PLANI OPERACIONAL PËR ARRTIJEN E BARAZISË GJINORE NË KOMUNËN E DRAGASHIT PËR PERIUDHËN 2012 -2014

FUSHA E ARSIMIT
Objektivat
1.Rritja e numrit të
vajzave që vazhdojnë
shkollimin fillor dhe
të mesëm dhe te
larte.

Objektivi strategjik: Sigurimi i qasjes së grave dhe vajzave në arsim cilësor

Veprimet që duhen
ndërrmarr

Institucionet përgjegjëse Afatet kohore

1.1 Sigurimi i transportit
publik dhe falas për vajza
në ato vise ku ende nuk
aplikohet kjo masë

1. 1 Drejtoria Komunale e
Arsimit ,shkollat, Këshili i
prindërve

1.2 Sigurimi i bursave, për
libra dhe banim në konvikt 1.2 Drejtoria Komunale e
për vajzat nga viset rurale Arsimit, shkollat, Këshilli i
prindërve
1.3 Organizimi i orëve
plotësuese për nxënës me
sukses më të dobët

2. Ngritja e vetëdijës
së prindërve për
rëndësinë e arsimit të
vajzave sidomos të
komunitetit goran
dhe boshnjak, si dhe
për vajzat me nevoja
të veçanta

3. Zvogëlimi i numrit
të martesave të
hershme të vajzave

1.3 Drejtoria komunale e
arsimit, shkollat, Këshilli i
prindërve

2.1. Organizimi i takimeve 2.1. DKA, shkollat, OJQ-të,
me prindër dhe vajza
Këshillat e prindërve,
sidomos për nxënëset e
Mediet
klasave të IX - ta dhe klasen
e XIII

2.2. Organizimi i mësimeve 2.2. DKA, shkollat, OJQ-të,
përgatitore për regjistrim Këshillat e prindërve,
në shkollat e mesme
Mediet

Financimi sipas viteve
2013
2014

Indikatorët

1.1 Numri i vajzave që
vazhdojnë shkollimin
fillorë dhe të mesëm,
350,00 € vendosja e linjave të
rregullta

Mekanizmat
monitoruese

Drejtoria Komunale e Arsimit
1.1 20122014

1.2 2012-2014

1.3 2012-2014

2.1. 2012 -2014

2.2. 2012 -2014

3.1 Fushatat e
vazhdueshme të
vetëdijësimit dhe
senzibilizimit

3.1 Kuvendi Komunal, DKA,
shkollat, Këshilli i prindërve ,
mediet, Shoqëria civile,
3.1. 2012-2014
Policia e Kosovës, QPS-a

3.2 Avokim për
rifunksionalizimin e
mbështetjes psikosociale

3.2 Shkollat, OJQ-të, Këshilli
i prindërve, mediet

Mjetet e nevojshme

2012

3.2 2012-2014

200,00 €

300,00 €

0,00 €

400,00 €

120,00 €

360,00 €

1.2 Numri i bursave të
ndara, numri i vajzave
450,00 € që vijojnë
mësimin,(numri i
vajzave në konvikte)
1.3. Numri i vajzave që
vazhdojnë shkollimin
420,00 € fillorë dhe të mesëm

1.1. DKA, OJQ-të,
Këshillat e prindërve

1.2 DKA,OJQ-të, Këshillat
e prindërve

1.3 DKA, OJQ-të, Këshili i
prindërve

160,00 €

280,00 €

130,00 €

240,00 €

2.1. Numri i nxënësve të
rregjistruar në shkolla të
320,00 € mesme, numri i
2.1. DKA, OJQ-të,
takimeve dhe
Këshillat e prindërve
pjesëmarrsve në takime,
numri i orëve të
mbajtura
2.2. Numri i nxënësve të 2.2. DKA, OJQ-të,
kaluar në provimin
Këshillat e prindërve
260,00 € pranues

350,00 €

3.1 numri i fushatave,
Numri i martesave të
hershme (i zvogëluar
krahas meperiudhën e
420,00 € kaluar)

160,00 €

80,00 €

140,00 €

850,00 €

2.070,00 €

3.1 DKA, OJQ-të, Këshillat
e prindërve

3.2 Funksionalizimi i
shërbimeve, numri i
psikologëve,
3.2 DKA, OJQ_të,,Këshillat
160,00 € punëtorëve sociale dhe e prindërve
pedagogëve nëpër
shkolla

2.380,00 €

FUSHA E SHËNDETËSISË- Objektivi strategjik: Përmirësimi i shëndetit të grave dhe vajzave dhe ngritja e cilësisë së
shërbimeve shëndetësore preventive
Objektivat
1.Ngritja e vetëdijës
së grave dhe
vajzave për vizita të
rregullta
shëndetësore
preventive dhe
vizita tjera

Veprimet që duhen
ndërrmarrë
1.1 Fushata senzibilizuese,
trajnime, fletushka,
ligjerata, vizita mjekësore
të rregullta

