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Republika e Kosovës 

Republika Kosova-RepublicofKosovo 

Zyra e Kryeministrit-Ured Premijera-Office of the Prime Minister 

ZYRA E KRYEMINISTRIT/ OFFICE OF THE PRIME MINISTER/ URED PREMIJERA 

AGJENCIA PËR BARAZI GJINORE / AGENCIJA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA/ 
AGENCY OF GENDER EQUALITY 

RAPORT  

Implementimi i thirrjes publike për ofrimin e mbështetjes financiare publike 

për financimin e projekteve të OJQ-ve 

që kontribuojnë në promovimin e barazisë gjinore  

 

 

 

1. Hyrje  

      

Agjencia për Barazi Gjinore  ka bërë thirrje për financim të projekteve të OJQ-ve në fushën e 

barazisë gjinore duke u bazuar në kriteret e reja të parapara me rregulloren e Ministrisë së 

Financave MF-Nr. 04/2017 mbi kriteret, standardet dhe procedurat e financimit publik të OJQ-ve  

Në këtë thirrje publike kanë aplikuar gjithsej 34 Organizata Jo Qeveritare të cilat kanë paraqitur 

projektet e tyre nga fusha e thirrjes publike Agjencia për Barazi Gjinore  ka realizuar këtë thirrje 

publike duke respektuar standardet më të larta të konkurrencës, transparencës dhe vendimmarrjes 

në përputhje me kriteret e rregullores për financimin publik të OJQ-ve.  

 Në vijim të këtij raporti janë paraqitur në mënyrë më të detajuar si të dhënat sa i përket thirrjes 

publike, organizatave që kanë aplikuar, dhe organizatave dhe projekteve përfituese 

 

 

2. Qëllimi i thirrjes publike 

 

  Zyra e Kryeministrit/Agjencia për Barazi gjinore , ka bërë shpalljen e thirrjes publike 

për mbështetje financiare publike për organizatat jo-qeveritare që implemetojnë projekte në 

fushën e barazisë gjinore Thirrja është implemenuar në përputhje me rregulloren MF-Nr. 

04/2017 mbi kriteret, standardet dhe procedurat e financimit publik të OJQ-ve.  
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Thirrja u ishte drejtuar të gjitha organizatave jo-qeveritare të Regjistruara në Republikën e 

Kosovës, programi i punës i të cilave është i fokusuar në ndonjërën nga fushat e ndërlidhura me 

barazinë/gjinore  

Objektivi i përgjithshëm i kësaj Thirrje për Propozime është promovimi i barazizë gjinore 

trajtimi i barabartë dhënja e mundësive për zhvillim ekonomik dhe mbrojtje nga diskriminimi .  

Ndërsa, fushat specifike të kësaj Thirrje për Propozime janë :  

 

 Të ndikojë në ndërgjegjësim kundër dhunës në familje,dhunës ndaj grave 

 Të ndikojë në fuqizimin ekonomik të grave viktima të dhunës në fmilje 

 Të ndikojë në ndërgjegjësim rreth çështjes së viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës në 

Kosovë 

 Të ndikojë në fuqizimin ekonomik të grave në bujqësi blegtori agrikulturë dhe artizanale  

 Të promovojë zhvillimin rural nën drejtimin e grave vajzave  

 Të mbeshtesë zhvillimin e gjithanshëm dhe përmisimin e pozitës së gruas në vendimarrje 

dhe ekonomiapo fusha tjera  

 

Prandaj, OJQ-të kishin mundësinë të aplikojnë me projektet e tyre për fushat prioritare të 

lartëpërmendura  

 

Ndërsa, vlera totale e planifikuar e thirrjes publike është 30, 000 euro, dhe financimi bëhet 

pjesërishtë nga ABGJ dmth jo tërsisht shuma e kërkuar  

 

Aktivitetet kryesore të mbështetura përmes kësaj thirrje publike përfshijnë:  

 

 Aktivitete që synojnë ngritjen e vetëdijes së publikut për mbrojtje nga dhuna në 

familje apo në ndonjërën nga fushat prioritare të thirrjes publike;  

 Aktivitetet që kanë për qëllim nxitjen e zhvillimit ekonomik të grave dhe vajzave  

 Aktivitetet që kanë të bëjnë me realizimin e projekteve të parapara duke 

përjashtuar pagesat në  pagat , meditjet dhe komunalit si rryma transporti telefoni 

. 

