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Kjo strategji kombëtare dhe plani i saj i veprimit u përgatitën në emër të Qeverisë së Shqipërisë 

nga Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë dhe ministritë e linjës, në konsultim me 

përfaqësues(e) të organizatave të shoqërisë civile, si dhe të organizatave kombëtare dhe 

ndërkombëtare që punojnë për arritjen e barazisë gjinore, reduktimin e dhunës me bazë gjinore e 

dhunës në familje, në Shqipëri.    

 

Hartimi i Strategjisë Kombëtare të Barazisë Gjinore dhe Planit të Veprimit 2016-2020 u hartua  

me mbështetjen teknike e financiare të OKB-së (UNDP dhe UN Women), përmes fondeve të 

Qeverisë Suedeze.  
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HYRJE 
 

Strategjia Kombëtare për Barazinë Gjinore (SKBGJ) 2016-20201 dhe Plani i saj i Veprimit, 

hartuar nga Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë me kontributin e Grupit Ndërinstitucional 

të Punës2, përfaqësuesve të organizatave të shoqërisë civile e organizatave ndërkombëtare që 

fokusohen në çështjet e barazisë gjinore dhe kundër dhunës me bazë gjinore e dhunës në familje 

në Shqipëri3, si dhe me mbështetjen e eksperteve të fushës, është konceptuar si një udhërrëfyes 

drejt një shoqërie të mundësive të barabarta e pa dhunë, në të cilën: nevojat e grave dhe burrave 

merren në konsideratë dhe trajtohen në mënyrë të barabartë;; gratë respektohen, mbrohen, nxiten 

e mbështeten për të ecur përpara njëlloj si dhe burrat; vajzat e djemtë, rriten të lumtur e të gëzuar 

mes parimeve të barazisë e mosdiskriminimit;  -pra një shoqëri, që ka në bazë një familje të 

shëndoshë, komunitet mbështetës dhe institucione të konsoliduara, që zbatojnë legjislacionin dhe 

detyrimet e tyre me përgjegjshmëri. 

 

Arritja e barazisë gjinore dhe reduktimi i dhunës me bazë gjinore e dhunës në familje tashmë 

artikulohen qartësisht mes prioriteteve dhe drejtimeve kryesore për zhvillim, në një tërësi 

dokumentash e programesh kombëtare, duke u konsideruar si kushte drejt një zhvillimi të 

qendrueshëm. Strategjia Kombëtare për Barazinë Gjinore 2016-2020, e treta e këtij lloji në 

Shqipëri, mbështetet në objektivat e programit të Qeverisë së Shqipërisë për barazinë gjinore dhe 

luftën kundër dhunës me bazë gjinore e dhunës në familje, kuadrin ligjor kombëtar, si dhe 

detyrimet ndërkombëtare që rrjedhin nga konventat dhe marrëveshjet e ratifikuara në këtë fushë, 

duke i kushtuar kujdes të veçantë sigurimit të përputhshmërisë me politikat e Bashkimit 

Evropian në kuadër të proçesit të integrimit. Qëllimet strategjike, objektivat specifike dhe 

veprimet e propozuara bazohen gjithashtu edhe në rekomandimet e evidentuara gjatë rishikimit 

të zbatimit të Strategjisë Kombëtare të Barazisë Gjinore, Reduktimit të Dhunës me Bazë Gjinore 

e Dhunës në Familje (SKBGJ-DHBGJ&DHF) 2011-20154.   

 

Hartimi dhe zbatimi i dy strategjive të mëparshme5 kanë evidentuar një angazhim dhe përfshirje 

gjithnjë e më në rritje të Qeverisë së Shqipërisë, në adresimin e këtyre çështjeve. Progres është 

shënuar veçanërisht në integrimin e barazisë gjinore në politikat publike, si dhe në përmirësimin 

e kuadrit ligjor për mbrojtjen e grave dhe vajzave nga abuzimi dhe dhuna. Duke u mbështetur në 

këto themele të forta, përpjekjet për të avancuar drejt barazisë gjinore dhe tolerancës zero kundër 

dhunës me bazë gjinore e dhunës në familje, do të synojnë përmirësimin e mëtejshëm të 

                                                 
1 Këtu e në vijim SKBGJ 2016-2020 
2 Sipas Urdhërit të Kryeministrit nr. 15 datë 21.01.2016 “Për ngritjen dhe funksionimin e grupit ndër-institucional të 

punës për hartimin e dokumentit strategjik për çështjet e barazisë gjinore 2016 - 2020”  
3 Lista e organizatave kombëtare dhe ndërkombëtare të konsultura gjatë proçesit të hartimit të strategjisë dhe planit 

të saj të veprimit paraqiten bashkëlidhur këtij dokumenti.  
4 Proçesi i rishikimit të zbatimit të SKBGJ-DHBGJ&DHF 2011-2015 dhe planit të saj të veprimit, u konceptua si 

fazë përgatitore për shkrimin e SKBGJ 2016-2020 dhe u realizua me kërkesë të MMSR dhe mbështetje të PNUD, 

gjatë fundit të vitit 2015. Të gjitha gjetjet dhe rekomandimet pasqyrohen në një raport të hollësishëm të përgatitur 

nga ekspertet kombëtare të angazhuara për këtë qëllim. Për më shumë detaje ju lutemi referohuni tek “Raport 

vlerësimi: Zbatimi i Strategjisë Kombëtare për Barazinë Gjinore, Reduktimin e Dhunës me Bazë Gjinore dhe 

Dhunës në Familje 2011-2015 dhe Planit të saj të Veprimit”, përgatitur nga A. Plaku, M.Kocaqi, mbështetur nga 

PNUD, tetor 2015   
5 Konkretisht Strategjisë Kombëtare për Barazinë Gjinore dhe kundër Dhunës në Familje 2007 – 2010 dhe Planit të 

saj të Veprimit, si dhe Strategjisë Kombëtare për Barazinë Gjinore, Reduktimin e Dhunës me Bazë Gjinore dhe 

Dhunës në Familje 2011 – 2015 dhe Planit të saj të Veprimit 
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bashkërendimit me partnerët qeveritarë dhe aktorë të tjerë të interesuar, vënien në dispozicion të 

burimeve njerëzore e financiare për sigurimin e shërbimeve të mjaftueshme e të aksesueshme, si 

dhe ngritjen e mekanizmave monitorues efektivë e të qendrueshëm. Eksperienca dhe hapat e 

hedhur ndër vite së bashku me gjetjet nga hulumtimet e kryera, qëndrojnë në themel të qëllimeve 

kryesore të kësaj strategjie.  

 

Jetojmë në një shoqëri, ku pavarësisht ndryshimeve pozitive e progresit të arritur, sjelljet 

steriotipike paragjykuese dhe modelet që nxisin veprime të dhunshme e diskriminuese, nuk 

mungojnë në përditshmërinë tonë. Ndaj dhe hapat e planifikuara për t’u zbatuar për pesë vjeçarin 

në vijim, tërheqin vëmendjen drejt harmonizimit të mëtejshëm të legjislacionit kombëtar me atë 

ndërkombëtar; garantimin e trajtimit të barabartë e pa diskrimimin të të gjithë individëve në 

shoqëri; marrjen në konsideratë dhe trajtimin me prioritet të nevojave të grupeve vulnerabël 

(sidomos të grave kryefamiljare, grave të dhunuara, grave me aftësi të kufizura, vajzave-nëna, 

grave rome dhe egjiptjane, grave të moshuara, grave LBT); zgjerimin e gamës së shërbimeve të 

ofruara dhe përmirësimin e efektivitetit të tyre në përputhje me standartet e kërkuara; sigurimin e 

mbrojtjes së menjëhershme dhe trajtimit afatgjatë të të gjithë antarëve në familje të dëmtuar nga 

dhuna e ushtruar; përgatitjen e një gjenerate të re me një mendësi të hapur, pa paragjykime e 

steriotipe gjinore, si dhe tërësisht kundër dhunës me bazë gjinore e dhunës në familje.  

 

Metodologjia e përdorur për hartimin e SKBGJ 2016-2020, si dhe struktura e dokumentit dhe 

planit të veprimit janë në përputhje me Urdhërin nr 183, datë 23.06.2014 të Kryeministrit “Për 

përgatitjen dhe hartimin e Strategjisë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim (SKZHI) 2014-

2020” si dhe me dokumentet e tjera strategjike sektoriale 2013-2020 në kuadër të SKZHI-së.   

 

Parimet kryesore që udhëheqin këtë strategji janë: 

 Barazia gjinore, kusht për një shoqëri të drejtë e socio-ekonomikisht të zhvilluar  - 

njohja dhe respektimi i barazisë gjinore; përmirësimi i statusit social, ekonomik dhe 

shëndetësor i grave dhe sidomos i grave që pësojnë diskriminim të shumëfishtë6; 

edukimi, përparimi dhe angazhimi politik i tyre duke iu ofruar mundësi të barabarta 

njëlloj si dhe djemve e burrave, janë parakushte për zhvillimin e gjithanshëm të vendit.  

 Ndjeshmëri dhe trajtim i barabartë ndaj nevojave të veçanta të të dyja gjinive – vajzat/ 

gratë dhe  djemtë/burrat kanë nevoja të ndryshme dhe përballen me forma të ndryshme të 

dhunës e diskriminimit. Prandaj dhe veprimet e parashikuara duhet të ofrojnë mundësi 

për trajtimin në përshtatje me këto nevoja dhe përvoja – barazia nuk duhet ngatëruar me 

njëtrajtshmërinë: jemi të ndryshëm, por duhet të jemi të barabartë, jo të ngjashëm. 

 Njohja, vlerësimi dhe respektimi i diversitetit - ndërmjet vajzave dhe grave, djemve dhe 

burrave, për sa i përket moshës, aftësisë, orientimit seksual, identitetit gjinor, origjinës 

etnike dhe shoqërore, praktikave fetare dhe zgjedhjeve jetësore. 

 Tolerancë zero kundrejt dhunës ndaj grave e dhunës në familje - mbrojtja e jetës, 

dinjitetit dhe integritetit njerëzor, është parakusht për zhvillimin e një vendi: çdo formë 

dhune është sulm mbi dinjitetin njerëzor dhe shkelje e të drejtave të njeriut, ndaj nuk 

duhet të tolerohet. 

 Koordinimi dhe bashkëpunimi ndër-institucional – nisur nga karakteristikat dhe natyra 

ndërsektoriale e çështjeve që përbëjnë shtyllat e kësaj strategjie, institucionet shtetërore, 

                                                 
6 Kupto gra dhe vajza me aftësi të kufizuara, rome, egjiptjane, të moshuara, emigrante, vajzat-nëna, LBT, etj 
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organizatat e shoqërisë civile, media, sektori privat, institucionet fetare, organizatat 

ndërkombëtare si dhe të gjithë aktorët dhe partnerët e interesuar, duhet të punojnë së 

bashku duke koordinuar veprimet për të adresuar sa më efektivisht pabarazitë dhe 

padrejtësitë me bazë gjinore për gratë/vajzat dhe burrat/djemtë.  
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SITUATA AKTUALE 
 

Përpjekjet e Qeverisë së Shqipërisë në drejtim të arritjes së barazisë gjinore dhe reduktimit të 

dhunës me bazë gjinore e dhunës në familje, e kanë përmirësuar ndjeshëm situatën në vend dhe 

qëndrimet/perceptimet në lidhje me këto çështje. Kuadri ligjor për nxitjen e zhvillimit të 

mëtejshëm të barazisë gjinore dhe garantimin e gëzimit të të drejtave të njeriut të të gjithë 

shtetasve shqiptarë, pavarësisht nga gjinia, gjithashtu është përmirësuar ndjeshëm, sidomos gjatë 

zbatimit të SKBGJ-DHBGJ&DHF 2011-2015 dhe Planit të saj të Veprimit. 

 

Në qeverinë e krijuar pas zgjedhjeve të përgjithshme të vitit 2013, përfaqësimi  i grave është 

rritur në mënyrë të konsiderueshme, me 8 Ministre (ose 42%) dhe 10 Zëvendësministre (ose 

34.4%). Përqindja e grave në Parlament është rritur nga 18% në 22.9% në vitin 2015 (32 gra nga 

140 deputetë gjithsej)7. Ende nuk është plotësuar objektivi i rritjes së pjesëmarrjes së grave në 

parlament në 30% . Roli i deputeteve gra u fuqizua me krijimin e Aleancës së Grave Deputete 

(AGD) në 2013, një grup që inkurajon integrimin gjinor të ligjeve dhe promovimin e barazisë 

gjinore.  

   

Shkalla e pjesëmarrjes së fuqisë punëtore për popullsinë meshkuj dhe femra të moshës 15-64 

vjeç është përkatësisht 72,2% dhe 51,3%. Mes popullatës me meshkuj dhe femra ekziston një 

hendek prej 20,9 pikë për qind në normën e pjesëmarrjes në forcat e punës. Sipas INSTAT (2015 

a), kjo do të thotë se meshkujt janë më aktivë në tregun e punës në krahasim me femrat. 

Objektivi i rritjes së pjesëmarrjes së forcave të punës të grave deri në 65% nuk është arritur ashtu 

siç pritej. 

 

Struktura e punësimit sipas statusit të punësimit tregon se 42,6% e të punësuarve janë punonjës, 

31,8% janë punonjës kontribues në familje dhe 25,6% janë të vetëpunësuar. Midis të 

vetëpunësuarve dhe punonjësve, meshkujt dominojnë me përkatësisht 57,2% dhe 70,5%. 

Ndërkohë, femrat kanë 1,3 herë më shumë gjasa se meshkujt që të jenë punonjëse kontribuese në 

familje, një situatë që i vendos ato në varësi ekonomike dhe pengon fuqizimin e tyre ekonomik. 

 

Harmonizimi i legjislacionit kombëtar me standartet dhe kërkesat ndërkombëtare është 

përcaktuar si një proçes kyç për të trajtuar më mirë nevojat gjinore të grave/vajzave dhe 

burrave/djemve në shoqëri. Në këtë kuadër një tërësi ligjesh, politikash, strategjish e programesh 

sektoriale janë rishikuar dhe përmirësuar nga perspektiva gjinore. Megjithatë, duhet të 

ndërmerren hapa të mëtejshëm, për zbatimin e suksesshëm të legjislacionit e politikave të 

përmirësuara. Rreziku i  hartimit të politikave ose strategjive të reja të pandjeshme nga 

këndvështrimi gjinor duhet të shmanget, ndaj dhe përdorimi i analizës gjinore si instrument 

vlerësimi, përpara ndërhyrjeve të tilla për të gjitha grupet në nevojë, është domosdoshmëri. Po 

kështu proçeset/mekanizmat e rregullta monitoruese, për të evidentuar se si janë përmbushur 

nevojat e grave/vajzave dhe burrave/djemve ende mungojnë.  

 

Edhe strukturat përbërëse të Mekanizmit Kombëtar të Barazisë Gjinore kanë nevojë të fuqizohen 

dhe të kenë qëndrueshmëri. Sektori i Barazisë Gjinore në Ministrinë e Mirëqenies Sociale dhe 

                                                 
7 Të dhënat për vitin 2015 – burimi: Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, Sektori i Barazisë Gjinore. 
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Rinisë8 nuk mund të funksionojë me efikasitet maksimal për shkak të kapaciteteve të kufizuara 

(njerëzore dhe financiare). Rrjeti i Nëpunësve të Barazisë Gjinore (NBGJ) në nivel qendror dhe 

të vetëqeverisjes vendore, edhe pse një detyrim ligjor për t’u përmbushur, ende nuk mund të 

konsiderohet i konsoliduar: në nivel qendror flitet për Pika Fokale të Barazisë Gjinore9 (pra 

punonjës që nuk i dedikohen me kohë të plotë këtij pozicioni), ndërsa në nivel të vetëqeverisjes 

vendore pjesërisht për Nëpunës Gjinorë10 të cilët përmbushin edhe një sërë detyrimesh e rolesh të 

tjera. 

 

Në drejtim të parandalimit dhe reduktimit të dhunës me bazë gjinore e dhunës në familje, 

megjithëse ka pasur përmirësim të ndjeshëm sidomos në kuadrin ligjor, Shqipëria ende duhet të 

ndërmarrë një sërë veprimesh për përmbushjen e kërkesave të konventave ndërkombëtare të 

ratifikuara, si dhe për të treguar tolerancë zero ndaj dhunës. Përvojat pozitive ekzistuese për 

bashkëpunimin efikas të mekanizmave ndër-institucionalë nuk reflektohen në të njëjtin nivel 

efikasiteti tek të gjitha bashkitë ku janë ngitur këto mekanizma. Boshllëqet e njohurive të 

ofruesve të shërbimeve rreth kuadrit ligjor apo standarteve kombëtare vështirësojnë menaxhimin 

e rasteve të dhunës me bazë gjinore e dhunës në familje. Jo të gjithë ofruesit e shërbimeve 

sigurojnë shërbime falas, në shumë gjuhë, të disponueshme në nivel kombëtar dhe të përshtatura 

sipas nevojave specifike të grupeve - këto standarte duhet të merren në konsideratë gjatë 

investimit për përmirësimin dhe zgjerimin e mëtejshëm të shërbimeve ekzistuese, si dhe për 

pilotimin e shërbimeve të reja.  

 

Përmirësimi i legjislacionit nga këndvështrimi gjinor dhe përfshirja në të e formave të ndryshme 

të dhunës ndaj grave, ende të patrajtuara, merr një rëndësi të veçantë sidomos në kuadër të 

reformës në drejtësi. Kjo reformë që do të çojë në përmirësimin e një sërë ligjesh të rëndësishme, 

duhet të garantojë ndjeshmëri gjinore dhe përputhshmëri me standartet ndërkombëtare dhe ato 

rajonale. 

 

Puna e deritanishme 

Në vijim të situatës së përgjithshme të përshkruar më sipër, vlen të theksohet puna dhe përpjekjet 

e vazhdueshme të shtetit shqiptar së pari për të evidentuar nevojat dhe boshllëqet, e më pas edhe 

për të marrë masa për adresimin apo përmirësimin e tyre. Kështu, sidomos gjatë viteve të fundit 

janë ndërmarrë një sërë iniciativash analizuese e vlerësuese, ndër të cilat mund të përmendim:  

“Analiza e legjislacionit në fushën e barazisë gjinore dhe dhunës në familje, nga këndvështrimi 

gjinor dhe vlerësimi i përputhshmërisë me dokumentat ndërkombëtarë” (2013-2015)11; “Raporti 

Kombëtar për Zbatimin e Platformës për Veprim të Pekin +20”(2014)12; Raporti i IV-rt Periodik 

për Zbatimin e Konventës për Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Grave në 

                                                 
8 Riorganizuar dy herë, në vitin 2013 dhe në vitin 2015 
9 Rrjeti i NBGJ-ve në nivel qendror përbëhet nga 18 persona kontakti (pika fokale) në ministritë e linjës, 

Kryeministri dhe DAP - përshkrimi i punës të të cilëve është përmirësuar me detyra dhe përgjegjësi të veçanta në 

lidhje me BGJ dhe DHBGJ&DHF 
10 44 Bashki (nga 61) kanë deklaruar se kanë të emëruar nëpunës të barazisë gjinore që njëkohësisht luajnë edhe 

rolin e koordinatorit vendor kundër dhunës në familje, si dhe mbulojnë një sërë detyrimesh të lidhura me nevojat e 

personave me aftësi të kufizuara, komunitetin rom dhe egjyptjan, komunitetin LGBTI, njësitë për mbrojtjen e 

fëmijëve, etj. 
11 Realizuar me mbështetjen e Agjensive të Kombeve të Bashkuara dhe rishikuar me mbështetjen e PNUD edhe në 

kuadër të Reformës aktuale në Drejtësi 
12 Përgatitur nga MMSR në emër të Qeverisë së Shqipërisë 
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Shqipëri” (2014)13; “Analiza e funksionimit të Mekanizmit të Referimit dhe trajtimit të rasteve të 

dhunës në familje në nivel vendor në Shqipëri” (2015)14, “Sinergjitë ndërmjet dy mekanizmave 

kombëtarë: Mekanizmi Kombëtar i Referimit kundër trafikimit të qenieve njerëzore dhe 

Mekanizmi Kombëtar i Referimit kundër dhunës në familje”(2015)15; Studimi “Shqipëria - 

Raporti përfundimtar: Hartëzimi i shërbimeve mbështetëse  kundër dhunës ndaj grave dhe 

vajzave” (2015)16;  “Udhërrëfyesi për zbatimin e Konventës së Këshillit të Evropës për 

Parandalimin dhe Luftimin e Dhunës ndaj Grave dhe Dhunës në Familje”(2013)17, Studimi 

“Dhunë e padukshme - një vështrim mbi fenomenin e dhunës ndaj grave e vajzave me aftësi të 

kufizuara në Shqipëri” (2015)18, Studimi “Reduktimi i dhunës ndaj grave me fokus komunitetin 

LBT në Shqipëri” (2015)19, Studimi mbi “Forcimin e rolit të grave këshilltare në Këshillat 

Bashkiakë në Shqipëri” (2016)20, Studimi mbi “Perceptimet dhe qëndrimet e publikut rreth 

barazisë gjinore” (2016)21, etj. Gjetjet nga këto studime e raporte, si dhe nga një sërë analizash e 

vlerësimesh të ndërmarra edhe nga organizatat e shoqërisë civile, evidentojnë më së miri 

drejtimet kryesore ku duhet të fokusohet puna në vijim. 

 

Qeveria e Shqipërisë ka vijuar përpjekjet e saj për të trajtuar steriotipet gjinore me anë të luftimit 

të traditave dhe praktikave të dëmshme që shkelin të drejtat e grave dhe vajzave. Fushatat e 

koordinuara të rritjes së ndërgjegjësimit publik organizohen çdo vit me anë të përfshirjes së 

institucioneve shtetërore në nivel qendror dhe të vetëqeverisjes vendore, organizatave të 

shoqërisë civile  dhe organizatave ndërkombëtare. Angazhimi i burrave dhe djemve si partnerë 

dhe aleatë të grave dhe vajzave në përpjekjet kundër dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në 

familje po bëhet një prioritet. 

 

Masa të vazhdueshme po ndërmerren edhe për përmirësimin e shërbimeve dhe standardeve të 

tyre për viktimat/të mbijetuarat e dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje. Përvoja pozitive 

e koordinimit ndërmjet shumë agjencive/organizatave (Mekanizmi i Referimit) aplikuar tashmë 

në rreth 29 bashki të vendit, duhet shtrirë më tej, por duke marrë në konsideratë dhe adresuar 

edhe çështjen e efikasitetit të këtyre mekanizmave. Shërbimet e strehimit listohen gjithashtu si 

prioritet: një strehëz kombëtare shtetërore është hapur përveç strehëzave të ngritura nga OJF-të 

ofruese të shërbimeve22, por standardet e BE-së për numrin e shtretërve të disponueshëm nuk 

                                                 
13 Dorëzuar në Komitetin e Konventës në nëntor 2014 
14 Realizuar me mbështetjen e PNUD Shqipëri 
15 Realizuar me mbështetjen e IOM 
16 Përgatitur me mbështetjen e Këshillit të Evropës dhe UN Women, bazuar në standartet e Konventës së Stambollit 
17 Realizuar me mbështetjen e UN Women Shqipëri  
18 Realizuar nga Fondacioni Shqiptar për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara me mbështetjen e PNUD 
19 Realizuar nga Aleanca për mbrojtjen nga Diskriminimi të personave LGBT, me mbështetjen e UN Trust Fund 
20 Përgatitur me mbështetjen e PNUD, shiko http://www.al.undp.org/content/albania/en/home/library/poverty/study-

strengthening-the-decision-making-power-of-councilwomen-in/ 
21 Përgatitur me mbështetjen e PNUD 
22 Nga Studimi: “Shqipëria - Raporti përfundimtar: Hartëzimi i shërbimeve mbështetëse  kundër dhunës ndaj grave 

dhe vajzave”, rezulton se: ... “9 ofrues shërbimesh  (ose 12.9%) janë përgjigjur se shërbimi i tyre përfshin strehimin, 

ndërsa një tjetër ofrues shërbimi është në proçes të hapjes së një strehëze, gjatë vitit 2015 . Nga totali i 9 strehëzave 

ekzistuese, 1 është ngritur vetëm për fëmijët me aftësi të kufizuara  dhe 1 është ngritur vetëm për personat LGBTI. 

Këto strehëza ekzistuese , sigurojnë gjithsej 153 shtretër për gratë dhe fëmijët e tyre viktima/të mbijetuara të dhunës, 

dhe numri i personave që mund të akomodohen njëkohësisht në secilën prej tyre varion nga 5 - 50 persona . Me 

qëllim që të plotësohet standarti minimal i kërkuar nga Konventa e Stambollit (1 shtrat në dispozicion për çdo 

10,000 banorë ) Shqipëria duhet të sigurojë edhe 137 shtretër të tjerë . Nëse marrim në konsideratë edhe numrin prej 
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janë plotësuar ende. Po kështu shërbimet e strehimit mbeten ende të paaksesueshme për disa nga 

grupet e grave, sidomos gratë me aftësi të kufizuara, gratë me probleme të shëndetit mendor, 

gratë me varësi nga substanca të ndryshme, gratë e moshuara, gratë LBT, etj – kjo si për shkak të 

mos përshtatshmërisë infrastrukturore, ashtu edhe për shkak të mungesës së stafit të kualifikuar 

për trajtimin e këtyre grupeve të grave në qendrat ekzistuese, etj. Është evidentuar si 

domosdoshmëri edhe ngritja  e strehëzave për  rastet emergjente (qendrat e krizës), ku sërish 

duhet të mbahet në konsideratë nevoja për trajtimin e rasteve për të gjitha grupet e grave. 

 

Vëmendje e veçantë i është kushtuar përmirësimit të kapaciteteve të profesionistëve, ku 

ministritë e linjës dhe institucionet e tyre të vartësisë janë mbështetur edhe nga organizatat 

ndërkombëtare, si dhe OJF-ve kombëtare/lokale. Kryesisht është punuar për përmirësimin e 

kapaciteteve të punonjësve të policisë23, shëndetësisë24, drejtësisë25, antarëve të Ekipeve Teknike 

Ndërdisiplinare26 dhe qendrave që ofrojnë shërbime27 për rastet e dhunës në familje, etj. 

 

Aktualisht është në proçes vënia në funksionim e Linjës Telefonike të Këshillimit për viktimat e 

dhunës në familje, standartet e funksionimit të së cilës janë përfunduar nga Ministria e 

Mirëqenies Sociale dhe Rinisë me mbështetjen e PNUD. Linjat telefonike lokale28 si dhe qendrat 

e këshillimit29 ekzistuese gjithashtu kanë nevojë për ndërhyrje e mbështetje, pasi nuk janë 

gjithmonë të disponueshme 24 orë në 7 ditë të javës, nuk janë gjithmonë falas, si dhe nuk ofrojnë 

shërbime në gjuhë të ndryshme. Gjatë vënies në funksionim apo fuqizimit të këtyre shërbimeve, 

duhet të mbahet në konsideratë edhe detyrimi për ofrimin e informacionit në përshtatje me 

nevojat e grupeve të veçanta.  

                                                                                                                                                             
10 shtretërish që do të vihen në dispozicion së shpejti, pasi të hapet strehëza e re në Shkodër, mbeten akoma edhe 

127 shtretër për t’u siguruar...”. 
23 Raporti vlerësimi “Zbatimi i Strategjisë Kombëtare për Barazinë Gjinore, Reduktimin e Dhunës me Bazë Gjinore 

dhe Dhunës në Familje 2011-2015 dhe Planit të saj të Veprimit”: 2011-2015: 648 punonjës policie të trajnuar , nga 

të cilët 224 punonjës policie u trajnuan gjatë periudhës janar-qershor 2014 (62 gra), me mbështetjen e Qeverisë 

Suedeze. 
24 Po aty: 2010-2013: Nga Projekti me titull “Ndërtimi i Kapaciteteve të Profesionistëve Shëndetësorë për Reagimin 

Efikas ndaj Nevojave të Viktimave të DHBGJ-së" i zbatuar nga NCES në bashkëpunim me Ministrinë e 

Shëndetësisë dhe Departamentet e Shëndetit Publik, mbështetur nga UNFPA, u trajnuan 4400 profesionistë të 

kujdesit shëndetësor nga 12 rajone (1275 gra në 2010, 730 gra në 2011 dhe 1067 gra në 2013). Punonjësit për 

Mbrojtjen e Fëmijëve dhe DHF- janë emëruar pranë Departamenteve të Shëndetit Publik të të gjitha rretheve. 
25 Po aty: 2013 - Shkolla e Magjistraturës, mbështetur nga PNUD përfundoi një cikël trajnimi për 151 profesionistë 

ligjorë nga (69 gjyqtarë, 27 prokurorë, 11 ekspertë mjeko-ligjorë dhe 44 profesionistë të tjerë), ndërsa gjatë vitit 

2012 u trajnuan edhe 51 profesionistë ligjorë (gjyqtarë dhe prokurorë) 
26 Po aty: 2012-2014 – me mbështetjen e PNUD, u trajnuan 339 anëtarë (210 gra) të Ekipeve Teknike 

Ndërdisiplinare, pjesë e mekanizmave të referimit. 
27 Po aty: 2012 - janë trajnuar 31 punonjëse gra nga Qendra Kombëtare për viktimat e DHF-së, me mbështetjen e 

PNUD. Në vitin 2014 u trajnuan 37 punonjës, si dhe punonjës të Qendrës Kombëtare (nga të cilët 28 ishin gra). Në 

periudhën janar-prill 2014 MMSR me mbështetjen e PNUD, trajnoi 51 punonjës për çështjet gjinore dhe 

koordinatorë vendorë për regjistrimin e kompjuterizuar të çështjeve të DHF-së.  
28 Nga Studimi: “Shqipëria - Raporti përfundimtar: Hartëzimi i shërbimeve mbështetëse  kundër dhunës ndaj grave 

dhe vajzave”, rezulton se: ... “10 ofrues shërbimesh (ose 16.1%) deklarojnë se ofrojnë shërbime nëpërmjet linjave 

telefonike të ndihmës për gratë dhe vajzat viktima të dhunës, por 5 prej tyre janë shërbime të përgjithshme (drejtori 

të shëndetit publik apo spitale). Këto shërbime të përgjithshme deklarojnë se telefonatat nuk janë falas... Telefonatat 

në këto linja të ndihmës janë falas vetëm në dy shërbime  nga 5 shërbime të specializuara gjithsej...”  
29 Po aty: “...Këshillimi nëpërmjet telefonit ofrohet nga 19 shërbime (ose38%)29 nga të cilët 8 janë shërbime të 

specializuara … Këshillimi ballë për ballë ofrohet nga 46 shërbime (ose 85.2%)  nga të cilët 13 janë shërbime të 

specializuara …” . 



 

12 

 

   

Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, me mbështetjen e PNUD, ka krijuar një sistem 

elektronik kombëtar të rregjistrimit të rasteve të dhunës në familje, që trajtohen në mënyrë të 

koordinuar nga antarët e Mekanizmit të Referimit. Përveç vullnetit të mirë politik të njësive të 

vetëqeverisjes vendore – sidomos përsa i takon emërimit të specialistëve në pozicionin e 

Koordinatorëve Vendorë dhe sigurimin e qendrueshmërisë së këtyre pozicioneve, nevojiten një 

sërë aktivitetesh për ndërtimin e kapaciteteve me qëllim përmirësimin e mbledhjes së të dhënave 

dhe vënien në efiçensë të  këtij sistemi.  

Informacioni për progresin në lidhje me statusin e grave dhe burrave në shoqëri është përditësuar 

periodikisht, evidentuar nëpërmjet statistikave tremujore dhe vjetore të përgatitura nga INSTAT, 

ministritë e linjës dhe njësitë e vetëqeverisjes vendore. Botimi i fundit i INSTAT-it për “Femra 

dhe Meshkuj në Shqipëri në vitin 2015” është përmirësuar dhe përmban më shumë të dhëna të 

lidhura edhe me aspekte që nuk ishin marrë parasysh në botime të mëparshme. Dy raportet e 

fundit qeveritare (Pekin+20 dhe Raporti i Katërt Periodik i Zbatimit të Konventës së CEDAW, të 

përgatitura dhe të dorëzuara në vitin 2014) përmbajnë gjithashtu informacion të përditësuar për 

progresin në lidhje me statusin e grave në shoqëri. 

Paralelisht me punën dhe përpjekjet për realizimin e aktiviteteve të planfikuara si pjesë e 

SKBGJ-DHBGJ&DHF 2011-2015, si dhe vlerësimit të zbatimit të saj, Qeveria e Shqipërisë ka 

ndërmarrë edhe një sërë hapash të rëndësishëm në drejtim të hartimit të strategjive apo planeve 

kombëtare të veçanta për grupe të ndryshme. Këto dokumenta kombëtare synojnë përmirësimin 

në tërësi të jetës, fuqizimin e zërit dhe rolit të grave në shoqëri, adresimin e nevojave dhe 

pabarazive të grupeve ndryshme si dhe trajtimin e tyre të barabartë dhe pa diskriminim, etj. Të 

rëndësishme për t’u përmendur si të hartuara në këto dy vitet e fundit janë: “Strategjia 

Kombëtare për Punësim dhe Aftësi 2014 -2020”30, “Plani i Veprimit për mbështetjen e gruas 

sipërmarrëse 2014-2020”31, “Paketa Bazë e Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor Parësor”32, 

“Strategjia e Strehimit dhe Plani i Veprimit për periudhën 2015 – 2025”33, “Dokumenti Politik i 

Përfshirjes Sociale 2016-2020”34, “Strategjia Kombëtare e Mbrojtjes Sociale 2015-2020 dhe 

plani i veprimit për zbatimin e saj”35, “Plani Kombëtar i Veprimit për Rininë 2015 – 2020”36, 

“Plani Kombëtar i Veprimit për Integrimin e Romëve dhe Egjiptjanëve në Republikën e 

Shqipërisë 2016-2020”37, “Plani Kombëtar i Veprimit për Personat LGBTI në Republikën e 

Shqipërisë 2016 -2020”38, etj. Të gjitha këto, së bashku me “Strategjinë Kombëtare për Zhvillim 

dhe Integrim (SKZHI) 2015 -2020” dhe një sërë dokumentash ndërkombëtarë, janë mbajtur në 

kosideratë gjatë hartimit të SKBGJ 20116-2020, për një koordinim sa më efektiv të ndërhyrjeve 

dhe burimeve, si dhe shmangie të mbivendosjeve.   

  

                                                 
30 Hartuar nga MMSR, 2014 
31 Hartuar në vitin 2014 nga MZHETS me mbështetjen e UN Women, në linjë me programin ekonomik të qeverisë 

shqiptare, Strategjinë e Biznesit dhe të Investimeve për periudhën 2014-2020, Strategjinë për Aftësitë dhe 

Punësimin, si dhe Strategjinë 2020 të Bashkimit Evropian për Mbështetjen e Gruas Sipërmarrëse. 
32 Hartuar nga MSH, rishikuar dhe miratuar me V.K.M. nr. 101, datë 04.02.2015, ku prioritarizohet edhe çështja e 

dhunës ndaj grave dhe fëmijëve.  
33 Hartuar nga MZHU, 2015 
34 Miratuar me VKM nr.87 datë 03.02.2016 
35 Hartuar nga MMSR, miratuar me VKM 1071 datë 23.12.2015 
36 Hartuar nga MMSR, miratuar me VKM 383, date 06.05.2015 
37 Hartuar nga MMSR, nëntor 2015 
38 Drafti i hartuar nga MMSR, mars 2016 
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ARRITJET E EVIDENTUARA NGA ZBATIMI I STRATEGJISË KOMBËTARE PËR 

BARAZINË GJINORE, REDUKTIMIN E DHUNËS ME BAZË GJINORE DHE 

DHUNËS NË FAMILJE 2011-2015 DHE PLANIT TË SAJ TË VEPRIMIT39: 

 

Synimi Strategjik 1: Forcimi i Mekanizmit Kombëtar të Barazisë Gjinore për nxitjen e 

zhvillimit të mëtejshëm të barazisë gjinore dhe garantimi i përmbushjes së të drejtave të njeriut 

për të gjithë shtetasit shqiptarë (gra dhe burra) 

 Janë bërë përpjekje të vazhdueshme dhe përgjithësisht ka pasur një arritje të 

konsiderueshme për të nxitur zhvillimin e mëtejshëm të barazisë gjinore dhe për të 

garantuar përmbushjen e të drejtave të njeriut për të gjitha gratë /vajzat dhe burrat /djemtë 

shqiptarë. 

 Harmonizimi i legjislacionit kombëtar me standardet dhe kërkesat ndërkombëtare është 

përcaktuar si një proçes kyç për të trajtuar më mirë nevojat gjinore të grave/vajzave dhe 

burrave/djemve në shoqëri. 

 Është zhvilluar një kuadër gjithëpërfshirës ligjor dhe institucional që nxit barazinë gjinore 

dhe mbrojtjen e të drejtave të grave, megjithëse duhet të ndërmerren hapa të mëtejshëm, 

në veçanti për zbatimin e suksesshëm në praktikë (de-facto) të këtij kuadri. 

 Ka një  rritje të interesit të aktorëve të ndryshëm publikë për zbatimin e rekomandimeve 

të dhëna nga Komiteti i CEDAW, megjithëse ky interes nuk pasqyrohet qartësisht në 

planet e veçanta të punës të përgatitura për këtë qëllim (që duhet të shoqërohen edhe me 

proçedura të qarta monitorimi) 

 

Synimi strategjik 2: Fuqizimi i grave dhe vajzave nëpërmjet rritjes së pjesëmarrjes së tyre në 

vendim-marrje. 

 Është përmirësuar ndjeshëm rritja e pjesëmarrjes së grave në nivel politik dhe vendim-

marrës, përmes rritjes së kuotave gjinore nga 30% në 50% për kandidatet në listën e 

anëtareve të këshillave bashkiake.   

 Është rritur përfaqësimi i grave në ushtri si për punonjëset civile ashtu dhe për forcat 

ushtarake; u përgatitën politika dhe rregullore për promovimin e ngritjes në detyrë të 

grave në grada dhe përparim në karrierë.  

 Policia e Shtetit caktoi një kuotë 50% (gra) në politikën e saj të pranimeve në forcën 

policore, lançoi një fushatë rekrutimi vetëm për gratë, si dhe klasifikoi me sukses 

kandidatët mbi bazën e gjinisë.  

 

Synimi Strategjik 3: Të sigurohet fuqizimi ekonomik dhe shoqëror i grave dhe burrave 

nëpërmjet adresimit të pabarazive gjinore që çojnë në varfëri dhe promovimit të përfshirjes 

sociale 

 Janë marrë masa të rëndësishme gjatë periudhës 2011-2014 mbi kuadrin ligjor dhe 

ekzekutiv për fuqizimin e grave/vajzave, nëpërmjet aksesit në trajnim dhe kualifikime 

profesionale, kurse trajnimi falas për të gjitha gratë e papuna nën 25 vjeç, skema të 

mbrojtjes shoqërore etj. 

                                                 
39 Raporti i Rishikimit të Zbatimit të Strategjisë Kombëtare të Barazisë Gjinore, Reduktimit të Dhunës me Bazë 

Gjinore e Dhunës në Familje 2011-2015 dhe planit të saj të veprimit, përgatitur nga A. Plaku dhe M.Kocaqi, 

mbështetur nga PNUD, tetor 2015.   
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 Është punuar për nxitjen e trajnimit profesional dhe punësimit të grave dhe vajzave 

nëpërmjet masave që mbështesin pjesëmarrjen e grave në tregun e punës.  

 Është përmirësuar kuadri ligjor lidhur me kredinë dhe sipërmarrjen e grave, me miratimin 

e Planit të Veprimit për Sipërmarrjen e Grave për periudhën 2014–2020. 

 Është krijuar Fondi në Mbështetje të Sipërmarrëseve gra me një vlerë të përgjithshme 

prej 26,500,000 LEK që duhet të përdoret gjatë një afati katër vjeçar.  

 

Synimi Strategjik 4: Rritja e ndërgjegjësimit ndaj dhunës me bazë gjinore, mbrojtja ligjore dhe 

administrative dhe mbështetja me shërbime për viktimat e dhunës dhe abuzuesit.  

 Është përmirësuar ndjeshëm kuadrin ligjor, por Shqipëria ende duhet të punojë në këtë 

drejtim - nevojiten përmirësime shtesë për përmbushjen e kërkesave të konventave 

ndërkombëtare të miratuara dhe për të treguar tolerancë zero ndaj dhunës.  

 Ka përvojat pozitive për bashkëpunimin efikas ndërmjet shumë institucioneve/agjencive 

(p.sh. Mekanizmat e Referimit), por nuk reflektohet i njëjti nivel efikasiteti për të gjitha 

bashkitë ku janë krijuar këto mekanizma apo bashkëpunime ndër-institucionale, të cilat 

duhet të shtrihen në mbarë vendin. 

 Ka ofrues shërbimesh të përgjithshme dhe të specializuara për trajtimin e rasteve të 

dhunës ndaj grave e dhunë në familje. Megjithatë, jo të gjithë ofruesit e shërbimeve 

sigurojnë shërbime falas, në disa gjuhë, të disponueshme në nivel kombëtar dhe të 

përshtatura sipas nevojave specifike të grupeve40. Evidentohen mungesa në shërbimet 

mbështetëse të specializuara, si në ato ekzistuese41 edhe në shërbime të reja që duhet të 

ngrihen.  

 Ka një bashkëpunim shumë të mirë me donatorët dhe organizatat ndërkombëtare që 

rezultojnë të jenë edhe burimi kryesor i financimit për shumë aktivitete ndërgjegjësuese 

të organizuara jo vetëm nga OJF-të por edhe nga institucionet publike. 

 Është punuar në drejtim të ofrimit të shërbimeve (programeve të trajtimit) për autorët e 

krimeve, por vlerësimi i efikasitetit të tyre do të kërkojë kohë.  

 Ka filluar puna për angazhimin e burrave dhe djemve si partnerë të grave dhe vajzave për 

arritjen e barazisë gjinore dhe reduktimin e dhunës me bazë gjinore e dhunës në familje. 

Megjithatë Plani Kombëtar i Veprimit 2014-2019 i hartuar për këtë qëllim ende ka 

mbetur një dokument i pakostuar. Elementë të veçantë të tij janë adresuar nëpërmjet 

aktiviteteve të ndryshme, sidomos në kuadër të fushtave të ndërgjegjësimit42. 

 

 

                                                 
40 Këto standarde duhet të merren në konsideratë gjatë investimit për përmirësimin e shërbimeve ekzistuese, si dhe 

për ngritjen e shërbimeve të reja. 
41 Për shembull në drejtim të strehimit: evidentohet jo vetëm mungesa e numrit të shtretërve të 

nevojshëm/mjaftueshëm për vendin tonë krahasuar me standartet e Këshillit të Evropës, por edhe mungesa e 

shërbimeve emergjente (strehëzat e emergjencës) për  rastet e krizave.  
42 Veprime të ndryshme të parashikuara në këtë plan janë shkrirë dhe bërë pjesë e veprimeve që parashikohen në 

Planin e Veprimit të SKBGJ 2016-2020, siç do të reflektohen me detaje në kapitullin përkats të kësaj strategjie. 
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METODOLOGJIA 
 

Proçesi i hartimit të SKBGJ 2016-202043 mbështetet në një sërë parimesh ndërkombëtare dhe 

tek mësimet e nxjerra nga zbatimi i SKBGJ-DHBGJ&DHF 2011-2015.  

 Proçesi i hartimit (dhe vetë Strategjia) u mbështet tek angazhimet dhe standardet e BE-

së, angazhimet dhe standardet e tjera ndërkombëtare për barazi gjinore, strategjitë e 

miratuara së fundmi të SKZHI-së dhe strategjitë sektoriale44, duke përfshirë fuqizimin 

ekonomik.  

 Metodologjia u përcaktua të jetë me pjesëmarrje dhe gjithëpërfshirëse, duke i ofruar një 

numri të madh aktorësh mundësinë për të kontribuar me ide dhe komente45.   

 Angazhimi i një sërë institucionesh i jep kësaj Strategjie si autorësi Qeverinë e 

Shqipërisë, jo thjesht Ministrinë e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë. Ministrive të linjës dhe 

(aty ku ishte e mundur) Njësive të Vetëqeverisjes Vendore iu dha mundësia që të 

kontribuojnë në hartimin e Strategjisë gjatë takimeve individuale apo tryezave 

konsultuese kombëtare. Përfaqësuesit e Grupit Ndërinstitucional të Punës, si dhe të 

ministrive përkatëse dhanë komente të hollësishme dhe rishikuan draftin e përgatitur, 

duke siguruar  që përparësitë gjinore të strategjive të tjera sektoriale të përforcohen edhe 

më tej në SKBGJ 2016-2020. Komente dhe sugjerime u dhanë edhe nga organizata të 

ndryshme të shoqërisë civile, të angazhuara në çështje të barazisë gjinore dhe reduktimit 

të dhunës me bazë gjinore e dhunës në familje. 

 Kjo Strategji nuk është një strategji për gratë, përkundrazi, ajo promovon barazinë gjinore 

ndërmjet burrave dhe grave (pavarësisht grupeve të veçanta që ata/ato mund t’iu 

përkasin) dhe i përfshin burrat dhe gratë në luftën për t’i dhënë fund dhunës me bazë 

gjinore dhe dhunës në familje. Suksesi i zbatimit të saj  do të mbështetet tek të punuarit 

bashkërisht të burrave dhe grave, si dhe tek angazhimi me seriozitet i institucioneve 

përgjegjëse. Prandaj dhe në veprimet e parashikuara i jepet prioritet koordinimit, si dhe 

monitorimit e vlerësimit. 

 Duke pasur parasysh ritmet e pabarabarta të zhvillimit në Shqipëri, u bënë përpjekje të 

koordinuara për të përfshirë edhe zërat e grupeve të marxhinalizuara, siç janë gratë dhe 

vajzat me aftësi të kufizuara, gratë e moshuara, gratë dhe vajzat nga minoritetet etnike, 

komuniteti LGBTI, etj përmes diskutimeve me ekspertë të fushës dhe organizata 

jofitimprurëse që i përfaqësojnë këto grupe, gjatë konsultimeve të realizuara. 

 

 Plani Kombëtar i Veprimit që shoqëron SKBGJ 2016-2020, u përgatit bazuar në:  

a) gjetjet dhe rekomandimet nga raporti i Vlerësimit të Zbatimit të Strategjisë Kombëtare të 

Barazisë Gjinore, Reduktimit të Dhunës me Bazë Gjinore dhe Dhunës në Familje dhe 

Planit të saj të Veprimit 2010-2015,  

b) hulumtimin e një sërë dokumentash strategjikë në nivel kombëtar të miratuara nga 

Qeveria Shqiptare, për të harmonizuar masat e ndërmarra në lidhje me këto çështje dhe 

për të mos i mbivendosur ato,  

                                                 
43 I cili u diskutua paraprakisht me MMSR dhe u lançua më pas gjatë mbledhjes së tretë të Këshillit Kombëtar për 

Barazinë Gjinore (KKBGJ) më 22 korrik 2015 
44 Pjesa më e madhe e të cilave u cvituan edhe në kapitullin e mësipërm të kësaj strategjie. 
45 Gjatë gjithë procesit të hartimit (janar - prill 2016). Qasja e propozuar synoi të përfshijë aktorët e interesuar në 

konsultime që në fillim të procesit dhe t’i mbajë ata të përfshirë dhe të informuar gjatë të gjithë proçesit. 
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c) objektivat dhe qëllimet apo masat e propozuara në një sërë dokumentash dhe konventash 

ndërkombëtare, të rëndësishme në fushën e barazisë gjinore dhe për reduktimin e dhunës 

me bazë gjinore e dhunës në familje. 

 

Sikurse reflektohet edhe në objektivat dhe aktivitetet kryesore të propozuara në këtë Strategji dhe 

planin e saj të veprimit, është theksuar rëndësia e rolit koordinues dhe monitorues që duhet të 

luajë Sektori i Barazisë Gjinore në Drejtorinë e Përfshirjes Sociale dhe Barazisë Gjinore në 

MMSR. Ky sektor duhet të mbështetet me burime të mjaftueshme, të jetë i qendrueshëm dhe të 

ketë kapacitetet e nevojshme e të mjaftueshme që të mund të monitorojë zbatimin e të gjitha 

masave që synojnë arritjen e barazisë gjinore dhe reduktimin e DHBGJ&DHF, të propozuara në 

këtë Strategji dhe në strategji të tjera kombëtare, si mëposhtë: 

 Strategjia Kombëtare për Punësim dhe Aftësi 2014-2020 

 Strategjia Kombëtare për Zhvillim Rural 2014-2020 

 Plani Kombëtar i Veprimit për Gratë Sipërmarrëse 2014-2020 

 Strategjia Kombëtare për Decentralizim 2015-2020 

 Strategjia Kombëtare për të Drejtat e Pronësisë 2012-2020 

 Strategjia Kombëtare për Mbrojtjen Sociale 2016-2020 

 Plani Kombëtar i Veprimit për Integrimin e Romëve dhe Egjiptianëve në Republikën e 

Shqipërisë, 2016-2020 

 Plani Kombëtar i Veprimit për Personat LGBTI në Republikën e Shqipërisë, 2016 -2020 

 Ligji Organik për Funksionimin e Pushtetit Vendor,  datë 18.12.2015, etj 

 

Gjithashtu gjatë hartimit të Strategjisë Kombëtare për Barazinë Gjinore 2016-2020 dhe Planit të 

saj të Veprimit u morën në konsideratë detyrimet që i lindin Qeverisë së Shqipërisë nga një sërë 

konventash ndërkombëtare dhe dokumentash të tjerë të rëndësishëm në lidhje me proçesin e 

integrimit evropian, të tilla si:  

 “Angazhimi Strategjik për Barazinë Gjinore 2016-2019” – Këshilli i Evropës, si dhe 

Udhërrëfyesi (Roadmap) për barazinë midis burrave dhe grave (qëllimi 5)  

 Rekomandimet për Shqipërinë mbi të drejtat e grave dhe barazinë gjinore të paraqitura në 

Rishikimin Periodik Universal 2014  

 Konventa për Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Grave (CEDAW) 

 Konventa për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara46 (KDPAK), ratifikuar nga 

shteti shqiptar me ligjin nr 108/2012. 

 Platforma për Veprim e Pekinit dhe rekomandimet nga Raporti Pekin +20 

 Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm (OKB)47 

 Konventa e Këshillit të Evropës për Parandalimin dhe Luftimin e Dhunës ndaj Grave dhe 

Dhunës në Familje (Konventa e Stambollit), etj. 

Të gjitha masat/aktivitetet e propozuara, pasi u vlerësuan dhe plotësuan edhe nga Grupi 

Ndërministror i Punës përgjegjës për hartimin e strategjisë, u detajuan më tej gjatë vlerësimit të 

efekteve financiare për zbatimin e kësaj Strategjie  Kombëtare dhe Planit të saj të Veprimit 2016-

2020.   

                                                 
46 http://www.un.org/disabilities/documents/convention/crpd_albanian.pdf, miratuar nga Asambleja e Përgjithshme e 

OKB-së më 13 dhjetor 2006, hapur për nënshkrim më 30 mars 2007 dhe hyrë në fuqi më 3 maj 2008 
47 Objektivat 5: 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.a; 5.b; 5.c; si edhe objektivat 1, 2,3,4,6.8.10.11,13,16,17 të cilët kanë 

përcaktuar tregues të ndjeshëm gjinorë 

http://www.un.org/disabilities/documents/convention/crpd_albanian.pdf
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VIZIONI  
 

Vizioni i Strategjisë, i perceptuar si orientim për përpjekjet jo vetëm të Qeverisë së Shqipërisë 

por edhe të mbarë shoqërisë për arritjen e barazisë gjinore dhe reduktimit të dhunës me bazë 

gjinore e dhunës në familje, shkon përtej kohëzgjatjes së kësaj strategjie dhe sigurisht udhëheq 

zbatimin e saj.  

 

Vizioni i Strategjisë Kombëtare të Barazisë Gjinore 2016-2020 është:  

"Një shoqëri që vlerëson barazinë gjinore si kusht të domosdoshëm drejt zhvillimit të 

qendrueshëm dhe që synon drejt tolerancës zero kundër dhunës me bazë gjinore e dhunës në 

familje”.    

Në mbështetje të këtij vizioni, janë formuluar edhe qëllimet kryesore strategjike me objektivat 

përkatëse. 

 

QËLLIMET STRATEGJIKE48, OBJEKTIVAT SPECIFIKE DHE 

PRODUKTET MADHORE 
 

Qëllimi Strategjik 1: Fuqizimi ekonomik i grave dhe burrave.  

 

Objektivi 1.1: Rritja e pjesëmarrjes së grave në tregun e punës dhe reduktimi i hendekut gjinor 

 

Rezultatet e pritshme: (i) Rritja e pjesëmarrjes në tregun e punës së grave dhe vajzave si pasojë e 

zbatimit të Strategjisë së Punësimit dhe Aftësimit 2014-2020 nën këndvështrimin gjinor duke u 

mbështetur nga masat e parashikuara në këtë objektiv specifik; (ii) rritja e aksesit të grave dhe 

burrave në programet e punësimit; (iii) përllogaritja e hendekut gjinor në pagë bazuar në Anketën 

Strukturore të Pagesave; (iv) zbatimi sa më efektiv i objektivave të Planit Kombëtar të Veprimit 

për Gratë Sipërmarrëse 2014-2020  

 

Objektivi 1.2: Reduktimi i punës së papaguar të grave në familje duke rritur aksesin dhe 

cilësinë tek shërbimet sociale. 

 

Rezultatet e pritshme: (i) reduktimi me 10% i punës së papaguar të grave si pasojë e rritjes së 

aksesit tek shërbimet sociale si çerdhe, kopshte, shërbime për moshën e tretë (sidomos për gratë 

e moshuara), shërbime për gratë dhe fëmijët me aftësi të kufizuara; shërbime për gratë rome, 

egjyptjane, etj (ii) vlerësimi i shërbimeve të ofruara nga Njwsitw e Vetëqeverisjes Vendore në 

bazë të kompetencave dhe funksioneve te reja në kuadër të reformës administrativo-territoriale. 

 

Objektivi 1.3: Fuqizimi ekonomik i grave në zonat rurale 

 

Rezultatet e pritshme: (i) Përmirësimi i jetës së grave në zonat rurale duke reduktuar  punën e 

papaguar në sektorin bujqësor për gratë; (ii) rritja e aksesit të grave në zonat rurale në shërbime 

si çerdhe dhe kopshte; (iii) rritja e formalizimit të punës në sektorin bujqësor për gratë; (iv) rritja 

                                                 
48 Pas rishikimit të Strategjisë Kombëtare për Barazinë Gjinore, Reduktimin e Dhunës me Bazë Gjinore dhe Dhunës 

në Familje 2011-2015 dhe Planit të saj të Veprimit, u propozuan katër drejtime strategjike, të cilat u diskutuan dhe 

miratuan  më pas nga GNP i ngritur në përputhje me Urdhërin e Kryeministrit, nr 183, datë 23.06.2014, “Për 

përgatitjen dhe hartimin e Strategjisë Kombëtare për Zhvillimin dhe Integrim (SKZHI) 2014-2020”.  
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e aksesit për shërbime shëndetësore cilësore; (v) rritja e numrit të grave fermere në skemat e 

suvencioneve dhe shërbimeve të extensionit; (vi) garantimi i gëzimit të të drejtave të pronësisë 

në tokën bujqësore.  

 

Objektivi 1.4: Reduktimi  i varfërisë së grave dhe vajzave 

 

Rezultatet e pritshme: (i)  identifikimi i tipologjive të feminizimit të varfërisë dhe marrja e 

masave për reduktimin e saj sipas zonave urbane dhe rurale; (ii) hartimi i masave konkrete për 

reduktimin e varfërisë tek gratë dhe rritjen e përfshirjes së tyre sociale. 

