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INFORMATA MBI GRANTIN 

 

Instrumenti:  Grant Institucional  

Subjekti zbatues: Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë - QKSS 

Kontaktet (adresa, 
emaili, telefoni, 
website): 

Rr. “Sylejman Vokshi”, Blloku B, Hyrja 2, Nr. 1, Prishtinë 

info@qkss.org   

+383 38 221 420 

https://qkss.org/  

Kohëzgjatja e grantit: 
Data e fillimit: 01/01/2022 

Data e përfundimit: 31/12/2023 

Buxheti total i grantit 
(EUR): 

602,773.98 EUR 

Buxheti i mbështetur 
nga programi EJA 
Kosovë (EUR): 

 
73,781.50 EUR 

 

Grupet e synuara:  

Gratë 

Policia e Kosovës 

Forca e Sigurisë së Kosovës 

Gjykatat 

Prokuroria 

Shtrirja gjeografike: Kosovë 

Përmbledhje e grantit: 

Ky grant synon identifikimin e sfidave me të cilat përballen gratë dhe krijimin e 

një ambienti sa më të sigurt për gratë në Kosovë.  Përmes aktiviteteve si 

përpilimi i një raporti vlerësues për gjendjen e përgjithshme rreth formave të 

dhunës në familje, dhunës ndaj grave në Kosovë dhe identifikimin e 

shqetësimeve të grave që ato kanë për çështjet e sigurisë së tyre; organizimin 

e takimeve joformale mes grave dhe përfaqësuesëve të institucionee të 

sigurisë; monitorimit të procesit të rekrutimit në PK & FSK (aspektet gjinore në 

rekrutim); anketave anonime me gratë në PK & FSK; monitorimit të rasteve të 

raportuara në Polici për dhunën ndaj grave; monitorimit të institucioneve të 

drejtësisë - Prokurori & Gjykata për urdhrave të mbrojtes së Gjykatave për 

rastet e dhunës ndaj grave, synohet që të identifikohen sfidat me të cilat 

përballen gratë, adresohen kapacitetet e mekanizmave lokal për adresimin e 

dhunës ndaj grave dhe vajzave në Kosovë. Po ashtu, procesi i rekrutimit në PK 

dhe FSK bëhet më transparant, më i ndjeshëm ndaj komponentës gjinore dhe 

bëhet vlerësimi i ambientit të punës për gratë në PK dhe FSK, bëhet monitorimi 

sistematik i ankesave, denoncimeve dhe raportimeve të dhunës ndaj grave ne 

PK dhe bëhet avokim për bashkëpunim më të thelluar e konstruktiv të Policisë 

me Prokuroritë dhe Gjykatat për adresimin e raportimeve të dhunës ndaj 

grave. 
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