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2009
TITULLI I
PROJEKTIT
Të punojmë së
bashku për të bërë
qeverisjen vendore
më transparente
dhe më të
përgjegjshme

KOHA E
ZBATIMIT

DONATORI

Prill 2008
Maj 2009

Ambasada
Britanike dhe
Ambasada e
Vendeve të Ulta në
Tiranë

BUXHETI

49,000 £
dhe
2,783,430 Lekë

VENDI I
ZBATIMIT
Bashkia Korçë
Bashkia Kuçovë
Bashkia Rubik
Bashkia Elbasan
Njësia bashkiake
1, Tiranë, Njësia
bashkiake 5, Tiranë

Shqipëria, ashtu si shumë vende të tjera në tranzicion, është përballur me nevoja të mëdha për zhvillimin
dhe forcimin e sistemeve dhe praktikave më të përshtatshme për të promovuar një qeverisje transparente,
të përgjegjshme, demokratike dhe që reagon me lehtësi e ﬂeksibilitet ndaj shqetësimeve të qytetarëve.
Megjithë përpjekjet e bëra në këtë drejtim, transparenca, përgjegjshmëria e pushtetarëve të zgjedhur
dhe proceset konsultuese mbeten të kuﬁzuara. Në çështjet bazë të qeverisjes vendore siç janë formulimi
i prioriteteve, politikave dhe strategjive të zhvillimit e informimit, monitorimi i shërbimeve, etj.,
konstatohet një pjesëmarrje e ulët e qytetarëve dhe grupeve të interesit dhe një përpjekje jo sistematike
dhe jo e qëndrueshme në politikëbërje dhe procese vendim-marrëse.
Për t’iu përgjigjur këtyre nevojave, Partnerët-Shqipëri inicoi këtë projekt qëllimi i të cilit ishte zhvillimi
dhe përhapja e mjeteve dhe rrugëve të reja për rritjen e përgjegjshmërisë dhe transparencës së punonjësve
vendorë, si dhe kurimi e parandalimi i korrupsionit e mitmarrjes në nivel vendor.

OBJEKTIVAT DHE TREGUESIT E PERFORMANCES

TREGUESIT
E ARRITJEVE

Objektivi 1
Propozimi i rrugëve/mënyrave novatore për të adresuar çështjet e korrupsionit, për të hapur dialogun
dhe propozuar reforma për reduktimin e tij në nivel vendor
•

Hartimi, publikimi dhe shpërndarja në të gjitha njësitë e qeverisjes vendore e udhëzuesit
praktik “Të ktheni shëndetin e organizatës suaj” për të kuruar dhe parandaluar
korrupsionin në pushtetin vendor dhe komunitetet lokale

•

Hartimi i një manuali trajnimi të përshtatur për njësitë e pushtetit vendor “Si të kurojmë
dhe parandalojmë korrupsionin në nivel vendor”

Objektivi 2
Ngritja dhe fuqizimi i kapaciteteve të qeverisjes vendore për të përshtatur dhe zbatuar plane
gjithëpërfshirëse për të parandaluar dhe kuruar korrupsionin në tri vitet e ardhshme
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TREGUESIT
E ARRITJEVE

•

•

Ngritja e kapaciteteve të rreth 51 kryetarëve të bashkive e komunave, antarëve të
këshillave bashkiakë dhe punonjësve të bashkive Tiranë, Korçë, Sarandë, Kuçovë,
Pogradec, Elbasan, Rubik, Krujë, Durrës, Njësive Bashkiake Nr. 1, 5, 6, 7, 10, 11 në
Tiranë, si dhe komunave Kashar e Pezë, përmes tre programeve trajnimi mbi “Rritja e
interesit të të zgjedhurve vendorë për të kuruar dhe parandaluar korrupsionin”
Fuqizimi i kapaciteteve në bashkitë pilot, bazuar në vlerësimin aktual të nevojave
dhe aftësimi i staﬁt të tyre për hartimin e strategjive të komunikimit, krijimin dhe
mbarëvajtjen e punës së zyrës së informimit, përmirësimin e procedurave të brendshme,
rritjen e kapaciteteve për të administruar dhe realizuar monitorime dhe vlerësime të
brendshme

Objektivi 3
Rritja e përgjegjshmërisë së qeverisjes vendore duke e bërë veprimtarinë e institucioneve dhe
përfaqësuesve në këtë nivel më transparente, duke zvogëluar mundësitë për depërtimin e korrupsionit
•

TREGUESIT
E ARRITJEVE

•
•

•
•
•

Identiﬁkimi i situatës reale dhe nevojave konkrete përmes realizimit të një studimi me
600 pyetsorë në bashkitë Korçë, Elbasan, Kuçovë, Rubik, Njësitë Bashkiake Nr. 1 dhe
5 në Tiranë, titulluar “Monitorimi i përformancës së bashkive në ofrimin e shërbimeve
për qytetarët”
Analizimi i gjetjeve dhe nevojave të identiﬁkuara, si dhe ndarja e bërja publike e tyre në
nivel lokal me drejtues dhe staf të bashkive të përfshira në projekt, përmes organizimit
të 5 tryezave të rrumbullakta
Identiﬁkimi i arritjeve dhe sﬁdave e bërja publike e tyre në seminarin kombëtar
“Transparenca e pushtetit vendor në ofrimin e shërbimeve”, me pjesëmarrjen e rreth
47 përfaqësuesve të pushtetit vendor, shoqërisë civile, donatorëve që punojnë në fushën
e qeverisjes së mirë dhe antikorrupsionit
Publikimi i studimit në gjuhën shqipe (tirazhi 1000 kopje) dhe angleze (tirazhi 200
kopje)
Shpërndarja e studimit në 102 njësi të pushtetit vendor (qarqe, bashki dhe komuna),
shoqata të autoriteteve vendore, OJF dhe në komunitetin e donatorëve
Informimi dhe ndërgjegjësimi i njësive të pushtetit vendor dhe qytetarëve përmes 2000
ﬂetëpalosjeve dhe 1000 posterave të shpërndarë

Objektivi 4
Transferimi i njohurive, praktikave dhe eksperiencave më të mira në lidhje me luftën kundër korrupsionit
në bashkitë pilot