 

Ky qëllim strategjik përmban objektiva specifike të mirë koordinuara duke mbështetur me 

aktivitete të gjitha masat ku është përfshirë intergrimi gjinor, siç janë: (i) Strategjia e Punësimit 

dhe Aftësisë Profesionale (2014-2020), (ii) Strategjia e Mbrojtjes Sociale (2015-2020), (iii) Plani 

i Veprimit të Sipërmarrjes për Gratë dhe Vajzat (2014-2020), (iv) Strategjia e Bujqësisë dhe 

Zhvillimit Rural (2014-2020). Në të gjitha këto strategji janë të përfshira një sërë aktivitesh dhe 

përcaktuar një sërë treguesish të ndjeshëm nga ana gjinore dhe buxhetimi i tyre. Si rezultat është 

sugjeruar referimi i objektivave specifikë me përqasje gjinore tek strategjitë përkatëse, duke 

forcuar rolin mbështetës dhe monitorues të Sektorit të Barazisë Gjinore në MMSR. Ndërkohë, ky 

objektiv strategjik do të synojë fuqizimin ekonomik të grave përmes aktiviteteve specifike për 

zonat urbane dhe ato rurale.  

 

Qëllimi strategjik 2: Garantimi i pjesmarrjes dhe angazhimit faktik dhe të barabartë të grave49 

në vendim-marrjen politike e publike.  

 

Objektivi 2.1: Rritja e vendim-marrjes në proçeset publike të grave në nivel drejtues dhe 

proçeset ligjvënëse, politikëbërëse dhe planifikuese në nivel qendror 

 

Rezultati i pritshëm: (i) rritja e prezencës dhe kontributit të grave në 40% në jetën publike dhe 

politike në nivel qendror. 

 

Objektivi 2.2: Rritja në 40% e përfaqësimit të grave në proçeset publike në nivel drejtues të 

politikëbërjes dhe planifikuese në nivel vendor 

 

Rezultati i pritshëm: (i) rritja e prezencës dhe kontributit të grave në politikëbërjen lokale në 

40%, si pasojë e rritjes së numrit të tyre në këshillat bashkiake. 

 

Ky qëllim strategjik synon të sigurojë një mbështetje dhe përmirësim të angazhimeve politike të 

ndërmarra tashmë e të përfshira në legjislacion (apo dhe që pritet të përfshihen me ndryshimet e 

reja në Kodin Elektoral në kuadër të proçesit zgjedhor 2017). Ky drejtim do duhet të garantojë 

rritjen e vendim-marrjes në proçeset publike të grave në nivel drejtues dhe proçeset ligjëvënëse, 

politikëbërëse, planifikuese, monitoruese dhe vlerësuese në nivel qendror dhe atë të 

vetëqeverisjes vendore. Një rast konkret do të ishte garantimi i zbatimit të kuotës 30% në nivelin 

e emërimeve të administratorëve/reve të njësive të vetëqeverisjes vendore referuar Ligjit të 

                                                 
49 Duke qenë se mbi moshën 18 vjecare vajzat përfshihen tek grupi i “grave”, sugjerohet të përdoret kjo terminologji 

në vend të grave dhe vajzave (si një mënyrë edhe për të ndryshuar pak gjuhën steriotipike që përdoret bazuar mbi 

mentalitetin e të etiketuarit “grua” një person në bazë të statusit civil).  
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Barazisë Gjinore dhe në zbatim të Ligjit Nr. 139/2015 për Vetëqeverisjen Vendore. Po kështu, 

përfaqësimi i grave në nivelin vendimarrës në këshillat bashkiake do të duhet të shoqërohet edhe 

në nivelin e njësive administrative me të emëruarit/rat nga Kryetarët/et e bashkive. Rëndësi këtu 

merr sidomos rritja e rolit të grave në bërjen e politikave dhe marrjen e vendimeve në nivelin e 

vetëqeverisjes vendore, ku të garantohet edhe përfaqësimi i grave nga grupet e marxhinalizuara, 

gratë me aftësi të kufizuara, gratë rome, gratë e moshuara. Politikat e hartuara do të duhet të 

reflektojnë ndjeshmëri gjinore. Një drejtim tjetër strategjik është edhe rritja e përqindjes së grave 

në nivel drejtues në organet e qeverisjes qendrore sidomos në proçeset planifikuese, monitoruese 

dhe vlerësuese. Objektiva të tillë specifikë do të kishin efekte indirekt edhe mbi përmirësimin e 

situatës së grave rurale, pasi njësitë administrative mbulojnë zonat rurale. 

 

Qëllimi Strategjik 3: Reduktimi i dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje.  

 

Objektivi 3.1: Ndërgjegjësimi i shoqërisë për të mos pranuar dhe mos toleruar ushtrimin e 

dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje. 

 

Rezultati i pritshëm: Në fund të vitit 2020, 30% më shumë individë të shoqërisë sonë besojnë se 

dhuna me bazë gjinore dhe dhuna në familje janë të papranueshme dhe të patolerueshme. 

 

Objektivi 3.2: Fuqizimi i mekanizmave të referimit si dhe i shërbimeve mbështetëse të 

specializuara  për mbrojtjen dhe trajtimin e rasteve të DHBGJ&DHF. 

 

Rezultati i pritshëm: Në fund të vitit 2020, Mekanizmi i Referimit do të rezultojë i ngritur dhe 

funksional në të 61 bashkitë e vendit, si dhe do të jetë rritur me 20% numri i shërbimeve 

mbështetëse të specializuara. 

 

Objektivi 3.3: Ndëshkimi i dhunuesve dhe dhënia e mundësisë për rehabilitimin e tyre, përmes 

programeve të specializuara. 

 

Rezultati i pritshëm: Në fund të vitit 2020,  legjislacioni penal për DHBGJ&DHF i harmonizuar 

tërësisht me acquis communitaire dhe instrumentat e tjerë ndërkombëtarë, si dhe % e dhunuesve 

të ndëshkuar e më pas të rehabilituar, e rritur me 30%. 

 

Ky qëllim strategjik është formuluar bazuar tek shtyllat dhe kërkesat e Konventës së Stambollit. 

Aktivitetet e planikuara nën këtë objektiv specifik synojnë gjithashtu përmirësimin e 

legjislacionit civil në kuadër të reformës së drejtësisë50. Veprimet kryesore fokusohen në tre 

drejtime: a) informim dhe parandalim, b) mbrojtje, siguri, rehabilitim dhe riintegrim për të 

dëmtuatat(it) nga dhuna, c) ndëshkim, zbatim korrekt i legjislacionit dhe mundësi për rehabilitim 

për dhunuesit(et). Siguria e viktimës; vendosja e dhunuesve përpara përgjegjësisë; ofrimi i 

shërbimeve të koordinuara, të qendrueshme, të disponueshme e aksesueshme për të gjithë 

individët e dhunuar; si dhe pilotimi apo shtrirja e programeve të reja në mbështetje të viktimave 

                                                 
50 Synohet sidomos përmirësimi i Ligjit ekzistues nr 9669, datë 18.12.2006 “Për masa ndaj dhunës në marrdhëniet 

familjare” (i ndryshuar) - bazuar në të gjitha analizat dhe komentet e mbledhura edhe në terren nga puna e 

vazhdueshme që po bën PNUD - sidomos kur flitet për zbatueshmërinë e këtij ligji dhe proçedimin përmes masave 

të lëshimit të urdhërave të mbrojtjes, fillimit të proçedimit penal sipas ndryshimeve të bëra në Kodin Penal, 

përfshirja në mekanizmin e referimit edhe të shërbimit të provës, vënia në funksionim e shërbimit ligjor falas, etj 
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apo për trajtimin e dhunuesve, përbëjnë boshtin kryesor të këtij qëllimi strategjik. Duke qenë se 

shërbimet janë një komponent shumë i rëndësishëm i përmbushjes së këtij qëllimi strategjik 

duhet bëhet një harmonizim dhe gërshetim i tyre me ato çfarë janë parashikuar në Strategjinë e 

Mbrojtjes Sociale 2016 – 2020 (apo dhe në dokumenta të tjerë strategjikë kombëtarë). Kështu do 

të mundësohet jo vetëm shtrirja e shërbimeve por edhe përmirësimi i standarteve dhe 

funksionimit të tyre, duke synuar përmbushjen e nevojave të të gjithë personave të dhunuar në 

familje, në mënyrë të veçantë të grave dhe vajzave nga grupe vulnerabël që pësojnë diskriminim 

e dhunim të shumëfishtë (si gra dhe vajza me: aftësi të kufizuara, varësi nga substancat, 

probleme të shëndetit mendor, orientim seksual ndryshe, nga minoritete etnike, të moshuara, 

emigrante, etj). Po kështu, një rol shumë të rëndësishëm luan edhe bashkëpunimi me Njësitë e 

Vetëqeverisjes Vendore dhe marrja në konsideratë e të gjitha ndryshimeve si pasojë e reformës 

administrativo- territoriale dhe proçesit të decentralizimit. Gjatë hartimit të objektivave dhe 

përcaktimit të aktiviteteve nën këtë qëllim strategjik, nuk është harruar edhe fakti që, vetëm 

ngritja e shërbimeve dhe numërimi i sasisë së tyre, nuk mjafton për të deklaruar që jemi në linjë 

me kërkesat dhe standartet për ofrimin e mbrojtjes apo trajtimit të kërkuar. Shërbimet duhet të 

shtohen, zgjerohen por edhe të përmirësohen duke u bërë lehtësisht të aksesueshme për të gjitha 

gratë dhe vajzat dhe individët që pësojnë dhunë në familje. Në to duhet të përmbushen kriteret e 

barazisë dhe mosdiskriminimit, si dhe plotësimit të nevojave specifike të grupeve të veçanta 

(akses dhe disponueshmëri, sidomos për gratë dhe vajzat me: aftësi të kufizuara, varësi nga 

përdorimi i substancave, probleme të shëndetit mendor, orientim seksual ndryshe, etj). Ndërkohë, 

vënia e dhunuesve përpara përgjegjësisë (zbatimi i së cilës sërish evidentohet edhe nga 

monitorimi i zbatimit të kuadrit ligjor) si edhe ofrimi i programeve trajtuese dhe rehabilituese për 

ta, gjithashtu është formuluar sipas parimeve dhe standarteve të nevojshme në respektim të 

dokumentave ndërkombëtarë e legjislacionit kombëtar. Një rol të rëndësishëm në këtë drejtim do 

të luajë edhe përmirësimi i mëtejshëm i legjislacionit kombëtar në kuadër të reformës në drejtësi, 

në përputhje me Konventën e Stambollit dhe konventa të tjera ndërkombëtare.  

 

Qëllimi strategjik 4: Fuqizimi i rolit koordinues dhe monitorues të Mekanizmit Kombëtar të 

Barazisë Gjinore.  

 

Objektivi 4.1: Garantimi i qendrueshmërisë së Sektorit të Barazisë Gjinore të konsoliduar dhe 

efiçent, në përputhje me rolin e tij koordinues e monitorues. 

 

Rezultati i pritshëm: Në fund të vitit 2020, Sektori i BGJ në MMSR do të ketë një strukturë të 

konsoliduar dhe efiçente, në përputhje me rolin e tij koordinues dhe monitorues, si dhe një 

buxhet specifik të rritur me 3% çdo vit. 

 

Objektivi 4.2: Konsolidimi i rrjetit të Nëpunësve Gjinorë në nivel qendror dhe të vetëqeverisjes 

vendore, si dhe garantimi i qëndrueshmërisë së tyre.  

 

Rezultati i pritshëm: Në fund të vitit 2020,  Rrjeti i Nëpunësve Gjinorë do të rezultojë efiçent dhe 

i qëndrueshëm, me nëpunës dedikuar tërësisht zbatimit të legjislacionit për BGJ51, në të gjitha 

ministritë e linjës dhe 61 bashkitë në rang vendi. 

 

                                                 
51 I përmirësuar në kuadër të reformës në drejtësi dhe i harmonizuar me acquis communitaire 
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Objektivi 4.3: Aplikimi i buxhetimit të përgjigjshëm gjinor në zbatim të legjislacionit në fuqi, si 

dhe i planifikimit të ndjeshëm gjinor në të gjitha nivelet, në politikëbërje e vendim-marrje. 

 

Rezultati i pritshëm: Në fund të vitit 2020,  buxhetimi i përgjigjshëm gjinor si dhe planifikimet e 

ndjeshme gjinore në politikëbërje e vendim-marrje, aplikohen në të gjitha nivelet e qeverisjes. 

 

Objektivi 4.4. Ndërgjegjësimi i shoqërisë për pranimin e barazisë gjinore si kusht i 

domosdoshëm për zhvillimin e vendit.     

 

Rezultati i pritshëm: Në fund të vitit 2020, 30% më shumë individë besojnë se barazia gjinore 

është kusht i domosdoshëm për zhvillimin e vendit. 

 

Ky qëllim strategjik përmban objektiva që lidhen si me fuqizimin e Mekanizmit Kombëtar të 

Barazisë Gjinore dhe përmirësimin e kapaciteteve monitoruese të punonjësve në nivel qendror e 

vendor, ashtu edhe me harmonizimin e kuadrit ligjor që garanton trajtim të barabartë dhe 

përmbushjen e të drejtave njerëzore. Strukturat përbërëse të Mekanizmit Kombëtar të Barazisë 

Gjinore, sidomos Sektori i BGJ në MMSR, duhet të përgatiten dhe të zbatojnë me përgjegjshmëri 

funksionet koordinuese dhe monitoruese për fushat që mbulon SKBGJ 2016-2020. Përmirësimi i 

kapaciteteve monitoruese të Sektorit të BGJ në Drejtorinë e Përfshirjes Sociale dhe Barazisë 

Gjinore në MMSR do të ndikojë drejtpërsëdrejti edhe në përmirësimin e kapaciteteve analizuese, 

planifikuese e koordinuese të tij - gjë që jep impakt të drejtpërdrejtë në avancimin e barazisë 

gjinore dhe garantimin e zbatimit në praktikë të të drejtave dhe mundësive të barabarta. Fuqizimi 

i kësaj strukture do të mundësojë edhe monitorimin e zbatimit të një sërë politikash e masash të 

hartuara/që mund të hartohen edhe për gratë e vajzat që pësojnë diskriminim të shumëfishtë (si: 

me aftësi të kufizuara, nga minoritetet etnike, me orientim seksual ndryshe, të moshuara, etj). 

Ndërkohë nevojitet të investohet domosdoshmërisht edhe për fuqizimin e rrjetit të nëpunësve të 

barazisë gjinore në nivel qendor e atë të vetëqeverisjes vendore. Kjo nënkupton investim në 

burime njerëzore, financiare e infrastrukturore. Me fjalë të tjera, përmes zbatimit të këtij qëllimi 

strategjik synohet të sigurohet angazhimi për mbështetje konkrete jo vetëm politike por edhe 

financiare, për forcimin e mekanizmit të barazisë gjinore dhe përparimin në garantimin e të 

drejtave të barabarta për të gjithë individët në shoqëri.    
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BURIMET FINANCIARE 
 

Strategjia për Barazinë Gjinore do të zbatohet në periudhën 2016-2020. Për të mundësuar 

zbatimin e saj janë llogaritur shpenzimet e nevojshme për zbatimin e secilit aktivitet, objektiv 

specifik dhe qëllim strategjik. Buxheti i përgjithshëm për realizimin e PKV është rreth 3,850 

milion lekë ose afërsisht 27.7 milion Euro52. 

 

Metodologjia e zbatuar për llogaritjen e kostove paraqet një kombinim të metodave që mund të 

përdoren në rastet e strategjive ndërsektoriale. Metodologjia kryesore e përdorur është kostimi i 

bazuar në aktivitete (Activity Based Costing-ABC), metodologji e veçantë kostimi që identifikon 

aktivitetet në çdo institucion dhe cakton koston e çdo aktiviteti duke alokuar burime për të gjitha 

produktet dhe shërbimet në bazë të konsumit aktual për secilin aktivitet53. Buxheti u hartua 

mbështetur në koston e secilit aktivitet të pasqyruar në planin e veprimit, kohështrirjen dhe 

frekuencën e zbatimit të tij, si dhe numrin e përfituesve për aktivitete të caktuara. 

 

Për llogaritjen e shpenzimeve për aktivitetet kryesore është vepruar si më poshtë: 

 

Llogaritja e shpenzimeve për burime njërëzore bazohet në kohën e parashikuar për realizimin e 

veprimtarisë dhe një pagë mesatare ditore të një kategorie të caktuar. 

 

Llogaritja e shpenzimeve për shërbime. Për këto aktivitete janë mbajtur parasysh kostot e 

shërbimeve të institucioneve respektive, bazuar në standardet e miratura. 

 

Llogaritja e shpenzimeve për aktiviteteve që lidhen me hartimimin dhe rishikimin e 

legjislacionit, monitorimin dhe funksionimin e strukturave të përhershme, etj. Për këto aktivitete 

gjatë llogaritjeve janë mbajtur parasysh shpenzimet e vazhdueshme që do të ndodhin, për 

shembull për pagat, kontributet e sigurimeve shoqërore, ekspertizë të huaj (kur është parashikuar 

në plan) dhe mjete konsumi. 

 

Llogaritja e shpenzimeve për “aktiviteteve specifike” ose i iniciativave specifike të ngjashme. Në 

këto raste kostimi shpesh është i limituar, pra ai përdoret një herë të vetme, siç ndodh në rastin e 

studimeve, fushatave ndërgjegjësuese, programeve të trainimit, ekspertizës së huaj, etj. Vlerësimi 

i shpenzimeve për këto aktivitete u bazua kryesisht në natyrën e aktiviteteve dhe kostot që ofron 

tregu për shërbime të tilla. 

 

Në llogaritjen e shpenzimeve për trajnime është mbajtur në konsideratë kosto e trainimit për një 

person. Si kosto për njësi janë përdorur kostot e ASPAs dhe/ose kostot e aplikuara për trainime 

të ngjashme në të shkuarën.  

 

Për atë pjesë të aktiviteteve ku informacioni nuk ishte i plotë (si në rastin e studimeve apo 

fushatave të ndërgjegjësimit) është ndjekur metoda e vlerësimit për analogji, ose me fjalë të tjera 

janë marrë në konsideratë shpenzimet e bëra për aktivitete të ngjashme që kanë qenë përfshirë në 

strategjinë e viteve 2011-2015, ose produkte të ngjashme në PBA. 

 

                                                 
52 Kursi i këmbimit 1 Euro=138.8 lekë 
53 Në shtojcën 4.3 janë llogaritjet e kostove për secilin aktivitet. 
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Për të realizuar buxhetimin u konsultua gjithashtu dokumenti i PBA 2016-2018, buxheti për vitin 

2016, buxhete për aktivitete të ngjashme të zbatuara nga institucione, donatorë apo organizata jo-

fitimprurëse në të shkuarën. 

 

Buxheti i përgjithshëm për zbatimin e strategjisë është reflektuar në disa forma: 

 

 Buxheti i përgjithshëm sipas viteve për secilin aktivitet, objektiv specifik, qëllim strategjik 

dhe burimeve të financimit54. 

 

 Buxheti i detajuar sipas aktiviteteve, burimeve të financimit dhe institucioneve përgjegjëse55. 

 

 Gjatë llogaritjeve është mbajtur parasysh norma e inflacionit 2%. 

 

 Në klasifikimin e financimeve nga qeveria janë përfshirë dhe fondet që NJVQV duhet të 

alokojnë për zbatimin e kësaj strategjie. Pjesa më e madhe e shpënzimeve nevojitet për 

mbulimin e pagave të koordinatorëve të MKR dhe NGJV. 

 

 Mbështetur në informacionin e disponueshëm janë identifikuar fondet e angazhura nga 

buxheti i shtetit dhe fondet që nevojiten për t’u siguruar nga donatorë dypalësh dhe 

shumëpalësh. Për financimin e një pjese të aktiviteteve ka donatorë potencialë, por nevojitët 

negocimi dhe lidhja e marrëveshjeve për financimin e aktiviteteve të caktuara. 

 

 Buxheti i kërkuar për zbatimin e strategjisë ka një shtrirje pak a shumë uniforme për 

periudhën 2018-2020 (fig.2.1), ndërsa në vitin 2016 kërkesa për shpenzime bazohet në fonde 

që janë alokuar nga buxheti i shtetit. 

 

Figura 1. Buxheti në % për periudhën 2016-2020 

 

8.70%

17.50%

22.50%
24.40%
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V.2016 V.2017 V.2018 V.2019 V.2020

 
                                                 
54 Për të dhëna të detajuara  shih shtojcën 4.1 
55 Për të dhëna të detajuara shih shtojcën 4.2 
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 Nga llogaritjet rezulton që buxheti i shtetit me burimet në dispozicion mund të mbuloj 62.7% 

të shpenzimeve të përgjithshme për zbatimin e PKV. 

 

 Tabela 1 paraqet buxhetin e përgjithshëm dhe nevojat për financim për periudhën 2016-2020. 

 

 Tabela 1 paraqet gjithashtu buxhetin e përgjithshëm për secilin objektiv, peshën që ka 

buxheti i secilit objektiv në kuadër të qëllimit strategjik dhe ndaj buxhetit të përgjithshëm. 

 

 Buxhetin më të madh e kërkon qëllimi strategjik 1 “Fuqizimi i grave në tregun e punës” me 

55.5%. Objektivi “Fuqizimi i grave në zonat rurale” është objektivi që kërkon buxhetin më të 

madh dhe nuk janë të mbuluara nga buxheti 41.47% të shpenzimeve që nevojiten për këtë 

objektiv. 

 

 

Figura 2: Buxheti në % sipas qëllimeve strategjike 
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Tabela 1: Buxheti sipas qëllimeve dhe objektivave 

 

Qëllimet Strategjike/objektivat Totali në Lekë

Në  % brenda 

qëllimit 

strategjik

Në % ndaj totalit
Nevoja për Fonde 

(në lekë)

Nevoja për 

Fonde në % 

brenda QS

Nevoja për fonde 

në % ndaj totalit

Objektivi 1.1:Rritja e pjesëmarrjes së grave në tregun 

e punës dhe reduktimi i hendekut gjinor 
182,070,751.26 8.6% 4.7% 92,813,416.34 12.1%

6.46%

Objektivi 1.2: Reduktimi i punës së papaguar të grave 

në familje duke rritur aksesin dhe cilësinë tek 

shërbimet sociale

766,759,882.68 36.2% 19.9% 79,785,400.00 10.4%

5.56%

Objektivi 1.3: Fuqizimi ekonomik i grave ne zonat 

rurale 
1,107,959,987.89 52.4% 28.8% 594,180,894.00 77.5%

41.37%

Objektivi 1.4: Zvogelimi i varfërisë së grave dhe 

vajzave
59,112,500.00 2.8% 1.5% 225,000.00 0.0%

0.02%

Totali-Qëllimi Strategjik  1 2,115,903,121.84 100.0% 55.0% 767,004,710.34 100.0% 53.41%

Objektivi 2.1: Rritja e vendim-marrjes në proceset 

publike të grave në nivel drejtues dhe proceset 

ligjëvënëse, politikëbërëse dhe planifikuese në nivel 

qendror 7,223,443.45 15.6% 0.2% 4,389,225.93 28.15% 0.31%

Objektivi 2.2: Rritja në 40% e grave në proceset 

publike të grave në nivel vendimarrës në pushtetin 

vendor 39,170,017.02 84.4% 1.0% 11,202,517.02 71.85% 0.78%

Totali-Qëllimi Strategjik  2 46,393,460.48 100.0% 1.2% 15,591,742.96 100.0%

Objektivi 3.1: Ndërgjegjësimi i vazhdueshëm i 

shoqërisë për të mos pranuar dhe për të mos toleruar 

ushtrimin e dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në 

familje 105,268,372.71 7.2% 2.7% 66,537,712.71 10.3% 4.63%

Objektivi 3.2: Sigurimi i mekanizmave të referimit dhe 

bashkëpunimit ndër-institucional të qendrueshëm dhe 

efektivë, si dhe i shërbimeve mbështetëse të 

specializuara  për mbrojtjen dhe trajtimin e rasteve të 

DHBGJ&DHF 1,310,227,315.24 89.9% 34.0% 551,513,138.15 85.3% 38.40%

Objektivi 3.3: Ndëshkimi (vënia e dhunuesve përpara 

përgjegjësisë) përmes zbatimit adekuat të legjslacionit 

në fuqi si dhe dhënia më pas e mundësisë për 

rehabilitimin e tyre, përmes programeve të 

specializuara 42,720,121.40 2.9% 1.1% 28,158,600.00 4.4% 1.96%

Totali-Qëllimi Strategjik  3 1,458,215,809.35 100.0% 37.9% 646,209,450.86 100.0% 45.00%

Objektivi 4.1: Garantimi i qëndrueshmërisë së Sektorit 

të Barazisë Gjinore të konsoliduar dhe eficent, në 

përputhje me rolin e tij koordinues e monitorues 15,479,119.50 6.7% 0.4% 480,000.00 6.6% 0.03%

Objektivi 4.2: Konsolidimi i rrjetit të Nëpunësve 

Gjinorë në nivel qendror e te veteqeverisjes vendore 

dhe garantimi i qendrueshmërisë së tyre 178,520,840.00 77.7% 4.6% 120,000.00 1.6% 0.01%

Objektivi 4.3: Aplikimi i buxhetimit të përgjigjshëm 

gjinoir si mjet i integrimit të perspektivës gjinore në të 

gjitha politikat e vendit, në zbatim të legjislacionit në 

fuqi 29,989,196.96 13.1% 0.8% 3,602,076.00 49.4% 0.25%

Objektivi 4.4. Ndërgjegjësimi i  shoqërisë për pranimin 

e barazisë gjinore si kusht i domosdoshëm për 

zhvillimin e vendit    5,753,130.20 2.5% 0.1% 3,096,450.00 42.4% 0.22%

Totali-Qëllimi Strategjik 4 229,742,286.66 100.0% 6.0% 7,298,526.00 100.0% 0.51%

Totali-Plani Veprimit (Lekë) 3,850,254,678.32 100.0% 1,436,104,430.16 37.3%

Totali Plani Veprimit (Euro) 27,739,587.02 10,346,573.70

Qëllimi strategjik 4: Fuqizimi i rolit koordinues dhe monitorues të Mekanizmit Kombëtar të Barazisë Gjinore

Qëllimi strategjik 1: Fuqizimi ekonomik i grave dhe burrave  

Qëllimi strategjik 2: Garantimi i pjesëmarrjes të barabartë të grave në vendim-marrjen politike e publike

Qëllimi strategjik 3: Zvogëlimi i dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje

 

 

 



 

26 

 

LLOGARIDHËNIA, MONITORIMI DHE ANALIZA VLERËSUESE  
 

SKBGJ 2016-2020 dhe Plani i saj Kombëtar i Veprimit janë në përputhje të plotë me të gjitha 

strategjitë sektoriale dhe nën ombrellën e Strategjisë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim 2015-

2020 (SKZHI). Në këtë kontekst proçesi i monitorimit të zbatimit të aktviteteve të parashikuara 

në PKV do të jetë një proçes ndërsektorial.  

 

Kuadri vlerësues dhe monitorues do të ushqejë orientimin e politikave në kuadër të Sistemit të 

Planifikimit të Integruar (SPI) i cili është sistemi kryesor vendim-marrës që përcakton drejtimin 

strategjik dhe alokimin e burimeve të vendit. Kuadri monitorues dhe vlerësues i SKBGJ 2016-

2020 do të shërbejë për të monitoruar  progresin e zbatimit të objektivave dhe masave të kësaj 

Strategjie. Bashkëlidhur Strategjisë, do të hartohen dhe formatet standart për mbledhjen e 

treguesve sipas burimit të tyre dhe një periodiciteti 6 mujor pranë MMSR, Sektori i Barazisë 

Gjinore.  

 

Sektori i BGJ në MMSR ka rol koordinues dhe bashkërendues mbi ecurinë e zbatimit të të gjithë 

objektivave, sikurse dhe mbështetës e monitorues për të gjithë dokumentat e tjerë strategjikë të 

miratuar në funksion të arritjes së barazisë gjinore në vend. Në Planin e Veprimit të SKBGJ 

2016-2020 parashikohet publikimi i progres raporteve 6-mujore. Sfida për një funksionim më të 

plotë të kuadrit monitorues mbetet ndërveprimi me strukturat e nivelit të vetëqeverisjes vendore. 

 

Ministritë përgjegjëse do të duhet t’i përgjigjen MMSR sipas formateve të hartuara si pjesë e 

kësaj strategjie duke përmirësuar cilësinë e të dhënave. Të dhënat administrative do të përdoren 

nga pjesa më e madhe e ministrive, sikurse dhe të gjitha të dhënat që do të vijnë nga INSTAT në 

kuadër të anketave kombëtare. Gjithashtu, MMSR i del për detyrë të përditësojë të gjithë 

treguesit e harmonizuar për monitorimin e barazisë gjinore, të miratuara në vitin 2010. Ky 

përditësim duhet të ndodhë në funksion të strategjisë së re pas miratimit të saj nga Këshilli i 

Ministrave. 

 

Një vëmendje e veçantë në proçesin e monitorimit dhe vlerësimit të zbatimit të SKBGJ 2016-

2020 dhe Planit të saj të Veprimit do t’i kushtohet ngritjes së kapaciteteve të punonjësve të 

institucioneve përgjegjëse në nivel qendror dhe të vetëqeverisjes vendore për të garantuar 

mbledhjen e të dhënave të nevojshme. 

 

Gjithashtu MMSR do të koordinojë proçesin e mbledhjes së të dhënave nga të gjitha Pikat 

Fokale për barazinë gjinore në Ministritë e linjës, sipas sektorëve që ato mbulojnë, sikurse dhe 

do të furnizohet nga INSTAT nëpërmjet botimit të përvitshëm “Femra dhe Meshkuj” . INSTAT 

do të marrë nga Sektori i Barazisë Gjinore në MMSR të gjithë listën e treguesve për monitorim 

vlerësimin e kësaj Strategjie dhe do ta përfshijë atë në Programin Kombëtar Statistikor 2016-

2020, i cili është në fazën e përgatitjes.  

 

 

 

 

 

 



 

27 

 

 

 

Treguesi[1] 

Burimi i të 

dhënave Viti bazë 

Synimi 2017 Synimi 2020 

Vlera Vlera 

Numri i strukturave të barazisë 

gjinore në nivel qendror  

Sektori i 

Barazisë 

Gjinore  2016 (18) 100%   100% 

Numri i strukturave të barazisë 

gjinore në nivel të vetëqeverisjes 

vendore 

Sektori i 

Barazisë 

Gjinore   (2016) 44  100% 100%  

Numri i njësive të vetëqeverisjes në 

zbatim të buxhetimit gjinor 

Sektori i 

Barazisë 

Gjinore 

 2016 (7 

nga 61) 20 nga 61   40 nga 61 

Përfaqësimi i grave në Forcat e 

Armatosura (%) 

Ministria e 

Mbrojtjes  2014 (9%) 13%  15%  

Përfaqësimi i grave në Policinë e 

Shtetit (%) 

Drejtoria e 

Përgjithsh

me e 

Policisë 

 2014  

(6.7%)  12,5% 19%  

Përqindja e planeve të zhvillimit që 

reflektojnë standartet e integrimit 

gjinor.  

Ministria e 

Zhvillimit 

Urban 

(2015) 0 

%   50,8% 100%  

Numri i grave pronare sipas përpjesës 

së pronësisë  

Ministria e 

Drejtësisë 

& ZRPP 

 67,559 gra 

pronare në 

zonat 

urbane 

sipas % të 

mëposhtme 

të 

pronësisë    

13,053 - 

100%       

11,447 - 

50%           

3828 - 25%            

39231 – të 

tjera 

 Në rritje në 

zbatim të ligjit të 

Regjistrimit të 

Pasurive (2012) 

 Në rritje në 

zbatim të ligjit të 

Regjistrimit të 

Pasurive (2012) 

Përqindja e Bizneseve në 

pronësi/administratore të grave  

Ministria 

Ekonomisë  
 2014   

(31%) 32,5%   34,5% 

Përqindja e grave përfituese të 

fondeve të AIDA 

Ministria 

Ekonomisë 

& AIDA 

 2015 

(3,3%) 6,9%   E pa vendosur 

Përqindja e grave përfituese të 

shërbimeve të extensionit 

Ministria e 

Bujqësisë  
 2015 

(10%) 13%   15% 

Përqindja e grave fermere përfituese 

të fondeve në skemat e suvencionit 

Ministria e 

Bujqësisë  

 2015 

(10%)  10% 11% (2018)  

../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Local%20Settings/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/perdorues/Desktop/tabela%20M&amp;E%20strategjia%20GE.xls#RANGE!A24
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Përqindja e punësimit të grave dhe 

burrave 

INSTAT & 

LFS 

 37,6% Rritje me 50% 

për gratë dhe 

50% për burrat 

në targetin e 

përcaktuar nga 

Strategjia 

Kombëtare e 

Punësimit dhe 

Aftësive 2014-

2020 që është 

54,5%  

 Rritje me 50% 

për gratë dhe 

50% për burrat 

në targetin e 

përcaktuar nga 

Strategjia 

Kombëtare e 

Punësimit dhe 

Aftësive 2014-

2020 që është  

60% 

Përqindja e grave të punësuara në 

sektorin e turizmit 

MZHETTS 2013 

(30%) 

33% 35% 

Përqindja e grave dhe burrave që 

punojnë në sektorin e bujqësisë me 

sigurime shëndetësore dhe shoqërore 

Ministria e 

Bujqësisë 

dhe 

Drejtoria e 

Taksave 

sipas të 

dhënave 

administrat

ive duke 

krahasuar 

trendin me 

Anketat 

kombëtare 

të INSTAT 

2012 (5,5% 

gra dhe 

12,8% 

burra) 

25% gra dhe 

15% burra 

35% gra dhe 

25% burra 

Përqindja e punës së papaguar për 

grave përkundrejt burrave56. 

INSTAT 

sipas TUS 

2010 

2010  

(91% 

femrat për 

kundrejt 

meshkujve 

40%) 

 

Ulja me 10 % 

Përqindja e grave në Këshillat 

Bashkiakë 

KQZ 
2015 

(34,5%)   50% 

Përqindja e grave në Parlament KSH 

2014 

(23%) 30% 30% 

Përqindja e grave të punësuara në 

sektorin shtetëror në nivelet drejtuese DAP 

2013 

(29%) 29% 30% 

Numri i Bashkive që kanë të ngritur 

Mekanizmin e Referimit kundër 

dhunës në familje 

Njësitë e 

Vetëqeveri

sjes 

Vendore 29 40 61 

                                                 
56 Anketa e përdorimit të kohës në Shqipëri ka një nga gjetjet kryesore se “Gratë janë ato që në një numër shumë më 

të madh se burrat  kryejnë punë të papaguar (91% përkundrejt 40%)” 
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Numri i shërbimeve mbështetëse të 

specializuara për të dhunuarat 

MMSR dhe 

Njësitë e 

Vetëqeveri

sjes 

Vendore 

Do të 

plotësohet 

nga 

aktivitetet 

në zbatim 

të kësaj 

strategjie të rritet me 5% të rritet me 15% 

% e dhunuesve të ndëshkuar e më pas 

të rehabilituar e rritur me 30% 

Sektori i 

Barazisë 

Gjinore 

Do të 

plotësohet 

nga 

aktivitetet 

në zbatim 

të kësaj 

strategjie të rritet me 10% të rritet me 20% 

Buxhet specifik për Sektorin e BGJ i 

rritur me 3% çdo vit MMSR  

Do të 

plotësohet 

nga 

aktivitetet 

në zbatim 

të kësaj 

strategjie të rritet me 3% të rritet me 9% 
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SHTOJCAT 1: PLANI KOMBËTAR I VEPRIMIT 
 

STRATEGJIA KOMBËTARE PËR BARAZINË GJINORE 2016-2020 

SHTOJCA 1: PLANI KOMBËTAR I VEPRIMIT 

 

QËLLIMI STRATEGJIK 1: FUQIZIMI EKONOMIK I GRAVE DHE BURRAVE   

Aktivitetet Treguesit Baza e 

referimit 

Burimi i 

të 

dhënave 

Organi 

përgjegjës 

Monitorimi 

/raportimi 

Strategjitë 

me qëllime të 

përbashkëta 

Afati 

kohor 

Financimi 

Preventivi i 

kostove 

Burimet e mundshme 

Buxheti i 

shtetit 

Donatorët 

Objektivi 1.1: Rritja e pjesëmarrjes së grave në tregun e punës dhe reduktimi i hendekut gjinor  

Treguesi i objektivit: Në fund të vitit 2020, të mirë kordinohen të gjitha masat nxitëse për të rritur pjesëmarrjen e grave në tregun e punës. 

1.1.1. 

Ndërgjegjësimi i 

grave për të 

përfituar nga 

formimi profesional 

për gratë punë 

kërkuese të papuna 

të regjistruara, të 

cilat i përfitojnë 

falas këto kurse 

Numri i 

fushatave 

Numri i grave 

punëkërkuese 

të papuna të 

certifikuara në 

kurse të 

ndryshme 

profesionesh, 

çdo gjashtë 

mujor 

Numri i 

grave që 

kanë marrë 

formim 

profesional 

gjatë 6-

mujorit të 

parë 2016 

SHKP MMSR SHKP i 

përcjell të 

dhënat 

MMSR e 

cila 

raporton 

në 

KKBGJ 

Strategjia e 

Punësimit 

dhe 

Aftësive 

Profesional

e 2014-

2020 

(objektivi 

strategjik A 

dhe C) 

2016-

2020 

Gjithësej 

 

80,177,564.3

0 lekë 

   Gjithësej 

80,177,564.30 

lekë 

 

Viti 2016 

15,406,792.00 

lekë 

Çdo vit 2% më 

shumë se viti 

paraardhës 

1.1.2. Miratimi i 

akteve ligjore për 

kohën e punës në 

përputhje me 

direktivën 2003/88 

BE 

Një VKM e 

miratuar 

Situata në 

vitin 2015 

MMSR MMSR  MMSR e 

cila 

raporton 

në 

KKBGJ 

  Do të 

kryhen në 

2018 dhe 

2019  

Gjithësej 

754,916.93 

lekë 

Gjithësej 

754,916.93 

Lekë 

Viti 2018 

373,721.25 

lekë 

Viti 2019 2% 

më shumë 
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1.1.3. Organizimi i 

aktiviteteve për 

informimin e grave 

dhe vajzave mbi 

shërbimet që 

ofrohen nga zyrat e 

punësimit në lidhje 

me programet e 

nxitjes së punësimit 

dhe të formimit 

professional si dhe 

orientim dhe 

këshillim për punë 

dhe profesion 

Numri i 

aktiviteteve të 

ndërmarra  

Nr i grave dhe 

vajzave te 

informuara 

Nuk ka MMSR MMSR MMSR e 

cila 

raporton 

në 

KKBGJ 

  2016-

2020 

Gjithësej 

 

16,486,399.23 

Lekë 

   Gjithësej 

16,486,399.23 

Lekë 

Viti 2016 

3,168,000.00 

lekë 

Çdo vit 2% më 

shumë se viti 

paraardhës 

1.1.4. Hartimi i 

programeve për 

uljen e pabarazive 

gjinore në sektorët 

ekonomik të ICT 

dhe Turizmit 

Numri i grave 

të punësuara 

në sektorin 

ICT dhe 

Turizmit 

2016 MZHE

TTS 

MZHET

TS 

MZHETT

S përcjell 

tek 

MMSR e 

cila 

raporton 

në 

KKBGJ 

 Plani 

Kombëtar i 

Veprimit 

për Gratë 

Sipërmarrë

se 2014-

2020 

2016-

2020 

  Gjithësej 

 

34,560,000.0

0 lekë 

 

  Gjithësej 

34,560,000.00 

lekë 

Viti 2017-

2018 nga 

6,480,000.00 

lekë në vit 

Viti 2019-

2020 

10,800,000.00 

lekë në vit 

1.1.5. Trajnimi për 

specialistët e zyrave 

të punësimit për 

përmirësimin e 

shërbimeve të 

specializuara te 

punesimit 

Numri i 

specialisteve 

te trajnuar 

 

 2015 SHKP SHKP 

MMSR 

MMSR 

MMSR e 

cila 

raporton 

në 

KKBGJ 

  Gjithësej 

 

1,130,203.03 

lekë 

 Gjithësej 

1,130,203.03 

lekë 

Viti 2016 

217,178.00 

lekë 

Çdo vit 2% më 

shumë se viti 

paraardhës 
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1.1.6. Pregatitja e 

një dokumenti me 

qasje gjinore ku 

pasqyrohet qëndrimi 

i sindikatave për 

ekonominë 

informale brenda 

2017 

Numri i grave 

dhe vajzave 

me pagesë të 

kontributeve 

të sigurimeve 

shoqërore dhe 

shëndetësore 

6 mujori i 

parë i 2016 

2016 Zyra e 

taksave 

MMSR Zyra e 

taksave i 

përcjell të 

dhënat 

MMSR e 

cila 

raporton 

në 

KKBGJ 

  2017 Gjithësej 

 

4,600,000.00 

lekë 

 Gjithësej 

 

4,600,000.00 

lekë 

 

1.1.7. 

Ndërgjegjësimi për 

të drejtat dhe 

përgjegjësitë e 

punëdhënësve dhe 

punëmarrësve 

Numri i 

fushatave 

ndërgjegjësue

se 

Numri 

përfituesve 

sipas gjinisë 

2016 MMSR  MMSR MMSR e 

cila 

raporton 

në 

KKBGJ 

 Strategjia 

Kombëtare 

e Punësimit 

dhe 

Aftësive 

2014-2020  

 2016-

2020 

 Gjithësej 

 
4,805,794.9

3 lekë 

 

Gjithësej 

2,450,474.93 
lekë 

Viti 2019 

1,213,106.40 
lekë 

Viti 2017-2% 

më shumë se 
viti 

paraardhës  

Gjithësej 

2,355,320.00 
lekë 

Viti 2016 

1,166,000.00 
lekë 

Viti 2017-2% 

më shumë se 
viti paraardhës 

1.1.8. Fushata 

ndërgjegjësuese dhe 

informuese për gratë 

e reja mbi 

mundësitë e 

punësimit dhe 

ndërmarrjeve 

sociale   

Numri i 

fushata 

ndërgjegjësue

se; Numri i 

grave të reja 

deri 30 vjeç të 

informuara 

 Nuk ka MMSR MMSR MMSR e 

cila 

raporton 

në 

KKBGJ  

Strategjia e 

Punësimit 

dhe 

Aftësive 

Profesional

e 2014-

2020 

(objektivi 

strategjik A 

dhe C) 

2017-

2020 

 Gjithësej 

 

3,692,960.77 

lekë 

 

Gjithësej 

 

2,796,960.77 

lekë 

 

Viti 2018-

2020 

Gjithësej 

 

896,000.00 

lekë 

Viti 2017 
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1.1.9. Përllogaritja e 

hendekut gjinor në 

page sipas Anketës 

Stukturore të 

Pagesave (Earning 

Structure Survey) 

rekomanduar nga 

EUROSTAT 

Raporti Nuk ka INSTAT MMSR 

& 

INSTAT 

INSTAT 

përcjell 

MMSR e 

cila 

raporton 

në 

KKBGJ 

Strategjia e 

Punësimit 

dhe 

Aftësive 

Profesional

e 2014-

2020 

(objektivi 

strategjik A 

dhe C) 

2017-

2020 

 Gjithësej 

 

7,626,000.00 

lekë 

 Gjithësej 

 

7,626,000.00 

lekë 

 

Viti 2017-

2018 

50% çdo vit 

  

 

1.1.10. Përmirësimi 

i treguesve të SHKP 

në këndvështrimin 

gjinor 

 

Numri i 

treguesve 

gjinorë 

 

 

 

6 mujori i 

parë i 2016 

 

SHKP SHKP SHKP 

përcjell 

MMSR e 

cila 

raporton 

në 

KKBGJ 

 2016-

2020 

Gjithësej 

 

25,337,500.0

0 lekë 

 Gjithësej 

 

25,337,500.00 

lekë 

2016-2020 

Çdo vit 

5,067,500.00 

lekë 

1.1.11. Vlerësimi i 

zbatimit të Planit 

Kombëtar të 

veprimit për gratë 

sipërmarrëse 2014-

2020  

Raport 

vlerësimi 

vjetor 

2015 MMSR MMSR MMSR e 

cila 

raporton 

në 

KKBGJ 

  2016-

2020 

Gjithësej 

 

970,000.00 

lekë 

 

 Gjithësej 

970,000.00 

lekë 

Viti 2017 

270,000.00 

lekë 

Viti 2020 

700,000.00 

lekë 

1.1.12. Vlerësimi i 

zbatimit të 

Strategjisë së 

Punësimit dhe 

Aftësive 2014-2020 

sipas perspektivës 

gjinore 

Raport 

vlerësimi 

vjetor 

2015 MMSR MMSR MMSR e 

cila 

raporton 

në 

KKBGJ 

  2016-

2020 

Gjithësej 

 

1,060,000.00 

lekë 

 Gjithësej 

1,060,000.00 

lekë 

Viti 2017 

360,000.00 

lekë 

Viti 2020 

700,000.00 

lekë 
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Objektivi 1.2: Reduktimi i punës së papaguar të grave në familje duke rritur aksesin dhe cilësinë tek shërbimet sociale.  

Treguesi i objektivit: Deri në  fund të vitit 2020, ulja e punës së papaguar të grave me 10 % sipas anketës së përdorimit të kohës 

1.2.1. Studimi mbi 

problematikën e 

grave jashtë forcave 

të punës dhe nevojat 

e tyre për rritjen e 

aksesit në shërbimet 

sociale (çerdhe, 

kopshte) 

Studimi Nuk ka Donato

rë 

MMSR MMSR e 

cila 

raporton 

në KBGJ 

  2017-

2020 

Gjithësej 

 

1,706,250.00 

lekë 

 Gjithësej 

 

1,706,250.00 

lekë 

Viti 2017 

1.2.2.Anketa e 

Përdorimi të Kohës 

Anketa 2010 INSTAT

dhe 

Donatorë

t 

INSTAT 

dhe 

Donatorë

t 

INSTAT 

përcjell 

tek 

MMSR e 

cila 

raporton 

në 

KKBGJ 

 2017-

202057 
 

Gjithësej 

 

15,191,160.0

0 lekë 

 Gjithësej 

15,191,160.00 

lekë 

30% në Vitin 

2018 

20% në Vitin 

2019 

50% në Vitin 

2020 

 

1.2.3. Organizimi i 

fushatave 

sensibilizuese për të 

promovuar 

përkujdesjen e 

babait për fëmijët 

dhe lejen prindërore 

të kujdesit të 

paslindjes  

Numri i 

fushatave të 

organizuara 

dhe numri i 

përfituesve 

sipas gjinisë 

Nuk ka MMSR MMSR MMSR e 

cila 

raporton 

në 

KKBGJ 

  2016-

2020 

Gjithësej 

 

5,002,327.73 

lekë 

Gjithësej 

 

2,516,407.73

lekë 

Viti 2019 

1,245,746.40 

lekë 

Viti 2020 2% 

më shumë 

Gjithësej 

 

2,557,320.00 

lekë 

Viti 2017 

1,266,000.00 

lekë 

 

Viti 2018 2% 

më shumë 

                                                 
57 Sipas sygjerimit të INSTAT kjo anketë mund të kryhet edhe 2017 sipas fondeve, ndërsa në 2020 është e detyrueshme të kryhet sipas një periodiciteti 10 vjeçar. 
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1.2.4. Studimi që do 

të përcaktonte 

numrin e çerdheve 

dhe kopshteve sipas 

zonave ku këto 

institucione 

përkujdesi do të 

nevojiteshin më 

shumë 

Numri i 

çerdheve dhe 

kopshteve të 

ndërtuara të 

reja sipas 

zonave dhe 

kapaciteteve 

sipas raportit 

të vlerësimit 

Raporti i 

vlerësimit 

Nuk ka Vetëqe

verisja 

Vendor

e 

Vetëqeve

risja 

Vendore 

MMSR e 

cila 

raporton 

në 

KKBGJ 

Strategjia 

Kombëtare 

për 

Decentraliz

im 2015-

2020 

2017-

2020 

Gjithësej 

 

310,530,000.

00 lekë 

 

Gjithësej 

 

310,530,000.

00 lekë 

Viti 2017 

50,000,000.0

0 lekë 

Viti 2017-

2018-50% 

më shumë 

Viti 2020 

dyfishi 

  

1.2.5. Marrja e 

masave nga 

Vetëqeverisja 

Vendore për rritjen 

e cilësisë së 

shërbimit për 

çerdhet dhe kopshtet 

Raporti një 

edukatore për 

numër 

fëmijësh 

2016 Vetëqe

verisja 

Vendor

e 

Vetëqeve

risja 

Vendore 

Vetëqever

isja 

Vendore  

përcjell 

MMSR e 

cila 

raporton 

në 

KKBGJ 

 2017-

2020 

Gjithësej 

 

63,489,289.9

5 lekë 

Gjithësej 

 

63,489,289.9

5 lekë 

 

Viti 2016 

12,200,000.0

0 lekë 

Çdo vit 2% 

më shumë 

  

1.2.6.Kritere të 

përmirësuara që 

rrisin mundësinë për 

të regjistruar fëmijët 

në kopshte dhe 

çerdhe kur prindi 

është i papunë/nëna 

të papuna bazuar në 

një studim vlerësimi 

nevojash, nëna me 

aftësi të kufizuara  

Numri i i 

kritereve të 

përmirësuara 

sipas 

kategorive 

(nëna të 

papanuna, 

nëna me aftësi 

të kufizuara 

etj; Raporti i 

vlerësimit 

2016 MMSR 

dhe 

Vetëqe

verisja 

Vendor

e 

MMSR 

dhe 

Vetëqeve

risja 

Vendore 

Vetëqever

isja 

Vendore 

përcjell 

tek 

MMSR e 

cila 

raporton 

në 

KKBGJ 

  2016-

2020 

Gjithësej 

 

2,051,430.00 

lekë 

Gjithësej 

 

2,051,430.00 

lekë 

Viti 2017 

504,450.00 

lekë 

Vitet në 

vazhdim në 

bazë të 

numrit të 

NJVQV 
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1.2.7. Marrja e 

masave për ofrimin 

e shërbimeve 

sociale në qendra 

komunitare nga 

Vetëqeverisja 

Vendore për 

moshën e tretë. 

Numri i 

masave 

Numri 

qendrave 

komunitare të 

ngritura në 

nivel vendor 

Nuk ka Vetëqe

verisja 

Vendor

e 

Vetëqeve

risja 

Vendore 

Vetëqever

isja 

Vendore 

përcjell 

tek 

MMSR e 

cila 

raporton 

në 

KKBGJ  

 2017-

2020 

Gjithësej 

 

67,150,000.0

0 lekë 

 Gjithësej 

 

67,150,000.00 

lekë 

Viti 2017 

8,500,000.00 

lekë 

Çdo vit 

krijohet një 

qendër e re 

1.2.8. Marrja e 

masave për ofrimin 

e shërbimeve 

sociale për fëmijët 

me aftësi të 

kufizuara, 

per gratë e vajzat 

me aftësi të 

kufizuara, për nënat 

me aftësi të 

kufizuara 

Numri i 

masave 

Numri i 

shërbimeve që 

ofrohen sipas 

kategorive të 

përfituesve 

(fëmijë me 

aftësi të 

kufizuara, gra  

dhe vajza, 

nëna me aftësi 

të kufizuara  

Nuk ka Vetëqe

verisja 

Vendor

e 

Vetëqeve

risja 

Vendore 

Vetëqever

isja 

Vendore 

përcjell 

tek 

MMSR e 

cila 

raporton 

në 

KKBGJ 

  2017-

2020 

Gjithësej 

 

300,000,000.

00 lekë 

Gjithësej 

 

300,000,000.

00 lek 

Viti 2016 

25,000,000.0

0 lekë 

Çdo vit rritet 

numri I 

NJVQV 

 

1.2.9. Monitorimi i 

shërbimeve të 

ofruara nga 

Vetëqeverisja 

Vendore 

Formate të 

monitorimit 

vjetore 

Nuk ka Vetëqe

verisja 

Vendor

e 

Vetëqeve

risja 

Vendore 

& 

MMSR 

Vetëqever

isja 

Vendore 

përcjell 

tek 

MMSR e 

cila 

raporton 

në 

   Gjithësej 

 

1,568,025.00 

lekë 

Gjithësej 

 

791,775.00 

lekë 

Viti 2019 

Gjithësej 

 

776,250.00 

lekë 

Viti 2017 
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KKBGJ  

Objektivi 1.3: Fuqizimi ekonomik i grave në zonat rurale  

 

Treguesi i objektivit:  Deri në  fund të vitit 2020, përmirësimi i jetës së grave në zonat rurale duke rritur me 11% numrin e përfitueseve të skemave të 

suvencioneve, duke rritur me 15% përfitueset e shërbimeve të ekstensionit,  duke rritur me 35%  numrin e grave që punojnë në sektorin e bujqësisë me 

sigurime shëndetësore dhe shoqërore; si dhe duke rritur numrin e grave që gëzojnë të drejtat e pronësisë mbi tokën bujqësore në zbatimin të ligjit të 

regjistrimit të pasurive të paluajtshme. 

1.3.1. Programe 

nxitëse për uljen e 

punës së papaguar në 

sektorin bujqësor për 

gratë 

Numri i 

grave 

përfituese në 

zonat rurale 

 2016 SHKP MMSR 

& SHPK 

SHKP 

përcjell 

tek 

MMSR e 

cila 

raporton 

në 

KKBGJ 

 Plani 

Kombëtar i 

Veprimit 

për Gratë 

Sipërmarrë

se 2014-

2020 

2017-

2020  

Gjithësej 

 

240,000,000.000 

lekë 

 Gjithësej 

 

240,000,000.0

0 lekë 

2018-2020 

80,000,000.00 

lekë çdo vit 

1.3.2. Programe 

nxitëse për të 

diversifikuar 

punësimin e grave në 

zonat rurale 

Numri i 

grave që 

kanë 

përfituar nga 

këto 

programe 

Numri i 

grave të 

punësuara në 

sektorin 

privat jo-

bujqësor në 

zonat rurale 

pas ofrimit të 

shërbimit të 

programit të 

 2016 SHKP MMSR 

& SHPK 

SHKP  

përcjell 

tek 

MMSR e 

cila 

raporton 

në 

KKBGJ 

 Plani 

Kombëtar i 

Veprimit 

për Gratë 

Sipërmarrë

se 2014-

2020 

 Strategjia 

e Punësimit 

dhe 

Aftësive 

2014-2020 

 2017-

2020 

Gjithësej 

 

240,000,000.000 

lekë 

 Gjithësej 

 

240,000,000.0

0 lekë 

2018-2020 

80,000,000.00 

lekë çdo vit 
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punësimit 

1.3.3. Organizimi i 

fushatave mediatik e 

për të stimuluar 

punësimin formal në 

sektorin bujqësor  

Numri i 

fushatave (1 

fushatë çdo 

vit) dhe 

numri i grave 

të targetuara 

nga fushatat 

(5000 gra 

dhe vajza) 

Nuk ka Ministri

a e 

Bujqësis

ë dhe 

Vetëqev

erisja 

Vendore 

Ministria 

e 

Bujqësisë 

dhe 

Vetëqeve

risja 

Vendore 

 Ministria 

e 

Bujqësisë 

dhe 

Vetëqeve

risja 

Vendore 

përcjell 

tek 

MMSR e 

cila 

raporton 

në 

KKBGJ  

  2017-

2020 

Gjithësej 

 

8,058,682.94 

lekë 

Gjithësej 

 

Viti 2020 

2,049,788.9

4 lekë 

Gjithësej 

 

6,008,894.00 

lekë 

 

Viti 2017 

1,970,000.00 

lekë 

Çdo vit 1-2% 

më shumë se 

viti paraardhës 

1.3.4. Organizimi i 

ditëve informuese 

për gratë pjesë e 

kooperativave apo 

fermave për rritjen e 

cilësisë së 

produkteve të tyre  

Numri i i 

ditëve 

informuese 

numri i grave 

fermere 

përfituese 

dhe numri i 

kooperativav

e ku janë 

zhvilluar 

trajnimet 

Nuk ka Ministri

a e 

Bujqësis

ë dhe 

Vetëqev

erisja 

Vendore 

Donator

ë 

Ministria 

e 

Bujqësisë 

dhe 

Vetëqeve

risja 

Vendore 

Donatorë 

Ministria 

e 

Bujqësisë 

dhe 

Vetëqeve

risja 

Vendore 

përcjell 

tek 

MMSR e 

cila 

raporton 

në 

KKBGJ 

  Plani 

Kombëtar i 

Veprimit 

për Gratë 

Sipërmarrë

se 2014-

2020 

 2017-

2020 

Gjithësej 

 

1,561,212.05 

lekë 

Gjithësej 

 

1,561,212.0

5 lekë 

 

Viti 2016 

300,000.00 

lekë 

Çdo vit 2% 

më shumë se 

viti 

paraardhës 
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1.3.5. Fushata 

sensibilizuese për 

ndarjen e 

informacionit mbi 

programet 

mbështetëse me 

fonde publike apo 

burime të tjera 

financiare për gratë 

fermere.  

