Projekt i financuar nga BE-ja dhe i menaxhuar
nga Zyra e Bashkimit Europian në Kosovë

Zbatuar nga:

Informatat mbi Projektin
Emri i Projektit:
Vlera e projektit:
Kohëzgjatja:
Organizata
implementuese:
Kontaktet e
Organizatës
(adresa, e-maili,
telefonat):
Përfituesit e
drejtëpërdrejtë:
Partnerët:
Territori i
synuar/shtrirja
gjeografike:
Qëllimi i
përgjithshëm:
Aktivitetet
kryesore:

Rezultatet e
pritura:

Avokimi për të drejta të barabarta të grave dhe vajzave në Komunën e Dragashit
Shuma e përgjithëshme : € 11971.20
Fillimi: 01/05/2017
Përfundimi: 28/02/2018
Iniciativa për Integrimin e Komuniteteve – (IPIK)
Shemsa Krasniqi; Tel. 044 351 899
E-mail: ojq.ipik@hotmail.com
Vllezërrit Frashëri 33/A Prizren
Përfituesit e drejtpërdrejt të projektit janë: Gratë e fshatrave Krushevë, Zllipotok, Brezne dhe Shajne. Ndërsa,
përfitues e tërthortë janë: Qytetarët, në veçanti familjet e grave të Komunës së Dragashit, të cilët në mënyrë indirekte
do të kenë përfitojnë nga ky projekti.
Do të bashkëpunohet me organizatën e grave “Dora Dorës” duke marr përvojen e tyre.
Komuna e Dragashit dhe fshatrat përeth
Vetëdijesimi dhe avokimi për barazinë gjinore si dhe për të drejtat e grave, duke u bazuar në Planin e Veprimit për
Arritjen e Barazisë Gjinore në Komunën e Dragashit, me theks të veçantë në të drejtën në pronë dhe trashëgimi dhe
dhunën në familje.
1. Identifikimi dhe formimi 2 grupeve avokuese të grave
2. Identifikimi dhe formimi 2 grupeve avokuese të vajzave
3. Organizimi i 4 trajnimeve për grupet avokuese
4. Organizimi i 3 takimeve senzibilizuese
5. Organizimi i 2 takimeve senzibilizuese
6. Organizimi i një tryeze të rrumbullakët për Ligjin për Barazi Gjinore
7. Organizimi i një tryeze të rrumbullakët për Ligjin për dhunën në familje
8. Organizimi i një tryeze të rrumbullakët për Ligjin mbi trashëgimin
9. Organizimi i një tryeze të katër seminarë/trajnues për nxënësit e gjimnazit "Xhevat Berisha" në Dragash
10. Realizimi i dy radio emisioneve në gjuhën shqipe për: a) barazinë gjinore, të Drejtat e Grave si dhe dhunën në
familje dhe b) për pronën, ndarjen e pronës dhe regjistrimin e pronës
11. Realizimi i dy radio emisioneve në gjuhën boshnjake për: a) barazinë gjinore, të Drejtat e Grave si dhe dhunën në
familje dhe b) për pronën, ndarjen e pronës dhe regjistrimin e pronës
12. Hartimi dhe publikimi i fletëpalosjes promovuese për barazinë gjinore
13. Hartimi dhe publikimi i fletëpalosjes promovuese për dhunën në familje
14. Hartimi dhe publikimi i fletëpalosjes promovuese për pronën dhe trashëgiminë
15. Grupet avokuese të vajzave dhe të grave avokojnë për ndarjen e buxhetit gjinor; Grupet avokuese të vajzave dhe
të grave avokojnë për drejtën trashëgimore dhe të pronës
16. Do të organizohet takimi përmbyllës për rezultatet e projektit
1. Grupet e vajzave dhe të grave janë të fuqizuara për aktivitete avokuese në Komunën e Dragashit për çështjet e
barazisë gjinore
2. Së paku 125 gra dhe vajza marrin pjesë në takime vetëdijesuese për çështje pronësore dhe trashëgimore si dhe
të dhunës në familje, është ngritur niveli i dijes tek nxënësit e klasave të X dhe XI të gjimnazit , qytetarët e rajonit
të Dragashit janë të informuar dhe senzibilizuar lidhur me të Drejtat e Grave, drejtën në pronë dhe trashëgimi si
dhe dhunën në familje.
3. Janë aktivizuar përfaqësuesit e pushtetit lokal, noterët, në realizimin e së drejtës trashëgimore dhe pronësore në
Dragash
4. Avokimi te Kuvendi Komunal për sigurimin e buxhetit të ndarë për aktivitete për zbatimin e Ligjit për Barazi
Gjinor
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