TREGUESIT
E ARRITJEVE

•

5

•

•

Shkëmbimi dhe ndarja e eksperiencave më të mira në lidhje me parandalimin e
korrupsionit mes 109 përfaqësuesve të pushtetit vendor dhe shoqërisë civile në 4
seminare rajonale në qytetet Korçë, Kuçovë, Rubik dhe Elbasan
Analizimi, prezantimi dhe shpërndarja e eksperiencave të suksesshme të bashkive pilot
në këtë projekt, përmes një seminari kombëtar me pjesëmarrjen e 40 përfaqësuesve të
nivelit të lartë të këtyre bashkive, shoqatave të autoriteteve vendore, OJFve, komunitetit
të donatorëve dhe mediave kombëtare
Njohja me praktikat më të mira në luftën kundër korrupsionit në nivel vendor dhe
promovimi i tyre përmes pesë artikujve të publikuar në media kombëtare dhe lokale si
gazeta “Ballkan”, “Tribuna Qytetare”, Gazeta e Shoqatës së Bashkive, “Vëzhguesi” si
dhe kronikave e programeve televizive në Top Channel, News 24 dhe A1, TV Korça,
TV Egnatia etj.

Raport Aktivitetesh

Ambasadori britanik Z. Fraser Wilson dhe zv.ambasadorja
hollandeze Zj. Ardi Stoios-Braken adresojnë workshopin kombëtar
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TITULLI I
PROJEKTIT

KOHA E
ZBATIMIT

Përmirësimi i
performancës dhe
përgjegjshmërisë
së qeverisjes
vendore me
pjesëmarrjen e
qytetarëve

Prill
Tetor 2009

DONATORI

Programi për
Qeverisjen
Vendore në
Shqipëri, USAID

BUXHETI

1,748,250 Lekë

VENDI I
ZBATIMIT

Bashkia Lezhë

Në kuadër të procesit të decentralizimit janë ndërmarrë disa reforma dhe iniciativa për të përshtatur
sistemin e qeverisjes vendore si dhe për të ngritur kapacitetet e administratës publike për të përballuar
sﬁdat që rrjedhin nga këto ndryshime. Megjithatë, edukimi qytetar mbi të drejtat dhe përgjegjësitë për
të marrë pjesë në qeverisje dhe kapacitetet e administratës për të aplikuar metoda të qeverisjes me
pjesëmarrje, shënojnë ende nivele të ulta.
Në shumicën e rasteve, projektet që synojnë qeverisjen me pjesëmarrje nëpërmjet përvojave të avancuara
nuk kanë qenë të orientuara nga nevojat e përﬁtuesit. Për rrjedhojë, qëndrueshmëria e rezultateve dhe
vazhdimësia e projekteve ka ndeshur në sﬁda dhe ka kërkuar një angazhim serioz nga ana e të zgjedhurve
vendorë.
Qëllimi kryesor i këtij projekti të inicuar nga Partnerët-Shqipëri ishte të inkurajonte transparencën dhe të
zhvillonte përgjegjshmërinë ndaj qytetarëve në ofrimin e shërbimeve publike në nivel vendor në Bashkinë
e Lezhës.

OBJEKTIVAT DHE TREGUESIT E PERFORMANCES
Objektivi 1
Ngritja e kapaciteteve të zyrtarëve për të përmbushur nevojat e qytetarëve për përmirësimin e ofrimit
të shërbimeve në nivel vendor

TREGUESIT
E ARRITJEVE

•
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•

•

Njohja me eksperienca të suksesshme të bashkive Korçë, Durrës, Elbasan, Kuçovë dhe
Rubik në fushën e transparencës dhe përgjegjshmërisë dhe diskutimi i tyre në tryezën
e rrumbullakët mbi “Risitë në përgjegjshmërinë dhe transparencën e pushtetit vendor
nëpërmjet pjesëmarrjes qytetare” me pjesëmarrjen e 20 përfaqësuesve të bashkisë
Lezhë
Fuqizimi i kapaciteteve të rreth 45 punonjësve të Bashkisë Lezhë përmes tre programeve
trajnimi në: “Qeverisja me pjesëmarrje”, “Kodi i Etikës për Pushtetin Vendor” dhe
“Rritja e interesit të të zgjedhurve vendorë për të luftuar korrupsionin”.
Fuqizimi dhe aftësimi i punonjësve të Bashkisë së Lezhës përmes asistencës teknike
direkte në hartimin e Kodit të Etikës si dhe një plani veprimi për të përmirësuar punën
e bashkisë në fushën e transparencës, përgjegjshmërisë, monitorimit dhe vlerësimit të
brendshëm dhe sistemit të ankesave

Raport Aktivitetesh

2009

Objektivi 2
Zhvillimi i mekanizmave për të monitoruar dhe vlerësuar suksesin e procedurave të qeverisjes së mirë
në nivel vendor

TREGUESIT
E ARRITJEVE

•
•
•
•
•

Vlerësimi i pjesëmarrjes së qytetarëve në proceset vendim-marrëse përmes një studimi
organizuar me 52 intervista dhe pyetësorë me aktorë të ndryshëm të pushtetit vendor,
institucioneve publike dhe organizatave të shoqërisë civile në Bashkinë Lezhë
Hartimi i Kodit të Etikës për Bashkinë Lezhë nga përfaqësues të saj nën asistencën e
ekspertëve të PSh
Miratimi i Kodit të Etikës dhe hyrja në fuqi e tij për zbatim
Njohja dhe promovimi i Kodit të Etikës përmes publikimit (tirazh 100 kopje) dhe
shpërndarjes së tij tek përfaqësues të qeverisjes vendore dhe institucione të tjera në
nivel vendor
Hartimi dhe miratimi i planit të veprimit për rritjen e transparencës dhe
përgjegjshmërisë

TREGUESIT
E ARRITJEVE

Objektivi 3
Përdorimi i eksperiencave dhe modeleve të krijuara për të advokuar për veprime të mëtejshme për
ngritjen e transparencës në nivel vendor

•

Prezantimi dhe analizimi i praktikave më të mira mbi përfshirjen qytetare në proceset
vendim-marrëse dhe rritjen e përgjegjshmërisë e transparencës së pushtetarëve vendorë
mes 28 përfaqësuesve të pushtetit vendor në një seminar organizuar në qytetin e Lezhës
për këtë qëllim

Kryetari i Bashkisë Lezhë Z. Viktor Tushaj, në tryezën
e rrumbullakët me staﬁn e bashkisë, shoqërinë civile
dhe median lokale
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2009
TITULLI I
PROJEKTIT