Numri i 

fushatave 

numri i grave 

të 

sensibilizuar

a numri i 

burimeve 

financiare 

për të cilat 

është 

shpërndarë 

informacioni 

tek gruaja 

fermere 

Numri i 

përfituesve 

sipas të 

dhënave të 

AZHBR, 

sipas gjinisë 

Ministri

a e 

Bujqësis

ë dhe 

AZHBR 

Vetëqev

erisja 

Vendore 

Ministria 

e 

Bujqësisë 

AZHBR 

dhe 

Vetëqeve

risja 

Vendore 

Ministria 

e 

Bujqësisë 

dhe 

AZHBR 

përcjell 

tek 

MMSR e 

cila 

raporton 

në 

KKBGJ 

   2016-

2020 

Gjithësej. 

 

182,141,405.60 

lekë 

Gjithësej 

 

182,141,405

.60 lekë 

 

Viti 2016 

35,000,000.

00 lekë 

Çdo vit 2% 

më shumë se 

viti 

paraardhës 

 

1.3.6. Ngritjja e 

grupeve prodhuese, 

shoqatave dhe 

Shoqërive të 

Bashkëpunimit 

Bujqësor 

(kooperative) vetëm 

me gra 

Numri i 

grupimeve të 

grave të 

ngritura 

Nuk ka Ministri

a e 

Bujqësis

ë 

Ministria 

e 

Bujqësisë 

Ministria 

e 

Bujqësisë 

përcjell 

tek 

MMSR e 

cila 

raporton 

në 

KKBGJ 

 2017-

2020 

Gjithësej 

 

10,000,000.00 

lekë 

Gjithësej 

 

10,000,000.

00 lekë 

 

Granti 

500,000.00 

lekë për çdo 

shoqatë 

 

 

1.3.7. Rritja e 

formalizimit të grave 

që punojnë në 

sektorin bujqësor, 

nëpërmjet fushatave 

sensibilizuese 

Numri i 

fushatave 

Numri grave 

në sektorin 

bujqësor që 

paguajnë 

sigurimet 

shoqërore 

2016 Zyra e 

taksave 

Inspektor

iati i 

Punës 

Ministria 

e 

Bujqësisë 

Inspektor

iati i 

Punës 

përcjell 

tek 

MMSR e 

cila 

raporton 

   2017-

2020 

Gjithësej 
 

2,532,000.00 

lekë 

 Gjithësej 
 

2,532,000.00 

lekë 

Viti 2017 

50% e shumës 

Viti 2020 

50% e shumës 
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dhe 

shëndetësore 

në 

KKBGJ 

1.3.8. Përmirësimi i 

legjislacionit mbi 

pronësinë e tokës 

bujqësore duke 

garantuar 

bashkëpronësinë e 

grave dhe vajzave 

Numri i 

proçedurave 

ligjore të 

ndërmarra; 

Numri i 

grave 

përfituese të 

së drejtës së 

pronësisë në 

zonat rurale 

2016 Ministri

a e 

Bujqësis

ë dhe 

Ministri

a e 

Drejtësis

ë 

Ministria 

e 

Bujqësisë 

dhe 

Ministria 

e 

Drejtësis

ë 

Ministria 

e 

Bujqësisë 

dhe 

Ministria 

e 

Drejtësis

ë 

përcjellin 

tek 

MMSR e 

cila 

raporton 

në 

KKBGJ 

Strategjia 

Kombëtare 

e të 

drejtave të 

pronësisë 

2012-2020 

 Plani 

Kombëtar i 

Veprimit 

për Gratë 

Sipërmarrë

se 2014-

2020 

 2017-

2020 

Gjithësej 

 

1,448,946.38 

lekë 

 

Gjithësej 

 

1,448,946.3

8 lekë 

 

Viti 2016 

473,450.00 

lekë 

Vitet 

pasardhëse 

2% më 

shumë 

 

1.3.9. Trajnimi i 

stafeve të zyrave 

lokale të ZRPP për 

garantimin e 

regjistrimit të 

bashkëpronësisë së 

grave dhe vajzave 

Numri 

trajnimeve të 

stafit të 

ZRPP lokale 

për zonat 

rurale; Numri 

i përfituesve 

të trajnimeve 

sipas gjinisë 

2016 Ministri

a e 

Drejtësis

ë dhe 

Donator

ët 

Ministria 

e 

Drejtësis

ë & 

MMSR 

Sekt BGJ 

ZRRP 

përcjell 

pranë 

MD të 

dhënat 

dhe kjo e 

fundit ia 

përcjell 

tek 

MMSR e 

cila 

raporton 

në 

KKBGJ 

Strategjia 

Kombëtare 

e të 

drejtave të 

pronësisë 

2012-2020 

 2017-

2020 

Gjithësej 
 

295,000.00 lekë 

 Gjithësej 

 

295,000.00 

lekë 

Viti 2017 
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1.3.10. Trajnim për 

noterët në të gjitha 

bashkitë e vendit, me 

një fokus të veçantë 

tek ato që shërbejnë 

për zonat rurale. 

Trajnime të 

fokusuara për 

regjimet martesore, 

regjimet e 

bashkëjetesës, 

trashëgimitë dhe të 

drejtat pronësore 

Numri i 

trajnimeve të 

ofruara;          

numri i 

bashkive; 

numri i 

pjesëmarrësv

e noter sipas 

gjinisë 

Situata e 

trajnimeve 

sipas të 

dhënave të 

dhomës së 

noterisë 

Dhoma 

Kombët

are e 

Noterisë 

Dhoma 

Kombëta

re e 

Noterisë 

dhe 

Donatore 

Dhoma 

Kombëta

re e 

Noterisë 

përcjell 

tek 

MMSR e 

cila 

raporton 

në 

KKBGJ 

Strategjia 

Kombëtare 

e të 

Drejtave të 

Pronësisë 

2012-2020 

 2017-

2020 

Gjithësej 
 

363,000.00 lekë 

 Gjithësej 
 

363,000.00 lekë 
Viti 2017 

1.3.11. Marrja e 

masave për rritjen e 

aksesit të grave dhe 

vajzave në zonat 

rurale në  shërbimin 

shëndetësor primar, 

me një fokus të 

veçantë për gratë me 

aftësi të kufizuara, 

rome, egjiptjane, 

LBT, të moshuara 

Numri i 

masave 

Numri i 

grave 

përfituese të 

shërbimit 

shëndetësor 

parësor dhe 

kryerjes  

sipas 

kategorive së 

check-up 

(40-65 vjec)  

 2016 Ministri

a e 

Shëndet

ësisë 

Ministria 

e 

Shëndetë

sisë 

Ministria 

e 

Shëndetë

sisë 

përcjell 

tek 

MMSR e 

cila 

raporton 

në 

KKBGJ 

   2017-

2020 

Gjithësej 
 

84,870,000.00 
lekë 

Gjithësej 
 

84,870,000.0
0 lekë 

Viti 2017 
18,450,000.0

0 lekë 
Cdo vit 10% 
më shumëse 

viti 
paraardhës 

 

Gjithësej 
 

84,870,000.00 
lekë 
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1.3.12. Vendosja dhe 

organizimi i 

shërbimit mjekësor 

primar (duke  

formuar një grup 

specialistësh për 

mbulimin e një zone 

të caktuar rurale.   

Numri i 

pacienteve të 

mbuluara me 

shërbim sipas 

gjinisë; 

numri i 

vizitave në 

terren 

Nuk ka Ministri

a e 

Shëndet

ësisë 

Ministria 

e 

Shëndetë

sisë 

ISHP, 

DRSH/D

SHP 

Ministria 

e 

Shëndetë

sisë 

përcjell 

tek 

MMSR e 

cila 

raporton 

në 

KKBGJ 

   2017-

2020 

Gjithësej 
 

100,050,000.00 
lekë 

Gjithësej 
 

100,050,000.
00 lekë 

Viti 2017 
21,750,000.0

0 lekë 
Cdo vit 10% 
më shumëse 

viti 
paraardhës 

 

Gjithësej 
 

100,050,000.00 
lekë 

1.3.13. Vendosja dhe 

organizimi i 

transportit falas për 

banorët e zonave 

rurale për të bërë 

check-up  

Numri i 

bashkive që 

ofrojnë 

transportin 

falas, në 

mbështetje të 

shërbimit 

ambulator 

lëvizës që 

ofron  MSH, 

numri i 

përfituesve 

sipas gjinisë 

Nuk ka Ministri

a e 

Shëndet

ësisë 

dhe 

Vetëqev

erisja 

Vendore 

Ministria 

e 

Shëndetë

sisë dhe 

Vetëqeve

risja 

Vendore 

Ministria 

e 

Shëndetë

sisë 

përcjell 

tek 

MMSR e 

cila 

raporton 

në 

KKBGJ 

   2016-

2020 

Gjithësej 
 

147,972.00 lekë 

Gjithësej 
 

Viti 2017 
147,972.00 

lekë 

Gjithësej 
 

147,972.00 lekë 

1.3.14. Ofrimi i 

çerdheve dhe 

kopshteve në zonat 

rurale 

Numri 

çerdheve dhe 

kopshteve të 

ndërtuara në 

zonat rurale 

Të dhënat e 

situatës për 

vitin 2016, 

sipas 

vetëqeverisj

es vendore 

Vetëqev

erisja 

Vendore 

Vetëqeve

risja 

Vendore 

Vetëqeve

risja 

Vendore 

përcjell 

tek 

MMSR e 

cila 

raporton 

   2017-

2020 

Gjithësej 
 

80,000,000.00 
lekë 

 

Gjithësej 
 

Viti 2019-
2020 

24,000,000.0
0 lekë cdo vit 

Gjithësej 
 

Viti 2017-2016 
16,000,000.00 

lekë cdo vit 
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në 

KKBGJ 

1.3.15. Numri i rritur 

i vajzave në shkollat 

profesionale 

bujqësore nëpërmjet 

fushatave 

sensibilizuese 

Numri i 

vajzave të 

regjistruara 

në arsimin 

profesional 

bujqësor; 

numri i 

fushatave 

Të dhënat e 

situatës për 

vitin 2016 

MMSR  MMSR 

 

 MMSR e 

cila 

raporton 

në 

KKBGJ 

 Strategjia 

për 

Punësim 

dhe Aftësi 

2014-2020 

 2017-

2020 

Gjithësej 
 

2,532,000.00 lekë 

 Gjithësej 
2,532,000.00 

lekë 
Viti 2017 

1,266,000.00 
lekë 

Viti 2019 
1,266,000.00 

lekë 

1.3.16. Organizimi i 

panaireve fokusuar 

në produktet e 

prodhuara nga gratë 

në sektorin bujqësor 

nga Vetëqeverisja 

Vendore dhe 

Ministria e Bujqesisë 

Numri i 

grave 

sipërmarrëse 

nga zonat 

rurale 

pjesëmarrëse 

në panaire; 

Numri i 

panaireve 

sipas zonave 

Të dhënat e 

situatës për 

vitin 2016 

Ministri

a e 

Bujqësis

ë dhe 

Donator

ët 

Ministria 

e 

Bujqësisë 

dhe 

MMSR 

Donatorë 

Ministria 

e 

Bujqësisë  

përcjell 

tek 

MMSR e 

cila 

raporton 

në 

KKBGJ 

Plani 

Kombëtar i 

Veprimit të 

Grave 

Sipërmarrë

se 2014-

2020 

 2017-

2020 

Gjithësej 
 

40,545,977.97 
lekë 

Gjithësej 
 

40,545,977.9
7 lekë 

Viti 2016 
6,333,320.00 

Vitet 
pasardhese 1 
ose 2 paraire 

më shumë 

Gjithësej 
 

40,545,977.97 
lekë 

1.3.17. Trajnime për  

stafet e 

extensionistëve në 

nivel vendor dhe për 

të garantuar 

përfshirjen e grave 

dhe vajzave tek këto 

programme 

Numri i 

përfitueseve 

sipas gjinisë: 

numri i 

trajnimeve 

2016 Ministri

a e 

Bujqësis

ë 

Ministria 

e 

Bujqësisë 

Ministria 

e 

Bujqësisë 

përcjell 

tek 

MMSR e 

cila 

raporton 

në 

KKBGJ  

Strategjia 

Kombëtare 

e 

Zhvillimit 

Rural 

2014-2020 

Plani 

Kombëtar i 

Veprimit të 

Grave 

Sipërmarrë

se 2014-

 2017-

2020 

Gjithësej 
 

52,360,000.00 
lekë 

Gjithësej 
 

52,360,000.0
0 lekë 

 
Viti 2016 

10,472,000.0
0 lekë 

Çdo vit 2% 
më shumë 
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2020 

1.3.18. Monitorimi i 

zbatimit të programit 

të suvencioneve dhe 

shërbimeve të 

extensionit sipas 

këndvështrimit 

gjinor 

Raporti 

vjetor  i 

monitorimit 

sipas 

programit  

Të dhënat e 

situatës për 

vitin 2016 

Ministri

a e 

Bujqësis

ë 

Ministria 

e 

Bujqësisë 

Ministria 

e 

Bujqësisë 

përcjell 

tek 

MMSR e 

cila 

raporton 

në 

KKBGJ 

Strategjia 

Kombëtare 

e 

Zhvillimit 

Rural 

2014-2020 

 

 

 2017-

2020 

Gjithësej 
 

603,790.95 lekë 

 

Gjithësej 
 

603,790.95 
lekë 

Viti 2016 
116,023.50 

lekë 
Çdo vit 2% 
më shumë 

 

1.3.19 

Monitorimi/vlerësimi 

i Strategjisë së 

Zhvillimit Rural nga 

perspektiva gjinore 

për të identifikuar 

impaktin në jetën e 

grave rurale  

Raporti i 

vlerësim/mo

nitorimit 

vjetor 

Të dhënat e 

situatës për 

vitin 2016 

 

 

Ministri

a e 

Bujqësis

ë 

MMSR 

dhe 

Donatorë

t 

Ministria 

e 

Bujqësisë 

përcjell 

tek 

MMSR e 

cila 

raporton 

në 

KKBGJ 

   2017-

2020 

Gjithësej 
 

450,000.00 lekë 

 
 

 Gjithësej 
 

450,000.00 lekë 
Viti 2020 

Objektivi 1.4: Reduktimi i varfërisë së grave dhe vajzave 

 

Treguesi i objektivit: Deri në fund të vitit 2020, identifikimi i tipologjive të feminizimit të varferisë dhe marrja e masave për reduktimin e saj  
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1.4.1. Studimi i 

varfërisë në 

Shqipëri në nivel 

individual sipas 

gjinisë me të dhënat 

e anketës kombëtare 

SILC 

% e grave nën 

vijën e 

varfërisë 

relative sipas 

treguesve 

LEAKAN  

Nuk ka INSTA

T 

MMSR 

& 

INSTAT 

INSTAT 

përcjell 

tek 

MMSR e 

cila 

raporton 

në 

KKBGJ 

  2017 Gjithësej 
 

58,700,000.0

0 lekë 

Gjithës

ej 
58,700,0

00.00 

lekë 

Viti 2017 

  

1.4.2. Hartimi i 

planit të veprimit 

për gratë në varfëri 

duke u lidhur me 

gjithë shërbimet 

sociale që ofrohen 

në njësitë e 

vetëqeverisjes 

vendore 

Numri grave 

nën vijën e 

varfërisë 

relative dhe 

numri i 

përfituese të 

planit të 

veprimit 

Nuk ka MMSR Vete 

qeverisja 

vendore 

MMSR  

MMSR e 

cila 

raporton 

në 

KKBGJ 

  2018-

2020 

Gjithësej 

 

412,500.00le

kë 

 Gjithësej 

 

412,500.00 lekë 

 

Viti 2018 

206,250.00 lekë 

 

QËLLIMI STRATEGJIK 2: GARANTIMI I PJESËMARRJES TË BARABARTË TË GRAVE NË VENDIM-MARRJEN POLITIKE E 

PUBLIKE 

Aktivitetet Treguesit Baza e 

referimit 

Burimi i 

të 

dhënave 

Organi 

përgjegjës 

Monitorimi

/raportimi 

Strategjitë 

me qëllime të 

përbashkëta 

Afati 

kohor 
Financimi 

Preventivi i 

kostove 

Burimet e mundshme 

Buxheti i 

shtetit 

Donatorët 

Objektivi 2.1: Rritja e vendim-marrjes në proçeset publike të grave në nivel vendimarrës   

Treguesi i objektivit: Në fund të vitit 2020, rritja me 40% e grave dhe vajzave pjesë e legjislativit dhe politikëbërjes . 

2.1.1. Aktivitete 

lobuese dhe 

mbështëse për 

ndryshimin e Kodit 

Elektoral për 

zgjedhjet 

Numri i 

tryezave dhe 

takimeve të 

mbajtura për 

lobimin me 

aleancën e 

Ndryshimet 

në Kodin 

Elektoral, 2 

prill 2015 

Komisi

oni 

Qendro

r i 

Zgjedhj

eve dhe 

Kuvendi 

i 

Shqipëris

ë; 

Alenaca e 

Grave 

Kuvendi i 

Shqipërisë

; Alenaca 

e Grave 

Deputeve 

Shoqëria 

  2016 Gjithësej 

 

348,000.00 

lekë 

Gjithësej 

 

348,000.

00 lekë 

Viti 2016 
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parlamentare 2017 

për vendosjen e 

kuotës 50% në listat 

për kandidate/të 

deputete/ë 

grave 

deputete, 

numri i 

forumeve 

politike të 

grave brenda 

partive 

politike  

Kuvend

i i 

Shqipër

isë 

Deputete 

Shoqëria 

Civile 

Civile 

përcjell 

tek 

MMSR e 

cila 

raporton 

në 

KKBGJ 

2.1.2. Iniciativa për 

të përmirësuar 

legjislacionin për 

një kuotë me të 

paktën  40%  gra në 

bordet e drejtoreve - 

që menaxhojnë dhe 

supervizojnë ente 

dhe institucione 

publike 

ndryshime 

ligjore te 

ndryshuar dhe 

të përmirësuar 

nën 

këndvështrimi

n gjinor 

Referuar 

Ligjit për 

Barazinë 

Gjinore 

Kuvend

i i 

Shqipër

isë 

MMSR Kuvendi i 

Shqipërisë 

përcjell 

tek 

MMSR e 

cila 

raporton 

në 

KKBGJ  

  2016-

2020 

Gjithësej 

 

1,155,078.35 

lekë 

Gjithësej 

1,155,07

8.35 lek 

Viti 2016 

221,958.

00 lekë 

Çdo vit 

2% më 

shumë se 

viti 

paraardh

ës 

  

2.1.3. Iniciativa për 

të përmirësuar 

legjislacionin që të 

sigurojë minimumi 

me 40%  gra në të 

gjitha bordet 

këshillimore dhe 

organet e zgjedhura, 

një përfaqësim  

dinjitoz të 

parashikohet për 

përfaqësuese nga 

grupet vulnerabël 

(PAK, rome, etj) 

Numri i 

instrumentave 

ligjore të 

ndryshuara 

numri grave 

në këto 

pozicione 

sipas 

kategorive të 

grave 

Referohet 

Ligjit të 

Barazisë 

Gjinore  

Ministit

ë 

KM 

Ministritë 

KM 

MMSR e 

cila 

raporton 

në 

KKBGJ 

  2016-

2020 

Gjithsej 

 

1,347,591.40 

lekë 

Gjithsej 

 

1,347,59

1.40 lek 

Viti 2016 

258,951.

00lekë 

Cdo vit 

2% më 

shumë se 

viti 

paraardh

ës 
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2.1.4. Iniciativa për 

të siguruar  gra në të 

gjithë kabinetet e 

ministrive për 

këshillimet, 

ekspertizat në të 

gjitha proceset e 

vendimarrjes. 

Numri i 

iniciativave 

Numri i grave 

që janë pjesë 

dhe punojnë 

si këshilltare, 

eksperte pranë 

pushtetit 

qendror;  

Referohet 

Ligjit të 

Barazisë 

Gjinore  

Ministri

të e 

linjës 

Ministritë 

e linjës 

Ministritë 

e linjës 

përcjellin 

tek 

MMSR e 

cila 

raporton 

në 

KKBGJ 

  2016-

2020 

 S’ka kosto     

2.1.5. Trajnime për 

drejtuesit/set e 

mesëm dhe të lartë 

për integrimin 

gjinor në proceset 

politikëbërëse, 

planifikuese dhe 

monitoruese në 

nivelin qëndror  

numri i 

trajnimeve te 

mbajtura dhe 

numri i 

përfituesve 

sipas gjinisë 

referohet 

trajnimeve 

të ndërmarra 

nga shkolla 

e 

administratë

s publike 

për 

trajnimin e 

këshillëtare

ve vendore 

DAP DAP & 

ASPA 

DAP dhe 

ASPA 

përcjell 

tek 

MMSR e 

cila 

raporton 

në 

KKBGJ 

  2016-

2020 

Gjithësej 

 

1,168,744.00 

lekë 

 

   Gjithësej 

 

1,168,744.00 lekë 

Viti 2016-2018 

2.1.6. Mbledhja dhe 

promovimi i 

praktikave të mira 

brenda partive 

politike që 

promovojnë 

barazinë gjinore  

(organizimi i 

forumeve, 

propozimeve 

politike dhe 

trajnimeve per 

Numri i 

partive 

politike që 

mbajnë 

proçese 

këshillimore ; 

Numri i 

partive 

politike që 

kanë 

ndryshuar 

dokumentat e 

Aktivitetet e 

Aleancës së 

Grave 

Deputete 

Partitë 

Politike 

dhe 

Kuvend

i i 

Shqipër

isë 

Partitë 

Politike 

 Partitë 

Politike 

dhe 

Kuvendi i 

Shqipërisë  

përcjellin 

tek 

MMSR e 

cila 

raporton 

në 

KKBGJ 

  2016-

2020 

Gjithësej 

 

1,101,600.00 

lekë 

 

 Gjithësej 
 

1,101,600.00 lekë 

Viti 2016 

183,600.00 lekë 
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ngritjen e 

kapaciteteve të 

grave në politikë)  

tyre 

strategjikë për 

krijimin e 

strukturave të 

reja.  

2.1.7. Nisma ligjore 

që detyron partitë 

politike të bëjnë 

transparente para 

publikut programet 

e tyre gjashtë muaj 

para zgjedhjeve 

kombëtare Ligji 

“Për Partitë 

Politike” në lidhje 

me barazinë gjinore 

Numri i 

nismave 

ligjore 

Ndryshimet 

në Kodin 

Elektoral, 2 

prill 2015 

Partitë 

Politike 

Partitë 

Politike 

Partitë 

Politike 

përcjellin 

tek 

MMSR e 

cila 

raporton 

në 

KKBGJ  

  2016-

2020 

Gjithësej 

 

1,000,000.00 

lekë 

  Gjithësej 

 

1,000,000.00 lekë 

Viti 2016 

500,000.00 lekë 

 

 

2.1.8. Mbështetja e 

Forumeve të Grave 

brenda partive 

politike që të  kenë 

aftësi drejtuese dhe 

lobuese për barazinë 

gjinore brenda jetës 

politike të partisë 

dhe gjatë zgjedhjeve 

qendrore dhe 

Numri i 

takimeve 

sipas partive 

politike dhe 

forumeve të 

tyre 

Aktivitetet e 

ndërmarra 

gjatë 2015 

para 

ndryshimev

e të Kodit 

Elektoral 

për 

zgjedhjet 

vendore 

Partitë 

Politike 

Partitë 

Politike 

Partitë 

Politike 

përcjellin 

tek 

MMSR e 

cila 

raporton 

në 

KKBGJ  

  2016-

2020 

Gjithësej 

 

1,872,481.93 

lekë 

  Gjithësej 

 

1,872,481.93 lekë 

Viti 2016 

225,000.00 lekë 

(moduli) 
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vendore 

 

2015 

Objektivi 2.2: Rritja në 40% e grave në proçeset publike në nivel vendimmarrës në pushtetin vendor 

Treguesi i objektivit:  Deri në  fund të vitit 2020, rritja me 40% e grave në strukturat e politikëbërjes dhe planifikimit në nivel vendor ne zbatim të Ligjit 

Organik të pushtetit vendor 

2.2.1. Mbështetja 

dhe ngritje 

kapacitetesh për 

gratë këshilltare në 

Këshillat bashkiakë 

Numri i 

trajnimeve në 

mbështetje të 

forcimit të 

tyre me aftësi 

analitike dhe 

të integrimit 

gjinor për 

politikat 

lokale  Numri 

grave 

përfituese 

Referohet 

trajnimeve 

të ndërmarra 

nga Shkolla 

e 

Administrat

ës Publike 

për 

trajnimin e 

këshilltarev

e vendore 

Vetëqe

verisja 

Vendor

e 

Vetëqeve

risja 

Vendore 

= 

Vetëqever

isja 

Vendore 

&=përcjell 

tek 

MMSR e 

cila 

raporton 

në 

KKBGJ 

  2016-

2020 

Gjithësej 

 
2,197,415.6

8 lekë 

 Gjithësej 

 
2,197,415.68 

lekë 
Viti 2016 

180,000.00 
lekë 

2.2.2. Studimi 

krahasues për rolin 

e grave këshilltare 

në politikat dhe 

vendimmarrjen 

vendore 

Studimi (2 

herë i 

ndërmarrë 

gjatë 

periudhës së 

zbatimit të 

Studime të 

mëparshme 

nga UNDP 

Donato

rët 

Donatorë

t & 

MMSR 

Donatorët 

përcjellin 

tek 

MMSR e 

cila 

raporton 

  2017-dhe 

2020 

Gjithësej 

 

2,258,360.00 

lekë 

 Gjithësej 

 

2,258,360.00 

lekë 

Viti 2017 

1,118,000.00 

lekë 
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kësaj 

Strategjie) 

në 

KKBGJ  

2.2.3. Nxitja e grave 

këshilltare në nivel 

vendor për të 

formuar Aleancën e 

Grave Këshillëtare 

në nivel vendor 

Numri i 

Aleancave të 

krijuara    

numri grave 

këshilltare 

anëtare të tyre 

Aleanca e 

Bashkisë 

Tiranë 

Sekreta

riati i 

Këshill

ave 

Bashkia

ke 

Këshillat 

Bashkiak

e 

Njësitë e 

vetëqeveri

sjes 

vendore 

përcjellin 

tek 

MMSR e 

cila 

raporton 

në 

KKBGJ 

  2016-

2020 

Gjithësej 

 

369,036.00 

lekë 

  Gjithësej 

 

369,036.00 lekë 

Viti 2016 

91,800.00 lekë 

2.2.4. Takime 

sensibilizuese mbi 

rëndësinë e 

përqasjes gjinore të 

kordinatorëve të 

transparencës në 

Njësite e 

Vetëqeverisjes 

Vendore sipas Ligjit 

Nr. 139/2015 për 

Vetëqeverisjen 

Vendore 

Numri i 

takimeve 

sensibilizuese 

dhe numri 

përfituesve 

sipas gjinisë 

Nuk ka Vetëqe

verisja 

Vendor

e 

Vetëqeve

risja 

Vendore 

Vetëqever

isja 

Vendore 

përcjell 

tek 

MMSR e 

cila 

raporton 

në 

KKBGJ 

  2016-

2020 

Gjithësej 

 

1,819,200.00 

lekë 

  Gjithësej 

 

1,819,200.00 le

kë 

Viti 2016 

Gjithësej 

454,600.00  

lekë 
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2.2.5. Trajnime për 

drejtuesit e mesëm 

dhe të lartë në 

administratën 

vendore për çështjet 

e barazisë dhe 

integrimin gjinor  

Numri 

trajnimeve 

dhe numri 

përfituesve 

sipas gjinisë 

Nuk ka Vetëqe

verisja 

Vendor

e 

DAP dhe 

Vetëqeve

risja 

Vendore 

Vetëqever

isja 

Vendore 

MMSR e 

cila 

raporton 

në 

KKBGJ 

  2016-

2020 

Gjithësej 

 

1,670,671.34 

lekë 

 

   Gjithësej 

 

1,670,671.34 

lekë 

Viti 2016 

360,000.00 lekë 

 

2.2.6. Trajnime 

fillestare dhe 

vazhduese për 

punonjësit e 

administratës 

vendore në 

përputhje me 

statusin e nëpunësit 

civil, lidhur me 

trajnimet për 

çështjet e barazisë 

gjinore dhe 

integrimin gjinor 

Numri 

trajnimeve 

dhe numri 

përfituesve 

sipas gjinisë 

Nuk ka DAP 

dhe 

ASPA 

DAP dhe 

ASPA 

DAP 

përcjell 

tek 

MMSR e 

cila 

raporton 

në 

KKBGJ 

  2016-

2020 

Gjithësej 

 

2,745,000.00 

leke 

Gjithësej 

 

2,745,000.0

0 leke 

Viti 2016 

305,000.00l

ekë 

 

  

2.2.7. Iniciativa për 

garantimin e 

pjesëmarrjes 

publike të grave dhe 

vajzave në proçeset 

vendimmarrëse 

sipas pikës 1 neni 

16 të Ligjit Nr. 

139/2015 “Për 

Vetëqeverisjen 

Vendore” 

Nurmi i 

projekteve të 

mbështetura 

për iniciativa 

qytetare 

numri i 

përfituesve 

sipas gjinisë 

Referohet 

projekteve 

të financuar 

nga 

donatorët 

për 

iniciativat 

qytetare në 

nivel lokal 

Agjenci

a e 

Mbësht

etjes së 

Shoqëri

ë Civile 

(AMSH

C) 

AMSHC ASHMC 

përcjell 

tek 

MMSR e 

cila 

raporton 

në 

KKBGJ 

  2016-

2020 

Gjithësej 

 
100,890.00 

lekë 

 Gjithësej 

 
100,890.00 

lekë 
Viti 2017 
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2.2.8. Iniciativa për 

të garantuar 

përfshirjen e grave 

dhe vajzave në 

hartimin e planeve 

strategjike vendore 

për zhvillimin 

ekonomik sipas 

pikës 1 neni 28  

Ligjit Nr. 139/2015 

“Për Vetëqeverisjen 

Vendore” 

Numri i 

takimeve dhe 

eventeve të 

mbajtuara 

gjatë proçesit 

të konsultimit 

të tyre sipas 

gjinisë së 

pjesëmarrësve 

Referohet 

projekteve 

të financuar 

nga 

donatorët 

për 

iniciativat 

qytetare në 

nivel lokal 

AMSH

C 

AMSHC AMSHC 

përcjell 

tek 

MMSR e 

cila 

raporton 

në 

KKBGJ  

  2016-

2020 

Gjithësej 

 

22,565,730.0

0 lekë 

 Gjithësej 

 

22,565,730.00 

lekë 

Viti 2016 

4,513,146.00 

lekë 

 

2.2.9. Trajnime për 

stafin dhe bordin e 

AMSHC për 

përkatësinë gjinore 

dhe integrimin 

gjinor duke patur 

parasysh përfshirjen 

e barazisë gjinore në 

kriteret dhe 

objektivat e fondeve 

të alokuara për 

shoqërinë civile 

Numri i 

trajnimeve për 

stafin          

numri i 

pjesmarrësve 

sipas gjinisë 

Nuk ka AMSH

C 

MMSR MMSR e 

cila 

raporton 

në 

KKBGJ 

  2016-

2020 

Gjithësej 

 

779,400.00 

lekë 

  Gjithësej 

 

779,400.00 lekë 

 

Viti 2017 

389,700.00 lekë 

2.2.10. Hartimi i 

proçedurave 

(rregullore) vendore 

për të garantuar 

emërimin e të 

paktën 40% të 

administratoreve 

lokale gra sipas 

Numri i 

administratore

ve të 

emëruara në 

nivel vendor 

sipas gjinisë 

Nuk ka Vetëqe

verisja 

Vendor

e 

Vetëqeve

risja 

Vendore 

Vetëqever

isja 

Vendore 

përcjell 

tek 

MMSR e 

cila 

raporton 

  2016-

2020 

Gjithësej 

 

2,051,430.00 

Gjithësej 

 

2,051,430.0

0 

Viti 2016 
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pikës (e), neni 64 i 

Ligjit  Nr. 139/2015 

“Për Vetëqeverisjen 

Vendore” 

në 

KKBGJ 

2.2.11. Takime 

sensibilizuese të 

administratoreve 

lokale mbi 

integrimin gjinor  

Numri i 

takimeve 

sipas njësive 

të 

vetëqeverisjes 

vendore 

numri i 

përfituesve 

sipas gjinisë 

Nuk ka Vetëqe

verisja 

Vendor

e 

Vetëqeve

risja 

Vendore 

Vetëqever

isja 

Vendore 

përcjell 

tek 

MMSR e 

cila 

raporton 

në 

KKBGJ 

  2016-

2020 

Gjithësej 

 

2,425,600.00 

lekë 

  Gjithësej 

 

2,425,600.00 

lekë 

Viti 2017 

606,400.00 lekë 

2.2.12. Iniciativa në 

garantim të zbatimit 

të zgjedhjes së 

antareve të Këshillit 

të Qarkut me të 

paktën 40% gra dhe 

vajza, sipas pikës 

(b) neni 77  Ligjit 

Nr. 139/2015 “Për 

Vetëqeverisjen 

Vendore” 

Numri i 

iniciativave të 

ndërmarrë 

numri i 

anëtarëve te 

këshillit të 

qarkut të 

zgjedhur sipas 

gjinisë 

Nuk ka Këshilli 

i 

Qarkut 

Këshilli i 

qarkut 

Këshilli i 

Qarkut 

përcjell 

tek 

MMSR e 

cila 

raporton 

në 

KKBGJ 

  2016-

2020 

Gjithësej 

 

403,560.00 

lekë 

Gjithësej 

 

403,560.00 

lekë 

 

Viti 2016 

 

 

QËLLIMI STRATEGJIK 3: REDUKTIMI I DHUNËS ME BAZË GJINORE DHE DHUNËS NË FAMILJE.  

Aktivitetet Treguesit 
Baza e 

referimit 

Burimi i 

të 

dhënave 

Organi 

përgjegjë

s 

Monitorimi 

/  raportimi 

Strategjitë 

me qëllime 

të 

përbashkëta 

Afati 

kohor 

Financimi 

Preventivi i 

kostove 

Burimet e mundshme 

Buxheti i 

shtetit Donatorët 

Objektivi 3.1: Ndërgjegjësimi i shoqërisë për të mos pranuar dhe mos toleruar ushtrimin e dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje 
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Treguesi i objektivit: Në fund të vitit 2020, 30% më shumë individë të shoqërisë sonë besojnë se dhuna me bazë gjinore dhe dhuna në familje janë të 

papranueshme dhe të patolerueshme.  

3.1.1. Përfshirja e 

modulit për matjen 

e perceptimit të 

shoqërisë në lidhje 

me (mos)pajtimin 

dhe  

(mos)tolerancën për 

ushtrimin e 

DHBGJ&DHF58 

% e 

individëve që 

pajtohen me 

qëndrimin 

“zero 

tolerancë 

kundër 

DHBGJ&DH

F” 

Nuk ka.  

Do të 

identifikohe

t nga të 

dhënat nga 

anketa 

Raporti 

botuar i 

nga 

INSTA

T ku 

përfshi

hen 

këto të 

dhëna 

(p.sh. 

ADHS)  

INSTAT 

donatorë

t 

KKBGJ 

(MMSR 

përcjell të 

dhënat e 

INSTAT 

tek 

KKBGJ) 

Reflektuar 

në SKZHI 

2015-2020 

(pika 11.8 - 

objektivi 

4.1);  

2016 – 

2017 59 

Gjithësej 

 

5,000,000 lekë 

Gjithësej 

 

5,000,000 

lekë 

 

3.1.2. Fushata 

ndërgjegjësimi 

kombëtare në 

mbështetje të 

fushatave 

ndërkombëtare60 

Numri i 

fushatave 

kombëtare të 

koordinuara të 

realizuara çdo 

vit; % e 

buxhetit të 

dedikuar dhe 

shpenzuar nga 

buxheti i 

ministrive për 

realizimin e 

këtyre 

Ka një 

eksperiencë 

pozitive 

tashmë disa 

vjeçare të 

koordinimit 

të fushatës 

së 16 Ditëve 

nga MMSR 

(mund të 

bëhet një 

vlerësim i 

rezultateve 

Të 

dhënat 

mbi 

aktivitete

t e 

publikuar

a në 

faqet e 

internetit 

të 

MMSR, 

Ministriv

e të 

linjës, 

Bashkive

, OJF-ve 

MMSR, 

ministrit

ë e linjës 

NJVQV  

OJF 

donatorë

t 

Ministritë 

e linjës 

dhe 

NJVQV 

raportojnë 

tek 

MMSR, 

MMSR 

raporton 

tek 

KKBGJ; 

MMSR 

gjen 

(njëlloj si 

më sipër) 

2016-

202061  

Gjithësej 

 

20,000,000.00 

lekë 

Gjithësej 

 

4,000,000.0

0 lekë 

Gjithësej 

 

16,000,000.00 

lekë 

                                                 
58 Si pjesë e njërës prej anketave kombëtare të INSTAT (pjesë në ADHS 2016-17 
59 (ADHS) dhe i njëjti modul të replikohet në anketën kombëtare që do ndërmarrë INSTAT në vitin 2020 
60  Të tilla si: 16 ditët e Aktivizmit kundër DHkG; HeforShe, MenEngage/MenCare, etj (Fokus të veçantë në aktivitetet që do planifikohen si pjesë e këtyre fushatave duhet të zenë 

aktivitetet që nxitin/ inkurajojnë viktimat/të mbijetuarat e DHBGJ&DHF të raportojnë rastet e tyre - kjo realizohet përmes informimit mbi të drejtat, mbrojtjen që ofrohet, masat e 

parashikuara, strukturat specifike, etj 
61 Të përvitshme (25 Nëntor - 10 Dhjetor për 16 Ditët; fleksibël, por mirë është të përcaktohen si periudha nga MMSR për organizimin e  fushatave të tjera) 
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fushatave; 

Numri i 

institucioneve 

qendrore, 

NJVQV dhe 

OSHC-ve të 

përfshira në 

këto fushata; 

numri i 

mesazheve të 

përbashkëta të 

përdorura; 

numri i 

aktiviteteve të 

organizuara 

në kuadër të 

këtyre 

fushatave; 

numri i 

individëve të 

përfshirë, etj 

të kësaj 

fushate për 

vitin 2015 

dhe të 

shërbejë si 

bazë 

referimi për 

fushatat në 

vijim) 

dhe 

donatorë

ve, 

aktivitete

t e 

publikuar

a në 

mediat 

sociale, 

aktivitete

t e 

postuara 

në faqet 

e 

internetit 

të 

organizat

ave 

ndërkom

bëtare si 

UNiTE, 

HeforShe

, 

MenEng

age…etj 

mundësinë 

e 

mbledhjes 

së të 

dhënave 

edhe nga 

OJF-të (të 

paktën ato 

që do 

mbështete

n me 

fonde nga 

donatorët 

sic 

planifikoh

en nën 

këtë 

aktivitet të 

strategjisë

) 
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3.1.3. Përmirësimi i 

kurrikulave 

shkollore në arsimin 

parauniversitar, 

bazuar në analizën 

gjinore të tyre, duke 

synuar përfshirjen e 

burrave dhe djemve 

në parandalimin e 

DHBGJ&DHF62  

Numri i 

propozimeve 

të paraqitura 

nga grupi i 

punës dhe 

miratuara nga 

MAS 

(IZHKA) për 

kurrikula të 

përmirësuara; 

Numri i orëve 

eksra-

kurrikulare 

dedikuara 

kësaj 

çështjeje; 

numri i 

moduleve të 

reja të 

hartuara dhe 

përfshira, 

disagreguar 

sipas nivelit 

arsimor dhe 

% të nxënësve 

që do njihen 

me to; etj 

Ka një 

fillesë të 

dedikimit të 

disa orëve 

informuese 

ekstrakurrik

ulare për 

angazhimin 

e djemve 

kundër 

DHBGJ&D

HF por në 

disa qyetete 

- pra nuk 

kemi një 

bazë të 

saktë 

referimi 

kombëtare 

Faqja e 

internet

it e 

MAS 

ku 

publiko

hen 

progra

met e 

përmirë

suara; 

udhëzu

esit për 

orët 

ekstrak

urrikula

re, 

IZHKA

, etj 

MAS 

(IZHA) 

MMSR 

donatorë

t 

Grupi i 

punës i 

ngritur për 

këtë 

qëllim 

raporton 

tek MAS, 

MAS 

shkëmben 

informaci

on tek 

MMSR e 

cila e 

përcjell 

tek 

KKBGJ 

Plani 

Kombëtar i 

Veprimit 

për 

angazhimin 

e Burave 

dhe 

Djemve, 

qëllimi 

strategjik 

2.4 

2016-

2017 

Gjithësej 

 

2,242,500.00 

lekë 

 Gjithësej 

 

2,242,500.00 

lekë 

 

Viti 2016 

747,500 lekë 

                                                 
62 Paralelisht me temat specifike që trajtojnë çështjet e BGJ, DHBGJ&DHF 
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3.1.4. Përmirësimi i 

kapaciteteve 

profesionale të 

mësuesve dhe 

psikologëve të 

shkollave për 

aplikimin në 

praktikë të 

kurrikulave të 

përmirësuara, të 

përgatitura për 

angazhimin e 

burrave dhe djemve 

kundër 

DHBGJ&DHF  

Moduli i 

trajnimit i 

hartuar dhe 

unifikuar 

bazuar në 

kreditet që do 

i njihen; 

numri i 

mësuesve dhe 

psikologëve të 

trajnuar  

Nuk ka bazë 

referimi  

Faqja e 

internet

it e 

MAS 

ku 

publiko

hen 

udhëzi

met për 

kreditet

, 

module

t, etj. 

Listat e 

mësues

ve të 

kualifik

uar, etj 

MAS 

(IZHA)  

MAS, 

përcjell 

informaci

onin tek 

MMSR 

dhe 

KKBGJ 

Strategjia 

Kombëtare 

e Arsimit 

dhe Plani 

Kombëtar i 

Veprimit 

cituar në 

3.1.3 

2017-

2019 

Gjithësej 

 

19,620,000.00 

lekë 

 Gjithësej 

 

19,620,000.00 

lekë 

 

Viti 2016 

180,000.00 lekë 
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3.1.5. Shtimi i 

lëndëve specifike 

ndërgjegjësuese për 

çështjet e 

DHBGJ&DHF si 

dhe angazhimit të 

djemve dhe burrave 

kundër 

DHBGJ&DHF në 

programet 

mësimore 

universitare të 

fakulteteve të: 

Shkencave Sociale 

(në degët ku 

mungojë), 

Mësuesisë, 

Gazetarisë, 

Drejtësisë, 

Infermierisë, etj 

Numri i 

fakulteteve që 

kanë shtuar 

këto lëndë të 

disagreguara 

sipas orëve 

dhe krediteve; 

numri i 

pedagogëve të 

Shkencave 

Sociale të 

pranuar në 

fakultetet e 

tjera për 

dhënien e 

këtyre 

lëndëve;  

Mund të 

llogaritet 

numri i 

orëve 

mësimore 

dhe i 

lëndëve që i 

kushtohen 

DHBGJ 

&DHF në 

universitetet 

ku 

aplikohen 

aktualisht  

Faqja e 

internetit 

e 

Universit

etit 

Publik 

dhe 

Universit

eteve 

private 

ku 

shpallen 

programe

t, lëndët 

dhe 

kreditet; 

programe

t që 

dorëzohe

n në 

MAS, etj 

Instituci

onet e 

Arsimit 

të Lartë 

(IAL) 

MMSR 

donatorë

t 

MAS 

monitoron 

numrin e 

lëndëve të 

reja të 

shtuara 

për këtë 

qëllim në 

programet 

e 

universitet

eve dhe ia 

përcjell 

informaci

onin 

MMSR që 

raporton 

tek 

KKBGJ 

Plani 

Kombëtar i 

Veprimit 

për 

angazhimin 

e  djemve 

dhe 

burrave, 

Strategjia 

Kombëtare 

e Arsimit 

2016-

2017 

Gjithësej 

 

1,308,900.00 

lekë 

Gjithësej 

 

1,308,900.0

0 lekë 

Viti 2017 

327,225.00 

lekë 

 



 

61 

 

3.1.6. Përmirësimi i 

kapaciteteve të 

përfaqësuesve të 

komuniteteve fetare 

për të përhapur 

mesazhe kundër 

DHBGJ&DHF, 

nëpërmjet 

shërbesave fetare, si 

dhe për të 

organizuar aktivitete 

të dedikuara në këtë 

drejtim 

Numri i 

përfaqësuesve 

të 

komuniteteve 

fetare të 

trajnuar për 

këtë qëllim, 

disagreguar 

sipas fesë që 

praktikojnë, 

pozicionit, 

gjinisë, 

moshës, etj; 

Numri i 

shërbesave që 

i dedikohen 

kësaj 

çështjeje; 

mesazhet e 

fomuluara; etj 

Mund të 

llogaritet me 

aktivitetet 

që filluan në 

kuadër të 

fushatës së 

16 Ditëve 

për vitin 

2015 dhe 

punës që po 

mbështet 

UN përmes 

OJF-ve në 

këtë drejtim 

Faqet e 

internetit 

të 

komunitet

eve 

fetare,tem

atikat e 

shërbesav

e që 

publikojnë

; 

informaci

oni i  

përcjellë 

prej tyre 

tek 

MMSR; 

raportet e 

projekteve 

që do 

mbështete

n nga 

donatorët, 

mediat 

sociale,etj 

Komunit

etet 

fetare që 

veprojnë 

në 

Shqipëri

, MMSR  

donatorë

t 

MMSR 

monitoron 

bazuar në 

marrëvesh

jen e 

bashkëpun

imit të 

nënshkrua

r me 

komunitet

et fetare 

për këtë 

qëllim dhe 

raporton 

tek 

KKBGJ 

Marrëveshj

a e 

Bashkëpun

imit 

nënshkruar 

në 

25.11.2015

; Plani 

Kombëtar i 

Veprimit 

për Burrat 

dhe 

Djemtë, 

qëllimi 4.1 

2016-

2017 

(përmirës

imi i 

kapaciete

ve) dhe 

organizi

mi i 

aktvitetev

e në 

vazhdimë

si deri në 

2020 

Gjithësej 

 

720,000.00 

lekë 

 Gjithësej 

 

720,000.00 lekë 

 

Viti 2016 

180,000.00 lekë 

3.1.7. Përmirësimi i 

kapaciteteve të 

profesionistëve të 

medias për të 

trajtuar në mënyrë 

korrekte çështjet, si 

dhe për të nxitur 

tolerancën zero të 

shoqërisë kundër 

DHBGJ&DHF 

Numri i 

moduleve 

trajnuese të 

përgatitura 

dhe 

unifikuara; 

numri i 

trajnimeve të 

ofruara në vit, 

disagreguar 

Nuk ka bazë 

referimi 

(trajnimet e 

zhvilluara 

kanë qenë 

sporadike 

dhe jo me 

module të 

unifikuara e 

të dhëna në 

Raporte

t e 

trajnim

eve, 

baza e 

të 

dhënav

e që do 

hartohe

t me 

Instituti 

i 

Mediave

, 

Fakulteti 

i 

Gazetari

së 

donatorë 

OSHC 

MMSR 

monitoron 

aktivitetet 

e 

zhvilluara 

dhe 

raporton 

tek 

KKBGJ 

  2016 -

2020 63 

Gjithësej 

 

1,260,000.00 

lekë 

 Gjithësej 

 

1,260,000.00 

lekë 

 

Viti 2016 

180,000.00 lekë 

                                                 
63 2016-2017 - përgatitja e moduleve trajnuese të unifikuara; 2017 – 2020 trajnime të përvitshme 
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me të dhëna 

për numrin e 

gazetarëve të 

përfshirë, 

gjininë, 

kronikat që 

mbulojnë, 

mediat që 

përfaqësojnë, 

etj 

mbarë 

vendin – 

gjatë vitit 

2014-2015 u 

punua me 

median sa i 

takon 

përmirësimi

t të 

kapaciteteve 

të tyre për 

trajtimin e 

rasteve të 

trafikimit të 

qenieve 

njerëzore, 

nga MPB 

me 

mbështetjen 

e UN 

Women - 

Kjo 

eksperiencë 

mund të 

përdoret si 

model dhe 

të replikohet 

për çështjet 

që targeton 

kjo strategji) 

gazetar

ët e 

trajnuar 
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3.1.8. Përmirësimi i 

kapaciteteve të 

profesionistëve të 

shëndetësisë, 

arësimit dhe 

punonjësve të 

policisë për 

identifikimin e 

rasteve të 

mundshme të 

DHBGJ&DHF (në 

kuadër të 

parandalimit dhe 

informimit) 

Numri i 

moduleve 

trajnuese të 

përgatitura 

dhe 

unifikuara; 

numri i 

trajnimeve të 

ofruara çdo 

vit për secilin 

grup 

profesionistës

h disagreguar 

me të dhëna 

për numrin e 

profesionistëv

e të përfshirë 

në këto 

trajnime, 

gjininë, 

pozicionin, 

etj) 

Mund të 

shërbejë deri 

diku numri i 

profesionistëve 

të deklaruar se 

janë trajnuar 

nga MSH, 

MA, MPB dhe 

PSHSH në 

bashkëpunim 

me OJF-të dhe 

donatorët, 

ndonëse 

trajnimi ka 

qenë i 

fokusuar jo 

thjesht në 

parandalimin, 

por në 

fenomenin në 

tërësi 

Raporte

t 

vjetore 

të 

monitor

imit të 

zbatimi

t të 

kësaj 

strategji

e; të 

dhënat 

e 

publiku

ara në 

raporte 

të 

veçanta 

të 

secilës 

Ministri  

MSH, 

ISHP,DRS

H dhe 

DSHP; 

MAS, 

IZHA; 

MPB, 

PSHSH 

(secili 

institucion 

përgjegjës 

për secilin 

grup 

profesionist

ësh të 

cituar në 

këtë 

aktiviitet) 

mbështetur 

nga 

donatorët 

dhe OSHC-

të 

MMSR 

monitoron 

aktivitetet 

e 

zhvilluara 

dhe 

raporton 

tek 

KKBGJ 

Strategjia e 

Shëndetësi

së, 

Strategjia 

Kombëtare 

e Arsimit, 

Ligji i 

Policisë së 

Shtetit 

2016-

202064   

Gjithësej 

 

7,020,000.00 

lekë 

 Gjithësej 

 

7,020,000.00 

lekë 

 

Viti 2016 

560,000.00 lekë 

                                                 
64 2016 – 2017: përgatitja/unifikimi i moduleve për secilin grup profesionistësh nga ministritë respektive; 2017 – 2020: trajnime të përvitshme 
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3.1.9. Pilotimi i 

programeve të 

këshillimit 

paramartesor dhe 

prindërimit të mirë 

pranë njësive të vetë 

qeverisjes vendore 

(Zyrave të Gjendjes 

Civile) 

 

 

Numri i 

programeve të 

hartuara dhe 

pilotuara në 

nivel vendor; 

Numri i çifteve 

të reja të 

përfshira në 

këshillimin 

paramartesor dhe 

numri i 

prindërve të 

përfshirë në 

kurset e 

prindërimit 

(disagreguar 

sipas moshës, 

gjinisë, 

arsimimit, etj);  

Nuk ka bazë 

referimi 

Zyrat e 

Gjendje

s 

Civile, 

NJVQ

V 

 

MPB  

NJVQV 

MPB 

donatorë

t  OSHC 

NJVQV 

raportojnë 

përmes 

Nëpunësv

e Gjinorë 

dhe 

Koordinat

orëve 

Vendorë 

tek 

MMSR e 

cila 

raporton 

më pas në 

KKBGJ 

Plani 

Kombëtar i 

Veprimit 

për Burrat 

dhe 

Djemtë, 

qëllimi 4.2  

2017-

201965 

dhe 2020 

Gjithësej 

 

24,000,000.00 

lekë 

Gjithësej 

 

12,000,000.

00 lekë 

 

Viti 2020 

Gjithësej 

 

12,000,000.00 

lekë 

 

Viti 2017 dhe 

2019 

3.1.10 Programe 

mbështëse nga 

njësitë e 

vëtëqeverisjes 

vendore për familje 

me nëna që iu 

përkasin grupeve 

vulnerabël (vajzat-

nëna, nënat me 

aftësi të kufizuara, 

etj) 

Numri i 

programeve të 

hartuara dhe 

pilotuara në 

njësitë e 

vëtëqeverisjes 

vendore; 

 

Numri i 

përfitueseve 

sipas moshës, 

dhe 

specifikimeve 

sipas grupeve 

Nuk ka bazë 

referimi 

NJVQ

V 

 

NJVQV 

Donator

ët  

OSHC-

të e 

specializ

uara për 

trajtimin 

e grave 

nga 

grupet 

vulnerab

ël 

NJVQV 

raportojnë 

përmes 

Nëpunësv

e Gjinorë 

dhe 

Koordinat

orëve 

Vendorë 

tek 

MMSR e 

cila 

raporton 

më pas në 

 2017-

2020 

Gjithësej 

 

13,400,000.00 

lekë 

Gjithësej 

 

13,400,000.

