
 

INFORMATA MBI GRANTIN 

 

Emri i grantit:   Mbështetja e personave LGBTI gjatë periudhës së pandemisë Covid 
19 

Instrumenti: Grant urgjent 

Subjekti zbatues: Qendra për Barazi dhe Liri për komunitetin LGBTI në Kosovë (CEL 
Kosovo) 

Kontaktet (adresa, emaili, 
telefoni, website): 

Rruga Tringe Smajli Nr. 6 / 5-1, 10000 Prishtinë 
Mob: +383 (0) 49 509 649 
Email: info@cel-ks.org 
Uebsajt: www.cel-ks.org 
Facebook: CEL Kosova 

Kohëzgjatja e grantit: Data e fillimit: 01 mars 2021 
Data e mbarimit: 01 shtator 2021 

Buxheti total i grantit (EUR): 3000.00 EUR 

Buxheti i mbështetur nga 
programi EJA Kosovë (EUR): 

3000.00 EUR 

Grupet e synuara: Pakicat etnike & seksuale 

Shtrirja gjeografike:  Prishtinë   

Përmbledhje e grantit: CEL Kosova synon të krijojë një hapësirë të sigurt jetese për personat 
LGBTI që janë viktima të dhunës në familje dhe diskriminimit, 
veçanërisht gjatë izolimit të krijuar nga pandemia COVID-19. Më tej, 
duke ofruar mbështetje psikologjike, CEL Kosova synon të ndihmojë 
personat LGBTI nga e gjithë Kosova për të shëruar pasojat 
psikologjike dhe për të rindërtuar strukturat shoqërore pas një 
emergjence ose një situate kritike që ata kanë përjetuar gjatë kësaj 
kohe. Për një periudhë prej gjashtë (6) muajsh, me buxhetin e 
përgjithshëm prej 3, 000 Euro, CEL Kosova do të arrijë të krijojë një 
mjedis të sigurt jetese për personat LGBTI dhe të sigurojë mbështetje 
psikologjike për ta. Ky projekt do të rezultojë në ndihmën e 
personave LGBTI në lehtësimin e jetës së tyre të përditshme, të jemi 
aty për ta, të sigurojë një hapësirë të sigurt për të jetuar dhe të 
sigurojë mbështetje profesionale ku ata mund të flasin për çështjet 
që i shqetësojnë ata.Aktivitetet e propozuara për t'u zbatuar janë si 
më poshtë: 1) Ambienti i sigurt për personat LGBTI: CEL Kosova do të 
identifikojë apartamente / hapësira të sigurta që do të përdoren nga 
personat LGBTI që janë viktima të dhunës në familje dhe 



 

 

diskriminimit. Tarifa për të paguar një apartament / hapësirë të sigurt 
do të financohet brenda këtij projekti për një periudhë prej gjashtë 
(6) muajsh. Ky aktivitet është propozuar për shkak të nevojës së gjerë 
të komunitetit, veçanërisht gjatë karantinimit nga marsi 2020; dhe 2) 
Sigurimi i mbështetjes psikologjike: Një (1) psikolog / psikiatër do të 
organizojë seanca këshillimi individuale; seanca këshillimi online; 
seanca këshillimi në grup; sesione me prindër, familje dhe aleatë për 
të rritur pranimin dhe mbështetjen për personat LGBTI; krijimi i 
grupeve mbështetëse për prindërit e personave LGBTI; sigurojnë 
informacione mbi shëndetin personave LGBTI +; dhe të sigurojë 
mbështetje për personat LGBTI në qendrën korrektuese dhe burgjet. 
Psikologu / psikiatri do të zhvillojë pesëmbëdhjetë (15) seanca në 
muaj, në total nëntëdhjetë (90) seanca për një periudhë prej gjashtë 
(6) muajsh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


