
 

 
 

 

 

 

Të dhënat kryesore të projektit DSP II - 58 zbatuar nga PLEJADA 

Emri i projektit: “Jednakost polova u obrazovanju,na radnom mestu i u javnom životu “ 

Zbatuar nga:  
Partnerët nëse ka: 

Udruzenje za kulturu PLEJADA Prizren 

Fushat prioritare 
të DSP-së: 

1.5 ; 1.6 

Qëllimi i projektit: Përmirësimi i barazisë gjinore në arsimim, në vendin e punës dhe në jetën publike. 
Rritja e regjistrimit të gjinisë femrore në shkollat e mesme dhe në fakultete nga mjediset rurale 
Boshnjake në Komunën e Prizrenit. 
 

Rezultatet e 
projektit: 

1. Është rritur regjistrimi i nxënësëve të gjinisë femërore nga komuniteti Boshnjak në shkollat e mesme 
të larta. 

2. Është rritur përqindja e regjistrimit të gjinisë femërore në fakultete. 
3. Është zhvilluar vetëdijësimi i prindërve që t’ua lejojnë vajzave të tyre regjistrimin në shkollat e 

mesme dhe në fakultete, është thyer shpirti patrijarkal i marrëdhënieve ndaj fëmijëve të gjinisë 
femërore dhe i arsimimit. 

4. Është zhvilluar liria dhe vetëdija tek gratë për barazi në segmentin e arsimit, në vendin e punës dhe 
në jetën publike. 

 Aktivitetet 
Kryesore: 

1. Është koordinuar puna dhe takimet me përfaqësuesit e MASHT-it 
2. Takimet me zyrtarët të Drejtorisë së Arsimit në Prizren 
3.   Takimet me drejtorët e shkollave fillore dhe të mesme në mësimdhënien në gjuhën Boshnjake 
4.   Puna me prindërit e fëmijëve të mësimdhënies në gjuhën boshnjake. 
5.   Seminaret dhe ligjerimet për nxënësit e shkollave fillore 
6.   Ligjëratat për nxënësit e shkollave të mesme 
7.   Puna me stafin e mësimdhënësëve te gjuhës Boshnjake në të gjitha shkollat                 
8.   Seminar: Diskutim i hapur i të gjithë përdoruesve të projektit dhe te përfaqësuesve politikë. 
9.   Konferencë dhe takim i përbashkët i të gjithë përfituesve të projektit 
10. Publikimi i të dhënave statistikore. 

Shtrirja 
gjeografike: 

Prizren, pjesët rurale të Prizrenit 
 

Grupet e synuara: Nxënëset e gjinisë femërore nga shkollat fillore dhe të mesme, rinia e femrave, gratë nga komuniteti 
boshnjak. 

Buxheti i 
financuar nga 
DSP: 

13.173,41 EUR 

Bashkëfinancimi 
dhe shuma (nëse 
ka) 

N/A 

Personat 
Përgjegjës dhe 
kontaktet e tyre:  
e-maili, telefonat 

Hermin Memiši, Executive Director, 
herminmemisi@gmail.com   

+38344708066 

Kontaktet e 
Organizatës: 
Adresa, e-maili, 
telefonat. 

Grncare, b.b. 20000 Prizren, 
Kosovo 
nvoplejada@gmail.com 

Webi dhe rrjetet 
sociale të 
projektit: 

N/A 
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