00 lekë 

 

Viti 2017 

1,800,000.0

0 lekë 

 

                                                 
65 Për pilotimin e programeve, të paktën nga një program për këshillimin paramartesor dhe një për prindërimin e mirë dhe 2020 shtrirja e tyre më gjerë 
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vulnerabël që 

iu përkasin)  

KKBGJ 

3.1.11. Mobilizimi 

dhe krijimi i lëvizjes 

kombëtare rinore  

për barazinë gjinore 

dhe kundër 

DHBGJ&DHF 

Numri i 

takimeve, 

trajnimeve 

dhe aleancave 

rinore të 

ngritura në 

partneritet me 

Drejtorinë e 

Rinisë të 

MMSR, në 

rang vendi 

(disagreguar 

me të dhëna 

specifike për 

numrin e të 

rinjve dhe të 

rejave të 

përfshira, 

arsimin, 

punësimin etj) 

Nuk ka bazë 

referimi 

Raportet e 

hartuara 

nga 

Drejtoria 

e Rinisë 

në 

MMSR, të 

dhënat e 

përcjella 

në MMSR 

nga 

nëpunësit 

gjinorë 

dhe 

koordinat

orët 

vendorë 

në kuadër 

të hartimit 

të 

raporteve 

vjetore të 

monitorim

it 

MMSR 

përmes 

Drejtoris

ë së 

Përgjiths

hme të 

Politika

ve 

Sociale 

(DPPS) 

(specifik

isht 

Drejtoris

ë së 

Rinisë 

dhe 

Sektorit 

të BGJ)  

Drejtoria 

dhe 

sektori 

specifik 

raportojnë 

tek DPPS 

në MMSR 

e cila 

raporton 

tek 

KKBGJ 

Strategjia 

Kombëtare 

e Rinisë, 

Plani 

Kombëtar i 

Veprimit 

për Burrat 

dhe Djemtë 

qëllimet 

strategjike 

2.1, 2.2 dhe 

2.3 

2016-

202066 

Gjithësej 

 

4,653,452.71 

lekë 

 Gjithësej 

 

4,653,452.71 

lekë 

Viti 2016 

894,200.00 lekë 

 

Çdo vit 2% më 

shumë se viti 

paraardhës 

3.1.12. Studim 

kombëtar periodik 

në lidhje me 

përhapjen e 

DHBGJ&DHF në 

Shqipëri, përmasat, 

karakteristikat, etj 

(përsëritja e studimit 

Raporti i 

studimit i 

botuar; të 

dhënat e 

përdiësuara 

mbi 

fenomenin 

dhe përhapjen 

Të dhënat 

nga studimi 

mbarëkomb

ëtar i vitit 

2013 

Faqet e 

internet

it të 

MMSR 

dhe 

instituci

oneve 

shtetëro

INSTAT  

donatorë

t 

KKBGJ 

(MMSR 

do do të 

raportojë 

tek 

KKBGJ) 

Reflektuar  

në SKZHI 

2015-2020 

(pika 11.8 - 

Garantimi i 

BGJ, 

objektivi 

4.1);  

2016 

(duhet të 

realizohet 

sepse 

është 

mbushur 

afati 4 

vjeçar, 

Gjithësej 

 

6,043,520.00 

lekë 

Gjithësej 

 

3,021,760.0

0 lekë 

 

Viti 2020 

Gjithësej 

 

3,021,760.00 

lekë 

 

Viti 2016 

                                                 
66 2016-2017- takimet për të mobilizuar të rinjtë; 2018-2020 - trajnimet dhe aktivitetet e përbashkëta si një lëvizje mbarëkombëtare 
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të vitit 2013) e tij në 

Shqipëri  

re e 

organiz

atave 

ndërko

mbëtare 

ku do të 

publiko

het 

studimi 

 

 

 

 

 

pasi të 

dhënat i 

përkasin 

2012); 

dhe një 

studim 

tjetër në 

2020 

Objektivi 3.2: Fuqizimi i mekanizmave të referimit, si dhe i shërbimeve mbështetëse të specializuara  për mbrojtjen dhe trajtimin e rasteve të 

DHBGJ&DHF 

Treguesi i objektivit: Në fund të vitit 2020,  Mekanizmi i Referimit do të rezultojë i ngritur dhe funksional në të 61 bashkitë e vendit, si dhe do të jetë rritur 

me 20% numri i shërbimeve mbështetëse të specializuara 

3.2.1. Shtrirja e 

Mekanizmave 

Kombëtarë të 

Referimit (MKR) në 

të gjitha bashkitë e 

vendit, si dhe 

përmirësimi i 

efektivitetit të 

funksionimit të tyre 

Numri i 

Marrëveshjev

e të 

Bashkëpunimi

t të 

nënshkruara 

në të gjitha 

bashkitë për 

MKR e 

ngritura; 

Numri i 

trajnimeve të 

përbashkëta të 

organizuara 

MKR 

rezulton i 

ngritur në 

29 bashki të 

vendit; 

numri i 

marrëveshje

ve të 

nënshkruara 

dhe të dhëna 

të tjera për 

të krijuar 

një bazë të 

plotë 

Sistemi 

on-line 

web-

based i 

instalua

r në 

MMSR

; të 

dhënat 

e 

përcjell

a 

rregulli

sht nga 

NJVQV,  NJVQV 

përcjell të 

dhënat 

MMSR e 

cila 

raporton 

tek 

KKBGJ 

Reflektuar  

në SKZHI 

2015-2020 

(pika 11.8 - 

Garantimi i 

BGJ, 

objektivi 

4.2); 

pjesërisht 

edhe në 

Strategjinë 

Kombëtare 

për 

Decentraliz

2016-

202067 

Gjithësej 

 

63,244,800.00 

lekë 

Gjithësej 

 

63,244,800.

00 lekë 

 

Viti 2016 

9,662,400.0

0 lekë 

  

                                                 
67 Është lënë aktivitet në vazhdimësi, pasi vetëm ngritja e MKR në 32 Bashkitë ku ende mungon, plotëson kriterin e shtrirjes së MKR por jo të funksionimit efektiv të tyre. Trajnimet e përbashkëta dhe 

një sërë elementësh të tjerë (të reflektuar edhe tek kolona e treguesve) e përmbushin këtë kriter. Prandaj trajnimet e përbashkëta duhet të planifikohen që në vitin 2016 dhe duhet të jenë periodike e të 

paktën dy herë në vit për cdo MKR të ngritur. Numri i pjesmarrësve në këto trajnime varion 15-25 persona, pasi këtu përfshihen edhe administratorët socialë, përvec antarëve të MKR 
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me antarët e 

MKR për 

përmirësimin 

e efektivitetit 

të shërbimeve 

ndër-

disiplinare; % 

e buxheteve 

në NJQV 

dedikuar 

funksionimit 

të MKR-ve; 

numri i 

rasteve të 

suksesshme të 

trajtuara në 

mënyrë ndër-

disiplinare, etj 

referimi 

mund të 

nxirren nga 

sistemi on-

line (direkt 

nga MMSR) 

Koordi

natorët 

Vendor

ë të 

NJVQ

V 

im si dhe 

në 

Strategjinë 

e Mbrojtjes 

Sociale  
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3.2.2. Emërimi i 

Koordinatorëve 

Vendorë në të 61 

bashkitë në vend, të 

cilët të jenë me kohë 

të plotë dhe me një 

përshkrim pune të 

përshtatur në 

përputhje me LDHF 

Numri i 

koordinatorëv

e vendorë të 

emëruar në 

NJQV; 

përshkrimet e 

punës të 

përshtatura e 

përmirësuara; 

% e buxhetit 

të përvitshëm 

të NJQV që 

mbështet 

qendrueshmër

inë e këtij 

pozicioni; etj  

Deri tani 44 

bashki në 

vend kanë 

dërguar 

pranë 

MMSR 

listën e 

personave 

që i kanë 

caktuar si 

NGJV dhe 

Koordinator

ë Vendorë 

Data 

base 

për 

Koordi

natorët 

Vendor

ë e 

përditës

uar e 

përgatit

ur në 

MMSR

; të 

dhënat 

sipas 

raporte

ve 

vjetore 

të 

monitor

imit 

NJVQV, 

MMSR 

donatorë 

OSHC 

MMSR 

përcjell 

informaci

onin e 

mbledhur 

nga 

NJQV-të 

tek 

KKBGJ 

 

 

 

 

Njëlloj si 

tek 3.2.1 

2016-

2017 

përfundo

n 

emërimi 

dhe më 

pas 

vijohet 

mbështetj

a e tyre 

deri në 

202068 

Gjithësej 

 

142,188,552.0

0 lekë 

Gjithësej 

 

142,188,55

2.00 lekë 

Viti 2016 

10,924,848.

00 lekë 

 

Buxheti 

rritet cdo 

vit, pasi 

rritet koha 

që punojnë 

vetëm si 

koordinator

e 

  

                                                 
68  Kjo nënkupton që nëse deri në fund të vitit 2017 do të ketë bashki që një person si Koordinator Vendor e mbajnë me fonde nga projekte/donatorë, deri në fund të vitit 2020, Koordinatorët Vendorë 

duhet të jenë tërësisht pjesë e strukturave të bashkive. 
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3.2.3. Përmirësimi i 

kapaciteteve të 

Koordinatorëve 

Vendorë në të gjitha 

NJVQV për një 

funksionim sa më 

efektiv të MKR, 

duke përfshirë dhe 

një  

modul për trajtimin 

e rasteve sipas 

specifikave të 

grupeve vulnerabël 

Numri i 

koordinatorëv

e vendorë të 

trajnuar çdo 

vit; moduli i 

unifikuar i 

përgatitur dhe 

miratuar nga 

ASPA (me 

tematika të 

veçanta për 

njohjen e 

specifikave të 

rasteve sipas 

kategorive të 

grupeve të 

dhunuara, 

psh, persona 

me AK, 

minorietetet, 

LGBTI); etj 

Të dhënat 

nga raportet 

e 

monitorimit; 

data-base e 

Koordinator

ëve Vendorë 

që është 

përgatitur 

nga Sektori 

i BGJ; etj 

Raporte

t e 

monitor

imit 

apo të 

dhënat 

e 

publiku

ara nga 

NJVQ

V-të në 

lidhje 

me 

kapacit

etet e  

përmirë

suara të 

punonjë

sve të 

tyre 

ASPA, 

MMSR 

NJVQV, 

donatorë

t OSHC-

të e 

specializ

uara 

MMSR 

raporton 

tek 

KKBGJ 

përmes të 

dhënave të 

përcjella 

nga 

NJVQV 

dhe ASPA 

Njëlloj si 

tek 3.2.1 

2016-

2017 

përgatitja 

e modulit 

dhe 

kalendari

t të 

trajnimev

e, 

vlerësimi 

i 

nevojave 

të 

Koordina

torëve 

Vendorë 

dhe 

2017-

2020 

trajnimet 

që duhe 

të jenë 

periodike 

dhe të 

paktën dy 

herë në 

vit69.  

Gjithësej 

 

1,940,000.00 

lekë 

Gjithësej 

 

1,220,000.0

0 lekë 

Gjithësej 

 

720,000.00 lekë 

                                                 
69 Kuptohet që do fillohet me trajnimet e 44 Koordinatorëve Vendorë që aktualisht njihen si të emëruar në këtë pozicion 
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3.2.4. Vënia në 

eficensë të plotë e 

sistemit data-base të 

instaluar në NJVQV 

për regjistrimin e 

menaxhimit të 

rasteve të 

DHBGJ&DHF në 

mënyrë ndër-

disiplinare70 

 

 

Protokolli i 

përgatitur dhe 

i nënshkruar 

mes policisë 

dhe bashkisë 

për 

shkëmbimin e 

të dhënave 

(sidomos kur 

bëhet fjalë për 

të dhënat 

personale të 

rasteve që nuk 

trajtohen në 

mënyrë multi-

disiplinare) 

Numri i 

koordinatorëv

e vendorë të 

trajnuar për 

përdorimin e 

sistemit, 

numri i 

raporteve të 

përmuajshme 

që ndajnë ata 

me antarët e 

MKR; % e 

Mund të 

nxiret direkt 

nga sistemi 

në MMSR; 

të dhënat 

për 

trajnimet 

mund të 

merren nga 

NJVQV-të, 

nga data-

base e 

përditësuar 

për 

koordinator

ë vendorë 

në Sektorin 

e BGJ në 

MMSR, nga 

organizatat/

donatorët që 

do 

mbështesin 

trajnimet, 

etj 

Të dhënat 

për 

protokollin 

Raporte

t e 

përditës

uara 

dhe 

vlerësi

mi i 

perform

ancës 

së 

MKR-

ve në 

çdo 

NJVQ

V, sipas 

të 

dhënav

e që 

nxjerr 

sistemi 

NJVQV,  

MMSR  

donatorë 

PSHSH 

dhe 

Bashkia 

për 

protokol

lin) 

MMSR 

përmes të 

dhënave 

nga 

sistemi 

raporton 

tek 

KKBGJ 

Njëlloj si 

tek 3.2.1. 

2016-

2017: 

përgatitja 

e 

protokolli

t të 

shkëmbi

mit të 

informaci

onit si 

dhe  

vënia në 

efiçensë e 

sistemit71   

2016-

2017 – 

trajnimi i 

të gjithë 

koordinat

orëve 

vendorë 

për 

përdorimi

n e tij; 

2018-

2020 

përditësi

mi i 

Gjithësej 

 

13,550,042.00 

lekë 

Gjithësej 

 

13,129,152.

00 lekë 

Gjithësej 

 

420,890.00 lekë 

                                                 
70 Në funksion të vënies në eficensë të sistemit data-base, kërkohet edhe përgatitja e një protokolli  specifik për shkëmbimin e të dhënave personale të viktimave të dhunës në familje,  

mes përfaqësuesve vendorë të policisë dhe koordinatorëve vendorë të dhunës në familje  
71 Ka bashki që për shkak të ndryshimit të koordinatorëve vendorë nuk kanë akses në sistem, plus vetë sistemi që është në www.revalb.org mund të ketë nevojë për përmirësimin e 
disa rubrikave, me qëllim që të jetë sa më i kompletuar – kjo vlerësohet nga ekspertët e fushës në bashkëpunim me koordinatorët venorë që aktualisht e përditësojnë sistemin 
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bashkive që 

përdorin 

rregullisht 

sistemin dhe 

përditësojnë 

të dhënat 

sipas 

rubrikave që 

përmban ai 

e 

nënshkruar 

mund të 

hidhen edhe 

brenda 

sistemit 

data-base 

rregullt i 

sistemit72  

3.2.5. Vënia në 

funksionim e linjës 

kombëtare të 

këshillimit pa 

pagesë dhe ofrimi 

rregullisht i këtij 

shërbimi sipas 

standarteve (në 

përputhje me 

kërkesat e 

Konventës së 

Stambollit) 

Numri pa 

pagesë i 

lancuar dhe i 

njohur në 

mbarë vendin; 

matja e 

performancës 

së shërbimit të 

ofruar përmes 

numrit të 

rasteve të 

trajtuara dhe 

referuara (të 

disagreguara 

sipas moshës, 

gjinisë, 

specifikave të 

tjera dhe 

institucioneve 

ku janë 

Është 

hartuar 

drafti i 

standarteve 

të shërbimit 

që duhet të 

ofrojë Linja 

Kombëtare 

Falas, janë 

bërë 

procedurat e 

para me 

AKEP për 

numrin 

falas, po 

punohet për 

përzgjedhje

n e qendrës 

që do të 

ofrojë 

Raporte

t e 

rregullt

a të 

funksio

nimit të 

linjës 

që do të 

dorëzoh

en nga 

qendra 

e 

kontrak

tuar tek 

MMSR 

Ofruesi i 

shërbimi

t 

MMSR, 

SHSSH 

donatorë

t 

Ofruesi i 

shërbimit 

do të 

raportojë 

në SHSSH 

dhe 

MMSR, e 

cila e 

përcjell 

infromaci

onin në 

KKBGJ 

Reflektuar  

në SKZHI 

2015-2020 

(pika 11.8 - 

Garantimi i 

BGJ, 

objektivi 

4.3) 

2016-

202073 

 

Gjithësej 

 

90,748,052.31 

lekë 

Gjithësej 

 

37,380,797.

11 lekë 

Gjithësej 

 

53,367,255.20 

lekë 

                                                 
72Të dhënat kuptohet që do të fillojnë të hidhen rregullisht menjëherë pas trajnimit edhe për ato bashki që nuk i kanë hedhur më herët 
73 2016 – lancimi i nr dhe fillimi i punës së linjës, trajnimi bazë i punonjësve të mbyllet brenda vitit 2016 (kupto trajnimi në përputhje me Konventën e Stambollit) dhe të planifikohet çdo vit nga një 

trajnim për përmirësimin e shërbimit, vlerësuar sipas nevojave të stafit,  raportimi i rasteve të referuara të jetë i përvitshëm, matja e performancës së shërbimit çdo dy vjet 
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referuar), 

numri i 

trajnimeve të 

punonjësve të 

linjës ofruar 

në mënyrë të 

përvitshme; % 

e buxhetit të 

shtetit 

dedikuar për 

këtë shërbim; 

etj 

shërbimin 

(do të jetë 

shërbim i 

tenderuar) 
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3.2.6. Përmirësimi i 

kapaciteteve të 

profesionistëve që 

ofrojnë shërbime 

(sidomos shërbime 

mbështetëse  të 

specializuara) për 

viktimat/të 

mbijetuarat e 

DHBGJ&DHF, për 

njohjen e 

standarteve dhe 

kërkesave sipas 

Konventës së 

Stambollit 

Numri i 

programeve 

/moduleve të 

trajnimit të 

hartuara e 

miratuara; 

numri i 

punonjësve të 

qendrave të 

shërbimeve të 

përfshira në 

trajnime, 

disagreguar 

sipas llojit të 

shërbimeve, 

pozicioneve, 

etj; % e 

buxheteve të 

planifikuara 

për 

përmirësimin 

e  

kapaciteteve 

të 

profesionistëv

e dedikuar në 

buxhetet 

vjetore të 

ministrive të 

linjës; raportet 

e 

përformancës 

së shërbimeve 

të ofruara, etj 

Studimi 

kombëtar 

mbi 

hartëzimin e  

shërbimeve 

kundër 

DHkG në 

Shqipëri në 

përputhje 

me 

Konventën e 

Stambollit 

përmban të 

dhëna mbi 

shërbimet 

që 

ekzistojnë 

dhe 

trajnimet e 

ofruara, si 

dhe nevojat 

për trajnime 

të 

mëtejshme 

Raporte

t 

vjetore 

të 

monitor

imit të 

kësaj 

strategji

e me të 

dhënat 

që do të 

përcille

n nga 

secila 

ministri 

në 

varësi 

të 

shërbim

eve që 

kanë 

ngritur 

(psh 

Drejtori

a e 

Mbrojtj

es 

Sociale 

në 

MMSR

, MSH, 

MD, 

MPB, 

etj) 

MMSR 

(SHSSH

)NJVQ

V për 

shërbim

et që 

(do) 

ngrenë. 

MMSR 

gjithasht

u ka 

përgjegj

ësi përsa 

iu takon 

shërbim

eve 

mbështe

tëse të 

specializ

uara që 

ofrohen 

nga 

OSHC-

të 

Të gjitha 

ministritë 

e linjës 

dhe NJQV 

apo 

ofruesit e 

shërbimev

e 

përcjellin 

të dhënat 

tek 

MMSR 

(aktiviteti 

i këtyre 

shërbimev

e duhet të 

monitoroh

et edhe 

nga 

SHSSH); 

MMSR 

raporton 

tek 

KKBGJ 

Strategjia e 

Mbrojtjes 

Sociale  

2016-

202074 

 

Gjithësej 

 

2,580,000.00 

lekë 

Gjithësej 

 

750,000.0

0 lekë 

Gjithësej 

 

1,830,000.00 

lekë 

                                                 
74 2016-2017 përgatitja e moduleve të trajnimit – mund të merret për bazë mbështetja që PNUD i ofroi Strehëzës Kombëtare gjatë vitit 2015, dhe të hartohen module për të gjitha shërbimet e 

specializuara (kupto të paktën: strehim, këshillim dhe linjë telefonike ndihme, shërbime për fëmijët dëshmitarë të dhunës, shërbime për dhunë seksuale, programe për dhunuesit);  2017-2018  ofrimi i 

trajnimeve; 2019 matja e performancës së shërbimeve të ofruara (bazë krahasuese Studimi i Hartëzimit të Shërbimeve i vitit 2015); 2020 – matja e % së buxheteve që ministritë respektive i dedikojnë 

përmirësimit të kapacitetetve të stafit të këtyre shërbimeve) 
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3.2.7. Zgjerimi i 

gamës së shërbimeve 

mbështetëse të 

specializuara në 

përputhje me kërkesat 

e Konventës së 

Stambollit si dhe 

shtrirja e tyre në 

mbarë vendin75.  

Numri i 

punonjësve të 

specializuar të 

shtuar në 

qendrat 

ekzistuese të 

shërbimeve 

për të 

mundësuar 

shërbime për 

të gjitha 

grupet e grave 

në nevojë 

(nënkupto 

gratë me AK, 

LBT, 

minoritetet 

etnike, etj); 

numri i 

shërbimeve të 

reja të 

ngritura në 

vend, në 

përputhje me 

standartet e 

BE (referuar 

shërbimeve të 

cituara në këtë 

aktivitet); 

Raporti 

kombëtar i 

hartëzimit të 

shërbimeve 

në përputhje 

me 

Konventën e 

Stambollit, 

përmban të 

dhëna për 

shërbimet e 

cituara në 

këtë 

aktivitet dhe 

nevojën për 

përmirësimi

n e tyre apo 

numrin e 

shërbimeve 

të reja që 

duhet të 

ngrihen)  

Raporte

t 

vjetore 

të 

monitor

imit të 

kësaj 

strategji

e me të 

dhënat 

që do të 

përcille

n nga 

secila 

ministri 

në 

varësi 

të 

shërbim

eve që 

kanë 

ngritur 

(psh 

Drejtori

a e 

Mbrojtj

es 

Sociale 

në 

NJVQV 

MMSR 

OSHC-

të; 

NJVQV 

apo 

ofruesit e 

shërbimev

e 

përcjellin 

të dhënat 

tek 

MMSR 

(aktiviteti 

i këtyre 

shërbimev

e duhet të 

monitoroh

et edhe 

nga 

SHSSH); 

MMSR 

raporton 

tek 

KKBGJ 

Strategjia e 

Mbrojtjes 

Sociale; 

2016-

202076  

Gjithësej 

 

890,002,100.0

0 lekë 

Gjithësej 

 

399,001,05

0.00 lekë 

Gjithësej 

 

491,001,050.00 

lekë 

 

92,000,000.00 

lekë 

Shpenzime për 

projekte 

                                                 
75 Në mënyrë specifike ky aktivitet do të fokusohet në shërbime të tilla si strehëzat - emergjente dhe afatgjata, qendrat e këshillimit - pra këshillimi afatgjatë; shërbimet për fëmijët 

dëshmitarë të dhunës; shërbime  të specializuara për gratë nga grupet vulnerable,  gratë me aftësi të kufizuara, gratë rome, LBT, të moshuara, etj 
76 2016 të planifikohet shtimi i punonjësve të specializuar në qendrat ekzistuese; 2017-2020 shtrirja e shërbimeve të nevojshme dhe ngritja e shërbimeve të reja 
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numri i 

rasteve të 

trajtuara me 

sukses;  % e 

buxheteve 

dedikuar 

këtyre 

shërbimeve 

dhe shpenzuar 

në mënyrë të 

përvitshme; 

etj 

MMSR

; MSH, 

MD, 

MPB, 

etj) 

3.2.8. Ofrimi i 

shërbimeve ligjore 

falas për viktimat/të 

mbijetuarat e 

DHBGJ&DHF, 

përmes zbatimit të 

Ligjit për Ndihmën 

Ligjore Falas, duke 

vënë në dispozicion 

avokatë të trajnuar 

për këtë qëllim 

Lista e 

avokatëve të 

trajnuar nga 

Komisioni 

Shtetëror i 

Ndihmës 

Juridike 

(KSHNJ) dhe 

Dhoma e 

Avokatisë për 

mbështetje të 

specializuar 

për viktimat e 

DHBGJ&DH

F; rastet e 

viktimave të 

DHBGJ&DH

F të trajtuara 

falas nga ky 

shërbim; etj 

Të dhënat e 

dertanishme 

flasin për 

një numër 

tepër të 

limituar të 

rasteve të 

mbështetura 

me ndihmën 

ligjore falas 

Raporte

t apo 

faqet e 

internet

it të 

MD, 

KSHNJ 

Dhomë

s së 

Avokati

së;  

MD, 

KSHNJ 

Dhoma 

e 

Avokati

së  

Të dhënat 

që 

KSHNJ, 

do ia 

përcjellë 

MD, kjo e 

fundit   do 

i përcjellë 

tek 

MMSR që 

i raporton 

KKBGJ 

Reforma në 

Drejtësi 

dhe 

propozimi i 

Euralius 

për 

rishikimin 

e  Ligjit për 

Ndihmën 

Ligjore 

Falas 

2016-

2020  

Gjithësej 

 

9,819,500.00 

lekë 

Gjithësej 

 

9,540,000.0

0 lekë 

 

Buxheti në 

varësi të 

rasteve që 

kërkojnë 

shërbimin 

Gjithësej 

 

279,500.00 lekë 

Viti 2016 
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3.2.9. Trajnimi dhe 

raportimi i të 

dhënave mbi 

zgjidhjen e rasteve 

të dhunës në familje 

apo çështjeve që 

lidhen me barazinë 

gjinore me 

ndërmjetësim 

 

Lista e 

ndërmjetësve 

që do të 

trajnohen dhe 

do të ofrojnë 

zgjidhjen e 

konflikteve 

me 

ndërmjetësim 

nga Dhoma 

Kombëtare e 

Ndërmjetësve 

(DHKNd) 

Ndërmjtësi

mi është një 

institut 

relativisht i 

ri dhe mjaft 

i sukseshëm 

pasi ndikon 

në uljen e 

kostove 

financiare 

dhe në 

reduktimin e 

kohës së 

zgjidhjes së 

mosmarrëve

shjes 

Raporte

t apo 

faqet e 

internet

it të 

DHKN

d 

DHKNd  Të dhënat 

që 

DHKNd, 

do ia 

përcjellë 

MMSR i 

raportohen 

KKBGJ 

 2016 -

2020 

Gjithësej 

 

1,434,792.95 

lekë 

 Gjithësej 

1,434,792.95 

lekë 

 

Viti 2016 

 

120,000.00 lekë 

Viti 2017 

319,000.00 lekë 

Çdo vit 2% më 

shumë se viti 

paraardhës 



 

77 

 

3.2.10. Marrja e 

experiencës për 

ngritjen e 

shërbimeve të reja 

për forma të tjera të 

DHkG të patrajtuara 

specifikisht deri tani 

- fokusi ngritja e 

shërbimeve të 

specializuara për 

dhunën seksuale 

Nr i 

punonjësve të 

përgatitur dhe 

profilizuar për 

të ofruar këtë 

shërbim 

përmes 

vizitave 

studimore apo 

ekspertëve të 

huaj që mund 

të vijnë në 

Shqipëri dhe 

trajnimeve të 

mundësuara 

për këtë 

qëllim;  

Raporti 

kombëtar i 

hartëzimit të 

shërbimeve 

në përputhje 

me 

Konventën e 

Stambollit, 

përmban të 

dhëna për 

këtë 

shërbim 

Raportet 

vjetore të 

moniori

mit të 

kësaj 

strategjie 

me të 

dhënat që 

do të 

përcillen 

nga 

ministritë 

në varësi 

të të 

cilave do 

jetë ky 

shërbim , 

psh MSH 

MMSR,  

Donator

ët   

MMSR e 

cila do të 

raportojë 

në 

KKBGJ 

  

 

 

 

 

 

2017-

202077 

Gjithësej 

 

2,014,650.00 

lekë 

 Gjithësej 

2,014,650.00 

lekë 

 

Viti 2017 

1,078,400.00 

lekë 

3.2.11. Mbështetja e 

viktimave /të 

mbijetuara me 

shërbime strehimi 

(programet sociale) 

për riintegrimin e 

tyre në terma 

afatgjatë (fokus 

specifik gratë rome, 

egjiptjane dhe 

jetime) 

Numri i 

rasteve të të 

mbijetuarave 

të riintegruara 

përmes 

programeve 

sociale të 

strehimit; % e 

buxheteve 

dedikuar këtij 

shërbimi dhe 

shpenzuar në 

mënyrë të 

Nuk ka bazë 

referimi 

Raporte

t nga 

Ministri

a e 

Zhvilli

mit 

Urban 

si dhe 

nga 

Bashkit

ë 

NJVQV

-të, 

MZHU 

MMSR e 

cila 

raporton 

në 

KKBGJ 

Strategjia e 

Strehimit 

dhe Plani i 

Veprimit 

2015 -

2025, 

Strategjia e 

Decentraliz

imit  

2016-

2020 

Gjithësej 

 

14,987,635.66 

lekë 

Gjithësej 

 

14,987,635.

66 

Lekë 

Viti 2016 

2,880,000.0

0 lekë 

Çdo vit 2% 

më shumë 

se viti 

paraardhës 

 

                                                 
77 2017 do përcaktohet mënyra se si do përcillet kjo eksperiencë në Shqipëri, do ngrihet grupi i profesionistëve që duhet të profilizuar, do realizohet trajnimi i tyre; 2018 e në vijim, do praktikohet ky 

shërbim deri në ngritjen e qendrave specifike 
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përvitshme 

3.2.12. Mbështetja e 

viktimave/të 

mbijetuarave me 

shërbime edukimi 

dhe formimi 

profesional për 

riintegrimin e tyre 

në terma afatgjatë 

Numri i 

rasteve të të 

mbijetuarave 

të riintegruara 

përmes 

programeve të 

formimit 

profesional 

dhe nxitjes së 

punësimit;  % 

e buxheteve 

dedikuar këtij 

shërbimi dhe 

shpenzuar në 

mënyrë të 

përvitshme  

Të dhënat 

për bazën 

aktuale të 

referimit 

mund të 

nxirren nga 

MMSR 

sektori i 

punësimit 

Raporte

t 

vjetore 

të 

SHKP 

dhe 

MMSR 

MMSR 

SHKP 

MMSR e 

cila 

raporton 

në 

KKBGJ 

Strategjia 

Kombëtare 

për 

Punësim 

dhe Aftësi 

2016-2020 

2016-

2020 

Gjithësej 

 

77,272,190.32 

lekë 

Gjithësej 

 

77,272,190.

32 lekë 

 

Viti 2016 

14,848,500.

00 lekë 

Çdo vit 2% 

më shumë 

se viti 

paraardhës 

 

 

Objektivi 3.3: Ndëshkimi i dhunuesve dhe dhënia e mundësisë për rehabilitimin e tyre, përmes programeve të specializuara 

Treguesi i objektivit: Në fund të vitit 2020,  legjislacioni penal për DHBGJ&DHF i harmonizuar tërësisht me acquis communitaire dhe instrumentat e tjerë 

ndërkombëtarë, dhe % e dhunuesve të ndëshkuar e më pas të rehabilituar e rritur me 30% 



 

79 

 

3.3.1. 

Përmirësimi i 

kuadrit ligjor në 

tërësi në lidhje 

me 

DHBGJ&DHF në 

përputhje me 

studimet e kryera 

dhe harmonizimi 

i tij me Acquis e 

Konventën e 

Stambollit, etj 

Numri i 

akteve ligjore 

/nënligjore të 

miratuara në 

lidhje me 

harmonizimin 

e  kuadrit 

ligjor 

Raporti i 

vlerësimit të 

kuadrit 

ligjor, 

përgatitur së 

fundmi në 

kuadër të 

reformës në 

drejtësi, me 

mbështejen 

e 

organizatav

e të UN 

Fletoret 

zyrtare 

ku 

publiko

hen 

aktet e 

miratua

ra 

MMSR  

donatorët 

MMSR e 

cila 

raporton 

në 

KKBGJ 

Reforma në 

drejtësi 

2016-2018 Gjithësej 

 

976,850.38 

lekë 

Gjithësej 

976,850.38 

lekë 

 

Viti 2016 

187,710.00 

lekë 

Çdo vit 2% 

më shumë 

se viti 

paraardhës 

  

3.3.2. Raportimi 

vjetor i të 

dhënave 

statistikore nga 

gjykatat e 

shkallës së parë 

dhë apelit mbi 

vendimet 

gjyqësore të 

dhëna për dhunë 

në familje  

Të dhëna 

statistikore 

për numrin e 

vendimeve 

dhe numrin e 

personave të 

gjykuar dhe të 

dënuar 

të dhënat 

staistikore 

publikohen 

në Vjetarin 

Statistikor të 

Ministrisë 

së Drejtësisë 

Statisti

kat nga 

Gjykata

t  

Gjykata 

MD 

MMSR e 

cila 

raporton 

në 

KKBGJ 

 

2016-2020 Gjithësej 

 

2,310,156.69 

lekë 

Gjithësej 

 

2,310,156.6

9 lekë 

Viti 2016 

443,916.00 

lekë 

Çdo vit 2% 

më shumë 

se viti 

paraardhës 

 

3.3.3. Monitorimi 

i respektimit të 

procedurave 

ligjore gjatë 

gjykimit të 

çështjeve 

gjyqësore me 

objekt dhuna në 

Raport 

inspektimi 

mbi nxjerrjen 

e fakteve dhe 

dhënien e 

rekomandime

ve konkrete 

për 

Ushtrimi 

inspektimi 

në gjykatat 

e shkallës së 

parë dhe 

apelit 

Të 

dhëna 

statistik

ore dhe 

informa

cion 

përmbl

edhës 

Struktura 

inspektue

se 

gjyqësori

t  

MMSR e 

cila 

raporton 

në 

KKBGJ 

 

2016 - 2020 Gjithësej 

 

6,737,957.02 

lekë 

Gjithësej 

 

6,737,957.0

2 lekë 

Viti 2016 

1,294,755.0

0 lekë 

Çdo vit 2% 

më shumë 

se viti 
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familje përmirësimin 

e situatës 

për 

garanti

min e 

një 

procesi 

të 

rregullt 

ligjor  

paraardhës 

 

3.3.4.Rritja e 

kapaciteteve 

profesionale të 

gjyqtarëve dhe 

prokurorëve 

nëpërmjet 

zhvillimit të 

trajnimeve 

vazhduese nga 

Shkolla e 

Magjistraturës 

Numri i 

trajnimeve të 

zhvilluara me 

temë dhuna 

në familja dhe 

barazia 

gjinore 

Numri i 

pjesmarrësv

e të trajnuar 

Info 

faqja e 

Shkollë

s së 

Magjist

raturës 

Shkolla e 

Magjistra

turës 

MMSR e 

cila 

raporton 

në 

KKBGJ 

 

2016 - 2020 Gjithësej 

3,500,000.00 

lekë 

Gjithësej 

3,500,000.0

0 lekë 

 

Çdo vit 

buxheti për 

trainime 

me temë 

dhunën dhe 

BGJ 

700,000 

lekë 
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3.3.5. Vlerësimi i 

shërbimit të 

Këshillimit për 

Djemtë dhe 

Burrat dhe 

mundësia e 

pilotimit të tij në 

3 bashki të 

mëdha në vend 

Rekomandim

et e nxjerra në 

lidhje me 

shtrirjen e 

shërbimit më 

tej; standartet 

e përgatitura 

për ofrimin e 

këtij shërbimi 

në nivel 

kombëtar; % 

e buxhetit 

dedikuar në 

ministritë e 

linjës për këtë 

shërbim dhe 

shtrirjen e tij 

në 3 bashki të 

reja; etj 

Nuk ka bazë 

referimi, 

vlerësimi i 

shërbimit do 

shërbejë si 

bazë për më 

tej 

Raporti 

i 

vlerësi

mit i 

botuar 

SHSSH 

dhe 

organizat

a që e 

ofron 

shërbimi

n 

(QKD&B

) 

MMSR e 

cila 

raporton 

në 

KKBGJ 

 

2016-2017 

për 

vlerësimin e 

shërbimit, 

2017 

përgatitja e 

standarteve; 

2018-2020 

pilotimi në 3 

Bashki të 

vendit 

Gjithësej 

 

28,293,120.00 

lekë 

Gjithësej 

 

134,520.00 

lekë 

 

Viti 2017 

Gjithësej 

 

28,158,600.00 

lekë 

 

Viti 2016 

300,000.00 lekë 

3.3.6. 

Përmirësimi i 

rolit të shërbimit 

të provës në 

identifikimin e 

nevojave dhe 

referimin e 

rasteve konkrete 

të dhunuesve në 

varësi të formës 

së dhunës së 

ushtruar e në 

përputhje me 

Numri i 

rasteve të 

referuara të 

dhunuesve të 

trajtuar me 

programe të 

shërbimit të 

provës; etj 

Shërbimi i 

Provës 

bashkëpuno

n me 

institucione 

dhe OJF të 

ndryshme 

në bazë të 

memorandu

meve të 

bashkëpuni

mit për 

referimin e 

Raporte

t e 

përcjell

a nga 

Shërbi

mi i 

Provës 

në MD 

faqja 

elektro

nike e 

Drejtori

së së 

Shërbimi 

i Provës 

Shërbimi 

i Provës e 

përcjell 

informaci

onin në 

MD dhe 

kjo e 

fundit i 

dërgon 

MMSR e 

cila 

raporton 

në   

2016-2020 Gjithësej 

902,037.31 

lekë 

Gjithësej 

902,037.31 

lekë lekë 

 

Viti 2016 

177,566.40 

lekë 

 

Çdo vit 2% 

më shumë 

se viti 

paraardhës 
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legjislacionin në 

fuqi 

rasteve sipas 

specifikës së 

tyre 

Përgjith

shme të 

Shërbi

mit të 

Provës 

KKBGJ 

Qëllimi strategjik 4: Fuqizimi i rolit koordinues dhe monitorues të Mekanizmit Kombëtar të Barazisë Gjinore.  

Aktivitetet Treguesit 
Baza e 

referimit 

Burimi i 

të 

dhënave 

Organi 

përgjegjës 

Monitorim

i / 

raportimi 

Strategjitë 

me qëllime të 

përbashkëta 
Afati kohor 

Financimi 

Preventivi i 

kostove 

Burimet e mundshme 

Buxheti i 

shtetit Donatorët 

Objektivi 4.1: Garantimi i qëndrueshmërisë së Sektorit të Barazisë Gjinore të konsoliduar dhe eficent, në përputhje me rolin e tij koordinues e 

monitorues 

Treguesi i objektivit: Në fund të vitit 2020, Sektori i BGJ në MMSR do të ketë një strukturë të konsoliduar dhe efiçente, në përputhje me rolin e tij 

koordinues dhe monitorues dhe një buxhet specifik të rritur me 3% çdo vit. 

4.1.1. 

Riorganizimi i 

strukturës së 

Sektorit të BGJ 

duke e 

kompletuar me 

numrin e 

nevojshëm të 

punonjësve, në 

përputhje me 

rolin e këtij 

sektori sipas 

legjislacionit në 

fuqi  

Struktura e 

riorganizuar e 

Sektorit të 

BGJ; numri i 

punonjësve të 

rinj/reja të 

shtuar; 

përshkrimet e 

punës të të 

gjithë stafit të 

përditësuara; 

% e buxhetit 

specifik për 

këtë sektor në 

buxhetin 

vjetor të 

Aktualisht 

Sektori i 

BGJ 

përbëhet 

nga 4 

punonjës: 1 

shefe sektori 

dhe 3 

specialiste 

(një prej të 

cilave e 

shtuar në 

kuadër të 

iniciativës 

së re të 

MMSR për 

Organo

grama e 

MMSR

; 

përshkr

imet e 

punës 

të 

depozit

uara në 

drejtori

në 

respekti

ve; % e 

buxheti

t e 

MMSR 

donatorët 

KKBGJ 

(MMSR 

do do të 

raportojë 

tek 

KKBGJ) 

Reflektuar  

në SKZHI 

2015-2020 

(pika 11.8 - 

Garantimi i 

BGJ, 

objektivi 

3); 

2017 

(riorganizimi 

dhe shtimi i 

punonjësve; 

2018-2020 

rritja e % të 

buxhetit të 

MMSR për 

këtë sektor) 

Gjithësej 

 

5,945,231.69 

lekë 

 

Gjithësej 

 

5,945,231.6

9 lekë 

 

Viti 2017 

820,800.00 

lekë 
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MMSR e 

rritur cdo vit 

me nga 5 % të 

shumës, etj 

afrimin e 

praktikantëv

e pranë 

institucione

ve 

shtetërore 

dhe 

punësimin e 

qendrueshë

m të tyre) 

shtuar 

për këtë 

sektor, 

në 

buxheti

n vjetor 

të 

MMSR 
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4.1.2. Ngritja  

dhe vënia në 

funksionim, 

brenda Sektorit të 

BGJ, e një 

sistemi 

monitorues të 

qendrueshëm në 

lidhje me 

zbatimin e kësaj 

Strategjie, si dhe 

monitorimin 

periodik të 

zbatimit të 

legjislacionit në 

fuqi për BGJ, 

DHBGJ&DHF 

 

 

 

Sistemi i 

ngritur (dhe të 

gjitha 

instrumentet 

statistikore e 

paketat 

monitoruese); 

numri i 

trajnimeve të 

mundësuara 

për stafin e 

Sektorit për 

përmirësimin 

e kapaciteteve 

të tyre 

monitoruese; 

raportet e 

rregullta 

monitoruese 

të përgatitura 

dhe ndara me 

institucionet 

respektive 

dhe grupet e 

interesit; etj 

Sektori i 

BGJ ka 

eksperiencë 

në 

përgatitjen e 

raporteve 

vjetore të 

monitorimit 

të zbatimit 

të 

strategjisë, 

por ky 

monitorim 

nuk është 

kryer me 

instrumenta 

të 

mirëpërcakt

uar dhe në 

përputhje 

me treguesit 

e strategjisë 

apo 

treguesit 

gjinorë të 

harmonizuar 

Raporte

t 

periodi

ke të 

monitor

imit të 

botuara 

ose 

publiku

ara në 

faqen e 

internet

it të 

MMSR 

MMSR, 

ministritë 

e linjës 

NJVQV 

OJF dhe 

donatorë 

MMSR  (njëlloj si 

më sipër) 

2016 - 

202078  

Gjithësej 

 

3,249,418.44 

lekë 

Gjithësej 

 

2,769,418.4

4 lekë 

 

Viti 2016 

532,167.00 

lekë 

 

Çdo vit 2% 

më shumë 

se viti 

paraardhës 

Gjithësej 

 

480,000.00 lekë 

Viti 2016 

                                                 
78 2016-2017 ngritja e sistemit dhe trajnimet, më pas funksionimi si në vijim: Raportet e monitorimit duhet të jenë gjashtë mujore dhe të hartohen brenda muajit të tetë të vitit, ndërkohë që raportet 

vjetore që do publikohen duhet të përgatiten jo më vonë se brenda muajit të tretë të vitit pasardhës 
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4.1.3. Inicimi dhe 

koordinimi i 

proçeseve të 

monitorimit të 

LBGJ dhe LDHF 

etj 

Raportet e 

monitorimit 

të përgatitura 

(psh në lidhje 

me zbatimin e 

LBGJ);  

Sektori në 

bashkëpuni

m me 

donatorët ka 

iniciuar 

proçese të 

vlerësimit të 

kuadrit 

ligjor apo 

harmonizim

it të tij në 

përputhje 

me atë 

ndërkombët

ar, si dhe  në 

hartimin e 

raporteve të 

ndryshme 

periodike, 

sipas 

instrumenta

ve të 

ratifikuar 

Faqet e 

internet

it të 

MMSR 

dhe 

ministri

ve të 

linjës 

ku 

publiko

hen 

raportet 

e 

monitor

imit 

MMSR 

ministritë 

e linjës, 

OJF-të e 

specializ

uara në 

fushën e 

monitori

meve si 

dhe  

donatorët 

MMSR 

që 

raporton 

në  

KKBGJ 

(njëlloj si 

më sipër) 

2016-2017, 

monitorimi i 

LBGJ;79  

Gjithësej 

 

5,533,629.37 

lekë 

Gjithësej 

 

5,533,629.3

7 lekë 

 

Viti 2016 

1,063,333.3

3 lekë 

 

Çdo vit 2% 

më shumë 

se viti 

paraardhës 

  

                                                 
79 Koordinimi për përgatitjen e raporteve sipas Konventave, në përputhje me afatet e raportimit të kërkuara nga Komitetet specifike, apo të shpallura nga MPJ 
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4.1.4. 

Harmonizimi i 

legjislacionit 

shqiptar me 

legjislacionin 

ndërkombëtar 

dhe me Acquis të 

BE-së për 

integrimin e 

perspektivës 

gjinore, në 

përputhje dhe me 

rekomandimet e 

dala nga 

monitorimi i 

zbatimit të LBGJ 

apo nga 

rekomandimet 

nga Komiteti i 

CEDAW, etj 

Legjislacioni 

i përmirësuar 

në fushën e 

barazisë 

gjinore; 

perspektiva 

gjinore e 

reflektuar në 

legjislacionin 

e vendit në 

tërësi 

Rekomandimet 

nga Komiteti i 

CEDAW por 

dhe nga 

analiza e 

legjislacionit 

në përputhje 

me 

instrumentat 

ndërkombëtarë

, realizuar me 

mbështetjen e 

organizatave të 

UN në kuadër 

të zbatimit të 

strategjisë së 

mëparshme si 

dhe në 

mbështetje të 

reformës në 

drejtësi 

Faqet e 

internetit 

ku 

publikohe

n raporte 

të tilla apo 

faqet e 

internetit 

te 

organizma

ve 

ndërkomb

ëtarë ku 

publikohe

n raportet 

periodike 

të shteteve 

(që 

reflektojn

ë 

ndryshime

t 

legjislativ

e të 

kryera), 

faqja e 

MD, etj  

MMSR 

ministritë 

e linjës 

dhe 

institucio

net e 

pavarura 

si AP, 

KMD, 

etj) 

MMSR 

raporton 

tek 

KKBGJ 

(njëlloj si 

më sipër, 

qëllimi 3.1) 

2017-2018 Gjithësej 

 

750,840.00 

lekë 

Gjithësej 

 

750,840.00 

lekë 

 

Viti 2017 

375,420.00 

lekë 

  

Objektivi 4.2: Konsolidimi i rrjetit të Nëpunësve Gjinorë në nivel qendror e të vetëqeverisjes vendore, si dhe garantimi i qendrueshmërisë së tyre  

Treguesi i objektivit: Në fund të vitit 2020,  Rrjeti i Nëpunësve Gjinorë do të rezultojë efiçent dhe i qëndrueshëm, me nëpunës dedikuar tërësisht  zbatimit të 

legjislacionit për BGJ, në të gjitha ministritë e linjës dhe 61 bashkitë në rang vendi 

4.2.1. 

Përmirësimi i 

kapaciteteve  të 

rrjetit të 

nëpunësve 

Numri i 

trajnimeve 

dhe 

kualifikimeve 

të ofruara nga 

Rrjeti i 

NGJQ 

përbëhet 

nga 18 pika 

fokale të 

Data 

base e 

përditës

uar e 

NGJQ 

ASPA, 

MMSR 

dhe 

donatorët 

ASPA e 

përcjell 

informaci

onin tek 

MMSR 

Reflektuar  

në SKZHI 

2015-2020 

(pika 11.8 - 

Garantimi i 

2016 - 

202080  

Gjithësej 

1,170,000.00 

lekë 

Gjithësej 

1,170,000.0

0 lekë 

 

Viti 2016 

90,000.00 

  

                                                 
80 Sugjerohet që një raund trajnimesh të fillojë që në vitin 2016, pas përgatitjes së moduleve të përditësuara dhe njohura nga ASPA. Më pas, me realizimin e aktivitetit 4.2.2, 

trajnimet të jenë të përvitshme me cikël të përsëritur të paktën dy herë në vit 
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gjinorë qendrorë 

(veçanërisht në 

përmirësimin e 

aftësive të tyre 

për adresimin në 

mënyrën e duhur 

të ndërhyrjeve 

për reduktimin e 

diskriminimit tek 

grupet vulnerabël 

që pësojnë 

diskriminim të 

shumëfishtë) 

 
 

ASPA, për 

gamën e 

trajnimeve që 

do të 

fokusohet tek 

integrimi 

gjinor në 

politikëbërje 

dhe 

vendimmarrje

, buxhetimi 

gjinor, BGJ, 

DHBGJ&DH

F, M&E për 

integrim 

gjinor në 

proçeset 

politikëbërëse

, zbatuese, 

monitoruese 

dhe 

vlerësuese, në 

përputhje me 

zbatimin e 

detyrimeve 

ligjore, 

modulet e 

unifikuara të 

përdorura; etj 

BGJ në 

ministritë e 

linjës, DAP 

dhe 

Kryeministr

i. MMSR ka 

ofruar herë 

pas here 

trajnime, 

por ka pasur 

vazhdimisht 

ndryshime 

në personat 

që caktohen 

si pika 

fokale të 

BGJ 

e 

përgatit

ur nga 

Sektori 

i BGJ 

që 

raporton 

në 

KKBGJ 

BGJ, 

objektivi 

3.3.) 

lekë 

 

Buxheti i 

cdo viti 

bazuar në 

numrin e të 

trajnuarëve 
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4.2.2. Emërimi i 

NGJQ me kohë të 

plotë (garantimi i 

qendrueshmërisë 

së rrjetit të 

NGJQ, përmes 

kalimit nga pika 

fokale në NBGJ 

sipas kërkesës së 

ligjit)  

Numri i 

NGJQ me 

kohë të plotë 

të emëruar në 

nivel qendror; 

përshkrimet e 

punës të 

përditësuara 

në përputhje 

me 

legjislacionin 

në fuqi; % e 

buxhetit e 

reflektuar në 

buxhetet e 

ministrive të 

linjës në 

mbështetje të 

qendrueshmër

isë së këtij 

rrjeti; etj 

Rrjeti i 

NGJQ 

përbëhet 

nga 18 pika 

fokale të 

BGJ në 

ministritë e 

linjës, DAP 

dhe 

Kryeministr

i, por asnjë 

prej tyre 

nuk rezulton 

me kohë të 

plotë në 

këtë detyrë 

Të 

dhënat 

që 

përcjell 

cdo 

ministri 

në 

MMSR

; të 

dhënat 

nga 

buxheti 

i shtetit 

(buxhet

et 

respekti

ve në 

ministri

të e 

linjës), 

etj 

Ministritë 

e linjës  

MMSR 

përmes të 

dhënave 

nga 

monitori

mi 

raporton 

tek 

KKBGJ 

Njëlloj si 

më sipër. 

2017-2020 Gjithësej 

 

39,432,960.00 

lekë 

Gjithësej 

 

39,432,960.

00 lekë 

 

Viti 2016 

4,224,960.0

0 lekë 

  

4.2.3. 

Përmirësimi i 

kapaciteteve të 

rrjetit të 

nëpunësve 

gjinorë të 

vetëqeverisjes 

vendore, 

Numri i 

trajnimeve 

dhe 

kualifikimeve 

të ofruara nga 

ASPA, në 

përputhje me 

zbatimin e 

Rrjeti i 

NGJV 

përbëhet 

nga 44 

nëpunës të 

cilët kryejnë 

edhe 

funksionet e 

Data 

base e 

përditës

uar e 

NGJV 

e 

përgatit

ur nga 

ASPA, 

NJVQV 

MMSR 

NJVQV 

dhe 

ASPA i 

përcjellin 

të dhënat 

MMSR 

që 

raporton 

Reflektuar  

në SKZHI 

2015-2020 

(pika 11.8 - 

Garantimi i 

BGJ, 

objektivi 

3.3.) 

2016 - 

202081  

Gjithësej 

2,780,000.00 

lekë 

Gjithësej 

2,660,000.0

0 lekë 

 

Buxheti i 

cdo viti 

bazuar në 

numrin e të 

trajnuarëve 

Gjithësej 

120,000.00 lekë 

 

Viti 2016 

                                                 
81 Sugjerohet që një raund trajnimesh të fillojë që në vitin 2016, pas përgatitjes së moduleve të përditësuara dhe njohura nga ASPA. Më pas, me realizimin e aktivitetit 4.2.3, 

trajnimet të jenë të përvitshme me cikël të përsëritur të paktën dy herë në vit 
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(veçanërisht në 

përmirësimin e 

aftësive të tyre 

për adresimin në 

mënyrën e duhur 

të ndërhyrjeve 

për reduktimin e 

diskriminimit tek 

grupet vulnerabël 

që pësojnë 

diskriminim të 

shumëfishtë)   

detyrimeve 

ligjore, 

modulet e 

unifikuara të 

përdorura 

sipas 

specifikimeve 

të kategorive 

të përfshira; 

etj 

Koordinator

it Vendor 

kundër 

DHF, por 

trajnimi i 

tyre ende 

nuk ka 

filluar pasi 

pritet 

emërimi i 

pjesës tjetër 

të NGJV për 

17 Bashkitë 

e tjera 

Sektori 

i BGJ 

në 

KKBGJ 

4.2.4. Emërimi i 

NGJV me kohë të 

plotë në 61 

bashkitë e vendit, 

në përputhje me 

LBGJ 

Numri i 

NGJV me 

kohë të plotë 

të emëruar në 

61 bashkitë e 

vendit; 

përshkrimet e 

punës të 

përditësuara 

në përputhje 

me 

legjislacionin 

në fuqi; % e 

buxhetit e 

reflektuar në 

buxhetet e 

NJQV në 

mbështetje të 

Rrjeti i 

NGJV 

përbëhet 

nga 44 

nëpunës të 

cilët kryejnë 

edhe 

funksionet e 

Koordinator

it Vendor 

kundër DHF 

(pra edhe 17 

bashki duhet 

të plotësojnë 

këtëpozicio

n), 

Ndërkohë 

duhet 

Të 

dhënat 

që 

përcjell 

çdo 

NJVQ

V në 

MMSR

; të 

dhënat 

nga 

buxheti 

i shtetit 

(buxhet

et 

respekti

ve të 

NJVQ

NJQV,  MMSR 

raporton 

tek 

KKBGJ 

Reflektuar  

në SKZHI 

2015-2020 

(pika 11.8 - 

Garantimi i 

BGJ, 

objektivi 

3.3.), si 

edhe 

pjesërisht 

në 

Strategjinë 

e 

Decentraliz

imit, 

Strategjinë 

e Mbrojtjes 

Sociale. 

2017-2020 Gjithësej 

 

135,137,880.0

0 lekë 

Gjithësej 

135,137,88

0.00 lekë 

 

Buxheti 

2016 

10,383,120.

00 lekë 

 

Buxheti i 

cdo viti 

bazuar në 

numrin e 

NGJV dhe 

kohën e 

punës së 

dedikuar 

këtij 

funksioni 
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qendrueshmër

isë së këtij 

rrjeti; etj 

vlerësuar 

nëse 

funksionet e 

personave të 

deklaruar si 

NGJV janë 

në përputhje 

me LBGJ 

V), etj 

Objektivi 4.3: Aplikimi i buxhetimit të përgjigjshëm gjinor në zbatim të legjislacionit në fuqi, si dhe i planifikimit të ndjeshëm gjinor në të gjitha 

nivelet, në politikëbërje e vendim-marrje. 

Treguesi i objektivit: Në fund të vitit 2020, buxhetimi i përgjigjshëm gjinor si dhe planifikimet e ndjeshme gjinore në politikëbërje e vendim-marrje, 

aplikohet në të gjitha nivelet e qeverisjes. 

4.3.1. Zbatimi i 

VKM respektive 

për Buxhetimin 

Gjinor në të 

gjitha ministritë e 

vendit 

Deklaratat e 

përmirësuara 

të planeve 

buxhetore të 

të gjitha 

ministrive të 

linjës; % e 

rritur e 

buxheteve që 

reflekton 

adresimin e 

barabartë të 

nevojave të të 

dyja gjinive 

dhe nxit 

fuqizimin e 

grave dhe 

vajzave; % e 

buxheteve në 

MF dhe disa 

ministri të 

linjës kanë 

kohë që 

punojnë për 

zbatimin e  

VKM me 

mbështetjen 

e 

donatorëve 

Deklara

ta e 

buxheti

t të 

shtetit 

(PBA, 

dhe 

buxhete

t 

vjetore) 

MF dhe 

të gjitha 

ministritë 

e linjës 

Të dhënat 

që MF i 

përcjell 

MMSR 

raportohe

n prej saj 

në 

KKBGJ  

Reflektuar 

në SKZHI 

2015-2020 

(pika 11.8, 

qellimi 

3.1); në 

zbatim të 

kuadrit 

ligjor 

ekzistues 

2016 - 2020 Gjithësej 

 

6,937,846.96 

lekë 

Gjithësej 

 

1,765,770.9

6 lekë 

 

Viti 2016 

348,070.50 

lekë 

Gjithësej 

 

3,482,076.00 

lekë 

në vitin 2016 
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ministritë e 

linjës 

dedikuar 

zbatimit të 

kësaj 

strategjie, etj 

4.3.2. 