KOHA E
ZBATIMIT

Për një qeverisje
vendore më të
përgjegjshme dhe
më transparente

Qershor
Dhjetor 2008

DONATORI
Ambasada e
Shteteve të
Bashkuara në
Tiranë

BUXHETI

18,900 $

VENDI I
ZBATIMIT
Bashkia Durrës
Bashkia Krujë

Projekti u inicua bazuar në një analizë të thellë të rezultateve të projekteve të mëparshme zbatuar nga
Partnerët-Shqipëri dhe organizata të tjera lokale. Nga kjo analizë rezultoi që teknikat me pjesëmarrje
ishin përdorur vetëm për të hartuar strategjitë e ndryshme dhe nuk kishte iniciativa në nivel vendor për
të monitoruar zbatimin e tyre. Gjithashtu u konstatua që në nivel vendor nuk kishte kapacitete për të
monitoruar zbatimin e strategjive dhe programeve të tjera. Përzgjedhja e bashkive të Krujës dhe Durrësit
u mbështet në rezultatet e iniciativës “Unë mbështes qeverisjen e mirë”, zbatuar nga PSh gjatë fushatës
për zgjedhjet lokale 2007. Gjatë implementimit të kësaj iniciative, grupet e interesit kishin shprehur
vullnetin e tyre për të monitoruar zbatimin e strategjive lokale.
Qëllimi kryesor i projektit ishte të promovonte zbatimin e qeverisjes së mirë dhe t’a përmirësonte atë
duke e bërë më efektive, më të përgjegjshme dhe më transparente.
Risia e këtij projekti konsistoi në krijimin e kapaciteteve dhe ekspertizës lokale për të monitoruar
aktivitetin e përditshëm të bashkive përmes aplikimit të teknikave të reja me pjesëmarrje, si dhe duke
ndërtuar dhe fuqizuar rrjete të qëndrueshme në nivel vendor ndërmjet shoqërisë civile, komunitetit të
biznesit dhe qeverisë vendore.

OBJEKTIVAT DHE TREGUESIT E PERFORMANCES

TREGUESIT
E ARRITJEVE

Objektivi 1
Rritja e njohurive të organizatave të shoqërisë civile, pushtetit vendor dhe komunitetit të biznesit për të
monitoruar dhe vlerësuar shërbimet e ofruara nga njësitë e pushtetit vendor
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•

Fuqizimi i kapaciteteve të rreth 90 përfaqësuesve të shoqërisë civile dhe pushtetit
vendor në bashkitë Durrës dhe Krujë mbi mjetet dhe teknikat e monitorimit dhe
vlerësimit, qeverisjen me pjesëmarrje dhe advokasinë e lobimin në nivel vendor
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Objektivi 2
Krijimi i mekanizmave të përhershëm monitorues me përfshirjen e organizatave të shoqërisë civile,
qytetarëve, komunitetit të biznesit dhe medias

TREGUESIT
E ARRITJEVE

•
•
•
•
•

Vlerësimi i cilësisë së shërbimeve ofruar në bashkitë Durrës dhe Krujë, nga perspektiva
e qytetarëve të këtyre dy bashkive
Zhvillimi i studimit “Vlerësimi i cilësisë së shërbimeve në nivel vendor”
Shpërndarja e gjetjeve dhe bërja publike e tyre përmes publikimit të studimit në gjuhën
shqipe dhe angleze (tirazhi 400 kopje)
Njohja dhe diskutimi i gjetjeve të studimit në dy tryeza të rrumbullakta, mes 37
përfaqësuesve nga bashkitë dhe OJF-të lokale
Hartimi dhe shpërndarja e një manuali për menaxhimin e zyrës së informimit në
bashkitë Durrës dhe Krujë

TREGUESIT
E ARRITJEVE

Objektivi 3
Nxitja e angazhimit qytetar duke iu mundësuar organizatave të shoqërisë civile të bashkëveprojnë në
mënyrë më efektive dhe aktive me zyrtarët e qeverisjes vendore (të zgjedhur dhe staf administrativ)
•
•

Përfshirja e disa prej prioriteteve të evidentuara nga qytetarët, në hartimin e
buxhetit të bashkive Durrës dhe Krujë për vitin 2009
Përfshirja në planin e investimeve e projekteve që synonin përmirësimin e situatës së
shërbimeve, bazuar në gjetjet e studimit “Vlerësimi i cilësisë së shërbimeve në nivel
vendor”

TREGUESIT
E ARRITJEVE

Objektivi 4
Rritja e përgjegjshmërisë së qeverisjes vendore duke rritur transparencën e veprimeve dhe duke
zvogëluar mundësitë për praktikat korruptive
•
•

Përmirësimi i procedurave të punës në zyrën e informimit të qytetarëve në Bashkinë
Krujë
Reﬂektimi i nevojave të qytetarëve në planin e investimeve dhe ndryshimet në paketën
ﬁskale në Bashkinë Durrës, mbështetur në studimin e kryer dhe argumentat e pasqyruar
në të

TREGUESIT
E ARRITJEVE

Objektivi 5
Rritja e debatit rreth përmirësimit të performancës së punës së pushtetit vendor në Shqipëri përmes
fushatave të advokasisë
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•

Njohja dhe analizimi i nivelit të transparencës ndaj qytetarëve, si dhe mjeteve dhe
rrugëve të përdorura nga bashkitë Durrës dhe Krujë për këtë qëllim, në dy workshope
rajonale mes 44 përfaqësuesve të pushtetit vendor dhe shoqërisë civile

Raport Aktivitetesh
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Diskutimi i gjetjeve të studimit me përfaqësues të bashkive dhe shoqërisë civile në Durrës dhe Krujë

