtëshërbim falas çdovit Drejtoria e 
PolitikavetëArsimitdheTrashëgimisëKulturoredheTurizm
it (DPATKT) 

IV.2.11. Mbështetjearsimore, psikologjikedheprofesionalepërgratëdhefëmijëtviktimatëdhunës. Nr. i grave dhefëmijëvëtëmbështeturçdovit Drejtoria e ShërbimittëKujdesit Social dheKomunitar 
(DSHKSK) 

IV.2.12. Zbatimi i modelitpërriintegrimin e tëmbijetuaravetëdhunës me bazëgjinore (DHF, trafikimit, etj). Nr. i tëmbijetuaravetëpërfshiranëprocesin e 
riintegrimitçdovit 

Drejtoria e ShërbimittëKujdesit Social dheKomunitar 
(DSHKSK) 

IV.2.13. Ngritja e strukturëssëmonitorimittëshërbimevesociale, 
brendabashkisëdhemonitorimiirregulltishërbimevenëterritorin e Bashkisë Elbasan 

Struktura e ngritur 
Shërbimet e monitoruara 

Kabineti i Kryetarit 
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IX. SHTOJCA(do tëplotësohetgjatëkostimit) 

 

PËRLLOGARITJA E KOSTOVE 

PËR ATO AKTIVITETE QË NUK I JEMI REFERUAR BUXHETIT TË BASHKISË, PBA-së2022-2024 
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NR. AKTIVITETET 
Përshkrimii

zërave 
Njësia 

KostopërNjës

i (ALL) 
Sasia 

Totali per 

aktivitetin 
Bashkia 

Donator

ë 

Organizohet 

vetem njetakim 

ne vit 

Totali 

per 3 

vjet 

Bashkia 
Donato

rë 

  

 

            

          

 


