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Informatat mbi Projektin 
Emri i Projektit: F - empower 

 

Vlera e projektit: Shuma e përgjithëshme € 8,105;  Bashkënfinancimi € 150 

Kohëzgjatja: Fillimi: 01/06/2017 
Përfundimi:  31/01/2018 

Organizata 
implementuese: 

KAND - Qendra për Zhvillim Social dhe Kulturor 

Kontaktet e 
Organizatës (adresa, 
e-maili, 
telefonat): 

Rruga Avdullah Presheva Nr.14, Gjilan; Email: info@kand-ks.org;  Web: www.kand-ks.org 
Mob: +377 0 44 329 106 

Përfituesit e 
drejtëpërdrejtë: 

Grupet e synuara:  
● Të rinjtë e moshës 15 - 25 vjeç nga Komuna e Gjilanit, Vitisë dhe Kamenicës 
● Organizata jo-qeveritare të udhëhequra nga gratë 
● Gratë në biznes 
Përfituesit final: Të rinjtë e grupmoshave 15 - 25 vjeçare; Qytetarët e Gjilanit. 

Partnerët: Njësia për Rini në Gjilan, Drejtoria Komunale e Arsimit në Gjilan, Organizata Rinore dhe 
Këshilli i Unionit Studentor në Universitetin Kadri Zeka në Gjilan. 

Territori i 
synuar/shtrirja 
gjeografike: 

Projekti do të implementohet në regjionin e Gjilanit, Vitisë dhe Kamenicës 

Qëllimi i përgjithshëm: Projekti synon përmirsimin e çasjes aktuale shoqërore ndaj barazisë gjinore dhe në të 
njejtën kohë, promovimin e të drejtave të njeriut, me theks të vecantë, të drejtat e grave. 
Për më shumë, përmes projektit synohet të krijohen masa informuese përmes të cilave do 
të arrihet vetëdijësimi publik mbi dëmet e diskriminimit gjinor dhe mos ofrimi i mundësive 
të barabarta. 

Aktivitetet kryesore: A1. BarCamp Gjilan #11 me temën “Gra të suksesshme”  
A2. Punëtori me të rinjtë e Gjilanit, Kamenicës dhe Vitisë për kufizimet shoqërore të grave  
A3. Fokus grupe me nxënësit e shkollave fillore dhe te mesme mbi të drejtat e njeriut, 
posaçërisht grave 
A4. Krijimi i muraleve me figura femërore për promovimin e barazisë gjinore 
A5. Diskutim i hapur me qytetarët e Gjilanit për rolin e gruas në shoqëri  

Rezultatet e pritura: Të rinjtë bëhen më kritikues ndaj diskriminimit në baza gjinore 

Ngritja e vetëdijës së nxënësve të shkollave të mesme për barazinë gjinore 

Rritja e pjesëmarrjes qytetare në diskutim publik mbi rolin e gruas në shoqëri 
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