Përmirësimi i 

kapaciteteve të 

adminsitratës 

publike vendore 

për të njohur dhe 

përdorur 

buxhetimin e 

përgjigjshëm 

gjinor si pjesë të 

proçesit të 

përgatitjes së 

buxhetit të 

përvitshëm 

Numri i 

punonjësve të 

trajnuar, 

numri i 

trajnimeve të 

realizuara me 

module të 

unifikuara e 

njohura nga 

ASPA, etj 

MMSR me 

mbështetjen 

e UN ka 

ndërhyrë në 

disa bashki 

të vendit për 

përmirësimi

n e 

kapaciteteve 

në këtë 

drejtim (të 

dhëna të 

sakta mund 

të merren 

nga UN) 

Të 

dhënat 

që do të 

përcille

n nga 

NJQV 

në 

MMSR 

përmes 

NGJ, 

raportet 

e 

trajnim

eve, etj 

NJVQV, 

MMSR, 

donatorët 

dhe 

organizat

at e 

specializ

uara në 

këtë 

drejtim  

NJVQV 

përcjell 

informaci

onin në 

MMSR 

që 

raporton 

në 

KKBGJ 

Reflektuar 

në SKZHI 

2015-2020 

(pika 11.8, 

qellimi 

3.1); në 

zbatim të 

kuadrit 

ligjor 

ekzistues 

2016 - 2018 

(cikël i plotë 

trajnimesh i 

dhënë në të 

gjitha 

bashkitë në 

vend) 

Gjithësej 

 

1,800,000.00 

lekë 

Gjithësej 

 

1,800,000.0

0 lekë 

 

Buxheti për 

cdo vit në 

varësi të 

personave 

të trainuar 

 

  

4.3.3. 

Përmirësimi i 

kapaciteteve 

profesionale të 

drejtuesve të 

mesëm dhe të 

lartë lidhur me 

integrimin gjinor 

në proçeset 

politikëbërëse, në 

kuadër të planeve 

Numri i 

punonjësve të 

trajnuar, 

numri i 

trajnimeve të 

realizuara me 

module të 

unifikuara e 

njohura nga 

ASPA, etj 

Ka disa 

iniciativa 

trajnuese të 

tilla por që 

ende nuk 

është bërë 

unifikimi i 

moduleve e 

për pasojë 

baza e 

referimit 

Të 

dhënat 

që do të 

përcille

n nga 

NJVQ

V në 

MMSR 

përmes 

NGJ, 

raportet 

ASPA 

NJVQV, 

MMSR, 

donatorët 

dhe 

organizat

at e 

specializ

uara në 

këtë 

drejtim  

NJVQV 

përcjellin 

informaci

onin në 

MMSR 

që 

raporton 

në 

KKBGJ 

  2016-2020 

(2016 – 

përgatitja e 

modulit, 

2017 – 2020 

trajnime të 

përvitshme) 

Gjithësej 

 

2,220,000.00 

lekë 

Gjithësej 

 

2,100,000.0

0 lekë 

 

Buxheti për 

cdo vit në 

varësi të 

personave 

të trainuar 

Gjithësej 

 

Viti 2016 

120,000 lekë 

Kosto e modulit 
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vendore të 

zhvillimit82
  

është 

vëshirë të 

llogaritet 

e 

trajnim

eve, etj 

4.3.4. Zbatimi i 

buxhetimit të 

përgjigjshëm 

gjinor në 

proçesin e 

përgatitjes së 

buxheteve të 

NJVQV 

Vijat 

buxhetore të 

shtuara/përmi

rësuara 

bazuar në 

rezultatet e 

aplikimit të 

BPGJ 

Ka disa 

bashki në 

vend që e 

kanë tashmë 

një 

eksperiencë 

të tillë 

Të dhënat 

që 

përcillen 

nga 

NJVQV 

në MF 

dhe 

MMSR, 

dokumenti

mi i 

procesev

e të 

BPGJ të 

zhvilluar, 

etj  

NVQV, 

MF 

Të dhënat 

e 

përcjella 

nga 

NJVQV 

në 

MMSR 

raportohe

n tek 

KKBGJ 

Njëlloj si 

më sipër. 

2016 – 

202083  

Gjithësej 

 

19,031,350.00 

lekë 

Gjithësej 

 

19,031,350.

00 lekë 

 

Buxheti i 

përcaktuar 

mbi numrin 

e dëgjesave 

publike 

 

Objektivi 4.4. Ndërgjegjësimi i  shoqërisë për pranimin e barazisë gjinore si kusht i domosdoshëm për zhvillimin e vendit 

Treguesi i objektivit: Në fund të vitit 2020, 30% më shumë individë besojnë se barazia gjinore është kusht i dodmosdoshëm për zhvillimin e një vendi  

                                                 
82 Një set trajnimesh që do të organizojë ASPA duhet të jenë të detyrueshme për punonjësit e qeverisjes vendore të cilët do të fokusohen tek integrimi gjinor,BGJ&DHBGJ&DHF, lidershipi dhe gratë 

në qeverisjen vendore etj. 
83 Nëse me hyrjen në fuqi të Ligjit Fiskal për NJVQV buxhetimi gjinor bëhet i detyrueshëm, atëhere ky afat mund të përshpejtohet 
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4.4.1. Studim 

kombëtar 

periodik për 

matjen e 

perceptimit të 

shoqërisë në 

lidhje me (pa) 

barazinë gjinore 

dhe rolin që luan 

në zhvillimin e 

një vendi 

% e 

individëve që 

pajtohen se 

barazia 

gjinore është 

kusht i 

domosdoshë

m në 

zhvillimin e 

një vendi 

Do të 

identifikohe

t nga 

studimi i 

parë 

kombëtar 

Raporti i 

botuar i 

studimit 

kombëtar; 

mund të 

plotësohet

/mbështet

et edhe 

nga 

INSTAT 

Femra dhe 

meshkuj 

(pas 

kryerjes 

së 

studimit të 

parë) 

MMSR 

INSTAT 

dhe 

donatorët 

KKBGJ 

(MMSR 

do do të 

raportojë 

tek 

KKBGJ) 

Reflektuar  në 

SKZHI 2015-

2020 (pika 

11.8 - 

Garantimi i 

BGJ,objektivi 

3); të gjitha 

strategjitë e 

ministrive të 

linjës që 

parashikojnë 

veprime 

ndërgjegjësuee 

(MA, MD, 

MSH, MPB, 

MK, etj) 

2017 dhe 

2020 

Gjithësej 

 

3,096,450.00 

Lekë 

 Gjithësej 

 

3,096,450.00 

lekë 

 

Viti 2017 

1,503,990.00 

lekë 

 

Viti 2020 

1,592,460.00 

lekë 

4.4.2. Koordinimi 

i fushatave dhe 

aktiviteteve 

ndërgjegjësuese 

që synojnë 

reduktimin e 

steriotipeve 

gjinore dhe 

praktikave 

diskriminuese për 

grupe të grave që 

pësojnë 

diskriminim të 

shumëfishtë 

(theksi mund të 

vihet edhe tek 

Numri i 

fushatave apo 

aktiviteteve të 

koordinuara 

të realizuara 

cdo vit; % e 

buxhetit të 

dedikuar dhe 

shpenzuar 

nga buxheti i 

ministrive për 

realizimin e 

këtyre 

fushatave; 

Numri i 

institucioneve 

Sektori i 

BGJ e ka 

eksperiencë

n në 

koordinimin 

e fushatave 

të tilla 

(ngjashmëri

sht veprohet 

edhe për 

fushatat e 

parashikuar

a në 

qëllimin 

strategjik 3 

të kësaj 

Të 

dhënat 

mbi 

aktivite

tet e 

publiku

ara në 

ëebfaqe

t e 

MMSR

, 

Ministri

ve të 

linjës, 

Bashki

ve, 

MMSR 

MAS, 

MSH, 

MK, 

ministri 

të tjera të 

linjës, 

NJVQV, 

OSHC 

dhe 

donatorët 

Ministritë 

e linjës 

dhe 

Vetëqeve

risja 

Vendore 

raportojn

ë tek 

MMSR, 

MMSR 

raporton 

tek 

KKBGJ;  

(njëlloj si 

më sipër), 

si dhe në 

Strategjinë 

kombëtare 

të Arsimit, 

Strategjinë 

Kombëtare 

të 

Shëndetësi

së, PKV 

për romët 

dhe 

egjyptjanët, 

PKV për 

LGBT, etj 

2016-202084  Gjithësej 

 

966,065.53 

lekë 

Gjithësej 

 

966,065.53 

lekë 

 

Viti 2016 

185,637.60 

lekë 

 

Çdo vit 2% 

më shumë 

se viti 

paraardhës 

 

  

                                                 
84 Të përvitshme, kohëzgjatja dhe periudha përcaktohen në varësi të planifikimeve të ministrive respektive, si edhe bazuar tek PKV specvifike për grupet që pësojnë diskriminim të 

shumëfishtë, psh PKV për romët dhe egjyptjanët, PKV për LGBT, etj 
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praktika të tilla si 

martesat e 

hershme, 

përzgjedhja e 

seksit të fëmijës 

para lindjes, etj) 

qendrore, 

vendore dhe 

OSHC-ve të 

përfshira në 

këto fushata; 

numri i 

mesazheve të 

përbashkëta 

të përdorura; 

numri i 

aktiviteteve të 

organizuara 

në kuadër të 

këtyre 

fushatave; 

numri i 

individëve të 

përfshirë, etj 

strategjie) OJF-ve 

dhe 

donator

ëve, 

aktivite

tet e 

publiku

ara në 

mediat 

sociale, 

etj 
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4.4.3. Përditësimi 

i të dhënave që 

mundësojnë 

analizën (gjinore) 

të situatës dhe 

propozimin e 

masave që 

adresojnë 

pabarazitë e 

grupeve të 

ndryshme të 

grave  

Rezultatet 

/raportet nga 

analiza 

gjinore 

mbarëkombët

are realizuar 

në lidhje me 

këto grupe; 

sistemi i 

konsoliduar 

dhe i 

përditësuar i 

të dhënave 

bazuar mbi 

këtë analizë 

gjinore; etj 

Ka 

iniciativa 

për studime 

për disa nga 

këto grupe 

të grave, por 

jo në nivel 

kombëtar 

Faqet e 

internet

it ku do 

të 

publiko

hen 

gjetjet, 

publiki

mi 

Femra 

dhe 

Meshku

j i 

INSTA

T (që 

mund 

të 

përditës

ohet me 

këto 

rubrika)

, 

raportet 

periodi

ke 

kombët

are, etj 

MMSR 

INSTAT 

ministritë 

e linjës  

MMSR 

raporton 

në 

KKBGJ 

  Duke filluar 

nga viti 

2016, analiza 

gjinore dhe 

studimet të 

jenë 

periodike 

Gjithësej 

 

1,690,614.67 

lekë 

Gjithësej 

 

1,690,614.6

7 lekë 

 

Viti 2016 

324,865.80 

lekë 

Çdo vit 2% 

më shumë 

se viti 

paraardhës 

 

  

 

 

 

 



SHTOJCA 2 : BUXHETI NË VITE DHE SIPAS BURIMEVE TË FINANCIMIT 

 
PËRSHKRIMI SHPENZIME TE

OBJEKTIVAT, AKTIVITETET VITI 2016 VITI 2017 VITI 2018 VITI 2019 VITI 2020 TOTALI Qeveria Donatorët Totali PAMBULUARA

LEKË

A.1.1.1. Ndërgjegjësimi i grave për të përfituar nga  

formimi profesional për gratë punë kërkuese të 

papuna të regjistruara, të cilat i përfitojne falas këto 

kurse 15,406,792.00 15,714,927.84 16,029,226.40 16,349,810.92 16,676,807.14 80,177,564.30 0.00 0.00 0.00 80,177,564.30

A.1.1.2. Miratimi i akteve ligjore për kohën e punës në 

përputhje me direktivën 2003/88 BE 0.00 0.00 812,164.50 812,164.50 0.00 1,624,329.00 0.00 0.00 0.00 1,624,329.00

A.1.1.3. Organizimi i aktiviteteve për  informimin të e 

grave dhe vajzave mbi shërbimet që ofrohen nga 

zyrat e punësimit në lidhje me programet e nxitjes së 

punësimit dhe të formimit professional si dhe orientim 

dhe keshillim per pune dhe profesion
3,168,000.00 3,231,360.00 3,295,987.20 3,361,906.94 3,429,145.08 16,486,399.23 16,486,399.23 0.00 16,486,399.23 0.00

A.1.1.4. Hartimi i programeve për uljen e pabarazive 

gjinore në sektorët ekonomik të ICT dhe Turizmit
0.00 6,480,000.00 6,480,000.00 10,800,000.00 10,800,000.00 34,560,000.00 34,560,000.00 0.00 34,560,000.00 0.00

A.1.1.5. Trajnimi për specialistet  e Zyrave e 

Punësimit për përmirësimin e shërbimeve të 

specializuara të punësimit 217,178.00 221,521.56 225,951.99 230,471.03 235,080.45 1,130,203.03 0.00 0.00 0.00 1,130,203.03

A.1.1.6. Përpilimi i  dokument me qasje gjinore të 

barabartë ku pasqyrohet qëndrimi i sindikatave për 

ekonominë informale brenda 2017 0.00 4,600,000.00 0.00 0.00 0.00 4,600,000.00 0.00 0.00 0.00 4,600,000.00

A.1.1.7. Ndërgjegjësimi për të drejtat dhe 

përgjegjësitë e punëdhënësve dhe punëmarrësve 0.00 1,166,000.00 1,189,320.00 1,213,106.40 1,237,368.53 4,805,794.93 2,450,474.93 0.00 2,450,474.93 2,355,320.00

A.1.1.8. Fushata ndërgjegjësuese dhe informuese për 

gratë e reja mbi mundësitë e punësimit, ndërmarrjet 

sociale  0.00 896,000.00 913,920.00 932,198.40 950,842.37 3,692,960.77 2,796,960.77 0.00 2,796,960.77 896,000.00

A.1.1.9. Përllogaritja e hendekut gjinor në pagë sipas  

Anketës Stukturore të Pagesave (Earning Structure 

Survey) rekomanduar nga EUROSTAT 0.00 3,813,000.00 3,813,000.00 0.00 0.00 7,626,000.00 7,626,000.00 0.00 7,626,000.00 0.00

A.1.1.10. Përmirësimi i treguesve të SHKP në 

kendvështrimin gjinor
5,067,500.00 5,067,500.00 5,067,500.00 5,067,500.00 5,067,500.00 25,337,500.00 25,337,500.00 0.00 25,337,500.00 0.00

A.1.1.11. Vlerësim i zbatimit të Planit Kombëtar të 

veprimit për gratë sipërmarrëse 2014-2020 0.00 270,000.00 0.00 0.00 700,000.00 970,000.00 0.00 0.00 0.00 970,000.00

A.1.1.12. Vlerësim i zbatimit të strategjisë së 

Punësimit dhe aftësive 2014-2020 sipas prespektives 

gjinore 0.00 360,000.00 0.00 0.00 700,000.00 1,060,000.00 0.00 0.00 0.00 1,060,000.00

Totali-Objektivi (1.1) 23,859,470.00 41,820,309.40 37,827,070.09 38,767,158.20 39,796,743.57 182,070,751.26 89,257,334.92 0.00 89,257,334.92 92,813,416.34

KOSTO E PËRGJITHSHME FINANCUAR NGA

Qëllimi strategjik 1: Fuqizimi ekonomik i grave dhe burrave  

1. FUSHA E POLITIKËS:  POLITIKAT DHE KORNIZA LIGJORE

Objektivi 1.1: Rritja e pjesëmarrjes së grave në tregun e punës dhe reduktimi i hendekut gjinor 
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A.1.2.1. Studimi mbi problematikën e grave jashtë 

forcave të punës dhe nevojat e tyre për rritjen e 

aksesit në shërbimet sociale (cerdhe, kopshte)
0.00 1,706,250.00 0.00 0.00 0.00 1,706,250.00 0.00 0.00 0.00 1,706,250.00

A.1.2.2. Anketa e Përdorimit të Kohës
0.00 0.00 4,557,348.00 3,038,232.00 7,595,580.00 15,191,160.00 7,595,580.00 0.00 7,595,580.00 7,595,580.00

A.1.2.3. Organizimi i fushatave sensibilizuese për të 

promovuar përkujdesjen e babait për fëmijët dhe lejen 

e lindjes prindërore 0.00 1,266,000.00 1,291,320.00 1,245,746.40 1,270,661.33 5,073,727.73 2,516,407.73 0.00 2,516,407.73 2,557,320.00

A.1.2.4. Marrja e masave nga vetëqeverisja  vendore 

për rritjen e numrit te cerdheve, sipas një studimi që 

do të përcaktonte numrin e cerdheve dhe kopshteve 

sipas zonave ku këto institucione përkujdesi do të 

nevojiteshin me shumë
0.00 50,000,000.00 76,500,000.00 78,030,000.00 106,000,000.00 310,530,000.00 310,530,000.00 0.00 310,530,000.00 0.00

A.1.2.5. Marrja e masave nga Vetëqeverisja Vendore 

për rritjen e cilësisë së shërbimit për cerdhet dhe 

kopshtet 12,200,000.00 12,444,000.00 12,692,880.00 12,946,737.60 13,205,672.35 63,489,289.95 63,489,289.95 0.00 63,489,289.95 0.00

A.1.2.6.Ndryshimi i kritereve dhe përmirësimi i tyre 

për të regjistruar fëmijët në kopshte dhe cerdhe me 

prindër të papunë/mama të papuna bazuar në një 

studim vlërësimi nevojash , nëna me aftësi të 

kufizuara 0.00 504,450.00 571,710.00 504,450.00 470,820.00 2,051,430.00 2,051,430.00 0.00 2,051,430.00 0.00

A.1.2.7. Marrja e masave për ofrimin e shërbimeve 

sociale në qendra komunitare nga pushteti vendor 

për moshën e tretë
0.00 8,500,000.00 13,600,000.00 17,850,000.00 27,200,000.00 67,150,000.00 0.00 0.00 0.00 67,150,000.00

A.1.2.8. Marrja e masave për ofrimin e shërbimeve 

sociale për fëmijët me aftësi të kufizuara

25,000,000.00 60,000,000.00 70,000,000.00 80,000,000.00 65,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 0.00 300,000,000.00 0.00

A.1.2.9. Monitorimi i shërbimeve të ofruara nga 

Vetëqeverisja Vendore
0.00 776,250.00 0.00 791,775.00 0.00 1,568,025.00 791,775.00 0.00 791,775.00 776,250.00

Totali-Objektivi (1.2) 37,200,000.00 135,196,950.00 179,213,258.00 194,406,941.00 220,742,733.68 766,759,882.68 686,974,482.68 0.00 686,974,482.68 79,785,400.00

Objektivi 1.2: Reduktimi i punës së papaguar të grave në familje duke rritur aksesin dhe cilësinë tek shërbimet sociale

 



 

98 

 

A.1.3.1. Programe nxitëse për uljen e punës së 

paguar ne sektorin bujqësor për gratë

0.00 0.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 300,000,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000,000.00

A.1.3.2. Programe nxitëse për të diversifikuar 

punësimin e grave ne zonat rurale
0.00 0.00 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 240,000,000.00 0.00 0.00 0.00 240,000,000.00

A.1.3.3. Organizimi i fushatave mediatike  për të 

stimuluar punësimin formal në sektorin bujqësor 
0.00 1,970,000.00 2,009,400.00 2,029,494.00 2,049,788.94 8,058,682.94 2,049,788.94 0.00 2,049,788.94 6,008,894.00

A.1.3.4. Organizimi i ditëve informuesepër gratë pjese 

e kooperativave apo fermave për rritjen e cilësisë së 

produkteve të tyre 
300,000.00 306,000.00 312,120.00 318,362.40 324,729.65 1,561,212.05 1,561,212.05 0.00 1,561,212.05 0.00

A.1.3.5. Fushata sensibilizuese për ndarjen e 

informacionit mbi programet mbështetëse me fonde 

publike apo burime të tjera financiare për gratë 

fermere. 
35,000,000.00 35,700,000.00 36,414,000.00 37,142,280.00 37,885,125.60 182,141,405.60 182,141,405.60 0.00 182,141,405.60 0.00

A.1.3.6. Mbështetja për ngritjen e grupeve 

prodhuese, shoqatave dhe Shoqërive të 

Bashkëpunimit Bujqësor (kooperative) vetëm me gra

0.00 1,000,000.00 2,500,000.00 3,000,000.00 3,500,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00

A.1.3.7. Rritja e formalizimit të grave që punojnë në 

sektorin bujqësor, nëpërmjet fushatave sensibilizuese

0.00 1,266,000.00 0.00 1,266,000.00 0.00 2,532,000.00 0.00 0.00 0.00 2,532,000.00

A.1.3.8. Përmirësimi i legjislacionit mbi pronësinë e 

tokës bujqësore duke garantuar bashkëpronësinë e 

grave dhe vajzave
473,450.00 482,919.00 492,577.38 0.00 0.00 1,448,946.38 1,448,946.38 0.00 1,448,946.38 0.00

A.1.3.9. Ofrimi i trajnimit të stafeve të zyrave lokale të 

ZRPP për garantimin e regjistrimit të 

bashkëpronësisë së grave dhe vajzave
0.00 295,000.00 0.00 0.00 0.00 295,000.00 0.00 0.00 0.00 295,000.00

A.1.3.10. Ofrimi i trajnimeve për noterët në të gjitha 

bashkitë e vendit, me një fokus të vecantë tek ato që 

shërbëjnë për zonat rurale. Trajnimet të fokusuara për 

regjimet martesore, regjimet e bashkëjetesës, 

trashëgimitë dhe të drejtat pronësore

0.00 363,000.00 0.00 0.00 0.00 363,000.00 0.00 0.00 0.00 363,000.00

A.1.3.12. Marrja e masave për rritjen e aksesit të 

grave dhe vajzave në shërbimin shëndetësor primar, 

me një fokus të vecantë për gratë me aftësi të 

kufizuara, rome, egjyptjane, LGBT,I të moshuara 0.00 18,450,000.00 20,295,000.00 22,140,000.00 23,985,000.00 84,870,000.00 84,870,000.00 0.00 84,870,000.00 0.00

A.1.3.13. Vendosja dhe organizimi i shërbimit 

mjekësor primar (duke  formuar një grup specialistësh 

për mbulimin e një zone të caktuar rurale 

0.00 21,750,000.00 23,925,000.00 26,100,000.00 28,275,000.00 100,050,000.00 100,050,000.00 0.00 100,050,000.00 0.00

A.1.3.13. Vendosja dhe organizimi i transportit falas 

për banorët e zonave rurale për të bërë check-up 

0.00 147,972.00 0.00 0.00 0.00 147,972.00 147,972.00 0.00 147,972.00 0.00

A.1.3.14. Ofrimi i cerdheve dhe kopshteve në zonat 

rurale 0.00 16,000,000.00 16,000,000.00 24,000,000.00 24,000,000.00 80,000,000.00 48,000,000.00 0.00 48,000,000.00 32,000,000.00

A.1.3.15. Rritja e numrit të vajzave në shkollat 

profesionale bujqësore nëpërmjet fushatave 

sensibilizuese
0.00 1,266,000.00 0.00 1,266,000.00 0.00 2,532,000.00 0.00 0.00 0.00 2,532,000.00

A.1.3.16. Organizimi i panaireve fokusuar në 

produktet e prodhuara nga gratë në sektorin bujqësor 

nga Vetëqeverisja Vendore dhe Ministria e Bujqësisë

6,333,320.00 8,074,983.00 8,236,482.66 8,401,212.31 9,499,980.00 40,545,977.97 40,545,977.97 0.00 40,545,977.97 0.00

A.1.3.17. Ofrimi i trajnimeve për  stafet e 

extensionisteve në nivel vendor dhe për të garantuar 

përfshirjen e grave dhe vajzave tek këto programe

10,472,000.00 10,472,000.00 10,472,000.00 10,472,000.00 10,472,000.00 52,360,000.00 52,360,000.00 0.00 52,360,000.00 0.00

A.1.3.18. Monitorimi i zbatimit te programit te 

suvencioneve dhe shërbimeve të extensionit sipas 

kendveshtrimit gjinore 116,023.50 118,343.97 120,710.85 123,125.07 125,587.57 603,790.95 603,790.95 0.00 603,790.95 0.00

A.1.3.19 Monitorim/vlerësim i strategjisë së zhvillimit 

rural nga perspektiva gjinore për të identifikuar 

impaktin në jeten e grave rurale 0.00 0.00 0.00 0.00 450,000.00 450,000.00 0.00 0.00 0.00 450,000.00

Totali-Objektivi (1.3) 52,694,793.50 117,662,217.97 300,777,290.89 316,258,473.78 320,567,211.76 1,107,959,987.89 513,779,093.89 0.00 513,779,093.89 594,180,894.00

Objektivi 1.3: Fuqizimi ekonomik i grave në zonat rurale 
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A.1.4.1. Studimi i varfërisë në Shqipëri në nivel 

individual sipas gjinisë me të dhënat e anketës 

kombëtare SILC 0.00 58,700,000.00 0.00 0.00 0.00 58,700,000.00 58,700,000.00 0.00 58,700,000.00 0.00

A.1.4.2. Hartimi i plani veprimi për gratë në varfëri 

duke u lidhur me gjithë shërbimet sociale që ofrohen 

në njësitë e vetëqeverisjes vendore 0.00 0.00 206,250.00 206,250.00 0.00 412,500.00 187,500.00 0.00 187,500.00 225,000.00

Totali-Objektivi (1.4) 0.00 58,700,000.00 206,250.00 206,250.00 0.00 59,112,500.00 58,887,500.00 0.00 58,887,500.00 225,000.00

Totali-Qëllimi Strategjik  1 113,754,263.50 353,379,477.37 518,023,868.98 549,638,822.98 581,106,689.01 2,115,903,121.84 1,348,898,411.50 0.00 1,348,898,411.50 767,004,710.34

A.2.1.1. Promovimi dhe mbështetja për ndryshimin e 

kodit elektoral për zgjedhjet parlamentare 2017 për 

vendosjen e kuotës 50% në listat për kandidatë/te 

deputet/e 348,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 348,000.00 0.00 0.00 0.00 348,000.00

A.2.1.2. Amendimi i instrumentave ligjor për të 

stimuluar një kuotë me të paktën  40%  gra në bordet 

e drejtoreve - që manaxhojnë dhe supervizojnë ente 

dhe institucione publike  73,986.00 75,465.72 76,975.03 78,514.54 80,084.83 385,026.12 385,026.12 0.00 385,026.12 0.00

A.2.1.3. Iniciatia për të përmirësuar legjislacionin që 

të siguroj minimum me 40%  gra në të gjitha bordet 

këshillimore dhe organet e zgjedhura 
258,951.00 264,130.02 269,412.62 274,800.87 280,296.89 1,347,591.40 1,347,591.40 0.00 1,347,591.40 0.00

A.2.1.4. Iniciativa për të siguruar  gra në të gjithë 

kabinetet e ministrive për këshillimet, ekspertizat në të 

gjitha proceseve vendimarrjes.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A.2.1.5. Trainime për drejtuesit/set e mesëm dhe të 

lartë për integrimin gjinor në proceset politikëbërëse, 

planifikuese dhe monitoruese në nivelin qëndror 

225,000.00 467,200.00 476,544.00 0.00 0.00 1,168,744.00 0.00 0.00 0.00 1,168,744.00

A.2.1.6. Mbledhja dhe promovimi i praktikave të mira 

brenda partive politike që promovojnë barazinë 

gjinore  (organizimi i forumeve, propozimeve politike, 

dhe trainimeve për ngritjen e kapaciteteve të grave në 

politikë) 
183,600.00 367,200.00 367,200.00 183,600.00 0.00 1,101,600.00 0.00 1,101,600.00 1,101,600.00 0.00

A.2.1.7. Të bëhet një ndërhyrje legjislative që detyron 

partitë politike të bëjnë transparente para publikut 

programet e tyre gjashtë muaj para zgjedhjeve 

kombëtare Ligji “Per Partite Politike” në lidhje më 

barazinë gjinore 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00

A.2.1.8. Të punohet me Forumet e Grave brenda 

partive politike që të  kenë aftësi drejtuese dhe 

lobuese për barazinë gjinore brenda jetës politike të 

partise dhe gjatë zgjedhjeve qendrore dhe vendore

225,000.00 239,600.00 460,032.00 469,232.64 478,617.29 1,872,481.93 0.00 0.00 0.00 1,872,481.93

Totali-Objektivi (2.1) 1,814,537.00 1,913,595.74 1,650,163.65 1,006,148.05 838,999.01 7,223,443.45 1,732,617.52 1,101,600.00 2,834,217.52 4,389,225.93

Objektivi 1.4: Reduktimi i varfërisë së grave dhe vajzave

Qëllimi strategjik 2: Garantimi i pjesëmarrjes të barabartë të grave në vendim-marrjen politike e publike

Objektivi 2.1: Rritja e vendim-marrjes në proceset publike të grave në nivel drejtues dhe proceset ligjëvënëse, politikëbërëse dhe planifikuese në nivel qendror 
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A.2.2.1. Mbështetje dhe ngritje kapacitetesh për gratë 

këshillëtare në këshillat bashkiak

180,000.00 659,200.00 672,384.00 685,831.68 0.00 2,197,415.68 0.00 0.00 0.00 2,197,415.68

A.2.2.2. Një studim krahasues për rolin e grave 

këshilltare në politikat dhe vendimmarrjen vendore

0.00 1,118,000.00 0.00 0.00 1,140,360.00 2,258,360.00 0.00 0.00 0.00 2,258,360.00

A.2.2.3. Nxitja e grave këshillëtare në nivel vendor 

për të formuar aleancën e grave këshillëtare në nivel 

vendor 38,000.00 76,000.00 38,760.00 0.00 0.00 152,760.00 100,890.00 0.00 100,890.00 51,870.00

A.2.2.4. Takime sensibilizuese mbi rëndësinë e 

përqasjes gjinore të kordinatorëve të transparencës 

në Njesitë e Vetëqeverisjes Vendore Njësite e 

Vetëqeverisjes Vendore sipas Ligjit Nr. 139/2015 për 

vetëqeverisjen vendore 0.00 454,800.00 454,800.00 454,800.00 454,800.00 1,819,200.00 0.00 0.00 0.00 1,819,200.00

A.2.2.5. Trainime për drejtuesit e mesëm dhe të lartë 

në administratën vendore për çështjet e barazisë dhe 

integrimin gjinor 360,000.00 318,000.00 324,360.00 330,847.20 337,464.14 1,670,671.34 0.00 0.00 0.00 1,670,671.34

A.2.2.6. Trainimet fillestare dhe vazhduese për 

punonjësit e administratës vendore në përputhje me 

statusin e nëpunesit civil lidhur me trainimet për 

çështjet e barazisë gjinore dhe integrimin gjinor

305,000.00 610,000.00 610,000.00 610,000.00 610,000.00 2,745,000.00 2,745,000.00 0.00 2,745,000.00 0.00

A.2.2.7. Hartmi  i mekanizmave për garantimin e 

pjesëmarrjes publike të grave dhe vajzave në 

proceset vendimarrëse sipas pikes 1 neni 16 ligji Ligjit 

Nr. 139/2015 për vetëqeverisjen vendore
0.00 100,890.00 0.00 0.00 0.00 100,890.00 100,890.00 0.00 100,890.00 0.00

A.2.2.8.Hartimi i mekanizmit për të garantuar 

përfshirjen e grave dhe vajzave në hartimin e planit 

strategjike vendore për zhvillimin ekonomik sipas 

pikes 1 neni 28  Ligjit Nr. 139/2015 për vetëqeverisjen 

vendore
4,513,146.00 4,513,146.00 4,513,146.00 4,513,146.00 4,513,146.00 22,565,730.00 22,565,730.00 0.00 22,565,730.00 0.00

A.2.2.9. Trainime për stafin dhe bordin e AMSHC për 

përkatësinë gjinore dhe integrimin gjinor duke patur 

parasysh përfshirjen e barazisë gjinore në kriteret dhe 

objektivat e fondeve të alokuara për shoqërinë civile

0.00 389,700.00 389,700.00 0.00 0.00 779,400.00 0.00 0.00 0.00 779,400.00

A.2.2.10. Hartimi i procedurave vendore për të 

garantuar emërimin e të paktën 40% administratorëve 

lokale gra dhe vajza sipas pikës (e), neni 64 i Ligjit  

Nr. 139/2015 për vetëqeverisjen vendore

2,051,430.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,051,430.00 2,051,430.00 0.00 2,051,430.00 0.00

A.2.2.11. Takime sensibilizuese të administratorëve 

lokale mbi integrimin gjinor 
0.00 606,400.00 606,400.00 606,400.00 606,400.00 2,425,600.00 0.00 0.00 0.00 2,425,600.00

A.2.2.12. Hartimi i mekanizmave dhe hartimi 

procedurave në garantim të zbatimit të zgjedhjes së 

anëtarëve të këshillit të qarkut me të paktën 40% gra 

dhe vajza, sipas pikës (b) neni 77  Ligjit Nr. 139/2015 

për vetëqeverisjen vendore
403,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 403,560.00 403,560.00 0.00 403,560.00 0.00

Totali-Objektivi (2.2) 7,851,136.00 8,846,136.00 7,609,550.00 7,201,024.88 7,662,170.14 39,170,017.02 27,967,500.00 0.00 27,967,500.00 11,202,517.02

Totali-Qëllimi Strategjik  2 9,665,673.00 10,759,731.74 9,259,713.65 8,207,172.93 8,501,169.15 46,393,460.48 29,700,117.52 1,101,600.00 30,801,717.52 15,591,742.96

Objektivi 2.2: Rritja në 40% e grave në proceset publike të grave në nivel vendimarrës në pushtetin vendor
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A.3.1.1. Përfshirja e modulit për matjen e perceptimit 

të shoqërisë në lidhje me (mos) pajtimin dhe  

(mos)tolerancën për ushtrimin e DHBGJ , si pjesë e 

njërës prej anketave kombëtare të INSTAT (pjesë në 

ADHS (2016-2017)

2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 0.00

A.3.1.2. Fushata ndërgjegjësimi kombëtare në 

mbështetje të fushatave ndërkombëtare, të tilla si: 16 

ditët e Aktivizmit kundër DHkG; HeforShe, 

MenEngage/MenCare, etj (Fokus të veçantë në 

aktivitetet që do planifikohen si pjesë e këtyre 

fushatave duhet të zenë aktivitetet që nxitin/ 

inkurajojnë viktimat/të mbijetuarat e DHBGJ&DHF të 

raportojnë rastet e tyre - kjo realizohet përmes 

informimit mbi të drejtat, mbrojtjen që ofrohet, masat e 

parashikuara, strukturat specifike, etj) 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 20,000,000.00 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 16,000,000.00

A.3.1.3. Përmirësimi i kurikualve shkollore në arsimin 

parauniversitar, bazuar në analizën gjinore të tyre, 

duke synuar përfshirjen e burrave dhe djemve në 

parandalimin e DHBGJ&DHF
747,500.00 747,500.00 747,500.00 0.00 0.00 2,242,500.00 0.00 0.00 0.00 2,242,500.00

A.3.1.4. Përmirësimi i kapaciteteve profesionale të 

mësuesve dhe psikologëve të shkollave për aplikimin 

në praktikë të moduleve të përmirësuara të 

përgatitura për angazhimin e burrave dhe djemve 

kundër DHBGJ&DHF
180,000.00 4,860,000.00 4,860,000.00 4,860,000.00 4,860,000.00 19,620,000.00 0.00 0.00 0.00 19,620,000.00

A.3.1.5. Shtimi i lëndëve specifike ndërgjegjësuese 

për çështjet e DHBGJ&DHF si dhe angazhimit të 

djemve dhe burrave kundër DHBGJ&DHF në 

programet mësimore universitare të fakulteteve të 

Shkencave Sociale (në degët ku mungojë), 

Mësuesisë, Gazetarisë, Drejtësisë, Mjekësisë, etj

0.00 327,225.00 327,225.00 327,225.00 327,225.00 1,308,900.00 1,308,900.00 0.00 1,308,900.00 0.00

A.3.1.6. Përmirësimi i kapaciteteve të përfaqësuesve 

të komuniteteve fetare për të përhapur mesazhe 

kundër DHBGJ&DHF nëpërmjet shërbesave fetare 

dhe për të organizuar aktivitete të dedikuara në këtë 

drejtim
180,000.00 135,000.00 135,000.00 135,000.00 135,000.00 720,000.00 0.00 0.00 0.00 720,000.00

A.3.1.7. Përmirësimi i kapaciteteve të profesionistëve 

të medias për të trajtuar në mënyrë korrekte çështjet, 

si dhe për të nxitur tolerancën zero të shoqërisë 

kundër DHBGJ&DHF

180,000.00 270,000.00 270,000.00 270,000.00 270,000.00 1,260,000.00 0.00 0.00 0.00 1,260,000.00

A.3.1.8. Përmirësimi i kapaciteteve të profesionistëve 

të shëndetësisë, arësimit dhe punonjësve të policisë 

për identifikimin e rasteve të mundshme të 

DHBGJ&DHF (në kuadër të parandalimit dhe 

informimit) 540,000.00 1,620,000.00 1,620,000.00 1,620,000.00 1,620,000.00 7,020,000.00 0.00 0.00 0.00 7,020,000.00

A.3.1.9. Pilotimi i programeve të këshillimit 

paramartesor dhe prindërimit të mirë pranë njësive të 

vetë qeverisjes vendore (Zyrave të Gjendjes Civile)

0.00 4,000,000.00 0.00 8,000,000.00 12,000,000.00 24,000,000.00 12,000,000.00 0.00 12,000,000.00 12,000,000.00

A.3.1.10. Programe mbështetëse nga njësitë e 

vëtëqeverisjes vendore për familje me nëna që iu 

përkasin grupeve vulnerabël (vajzat-nëna, nënat me 

aftësi të kufizuara, etj) 0.00 1,800,000.00 3,000,000.00 3,600,000.00 5,000,000.00 13,400,000.00 13,400,000.00 0.00 13,400,000.00 0.00

A.3.1.11. Mobilizimi dhe krijimi i lëvizjes kombëtare 

rinore  për barazinë gjinore dhe kundër DHBGJ&DHF

894,200.00 912,084.00 930,325.68 948,932.19 967,910.84 4,653,452.71 0.00 0.00 0.00 4,653,452.71

A.3.1.12. Studim kombëtar periodik në lidhje me 

përhapjen e DHBGJ&DHF në Shqipëri, përmasat, 

karakteristikat, etj (përsëritja e studimit të vitit 2013)
3,021,760.00 0.00 0.00 0.00 3,021,760.00 6,043,520.00 3,021,760.00 0.00 3,021,760.00 3,021,760.00

Totali-Objektivi (3.1) 12,243,460.00 18,671,809.00 15,890,050.68 23,761,157.19 34,701,895.84 105,268,372.71 38,730,660.00 0.00 38,730,660.00 66,537,712.71

Qëllimi strategjik 3: Zvogëlimi i dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje

Objektivi 3.1: Ndërgjegjësimi i vazhdueshëm i shoqërisë për të mos pranuar dhe për të mos toleruar ushtrimin e dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje
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9,662,400.00 13,395,600.00 13,395,600.00 13,395,600.00 13,395,600.00 63,244,800.00 63,244,800.00 0.00 63,244,800.00 0.00

111,250.00 333,750.00 0.00 0.00 0.00 445,000.00 0.00 0.00 0.00 445,000.00

A.3.2.2. Emërimi i Koordinatorëve Vendorë në të 61 

bashkitë në vend, të cilët të jenë me kohë të plotë 

dhe me një përshkrim pune të përshtatur në përputhje 

me LDHF
10,924,848.00 20,194,416.00 25,243,020.00 35,340,228.00 50,486,040.00 142,188,552.00 142,188,552.00 0.00 142,188,552.00 0.00

A.3.2.3. Përmirësimi i kapaciteteve të Koordinatorëve 

Vendorë në të gjitha NJVQV për një funksionim sa 

më efektiv të MKR
720,000.00 305,000.00 305,000.00 305,000.00 305,000.00 1,940,000.00 1,220,000.00 0.00 1,220,000.00 720,000.00

A.3.2.4. Vënia në eficensë të plotë e sistemit data-

base të instaluar në NJVQV për regjistrimin e 

menaxhimit të rasteve të DHBGJ&DHF në mënyrë 

ndër-disiplinare
420,890.00 3,282,288.00 3,282,288.00 3,282,288.00 3,282,288.00 13,550,042.00 13,129,152.00 0.00 13,129,152.00 420,890.00

A.3.2.5. Vënia në funksionim e linjës kombëtare të 

këshillimit pa pagesë dhe ofrimi rregullisht i këtij 

shërbimi sipas standarteve (në përputhje me kërkesat 

e Konventës së Stambollit)
17,438,000.00 17,786,760.00 18,142,495.20 18,505,345.10 18,875,452.01 90,748,052.31 37,380,797.11 0.00 37,380,797.11 53,367,255.20

A.3.2.6. Përmirësimi i kapaciteteve të profesionistëve 

që ofrojnë shërbime (sidomos shërbime mbështetëse  

të specializuara) për viktimat/të mbijetuarat e 

DHBGJ&DHF, për njohjen e standarteve dhe 

kërkesave sipas Konventës së Stambollit

1,080,000.00 375,000.00 375,000.00 375,000.00 375,000.00 2,580,000.00 750,000.00 0.00 750,000.00 1,830,000.00

114,000,300.00 152,000,400.00 164,667,100.00 177,333,800.00 190,000,500.00 798,002,100.00 399,001,050.00 0.00 399,001,050.00 399,001,050.00

0.00 23,000,000.00 23,000,000.00 23,000,000.00 23,000,000.00 92,000,000.00 0.00 0.00 0.00 92,000,000.00

A.3.2.8. Ofrimi i shërbimeve ligjore falas për 

viktimat/të mbijetuarat e DHBGJ&DHF, përmes 

zbatimit të Ligjit për Ndihmën Ligjore Falas, duke 

vënë në dispozicion avokatë të trajnuar për këtë 

qëllim
279,500.00 1,980,000.00 2,340,000.00 2,520,000.00 2,700,000.00 9,819,500.00 9,540,000.00 0.00 9,540,000.00 279,500.00

A.3.2.9. Trajnimi dhe raportimi i të dhënave mbi 

zgjidhjen e rasteve të dhunës në familje apo 

çështjeve që lidhen me barazinë gjinore me 

ndërmjetësim
120,000.00 319,000.00 325,380.00 331,887.60 338,525.35 1,434,792.95 0.00 0.00 0.00 1,434,792.95

A.3.2.10. Marrja e experiences për ngritjen e 

shërbimeve të reja për forma të tjera të DHkG të 

patrajtuara specifikisht deri tani - fokusi ngritja e 

shërbimeve të specializuara për dhunën seksuale
0.00 1,078,400.00 331,250.00 302,500.00 302,500.00 2,014,650.00 0.00 0.00 0.00 2,014,650.00

A.3.2.11. Mbështetja e viktimave /të mbijetuara me 

shërbime strehimi (programet sociale) për riintegrimin 

e  tyre në terma afatgjatë (fokus specifik gratë rome, 

egjiptjane dhe jetime) 2,880,000.00 2,937,600.00 2,996,352.00 3,056,279.04 3,117,404.62 14,987,635.66 14,987,635.66 0.00 14,987,635.66 0.00

A.3.2.12.  Mbështetja e viktimave/të mbijetuarave me 

shërbime edukimi dhe formimi profesional për 

riintegrimin e  tyre në terma afatgjatë 14,848,500.00 15,145,470.00 15,448,379.40 15,757,346.99 16,072,493.93 77,272,190.32 77,272,190.32 0.00 77,272,190.32 0.00

Totali-Objektivi (3.2) 172,485,688.00 252,133,684.00 269,851,864.60 293,505,274.73 322,250,803.91 1,310,227,315.24 758,714,177.09 0.00 758,714,177.09 551,513,138.15

Objektivi 3.2: Fuqizimi i mekanizmave të referimit, si dhe i shërbimeve mbështetëse të specializuara  për mbrojtjen dhe trajtimin e rasteve të DHBGJ&DHF

A.3.2.7. Zgjerimi i gamës së shërbimeve mbështetëse 

të specializuara në përputhje me kërkesat e 

Konventës së Stambollit si dhe shtrirja e tyre në 

mbarë vendin

A.3.2.1. Shtrirja e Mekanizmave Kombëtarë të 

Referimit (MKR) në të gjitha bashkitë e vendit dhe 

përmirësimi i efektivitetit të funksionimit të tyre
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A.3.3.1. Përmirësimi i kuadrit ligjor në tërësi në lidhje 

me DHBGJ&DHF në përputhje me studimet e kryera 

dhe harmonizimi i tij me acquis e Konventën e 

Stambollit, etj
187,710.00 191,464.20 195,293.48 199,199.35 203,183.34 976,850.38 976,850.38 0.00 976,850.38 0.00

A.3.3.2. Raportimi vjetor i të dhënave statistikore nga 

gjykatat e shkallës së parë dhë apelit mbi vendimet 

gjyqësore të dhëna për dhunë në familje 
443,916.00 452,794.32 461,850.21 471,087.21 480,508.95 2,310,156.69 2,310,156.69 0.00 2,310,156.69 0.00

A.3.3.3. Monitorimi i respektimit të procedurave ligjore 

gjatë gjykimit të çështjeve gjyqësore me objekt dhuna 

në familje
1,294,755.00 1,320,650.10 1,347,063.10 1,374,004.36 1,401,484.45 6,737,957.02 6,737,957.02 0.00 6,737,957.02 0.00

A.3.3.4.Rritja e kapaciteteve profesionale të 

gjyqtarëve dhe prokurorëve nëpërmjet zhvillimit të 

trajnimeve vazhduese nga Shkolla e Magjistraturës
700,000.00 700,000.00 700,000.00 700,000.00 700,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 3,500,000.00 0.00

A.3.3.5. Vlerësimi i shërbimit të Këshillimit për Djemtë 

dhe Burrat dhe mundësia e pilotimit të tij në 3 bashki 

të mëdha në vend
300,000.00 449,520.00 9,000,000.00 9,180,000.00 9,363,600.00 28,293,120.00 134,520.00 0.00 134,520.00 28,158,600.00

A.3.3.6. Përmirësimi i rolit të shërbimit të provës në 

trajtimin e dhunuesve në varësi të formës së dhunës 

së ushtruar e në përputhje me legjislacionin në fuqi

177,566.40 181,117.73 181,117.73 181,117.73 181,117.73 902,037.31 902,037.31 0.00 902,037.31 0.00

Totali-Objektivi (3.3) 3,103,947.40 3,295,546.35 11,885,324.52 12,105,408.66 12,329,894.47 42,720,121.40 14,561,521.40 0.00 14,561,521.40 28,158,600.00

Totali-Qëllimi Strategjik 3 187,833,095.40 274,101,039.35 297,627,239.80 329,371,840.58 369,282,594.22 1,458,215,809.35 812,006,358.49 0.00 812,006,358.49 646,209,450.86

Objektivi 3.3: Ndëshkimi i dhunuesve dhe dhënia e mundësisë për rehabilitimin e tyre, përmes programeve të specializuara
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A.4.1.1. Riorganizimi i strukturës së Sektorit të BGJ 

duke e kompletuar me numrin e nevojshëm të 

punonjësve, në përputhje me rolin e këtij sektori sipas 

legjislacionit në fuqi 0.00 820,800.00 1,674,432.00 1,707,920.64 1,742,079.05 5,945,231.69 5,945,231.69 0.00 5,945,231.69 0.00

A.4.1.2. Ngritja  dhe vënia në funksionim, brenda 

Sektorit të BGJ, e një sistemi monitorues të 

qendrueshëm në lidhje me zbatimin e kësaj 

Strategjie, si dhe monitorimin periodik të zbatimit të 

legjislacionit në fuqi për BGJ, DHBGJ&DHF
1,012,167.00 542,810.34 553,666.55 564,739.88 576,034.68 3,249,418.44 2,769,418.44 0.00 2,769,418.44 480,000.00

A.4.1.3. Inicimi dhe koordinimi i proçeseve të 

monitorimit të LBGJ dhe LDHF etj
1,063,333.33 1,084,600.00 1,106,292.00 1,128,417.84 1,150,986.20 5,533,629.37 5,533,629.37 0.00 5,533,629.37 0.00

A.4.1.4. Harmonizimi i legjislacionit shqiptar me 

legjislacionin ndërkombëtar dhe me acquis të BE-së 

për integrimin e perspektivës gjinore, në përputhje 

dhe me rekomandimet e dala nga monitorimi i zbatimit 

të LBGJ apo nga rekomandimet nga Komiteti i 

CEDAW, etj
0.00 375,420.00 375,420.00 0.00 0.00 750,840.00 750,840.00 0.00 750,840.00 0.00

Totali-Objektivi (4.1) 2,075,500.33 2,823,630.34 3,709,810.55 3,401,078.36 3,469,099.92 15,479,119.50 14,999,119.50 0.00 14,999,119.50 480,000.00

A.4.2.1. Përmirësimi i kapaciteteve  të rrjetit të 

nëpunësve gjinorë qendrorë (veçanërisht në 

përmirësimin e aftësive të tyre për adresimin në 

mënyrën e duhur të ndërhyrjeve për reduktimin e 

diskriminimit tek grupet vulnerabël që pësojnë 

diskriminim të shumëfishtë
90,000.00 270,000.00 270,000.00 270,000.00 270,000.00 1,170,000.00 1,170,000.00 0.00 1,170,000.00 0.00

A.4.2.2. Emërimi i NGJQ me kohë të plotë (garantimi i 

qendrueshmërisë së rrjetit të NGJQ, përmes kalimit 

nga pika fokale në NBGJ sipas kërkesës së ligjit) 
4,224,960.00 4,224,960.00 7,041,600.00 9,858,240.00 14,083,200.00 39,432,960.00 39,432,960.00 0.00 39,432,960.00 0.00

A.4.2.3. Përmirësimi i kapaciteteve të rrjetit të 

nëpunësve gjinorë të vetëqeverisjes vendore, 

(veçanërisht në përmirësimin e aftësive të tyre për 

adresimin në mënyrën e duhur të ndërhyrjeve për 

reduktimin e diskriminimit tek grupet vulnerabël që 

pësojnë diskriminim të shumëfishtë)
340,000.00 610,000.00 610,000.00 610,000.00 610,000.00 2,780,000.00 2,660,000.00 0.00 2,660,000.00 120,000.00

A.4.2.4. Emërimi i NGJV me kohë të plotë në 61 

bashkitë e vendit, në përputhje me LBGJ 10,383,120.00 19,193,040.00 23,991,300.00 33,587,820.00 47,982,600.00 135,137,880.00 135,137,880.00 0.00 135,137,880.00 0.00

Totali-Objektivi (4.2) 15,038,080.00 24,298,000.00 31,912,900.00 44,326,060.00 62,945,800.00 178,520,840.00 178,400,840.00 0.00 178,400,840.00 120,000.00

Qëllimi strategjik 4: Fuqizimi i rolit koordinues dhe monitorues të Mekanizmit Kombëtar të Barazisë Gjinore

Objektivi 4.2: Konsolidimi i rrjetit të Nëpunësve Gjinorë në nivel qendror e te veteqeverisjes vendore dhe garantimi i qendrueshmërisë së tyre 

Objektivi 4.1: Garantimi i qëndrueshmërisë së Sektorit të Barazisë Gjinore të konsoliduar dhe eficent, në përputhje me rolin e tij koordinues e monitorues
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A.4.3.1. Zbatimi i VKM respektive për Buxhetimin 

Gjinor në të gjitha ministritë e vendit
2,038,070.50 2,078,831.91 2,120,408.55 346,800.00 353,736.00 6,937,846.96 1,765,770.96 1,690,000.00 3,455,770.96 3,482,076.00

A.4.3.2. Përmirësimi i kapaciteteve të adminsitratës 

publike vendore për të njohur dhe përdorur 

buxhetimin e përgjigjshëm gjinor si pjesë të procesit 

të përgatitjes së buxhetit të përvitshëm

600,000.00 600,000.00 600,000.00 0.00 0.00 1,800,000.00 1,800,000.00 0.00 1,800,000.00 0.00

A.4.3.3. Përmirësimi i kapaciteteve profesionale të 

drejtuesve të mesëm dhe të lartë lidhur me integrimin 

gjinor në proçeset politikëbërëse, në kuadër të 

planeve vendore të zhvillimit . 520,000.00 400,000.00 400,000.00 450,000.00 450,000.00 2,220,000.00 2,100,000.00 0.00 2,100,000.00 120,000.00

A.4.3.4. Zbatimi i buxhetimit të përgjigjshëm gjinor në 

proçesin e përgatitjes së buxheteve të NJVQV
1,495,000.00 3,049,800.00 3,812,250.00 4,574,700.00 6,099,600.00 19,031,350.00 19,031,350.00 0.00 19,031,350.00 0.00

Totali-Objektivi (4.3) 4,653,070.50 6,128,631.91 6,932,658.55 5,371,500.00 6,903,336.00 29,989,196.96 24,697,120.96 1,690,000.00 26,387,120.96 3,602,076.00

A.4.4.1. Studim kombëtar periodik për matjen e 

perceptimit të shoqërisë në lidhje me (pa) barazinë 

gjinore dhe rolin që luan në zhvillimin e një vendi

0.00 1,503,990.00 0.00 0.00 1,592,460.00 3,096,450.00 0.00 0.00 0.00 3,096,450.00

A.4.4.2. Koordinimi i fushatave dhe aktiviteteve 

ndërgjegjësuese që synojnë reduktimin e steriotipeve 

gjinore dhe praktikave diskriminuese për grupe të 

grave që pësojnë diskriminim të shumëfishtë (theksi 

mund të vihet edhe tek praktika të tilla si martesat e 

hershme, përzgjedhja e seksit të fëmijës para lindjes, 

etj) 185,637.60 189,350.35 193,137.36 197,000.11 200,940.11 966,065.53 966,065.53 0.00 966,065.53 0.00

A.4.4.3. Përditësimi i të dhënave që mundësojnë 

analizën (gjinore) të situatës dhe propozimin e 

masave që adresojnë pabarazitë e grupeve të 

ndryshme të grave (gratë me AK, gratë rome dhe 

egjyptjane, gratë LBTI, gratë e moshuara, gratë 

emigrante, vajzat nëna, etj) 324,865.80 331,363.12 337,990.38 344,750.19 351,645.19 1,690,614.67 1,690,614.67 0.00 1,690,614.67 0.00

Totali-Objektivi (4.4) 510,503.40 2,024,703.47 531,127.74 541,750.29 2,145,045.30 5,753,130.20 2,656,680.20 0.00 2,656,680.20 3,096,450.00

Totali-Qëllimi Strategjik 4 22,277,154.23 35,274,965.72 43,086,496.83 53,640,388.65 75,463,281.22 229,742,286.66 220,753,760.66 1,690,000.00 222,443,760.66 7,298,526.00

Objektivi 4.3. Aplikimi i buxhetimit të përgjigjshëm gjinor në zbatim të legjislacionit në fuqi, si dhe i planifikimit të ndjeshëm gjinor në të gjitha nivelet, në politikëbërje e vendim-marrje.

Objektivi 4.4. Ndërgjegjësimi i  shoqërisë për pranimin e barazisë gjinore si kusht i domosdoshëm për zhvillimin e vendit       
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SHTOJCA 3: BUXHETI I DETAJUAR 

 
Planifikimi, Kostimi dhe Buxhetimi

C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\Strategjia e Barazise Gjinore\[Costing _Strategjia e Barazise Gjinore_16042016.xlsx]Total Cost

Hyrje

Emri i Planit:

Hartuesi i Planit Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë

Periudha 2016-2020

Version Date: 16/04/2016

Monedha: Lekë

Norma e inflacionit: 2%

Norma e këmbimit 1Euro = 138.8 Lekë

PËRMBLEDHJA E QËLLIMEVE

Qëllimi strategjik 1: Fuqizimi ekonomik i grave dhe burrave  

Objektivi 1.1: Rritja e përfaqësimit  të grave në tregun e punës dhe zvogëlim i hendekut gjinor 

Objektivi 1.2: Reduktimi i punës së papaguar të grave në familje duke rritur aksesin dhe cilësinë tek shërbimeve sociale

Qëllimi strategjik 4: Fuqizimi i rolit koordinues dhe monitorues të Mekanizmit Kombëtar të Barazisë Gjinore

Objektivi 2.2: Rritja në 40% e grave në proceset publike të grave në nivel vendimarrës në pushtetin vendor

Objektivi 3.1: Ndërgjegjësimi i shoqërisë për të mos pranuar dhe  mos toleruar ushtrimin e dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje

Objektivi 1.3: Fuqizimi ekonomik i grave në zonat rurale 

Objektivi 2.1: Rritja e vendim-marrjes në proceset publike të grave në nivel vendimarrës

Qëllimi strategjik 3: Reduktimi i dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje. 