11

Raport Aktivitetesh

2009
TITULLI I
PROJEKTIT

KOHA E
ZBATIMIT

DONATORI

BUXHETI

Monitorimi
i Zgjedhjeve
Parlamentare 2009

Prill
Qershor 2009

Fondacioni i
Shoqërisë së Hapur
për Shqipërinë

22,000 $

VENDI I
ZBATIMIT
65 bashki dhe 114
komuna

Monitorimi i proceseve zgjedhore është e drejtë dhe detyrim që buron nga shumë konventa e ligje
ndërkombëtare, si dhe një garanci më shumë për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Gjatë këtyre 18
viteve, zgjedhjet në Shqipëri janë vëzhguar nga një numër i madh vëzhguesish vendorë, ku vlejnë për
t’u përmendur proceset e vëzhgimit të zgjedhjeve parlamentare 2005 dhe zgjedhjeve lokale 2007. Këto
zgjedhje u monitoruan nga Koalicioni i Vëzhguesve Vendorë me mbështetjen ﬁnanciare dhe teknike të
Partnerëve-Shqipëri si pjesë e programit Demokraci dhe Qeverisje në Shqipëri, i mbështetur ﬁnanciarisht
nga USAID.
Nisur nga eksperiencat e mësipërme, Partnerët-Shqipëri në partneritet me Koalicionin e Vëzhguesve
Vendorë organizoi dhe mbështeti përpjekjen për monitorimin e zgjedhjeve parlamentare të Qershorit
2009.
Projekti synonte monitorimin e Zgjedhjeve Parlamentare 2009 dhe rritjen e rolit të shoqërisë civile për
të realizuar një proces zgjedhor të lirë dhe të ndershëm. Këto ishin zgjedhjet e para të monitoruara nga
Koalicioni i Vëzhguesve Vendorë, jashtë kuadrit të mbështetjes përmes një programi ndihme të huaj
në vend. Monitorimi për herë të parë ishte një produkt tërësisht shqiptar, i koordinuar nga PartnerëtShqipëri.
Si pjesë e kësaj përpjekjeje u prezantua me sukses raportimi me SMS nga vëzhguesit në terren, regjistrimi
i tyre në një databazë dhe prodhimi i raporteve në kohë reale. Ideja dhe zgjedhja teknike e këtij raportimi
u dizenjua dhe menaxhua nga PSh si pjesë e inicitivës së përbashkët monitoruese me organizatat e
Koalicionit të Vëzhguesve Vendorë. Ky aspekt i monitorimit të zgjedhjeve u bë i mundur nëpërmjet
mbështetjes ﬁnanciare të Fondacionit të Shoqërisë së Hapur për Shqipërinë, SOROS.

OBJEKTIVAT DHE TREGUESIT E PERFORMANCES

TREGUESIT
E ARRITJEVE

Objektivi 1
Rekrutimi i një grupi vëzhguesish të përkushtuar për të monitoruar procesin zgjedhor, të udhëhequr
nga parimet e paanshmërisë dhe pavarësisë politike, objektivitetit, transparencës dhe përgjeshmërisë
duke respektuar të gjitha parimet e demokracisë
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•
•
•

Rekrutimi i 2,675 vëzhguesve nga të cilët 2,537 ishin afatshkurtër dhe 138 ishin
afatgjatë
Akreditimi nga Komisioni Qendror Zgjedhor i 2,300 vëzhguesve afatshkurtër dhe 138
afatgjatë
Ngritja e një baze të dhënash në nivel kombëtar me të gjitha informacionet e nevojshme
për vëzhguesit vendorë afatshkurtër dhe afatgjatë

Raport Aktivitetesh

2009

Objektivi 2
Forcimi i kapaciteteve të vëzhguesve vendorë për të bërë të mundur realizimin e një procesi vëzhgimi
profesional, të paanshëm politikisht, efektiv dhe në përputhje me kërkesat e kuadrit të ri ligjor

TREGUESIT
E ARRITJEVE

•
•

Pregatitja e manualit për raportimin me SMS në kohë reale dhe ngritja e kapaciteteve
të 50 trajnerëve, të cilët në vijim trajnuan grupet e vëzhguesve në 12 qarqet e vendit
Forcimi i kapaciteteve të vëzhguesve vendorë përmes 146 seancave intensive trajnimi
organizuar në të gjithë vendin mbi Kodin Zgjedhor të Republikës së Shqipërisë dhe
udhëzimet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në lidhje me procedurat e votimit,
numërimit dhe njoftimit të rezultateve, Kodin e Etikës dhe profesionalizmin gjatë
vëzhgimit, raportimin me SMS

Objektivi 3
Monitorimi i procesit dhe informimi në kohë reale mbi ecurinë e procesit zgjedhor në 12 qarqet e
vendit

TREGUESIT
E ARRITJEVE

•
•
•
•
•

Monitorimi i procesit zgjedhor në ditën e votimit në 2,143 qendra votimi dhe procesit
të numërimit në 66 VNV në 12 qarqe të vendit
Ngritja e Qendrës Operative të komunikimit me vëzhguesit vendorë dhe e përpunimit
të informacionit të dërguar nëpërmjet SMSve
Përpunimi i mbi 10,000 SMSve
Informimi në kohë realë mbi monitorimin e procesit përmes pesë konferencave për
shtyp ditën e zgjedhjeve
Informimi mbi procesin e numërimit, mbarëvajtjen dhe problematikën e tij përmes dy
konferencave për shtyp

TREGUESIT
E ARRITJEVE

Objektivi 4
Nxjerrja e një raporti alternativ nga Koalicioni i Vëzhguesve Vendorë

13

•
•

Një raport paraprak mbi Zgjedhjet Parlamentare 2009 hartuar dhe lëshuar ditën e
zgjedhjeve më 29 qershor 2009
Një raport përfundimtar mbi Zgjedhjet Parlamentare 2009 lëshuar më 4 shtator 2009

Raport Aktivitetesh

Puna në Qendrën Operative gjatë orëve të raportimit
nga vëzhguesit në terren

2009

Z. Bruce George, Kreu i Asamblesë Parlamentare të NATOs viziton Qendrën Operative
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Raport Aktivitetesh

2009
TITULLI I
PROJEKTIT
Fuqizimi i Rolit të
Gruas në Qeverisje

KOHA E
ZBATIMIT

DONATORI

BUXHETI

VENDI I
ZBATIMIT

Prill
Tetor 2009

OSBE me ﬁnancim
të Ambasadës së
Mbretërisë së Vendeve
të Ulta dhe Agjencisë
Suedeze për Zhvillim
Ndërkombëtar (SIDA)

