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Njoftim për shtyp
30 GRANTE TË DHËNA SI PJESË E VEPRIMIT RAJONAL “PËRPARIMI I
BARAZISË GJINORE PËRMES PROCESIT TË ANËTARËSIMIT NË BE”
Si pjesë e Aksionit rajonal "Përparimi i Barazisë Gjinore përmes procesit të anëtarësimit në BE",
Reactor - Research in Action dhe partnerët zbatues kanë dhënë gjithsej 30 grante për organizatat e
shoqërisë civile (OSHC) nga 6 vende (Maqedonia e Veriut, Shqipëria, Kosova, Serbia, Mali i Zi,
Bosnja dhe Hercegovina), në vlerë prej : € 438.143 €.
Projektet e miratuara deri në 15.000 euro për grant, që do të realizohen në 18 muajt në vijim, do të
trajtojnë çështjet e barazisë gjinore, avancimit të pozitës së gruas në të gjitha segmentet e jetës.
OShC-të në rajon që do të marrin grante përfshijnë:
Shqipëria:
 Together for life
 ALTRI - Albanian Legal and Territorial Research Institite
 "Qendra e Gruas"Hapa të Lehtë"
 "Në Dobi Të Komunitetit / Useful to women, communities and people in need SH.D.F.K.SH.P"
 Albanian Women in Audiovisual - AWA
 Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim - GADC
Bosnja dhe Hercegovina:
 Qendra për mbështetjen e Organizatave "Censor"
 Fondacioni Gratë e Bashkuara Banja Luka
 Fondacioni CURE
 Shoqata e grave Rome "Bolja buducnost" Tuzla
Kosova:
 Gruaja Hyjnore
 Qendra e komuniteteve minoritare
 EcoKosWomen - EKW
 Komiteti i Grave të Verbra Kosovë
 Qendra e Advokimit për Kulturë Demokratike - ACDC
Maqedonia e Veriut
 Komiteti i Helsinkit për të drejtat e njeriut
 Glasen Tekstil
 Finance Think
 Koalicioni Rural
Implemented by:

 Qendra humanitare "Majka"
 Organizata e Grave Strumica
Mali i Zi
 “Bashkimi i të verbërve të Malit të Zi"
 Shoqata malazeze LGBTIQ - Queer Mali i Zi
 Institute Alternative (IA)
 "Aleanca e Grave per Zhvillim "
 Shoqata Spectra
 Shoqata e të Rinjve me Aftësi Ndryshe Mali i Zi
Serbia
 "Fondacioni ARKA "
 Shoqata për Zhvillimin e Kreativitetit
 A 11 – Nisma për të drejtat ekonomike dhe sociale
Mbështetja financiare për OSHC-të lokale përmes kësaj iniciative grantuese synon: (1) rritjen e
kapaciteteve të OSHC-ve për t'u angazhuar në mënyrë më efektive me qeveritë, EUD/EUO dhe
OSHC-të e tjera në rajon, duke i bërë këta aktorë më të vetëdijshëm për dimensionet gjinore të
procesit të anëtarësimit në BE dhe rëndësinë; dhe (2) përmirësimi i llogaridhënies së qeverive dhe
EUD/EUO në zbatimin e angazhimeve të tyre për barazinë gjinore dhe të drejtat e grave gjatë këtyre
proceseve.
Përfituesit e granteve u zgjodhën nga një total prej 96 aplikantësh, në bazë të një kriteri të
përcaktuar. Komisioni i Rishikimit të Granteve përbëhej nga përfaqësues anëtarë të organizatave
partnere zbatuese në Veprim, duke përfshirë: Reaktor – Hulumtim në Veprim nga Maqedonia e
Veriut, Rrjeti i Grave të Kosovës nga Kosova, AWEN – Rrjeti për Fuqizimin e Gruas në Shqipëri nga
Shqipëria, Të Drejtat për të Gjithë nga Bosnja dhe Hercegovina , Qendra për të Drejtat e Grave nga
Mali i Zi dhe Fondacioni Kvinna till Kvinna nga Suedia përmes zyrës së saj në Maqedoninë e Veriut.
Nisma “Përparimi i Barazisë Gjinore përmes Procesit të anëtarësimit në BE” përqëndrohet në
rritjen e bashkëpunimit rajonal të organizatave të shoqërisë civile të grave (OSHCG), kërkime dhe
analiza gjinore për politikat informuese, advokim të bazuar në fakte dhe monitorim të reformave në
lidhje me anëtarësimin në BE që synojnë avancimin e barazisë gjinore në rajonin e Ballkanit
Perëndimor përmes procesit të anëtarësimit në BE. Ky projekt financohet nga Bashkimi Evropian
dhe bashkëfinancohet nga Agjencia Suedeze për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Zhvillim (Sida).