 

 

 

 

      Agjencia për Barazi Gjinore  ka themeluar komisionin vlerësues, i cili kishte për detyrë të 

vlerësoj të gjitha aplikacionet e paraqitura në kuadër të thirrjes publike. Komisioni përbëhej nga 

3 zyrtar të ABGJ-së  dhe dy përfaqësues nga Shoqëria Civile gjegjësisht ekspertë të jashtëm. 

Komisioni Vlerësues i themeluar sipas thirrjes në përputhje me kërkesat e Rregullores MF-Nr. 

04/2017, ka shqyrtuar të gjitha aplikacionet nga aspekti procedural dhe ato që kanë plotësuar 

kriteret edhe nga aspekti përmbajtjesor i projekt propozimeve. Nga gjithsej 34 OJQ aplikuese, 12 

prej tyre i kanë plotësuar kriteret procedurale dhe projektet e tyre janë vlerësuar sipas kritereve të 
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rregullores për financimin publik të OJQ-ve. Ndër hapat kyç në procesin e vlerësimit të projekt 

propozimeve bëjnë pjesë:  

 

 Janë vlerësuar aplikacionet nëse i plotësojnë kriteret procedurale; 

 Janë vlerësuara projekt propozimet e OJQ-ve që i kanë plotësuar kriteret 

procedurale;  

 Vlerësimi është bërë në formularët e paraparë sipas rregullores MF-Nr. 04/2017 

dhe manualit për zbatimin e saj nga secili anëtar komisioni;  

 Është bërë kalkulimi i pikëve për secilin projekt propozim dhe është bërë radhitja e 

projekteve sipas pikëve të fituara;  

 Janë publikuar rezultatet paraprake dhe është lënë mundësia a parashtrimit të 

ankesave nga secili aplikues;  

 Janë njoftuar të gjithë aplikuesit, duke përfshirë ato të cilët nuk kanë përfituar në 

kuadër të kësaj thirrje publike;  

 Pas kalimit të afatit të ankesave janë kontaktuar organizatat përfituese për të 

vazhduar me procedurën e kontraktimit;  

 

      Agjencia për Barazi Gjinore me hapjen e kësaj thirrje publike ka treguar një shembull pozitiv 

në zbatimin e rregullores për financimin publik të OjQ-ve, duke respektuar të gjitha kërkesat, 

duke përfshirë hapjen e një thirrje transparente, themelimin e një komisioni për vlerësim 

transparent të aplikimeve me përfaqësues edhe nga shoqëria civile, publikimin e rezultateve 

paraprake dhe përfundimtare deri në këtë fazë kur duhet të përmbyllet me nënshkrimin e 

kontratave dhe monitorimin e implementimit të projekteve.  

 

3.Vlerësimi dhe publikimi i rezultateve  

 

 

 

Në tabelën në vijim është paraqitur lista e OJQ-ve te  projekteve përfituese sipas pikëve te 

fituara: 

 

Nr. Emri i OJQ Emri i projektit Totali i Pikëve 

 

 

1.  

 Qendra per promovimin e te 

drejtave te Grave-Drenas  

Projekti:” Fuqizimi ekonomik i te 

mbijetuarve te dhunës seksuale gjate 

luftes”, 82.8 
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2.  

Shoqata “Uela” 
 

Projekti : “Kombinimi i traditës me 

modernen dhe përkrahja e grave 

veteyshqyese per punësim  74.6 
 

3.  

OJQ”Drugëza” 

Projeki”Trashegimia e shfaqur përmes 
veshjeve dhe punimeve artizanale 
tradicionale” 73.6 

 

4.  

OJQ”Melisa” 

Projekti”Fuqizimi i Gruas me kultivimin 
e bletëve” 71.6 

 

5.  

OJQ”Joras Design” 
 

Projekti:” Trajnimi/Shkollimi dhe 

integrimi i grave RAE ne shoqërinë 

Kosovare”, 
69.8 

 

6.  

Center for Education and 

development/Elita  

Projekti: “ Parandalimi i dhunës ne 

familje dhe ndaj gruas “ 

 

67.2 
 

 

7.  

OJQ”Sound of Kosova” 

Projekti:” Grate per fuqizimin e grave 

përmes promovimit dhe ruajtjes se 

kulturës turke” 

66.8 
 

 

8.  

Qendra per Mbrojtjen e Grave 
dhe Femijve/QMGF  

Projekti”Sensibiliximi I qytetareve dhe 

institucioneve kunder dhunes ne baza 

gjinore” 
64.8 

9.  