32.658 €

Tiranë, Shkodër dhe
Vlorë

Pjesëmarrja e ulët e grave në politikë dhe vendim-marrje në të gjithë vendin është e lidhur ngushtë me
zhvillimin politik, social, kulturor dhe ekonomik të Shqipërisë. Disa nga pengesat kryesore që ndikojnë
në mungesën e pjesëmarrjes apo tërheqjen e grave shqiptare nga politika janë: konteksti kulturor,
steriotipizimi i politikës si një sferë e burrave, konteksti negativ rreth politikës shqiptare, përgjegjësitë
familjare, mungesa e përkrahjes sociale, mungesa e mbështetjes ﬁnanciare, mungesa e mbështetjes
nga anëtarët e familjes, mungesa e mbështetjes nga drejtuesit e partisë që përfaqësojnë dhe politikat
jofavorizuese madje shpeshherë penguese në strukturat e organizimit politik të mbarë spektrit në nivel
vendor dhe qendor.
Qëllimi i këtij projekti ishte fuqizimi dhe mbështetja e grave aktive në politikë, shoqëri civile, administratë
publike dhe biznes për forcimin e aftësive të tyre drejtuese dhe rritjen e rolit të tyre në vendim-marrjen
vendore e qendrore. Projekti i implementuar nga Partnerët- Shqipëri është pjesë e programit trevjecar
“Rritja e Rolit të Grave në Qeverisje” inicuar nga OSBE me mbështetjen e SIDA-s dhe Ambasadës së
Mbretërisë së Vendeve të Ulta.

Pjesëmarrëset duke hartuar strategjitë e tyre të punës në publik
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Raport Aktivitetesh

2009
OBJEKTIVAT DHE TREGUESIT E PERFORMANCES

Objektivi 1
Rritja e kapaciteteve të grave aktive në fushën e politikës, shoqërisë civile, administratës publike dhe
komunitetit të biznesit për të krijuar koalicione, promovuar dhe advokuar për pjesëmarrjen e grave në
vendim-marrje në politikë-bërjen në nivel vendor e qendror

TREGUESIT
E ARRITJEVE

•

•
•

Identiﬁkimi i rreth 43 vajzave dhe grave përfaqësuese të partive politike, shoqërisë
civile, administratës publike dhe komunitetit të biznesit përzgjedhur përmes një procesi
të hapur aplikimi dhe takimeve me partitë politike të të gjithë spektrit (PS, PD, PBDNJ,
PR, PDS, PSD, LSI, PAD)
Fuqizimi i kapaciteteve të tyre në advokim dhe hartimin e mesazheve efektive, përmes
tre programeve rajonale trajnimi organizuar në qytetin e Tiranës, Shkodrës dhe Vlorës
Fuqizimi i kapaciteteve të tyre për promovimin e rolit të gruas në qeverisje dhe aftësimi
i tyre në të folurin në publik dhe marrëdhëniet me median përmes tre programeve
rajonale trajnimi organizuar në qytetin e Tiranës, Shkodrës dhe Vlorës

Objektivi 2
Rritja e kapaciteteve të vajzave dhe grave kandidate në zgjedhjet e Qershorit 2009 mbi mobilizimin e
zgjedhësve dhe organizimin e fushatave elektorale efektive

TREGUESIT
E ARRITJEVE

•

•

Aftësimi i 16 vajzave e grave kandidate dhe përfaqësuese të partive të ndryshme
politike mbi mobilizimin e zgjedhësve në fushatë elektorale, përdorimin e mjeteve
dhe metodave inovative për fushata elektorale sa më eﬁkase, përmes një programi
intensiv trajnimi
Fuqizimi i aftësive personale, aftësive vendim-marrëse dhe drejtuese të 16 vajzave e
grave kandidate dhe përfaqësuese të partive të ndryshme politike, përmes asistencës
individuale dhe në grup me ekspertë ndërkombëtarë e lokalë të çështjeve gjinore dhe
rolit të gruas në politikëbërje.

Presidenti i Republikës Z. Bamir Topi ndan çertiﬁkatat pjesëmarrëseve në program
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Raport Aktivitetesh

2009
TITULLI I
PROJEKTIT

Rritja e
Vizibilitetit të
Gruas dhe Rolit
të Saj në VendimMarrjen Vendore e
Qendrore

KOHA E
ZBATIMIT

Nëntor 2009
Maj 2010

DONATORI

OSBE me ﬁnancim
të Ambasadës
së Mbretërisë së
Vendeve të Ulta dhe
Agjencisë Suedeze
për Zhvillim
Ndërkombëtar
(SIDA)

BUXHETI

VENDI I
ZBATIMIT

23.910 €

Rajonet Fier, Vlorë,
Gjirokastër dhe
Berat, përkatësisht
bashkitë Lushnje,
Fier, Urë Vajgurore,
Berat, Kuçovë,
Rroskovec, Patos,
Vlorë, Orikum,
Ballsh, Tepelenë,
Gjirokastër dhe
Sarandë

Megjithë fushatat e ndërgjegjësimit, lobimin në të gjitha nivelet, si dhe ndryshimin e kodit zgjedhor për
një përfshirje më të madhe të grave në nivelet e larta të përfaqësimit, ky përfaqësim mbetet ende në nivele
të ulta. Kjo konstatohet si në institucionet e qeverisjes qendrore ashtu dhe vendore, si në administratën
publike ashtu edhe në sektorin e biznesit, qarqet akademike etj.
Ky përfaqësim i ulët nevojitet të adresohet nga vetë vajzat dhe gratë në komunitetet në të cilat ato jetojnë
dhe në strukturat partiake e qeverisëse në nivel vendor me qëllim ndryshimin e gjëndjes dhe balancimin
e përfshirjes dhe përfaqësimit në qeverisje.
Partnerët-Shqipëri ndër vite ka implementuar një sërë programesh me fokus fuqizimin e gruas dhe të
rolit të saj në shoqëri si: Programi Liderishipi i Gruas, programe trajnimesh dhe asistencë teknike për
organizata që punojnë për të drejtat e grave dhe barazinë gjinore, etj.
Në vijim të punës në këtë sektor, Partnerët-Shqipëri që prej Nëntorit 2009, në kuadër të programit të
OSBE “Rritja e Rolit të Grave në Qeverisje” nisi implementimin e projektit “Rritja e Vizibilitetit të Gruas
dhe Rolit të Saj në Vendim-Marrjen Vendore e Qendrore”.
Projekti synon përmirësimin e imazhit të gruas dhe rritjen e përfaqësimit të saj në nivel vendor,
ndërgjegjësimin dhe inkurajimin e autoriteteve lokale për të adresuar nevojat e tyre si dhe fuqizimin e
rrjeteve të grave me qëllim promovimin e rolit dhe përfshirjen e tyre në qeverisje.
Projekti zbatohet në 4 rajone të Shqipërisë, përkatësisht në Berat, Fier, Vlorë e Gjirokastër, duke përfshirë
12 Bashkitë kryesore në këto rajone. Organizimi dhe moderimi i 9 forumeve rajonale në advokasi dhe
lidership, zhvillimi i 12 programeve të trajnimit mbi integrimin gjinor dhe të drejtat e gruas si dhe organizimi
i 24 takimeve me komunitetin në qytetet Lushnje, Fier, Urë Vajgurore, Berat, Kucovë, Rroskovec, Patos,
Vlorë, Orikum, Ballsh, Tepelenë, Gjirokastër dhe Sarandë, për të diskutuar mbi shërbimet publike parë
nga një perspektivë gjinore, janë aktivitetet kryesore në kuadër të këtij projekti.
Gjatë Dhjetorit 2009, PSh organizoi tetë Forume Rajonale “Lidershipi i Gruas dhe Advokasia” në qytetet
Fier, Vlorë, Sarandë, Tepelenë, Gjirokastër, Përmet, Berat dhe Kucovë me pjesëmarrjen e rreth 140
grave përfaqësuese të administratës publike në nivel vendor, partive politike, shoqërisë civile, qarqeve
akademike, medias dhe biznesit.
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Raport Aktivitetesh