Objektivi 4.2: Konsolidimi i rrjetit të Nëpunësve Gjinorë në nivel qendror e te veteqeverisjes vendore dhe garantimi i qendrueshmërisë së 

tyre 

Objektivi 4.3: Aplikimi i buxhetimit të përgjigjshëm gjinoir si mjet i integrimit të perspektivës gjinore në të gjitha politikat e vendit, në 

zbatim të legjislacionit në fuqi

Objektivi 4.4. Ndërgjegjësimi i  shoqërisë për pranimin e barazisë gjinore si kusht i domosdoshëm për zhvillimin e vendit    

STRATEGJIA KOMBËTARE PËR BARAZINË GJINORE 2016-2020

Përshkrimi

Objektivi 1.4: Zvogëlimi i varfërisë së grave dhe vajzave

Qëllimi strategjik 2: Garantimi i pjesëmarrjes të barabartë të grave në vendim-marrjen politike e publike

Objektivi 3.3: Ndëshkimi i dhunuesve dhe dhënia e mundësisë për rehabilitimin e tyre, përmes programeve të specializuara

Objektivi 4.1: Garantimi i qëndrueshmërisë së Sektorit të Barazisë Gjinore të konsoliduar dhe eficent, në përputhje me rolin e tij 

koordinues e monitorues

Objektivi 3.2: Fuqizimi i mekanizmave të referimit, si dhe i shërbimeve mbështetëse të specializuara  për mbrojtjen dhe trajtimin e 

rasteve të DHBGJ&DHF
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A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

PERSHKRIMI INPUTET

OBJEKTIVAT (O) AKTIVITETET(A) Objektivi Përshkrimi # Njësitë

# për produkt

A.1.1.1. Ndërgjegjësimi i grave për të përfituar nga  

formimi profesional për gratë punë kërkuese të papuna 

të regjistruara, të cilat i përfitojne falas këto kurse

Numri i fushatave (5 fushata)

Numri i grave punëkërkuese të 

papuna të certifikuara në kurse të 

ndryshme profesionesh, çdo gjashtë 

mujor
5

Shpenzime vjetore të 

Administratës SHKP për 

informim, këshillim

Shpenzime 

për një vit 5 15,406,792.00      D 1 1 1 1 1 5 15,406,792.00 15,714,927.84 16,029,226.40 16,349,810.92 16,676,807.14 80,177,564.30 0.00 0.00 0.00 80,177,564.30 MMSR

A.1.1.2. Miratimi i akteve ligjore për kohën e punës në 

përputhje me direktivën 2003/88 BE
Një VKM e miratuar

2

Shpenzime për hartimin dhe 

miratimin e aktit ligjor 

Kosto për 

produkt 2 812,164.50           G 0 0 1 1 0 2 0.00 0.00 812,164.50 812,164.50 0.00 1,624,329.00 0.00 0.00 0.00 1,624,329.00 MMSR

A.1.1.3. Organizimi i aktiviteteve për  informimin të 

grave dhe vajzave mbi shërbimet që ofrohen nga zyrat 

e punësimit në lidhje me programet e nxitjes së 

punësimit dhe të formimit profesional si dhe orientim 

dhe këshillim për puneëdhe profesion

Numri i aktiviteteve të ndërmarra 

Nr i grave dhe vajzave te informuara

5

Shpenzime për aktivitete 

informimi (8% e shpenzimeve 

operative të SHKP)

Shpenzime 

për një vit 5 3,168,000.00        D 1 1 1 1 1 5 3,168,000.00 3,231,360.00 3,295,987.20 3,361,906.94 3,429,145.08 16,486,399.23 16,486,399.23 0.00 16,486,399.23 0.00 MMSR

A.1.1.4. Hartimi i programeve për uljen e pabarazive 

gjinore në sektorët ekonomik të ICT dhe Turizmit

Numri i grave të punësuara në 

sektorin ICT dhe Turizmit

32

Fonde grant për sipërmarrjet 

ICT dhe Turizimit të drejtuara 

nga gratë

Shpenzime 

për 1 grant 32          1,080,000.00 S 0 6 6 10 10 32 0.00 6,480,000.00 6,480,000.00 10,800,000.00 10,800,000.00 34,560,000.00 34,560,000.00 0.00 34,560,000.00 0.00 MZHETTS

A.1.1.5. Trajnimi për specialistet  e Zyrave e Punësimit 

për përmirësimin e shërbimeve të specializuara të 

punësimit  

Numri i trainimeve

Numri i grave përfituesve në raport 

me numrin e grave të papuna të 

regjistruara në zyrat e punës 

5

Shpenzime trajnimi për stafin 

e ZP në një vit

Shpenzime 

vjetore për 

trajnim 5 217,178.00           C 1 1 1 1 1 5 217,178.00 221,521.56 225,951.99 230,471.03 235,080.45 1,130,203.03 0.00 0.00 0.00 1,130,203.03 MMSR

A.1.1.6. Pregatitja e një dokumenti me qasje gjinore ku 

pasqyrohet qëndrimi i sindikatave për ekonominë 

informale brenda 2017

Numri i grave dhe vajzave me 

pagesë të kontributeve të sigurimeve 

shoqërore dhe shëndetësore 6 

mujore i pare i 2016
1

Shpenzime për kontrolle dhe 

monitorime

Shpenzime 

inspektimi 

në një vit 1 4,600,000.00        D 0 1 0 0 0 1 0.00 4,600,000.00 0.00 0.00 0.00 4,600,000.00 0.00 0.00 0.00 4,600,000.00 MMSR

A.1.1.7. Ndërgjegjësimi për të drejtat dhe përgjegjësitë 

e punëdhënësve dhe punëmarrësve

Numri i fushatave ndërgjegjësuese; 

Numri përfituesve sipas gjinisë
4

Shpenzime për realizimin e 

një fushate  ndërgjegjësuese

Shpenzime 

për 1 

fushatë 4 1,166,000.00        D 0 1 1 1 1 4 0.00 1,166,000.00 1,189,320.00 1,213,106.40 1,237,368.53 4,805,794.93 2,450,474.93 0.00 2,450,474.93 2,355,320.00 MMSR

A.1.1.8. Fushata ndërgjegjësuese dhe informuese për 

gratë e reja mbi mundësitë e punësimit dhe 

ndërmarrjetve sociale  

Numri i fushatave ndërgjegjësuese; 

Numri i grave të reja deri 30 vjeç të 

informuara
4

Shpenzime për realizimin e 

një fushate  ndërgjegjësuese

Shpenzime 

për 1 

fushatë 4 896,000.00           D 0 1 1 1 1 4 0.00 896,000.00 913,920.00 932,198.40 950,842.37 3,692,960.77 2,796,960.77 0.00 2,796,960.77 896,000.00 MMSR

A.1.1.9. Përllogaritja e hendekut gjinor në pagë sipas  

Anketës Stukturore të Pagesave (Earning Structure 

Survey) rekomanduar nga EUROSTAT

Raporti

1

Shpenzime për realizimin e 

studimit

Shpenzime 

për produkt 1 7,626,000.00        D 0 1 1 0 0 2 0.00 3,813,000.00 3,813,000.00 0.00 0.00 7,626,000.00 7,626,000.00 0.00 7,626,000.00 0.00

MMSR; 

INSTAT

A.1.1.10. Përmirësimi i treguesve të SHKP në 

kendvështrimin gjinor
Numri i treguesve gjinore

5

Kosto vjetore për zbatimin e 

aktiviteteteve sipas Strategjisë 

së Punësimit 5 5,067,500.00        F 1 1 1 1 1 5 5,067,500.00 5,067,500.00 5,067,500.00 5,067,500.00 5,067,500.00 25,337,500.00 25,337,500.00 0.00 25,337,500.00 0.00 SHKP

A.1.1.11. Vlerësim i zbatimit të Planit Kombëtar të 

veprimit për gratë sipërmarrëse 2014-2020 
Raport vlerësimi

2

Shpenzime për vlerësim të 

jashtëm

shpenzime 

për produkt 2 970,000.00           D 0 1 0 0 1 2 0.00 270,000.00 0.00 0.00 700,000.00 970,000.00 0.00 0.00 0.00 970,000.00 MMSR

A.1.1.12. Vlerësim i zbatimit të strategjisë së Punësimit 

dhe aftësive 2014-2020 sipas prespektivës gjinore
Raport vlerësimi

2

Shpenzime për vlerësim të 

jashtëm

shpenzime 

për produkt 2 1,060,000.00        D 0 1 0 0 1 2 0.00 360,000.00 0.00 0.00 700,000.00 1,060,000.00 0.00 0.00 0.00 1,060,000.00 MMSR

Totali-Objektivi 1.1 23,859,470.00 41,820,309.40 37,827,070.09 38,767,158.20 39,796,743.57 182,070,751.26 89,257,334.92 0.00 89,257,334.92 92,813,416.34

Institucioni 

Përgjegjës

Përshkrimi i treguesit

Njësitë 

matëse

NJËSITË (OBJEKTIVAT DHE INPUTET)

Lloji i 

Kostos

Kosto për njësi Viti 

1

Totali Totali
Nevoja për  Fonde

Financuar nga

V 2018 V 2019 V 2020 TotalI Qeveria

Kosto Totale

V 2016 V 2017

Qëllimi strategjik 1: Fuqizimi ekonomik i grave dhe burrave  
DonatorëtV 2016 V 2017 V 2018 V2019 V 2020

Objektivi 1.1: Rritja e përfaqësimit  të grave në tregun e punës dhe zvogëlim i 

hendekut gjinor 
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A.1.2.1. Studimi mbi problematikën e grave jashtë forcave të punës 

dhe nevojat e tyre për rritjen e aksesit në shërbimet sociale 

(cerdhe, kopshte)
Studimi 1

Kosto për realizimin e studimit

shpenzime 

për produkt
1 1,706,250.00        D 0 1 0 0 0 1 0.00 1,706,250.00 0.00 0.00 0.00 1,706,250.00 0.00 0.00 0.00 1,706,250.00 MMSR

A.1.2.2.Anketa e Përdorimi të Kohës
Anketa 1 Kosto e plotë për realizimin e 

anketës

shpenzime 

për produkt 1 15,191,160.00      D 0 0 1 1 1 3 0.00 0.00 4,557,348.00 3,038,232.00 7,595,580.00 15,191,160.00 7,595,580.00 0.00 7,595,580.00 7,595,580.00 INSTAT

A.1.2.3. Organizimi i fushatave sensibilizuese për të promovuar 

përkujdesjen e babait për fëmijët dhe lejen e lindjes prindërore 
Numri i fushatave të organizuara dhe 

numri i përfituesve sipas gjinise
4

Kosto e plotë për realizimin e 

një fushate

shpenzime 

për produkt 4 1,266,000.00        D 0 1 1 1 1 4 0.00 1,266,000.00 1,291,320.00 1,245,746.40 1,270,661.33 5,073,727.73 2,516,407.73 0.00 2,516,407.73 2,557,320.00 MMSR

A.1.2.4. Marrja e masave nga vetëqeverisja  vendore për rritjen e 

numrit te cerdheve, sipas një studimi që do të përcaktonte numrin e 

cerdheve dhe kopshteve sipas zonave ku këto institucione 

përkujdesi do të nevojiteshin me shumë

Numri i cerdheve dhe kopshteve të 

ndërtuara të reja sipas zonave dhe 

kapaciteteve sipas raportit të 

vlerësimit Raporti i vlerësimit
12

Kosto mesatare për ndërtimin 

e një objekti

shpenzime 

për 1 godinë 12 25,000,000.00      G 0 2 3 3 4 12 0.00 50,000,000.00 76,500,000.00 78,030,000.00 106,000,000.00 310,530,000.00 310,530,000.00 0.00 310,530,000.00 0.00 NJVQV

A.1.2.5. Marrja e masave nga Vetëqeverisja Vendore për rritjen e 

cilësisë së shërbimit për cerdhet dhe kopshtet
Raporti një edukatore për numër 

fëmijësh
5

Investime për përmirësimin e 

kushteve në cerdhe

shpenzime 

vjetore 5 12,200,000.00      G 1 1 1 1 1 5 12,200,000.00 12,444,000.00 12,692,880.00 12,946,737.60 13,205,672.35 63,489,289.95 63,489,289.95 0.00 63,489,289.95 0.00 NJVQV

A.1.2.6.Ndryshimi i kritereve dhe përmirësimi i tyre për të regjistruar 

fëmijët në kopshte dhe cerdhe me prindër të papunë/mama të 

papuna bazuar në një studim vlërësimi nevojash , nëna me aftësi të 

kufizuara 

Numri i përmirësimeve ligjore sipas 

kategorive (mama të papanuna, 

nëna me aftësi të kufizuara etj; 

Raporti i vlërësimit 61

Kritere të reja për shërbimin 

në cerdhe

shpenzime 

për produkt 61 33,630.00             G 0 15 17 15 14 61 0.00 504,450.00 571,710.00 504,450.00 470,820.00 2,051,430.00 2,051,430.00 0.00 2,051,430.00 0.00

NJVQV, 

MMSR

A.1.2.7. Marrja e masave për ofrimin e shërbimeve sociale në 

qëndra komunitare nga Vetëqeverisja Vendore për moshën e tretë Numri qendrave komunitare të 

ngritura në nivel vendor
4

Ngritja e qendrave të reja për 

shërbime sociale për moshën 

e tretë

shpenzime 

për projekt 4 8,500,000.00 S 0 1 2 3 4 10 0.00 8,500,000.00 13,600,000.00 17,850,000.00 27,200,000.00 67,150,000.00 0.00 0.00 0.00 67,150,000.00 NJVQV

A.1.2.8. Marrja e masave për ofrimin e shërbimeve sociale për 

fëmijët me aftësi të kufizuara, për grateëe vajzat me aftësi të 

kufizuara, për nënat me aftësi të kufizuara

Numri i shërbimeve që ofrohen sipas 

kategorive të përfituesve (fëmijë me 

aftësi të kufizuara, gra  dhe vajza, 

nëna me aftësi të kufizuara 
60

Fonde të alokuara për 

shërbime sociale nga NJQV

shpenzime 

vjetore 60 5,000,000.00        S 5 12 14 16 13 60 25,000,000.00 60,000,000.00 70,000,000.00 80,000,000.00 65,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 0.00 300,000,000.00 0.00 NJVQV

A.1.2.9. Monitorimi i shërbimeve të ofruara nga Vetëqeverisja 

Vendore Formate të monitorimit vjetore
2 Forma dhe raporte monitorimi

shpenzime 

vjetore 2 776,250.00           D 0 1 0 1 0 2 0.00 776,250.00 0.00 791,775.00 0.00 1,568,025.00 791,775.00 0.00 791,775.00 776,250.00

Totali-Objektivi 1.2 37,200,000.00 135,196,950.00 179,213,258.00 194,406,941.00 220,742,733.68 766,759,882.68 686,974,482.68 0.00 686,974,482.68 79,785,400.00

A.1.3.1. Programe nxitëse për uljen e punës së paguar 

në sektorin bujqësor për gratë

Numri i grave përfituesve në zonat 

rurale

3 Inicimi i programeve të reja

shpenzime 

për një vit 3 100,000,000.00    A 0 0 1 1 1 3 0.00 0.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 300,000,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000,000.00

MMSR; 

SHKP

A.1.3.2. Programe nxitëse për të diversifikuar 

punësimin e grave në zonat rurale

Numri i grave të punësuara në 

sektorin privat jo-bujqësor në zonat 

rurale 3 Inicimi i programeve të reja

shpenzime 

për një vit 3 80,000,000.00      A 0 0 1 1 1 3 0.00 0.00 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 240,000,000.00 0.00 0.00 0.00 240,000,000.00

MMSR; 

SHKP

A.1.3.3. Organizimi i fushatave mediatike  për të 

stimuluar punësimin formal në sektorin bujqësor 

Numri i fushatave (1 fushatë çdo vit) 

dhe numri i grave të targetuara nga 

fushatat (40000 gra dhe vajza)

4

Fusha mediatike cdo vit për të 

stimuluar punësimin total

shpenzime 

për aktivitet 4 1,970,000.00        D 0 1 1 1 1 4 0.00 1,970,000.00 2,009,400.00 2,029,494.00 2,049,788.94 8,058,682.94 2,049,788.94 0.00 2,049,788.94 6,008,894.00

MMSR; 

SHKP

A.1.3.4. Organizimi i ditëve informuese për gratë pjese 

e kooperativave apo fermave për rritjen e cilësisë së 

produkteve të tyre 

Numri i i diteve informuese ; numri i 

grave fermere përfituese dhe numri i 

kooperativave ku janë zhvilluar 

trainimet
195 Takime informuese

shpenzime 

për një vit 195 10,000.00             D 30 35 40 45 45 195 300,000.00 306,000.00 312,120.00 318,362.40 324,729.65 1,561,212.05 1,561,212.05 0.00 1,561,212.05 0.00 MBZHUAU

Objektivi 1.2: Reduktimi i punës së papaguar të grave në familje duke rritur 

aksesin dhe cilësinë tek shërbimet sociale

Objektivi 1.3: Fuqizimi ekonomik i grave në zonat rurale 
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A.1.3.5. Fushata sensibilizuese për ndarjen e 

informacionit mbi programet mbështetëse me fonde 

publike apo burime të tjera financiare për gratë fermere. 

Numri i fushatave numri i grave të 

sensibilizuara numri i burimeve 

financiare për të cilat është 

shpërndarë informacioni tek gruaja 

fermere 5

Aktivitete informuese për 

publikun VKM Nr. 91, datë 

10.2.2016

shpenzime 

për një vit 5 35,000,000.00      D 1 1 1 1 1 5 35,000,000.00 35,700,000.00 36,414,000.00 37,142,280.00 37,885,125.60 182,141,405.60 182,141,405.60 0.00 182,141,405.60 0.00 AZHBR

A.1.3.6. . Mbështetja për ngritjen e grupeve prodhuese, 

shoqatave dhe Shoqërive të Bashkëpunimit Bujqësor 

(kooperative) vetëm me gra

Numri i grupimeve të grave

20

Grante për fuqizimin e 

shoqatave

shpenzime 

për një vit 20 500,000.00           C 0 2 5 6 7 20 0.00 1,000,000.00 2,500,000.00 3,000,000.00 3,500,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 MBZHUAU

A.1.3.7. Rritja e formalizimit të grave që punojnë në 

sektorin bujqësor, nëpërmjet fushatave sensibilizuese

Numri grave në sektorin bujqësor që 

paguajnë sigurimet shoqërore dhe 

shëndetësore

2

Organizimi I fushatave 

ndërgjegjësuese

shpenzime 

për aktivitet 2 1,266,000.00        C 0 1 0 1 0 2 0.00 1,266,000.00 0.00 1,266,000.00 0.00 2,532,000.00 0.00 0.00 0.00 2,532,000.00 MMSR/ISHP

A.1.3.8. Përmirësimi i legjislacionit mbi pronësinë e 

tokës bujqësore duke garantuar bashkëpronësinë e 

grave dhe vajzave
Numri i procedurave ligjore të 

ndërmarra; Numri i grave përfituese 

së të drejtës së pronësisë 3

Rishikim i akteve ligjore (kosto 

sipas PBA)

shpenzime 

për produkt 3 473,450.00           A 1 1 1 0 0 3 473,450.00 482,919.00 492,577.38 0.00 0.00 1,448,946.38 1,448,946.38 0.00 1,448,946.38 0.00

MD/ 

MBZHUAU

A.1.3.9. Ofrimi i trainimit të stafeve të zyrave lokale të 

ZRPP për garantimin e regjistrimit të bashkëpronësisë 

së grave dhe vajzave

Numri trajnimeve të stafit të ZRPP 

lokale për zonat rurale; Numri i 

përfituesve të trainimeve sipas 

gjinisë
2

Shpenzime për pregatitjen e 

modulit dhe ofrimin e 

trainimeve

shpenzime 

për aktivitet 2 237,500.00           C 0 2 0 0 0 2 0.00 295,000.00 0.00 0.00 0.00 295,000.00 0.00 0.00 0.00 295,000.00 MD/MMSR

A.1.3.10. Ofrimi i trajnimeve për noterët në të gjitha 

bashkitë e vendit, me një fokus të vecantë tek ato që 

shërbëjnë për zonat rurale. Trajnimet të fokusuara për 

regjimet martesore, regjimet e bashkëjetesës, 

trashëgimitë dhe të drejtat pronësore

Numri i trajnimeve të ofruara          

numri i bashkive numri i 

pjesëmarrësve noter sipas gjinisë

4

Shpenzime për pregatitjen e 

modulit dhe ofrimin e 

trainimeve

shpenzime 

për aktivitet 4 225,250.00           C 0 4 0 0 0 4 0.00 363,000.00 0.00 0.00 0.00 363,000.00 0.00 0.00 0.00 363,000.00 MD

A.1.3.11. Marrja e masave për rritjen e aksesit të grave 

dhe vajzave në shërbimin shëndetësor primar, me një 

fokus të vecantë për gratë me aftësi të kufizuara, rome, 

egjyptjane, LGBT,I të moshuara

Numri i grave përfituese të shërbimit 

shëndetësor parësor dhe kryerjes së 

check-up (40-65 vjeç) në zonat rurale

4

Numër vizitash në shërbimin 

parësor dhe kryerja e check 

up

shpenzime 

vjetore 4 18,450,000.00      S 0 1 1 1 1 4 0.00 18,450,000.00 20,295,000.00 22,140,000.00 23,985,000.00 84,870,000.00 84,870,000.00 0.00 84,870,000.00 0.00 MSH

A.1.3.12. Vendosja dhe organizimi i shërbimit mjekësor 

primar (duke  formuar një grup specialistësh për 

mbulimin e një zone të caktuar rurale. 

Numri i pacienteve të mbuluara me 

shërbim sipas gjinisë; numri i vizitave 

në terren

4

Numër vizitash të realizuara 

në zonën rurale nga 

specialistët

shpenzime 

vjetore 4 21,750,000.00      S 0 1 1 1 1 4 0.00 21,750,000.00 23,925,000.00 26,100,000.00 28,275,000.00 100,050,000.00 100,050,000.00 0.00 100,050,000.00 0.00 MSH

A.1.3.13. Vendosja dhe organizimi i transportit falas për 

banorët e zonave rurale për të bërë check-up 

Numri i bashkive që ofrojne 

transportin falas; numri i përfituesve 

sipas gjinisë
1

Hartimi I VKM dhe llogaritja e 

shpenzimeve që nevojiten.

Shpenzime 

për produkt 1 147,972.00           G 0 1 0 0 0 1 0.00 147,972.00 0.00 0.00 0.00 147,972.00 147,972.00 0.00 147,972.00 0.00 MSH; NJVQV

A.1.3.14. Ofrimi i cerdheve dhe kopshteve në zonat 

rurale

Numri çerdheve dhe kopshteve të 

ndërtuara në zonat rurale

10

Ndërtimi I godinave të reja në 

zonat ku mungojnë dhe ka 

nevojë

shpenzime 

për 

investime 10 8,000,000.00        G 0 2 2 3 3 10 0.00 16,000,000.00 16,000,000.00 24,000,000.00 24,000,000.00 80,000,000.00 48,000,000.00 0.00 48,000,000.00 32,000,000.00 NJVQV

A.1.3.15. Rritja e numrit të vajzave në shkollat 

profesionale bujqësore nëpërmjet fushatave 

sensibilizuese

Numri i vajzave të regjistruara në 

arsimin profesional bujqësor; numri i 

fushatave 2

Fushata sensibilizuese  për 

shkollat profesionale 

bujqësore

shpenzime 

për aktivitet 2 1,266,000.00        D 0 1 0 1 0 2 0.00 1,266,000.00 0.00 1,266,000.00 0.00 2,532,000.00 0.00 0.00 0.00 2,532,000.00 MMSR

A.1.3.16. Organizimi i panaireve fokusuar në produktet 

e prodhuara nga gratë në sektorin bujqësor nga 

Vetëqeverisja Vendore dhe Ministria e Bujqesise

Numri i grave sipërmarrëse nga 

zonat rurale pjesëmarrëse ne 

panaire; Numri i panaireve sipas 

zonave
25

Shpenzime për organizimin e 

një panairi sipas PBA

shpenzime 

për produkt 25 1,583,330.00        D/E 4 5 5 5 6 25 6,333,320.00 8,074,983.00 8,236,482.66 8,401,212.31 9,499,980.00 40,545,977.97 40,545,977.97 0.00 40,545,977.97 0.00

MBZHRAU; 

MMSR

A.1.3.17. Ofrimi i trajnimeve për  stafet e 

extensionisteve në nivel vendor dhe për të garantuar 

përfshirjen e grave dhe vajzave tek këto programe

Numri i përfitueseve sipas gjinisë: 

numri i trajnimeve

5

Fermerë të kontaktuar dhe 

ofruar shërbime ekstensionit

shpenzime 

për 1 vit 5 10,472,000.00      F 1 1 1 1 1 5 10,472,000.00 10,472,000.00 10,472,000.00 10,472,000.00 10,472,000.00 52,360,000.00 52,360,000.00 0.00 52,360,000.00 0.00 MBZHRAU

A.1.3.18. Monitorimi i zbatimit të programit të 

subvencioneve dhe shërbimeve të extensionit sipas 

këndvështrimit gjinor

Raporti vjetor i i monitorimit sipas 

programit 

5

Shpenzime për hartimin e 

raportit të monitorimit

shpenzime 

për 1 vit 5 116,023.50           C 1 1 1 1 1 5 116,023.50 118,343.97 120,710.85 123,125.07 125,587.57 603,790.95 603,790.95 0.00 603,790.95 0.00 MBZHRAU

A.1.3.19 Monitorim/vlerësim i strategjisë së zhvillimit 

rural nga perspektiva gjinore për të identifikuar impaktin 

në jeten e grave rurale 

Raporti i vlerësim/monitorimit

1

Hartimi I një raporti vlerësimi 

me ekspert të jashtëm

shpenzime 

për produkt 1 450,000.00           D 0 0 0 0 1 1 0.00 0.00 0.00 0.00 450,000.00 450,000.00 0.00 0.00 0.00 450,000.00

MMSR/donat

orë

Totali-Objektivi 1.3
52,694,793.50 117,662,217.97 300,777,290.89 316,258,473.78 320,567,211.76 1,107,959,987.89 513,779,093.89 0.00 513,779,093.89 594,180,894.00

A.1.4.1. Studimi i varfërisë në Shqipëri në nivel 

individual sipas gjinisë me të dhënat e anketës 

kombëtare SILC

% e grave nën vijën e varfërisë 

relative sipas treguesve LEAKAN 1

Realizimi i Anketes me 

standartet e INSTAT

shpenzime 

për produkt 1 58,700,000.00      D 0 1 0 0 0 1 0.00 58,700,000.00 0.00 0.00 0.00 58,700,000.00 58,700,000.00 0.00 58,700,000.00 0.00 INSTAT

A.1.4.2. Hartimi i një plani veprimi për gratë në varfëri 

duke u lidhur me gjithë shërbimet sociale që ofrohen në 

njësitë e vetëqeverisjes vendore

Numri grave nën vijën e varfërisë 

relative dhe numri i përfituese të 

planit të veprimit 1

Hartimi dhe konsultimi i planit 

të veprimit

shpenzime 

për produkt 1 412,500.00           A 0 0 1 1 0 2 0.00 0.00 206,250.00 206,250.00 0.00 412,500.00 187,500.00 0.00 187,500.00 225,000.00 MMSR

Totali-Objektivi 1.4 0.00 58,700,000.00 206,250.00 206,250.00 0.00 59,112,500.00 58,887,500.00 0.00 58,887,500.00 225,000.00

Total - QËLLIMI STRATEGJIK 1 113,754,263.50 353,379,477.37 518,023,868.98 549,638,822.98 581,106,689.01 2,115,903,121.84 1,348,898,411.50 0.00 1,348,898,411.50 767,004,710.34

Objektivi 1.4: Reduktimi i varfërisë së grave dhe vajzave
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A.2.1.1. Promovimi dhe mbështetja për ndryshimin e kodit elektoral 

për zgjedhjet parlamentare 2017 për vendosjen e kuotës 50% në 

listat për kandidatë/te deputet/e

Numri i tryezave dhe takimeve të mbajtura 

për lobimin me aleancën e grave deputete, 

numri i forumet politike të grave brenda 

partive politike 

1

Shpenzime për organizimin e 

tre tryezave me partitë 

politike, shoqëri civile, 

donatorë dhe aktorë të tjerë, 

aleanca e grave deputete

shpenzime 

për aktivitet 1 348,000.00           D 1 0 0 0 0 1 348,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 348,000.00 0.00 0.00 0.00 348,000.00

Kuvendi; 

Aleanca e 

Grave 

Deputete

A.2.1.2. Amendimi i instrumentave ligjor për të stimuluar një kuotë 

me të paktën  40%  gra në bordet e drejtoreve - që manaxhojnë 

dhe supervizojnë ente dhe institucione publike  

Numri i instrumentave ligjore të ndryshuar 

dhe të përmirësuar nën këndvështrimin gjinor

5

Evidentimi i situatës në të 

gjitha bordet dhe Këshillat 

Mbikëqyrës që varen nga 

Kuvendi; Rishikimi i 

ligjeve/akteve për emërimin e 

antarëve të Bordeve

shpenzime 

vjetore për 

nxjerrjen e 

akteve 5 73,986.00             G 1 1 1 1 1 5 73,986.00 75,465.72 76,975.03 78,514.54 80,084.83 385,026.12 385,026.12 0.00 385,026.12 0.00

 KM, 

Ministritë

A.2.1.3. Iniciatia për të përmirësuar legjislacionin që të siguroj 

minimum me 40%  gra në të gjitha bordet këshillimore dhe organet 

e zgjedhura 

Numri i instrumentave ligjore të ndryshuara; 

numri grave në këto pozicione

5

Evidentimi i situatës në të 

gjitha bordet e enteve dhe 

institucioneve publike; 

Rishikimi i VKM për emërimin 

e antarëve të Bordeve

shpenzime 

vjetore për 

nxjerrjen e 

akteve 5 258,951.00           G 1 1 1 1 1 5 258,951.00 264,130.02 269,412.62 274,800.87 280,296.89 1,347,591.40 1,347,591.40 0.00 1,347,591.40 0.00 KM; Ministritë

A.2.1.4. Iniciativa për të siguruar 0%  të gra në të gjithë kabinetet e 

ministrive për këshillimet, ekspertizat në të gjitha proceseve 

vendimarrjes.

Numri i grave që janë pjesë dhe punojnë si 

këshillëtare, eksperte pranë pushtetit 

qendror; 
0

Evidentimi i situatës dhe 

ndryshimi në rastet e 

nevojshme s'ka kosto 0 -                        G 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Ministrat

A.2.1.5. Trainime për drejtuesit/set e mesëm dhe të lartë për 

integrimin gjinor në proceset politikëbërëse, planifikuese dhe 

monitoruese në nivelin qëndror 

Numri i trainimeve të mbajtura dhe numri i 

përfituesve sipas gjinisë

3

Hartimi I modulit dhe ofrimi I 

trainimeve

shpenzime 

për produkte 3 225,000.00           C 1 1 1 0 0 3 225,000.00 467,200.00 476,544.00 0.00 0.00 1,168,744.00 0.00 0.00 0.00 1,168,744.00 DAP/ASPA

A.2.1.6. Mbledhja dhe promovimi i praktikave të mira brenda partive 

politike që promovojnë barazinë gjinore  (organizimi i forumeve, 

propozimeve politike, dhe trainimeve për ngritjen e kapaciteteve të 

grave në politikë) 

Numri i partive politike që mbajnë procese 

këshillimore ; Numri i partive politike që kanë 

ndryshuar dokumentat e tyre strategjik për 

krijimin e strukturave të reja. 

12

Organizmi I forume dhe 

tryezave

shpenzime 

për aktivitet 12 91,800.00             C 2 4 4 2 0 12 183,600.00 367,200.00 367,200.00 183,600.00 0.00 1,101,600.00 0.00 1,101,600.00 1,101,600.00 0.00

Partitë 

Politike

A.2.1.7. Të bëhet një ndërhyrje legjislative që detyron partitë 

politike të bëjnë transparente para publikut programet e tyre gjashtë 

muaj para zgjedhjeve kombëtare Ligji “Per Partite Politike” në lidhje 

më barazinë gjinore

Numri i nismave ligjore

1 Inicimi I nismës ligjire

shpenzime 

për aktivitet 1 1,000,000.00        G 1 1 0 0 0 2 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00

Partitë 

Politike

A.2.1.8. Të punohet me Forumet e Grave brenda partive politike që 

të  kenë aftësi drejtuese dhe lobuese për barazinë gjinore brenda 

jetës politike të partise dhe gjatë zgjedhjeve qendrore dhe vendore

Numri i takimeve sipas partive politike dhe 

forumeve te tyre

5

Organizimi I trajnimeve me 

formulet e Grave, hartimi 

modulit 

shpenzime 

për aktivitet 5 464,600.00           C 1 1 1 1 1 5 225,000.00 239,600.00 460,032.00 469,232.64 478,617.29 1,872,481.93 0.00 0.00 0.00 1,872,481.93

Partitë 

Politike

Totali-Objektivi (2.1) 1,814,537.00 1,913,595.74 1,650,163.65 1,006,148.05 838,999.01 7,223,443.45 1,732,617.52 1,101,600.00 2,834,217.52 4,389,225.93

Objektivi 2.1: Rritja e vendim-marrjes në proceset publike të grave në nivel vendimarrës

Qëllimi strategjik 2: Garantimi i pjesëmarrjes të barabartë të grave në vendim-

marrjen politike e publike
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A.2.2.1. Mbështetje dhe ngritje kapacitetesh për gratë 

këshillëtare në këshillat bashkiak

Numri i trainimeve në mbështetje të 

forcimit të tyre me aftësi analitike 

dhe përkatësim gjinor për politikat 

lokale; numri grave përfituese

5

Hartimi I modulit, ofrimi I 

trainimeve, 

shpenzime 

për aktivitet 5 419,600.00           C 1 2 2 2 0 7 180,000.00 659,200.00 672,384.00 685,831.68 0.00 2,197,415.68 0.00 0.00 0.00 2,197,415.68 NJVQV

A.2.2.2. Një studim krahasues për rolin e grave 

këshilltare në politikat dhe vendimmarrjen vendore

Studimi

2

Realizimi I studimit dhe 

publikimi I tij

shpenzime 

për produkt 2 1,118,000.00        D 0 1 0 0 1 2 0.00 1,118,000.00 0.00 0.00 1,140,360.00 2,258,360.00 0.00 0.00 0.00 2,258,360.00

MMSR/Donat

orët

A.2.2.3. Nxitja e grave këshillëtare në nivel vendor për 

të formuar aleancën e grave këshillëtare në nivel 

vendor

Numri i Aleancave të krijuara; numri 

grave këshillëtare anëtare të tyre

4

Inicimi I nismës dhe 

organizimi  I tryezave

shpenzime 

aktivitete 4 38,000.00             D 1 2 1 0 0 4 38,000.00 76,000.00 38,760.00 0.00 0.00 152,760.00 0.00 0.00 0.00 152,760.00

Sek.Këshillav

e Bashkiake

A.2.2.4. Takime sensibilizuese mbi rëndësinë e 

përqasjes gjinore të kordinatorëve të transparencës në 

Njesitë e Vetëqeverisjes Vendore Njësite e 

Vetëqeverisjes Vendore sipas Ligjit Nr. 139/2015 për 

vetëqeverisjen vendore

Numri i takimeve sensibilizuese dhe 

numri përfituesve sipas gjinisë

4

Organizimi I tryezave me 

ekspertë gjinorë

shpenzime 

për aktivitet 4 151,600.00           D 0 3 3 3 3 12 0.00 454,800.00 454,800.00 454,800.00 454,800.00 1,819,200.00 0.00 0.00 0.00 1,819,200.00 NJVQV

A.2.2.5. Trainime për drejtuesit e mesëm dhe të lartë 

në administratën vendore për çështjet e barazisë dhe 

integrimin gjinor 

Numri trajnimeve dhe numri 

përfituesve sipas gjinisë

5

Hartimi I modulit, ofrimi I 

trainimeve, 

shpenzime 

për aktivitet 5 360,000.00           C 1 3 3 3 3 13 360,000.00 318,000.00 324,360.00 330,847.20 337,464.14 1,670,671.34 0.00 0.00 0.00 1,670,671.34 DAP/NJVQV

A.2.2.6. Trainimet fillestare dhe vazhduese për 

punonjësit e administratës vendore në përputhje me 

statusin e nëpunesit civil lidhur me trainimet për 

çështjet e barazisë gjinore dhe integrimin gjinor

Numri trainimeve dhe numri 

përfituesve sipas gjinisë

540

Ofrimi I trainimeve me 

modulet standarte

shpenzime 

për person 549 5,000.00               C 61 122 122 122 122 549 305,000.00 610,000.00 610,000.00 610,000.00 610,000.00 2,745,000.00 2,745,000.00 0.00 2,745,000.00 0.00 ASPA

A.2.2.7. Hartmi  i mekanizmave për garantimin e 

pjesëmarrjes publike të grave dhe vajzave në proceset 

vendimarrëse sipas pikes 1 neni 16 ligji Ligjit Nr. 

139/2015 për vetëqeverisjen vendore

Numri i projekteve të mbështetura 

për iniciativa qytetare; numri i 

përfituesve sipas gjinisë

1

Rishikimi i akteve nënligjore, 

procesit të vlerësimit dhe 

kritereve të vlerësimit të 

projekteve

shpenzime 

për aktivitet 1 100,890.00           G 0 1 0 0 0 1 0.00 100,890.00 0.00 0.00 0.00 100,890.00 100,890.00 0.00 100,890.00 0.00 AMSHC

A.2.2.8.Hartimi i mekanizmit për të garantuar 

përfshirjen e grave dhe vajzave në hartimin e planit 

strategjike vendore për zhvillimin ekonomik sipas pikes 

1 neni 16  Ligjit Nr. 139/2015 për vetëqeverisjen 

vendore

Numri i takimeve dhe eventeve të 

mbajtuara gjatë procesit të 

konsultimit të tyre sipas gjinisë së 

pjesëmarrësve

61

Emërimi i koordinatorëve të 

konsultimit publik; publikimi I 

kalendarit të konsultimeve

shpenzime 

vjetore 61 73,986.00             A 61 61 61 61 61 305 4,513,146.00 4,513,146.00 4,513,146.00 4,513,146.00 4,513,146.00 22,565,730.00 22,565,730.00 0.00 22,565,730.00 0.00 AMSHC

A.2.2.9. Trainime për stafin dhe bordin e AMSHC për 

përkatësinë gjinore dhe integrimin gjinor duke patur 

parasysh përfshirjen e barazisë gjinore në kriteret dhe 

objektivat e fondeve të alokuara për shoqërinë civile

Numri i trainimeve për stafin;          

numri i pjësemarrësve sipas gjinisë

2

Hartimi I modulit, ofrimi I 

trainimeve, 2

kosto për 

aktivitet 389,700.00           C 0 1 1 0 0 2 0.00 389,700.00 389,700.00 0.00 0.00 779,400.00 0.00 0.00 0.00 779,400.00 MMSR

A.2.2.10. Hartimi i procedurave vendore për të 

garantuar emërimin e të paktën 40% administratorëve 

lokale gra dhe vajza sipas pikës (e), neni 64 i Ligjit  Nr. 

139/2015 për vetëqeverisjen vendore

Numri i administratoreve të emëruar 

në nivel vendor sipas gjinisë

61

Hartimi I procedurave në cdo 

NJVQV

kosto për 

aktivitet 61 33,630.00             A 61 0 0 0 0 61 2,051,430.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,051,430.00 2,051,430.00 0.00 2,051,430.00 0.00

NJVQV

A.2.2.11. Takime sensibilizuese të administratorëve 

lokale mbi integrimin gjinor 

Numri i takimeve sipas njësive të 

vetëqeverisjes vendore; numri i 

përfituesve sipas gjinisë

4

Organizimi I tryezave me 

ekspertë gjinorë

shpenzime 

për aktivitet 4 151,600.00           D 0 4 4 4 4 16 0.00 606,400.00 606,400.00 606,400.00 606,400.00 2,425,600.00 0.00 0.00 0.00 2,425,600.00 NJVQV

A.2.2.12. Hartimi i mekanizmave dhe hartimi 

procedurave në garantim të zbatimit të zgjedhjes së 

anëtarëve të këshillit të qarkut me të paktën 40% gra 

dhe vajza, sipas pikës (b) neni 77  Ligjit Nr. 139/2015 

për vetëqeverisjen vendore

Numri i mekanizmave të ndërmarrë; 

numri i anëtarëve të zgjedhur sipas 

gjinisë

12

Hartimi I procedurave në cdo 

Qark

kosto për 

aktivitet 12 33,630.00             A 12 0 0 0 0 12 403,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 403,560.00 403,560.00 0.00 403,560.00 0.00 NJVQV

Totali-Objektivi (2.2) 7,851,136.00 8,846,136.00 7,609,550.00 7,201,024.88 7,662,170.14 39,170,017.02 27,866,610.00 0.00 27,866,610.00 11,303,407.02

Total - QËLLIMI STRATEGJIK 2 9,665,673.00 10,759,731.74 9,259,713.65 8,207,172.93 8,501,169.15 46,393,460.48 29,599,227.52 1,101,600.00 30,700,827.52 15,692,632.96

Objektivi 2.2: Rritja në 40% e grave në proceset publike të grave në nivel 

vendimarrës në pushtetin vendor
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A.3.1.1. Përfshirja e modulit për matjen e perceptimit të 

shoqërisë në lidhje me (mos) pajtimin dhe  

(mos)tolerancën për ushtrimin e DHBGJ , si pjesë e 

njërës prej anketave kombëtare të INSTAT (pjesë në 

% e individëve që pajtohen me zero 

tolerancë kundër DHBGJ&DHF

2

Kosto për përfshirjen e 

modulit në aanketë

shpenzime 

për produkt 2 2,500,000.00        D 1 0 0 0 1 2 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 0.00 INSTAT

A.3.1.2. Fushata ndërgjegjësimi kombëtare në 

mbështetje të fushatave ndërkombëtare, të tilla si: 16 

ditët e Aktivizmit kundër DHkG; HeforShe, 

MenEngage/MenCare, etj (Fokus të veçantë në 

aktivitetet që do planifikohen si pjesë e këtyre 

fushatave duhet të zenë aktivitetet që nxitin/ inkurajojnë 

viktimat/të mbijetuarat e DHBGJ&DHF të raportojnë 

rastet e tyre - kjo realizohet përmes informimit mbi të 

drejtat, mbrojtjen që ofrohet, masat e parashikuara, 

strukturat specifike, etj)

Numri i fushatave kombëtare të 

koordinuara të realizuara çdo vit; % e 

buxhetit të dedikuar dhe shpenzuar 

nga buxheti i ministrive për realizimin 

e këtyre fushatave; Numri i 

institucioneve qendrore, NJVQV dhe 

OSHC-ve të përfshira në këto 

fushata; numri i mesazheve të 

përbashkëta të përdorura; numri i 

aktiviteteve të organizuara në kuadër 

të këtyre fushatave; numri i 

individëve të përfshirë, etj

5

Kosto totale e fushatave për 1 

vit

shpenzime 

për 1 vit 1 4,000,000.00        D 1 1 1 1 1 5 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 20,000,000.00 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 16,000,000.00 MMSR

A.3.1.3. Përmirësimi i kurikualve shkollore në arsimin 

parauniversitar, bazuar në analizën gjinore të tyre, duke 

synuar përfshirjen e burrave dhe djemve në 

parandalimin e DHBGJ&DHF

Numri i propozimeve të paraqitura 

nga grupi i punës dhe miratuara nga 

MAS (IZHKA) për kurrikula të 

përmirësuara; Numri i orëve eksra-

kurrikulare dedikuara kësaj 

çështjeje; numri i moduleve të reja të 

hartuara dhe përfshira, disagreguar 

sipas nivelit arsimor dhe % të 

nxënësve që do njihen me to; etj

1

Kryerja e një raport vlerësimi 

në lidhje me kurrikulën 

aktuale; Draftimi  I 

ndryshimeve, rishikimeve dhe 

plotësimeve

shpenzime 

për produkt 1 747,500.00           A 1 1 1 0 0 3 747,500.00 747,500.00 747,500.00 0.00 0.00 2,242,500.00 0.00 0.00 0.00 2,242,500.00 MAS/IZHA

A.3.1.4. Përmirësimi i kapaciteteve profesionale të 

mësuesve dhe psikologëve të shkollave për aplikimin 

në praktikë të moduleve të përmirësuara të përgatitura 

për angazhimin e burrave dhe djemve kundër 

DHBGJ&DHF

Moduli i trajnimit i hartuar dhe 

unifikuar bazuar në kreditet që do i 

njihen; numri i mësuesve dhe 

psikologëve të trajnuar; 

145

Hartimi moduleve, ofrimi 

trainimit

shpenzime 

për aktivitet 145 180,000.00           C 1 36 36 36 36 145 180,000.00 4,860,000.00 4,860,000.00 4,860,000.00 4,860,000.00 19,620,000.00 0.00 0.00 0.00 19,620,000.00 MAS

A.3.1.5. Shtimi i lëndëve specifike ndërgjegjësuese për 

çështjet e DHBGJ&DHF si dhe angazhimit të djemve 

dhe burrave kundër DHBGJ&DHF në programet 

mësimore universitare të fakulteteve të Shkencave 

Sociale (në degët ku mungojë), Mësuesisë, Gazetarisë, 

Drejtësisë, Mjekësisë, etj

Numri i fakulteteve që kanë shtuar 

këto lëndë disagreguar sipas orëve 

dhe krediteve; numri i pedagogëve të 

shkencave sociale të pranuar në 

fakultetet e tjera për dhënien e këtyre 

lëndëve; 

20

Hartimi i syllabusit dhe 

miratimi sipas 

specifikave
shpenzime 

për syllabus 20 65,445.00             A 0 5 5 5 5 20 0.00 327,225.00 327,225.00 327,225.00 327,225.00 1,308,900.00 1,308,900.00 0.00 1,308,900.00 0.00 Universitetet

A.3.1.6. Përmirësimi i kapaciteteve të përfaqësuesve të 

komuniteteve fetare për të përhapur mesazhe kundër 

DHBGJ&DHF nëpërmjet shërbesave fetare dhe për të 

organizuar aktivitete të dedikuara në këtë drejtim

Numri i përfaqësuesve të 

komuniteteve fetare të trajnuar për 

këtë qëllim, disagreguar sipas fesë 

që praktikojnë, pozicionit, gjinisë, 

moshës, etj; Numri i shërbesave që i 

dedikohen kësaj cështjeje; mesazhet 

e fomuluara; etj

5

Hartimi moduleve, ofrimi 

trainimit

shpenzime 

për aktivitet 5 180,000.00              C 1 1 1 1 1 5 180,000.00 135,000.00 135,000.00 135,000.00 135,000.00 720,000.00 0.00 0.00 0.00 720,000.00 MMSR

A.3.1.7. Përmirësimi i kapaciteteve të profesionistëve të 

medias për të trajtuar në mënyrë korrekte çështjet, si 

dhe për të nxitur tolerancën zero të shoqërisë kundër 

DHBGJ&DHF

Numri i moduleve trajnuese të 

përgatitura dhe unifikuara; numri I 

trajnimeve të ofruara në vit, 

disagreguar me të dhëna për numrin 

e gazetarëve të përfshirë, gjininë, 

kronikat që mbulojnë, mediat që 

përfaqësojnë, etj

9

Hartimi moduleve, ofrimi 

trainimit

shpenzime 

për aktivitet 9 180,000.00              C 1 2 2 2 2 9 180,000.00 270,000.00 270,000.00 270,000.00 270,000.00 1,260,000.00 0.00 0.00 0.00 1,260,000.00

OJF, 

Fak.Gazetaris

ë

A.3.1.8. Përmirësimi i kapaciteteve të profesionistëve të 

shëndetësisë, arësimit dhe punonjësve të policisë për 

identifikimin e rasteve të mundshme të DHBGJ&DHF 

(në kuadër të parandalimit dhe informimit)

Numri i moduleve trajnuese të 

përgatitura dhe unifikuara; numri i 

trajnimeve të ofruara çdo vit për 

secilin grup profesionistësh 

disagreguar me të dhëna për numrin 

e profesionistëve të përfshirë në këto 

trajnime, gjininë, pozicionin, etj)

49

Hartimi moduleve, ofrimi 

trainimit

shpenzime 

për aktivitet 49 540,000.00           C 1 12 12 12 12 49 540,000.00 1,620,000.00 1,620,000.00 1,620,000.00 1,620,000.00 7,020,000.00 0.00 0.00 0.00 7,020,000.00

MAS, 

MSH,PSH

A.3.1.9. Pilotimi i programeve të këshillimit 

paramartesor dhe prindërimit të mirë pranë njësive të 

vetë qeverisjes vendore (Zyrave të Gjendjes Civile)

Numri i programeve të hartuara dhe 

pilotuara në nivel vendor; Numri i 

çifteve të reja të përfshira në 

këshillimin paramartesor dhe numri i 

prindërve të përfshirë në kurset e 

prindërimit (disagreguar sipas 

moshës, gjinisë, arsimimit, etj); 
12

Kosto për pilotimin e dy 

programeve

fondi për një 

njësi, për 1 

vit 12 2,000,000.00        S 0 2 0 4 6 12 0.00 4,000,000.00 0.00 8,000,000.00 12,000,000.00 24,000,000.00 12,000,000.00 0.00 12,000,000.00 12,000,000.00 NJVQV/MB

A.3.1.10. Programe mbështëse nga njësitë e 

vëtëqeverisjes vendore për familje me nëna që iu 

përkasin grupeve vulnerabël (vajzat-nëna, nënat me 

aftësi të kufizuara, etj)

Numri i programeve të hartuara dhe 

pilotuara në njësitë e vëtëqeverisjes 

vendore;

67

Fonde të alokuara nga 

bashkitë për programe 

specifike

fondi për 1 

bashki 67 200,000.00           S 0 9 15 18 25 67 0.00 1,800,000.00 3,000,000.00 3,600,000.00 5,000,000.00 13,400,000.00 13,400,000.00 0.00 13,400,000.00 0.00 NJVQV

A.3.1.10. Mobilizimi dhe krijimi i lëvizjes kombëtare 

rinore  për barazinë gjinore dhe kundër DHBGJ&DHF

5

Kosto e plotë e aktiviteteve 

për 1 vit

kosto për një 

vit 5 894,200.00           D 1 1 1 1 1 5 894,200.00 912,084.00 930,325.68 948,932.19 967,910.84 4,653,452.71 0.00 0.00 0.00 4,653,452.71

MMSR

A.3.1.12. Studim kombëtar periodik në lidhje me 

përhapjen e DHBGJ&DHF në Shqipëri, përmasat, 

karakteristikat, etj (përsëritja e studimit të vitit 2013)
Numri i përfitueseve sipas moshës, dhe specifikimeve sipas grupeve vulnerabël që iu përkasin) 2

Kosto e plotë e studimit, 

bashkë me publikimin

Kosto për 

produkt 2 3,021,760.00        D 1 0 0 0 1 2 3,021,760.00 0.00 0.00 0.00 3,021,760.00 6,043,520.00 3,021,760.00 0.00 3,021,760.00 3,021,760.00 INSTAT

Totali-Objektivi (3.1) 12,243,460.00 18,671,809.00 15,890,050.68 23,761,157.19 34,701,895.84 105,268,372.71 38,730,660.00 0.00 38,730,660.00 66,537,712.71

Objektivi 3.1: Ndërgjegjësimi i shoqërisë për të mos pranuar dhe  mos toleruar 

ushtrimin e dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje

Qëllimi strategjik 3: Reduktimi i dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje 
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Numri i Marrëveshjeve të Bashkëpunimit të 

nënshkruara në të gjitha bashkitë për MKR e 

ngritura; Numri i trajnimeve të përbashkëta të 

organizuara me antarët e MKR për 

përmirësimin e efektivitetit të shërbimeve 

ndër-disiplinare; % e buxheteve në NJQV 

dedikuar funksionimit të MKR-ve; numri i 

rasteve të suksesshme të trajtuara në 

mënyrë ndër-disiplinare, etj

225

Ngritja dhe funksionimi i 

Mekanizmave Kombëtarë të 

Referimit (sipas PBA)

Kosto e 

funksionimit 

të MKR në 

një NJVQV 225 219,600.00           A 44 61 61 61 61 288 9,662,400.00 13,395,600.00 13,395,600.00 13,395,600.00 13,395,600.00 63,244,800.00 63,244,800.00 0.00 63,244,800.00 0.00 NJVQV

Trainimi i antarëve të MKR

4

Kosto për 

një trainim 4 111,250.00           C 1 3 0 0 0 4 111,250.00 333,750.00 0.00 0.00 0.00 445,000.00 0.00 0.00 0.00 445,000.00 NJVQV

A.3.2.2. Emërimi i Koordinatorëve Vendorë në të 61 bashkitë në 

vend, të cilët të jenë me kohë të plotë dhe me një përshkrim pune 

të përshtatur në përputhje me LDHF

Numri i koordinatorëve vendorë të emëruar 

në NJQV; përshkrimet e punës të përshtatura 

e përmirësuara; % e buxhetit të përvitshëm 

të NJQV që mbështet qendrueshmërinë e 

këtij pozicioni; etj 

61

Pagesa vjetore e 1 

koordinatori

Kosto për 1  

person 

(korrektuar 

me % e 

kohës së 

punës që i 

dedikon 

Koordinimit) 61 827,640.00           A 44 61 61 61 61 288 10,924,848.00 20,194,416.00 25,243,020.00 35,340,228.00 50,486,040.00 142,188,552.00 142,188,552.00 0.00 142,188,552.00 0.00

NJVQV; 

MMSR

A.3.2.3. Përmirësimi i kapaciteteve të Koordinatorëve Vendorë në 

të gjitha NJVQV për një funksionim sa më efektiv të MKR

Numri i koordinatorëve vendorë të trajnuar 

çdo vit; moduli i unifikuar i përgatitur dhe 

miratuar nga ASPA (me tematika të veçanta 

për njohjen e specifikave të rasteve sipas 

kategorive të grupeve të dhunuara, psh, 

persona me AK, minorietetet, LGBTI); etj

248

Hartimi I modulit dhe trainime 

për Koordinatorët Vendorë

Kosto për 

produkt dhe 

person 248 180,000.00           C 4 61 61 61 61 248 720,000.00 305,000.00 305,000.00 305,000.00 305,000.00 1,940,000.00 1,220,000.00 0.00 1,220,000.00 720,000.00

ASPA;MMSR; 

NJVQV

A.3.2.4. Vënia në eficensë të plotë e sistemit data-base të instaluar 

në NJVQV për regjistrimin e menaxhimit të rasteve të DHBGJ&DHF 

në mënyrë ndër-disiplinare

Protokolli I përgatitur dhe I nënshkruar mes 

policisë dhe bashkisë për shkëmbimin e të 

dhënave (sidodoms kur bëhet fjalë për të 

dhënat personale të rasteve që nuk trajtohen 

në mënyrë multi-disiplinare) Numri i 

koordinatorëve vendorë të trajnuar për 

përdorimin e sistemit, numri i raporteve të 

përmuajshme që ndajnë ata me antarët e 

MKR; % e bashkive që përdorin rregullisht 

sistemin dhe përditësojnë të dhënat sipas 

rubrikave që përmban ai
977

Hartimi protokollit, trainimi 

koordinatorëve, hedhja e të 

dhënave

Kosto për 

produkte 977 420,890.00           A/C 1 244 244 244 244 977 420,890.00 3,282,288.00 3,282,288.00 3,282,288.00 3,282,288.00 13,550,042.00 13,129,152.00 0.00 13,129,152.00 420,890.00

NJVQV; 

MMSR' 

PSHSH

A.3.2.5. Vënia në funksionim e linjës kombëtare të këshillimit pa 

pagesë dhe ofrimi rregullisht i këtij shërbimi sipas standarteve (në 

përputhje me kërkesat e Konventës së Stambollit)

Numri pa pagesë i lancuar dhe i njohur në 

mbarë vendin; matja e performancës së 

shërbimit të ofruar përmes numrit të rasteve 

të trajtuara dhe referuara (të disagreguara 

sipas moshës, gjinisë, specifikave të tjera 

dhe institucioneve ku janë referuar), numri i 

trajnimeve të punonjësve të linjës ofruar në 

mënyrë të përvitshme; % e buxhetit të shtetit 

dedikuar për këtë shërbim; etj

5

Pagesë për linjën kombëtare 

falas sipas projektit me UNDP

Kosto 

operimi 5 17,438,000.00      S 1 1 1 1 1 5 17,438,000.00 17,786,760.00 18,142,495.20 18,505,345.10 18,875,452.01 90,748,052.31 37,380,797.11 0.00 37,380,797.11 53,367,255.20 MMSR

A.3.2.6. Përmirësimi i kapaciteteve të profesionistëve që ofrojnë 

shërbime (sidomos shërbime mbështetëse  të specializuara) për 

viktimat/të mbijetuarat e DHBGJ&DHF, për njohjen e standarteve 

dhe kërkesave sipas Konventës së Stambollit

Numri i programeve /moduleve të trajnimit të 

hartuara e miratuara; numri i punonjësve të 

qendrave të shërbimeve të përfshira në 

trajnime, disagreguar sipas llojit të 

shërbimeve, pozicioneve, etj; % e buxheteve 

të planifikuara për përmirësimin e  

kapaciteteve të profesionistëve dedikuar në 

buxhetet vjetore të ministrive të linjës; 

raportet e përformancës së shërbimeve të 

ofruara, etj.

