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Informatat mbi Projektin 
Emri i Projektit: “Mos Hesht” 

 

Vlera e projektit: Shuma e përgjithëshme: € 11,865.77;  Bashkënfinancimi  € 200 

Kohëzgjatja: Fillimi: 01/06/2016 
Përfundimi:  01/11/2017 

Organizata 
implementuese: 

Qendra Kreative Cermjan. 

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

+386 49 828 717 
Qendrakreative.cermjan@gmail.com 

Përfituesit e 
drejtëpërdrejtë: 

Grupet e synuara:. Grave në zonat rurale të Komunës së Gjakovës, 
Përfituesit final: Komuna e Gjakovës (institucioni) Organizatat jo-qeveritare që operojnë në 

fshatrat e Gjakovës  

Partnerët: OJQ ““ QKZHIM”, “Qendra per Zhvillim dhe Integrim Multikulturore 

Territori i 
synuar/shtrirja 
gjeografike: 

Ne nivel Qendror dhe Lokal, Kumuna Gjakove, Fsh. Cermjan , Bec , Shqiponje 

Qëllimi i përgjithshëm: Qëllimi i pergjithshëm i projektit është: Të rritet ndikimi i Ligjit për Trashëgiminë Pronësore dhe 
të drejtat e tjera që i takojnë Grave dhe Vajzave në pergjithësi duke synuar vendet Rurale të 
Komunës së Gjakovës, duke pasur ne fokus edhe Grate e komuniteteve jo shumice. 

Aktivitetet kryesore: - Takimet e rregullta me zyrtarët Komunës së Gjakovës - inicimi i procedurave 
- Takime për promovimin e të drejtave pronësore.  
- Event për ngritje të vetëdijes 
- Emison në Radiolokale "Mos hesht" 
- Tryezë e rrumbullakët "Gratë dhe burrat të barabartë në të  drejtat pronësore” 
- Promovimii të drejtave pronësore në fshatrat e Komunës së Gjakovës (Ligjerata në shkollat e 

mesme) 
-    Përpilimi i rregullorës 

Rezultatet e pritura:  - Ndikimi në politikbërje në nivelin komunal: Projekti synon kthimin e vëmendjes ndaj 

cështjes së të drejtave pronësore të grave në nivel komunal në Komunën e Gjakovës. 

Nëpërmjet avokimit, organizata ka për qëllim që bashkë me Komunën e Gjakovës të përpiloj 

një para prirje për  strategji për përmirësimin e të drejtave pronësore të grave në fshtrate e 

komunës.  

- Zbatimi i ligjit dhe strategjisë: Garantimi ligjor për të drejtat pronësore dhe hartimi i 

strategjive konkrete është vetëm hapi i parë. Zbatimi i tyre është sifdë më vete. Prandaj, 

projekti synon organizimin e një kampanjë vetëdijësuese për të drejtat pronësore dhe 

rëndësinë që këto kanë në përmirësimin e gjithmbarshëm të jetës së komunitetit.  

- Ofrimi konkret i ndihmës: Ngritja e vetëdijes tek palët me interes nuk nënkupton arritje të 
tërësishme të qëllimeve të projektit. Përtej kësaj, projekti ka për qëllim ofrimin e ndihmës 
ligjore për të gjithë të interesuarit, në mënyrë që të garantoj realizimin në plotni të 
qëllimeve të veta. 
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