2009
TITULLI I
PROJEKTIT
Ndërtimi i
kapaciteteve të
organizatave të
shoqërisë civile
për promovimin
e konsultimeve
me pjesëmarrje
në proceset e
formulimit të
politikave

KOHA E
ZBATIMIT

Nëntor 2009
Gusht 2010

DONATORI

Balkan Trust for
Democracy

BUXHETI

VENDI I
ZBATIMIT

24.900 $

Në nivel kombëtar

Si shumë vende në tranzicion, Shqipëria përballet me një nevojë urgjente për të zhvilluar dhe forcuar
sisteme dhe praktika të përshtatshme për të nxitur pjesëmarrjen publike dhe procesin e konsultimit në
mënyrë që të përmirësohet cilësia e politikave të hartuara.
Procesi i formulimit të politikave në Shqipëri është i ndarë midis ministrive të linjës dhe institucioneve
publike. Eksperienca e deritanishme ka treguar se as ministritë dhe as institucionet e tjera publike nuk i
kanë kapacitetet e mjaftueshme për të kryer konsultime publike të qëndrueshme e mbi baza të rregullta
me shoqërinë civile dhe grupet e interesit. Nga ana tjetër, organizatat e shoqërisë civile kanë nevojë për
të zhvilluar më tej kapacitetet e tyre advokuese, bashkëpunuese dhe monitoruese, për t’u kthyer në një
faktor të rëndësishëm gjatë proceseve të hartimit të politikave që efektojnë grupet për të cilat ato punojnë.
Kjo shpesh herë ka ndikuar në cilësinë e dokumentave politikë dhe projekt-ligjeve të miratuara si dhe në
zbatimin e tyre në nivel vendor e qendor.
Qëllimi kryesor i projektit është të rrisë kapacitetin e organizatave të shoqërisë civile për t’u angazhuar
dhe për të marrë pjesë më efektivisht në proceset e konsultimit të politikave, strategjive, si dhe për të
përhapur praktikat më të mira përmes zhvillimit të aftësive advokuese dhe monitoruese.
Projekti do të zgjasë dhjetë muaj dhe do të përfshijë përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile nga
Veriu, Jugu dhe Shqipëria e Mesme, si dhe përfaqësues të administratës publike nga Ministria e Arsimit
dhe Shkencës, Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta si dhe Ministria e Mjedisit,
Pyjeve dhe Administrimit të Ujrave.
Përfaqësuesit e shoqërisë civile do të trajnohen si të advokojnë e të marrin pjesë në hartimin e politikave
si dhe në hartimin dhe amendimin e ligjeve përkatëse që janë në axhendën e këtyre ministrive përgjatë
vitit 2010, ndërsa përfaqësuesit e ministrive përkatëse do të trajnohen si të përfshijnë shoqërinë civile në
proceset konsultative me pjesëmarrje. Në fazën e parë të implementimit të projektit, Partnerët-Shqipëri
ka organizuar takime paraprake me përfaqësues të ministrive dhe përfaqësues të grupeve të shoqërisë
civile në rrethe të ndryshme të vendit, për të lehtësuar dialogun dhe vendosur urat e komunikimit dhe
zbatimit të projektit.
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Raport Aktivitetesh

2009
TITULLI I
PROJEKTIT

Monitorimi i
performancës së
Qendrës Kombëtare
të Regjistrimit të
Biznesit

KOHA E
ZBATIMIT

Tetor 2009
Mars 2010

DONATORI

Programi Prag
i Koorporatës
së Sﬁdës së
Mijëvjeçarit për
Shqipërinë II,
USAID

BUXHETI

VENDI I
ZBATIMIT

1.033.048 Lekë

QKR zyra kryesore
dhe sportelet në
bashkitë Tiranë,
Durrës, Vlorë, Fier,
Elbasan, Pogradec,
Gjirokastër, Sarandë,
Lushnje, Berat,
Kavajë, Krujë, Lezhë
dhe Shkodër