300

Hartimi i moduleve dhe 

trainimi i ofruesve të 

shërbimeve

Kosto për 

person dhe 

produkt 300 180,000.00           C 6 75 75 75 75 306 1,080,000.00 375,000.00 375,000.00 375,000.00 375,000.00 2,580,000.00 750,000.00 0.00 750,000.00 1,830,000.00

MMSR, 

SHSSH

Numri i punonjësve të specializuar të shtuar 

në qendrat ekzistuese të shërbimeve për të 

mundësuar shërbime për të gjitha grupet e 

grave në nevojë (nënkupto gratë me AK, 

LBTI, minoritetet etnike, etj); numri i 

shërbimeve të reja të ngritura në vend, në 

përputhje me standartet e BE (referuar 

shërbimeve të cituara në këtë aktivitet); 

numri i rasteve të trajtuara me sukses;  % e 

buxheteve dedikuar këtyre shërbimeve dhe 

shpenzuar në mënyrë të përvitshme; etj

630

Shpërbime mbështetëse të 

specializuara

Kosto 

vjetore për 

person 630 1,266,670.00        S 90 120 130 140 150 630 114,000,300.00 152,000,400.00 164,667,100.00 177,333,800.00 190,000,500.00 798,002,100.00 399,001,050.00 0.00 399,001,050.00 399,001,050.00

NJQV;MMSR,

OJF

Ngrtija e strehëzave, qënderave të këshillimit 

dhe shërbimeve për fëmijët dëshmitarë të 

dhunës
3

Shpenzimet për 3 projekte të 

vecanta

Kosto për 

projekte 3 23,000,000.00      S 0 1 1 1 1 4 0.00 23,000,000.00 23,000,000.00 23,000,000.00 23,000,000.00 92,000,000.00 0.00 0.00 0.00 92,000,000.00 Donatorë

A.3.2.8. Ofrimi i shërbimeve ligjore falas për viktimat/të mbijetuarat 

e DHBGJ&DHF, përmes zbatimit të Ligjit për Ndihmën Ligjore 

Falas, duke vënë në dispozicion avokatë të trajnuar për këtë qëllim

Lista e avokatëve të trajnuar nga Komisioni 

Shtetëror i Ndihmës Juridike (KSHNJ) dhe 

Dhoma e Avokatisë për mbështetje të 

specializuar për viktimat e DHBGJ&DHF; 

rastet e viktimave të DHBGJ&DHF të 

trajtuara falas nga ky shërbim; etj

320

Shpenzime të ndihmës 

juridike

Kosto për 

person 320 279,500.00           S 1 55 65 70 75 266 279,500.00 1,980,000.00 2,340,000.00 2,520,000.00 2,700,000.00 9,819,500.00 9,540,000.00 0.00 9,540,000.00 279,500.00 MD

A.3.2.9. Trajnimi dhe raportimi i të dhënave mbi 

zgjidhjen e rasteve të dhunës në familje apo çështjeve 

që lidhen me barazinë gjinore me ndërmjetësim

Lista e ndërmjetësve që do të trajnohen 

dhe do të ofrojnë zgjidhjen e konflikteve 

me ndërmjetësim nga Dhoma 

Kombëtare e Ndërmjetësve (DHKNd) 10

Hartimi I modulit, ofrimi I 

trainimeve

Kosto për 

produktet 10 120,000.00           C 1 2 2 2 2 9 120,000.00 319,000.00 325,380.00 331,887.60 338,525.35 1,434,792.95 0.00 0.00 0.00 1,434,792.95 DHKN

A.3.2.10. Marrja e experiences për ngritjen e shërbimeve të reja për 

forma të tjera të DHkG të patrajtuara specifikisht deri tani - fokusi 

ngritja e shërbimeve të specializuara për dhunën seksuale

Nr i punonjësve të përgatitur dhe profilizuar 

për të ofruar këtë shërbim përmes vizitave 

studimore dhe trajnimeve të mundësuara për 

këtë qëllim; 

4

Hartimi i modulit, ofrimi I 

trainimeve, 1 udhëtim 

studimor

Kosto për 

produkte 4 1,078,400.00        C 0 1 1 1 1 4 0.00 1,078,400.00 331,250.00 302,500.00 302,500.00 2,014,650.00 0.00 0.00 0.00 2,014,650.00 MMSR

A.3.2.11. Mbështetja e viktimave /të mbijetuara me shërbime 

strehimi (programet sociale) për riintegrimin e  tyre në terma 

afatgjatë (fokus specifik gratë rome, egjiptjane dhe jetime)

Numri i rasteve të të mbijetuarave të 

riintegruara përmes programeve sociale të 

strehimit; % e buxheteve dedikuar këtij 

shërbimi dhe shpenzuar në mënyrë të 

përvitshme
5

Bonus qeraje për viktimat (12 

muaj x 50 viktima)

Kosto për 

një vit 5 2,880,000.00        S 1 1 1 1 1 5 2,880,000.00 2,937,600.00 2,996,352.00 3,056,279.04 3,117,404.62 14,987,635.66 14,987,635.66 0.00 14,987,635.66 0.00 NJQV; MZHU

A.3.2.12.  Mbështetja e viktimave/të mbijetuarave me shërbime 

edukimi dhe formimi profesional për riintegrimin e  tyre në terma 

afatgjatë

Numri i rasteve të të mbijetuarave të 

riintegruara përmes programeve të formimit 

profesional dhe nxitjes së punësimit;  % e 

buxheteve dedikuar këtij shërbimi dhe 

shpenzuar në mënyrë të përvitshme 
5

Trainim dhe formim 

profesional (10% e 

përfituesve)

Kosto për 

një vit 5 14,848,500.00      C 1 1 1 1 1 5 14,848,500.00 15,145,470.00 15,448,379.40 15,757,346.99 16,072,493.93 77,272,190.32 77,272,190.32 0.00 77,272,190.32 0.00 MMSR;SHKP

Totali-Objektivi (3.2)
172,485,688.00 252,133,684.00 269,851,864.60 293,505,274.73 322,250,803.91 1,310,227,315.24 758,714,177.09 0.00 758,714,177.09 551,513,138.15

Objektivi 3.2: Fuqizimi i mekanizmave të referimit, si dhe i shërbimeve 

mbështetëse të specializuara  për mbrojtjen dhe trajtimin e rasteve të 

DHBGJ&DHF

A.3.2.7. Zgjerimi i gamës së shërbimeve mbështetëse të 

specializuara në përputhje me kërkesat e Konventës së Stambollit 

si dhe shtrirja e tyre në mbarë vendin

A.3.2.1. Shtrirja e Mekanizmave Kombëtarë të Referimit (MKR) në 

të gjitha bashkitë e vendit dhe përmirësimi i efektivitetit të 

funksionimit të tyre 
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A.3.3.1. Përmirësimi i kuadrit ligjor në tërësi në lidhje 

me DHBGJ&DHF në përputhje me studimet e kryera 

dhe harmonizimi i tij me acquis e Konventën e 

Stambollit, etj

Numri i akteve ligjore /nënligjore të 

miratuara në lidhje me harmonizimin 

e  kuadrit ligjor

5

Hartimi, rishikimi dhe 

përmiresimi i akteve (sipas 

PBA)

Kosto për 

një vit 5 187,710.00           G 1 1 1 1 1 5 187,710.00 191,464.20 195,293.48 199,199.35 203,183.34 976,850.38 976,850.38 0.00 976,850.38 0.00 MMSR

A.3.3.2. Raportimi vjetor i të dhënave statistikore nga 

gjykatat e shkallës së parë dhë apelit mbi vendimet 

gjyqësore të dhëna për dhunë në familje 

Të dhëna statistikore për numrin e 

vendimeve dhe numrin e personave 

të gjykuar dhe të dënuar

5 Raporte monitorimi

Kosto për 

një vit 5 443,916.00           F 1 1 1 1 1 5 443,916.00 452,794.32 461,850.21 471,087.21 480,508.95 2,310,156.69 2,310,156.69 0.00 2,310,156.69 0.00 MD; KLD

A.3.3.3. Monitorimi i respektimit të procedurave ligjore 

gjatë gjykimit të çështjeve gjyqësore me objekt dhuna 

në familje

Raport inspektimi mbi nxjerrjen e 

fakteve dhe dhënien e 

rekomandimeve konkrete për 

përmirësimin e situatës
5 Raporte inspektimi 

Kosto për 

një vit 5 1,294,755.00        C 1 1 1 1 1 5 1,294,755.00 1,320,650.10 1,347,063.10 1,374,004.36 1,401,484.45 6,737,957.02 6,737,957.02 0.00 6,737,957.02 0.00 MD

A.3.3.4.Rritja e kapaciteteve profesionale të gjyqtarëve 

dhe prokurorëve nëpërmjet zhvillimit të trajnimeve 

vazhduese nga Shkolla e Magjistraturës

Numri i trajnimeve të zhvilluara me 

temë dhuna në familja dhe barazia 

gjinore

500 Persona të trainuar

Kosto për 

një person 500 7,000.00               C 100 100 100 100 100 500 700,000.00 700,000.00 700,000.00 700,000.00 700,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 3,500,000.00 0.00

Shkolla e 

Magjistraturës

A.3.3.5. Vlerësimi i shërbimit të Këshillimit për Djemtë 

dhe Burrat dhe mundësia e pilotimit të tij në 3 bashki të 

mëdha në vend

Rekomandimet e nxjerra në lidhje 

me shtrirjen e shërbimit më tej; 

standartet e përgatitura për ofrimin e 

këtij shërbimi në nivel kombëtar; % e 

buxhetit dedikuar në ministritë e 

linjës për këtë shërbim dhe shtrirjen 

e tij në 5 bashki të reja; etj

2

Raport vlerësimi, hartimi I 

standarteve të shërbimit, 

grante për zbatimin në 3 

bashki

Kosto për 

produkte 2 300,000.00           C/G 1 1 0 0 0 2 300,000.00 449,520.00 9,000,000.00 9,180,000.00 9,363,600.00 28,293,120.00 134,520.00 0.00 134,520.00 28,158,600.00

MMSR/SHSS

H

A.3.3.6. . Përmirësimi i rolit të shërbimit të provës në 

identifikimin e nevojave dhe referimin e rasteve 

konkrete të dhunuesve në varësi të formës së dhunës 

së ushtruar e në përputhje me legjislacionin në fuqi

Numri i rasteve të referuara të 

dhunuesve të trajtuar me programe 

të shërbimit të provës; etj

5

Identifikim nevojash dhe 

referimi i rasteve. Pregatitja e 

raporteve mbi rastet e 

referuara

Kosto për 

një vit për të 

gjithë 

shërbimin 5 177,566.40           A 1 1 1 1 1 5 177,566.40 181,117.73 181,117.73 181,117.73 181,117.73 902,037.31 902,037.31 0.00 902,037.31 0.00 MD

Totali-Objektivi (3.3)
3,103,947.40 3,295,546.35 11,885,324.52 12,105,408.66 12,329,894.47 42,720,121.40 14,561,521.40 0.00 14,561,521.40 28,158,600.00

Total - QËLLIMI STRATEGJIK  3
187,833,095.40 274,101,039.35 297,627,239.80 329,371,840.58 369,282,594.22 1,458,215,809.35 812,006,358.49 0.00 812,006,358.49 646,209,450.86

Objektivi 3.3: Ndëshkimi i dhunuesve dhe dhënia e mundësisë për rehabilitimin e 

tyre, përmes programeve të specializuara
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4.1.1. Riorganizimi i strukturës së Sektorit të BGJ duke 

e kompletuar me numrin e nevojshëm të punonjësve, 

në përputhje me rolin e këtij sektori sipas legjislacionit 

në fuqi 

Struktura e riorganizuar e Sektorit të 

BGJ; numri i punonjësve të rinj/reja 

të shtuar; përshkrimet e punës të të 

gjithë stafit të përditësuara; % e 

buxhetit specifik për këtë sektor në 

buxhetin vjetor të MMSR e rritur do 

vit me nga 5 % të shumës, etj

2

Shpenzime page&sigurime 

për punonjësit e rinj (kategoria 

III-b)

Paga bruto 

vjetore për 

një punonjës 2 820,800.00           A 0 1 2 2 2 7 0.00 820,800.00 1,674,432.00 1,707,920.64 1,742,079.05 5,945,231.69 5,945,231.69 0.00 5,945,231.69 0.00 MMSR

4.1.2. Ngritja  dhe vënia në funksionim, brenda Sektorit 

të BGJ, e një sistemi monitorues të qendrueshëm në 

lidhje me zbatimin e kësaj Strategjie, si dhe monitorimin 

periodik të zbatimit të legjislacionit në fuqi për BGJ, 

DHBGJ&DHF

Sistemi i ngritur (dhe të gjitha 

instrumentet statistikore e paketat 

monitoruese); numri i trajnimeve të 

mundësuara për stafin e Sektorit për 

përmirësimin e kapaciteteve të tyre 

monitoruese; raportet e rregullta 

monitoruese të përgatitura dhe ndara 

me institucionet respektive dhe 

grupet e interesit; etj 5

Ekspertizë lokale për ngritjen 

e sistemit; hartimi I raporteve 

periodike

Kosto për 

produkt 5 1,012,167.00        C 1 1 1 1 1 5 1,012,167.00 542,810.34 553,666.55 564,739.88 576,034.68 3,249,418.44 2,769,418.44 0.00 2,769,418.44 480,000.00 MMSR

4.1.3. Inicimi dhe koordinimi i proçeseve të monitorimit 

të LBGJ dhe LDHF etj

Raportet e monitorimit të përgatitura 

(psh në lidhje me zbatimin e LBGJ); 

5

Pregatitja e raporteve të 

monitorimit nga stafi MMSR 

(sipas PBA)1/3 e 

shpenzimeve

Kosto për 

një vit 5 1,063,333.33        C 1 1 1 1 1 5 1,063,333.33 1,084,600.00 1,106,292.00 1,128,417.84 1,150,986.20 5,533,629.37 5,533,629.37 0.00 5,533,629.37 0.00 MMSR

4.1.4. Harmonizimi i legjislacionit shqiptar me 

legjislacionin ndërkombëtar dhe me acquis të BE-së 

për integrimin e perspektivës gjinore, në përputhje dhe 

me rekomandimet e dala nga monitorimi i zbatimit të 

LBGJ apo nga rekomandimet nga Komiteti i CEDAW, 

etj

Legjislacioni i përmirësuar në fushën 

e barazisë gjinore; perspektiva 

gjinore e reflektuar në legjislacionin e 

vendit në tërësi

2

Hartimi, rishikimi dhe 

përmiresimi i akteve për 

integrimin e perspektivës 

gjinore

Kosto për 

produkt 2 375,420.00           G 0 1 1 0 0 2 0.00 375,420.00 375,420.00 0.00 0.00 750,840.00 750,840.00 0.00 750,840.00 0.00 MMSR

Totali-Objektivi (4.1)
2,075,500.33 2,823,630.34 3,709,810.55 3,401,078.36 3,469,099.92 15,479,119.50 14,999,119.50 0.00 14,999,119.50 480,000.00

A.4.2.1. Përmirësimi i kapaciteteve  të rrjetit të 

nëpunësve gjinorë qendrorë (veçanërisht në 

përmirësimin e aftësive të tyre për adresimin në 

mënyrën e duhur të ndërhyrjeve për reduktimin e 

diskriminimit tek grupet vulnerabël që pësojnë 

diskriminim të shumëfishtë

Numri i trajnimeve dhe kualifikimeve 

të ofruara nga ASPA, për gamën e 

trajnimeve që do të fokusohet tek 

integrimi gjinor në politikëbërje dhe 

vendimmarrje, buxhetimi gjinor, BGJ, 

DHBGJ&DHF, M&E për integrim 

gjinor në proceset politikëbërëse, 

zbatuese, monitoruese dhe 

vleresuese, në përputhje me 

zbatimin e detyrimeve ligjore, 

modulet e unifikuara të përdorura; etj

234

Trainime dy ditore për NGJV 

(3 module në vit)

Kosto për 

person 234 5,000.00               C 18 54 54 54 54 234 90,000.00 270,000.00 270,000.00 270,000.00 270,000.00 1,170,000.00 1,170,000.00 0.00 1,170,000.00 0.00

ASPA; 

Ministritë

A.4.2.2. Emërimi i NGJQ me kohë të plotë (garantimi i 

qendrueshmërisë së rrjetit të NGJQ, përmes kalimit 

nga pika fokale në NBGJ sipas kërkesës së ligjit) 

Numri i NGJQ me kohë të plotë të 

emëruar në nivel qendror; 

përshkrimet e punës të përditësuara 

në përputhje me legjislacionin në 

fuqi; % e buxhetit e reflektuar në 

buxhetet e ministrive të linjës në 

mbështetje të qendrueshmërisë së 

këtij rrjeti; etj
18

Shpenzime për NGJQ me 

kohë të plotë (kosto vjetore 

korrektuar me % e kohës që 

dedikohet si NBGJ)

Kosto për 

një person 18 782,400.00           A 18 18 18 18 18 90 4,224,960.00 4,224,960.00 7,041,600.00 9,858,240.00 14,083,200.00 39,432,960.00 39,432,960.00 0.00 39,432,960.00 0.00 Ministritë

A.4.2.3. Përmirësimi i kapaciteteve të rrjetit të 

nëpunësve gjinorë të vetëqeverisjes vendore, 

(veçanërisht në përmirësimin e aftësive të tyre për 

adresimin në mënyrën e duhur të ndërhyrjeve për 

reduktimin e diskriminimit tek grupet vulnerabël që 

pësojnë diskriminim të shumëfishtë)

Numri i trajnimeve dhe kualifikimeve 

të ofruara nga ASPA, në përputhje 

me zbatimin e detyrimeve ligjore, 

modulet e unifikuara të përdorura; etj

61

Trainime dy ditore për NGJV 

(2 module në vit)

Kosto e 

modulit dhe 

Kosto 

trainimi për 

person 61 5,000.00               C 44 122 122 122 122 532 340,000.00 610,000.00 610,000.00 610,000.00 610,000.00 2,780,000.00 2,660,000.00 0.00 2,660,000.00 120,000.00 ASPA; NJVQV

A.4.2.4. Emërimi i NGJV me kohë të plotë në 61 

bashkitë e vendit, në përputhje me LBGJ

Numri i NGJV me kohë të plotë të 

emëruar në 61 bashkitë e vendit; 

përshkrimet e punës të përditësuara 

në përputhje me legjislacionin në 

fuqi; % e buxhetit e reflektuar në 

buxhetet e NJQV në mbështetje të 

qendrueshmërisë së këtij rrjeti; etj

61

Shpenzime për  NGJV në 

NJVQV (kosto vjetore 

korrektuar me % e kohës që 

dedikohet si NBGJ)

Kostot për 

një person 

në vit 61 786,600.00           A 44 61 61 61 61 288 10,383,120.00 19,193,040.00 23,991,300.00 33,587,820.00 47,982,600.00 135,137,880.00 135,137,880.00 0.00 135,137,880.00 0.00 NJQV

Totali-Objektivi (4.2)
15,038,080.00 24,298,000.00 31,912,900.00 44,326,060.00 62,945,800.00 178,520,840.00 178,400,840.00 0.00 178,400,840.00 120,000.00

Qëllimi strategjik 4: Fuqizimi i rolit koordinues dhe monitorues të Mekanizmit 

Kombëtar të Barazisë Gjinore

Objektivi 4.1: Garantimi i qëndrueshmërisë së Sektorit të Barazisë Gjinore të 

konsoliduar dhe eficent, në përputhje me rolin e tij koordinues e monitorues

Objektivi 4.2: Konsolidimi i rrjetit të Nëpunësve Gjinorë në nivel qendror e te 

veteqeverisjes vendore dhe garantimi i qendrueshmërisë së tyre 
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A.4.3.1. Zbatimi i VKM respektive për Buxhetimin Gjinor 

në të gjitha ministritë e vendit

Deklaratat e përmirësuara të planeve 

buxhetore të të gjitha ministrive të 

linjës; % e rritur e buxheteve që 

reflekton adresimin e barabartë të 

nevojave të të dyja gjinive dhe nxit 

fuqizimin e grave dhe vajzave; % e 

buxheteve në ministritë e linjës 

dedikuar zbatimit të kësaj strategjie, 

etj

5

Realizimi I BGJ në të gjitha 

Ministritë. Kosto për 

ekspertizë lokale dhe 

kontribute të stafit

Kosto për 

një vit 5 2,038,070.50        A/C 1 1 1 1 1 5 2,038,070.50 2,078,831.91 2,120,408.55 346,800.00 353,736.00 6,937,846.96 5,247,846.96 1,690,000.00 6,937,846.96 0.00 MF; Ministritë

A.4.3.2. Përmirësimi i kapaciteteve të adminsitratës 

publike vendore për të njohur dhe përdorur buxhetimin 

e përgjigjshëm gjinor si pjesë të procesit të përgatitjes 

së buxhetit të përvitshëm

Numri i punonjësve të trajnuar, numri 

i trajnimeve të realizuara me module 

të unifikuara e njohura nga ASPA, etj

360

Trajnime dy ditore për BPGJ. 

Shpenzimet për person me 

koston e ASPA

Kosto për 

person 360 5,000.00               C 120 120 120 0 0 360 600,000.00 600,000.00 600,000.00 0.00 0.00 1,800,000.00 1,800,000.00 0.00 1,800,000.00 0.00

ASPA; 

NJVQV

A.4.3.3. Përmirësimi i kapaciteteve profesionale të 

drejtuesve të mesëm dhe të lartë lidhur me integrimin 

gjinor në proçeset politikëbërëse, në kuadër të planeve 

vendore të zhvillimit.

Numri i punonjësve të trajnuar, numri 

i trajnimeve të realizuara me module 

të unifikuara e njohura nga ASPA, 

etj.

420

Trajnime dy ditore për 

integrimin gjinor. Shpenzimet 

për person me koston e ASPA

Kosto për 

përshtajen e 

modulit dhe 

kosto 

trajnimi për 

person 420 5,000.00               C 80 80 80 90 90 420 520,000.00 400,000.00 400,000.00 450,000.00 450,000.00 2,220,000.00 2,100,000.00 0.00 2,100,000.00 120,000.00

ASPA; 

NJVQV

A.4.3.4. Zbatimi i buxhetimit të përgjigjshëm gjinor në 

proçesin e përgatitjes së buxheteve të NJVQV

Vijat buxhetore të 

shtuara/përmirësuara bazuar në 

rezultatet e aplikimit të BPGJ
125 Dëgjesa publike për BPGJ

Kosto për 

një dëgjesë 125 149,500.00           A/D 10 20 25 30 40 125 1,495,000.00 3,049,800.00 3,812,250.00 4,574,700.00 6,099,600.00 19,031,350.00 19,031,350.00 0.00 19,031,350.00 0.00 NJVQV

Totali-Objektivi (4.3)
4,653,070.50 6,128,631.91 6,932,658.55 5,371,500.00 6,903,336.00 29,989,196.96 28,179,196.96 1,690,000.00 29,869,196.96 120,000.00

A.4.4.1. Studim kombëtar periodik për matjen e 

perceptimit të shoqërisë në lidhje me (pa) barazinë 

gjinore dhe rolin që luan në zhvillimin e një vendi

% e individëve që pajtohen se 

barazia gjinore është kusht i 

domosdoshëm në zhvillimin e një 

vendi 2

Realizimi i studimeve 

periodike

Kosto për 

produkt 2 1,474,500.00        D 0 1 0 0 1 2 0.00 1,503,990.00 0.00 0.00 1,592,460.00 3,096,450.00 0.00 0.00 0.00 3,096,450.00 MMSR

A.4.4.2. Koordinimi i fushatave dhe aktiviteteve 

ndërgjegjësuese që synojnë reduktimin e steriotipeve 

gjinore dhe praktikave diskriminuese për grupe të grave 

që pësojnë diskriminim të shumëfishtë (theksi mund të 

vihet edhe tek praktika të tilla si martesat e hershme, 

përzgjedhja e seksit të fëmijës para lindjes, etj)

Numri i fushatave apo aktiviteteve të 

koordinuara të realizuara cdo vit; % e 

buxhetit të dedikuar dhe shpenzuar 

nga buxheti i ministrive për realizimin 

e këtyre fushatave; Numri i 

institucioneve qendrore, vendore dhe 

OSHC-ve të përfshira në këto 

fushata; numri i mesazheve të 

përbashkëta të përdorura; numri i 

aktiviteteve të organizuara në kuadër 

të këtyre fushatave; numri i 

individëve të përfshirë, etj.

5

Koordinimi i fushatave dhe 

aktiviteteve ndërgjegjësuese 

nga disa Ministri

Kosto për 

një vit 5 185,637.60           D 1 1 1 1 1 5 185,637.60 189,350.35 193,137.36 197,000.11 200,940.11 966,065.53 966,065.53 0.00 966,065.53 0.00

MMSR; MSH; 

MAS; MK

A.4.4.3. Përditësimi i të dhënave që mundësojnë 

analizën (gjinore) të situatës dhe propozimin e masave 

që adresojnë pabarazitë e grupeve të ndryshme të 

grave

Rezultatet /raportet nga analiza 

gjinore mbarëkombëtare realizuar në 

lidhje me këto grupe; sistemi i 

konsoliduar dhe i përditësuar i të 

dhënave bazuar mbi këtë analizë 

gjinore; etj
5

Grumbullimi i të dhënave, 

studimeve, analizave dhe 

publikimi i të dhënave në 

faqen e MMSR

Kosto për 

një vit 5 324,865.80 D 1 1 1 1 1 5 324,865.80 331,363.12 337,990.38 344,750.19 351,645.19 1,690,614.67 1,690,614.67 0.00 1,690,614.67 0.00 MMSR

Totali-Objektivi (4.4)
510,503.40 2,024,703.47 531,127.74 541,750.29 2,145,045.30 5,753,130.20 2,656,680.20 0.00 2,656,680.20 3,096,450.00

TOTALI-QËLLIMI STRATEGJIK (4) 22,277,154.23 35,274,965.72 43,086,496.83 53,640,388.65 75,463,281.22 229,742,286.66 224,235,836.66 1,690,000.00 225,925,836.66 3,816,450.00

TOTALI (1+2+3+4) 333,530,186.13 673,515,214.18 867,997,319.26 940,858,225.14 1,034,353,733.60 3,850,254,678.32 2,414,739,834.16 2,791,600.00 2,417,531,434.16 1,432,723,244.16

Objektivi 4.3: Aplikimi i buxhetimit të përgjigjshëm gjinor si mjet i integrimit të 

perspektivës gjinore në të gjitha politikat e vendit, në zbatim të legjislacionit në 

fuqi

Objektivi 4.4. Ndërgjegjësimi i  shoqërisë për pranimin e barazisë gjinore si 

kusht i domosdoshëm për zhvillimin e vendit    
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SHTOJCA 4 : SHPENZIME TË DETAJUARA PËR AKTIVITETET 

Qëllimi strategjik 1: Fuqizimi ekonomik i grave dhe burrave  

Aktivitete Përshkrimi i zërave Njësia Sasia

Kosto për 

Njësi (ALL) Total Qeveria Donatorë

Institucione 

Përgjegjëse

A.1.1.1.  Ndërgjegjësimi i grave për të përfituar nga  

formimi profesional për gratë punë kërkuese të 

papuna të regjistruara, të cilat i përfitojne falas këto 

kurse

Shpenzime vjetore të 

Administratës SHKP për 

informim, këshillim shumë fikse 1 15,406,792.00 15,406,792.00 0.00 0.00 MMSR

Totali (1.1.1) 15,406,792.00 0.00 0.00

Aktivitete Përshkrimi i zërave Njësia Sasia

Kosto për 

Njësi (ALL) Total Qeveria Donatorë

Institucione 

Përgjegjëse

A.1.1.2 Hartimi i legjislacionit mbi fleksibilitetin e orarit 

të punësimit për gratë

Shpenzime (page&sigurime) 

për hartimin dhe miratimin e 

aktit ligjor dite pune 210 3,363.00 706,230.00 706,230.00 0.00 MMSR

Shpenzime të tjera operative 

(15%) 105,934.50 105,934.50 0.00

Totali (1.1.2) 812,164.50 812,164.50 0.00

Aktivitete Përshkrimi i zërave Njësia Sasia

Kosto për 

Njësi (ALL) Total Qeveria Donatorë

Institucione 

Përgjegjëse

1.1.3. Organizimi i aktiviteteve për  informimin të e 

grave dhe vajzave mbi shërbimet që ofrohen nga 

zyrat e punësimit në lidhje me programet e nxitjes së 

punësimit dhe të formimit professional si dhe orientim 

dhe keshillim per pune dhe profesion

Shpenzime për aktivitete 

informimi (8% e shpenzimeve 

operative të SHKP) shumë fikse 1 3,168,000.00 3,168,000.00 0.00 0.00 MMSR

Totali (1.1.3) 3,168,000.00 0.00 0.00

Aktivitete Përshkrimi i zërave Njësia Sasia

Kosto për 

Njësi (ALL) Total Qeveria Donatorë

Institucione 

Përgjegjëse

A.1.1.4. Hartimi i programeve për uljen e pabarazive 

gjinore në sektorët ekonomik të ICT dhe Turizmit

Fonde grant për sipërmarrjet 

ICT dhe Turizimit të drejtuara 

nga gratë shumë fikse 1 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 MZHETTS

Shpenzime të tjera operative 

(8%) 80,000.00 80,000.00 80,000.00 0.00

Totali (1.1.4) 1,080,000.00 1,080,000.00 1,080,000.00 0.00

Objektivi 1.1: Rritja e pjesëmarrjes së grave në tregun e punës dhe reduktimi i hendekut gjinor   
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Aktivitete Përshkrimi i zërave Njësia Sasia

Kosto për 

Njësi (ALL) Total Qeveria Donatorë

Institucione 

Përgjegjëse

A.1.1.5. Trajnimi për specialistet  e Zyrave e 

Punësimit për përmirësimin e shërbimeve të 

specializuara të punësimit

Shpenzime trajnimi për stafin e 

ZP në një vit shumë fikse 1 217,178.00 217,178.00 0.00 0.00 MMSR

Totali (1.1.5) 217,178.00 217,178.00 0.00 0.00

Aktivitete Përshkrimi i zërave Njësia Sasia

Kosto për 

Njësi (ALL) Total Qeveria Donatorë

Institucione 

Përgjegjëse

A.1.1.6.Përpilimi i  dokument me qasje gjinore të 

barabartë ku pasqyrohet qëndrimi i sindikatave për 

ekonominë informale brenda 2017

Studim I realizuar me 

mb`shtetjen e ILOS studim 1 4,600,000.00 4,600,000.00 0.00 0.00 MMSR

Total (1.1.6) 4,600,000.00 0.00 0.00

Aktivitete Përshkrimi i zërave Njësia Sasia

Kosto për 

Njësi (ALL) Total Qeveria Donatorë

Institucione 

Përgjegjëse

A.1.1.7. Ndërgjegjësimi për të drejtat dhe 

përgjegjësitë e punëdhënësve dhe punëmarrësve Spot televiziv shumë fikse 1 70,000.00 70,000.00 70,000.00 0.00 MMSR

Transmetim Spoti ditë 20 20,000.00 400,000.00 400,000.00 0.00

Postera copë 1200 80 96,000.00 96,000.00 0.00

Fletëpalosje copë 3000 20 60,000.00 60,000.00 0.00

Takime rajonale shumë fikse 12 30,000.00 360,000.00 360,000.00 0.00

Shpenzime udhëtimi

për vajtje 

ardhje 12 15,000.00 180,000.00 180,000.00 0.00

Totali (1.1.7) 1,166,000.00 1,166,000.00 0.00  
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Aktivitete Përshkrimi i zërave Njësia Sasia

Kosto për 

Njësi (ALL) Total Qeveria Donatorë

Institucione 

Përgjegjëse

A.1.1.8. Fushata ndërgjegjësues dhe informuese për 

gratë e reja mbi mundësitë e punësimit , ndërmarrjeve 

sociale  Spot televiziv shumë fikse 1 70,000.00 70,000.00 70,000.00 0.00 MMSR

Transmetim Spoti ditë 20 20,000.00 400,000.00 400,000.00 0.00

Postera copë 1200 80 96,000.00 96,000.00 0.00

Fletëpalosje copë 3000 20 60,000.00 60,000.00 0.00

Takime rajonale shumë fikse 6 30,000.00 180,000.00 180,000.00 0.00

Shpenzime udhëtimi

për vajtje 

ardhje 6 15,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00

Totali (1.1.8) 896,000.00 896,000.00 0.00

Aktivitete Përshkrimi i zërave Njësia Sasia

Kosto për 

Njësi (ALL) Total Qeveria Donatorë

Institucione 

Përgjegjëse
A.1.1.9. Përllogaritja e hendekut gjinor në pagë sipas  

Anketës Stukturore të Pagesave (Earning Structure 

Survey) rekomanduar nga EUROSTAT Kosto e plotë e studimit shumë fikse 1 7,626,000.00 7,626,000.00 0.00 0.00

MMSR; 

INSTAT

Totali (1.1.9) 7,626,000.00 0.00 0.00

Aktivitete Përshkrimi i zërave Njësia Sasia

Kosto për 

Njësi (ALL) Total Qeveria Donatorë

Institucione 

Përgjegjëse

A.1.1.10. Përmirësimi i treguesve të SHKP në 

këndvështrimin gjinor

Kosto vjetore për zbatimin e 

aktiviteteteve sipas Strategjisë 

së Punësimit shuma Totalie 1 5,067,500.00 5,067,500.00 5,067,500.00 0.00 SHKP

Totali (1.1.10) 5,067,500.00 5,067,500.00 0.00

Aktivitete Përshkrimi i zërave Njësia Sasia

Kosto për 

Njësi (ALL) Total Qeveria Donatorë

Institucione 

Përgjegjëse

A.1.1.11. Vlerësim i zbatimit të Planit Kombëtar të 

veprimit për gratë sipërmarrëse 2014-2020 

Raport vlerësimi (Ekspert 

lokal) ditë pune 15 18,000.00 270,000.00 0.00 0.00 MMSR

Raport vlerësimi final(Ekspert 

lokal) ditë pune 25 18,000.00 450,000.00 0.00 0.00

Publikimi raportit final (editim, 

shtypshkrim) copë 500 500.00 250,000.00 0.00 0.00

Totali (1.1.11) 970,000.00 0.00 0.00

Aktivitete Përshkrimi i zërave Njësia Sasia

Kosto për 

Njësi (ALL) Total Qeveria Donatorë

Institucione 

Përgjegjëse

A.1.1.12. Vlerësim i zbatimit të strategjisë së 

Punësimit dhe aftësive 2014-2020 sipas prespektivës 

gjinore

Raport vlerësimi (Ekspert 

lokal) ditë pune 20 18,000.00 360,000.00 0.00 0.00 MMSR

Raport vlerësimi final(Ekspert 

lokal) ditë pune 25 18,000.00 450,000.00 0.00 0.00

Publikimi raportit final (editim, 

shtypshkrim) copë 500.00 500.00 250,000.00 0.00 0.00

Totali (1.1.12) 1,060,000.00 0.00 0.00  
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Aktivitete Përshkrimi i zërave Njësia Sasia

Kosto për 

Njësi (ALL) Total Qeveria Donatorë

Institucione 

Përgjegjëse

A.1.2.1. Studimi mbi problematikën e grave jashtë 

forcave të punës dhe nevojat e tyre për rritjen e 

aksesit në shërbimet sociale (cerdhe, kopshte)

Hartimi i pyetësorit Ditë pune 2 15,000.00 30,000.00 0.00 0.00 MMSR

Mbledhja e të dhënave në terre pyetësor 1000 500.00 500,000.00 0.00 0.00

Mbledhja e të dhënave 

dytësore

Ditë pune 6 15,000.00 90,000.00 0.00 0.00

Hedhja dhe përpunimi i të 

dhënave

ditë pune 15 8,000.00 120,000.00 0.00 0.00

Hulumtim literature Ditë pune 10 15,000.00 150,000.00 0.00 0.00

Shkrimi i raportit Ditë pune 20 15,000.00 300,000.00 0.00 0.00

Organizimi i aktiviteteve me 

median për lancimin dhe 

diskutimin e raportit

Takime 1 35,000.00 35,000.00 0.00 0.00

Printimi i raportit cope 500 350.00 175,000.00 0.00 0.00

Kosto operative (25%) 306,250.00 0.00 0.00

Totali (1.2.1) 1,706,250.00 0.00 0.00

Aktivitete Përshkrimi i zërave Njësia Sasia

Kosto për 

Njësi (ALL) Total Qeveria Donatorë

Institucione 

Përgjegjëse

A.1.2.2. Anketa e Përdorimi të Kohës

Kosto e anketës (pa ekspertizë 

të huaj) me të dhënat e 2011 shuma totale 1 15,191,160.00 15,191,160.00 15,191,160.00 0.00 INSTAT

Totali (1.2.2) 15,191,160.00 15,191,160.00 0.00

Aktivitete Përshkrimi i zërave Njësia Sasia

Kosto për 

Njësi (ALL) Total Qeveria Donatorë

Institucione 

Përgjegjëse

A.1.2.3. Organizimi i fushatave sensibilizuese për të 

promovuar përkujdesjen e babait për fëmijët dhe lejen 

e lindjes prinderore Spot televiziv shumë fikse 1 70,000.00 70,000.00 0.00 0.00 MMSR

Transmetim Spoti ditë 25 20,000.00 500,000.00 0.00 0.00

Postera copë 1200 80 96,000.00 0.00 0.00

Fletëpalosje copë 3000 20 60,000.00 0.00 0.00

Takime rajonale shumë fikse 12 30,000.00 360,000.00 0.00 0.00

Shpenzime udhëtimi

për vajtje 

ardhje 12 15,000.00 180,000.00 0.00 0.00

Totali (1.2.3) 1,266,000.00 0.00 0.00

Objektivi 1.2: Reduktimi i punës së papaguar të grave në familje duke rritur aksesin dhe cilësinë tek shërbimet sociale
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Aktivitete Përshkrimi i zërave Njësia Sasia

Kosto për 

Njësi (ALL) Total Qeveria Donatorë

Institucione 

Përgjegjëse
A.1.2.4.Marrja e masave nga vetëqeverisja  vendore 

për rritjen e numrit te cerdheve, sipas një studimi që 

do të përcaktonte numrin e cerdheve dhe kopshteve 

sipas zonave ku këto institucione përkujdesi do të 

nevojiteshin me shumë Ndërtim i cerdheve të reja godinë 1 25,000,000 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00 NJVQV

Totali (1.2.4) 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00

Aktivitete Përshkrimi i zërave Njësia Sasia

Kosto për 

Njësi (ALL) Total Qeveria Donatorë

Institucione 

Përgjegjëse

A.1.2.5. Marrja e masave nga Vetëqeverisja Vendore 

për rritjen e cilësisë së shërbimit për cerdhet dhe 

kopshtet

Investime për përmirësimin e 

kushteve në cerdhe shumë fikse 61 200,000.00 12,200,000.00 12,200,000.00 0.00 NJVQV

Totali (1.2.5) 12,200,000.00 12,200,000.00 0.00

Aktivitete Përshkrimi i zërave Njësia Sasia

Kosto për 

Njësi (ALL) Total Qeveria Donatorë

Institucione 

Përgjegjëse

A.1.2.6.Ndryshimi i kritereve dhe përmirësimi i tyre 

për të regjistruar fëmijët në kopshte dhe cerdhe me 

prindër të papunë/mama të papuna bazuar në një 

studim vlërësimi nevojash , nëna me aftësi të 

kufizuara 

Hartimi I kritereve të reja që 

favorizojnë familjet e varfëra ditë pune 10 3,363.00 33,630.00 33,630.00 0.00 NJVQV

Totali (1.2.6) 33,630.00 33,630.00 0.00

Aktivitete Përshkrimi i zërave Njësia Sasia

Kosto për 

Njësi (ALL) Total Qeveria Donatorë

Institucione 

Përgjegjëse

A.1.2.7. Marrja e masave për ofrimin e shërbimeve 

sociale në qëndra komunitare nga pushteti vendor për 

moshën e tretë

Ngritja e qendrave të reja për 

shërbime sociale për moshën 

e tretë

kosto totale 

për 

funksionimin e 

qendrës 1 8,500,000.00 8,500,000.00 0.00 0.00 NJVQV

Totali (1.2.7) 8,500,000.00 0.00 0.00

Aktivitete Përshkrimi i zërave Njësia Sasia

Kosto për 

Njësi (ALL) Total Qeveria Donatorë

Institucione 

Përgjegjëse

A.1.2.8. Marrja e masave për ofrimin e shërbimeve 

sociale për fëmijët me aftësi të kufizuara, për gratë e 

vajzat me aftësi të kufizuara, për nënat me aftësi të 

kufizuara

Fondi i alokuar nga NJVQV 

për shërbime sociale për 

fëmijët

buxheti 

mesatar vjetor 

për 1 njësi 1 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 NJVQV

Totali (1.2.8) 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00  
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Aktivitete Përshkrimi i zërave Njësia Sasia

Kosto për 

Njësi (ALL) Total Qeveria Donatorë

Institucione 

Përgjegjëse

A.1.2.9. Monitorimi i shërbimeve të ofruara nga 

pushteti vendor Hartimi i formateve ditë pune 10 15,000.00 150,000.00 0.00 0.00

NJVQV, 

MMSR

Grumbullimi i të dhënave ditë pune 61 5,000.00 305,000.00 0.00 0.00

Përpunimi i të dhënave ditë pune 10 7,000.00 70,000.00 0.00 0.00

Hartimi I raportit të monitorimit ditë pune 10 15,000.00 150,000.00 0.00 0.00

Kosto operative (15%) 101,250.00 0.00 0.00

Totali (1.2.9) 776,250.00 0.00 0.00

Aktivitete Përshkrimi i zërave Njësia Sasia

Kosto për 

Njësia (ALL) Total Qeveria Donatorë

Institucione 

Përgjegjëse

A.1.3.1. Programe nxitëse për uljen e punës së 

paguar në sektorin bujqësor për gratë Inicimi i programeve të reja projekt 1 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 0.00 MMSR/SHKP

Totali (1.3.1) 100,000,000.00 0.00 0.00

Aktivitete Përshkrimi i zërave Njësia Sasia

Kosto për 

Njësia (ALL) Total Qeveria Donatorë

Institucione 

Përgjegjëse

A.1.3.2. Programe nxitëse për të diversifikuar 

punësimin e grave në zonat rurale Inicimi i programeve të reja projekt 1 80,000,000 80,000,000.00 0.00 0.00 MMSR/SHKP

Totali (1.3.2) 80,000,000.00 0.00 0.00

Aktivitete Përshkrimi i zërave Njësia Sasia

Kosto për 

Njësi (ALL) Total Qeveria Donatorë

Institucione 

Përgjegjëse

A.1.3.3. Organizimi i fushatave mediatike  për të 

stimuluar punësimin formal në sektorin bujqësor 

Moderator emisioni (3 

emisione televizive)

ditë pune 3 20,000 60,000

0.00 0.00 MMSR

Kohë televizive orë 4.5 100,000 450,000 0.00 0.00 SHPK

Spot televiziv shumë fikse 1 70,000 70,000 0.00 0.00

Transmetim Spoti ditë 20 20,000 400,000 0.00 0.00

Postera copë 2000 100 200,000 0.00 0.00

Fletepalosje copë 20000 20 400,000 0.00 0.00

Takime në nivel rajonal shumë fikse 6 50,000 300,000 0.00 0.00

Shpenzime udhëtimi vajtje/ardhje 6 15,000 90,000 0.00 0.00

Totali (1.3.3) 1,970,000.00 0.00 0.00

Objektivi 1.3: Fuqizimi ekonomik i grave në zonat rurale  
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Aktivitete Përshkrimi i zërave Njësia Sasia

Kosto për 

Njësi (ALL) Total Qeveria Donatorë

Institucione 

Përgjegjëse

A.1.3.4. Organizimi i ditëve informuese për gratë 

pjese e kooperativave apo fermave për rritjen e 

cilësisë së prodhukteve të tyre 

Fushata informimi në nivel 

ferme dhe kooperative kosto për takim 1 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 MBZHUAU

Totali (1.3.4) 10,000.00 0.00 0.00

Aktivitete Përshkrimi i zërave Njësia Sasia

Kosto për 

Njësi (ALL) Total Qeveria Donatorë

Institucione 

Përgjegjëse

A.1.3.5. Fushata sensibilizuese për ndarjen e 

informacionit mbi programet mbështetëse me fonde 

publike apo burime të tjera financiare për gratë 

fermere. 

Aktivitete informuese për 

publikun VKM Nr. 91, datë 

10.2.2016 shumë fikse 1 35,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00 0.00 AZHBR

Totali (1.3.5) 35,000,000.00 35,000,000.00 0.00

Aktivitete Përshkrimi i zërave Njësia Sasia

Kosto për 

Njësi (ALL) Total Qeveria Donatorë

Institucione 

Përgjegjëse

A.1.3.6. . Mbështetja për ngritjen e grupeve 

prodhuese, shoqatave dhe Shoqërive të 

Bashkëpunimit Bujqësor (kooperative) vetëm me gra Grante për fuqizimin e 

organizatave shumë fikse 1.00 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 MBZHUAU

Totali (1.3.6) 500,000.00 0.00 0.00

Aktivitete Përshkrimi i zërave Njësia Sasia

Kosto për 

Njësi (ALL) Total Qeveria Donatorë

Institucione 

Përgjegjëse

A.1.3.7. Rritja e formalizimit të grave që punojnë në 

sektorin bujqësor, nëpërmjet fushatave sensibilizuese Fushat ndërgjegjësuese (shih 

1.2.3( fushatë 1 1,266,000.00 1,266,000.00 0.00 0.00 ISHP

Totali (1.3.7) 1,266,000.00 1,266,000.00 0.00 0.00

Aktivitete Përshkrimi i zërave Njësia Sasia

Kosto për 

Njësi (ALL) Total Qeveria Donatorë

Institucione 

Përgjegjëse

A.1.3.8. Përmirësimi i legjislacionit mbi pronësinë e 

tokës bujqësore duke garantuar bashkëpronësinë e 

grave dhe vajzave

Rishikim i akteve ligjore (kosto 

sipas PBA) akt ligjor 1 473,450.00 473,450.00 0.00 0.00 MD

Totali (1.3.8) 473,450.00 0.00 0.00

Aktivitete Përshkrimi i zërave Njësia Sasia

Kosto për 

Njësi (ALL) Total Qeveria Donatorë

Institucione 

Përgjegjëse

A.1.3.9. Ofrimi i trainimit të stafeve të zyrave lokale të 

ZRPP për garantimin e regjistrimit të bashkëpronësisë 

së grave dhe vajzave Pregatitja e modulit ditë pune 12 15,000.00 180,000.00 0.00 0.00 MMSR/MD

Fee trajneri (2 trajnerë x 1.5 

Ditë pune)

pagesë për 

ditë pune
3 15,000.00 45,000.00 0.00 0.00

Pushim kafe persona 22 250.00 5,500.00 0.00 0.00

Materiale trajnimi persona 20 350.00 7,000.00 0.00 0.00

Totali (1.3.9) 237,500.00 0.00 0.00  
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Aktivitete Përshkrimi i zërave Njësia Sasia

Kosto për 

Njësi (ALL) Total Qeveria Donatorë

Institucione 

Përgjegjëse

A.1.3.10. Ofrimi i trajnimeve për noterët në të gjitha 

bashkitë e vendit, me një fokus të vecantë tek ato që 

shërbëjnë për zonat rurale. Trajnimet të fokusuara për 

regjimet martesore, regjimet e bashkëjetesës, 

trashëgimitë dhe të drejtat pronësore

Pregatitja e modulit ditë pune 12 15,000.00 180,000.00 0.00 0.00

Dhoma e 

Noterëve

Fee trajneri (1 trajnerë x 1.5 

Ditë pune)

pagesë për 

ditë pune
1.5 15,000.00 22,500.00 0.00 0.00

Pushim kafe persona 16 250.00 4,000.00 0.00 0.00

Materiale trajnimi persona 15 250.00 3,750.00 0.00 0.00

Qera salle ditë 1 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00

Totali (1.3.10) 225,250.00 0.00 0.00

Aktivitete Përshkrimi i zërave Njësia Sasia

Kosto për 

Njësi (ALL) Total Qeveria Donatorë

Institucione 

Përgjegjëse

A.1.3.11. Marrja e masave për rritjen e aksesit të 

grave dhe vajzave në shërbimin shëndetësor primar Numër vizitash në shërbimin 

parësor dhe kryerja e check up persona 10000 1,845.00 18,450,000.00 18,450,000.00 0.00 MSH

Totali (1.3.11) 18,450,000.00 18,450,000.00 0.00

Aktivitete Përshkrimi i zërave Njësia Sasia

Kosto për 

Njësi (ALL) Total Qeveria Donatorë

Institucione 

Përgjegjëse

A.1.3.12. Vendosja dhe organizimi i shërbimit 

mjekësor primar (duke  formuar një grup specialistësh 

për mbulimin e një zone të caktuar rurale Numër vizitash të realizuara në 

zonën rurale nga specialistët persona 15000 1,450.00 21,750,000.00 21,750,000.00 0.00 MSH

Totali (1.3.12) 21,750,000.00 21,750,000.00 0.00

Aktivitete Përshkrimi i zërave Njësia Sasia

Kosto për 

Njësi (ALL) Total Qeveria Donatorë

Institucione 

Përgjegjëse

A.1.3.13. Vendosja dhe organizimi i transportit falas 

për banorët e zonave rurale për të bërë check-up 

Hartimi I VKM dhe llogaritja e 

shpenzimeve që nevojiten. ditë punë 44 3,363.00 147,972.00 147,972.00 0.00 MSH, NJVQV

Totali (1.3.13) 147,972.00 147,972.00 0.00

Aktivitete Përshkrimi i zërave Njësia Sasia

Kosto për 

Njësia (ALL) Total Qeveria Donatorë

Institucione 

Përgjegjëse

A.1.3.14. Ofrimi i cerdheve dhe kopshteve në zonat 

rurale

Ndërtimi i cerdheve dhe 

kopshteve të reja ndërtese 1 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00 NJVQV

Totali (1.3.14) 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00

Aktivitete Përshkrimi i zërave Njësia Sasia

Kosto për 

Njësi (ALL) Total Qeveria Donatorë

Institucione 

Përgjegjëse

A.1.3.15. Rritja e numrit të vajzave në shkollat 

profesionale bujqësore nëpërmjet fushatave 

sensibilizuese

Fushat ndërgjegjësuese (shih 

1.2.3( fushatë 1 1,266,000.00 1,266,000.00 0.00 0.00 MMSR

Totali (1.3.15) 1,266,000.00 0.00 0.00  
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Aktivitete Përshkrimi i zërave Njësia Sasia

Kosto për 

Njësi (ALL) Total Qeveria Donatorë

Institucione 

Përgjegjëse

A.1.3.16. Organizimi i panaireve fokusuar në 

produktet e prodhuara nga gratë në sektorin bujqësor 

nga Vetëqeverisja Vendore dhe Ministria e Bujqesise

Mbulimi i shpenzimeve per 

organizimin e aktiviteteve 

promovuese brenda dhe jashte 

Shqiperise (sipas PBA)
panair 1 1,583,330.00 1,583,330.00 1,583,330.00 0.00

MBZHRAU;M

MSR

Totali (1.3.16) 1,583,330.00 1,583,330.00 0.00

Aktivitete Përshkrimi i zërave Njësia Sasia

Kosto për 

Njësi (ALL) Total Qeveria Donatorë

Institucione 

Përgjegjëse

A.1.3.17. Ofrimi i trajnimeve për  stafet e 

extensionisteve në nivel vendor dhe për të garantuar 

përfshirjen e grave dhe vajzave tek keto programme Fermerë të kontaktuar dhe 

ofruar shërbime ekstensioni persona 13600 770 10472000 10472000 0 MBZHRAU

Totali (1.3.17) 10,472,000.00 10,472,000.00 0.00

Aktivitete Përshkrimi i zërave Njësia Sasia

Kosto për 

Njësi (ALL) Total Qeveria Donatorë

Institucione 

Përgjegjëse

A.1.3.18. Monitorimi i zbatimit te programit te 

suvencioneve dhe shërbimeve të extensionit sipas 

kendveshtrimit gjinore hartimi I raportit ditë pune 30 3,363.00 100,890.00 100,890.00 0.00 MBZHRAU

Kosto operative (15%) 15,133.50 15,133.50 0.00

Totali (1.3.18) 116,023.50 116,023.50 0.00

Aktivitete Përshkrimi i zërave Njësia Sasia

Kosto për 

Njësi (ALL) Total Qeveria Donatorë

Institucione 

Përgjegjëse

A.1.3.19. Monitorim/vlerësim i strategjisë të zhvillimit 

rural nga prespektiva gjinore për të identifikuar 

impaktin në jeten e grave rurale Ekspert lokal ditë pune 30 15,000.00 450,000.00 0.00 0.00

Totali (1.3.19) 450,000.00 0.00 0.00

Aktivitete Përshkrimi i zërave Njësia Sasia

Kosto për 

Njësi (ALL) Total Qeveria Donatorë

Institucione 

Përgjegjëse

A.1.4.1. Studimi i varfërisë në Shqipëri në nivel 

individual sipas gjinisë me të dhënat e anketës 

kombëtare SILC

Realizimi i Anketes me 

standartet e INSTAT

kosto për 

anketë 1 58,700,000.00 58,700,000.00 58,700,000.00 0.00 INSTAT

Totali (1.4.1) 58,700,000.00 58,700,000.00 0.00

Aktivitete Përshkrimi i zërave Njësia Sasia

Kosto për 

Njësi (ALL) Total Qeveria Donatorë

Institucione 

Përgjegjëse

A.1.4.2. Hartimi i plani veprimi për gratë në varfëri 

duke u lidhur me gjithë shërbimet sociale që ofrohen 

në njësitë e vetëqeverisjes vendore MMSR

Ekspert lokal ditë pune 25 15,000.00 375,000.00 0.00 0.00 NJVQV

Kosto operative (10%) 37,500.00 0.00 0.00

Totali (1.4.2) 412,500.00 0.00 0.00

Objektivi 1.4: Reduktimi i varfërisë së grave dhe vajzave
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Qëllimi strategjik 2: Garantimi i pjesëmarrjes të barabartë të grave në vendim-marrjen politike e publike

Aktivitete Përshkrimi i zërave Njësia Sasia
Kosto për 

Njësi (ALL)
Totali Qeveria Donatorë

Institucione 

Përgjegjëse

A.2.1.1. Promovimi dhe mbështetja për ndryshimin e 

kodit elektoral për zgjedhjet parlamentare 2017 për 

vendosjen e kuotës 50% në listat për kandidatë/te 

deputet/e

Moderator (3 tavolina x 1 ditë) ditë pune 3 19,000 57,000

0.00 0.00

Kuvendi; 

Aleanca e 

Grave 

Deputete

(Organizimi I tre tavolinave-partitë politike, shoqëri 

civile, donatorë dhe aktorë të tjerë

Qera salle (1/2dite) ditë pune 3 25,000 75,000
0.00 0.00

Kafe uji persona 120 350 42,000 0.00 0.00

Materiale persona 120 200 24,000 0.00 0.00

Hartimi i një raporti për Kuvendin ditë pune 10 15,000 150,000 0.00 0.00

Total (2.1.1) 348,000          0.00 0.00

Aktivitete Përshkrimi i zërave Njësia Sasia
Kosto për 

Njësi (ALL)
Totali Qeveria Donatorë

Institucione 

Përgjegjëse

A.2.1.2. Përmirësime ligjore për të stimuluar një kuotë 

me të paktën  40%  gra në bordet e drejtoreve - që 

menaxhojnë dhe supervizojnë ente dhe institucione 

publike    

Evidentimi i situatës në të gjitha 

bordet dhe Këshillat Mbikëqyrës që 

varen nga Kuvendi; Rishikimi i 

ligjeve/akteve për emërimin e 

antarëve të Bordeve

ditë pune 20 3,363.00 67,260.00 67,260.00 0.00 Kuvendi

Kosto operative (10%) 6,726.00 6,726.00 0.00

Totali (2.1.2) 73,986.00 73,986.00 0.00

Aktivitete Përshkrimi i zërave Njësia Sasia
Kosto për 

Njësi (ALL)
Totali Qeveria Donatorë

Institucione 

Përgjegjëse

A.2.1.3. Iniciativa për të përmirësuar 

legjislacionin që të sigurojë minimumi me 40%  

gra në të gjitha bordet këshillimore dhe organet e 

zgjedhura, një përfaqësim  dinjitoz të 

parashikohet për përfaqësuese nga grupet 

vulnerabël (PAK, rome, etj)

Evidentimi i situatës në të gjitha 

bordet e enteve dhe institucioneve 

publike; Rishikimi i VKM për emërimin 

e antarëve të Bordeve

ditë pune 70 3,363.00 235,410.00 235,410.00 0.00 KM; Ministritë

Kosto operative (10%) 23,541.00 23,541.00 0.00

Totali (2.1.3) 258,951.00 258,951.00 0.00

Aktivitete Përshkrimi i zërave Njësia Sasia
Kosto për 

Njësi (ALL)
Totali Qeveria Donatorë

Institucione 

Përgjegjëse

A.2.1.4. Iniciativa për të siguruar  të gra në të gjithë 

kabinetet e ministrive për këshillimet, ekspertizat në të 

gjitha proceseve vendimarrjes.