K.B’Kastrioti(femrat)Ferizaj  

Projekti “Zhvillimi dhe përmirësimi i 
pozitës se grave ne sport/Basketboll. 

63.6 

10.  Shoqata humanitare e prinderve 
me persona me aftesi te kufizuara 
mendore”Hader” 

Kurs rrobaqepësie dhe punime 
artizanatesh me makine qepëse 

62.6 

11.  

OJQ”Lulishtja Dita” 

Projekti”Promovimi I te drejtave te 

grave te komunitetit RAE dhe fuqizimi I 

rolit te tyre ne sfidimin e dhunes ne 

familje 60.6 

12.  Rrjeti I Organizatave te Grave 

Rome,Ashkali dhe Egjiptase të 

Kosovë 

Projekti “Një shikim ndryshe tek 

realiteti shoqëror" 

 

53.8 
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Ndërsa ne  vijim është  paraqitur lista e OJQ/ve dhe projektet aplikuese te renditura sipas 

pikëve sipas kritereve të vlerësimit që nuk  kan fituar . 

 

13.  

 NVO Inspiracija  

Shkolla Tkania”Ocuvanje tradicije 

starih zanata” 

50.8 

14.  

OJQ”Rrona” 

Ngriitja e njohurive te grate dhe rinia e 

komunitetit RAE per perpilimin e 

kerkesave dhe project propozimeve” 
48.4 

15.  

OJQ per femijet pa kujdes 
prinderor UFAP 

”Mbeshtetja psikosociale per 
vajzat,gratë dhe fëmijët,grupet e 
cenushme kundër dhunës ne familje” 

47.8 

16.  

Social Creativity  

Mbeshtetja e grave dhe vajzave e 
komunitetit rom dhe ashkali per 
kultivimin dhe mirëmbajtjen e luleve. 47.6 

17.  Istitute for interships and 
devepolment  

Femra ne nderrmarresi permes 

teknologjise ne boten online  47.6 

18.  

Qendra per mireqenien e gruas 

Ngritja e vetëdijes se komunitetit mbi 

pasojat e dhunës ne familje  

 

46.8 

 

19.   
Trupat teatrale profesioniste/Peje 

Femra krenaria e vlerave tona   

46.6 

20.  

Iniciativa per mbeshtetje te 
komunitetit IPMK 

Fuqizimi I grave permes gjenerimitte 

punes duke kultivuar lajthi  

46.2 

21.  

Organizata per zhvillim llogaritari  

“Dora’s” 

45.8 

22.  

OJq”Nderi” 

Trajnimi per artizanate ne zhdukje dhe 
bimëve aromatike shëruese per gratë 
dhe te rinjt. 45.8 

23.  

OJQ”Qershiza” 

Mundesite e angazhimit te gruas ne 

zhvillimin ekonomik/biznesit. 45.0 

24.  

OJQ”Keshilli rinor I Rahovecit” 

Grate janë te fuqishme  

45.0 
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25.  

Zenski inkluzivni centar 

Osvecivanje zajednice za podersku 

zenama u nasilju 

44.2 

26.  

Hendikos /Ranilug 

Podizanje kapaciteta svesti,protiv 

nasilja u porodici ,nasilje nad zenama 

,osoba za posbnim potrebama I 

njihovih clanova porodice 44.4 

27.  

OJQ”Per njera tjetren”Linda 
Gjergji 

Trajnimi i grave dhe vajzave te 
komuniteteve per rrobaqepesi ne 
komunën e Klines ne vendet rurale. 

44.2 

28.  

OJQ “Jeta rinore “/Lipjan 

Fuqizimi i grave fermerë te komunës se 
Shterpces 

44.0 

29.  Qendra per keshillim,sherbime 
sociale dhe hulumtime SIT 

Te rinjte per ndryshime 

43.8 

30.  

SHGF “Alba” Prugovc 

Manifestimi kulturor/trashëgimor 

“Buka e pranverës” 
 

43.2 

31.  Yves Rocher  
 

Bukuria permireson jeten ne cdo aspekt  

42.6 

32.  

OJQ”Klubi letrar”Shtjefen 
Gjeqovi” 

Lindja e profesionit te gatimeve dhe 

furrtaria ne Zym te Hasit. 42.0 
 
 

33.  

 
 

 NVO Dezena  
 
 

Prava zëna ,nasilje u   
prordicu/predstava       
 

40.8 
 

 
34. 

 
Edukimi Civil I Mendjes”ECIM” 
 
 
 
 
 
 

 
“Fuqizimi i Grave te zonave rurale” 

39 
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