Një nga iniciativat kryesore të ndërmarra nga Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës (METE)
ishte reforma për procedurat e regjistrimit të biznesit, duke reduktuar koston në 100 lekë dhe kohën e
nevojshme për të regjistruar një biznes të ri në një ditë, e kombinuar me të gjitha hapat e regjistrimit - duke
përfshirë dhe regjistrimin tatimor - në një procedurë të vetme. Kjo reformë ishte një hap i rëndësishëm në
qëllimin e përgjithshëm të qeverisë për të përmirësuar klimën e biznesit në Shqipëri.
Qendra Kombëtare e Regjistrimit ﬁlloi veprimtarinë e saj në 3 Shtator 2007 dhe përveç zyrës kryesore në
Tiranë ajo ka 29 sportele në bashkitë e mëposhtme: Tiranë, Durrës, Elbasan, Vlorë, Korçë, Shkodër, Fier,
Gjirokastër, Krujë, Rrëshen, Berat, Bulqizë, Kavajë, Lushnje, Pogradec, Çorovodë, Librazhd, Burrel,
Bajram Curri, Gramsh, Peshkopi, Tepelenë, Laç, Lezhë, Ersekë, Përmet, Pukë, Sarandë, Kukës si dhe
pranë Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë në Tiranë dhe Durrës. Sportelet e QKR-së në rrethe kanë bërë
të mundur që biznesi të përfundojë të gjithë procedurat e regjistrimit në nivel vendor.
Qëllimi i këtij projekti është që të vlerësojë shërbimet e QKRsë për qëndrueshmëri, cilësi, profesionalizëm,
transparencë, drejtësi dhe efektivitet. Partnerët-Shqipëri ka realizuar një studim të ngjashëm në ShkurtShtator 2008 të mbështetur nga Programi Prag i Koorporatës së Sﬁdës së Mijëvjeçarit për Shqipërinë II,
USAID, për vlerësimin e shërbimit të QKRsë një vit pas hapjes dhe funksionimit të sporteleve të para.
Disa nga fushat në të cilat fokusohet zhvillimi i këtij projekti janë:
• Mbledhja e të dhënave mbi punën e QKRsë, duke mundësuar njohjen e eksperiencës së klientëve të
saj si dhe perceptimin që kanë klientët për QKRnë
• Vlerësimi i bashkëveprimit të QKRsë me agjencitë e tjera qeveritare me interes të rëndësishëm për
komunitetin e biznesit në Shqipëri, të tilla si Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Inspektorati i Punës,
etj.
• Monitorimi i performancës dhe formulimi i rekomandimeve konkrete për përmirësimin e shërbimeve
të QKRsë.
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Raport Aktivitetesh

2009
AKTIVITETI
Organizimi logjistik
dhe lehtësimi i
dy trajnimeve
për gazetarë
investigativë

KOHA E
ZBATIMIT

DONATORI

BUXHETI

Dhjetor 2009

Programi i
Shtetit Ligjor
për Shqipërinë,
USAID nëpërmjet
DPK Consulting

2.700 $

VENDI I
ZBATIMIT
Shkodër
Vlorë

Gazetaria investigative është një fushë e re e gazetarisë në Shqipëri e cila po ﬁton interes çdo ditë e më
shumë. Në Shqipëri numri i gazetarëve që punojnë në këtë fushë është i vogël, në të njëjtën kohë dhe
njohuritë e gazetarëve mbi këtë fushë në përgjithësi janë të ulta.
Në Dhjetor 2009, Partnerët-Shqipëri u kontraktua nga Programi i Shtetit Ligjor për Shqipërinë për
organizimin logjistik dhe lehtësimin e dy trajnimeve dy-ditore në “Gazetari Investigative” për gazetarë të
rajoneve të Shkodrës dhe Vlorës.
Pjesëmarrësit ishin 51 gazetarë të medias lokale elektronike dhe të shkruar si dhe korrespondentë të
mediave kombëtare në këto rajone. Trajnimet synuan rritjen e kapaciteteve të pjesëmarrësve duke u
ofruar atyre instrumente dhe teknika të reja të gazetarisë investigative si një mjet efektiv i monitorimit
dhe angazhimit qytetar kundër korrupsionit.
Programet u ofruan nga një ekspert i njohur kroat, me një eksperiencë 30 vjecare si gazetar dhe i autorizuar
si trajner i gazetarisë investigative dhe konsulent i medias në shkallë ndërkombëtare. PSh lehtësoi
trajnimet duke përdorur një metodologji me pjesëmarrje që mundësoi gazetarët të ndanin eksperiencat në
fushën e gazetarisë investigative dhe të diskutonin mbi raste reale të praktikave korruptive të raportuara
nga media lokale.
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2009

AKTIVITETE TE TJERA NE NIVEL KOMBETAR DHE
RAJONAL
FUQIZIMI I KAPACITETIT TË SHOQËRISË CIVILE NË GJEORGJI
PËR MONITORIMIN E PERFORMANCËS SË QEVERISË
Aktualisht shumica e organizatave të shoqërisë civile në Gjeorgji e shohin veten të anashkaluar nga
procesi i reformave, sepse autoritetet shpesh i akuzojnë ato për anësi dhe mungesë profesionalizmi.
Hulumtimet tregojnë se shumica dërrmuese e organizatave të shoqërisë civile nuk kanë kapacitete të
mjaftueshme për të arritur që zëri i tyre të dëgjohet dhe për të ndikuar në proceset reformuese. Përpjekjet
e deritanishme për monitorimin qytetar kanë hasur pengesa në Gjeorgji.
Shumë OJQ kanë hasur në rezistencë të hapur ose pasive nga autoritetet qeveritare të të gjitha niveleve,
veçanërisht në lidhje me kërkesat për informacion publik. Megjithatë, edhe vetë OJQtë duken tepër të
sigurta mbi informacionin e marrë nga burime zyrtare, në vend që të jenë novatorë në qasjet e tyre për të
veriﬁkuar informacionin me mjete të tjera, veçanërisht duke përfshirë komunitetet në nivel vendor.
Për t’u ardhur në ndihmë organizatave në Gjeorgji për të kaluar këto vështirësi, Partnerët-Shqipëri në
bashkëpunim me Partnerët për Ndryshim Demokratik dhe Partnerët Gjeorgji ndërmorri një projekt që
synonte rritjen e njohurive dhe kuptueshmërisë mbi natyrën dhe mjetet e aktiviteteve të monitorimit
qytetar; njohjen e rëndësisë së tyre për zhvillimin e shoqërisë civile në përgjithësi dhe për zgjidhjen e
problemeve të grupeve të ndryshme të interesit në veçanti.
Partnerët-Shqipëri kreu një vlerësim nevojash të sektorit të shoqërisë civile në Gjeorgji, rreth teknikave
të pjesëmarrjes qytetare për të monitoruar dhe vlerësuar performancën e qeverisë. Bazuar në nevojat
e identiﬁkuara dhe interesin e shprehur nga organizatat e shoqërisë civile, Partnerët-Shqipëri ofroi në
Qershor 2009 dy trajnime dy ditore në lidhje me teknikat në fjalë. Trajnimet u zhvilluan në Bakurani për
një grup prej 15 organizatash nga Gjeorgjia perëndimore dhe në Mckheta për 13 organizata nga Gjeorgjia
lindore.
Gjatë trajnimit pjesëmarrësit u prezantuan me konceptin e pjesëmarrjes qytetare në monitorimin dhe
vlerësimin e qeverisjes dhe disa mjete praktike dhe teknika për t’u përdorur nga qytetarët dhe OJQtë për
të qenë më pjesëmarrës në politikat vendim-marrëse, në advokaci dhe në monitorimin e performancës së
qeverisë. Trajnimi u fokusua në teknikat me pjesëmarrje dhe ato monitoruese si komisionet këshillimore
qytetare, karta raportuese e qytetarit dhe buxhetimi me pjesëmarrje, me qëllim pajisjen e organizatave
pjesëmarrëse me aftësitë e duhura për të adresuar nevojat e komunitetit dhe se si t’i përdorin këto mjete
në mënyrë efektive duke iu përshtatur nevojave dhe situatave speciﬁke.