0.00 0.00 0.00 Ministrat

Totali (2.1.4) 0.00 0.00 0.00

Objektivi 2.1: Rritja e vendim-marrjes në proceset publike të grave në nivel vendimarrës
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Aktivitete Përshkrimi i zërave Njësia Sasia
Kosto për 

Njësi (ALL)
Totali Qeveria Donatorë

Institucione 

Përgjegjëse

A.2.1.5. Trainime për drejtuesit/set e mesëm dhe të lartë 

për integrimin gjinor në proceset politikëbërëse, planifikuese 

dhe monitoruese në nivelin qëndror 

Hartimi i modulit dhe manualit të 

trajnimit
ditë pune 15 15,000.00 225,000.00 0.00 0.00

Qera salle (2 ditë x 2 trajnime) ditë 4 25,000.00 100,000.00 0.00 0.00

Pagesa e trainerëve (2 trainere x 2 

ditë pune x 2trainime)
fee ditore 8 15,000.00 120,000.00 0.00 0.00

Pushim kafe (4 pushim kafe) persona 84 300.00 25,200.00 0.00 0.00

Materiale trainimi persona 40 300.00 12,000.00 0.00 0.00

Drekë pune persona 84 2,500.00 210,000.00 0.00 0.00

Totali (2.1.5) 692,200.00 0.00 0.00

Aktivitete Përshkrimi i zërave Njësia Sasia
Kosto për 

Njësi (ALL)
Totali Qeveria Donatorë

Institucione 

Përgjegjëse

A.2.1.6. Mbledhja dhe promovimi i praktikave të mira 

brenda partive politike që promovojnë barazinë gjinore  

(organizimi i forumeve, propozimeve politike, dhe 

trainimeve për ngritjen e kapaciteteve të grave në politikë) Moderator ditë pune 2 19,000 38,000 0.00 38,000 Partite Politike

Qera salle (1 tavolina*1/2dite) ditë 1 25,000 25,000 0.00 25,000

Kafe uji persona 60 280 16,800 0.00 16,800

Materiale persona 60 200 12,000 0.00 12,000

Totali (2.1.6) 91,800.00 0.00 91,800.00

Aktivitete Përshkrimi i zërave Njësia Sasia
Kosto për 

Njësi (ALL)
Totali Qeveria Donatorë

Institucione 

Përgjegjëse

A.2.1.7. Nisma ligjore që detyron partitë politike të bëjnë 

transparente para publikut programet e tyre gjashtë muaj 

para zgjedhjeve kombëtare Ligji “Për Partitë Politike” në 

lidhje me barazinë gjinore

Inicimi i nismës ligjore (Pagesa ekspertesh)shumë fikse 1 1,000,000 1,000,000.00 0.00 0.00
Partitë 

Politike

Totali (2.1.7) 1,000,000.00 0.00 0.00

Aktivitete Përshkrimi i zërave Njësia Sasia
Kosto për 

Njësi (ALL)
Totali Qeveria Donatorë

Institucione 

Përgjegjëse

A.2.1.8. Të punohet me Forumet e Grave brenda partive 

politike që të  kenë aftësi drejtuese dhe lobuese për 

barazinë gjinore brenda jetës politike të partise dhe gjatë 

zgjedhjeve qendrore dhe vendore

Hartimi i modulit dhe manualit të 

trajnimit
ditë pune 15 15,000.00 225,000.00 0.00 0.00

Partitë 

Politike

Qera salle (1 ditë x 2 trajnime) ditë 2 25,000.00 50,000.00 0.00 0.00

Pagesa e trainerëve (2 trainere x 1 

ditë pune x 2trainime)
fee ditore 4 15,000.00 60,000.00 0.00 0.00

Pushim kafe (2 pushim kafe) persona 42 300.00 12,600.00 0.00 0.00

Materiale trainimi persona 40 300.00 12,000.00 0.00 0.00

Drekë pune persona 42 2,500.00 105,000.00 0.00 0.00

Totali (2.1.8) 464,600.00 0.00 0.00  
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Aktivitete Përshkrimi i zërave Njësia Sasia
Kosto për 

Njësi (ALL)
Totali Qeveria Donatorë

Institucione 

Përgjegjëse
A.2.2.1. Mbështetje dhe ngritje kapacitetesh për 

gratë këshillëtare në këshillat bashkiak

Hartimi i modulit dhe manualit të 

trajnimit
ditë pune 12 15,000.00 180,000.00 0.00 0.00

Qera salle (1 ditë x 2 trajnime) ditë 2 25,000.00 50,000.00 0.00 0.00

Pagesa e trainerëve (2 trainere x 1 

ditë pune x 2 trainime)
fee ditore 4 15,000.00 60,000.00 0.00 0.00

Pushim kafe (2 pushim kafe) persona 42 300.00 12,600.00 0.00 0.00

Materiale trainimi persona 40 300.00 12,000.00 0.00 0.00

Drekë pune persona 42 2,500.00 105,000.00 0.00 0.00

Totali (2.2.1) 419,600.00 0.00 0.00

Aktivitete Përshkrimi i zërave Njësia Sasia
Kosto për 

Njësi (ALL)
Totali Qeveria Donatorë

Institucione 

Përgjegjëse
A.2.2.2. Studimi krahasues për rolin e grave 

këshilltare në politikat dhe vendimmarrjen 

vendore

Replikimi i studimit të UNDP 

(buxheti njëjtë) studim 1 1,118,000.00 1,118,000.00 0.00 0.00

Donatorët/M

MSR

Totali (2.2.2) 1,118,000.00 0.00 0.00

Aktivitete Përshkrimi i zërave Njësia Sasia
Kosto për 

Njësi (ALL)
Totali Qeveria Donatorë

Institucione 

Përgjegjëse
A.2.2.3. Nxitja e grave këshillëtare në nivel 

vendor për të formuar aleancën e grave 

këshillëtare në nivel vendor

Inicimi I nismes. Mbeshtetje per 

organizimin e akteviteteve

Sek. I 

Keshillave 

Bashkiakë

Moderator ditë pune 2 19,000 38,000 0.00 0.00

Qera salle (1 tavolina*1/2dite) ditë 1 25,000 25,000 0.00 0.00

Kafe uji persona 60 280 16,800 0.00 0.00

Materiale persona 60 200 12,000 0.00 0.00

Totali (2.2.3) 91,800.00 0.00 0.00

Aktivitete Përshkrimi i zërave Njësia Sasia
Kosto për 

Njësi (ALL)
Totali Qeveria Donatorë

Institucione 

Përgjegjëse
A.2.2.4. Takime sensibilizuese mbi rëndësinë e 

përqasjes gjinore të kordinatorëve të 

transparencës në Njesitë e Vetëqeverisjes 

Vendore Njësite e Vetëqeverisjes Vendore sipas 

Ligjit Nr. 139/2015 për vetëqeverisjen vendore

Folësa kryesorë (3 persona) ditë pune 6 15000 90,000.00 0.00 0.00 NJVQV

Moderator ditë pune 1 19,000 19,000.00 0.00 0.00

Qera salle (1 tavolina*1/2dite) ditë 1 25,000 25,000.00 0.00 0.00

Kafe uji persona 20 280 5,600.00 0.00 0.00

Materiale persona 60 200 12,000.00 0.00 0.00

Totali (2.2.4) 151,600.00 0.00 0.00

Aktivitete Përshkrimi i zërave Njësia Sasia
Kosto për 

Njësi (ALL)
Totali Qeveria Donatorë

Institucione 

Përgjegjëse
A.2.2.5. Trainime për drejtuesit e mesëm dhe të 

lartë në administratën vendore për çështjet e 

barazisë dhe integrimin gjinor 

Hartimi i modulit dhe manualit të 

trajnimit
ditë pune 12 15,000.00 180,000.00 0.00 0.00

DAP/NJVQV

Pagesa e trainerëve (ë trainere x 2 

ditë pune )
fee ditore 2 15,000.00 30,000.00 0.00 0.00

Pushim kafe (2 pushim kafe) persona 21 300.00 6,300.00 0.00 0.00

Materiale trainimi persona 20 300.00 6,000.00 0.00 0.00

Drekë pune persona 21 2,500.00 52,500.00 0.00 0.00

Kosto transporti vajtje-ardhje 1 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00

Totali (2.2.5) 286,800.00 0.00 0.00

Aktivitete Përshkrimi i zërave Njësia Sasia
Kosto për 

Njësi (ALL)
Totali Qeveria Donatorë

Institucione 

Përgjegjëse
A.2.2.6. Trainimet fillestare dhe vazhduese për 

punonjësit e administratës vendore në përputhje 

me statusin e nëpunesit civil lidhur me trainimet 

për çështjet e barazisë gjinore dhe integrimin 

gjinor

Persona të trajnuar (kostot e 

ASPA) persona 1 5000 5000 5000 0 ASPA

Totali (2.2.6) 5,000.00 5,000.00 0.00

Objektivi 2.2: Rritja në 40% e grave në proceset publike të grave në nivel vendimarrës në pushtetin vendor
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Aktivitete Përshkrimi i zërave Njësia Sasia
Kosto për 

Njësi (ALL)
Totali Qeveria Donatorë

Institucione 

Përgjegjëse
A.2.2.8.Hartimi i mekanizmit për të garantuar 

përfshirjen e grave dhe vajzave në hartimin e 

planit strategjike vendore për zhvillimin ekonomik 

sipas pikes 1 neni 28  Ligjit Nr. 139/2015 për 

vetëqeverisjen vendore

Emërimi i koordinatorëve të 

konsultimit publik; publikimi I 

kalendarit të konsultimeve ditë pune 20 3,363.00 67,260.00 0.00 0.00 NJVQV

Shpenzime operative (10%) 6,726.00 0.00 0.00

Totali (2.2.8) 73,986.00 0.00 0.00

Aktivitete Përshkrimi i zërave Njësia Sasia
Kosto për 

Njësi (ALL)
Totali Qeveria Donatorë

Institucione 

Përgjegjëse
A.2.2.9. Trainime për stafin dhe bordin e AMSHC 

për përkatësinë gjinore dhe integrimin gjinor 

duke patur parasysh përfshirjen e barazisë 

gjinore në kriteret dhe objektivat e fondeve të 

alokuara për shoqërinë civile

Hartimi i modulit dhe manualit të 

trajnimit
ditë pune 12 15,000.00 180,000.00 0.00 0.00

MMSR

Qera salle (1 trajnim x 2 ditë) ditë 2 25,000.00 50,000.00 0.00 0.00

Pagesa e trainerëve (2 trainere x 2 

ditë pune)
fee ditore 4 15,000.00 60,000.00 0.00 0.00

Pushim kafe (2 pushim kafe) persona 34 300.00 10,200.00 0.00 0.00

Materiale trainimi persona 15 300.00 4,500.00 0.00 0.00

Drekë pune persona 34 2,500.00 85,000.00 0.00 0.00

Totali (2.2.9) 389,700.00 0.00 0.00

Aktivitete Përshkrimi i zërave Njësia Sasia
Kosto për 

Njësi (ALL)
Totali Qeveria Donatorë

Institucione 

Përgjegjëse
A.2.2.10. Hartimi i procedurave vendore për të 

garantuar emërimin e të paktën 40% 

administratorëve lokale gra dhe vajza sipas pikës 

(e), neni 64 i Ligjit  Nr. 139/2015 për 

vetëqeverisjen vendore

Hartimi I procedurave në cdo 

NJVQV ditë pune 10 3,363.00 33,630.00 33,630.00 0.00 NJVQV

Totali (2.2.10) 33,630.00 33,630.00 0.00

Aktivitete Përshkrimi i zërave Njësia Sasia
Kosto për 

Njësi (ALL)
Totali Qeveria Donatorë

Institucione 

Përgjegjëse
A.2.2.11. Takime sensibilizuese të 

administratorëve lokale mbi integrimin gjinor Folësa kryesorë (3 persona) ditë pune 6 15000 90,000.00 0.00 0.00 NJVQV

Moderator ditë pune 1 19,000 19,000.00 0.00 0.00

Qera salle (1 tavolina*1/2dite) ditë 1 25,000 25,000.00 0.00 0.00

Kafe uji persona 20 280 5,600.00 0.00 0.00

Materiale persona 60 200 12,000.00 0.00 0.00

Totali (2.2.11) 151,600.00 0.00 0.00

Aktivitete Përshkrimi i zërave Njësia Sasia
Kosto për 

Njësi (ALL)
Totali Qeveria Donatorë

Institucione 

Përgjegjëse
A.2.2.12. Hartimi i mekanizmave dhe hartimi 

procedurave në garantim të zbatimit të zgjedhjes 

së anëtarëve të këshillit të qarkut me të paktën 

40% gra dhe vajza, sipas pikës (b) neni 77  Ligjit 

Nr. 139/2015 për vetëqeverisjen vendore

Hartimi I procedurave në cdo Qark ditë pune 10 3,363.00 33,630.00 33,630.00 0.00 Qarku

Totali (2.2.12) 33,630.00 33,630.00 0.00  
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Aktivitete Përshkrimi i zërave Njësia Sasia
Kosto për Njësi 

(ALL)
Totali Qeveria Donatorë

Institucione 

Përgjegjëse

A.3.1.1. Përfshirja e modulit për matjen e 

perceptimit të shoqërisë në lidhje me (mos) 

pajtimin dhe  (mos)tolerancën për ushtrimin e 

DHBGJ , si pjesë e njërës prej anketave 

kombëtare të INSTAT (pjesë në ADHS (2016-

2017)

Kosto për përfshirjen e 

modulit shumë fikse 1 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 INSTAT

Totali (3.1.1) 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00

Aktivitete Përshkrimi i zërave Njësia Sasia
Kosto për Njësi 

(ALL)
Totali Qeveria Donatorë

Institucione 

Përgjegjëse
A.3.1.2. Fushata ndërgjegjësimi kombëtare në 

mbështetje të fushatave ndërkombëtare, të tilla 

si: 16 ditët e Aktivizmit kundër DHkG; HeforShe, 

MenEngage/MenCare, etj (Fokus të veçantë në 

aktivitetet që do planifikohen si pjesë e këtyre 

fushatave duhet të zenë aktivitetet që nxitin/ 

inkurajojnë viktimat/të mbijetuarat e 

DHBGJ&DHF të raportojnë rastet e tyre - kjo 

realizohet përmes informimit mbi të drejtat, 

mbrojtjen që ofrohet, masat e parashikuara, 

strukturat specifike, etj)

Kosto për 1 vit shumë fikse 1 4,000,000.00 4,000,000.00 1,000,000.00 0.00 MMSR

Totali (3.1.2) 4,000,000.00 1,000,000.00 0.00

Aktivitete Përshkrimi i zërave Njësia Sasia
Kosto për Njësi 

(ALL)
Totali Qeveria Donatorë

Institucione 

Përgjegjëse
A.3.1.3. Përmirësimi i kurikualve shkollore në 

arsimin parauniversitar, bazuar në analizën 

gjinore të tyre, duke synuar përfshirjen e 

burrave dhe djemve në parandalimin e 

DHBGJ&DHF

Metodologjia e studimit Ditë pune 2 15,000.00 30,000.00 0.00 0.00

MAS/IZHA

Mbledhja e të dhënave 

parësore
Ditë pune 5 15,000.00 75,000.00 0.00 0.00

Mbledhja e të dhënave 

dytësore
Ditë pune 4 15,000.00 60,000.00 0.00 0.00

Hulumtim literature Ditë pune 10 15,000.00 150,000.00 0.00 0.00

Shkrimi i raportit dhe 

propozimet për ndryshime
Ditë pune 20 15,000.00 300,000.00 0.00 0.00

Organizimi i aktiviteteve  

për diskutimin e gjetjeve
Takime 1 35,000.00 35,000.00 0.00 0.00

Kosto operative (15%) 97,500.00 0.00 0.00

Totali (3.1.3) 747,500.00 0.00 0.00

Aktivitete Përshkrimi i zërave Njësia Sasia
Kosto për Njësi 

(ALL)
Totali Qeveria Donatorë

Institucione 

Përgjegjëse
A.3.1.4. Përmirësimi i kapaciteteve profesionale 

të mësuesve dhe psikologëve të shkollave për 

aplikimin në praktikë të moduleve të 

përmirësuara të përgatitura për angazhimin e 

burrave dhe djemve kundër DHBGJ&DHF Hartimi i 1 moduli sipas 

fushave ditë pune 12 15,000.00 180,000.00 0.00 0.00 MAS

Kafe persona 40 250 10,000.00 0.00 0.00

Materiale trajnimi persona 20 250 5,000.00 0.00 0.00

Fee trajneresh (2 

trajnerex2.5 dite) dite pune 5 13000 65,000.00 0.00 0.00

Kosto udhetimi per 

trajneret vajtje-ardhje 1 15000 15,000.00 0.00 0.00

Kosto koordinimi dite pune 4 10000 40,000.00 0.00 0.00

Totali (3.1.4) 315,000.00 0.00 0.00

Objektivi 3.1: Ndërgjegjësimi i shoqërisë për të mos pranuar dhe  mos toleruar ushtrimin e dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje
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Aktivitete Përshkrimi i zërave Njësia Sasia
Kosto për Njësi 

(ALL)
Totali Qeveria Donatorë

Institucione 

Përgjegjëse

A.3.1.5. Shtimi i lëndëve specifike 

ndërgjegjësuese për çështjet e DHBGJ&DHF si 

dhe angazhimit të djemve dhe burrave kundër 

DHBGJ&DHF në programet mësimore 

universitare të fakulteteve të Shkencave Sociale 

(në degët ku mungojë), Mësuesisë, Gazetarisë, 

Drejtësisë, Mjekësisë, etj

Hartimi i syllabusit dhe 

miratimi sipas specifikave ditë pune 15 4,363.00 65,445.00 65,445.00 0.00 Universitetet

Totali (3.1.5) 65,445.00 65,445.00 0.00

Aktivitete Përshkrimi i zërave Njësia Sasia
Kosto për Njësi 

(ALL)
Totali Qeveria Donatorë

Institucione 

Përgjegjëse
A.3.1.6. Përmirësimi i kapaciteteve të 

përfaqësuesve të komuniteteve fetare për të 

përhapur mesazhe kundër DHBGJ&DHF 

nëpërmjet shërbesave fetare dhe për të 

organizuar aktivitete të dedikuara në këtë 

drejtim

Hartimi i 1 moduli sipas 

fushave ditë pune 12 15,000.00 180,000.00 0.00 0.00 MMSR

Kafe persona 40 250 10,000.00 0.00 0.00

Materiale trajnimi persona 20 250 5,000.00 0.00 0.00

Fee trajneresh (2 

trajnerex2.5 dite) dite pune 5 13000 65,000.00 0.00 0.00

Kosto udhetimi per 

trajneret vajtje-ardhje 1 15000 15,000.00 0.00 0.00

Kosto koordinimi dite pune 4 10000 40,000.00 0.00 0.00

Totali (3.1.6) 315,000.00 0.00 0.00

Aktivitete Përshkrimi i zërave Njësia Sasia
Kosto për Njësi 

(ALL)
Totali Qeveria Donatorë

Institucione 

Përgjegjëse
A.3.1.7. Përmirësimi i kapaciteteve të 

profesionistëve të medias për të trajtuar në 

mënyrë korrekte çështjet, si dhe për të nxitur 

tolerancën zero të shoqërisë kundër 

DHBGJ&DHF

Hartimi i 1 moduli sipas 

fushave ditë pune 12 15,000.00 180,000.00 0.00 0.00 Instituti Media

Kafe persona 40 250 10,000.00 0.00 0.00 Fakulteti

Materiale trajnimi persona 20 250 5,000.00 0.00 0.00 Gazetarisë

Fee trajneresh (2 

trajnerex2.5 dite) dite pune 5 13000 65,000.00 0.00 0.00

Kosto udhetimi per 

trajneret vajtje-ardhje 1 15000 15,000.00 0.00 0.00

Kosto koordinimi dite pune 4 10000 40,000.00 0.00 0.00

Totali (3.1.7) 315,000.00 0.00 0.00  
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Aktivitete Përshkrimi i zërave Njësia Sasia
Kosto për Njësi 

(ALL)
Totali Qeveria Donatorë

Institucione 

Përgjegjëse
A.3.1.8. Përmirësimi i kapaciteteve të 

profesionistëve të shëndetësisë, arësimit dhe 

punonjësve të policisë për identifikimin e 

rasteve të mundshme të DHBGJ&DHF (në 

kuadër të parandalimit dhe informimit)

Hartimi i 3 moduleve sipas 

fushave ditë pune 36 15,000.00 540,000.00 0.00 0.00

MSH; MAS; 

PSH

Kafe persona 40 250 10,000.00 0.00 0.00

Materiale trajnimi persona 20 250 5,000.00 0.00 0.00

Fee trajneresh (2 

trajnerex2.5 dite) dite pune 5 13000 65,000.00 0.00 0.00

Kosto udhetimi per 

trajneret vajtje-ardhje 1 15000 15,000.00 0.00 0.00

Kosto koordinimi dite pune 4 10000 40,000.00 0.00 0.00

Totali (3.1.8) 675,000.00 0.00 0.00

Aktivitete Përshkrimi i zërave Njësia Sasia
Kosto për Njësi 

(ALL)
Totali Qeveria Donatorë

Institucione 

Përgjegjëse
A.3.1.9. Pilotimi i programeve të këshillimit 

paramartesor dhe prindërimit të mirë pranë 

njësive të vetë qeverisjes vendore (Zyrave të 

Gjendjes Civile)

Kosto për pilotimin e dy 

programeve shumë fikse 2 1,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 NJVQV/MB

Totali (3.1.9) 2,000,000.00 0.00 0.00

Aktivitete Përshkrimi i zërave Njësia Sasia
Kosto për Njësi 

(ALL)
Totali Qeveria Donatorë

Institucione 

Përgjegjëse
A.3.1.10. Programe mbështëse nga njësitë e 

vëtëqeverisjes vendore për familje me nëna që 

iu përkasin grupeve vulnerabël (vajzat-nëna, 

nënat me aftësi të kufizuara, etj)

Fonde të alokuara nga 

bashkitë për programe 

specifike shumë fikse 1 200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00 NJVQV

Totali (3.1.10) 200,000.00 200,000.00 0.00

Aktivitete Përshkrimi i zërave Njësia Sasia
Kosto për Njësi 

(ALL)
Totali Qeveria Donatorë

Institucione 

Përgjegjëse
A.3.1.11. Mobilizimi dhe krijimi i lëvizjes 

kombëtare rinore  për barazinë gjinore dhe 

kundër DHBGJ&DHF MMSR

Moderator ditë pune 5 20,000 100,000 0.00 0.00

Shpenzime komunikimi shumë fikse 3 10,000 30,000 0.00 0.00

Qera salle (3 

tavolina*1/2dite)

ditë pune 1.5 30,000 45,000

0.00 0.00

Kafe uji persona 90 280 25,200 0.00 0.00

Materiale persona 120 200 24,000 0.00 0.00

Shpenzime udhëtimi

për vajtje 

ardhje 3 10,000 30,000 0.00 0.00

Totali tryeza 254,200 0.00 0.00

0.00 0.00

Spot televiziv shumë fikse 1 70,000 70,000 0.00 0.00

Transmetim Spoti ditë pune 15 20,000 300,000 0.00 0.00

Postera copë 2000 45 90,000 0.00 0.00

Takime ne rajonale shumë fikse 3 50,000 150,000 0.00 0.00

Shpenzime udhetimi

për vajtje 

ardhje 3 10,000 30,000 0.00 0.00

Totali fushata 640,000 0.00 0.00

Totali (3.1.11) 894,200.00 0.00 0.00

Tryeza te rrumbullakta (3 tryeza rajonale)

Fushate sensibilizuese
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Aktivitete Përshkrimi i zërave Njësia Sasia
Kosto për Njësi 

(ALL)
Totali Qeveria Donatorë

Institucione 

Përgjegjëse
A.3.1.12. Studim kombëtar periodik në lidhje me 

përhapjen e DHBGJ&DHF në Shqipëri, 

përmasat, karakteristikat, etj (përsëritja e 

studimit të vitit 2013)

Kosto e plotë e studimit 

sipas shpenzimeve të 

UNDP studim 1 3,021,760 3,021,760.00 0.00 0.00 INSTAT

Totali (3.1.12) 3,021,760.00 0.00 0.00

Aktivitete Përshkrimi i zërave Njësia Sasia
Kosto për Njësi 

(ALL)
Totali Qeveria Donatorë

Institucione 

Përgjegjëse

A.3.2.1. Shtrirja e Mekanizmave Kombëtarë të Referimit 

(MKR) në të gjitha bashkitë e vendit dhe përmirësimi i 

efektivitetit të funksionimit të tyre

Ngritja dhe funksionimi i 

Mekanizmave Kombëtarë 

të Referimit (sipas PBA)

numër 

mekanizma

sh 1 219,600 219,600.00 0.00 0.00 NJVQV

Trainimi I MKR
Fee trajneri (1 trajnerë x 

2.5 Ditë pune)

pagesë për 

ditë pune
2.5 15,000.00 37,500.00 0.00 0.00

Pushim kafe persona 32 250.00 8,000.00 0.00 0.00

Materiale trajnimi persona 15 250.00 3,750.00 0.00 0.00

Drekë pune/katering persona 32 1,000.00 32,000.00 0.00 0.00

Qera salle ditë 2 15,000.00 30,000.00 0.00 0.00

Totali (3.2.1) 111,250.00 0.00 0.00

Aktivitete Përshkrimi i zërave Njësia Sasia
Kosto për Njësi 

(ALL)
Totali Qeveria Donatorë

Institucione 

Përgjegjëse

A.3.2.2. Emërimi i Koordinatorëve Vendorë në të 61 

bashkitë në vend, të cilët të jenë me kohë të plotë dhe me 

një përshkrim pune të përshtatur në përputhje me LDHF Pagesa vjetore e 1 

koordinatori muaj 12.00 68,400.00 820,800.00 820,800.00 0.00 NJVQV

Kosto operative (10%) 6,840.00 6,840.00 6,840.00 0.00

Totali (3.2.2) 827,640.00 827,640.00 0.00

Aktivitete Përshkrimi i zërave Njësia Sasia
Kosto për Njësi 

(ALL)
Totali Qeveria Donatorë

Institucione 

Përgjegjëse

A.3.2.3. Përmirësimi i kapaciteteve të Koordinatorëve 

Vendorë në të gjitha NJVQV për një funksionim sa më 

efektiv të MKR Hartimi i modulit ditë pune 12 15,000.00 180,000.00 0.00 0.00

ASPA; MMSR, 

NJVQV

Kosto trainimi person 1 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00

Totali (3.2.3) 185,000.00 0.00 0.00

Objektivi 3.2: Sigurimi i mekanizmave të referimit dhe bashkëpunimit ndër-institucional të qendrueshëm dhe efektivë, si dhe i shërbimeve mbështetëse të 

specializuara  për mbrojtjen dhe trajtimin e rasteve të DHBGJ&DHF
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Aktivitete Përshkrimi i zërave Njësia Sasia
Kosto për Njësi 

(ALL)
Totali Qeveria Donatorë

Institucione 

Përgjegjëse

Hartimi i protokollit ditë pune 30 3,363.00 100,890.00 0.00 0.00 NJVQV

Trainimi i koordinatorëve ditë pune 32 10,000.00 320,000.00 0.00 0.00

Hedhja e të dhënave në 

sistem (1 bashki) ditë pune 4 3,363.00 13,452.00 13,452.00 0.00

Totali (3.2.4) 434,342.00 13,452.00 0.00

Aktivitete Përshkrimi i zërave Njësia Sasia
Kosto për Njësi 

(ALL)
Totali Qeveria Donatorë

Institucione 

Përgjegjëse

A.3.2.5. Vënia në funksionim e linjës kombëtare të 

këshillimit pa pagesë dhe ofrimi rregullisht i këtij shërbimi 

sipas standarteve (në përputhje me kërkesat e Konventës 

së Stambollit)

Pagesë për linjën 

kombëtare falas (sipas 

PBA)

kosto 

operimi 1 17,438,000.00 17,438,000.00 0.00 0.00 MMSR

Totali (3.2.5) 17,438,000.00 0.00 0.00

Aktivitete Përshkrimi i zërave Njësia Sasia
Kosto për Njësi 

(ALL)
Totali Qeveria Donatorë

Institucione 

Përgjegjëse
Hartimi i modulit dhe i 

manualit të trajnimit ditë pune 12 15,000.00 180,000.00 0.00 0.00 MMSR

Trainime të ofruesve të 

shërbimeve (kosto e 

ASPA) persona 1 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 SHSSH

Totali (3.1.6) 185,000.00 5,000.00 0.00

Aktivitete Përshkrimi i zërave Njësia Sasia
Kosto për Njësi 

(ALL)
Totali Qeveria Donatorë

Institucione 

Përgjegjëse

Shpërbime mbështetëse të 

specializuara persona 1 1,266,670.00 1,266,670.00 1,266,670.00 0.00

MMS, NJQV, 

OJF

Ngritja e tre strehëzave të 

reja emergjente në NJVQV

shumë 

totale 1 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 0.00 Donatorë

Mbështetje për qendrat e 

këshillimir afatgjatë 

(grante)

shumë 

totale 2 3,000,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00 Donatorë

Ngritja e shërbimeve për 

fëmijët dëshmitarë të 

dhunës

shumë 

totale 2 5,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00 Donatorë

Totali (3.2.7) 1,266,670.00 1,266,670.00 0.00

A.3.2.4. Vënia në eficensë të plotë e sistemit data-base të 

instaluar në NJVQV për rregjistrimin e menaxhimit të 

rasteve të DHBGJ&DHF në mënyrë ndër-disiplinare

(Në funksion të vënies në eficense të sistemit data-base, 

kërkohet edhe përgatitja e një protokolli  specifik për 

shkëmbimin e të dhënave personale të viktimave të 

dhunës në familje,  mes përfaqësuesve vendorë të policisë 

dhe koordinatorëve vendorë të dhunës në familje – ky 

mund të shihet si nënaktivitet I këtjj aktiviteti që targeton 

sistemin).

A.3.2.6. Përmirësimi i kapaciteteve të profesionistëve që 

ofrojnë shërbime (sidomos shërbime mbështetëse  të 

specializuara) për viktimat/të mbijetuarat e DHBGJ&DHF, 

për njohjen e standarteve dhe kërkesave sipas Konventës 

së Stambollit

A.3.2.7. Zgjerimi i gamës së shërbimeve mbështetëse të 

specializuara në përputhje me kërkesat e Konventës së 

Stambollit si dhe shtrirja e tyre në mbarë vendin (në 

mënyrë specifike ky aktivitet do të fokusohet në shërbime 

të tilla si strehëzat - emergjente dhe afatgjata, qendrat e 

këshillimit - pra këshillimi afatgjatë; shërbimet për fëmijët 

dëshmitarë të dhunës; etj)
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Aktivitete Përshkrimi i zërave Njësia Sasia
Kosto për Njësi 

(ALL)
Totali Qeveria Donatorë

Institucione 

Përgjegjëse

A.3.2.8. Ofrimi i shërbimeve ligjore falas për viktimat/të 

mbijetuarat e DHBGJ&DHF, përmes zbatimit të Ligjit për 

Ndihmën Ligjore Falas, duke vënë në dispozicion avokatë 

të trajnuar për këtë qëllim
Kosto e ndihmës juridike 

sipas PBA

kosto për 

person 1 36,000.00 36,000.00 36,000.00 0.00 MD

Hartimi i modulit për 

ndërmjetësit
ditë pune 8 15,000.00 120,000.00 0.00

Fee trajneri (2 trajnerë x 

2.5 Ditë pune)

pagesë për 

ditë pune
5 15,000.00 75,000.00 0.00 0.00

Pushim kafe persona 40 250.00 10,000.00 0.00 0.00

Materiale trajnimi persona 18 250.00 4,500.00 0.00 0.00

Drekë pune/katering persona 40 1,000.00 40,000.00 0.00 0.00

Qera salle ditë 2 15,000.00 30,000.00 0.00 0.00

Totali (3.2.8) 279,500.00 36,000.00 0.00

Aktivitete Përshkrimi i zërave Njësia Sasia
Kosto për Njësi 

(ALL)
Totali Qeveria Donatorë

Institucione 

Përgjegjëse

A.3.2.9. Trajnimi dhe raportimi i të dhënave mbi 

zgjidhjen e rasteve të dhunës në familje apo 

çështjeve që lidhen me barazinë gjinore me 

ndërmjetësim

Hartimi i modulit për 

ndërmjetësit
ditë pune 8 15,000.00 120,000.00 0.00 DHKN

Fee trajneri (2 trajnerë x 

2.5 Ditë pune)

pagesë për 

ditë pune
5 15,000.00 75,000.00 0.00 0.00

Pushim kafe persona 40 250.00 10,000.00 0.00 0.00

Materiale trajnimi persona 18 250.00 4,500.00 0.00 0.00

Drekë pune/katering persona 40 1,000.00 40,000.00 0.00 0.00

Qera salle ditë 2 15,000.00 30,000.00 0.00 0.00

Totali (3.2.9) 159,500.00 0.00 0.00

Aktivitete Përshkrimi i zërave Njësia Sasia
Kosto për Njësi 

(ALL)
Totali Qeveria Donatorë

Institucione 

Përgjegjëse

A.3.2.10. Marrja e experiences për ngritjen e shërbimeve 

të reja për forma të tjera të DHkG të patrajtuara 

specifikisht deri tani - fokusi ngritja e shërbimeve të 

specializuara për dhunën seksuale Udhëtime studimore (Bileta_persona 8 49,000.00 392,000.00 0.00 0.00 MMSR

Dieta ditë 32 11,100.00 355,200.00 0.00 0.00

shpenzime hoteli (netë) 24 13,800.00 331,200.00 0.00 0.00

Totali udhëtimi studimor 1,078,400.00 0.00 0.00

Zhvillimi i modulit të 

trainimit për shërbimet për 

dhunuesit seksual

Ditë pune 2 15,000.00 30,000.00 0.00 0.00

Pregatitja e manualit të 

trainimit
Ditë pune 10 15,000.00 150,000.00 0.00 0.00

Kosto e modulit 180,000.00 0.00 0.00

Fee trajneri (2 trajnerë x 

2.5 Ditë pune)

pagesë për 

ditë pune
5 15,000.00 75,000.00 0.00 0.00

Pushim kafe persona 34 250.00 8,500.00 0.00 0.00

Materiale trajnimi persona 15 250.00 3,750.00 0.00 0.00

Drekë pune/katering persona 34 1,000.00 34,000.00 0.00 0.00

Kosto udhëtimi/dieta për 

trajnere
persona 2 15,000.00 30,000.00 0.00 0.00

Kosto e një trajnimi 151,250.00 0.00 0.00

Totali (3.2.10) 0.00 0.00  
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Aktivitete Përshkrimi i zërave Njësia Sasia
Kosto për Njësi 

(ALL)
Totali Qeveria Donatorë

Institucione 

Përgjegjëse

A.3.2.11. Mbështetja e viktimave /të mbijetuara me 

shërbime strehimi (programet sociale) për riintegrimin e  

tyre në terma afatgjatë

Bonus qeraje për viktimat 

(12 muaj x 50 viktima)

qera 

mujore 360 8,000.00 2,880,000.00 2,880,000.00 0.00 NJQV; MZHU

Totali (3.2.11) 2,880,000.00 2,880,000.00 0.00

Aktivitete Përshkrimi i zërave Njësia Sasia
Kosto për Njësi 

(ALL)
Totali Qeveria Donatorë

Institucione 

Përgjegjëse

A.3.2.12.  Mbështetja e viktimave/të mbijetuarave me 

shërbime edukimi dhe formimi profesional për riintegrimin 

e  tyre në terma afatgjatë

Trainim dhe formim 

profesional (10% e 

përfituesve) persona 950 15,630.00 14,848,500.00 14,848,500.00 0.00 MMSR; SHKP

Totali (3.2.12) 14,848,500.00 14,848,500.00 0.00

Aktivitete Përshkrimi i zërave Njësia Sasia
Kosto për Njësi 

(ALL)
Totali Qeveria Donatorë

Institucione 

Përgjegjëse
A.3.3.1. Përmirësimi i kuadrit ligjor në tërësi në 

lidhje me DHBGJ&DHF në përputhje me 

studimet e kryera dhe harmonizimi i tij me 

acquis e Konventën e Stambollit, etj

Hartimi, rishikimi dhe 

përmiresimi i akteve (sipas 

PBA) kosto 1 187,710.00 187,710.00 187,710.00 0.00 MMSR

Totali (3.3.1) 187,710.00 187,710.00 0.00

Aktivitete Përshkrimi i zërave Njësia Sasia
Kosto për Njësi 

(ALL)
Totali Qeveria Donatorë

Institucione 

Përgjegjëse
A.3.3.2. Raportimi vjetor i të dhënave 

statistikore nga gjykatat e shkallës së parë dhë 

apelit mbi vendimet gjyqësore të dhëna për 

dhunë në familje 

Raporte monitorimi (30 

gjykata x 4 ditë pune) ditë pune 120 3,363.00 403,560.00 403,560.00 0.00 MD

Shpenzime administrative 

(10%) 40,356.00 40,356.00

Totali (3.3.2) 443,916.00 443,916.00 0.00

Aktivitete Përshkrimi i zërave Njësia Sasia
Kosto për Njësi 

(ALL)
Totali Qeveria Donatorë

Institucione 

Përgjegjëse

A.3.3.3. Monitorimi i respektimit të procedurave 

ligjore gjatë gjykimit të çështjeve gjyqësore me 

objekt dhuna në familje
Inspektimi i procedurave ditë pune 350 3,363.00 1,177,050.00 1,177,050.00 0.00 MD

Kosto operative (10%) 117,705.00 117,705.00 0.00

Totali (3.3.3) 1,294,755.00 1,294,755.00 0.00

Objektivi 3.3: Ndëshkimi i dhunuesve dhe dhënia e mundësisë për rehabilitimin e tyre, përmes programeve të specializuara
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Aktivitete Përshkrimi i zërave Njësia Sasia
Kosto për Njësi 

(ALL)
Totali Qeveria Donatorë

Institucione 

Përgjegjëse
A.3.3.4. Rritja e kapaciteteve profesionale të 

gjyqtarëve dhe prokurorëve nëpërmjet zhvillimit 

të trajnimeve vazhduese nga Shkolla e 

Magjistraturës Trajnime të vazhdueshme persona 100 7,000.00 700,000.00 700,000.00 0.00

Shkolla e 

Magjistraturës

Totali (3.3.3) 700,000.00 700,000.00 0.00

Aktivitete Përshkrimi i zërave Njësia Sasia
Kosto për Njësi 

(ALL)
Totali Qeveria Donatorë

Institucione 

Përgjegjëse
A.3.3.5. Vlerësimi i shërbimit të Këshillimit për 

Djemtë dhe Burrat dhe mundësia e pilotimit të tij 

në 3 bashki të mëdha në vend

Vlerësimi i shërbimit Ditë pune 20 15,000.00 300,000.00 0.00 0.00

SHSSH

Identifikimi dhe vlerësimi i 

mundësive të pilotimit
ditë pune 6 15,000.00 90,000.00 0.00 0.00

Pregatitja e standardeve 

kombëtare për shërbimin-

ekspert lokal

ditë pune 15 15,000.00 225,000.00 0.00 0.00

Ekspertët e 

MMSR&SHSSH
ditë pune 40 3,363.00 134,520.00 134,520.00 0.00

Grante për zbatimin e 

projekteve në 3 bashki

shumë 

fikse
3 3,000,000.00 9,000,000.00 0.00 0.00

Totali (3.3.5) 9,749,520.00 134,520.00 0.00

449,520.00

Aktivitete Përshkrimi i zërave Njësia Sasia
Kosto për Njësi 

(ALL)
Totali Qeveria Donatorë

Institucione 

Përgjegjëse
A.3.3.6 Përmirësimi i rolit të shërbimit të provës 

në identifikimin e nevojave dhe referimin e 

rasteve konkrete të dhunuesve në varësi të 

formës së dhunës së ushtruar e në përputhje 

me legjislacionin në fuqi

Identifikim nevojash dhe 

referimi i rasteve ditë pune 48 3,363.00 161,424.00 161,424.00 0.00 MD/SHP

Kosto operative (10%) 16142.4 16142.4 0.00

Totali (3.3.6) 177,566.40 177,566.40 0.00  
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Aktivitete Përshkrimi i zërave Njësia Sasia
Kosto për 

Njësi (ALL)
Totali Qeveria Donatorë

Institucione 

Përgjegjëse
A.4.1.1. Riorganizimi i strukturës së Sektorit 

të BGJ duke e kompletuar me numrin e 

nevojshëm të punonjësve, në përputhje me 

rolin e këtij sektori sipas legjislacionit në 

fuqi. 

Shpenzime page&sigurime 

për punonjësit e rinj 

(kategoria III-b)

paga mujore 

bruto 12 68,400.00 820,800.00 820,800.00 0.00 MMSR

Totali (4.1.1) 820,800.00 820,800.00 0.00

Aktivitete Përshkrimi i zërave Njësia Sasia
Kosto për 

Njësi (ALL)
Totali Qeveria Donatorë

Institucione 

Përgjegjëse

A.4.1.2. Ngritja  dhe vënia në funksionim, 

brenda Sektorit të BGJ, e një sistemi 

monitorues të qendrueshëm në lidhje me 

zbatimin e kësaj Strategjie, si dhe 

monitorimin periodik të zbatimit të 

legjislacionit në fuqi për BGJ, DHBGJ&DHF

Ekspertizë lokale për ngritjen 

e sistemit të monitorimit ditë punë 24 20,000.00 480,000.00 0.00 0.00 Donatorë

Hartimi i raporteve 

periodike(1/6 e shpenzimeve 

të sektorit) shumë fikse 1 532,167.00 532,167.00 532,167.00 0.00 MMSR

Totali (4.1.2) 1,012,167.00 532,167.00 0.00

Aktivitete Përshkrimi i zërave Njësia Sasia
Kosto për 

Njësi (ALL)
Totali Qeveria Donatorë

Institucione 

Përgjegjëse

A.4.1.3.Inicimi dhe koordinimi i proçeseve të 

monitorimit të LBGJ dhe LDHF etj

Pregatitja e raporteve të 

monitorimit nga stafi MMSR 

(sipas PBA)1/3 e 

shpenzimeve shumë fikse 1 1,063,333.33 1,063,333.33 1,063,333.33 0.00 MMSR

Totali (4.1.3) 1,063,333.33 1,063,333.33 0.00

te shtohen ekspertize lokale dhe nderkombetare

Aktivitete Përshkrimi i zërave Njësia Sasia
Kosto për 

Njësi (ALL)
Totali Qeveria Donatorë

Institucione 

Përgjegjëse
A.4.1.4. Harmonizimi i legjislacionit shqiptar 

me legjislacionin ndërkombëtar dhe me 

acquis të BE-së për integrimin e 

perspektivës gjinore, në përputhje dhe me 

rekomandimet e dala nga monitorimi i 

zbatimit të LBGJ apo nga rekomandimet nga 

Komiteti i CEDAW, etj

Hartimi, rishikimi dhe 

përmiresimi i akteve për 

integrimin e perspektivës 

gjinore (sipas PBA) kosto 2 187,710.00 375,420.00 375,420.00 0.00 MMSR

Totali (4.1.4) 375,420.00 375,420.00 0.00

Aktivitete Përshkrimi i zërave Njësia Sasia
Kosto për 

Njësi (ALL)
Totali Qeveria Donatorë

Institucione 

Përgjegjëse
A.4.2.1. Përmirësimi i kapaciteteve  të rrjetit 

të nëpunësve gjinorë qendrorë 

Trainimi i NGJV (kosto për 

një person sipas ASPA)

kosto për 

person 1 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 ASPA; MMSR

Totali (4.2.1) 5,000.00 5,000.00 0.00

Objektivi 4.1: Garantimi i qëndrueshmërisë së Sektorit të Barazisë Gjinore të konsoliduar dhe eficent, në përputhje me rolin e tij koordinues e 

monitorues

Qëllimi strategjik 4: Fuqizimi i rolit koordinues dhe monitorues të Mekanizmit Kombëtar të Barazisë Gjinore

Objektivi 4.2: Konsolidimi i rrjetit të Nëpunësve Gjinorë në nivel qendror e vendor dhe garantimi i qendrueshmërisë së tyre në përputhje me kërkesat e legjislacionit në 

fuqi
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Aktivitete Përshkrimi i zërave Njësia Sasia
Kosto për 

Njësi (ALL)
Totali Qeveria Donatorë

Institucione 

Përgjegjëse
A.4.2.2. Emërimi i NGJQ me kohë të plotë 

(garantimi i qendrueshmërisë së rrjetit të 

NGJQ, përmes kalimit nga pika fokale në 

NBGJ sipas kërkesës së ligjit) 

Paga dhe sigurime 

shoqërore për NGJQ

Paga vjetore 

për 1 person 1 782,400.00 782,400.00 782,400.00 0.00 Ministritë

Totali (4.2.2) 782,400.00 782,400.00 0.00

Aktivitete Përshkrimi i zërave Njësia Sasia
Kosto për 

Njësi (ALL)
Totali Qeveria Donatorë

Institucione 

Përgjegjëse
A.4.2.3. Përmirësimi i kapaciteteve të rrjetit 

të nëpunësve gjinorë vendorë

Trainimi i NGJV (kosto për 

një person sipas ASPA)

kosto për 

person 1 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 ASPA; NJQV

Hartimi i modulit ditë pune 8 15,000.00 120,000.00 0.00 Donatorë

Totali (4.2.3) 5,000.00 5,000.00 0.00

Aktivitete Përshkrimi i zërave Njësia Sasia
Kosto për 

Njësi (ALL)
Totali Qeveria Donatorë

Institucione 

Përgjegjëse
A.4.2.4. Emërimi i NGJV me kohë të plotë 

në 61 bashkitë e vendit, në përputhje me 

LBGJ

Paga dhe sigurime 

shoqërore për NGJV

Paga vjetore 

për 1 person 1 684,000.00 684,000.00 684,000.00 0.00

NJQV

Kosto operative (15%) 102,600.00 102,600.00 102,600.00 0.00

Totali (4.2.4) 786,600.00 786,600.00 0.00

Aktivitete Përshkrimi i zërave Njësia Sasia
Kosto për 

Njësi (ALL)
Totali Qeveria Donatorë

Institucione 

Përgjegjëse
A.4.3.1. Zbatimi i VKM respektive për 

Buxhetimin Gjinor në të gjitha ministritë e 

vendit

Ekspert lokal për të 

mbështetur BGJ ditë pune 130 13,000.00 1,690,000.00 0.00 1,690,000.00 UN Women

Viti 2019-2020 nuk planifikohet asistence

Mbikëqyrja e procesit nga 

nëpunësit gjinor në bivel 

Ministrie ditë pune 70 3,363.00 235,410.00 235,410.00 0.00 Ministritë

Drejtimi dhe monitorimi i 

zbatimit nga MF dhe MMSR ditë pune 20 3,363.00 67,260.00 67,260.00 0.00

Kosto operative (15%) 45,400.50 45,400.50 0.00

Totali (4.3.1) 2,038,070.50 348,070.50 1,690,000.00

Aktivitete Përshkrimi i zërave Njësia Sasia
Kosto për 

Njësi (ALL)
Totali Qeveria Donatorë

Institucione 

Përgjegjëse
A.4.3.2. Përmirësimi i kapaciteteve të 

adminsitratës publike vendore për të njohur 

dhe përdorur buxhetimin e përgjigjshëm 

gjinor si pjesë të procesit të përgatitjes së 

buxhetit të përvitshëm

Trajnime dy ditore për BPGJ. 

Shpenzimet për person me 

koston e ASPA persona 1 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 ASPA; NJQV

Totali (4.3.2) 5,000.00 5,000.00 0.00

Objektivi 4.3: Aplikimi i buxhetimit të përgjigjshëm gjinoir si mjet i integrimit të perspektivës gjinore në të gjitha politikat e vendit, në zbatim të legjislacionit në fuqi
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Aktivitete Përshkrimi i zërave Njësia Sasia
Kosto për 

Njësi (ALL)
Totali Qeveria Donatorë

Institucione 

Përgjegjëse

A.4.3.3. Përmirësimi i kapaciteteve 

profesionale të drejtuesve të mesëm dhe të 

lartë lidhur me integrimin gjinor në proçeset 

politikëbërëse, në kuadër të planeve 

vendore të zhvillimit.

Trajnime dy ditore për 

integrimin gjinor. Shpenzimet 

për person me koston e 

ASPA persona 1 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 ASPA; NJQV

Përshtatja e modulit ditë punë 8 15,000.00 120,000.00 0.00 0.00 Donatorë

Totali (4.3.3) 5,000.00 5,000.00 0.00

Aktivitete Përshkrimi i zërave Njësia Sasia
Kosto për 

Njësia (ALL)
Totali Qeveria Donatorë

Institucione 

Përgjegjëse
A.4.3.4. Zbatimi i buxhetimit të përgjigjshëm 

gjinor në proçesin e përgatitjes së buxheteve 

të NJVQV

Përgatitja dhe organizimi i 

dëgjesave publike për BPGJ Dëgjesa 1 130,000.00 130,000.00 130,000.00 0.00 NJQV

Kosto operative (15%) 19,500.00 19,500.00 0.00

Totali (4.3.4) 149,500.00 149,500.00 0.00

Aktivitete Përshkrimi i zërave Njësia Sasia
Kosto për 

Njësi (ALL)
Totali Qeveria Donatorë

Institucione 

Përgjegjëse
Metodologjia e studimit Ditë pune 2 15,000.00 30,000.00 0.00 0.00 MMSR

Mbledhja e të dhënave 

parësore me pyetësoër Pyetësorë 1000 500.00 500,000.00 0.00 0.00

Mbledhja e të dhënave 

dytësore Ditë pune 4 15,000.00 60,000.00 0.00 0.00

Hulumtim literature Ditë pune 4 15,000.00 60,000.00 0.00 0.00

Shkrimi i raportit Ditë pune 30 15,000.00 450,000.00 0.00 0.00

Organizimi i aktiviteteve me 

median për lancimin dhe 

diskutimin e raportit Takime 1 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00

Kosto operative (15%) 169,500.00 0.00 0.00

Publikimi i studimit copë 500 350.00 175,000.00 0.00 0.00

Totali (4.4.1) 1,474,500.00 0.00 0.00

Aktivitete Përshkrimi i zërave Njësia Sasia
Kosto për 

Njësi (ALL)
Totali Qeveria Donatorë

Institucione 

Përgjegjëse

A.4.4.2. Koordinimi i fushatave dhe 

aktiviteteve ndërgjegjësuese që synojnë 

reduktimin e steriotipeve gjinore dhe 

praktikave diskriminuese për grupe të grave 

që pësojnë diskriminim të shumëfishtë 

(theksi mund të vihet edhe tek praktika të 

tilla si martesat e hershme, përzgjedhja e 

seksit të fëmijës para lindjes, etj)

Koordinimi i aktiviteteve dhe 

fushatave ndërgjegjësuese ditë punë 48 3,363.00 161,424.00 161,424.00 0.00

MMRS; MAS; 

MSH; MK

Kosto operative (15%) 24,213.60 24,213.60 0.00

Totali (4.4.2) 185,637.60 185,637.60 0.00

Aktivitete Përshkrimi i zërave Njësia Sasia
Kosto për 

Njësi (ALL)
Totali Qeveria Donatorë

Institucione 

Përgjegjëse

Grumbullimi i të dhënave ditë pune 60 3,363.00 201,780.00 201,780.00 0.00 MMSR

Përpunimi I të dhënave dhe 

publikimi në faqen e internetit ditë pune 24 3,363.00 80,712.00 80,712.00 0.00

Kosto operative (15%) 42,373.80 42,373.80

Totali (4.4.3) 324,865.80 324,865.80 0.00

Objektivi 4.4. Ndërgjegjësimi i  shoqërisë për pranimin e barazisë gjinore si kusht i domosdoshëm për zhvillimin e vendit       

A.4.4.1. Studim kombëtar periodik për matjen e 

perceptimit të shoqërisë në lidhje me (pa) 

barazinë gjinore dhe rolin që luan në zhvillimin e 

një vendi

A.4.4.3. Përditësimi i të dhënave që 

mundësojnë analizën (gjinore) e situatës 

dhe propozimin e masave që adresojnë 

pabarazitë e grupeve të ndryshme të grave 

(gratë me AK, gratë rome dhe egjyptjane, 

gratë LBTI, gratë e moshuara, gratë 

emigrante, vajzat nëna, etj) 

 