STRATEGJIA MJEDISORE E BASHKISË RUBIK
Gjatë vitit 2009 Partnerët-Shqipëri lehtësoi procesin e hartimit të strategjisë mjedisore të bashkisë së
Rubikut, në partneritet me Bordin Shqiptar Rajonal të Mjedisit dhe bashkinë e Rubikut. Hartimi i Strategjisë
u zhvillua nëpërmjet një procesi me pjesëmarrje të gjerë dhe organizimit të një sërë workshopeve në të
cilat u përfshinë Kryetari i Bashkisë, staﬁ bashkiak, organizata të shoqërisë civile, intelektualë, të rinj,
mësues dhe përfaqësues të institucioneve të tjera publike.

RRITJA E KAPACITETEVE TË DREJTUESVE TË RINJ TË QENDRAVE RINORE
TË KUCOVËS E CËRRIKUT
Sipas një marrëveshje bashkëpunimi me Save the Children Shqipëri, ekipi i trajnerëve të PartnerëveShqipëri ofroi gjatë periudhës Prill-Maj 2009, dy programe trajnimi në “Trajnim për Trajnerë” dhe
“Manaxhimi i Ciklit të Projektit” për 35 të rinj aktivistë të qendrave rinore në Cërrik dhe Kuçovë, një
iniciativë e programit të Save the Children për mbrojtjen e fëmijëve. Qëllimi i programeve të trajnimit
ishte ndërtimi i kapaciteteve të këtyre të rinjve duke i pajisur me informacionin, njohuritë dhe aftësitë e
duhura në çështjet e trajtuara.

21

Raport Aktivitetesh

2009

FUQIZIMI I KAPACITETEVE LOKALE NË VLORË PËR NGRITJE FONDESH
DHE HARTIM PROJEKT PROPOZIMESH
Në Nëntor 2009, staﬁ i Partnerëve-Shqipëri dizenjoi dhe organizoi një program trajnimi për 20 përfaqësues
të organizatave të shoqërisë civile dhe pushtetit vendor mbi ngritjen e fondeve dhe hartimin e projekt
propozimeve në bashkinë e Vlorës. Në kushtet e futjes në një sërë skemash të reja ﬁnancimi si në nivel
ndërkombëtar, por edhe nga programe të pushtetit vendor për shoqërinë civile, pushteti vendor po punon
për forcimin e kapaciteteve lokale me qëllim hartimin e projekteve të mira konkururese dhe të një
menaxhimi sa më efektiv të fondeve.

TE RINJTË NË VENDIM-MARRJE
Në kuadër të forcimit të kapaciteteve të lidershipit rinor, Partnerët-Shqipëri asistoi Qendrën Rinore
“Epoka e Re”në qytetin e Fierit, nëpërmjet një programi trajnimi për rreth 50 përfaqësues të Parlamentit
Rinor dhe Qeverisë së Nxënësve për mobilizimin e tyre në proceset vendim-marrëse.

FUQIZIMI I KANDIDATEVE PËR ZGJEDHJET 2009 NË QARKUN E
ELBASANIT
Partnerët-Shqipëri, në mbështetje të një projekti implementuar prej Forumit të Pavarur të Gruas Elbasan
organizoi dy programe trajnimi mbi “Rolin e Gruas në Politikë”, në prag të zgjedhjeve parlamentare
2009. Rreth 20 gra dhe vajza, përfaqësuese të forcave të ndryshme politike, përfaqësuese të këshillit
bashkiak Elbasan dhe të këshillave të komunave përreth, u trajnuan mbi rolin e tyre në proceset vendimmarrëse, organizimin e fushatave elektorale, debatin publik, aftësi të komunikimit efektiv, etj.

AVANCIMI I PËRKATËSISË GJINORE SI PJESË E POLITIKAVE LOKALE DHE
QENDRORE
Staﬁ i Partnerëve-Shqipëri ka ofruar programe trajnimi dhe ekspertizë në çështje të buxhetimit në
këndvështrimin gjinor, barazisë gjinore në kuadër të integrimit në Bashkimin Europian, përkatësisë
gjinore si pjesë e politikave lokale, për përfaqësues të administratës publike, pushtetit vendor, mësues
dhe nxënës të shkollave të mesme.
Disa nga këto programe përfshijnë:
- Hartimi i kapitullit “Përkatësia gjinore dhe zhvillimi i karrierës” në librin e Përkatësisë Gjinore për
mësues dhe nxënës të shkollave të mesme, në bashkëpunim me Qendrën Aleanca Gjinore për Zhvillim,
ﬁnancuar nga Agjencia Spanjolle për Zhvillim e Bashkëpunim Ndërkombëtar.
- Program trajnimi për mësuesit e shkollave të mesme të rajonit të Shkodrës, si pjesë e programeve
jashtë kurrikulare për shkollat e mesme në Shqipëri, pas botimit të librit të Përkatësisë Gjinore.
- Trajnim për përfaqësues të Bashkisë së Elbasanit në “Buxhetimi në këndvështrimin gjinor”, në kuadër
të Projektit të UNIFEM-it “Si të përmirësojmë procesin e monitorimit të politikave dhe buxhetit nga
perspektiva gjinore”.
- Programe trajnimi në “Bazat e Përkatësisë Gjinore për Pushtetin Vendor” në disa bashki të vendit, në
kuadër të projektit austriak Barazia në Qeverisje (Equity in Governance). Këto trajnime synonin rritjen
e aftësive dhe kapaciteteve të bashkive shqiptare në përgatitjen e planeve dhe zbatimin e politikave që
nxisin barazinë gjinore.
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