Institucionet
përgjegjëse

Afatet
kohore

1. 1 Drejtoria Komunale e
Shëndetësisë (DKSH) ,
Kuvendi Komunal, OJQ-të,
mediet, Zyrtare për Barazi 1.1 2012- 2014
Gjinore

2012

Financimi sipas viteve
2013
2014

Drejtoria Komunale e Shëndetësisë

180,00 €

2.Ngritja e vetëdijës së
grave dhe vajzave për
rrezikun e kancerit të
gjirit,mitrës

2.1 Fushata senzibilizuese,
trajnime për vetekzaminim,
vizita të rregullta
gjinekologjike, mamografi

3. Përmirësimi i
shëndetit
reproduktiv për
gratë dhe vajzat e
reja

3.1 Fushata informuese 3.1 Drejtoria komunale e
për shëndetit e grave
shëndetësisë, QKMF,
dhe vajzave të reja,
mediet, OJQ-të
fushata informuese për
mbrojtje nga shtatëzënia
dhe planifikimi familjar
3.2. Funksionalizimi i
shërbimeve shtëpiake
nga patronazhi për
lehonat

2.1 Drejtoria Komunale e
Shëndetësisë dhe QKMF,
Zyrtare për Barazi Gjinore,
OJQ-të, mediet

2.1 2012- 2014

3.1 20122014

230,00 €

240,00 €

250,00 €

410,00 €

320,00 €

3.2 Drejtoria e
Shëndetësisë
3.2 2012-2014

Mjetet e nevojshme

310,00 €

340,00 €

960,00 €

1.320,00 €

Indikatoret
1.1 Numri i
fushatave,
trajnimeve,
vizitave,fletushkave
të shpërndara

Mekanizmat
monitorues

1.1. DKSH, OJQ-të,
Qendra e trajnimeve
pran QKMF-së

310,00 €

2.1 Numri i
fushatave,
trajnimeve,
430,00 €
kontrollave, i
pjesëmarrsve
3.1 Numri i
emisioneve të
mbajtura, numri i
190,00 € fushatave mediale

2.1 Komuna, OJQ-të

3.1 DKSH, OJQ-të,

3.2 Numri i vizitave të
kryera, Numri i
260,00 € personelit të
3.2 Komuna, OJQ-të
angazhuar në
patronazhë

1.190,00 €

FUSHA E TË DREJTAVE TË NJERIUT DHE DHUNA NË FAMILJE- Objektivi strategjik: Promovimi i të drejtave të barabarta të grave dhe dhuna në familje
Objektivat

Veprimet që duhen
ndërrmarr

Institucionet
përgjegjëse

1.1. Fushata informuese, 1.1 Zyra për Barazi
senzibilizuese për Ligjin Gjinoret,Gjykata, Qendra
për punë sociale, Policia,
OJQ-të, mediet lokale

1.Zbatimi dhe
monitorimi I Ligjit
kundër dhunës në
familje

3. Mbështetja
infrastrukturës për
integramin e
viktimave të dhunës
në familje

2012

Financimi sipas viteve
2013
2014

Zyra për Barazi Gjinore
1.1 2012 2014

140,00 €

240,00 €

1.2 Trajnime për gazetar, 1.2.OJQ-të, Zyra për
punëtor shëndetësor
Barazi Gjinore
1.2 2012-2014

1.3 Fuqizimi i
mekanizmit egzistues
për adresimin e rasteve
të dhunës në familje

2. Ngritja e vetëdijës
për dhunë në familje

Afatet kohore

1.3. Zyra për Barazi
Gjinore, OJQ-të, QPS
QKMF,Gjykata, Policia,
Mbrojtesi I viktimave

1.2 2012-2014

2.1 Aktivitete në kuadër të 2.1ZBGJ OJQ-të, mbrojtësit
fushatës globale “16 ditë
e viktimave, policia
aktivizëm kundër dhunës
2.1 2012-2014
ndaj gruas”

3.2 Hartimi i programeve të 3.2 Komuna dhe shoqëria
veçanta për integrim të
civile
viktimave të dhunës në
familje

3.2 2012-2014

4.1 Fushata informuese dhe 4.1 Komuna, shoqëria civile
promovuese e ligjeve
4.Vetëdijesimi i grave egzistuese
4.1 2012-2014
për të drejtën e
trashëgimisë dhe të
pronësisë

Mjetet e nevojshme

130,00 €

0,00 €

210,00 €

130,00 €

160,00 €

0,00 €

230,00 €

240,00 €

130,00 €

150,00 €

740,00 €

1.020,00 €

Indikatorët

Mekanizmat
monitoruese

1.1.Numri I rasteve të 1.1 Zyra për Barazi
raportuara në
Gjinore, OSCE, OJQ-të,
institucionet përkatëse, EULEX-i
310,00 € raportet monitoruese
1.2 Numri i trajnimeve, 1.2 OJQ-të, Zyra për
numri i artikujve në
Barazi Gjinore
140,00 € gazeta dhe emisione
televizive

1.3 Numri i
pjesëmarrsve, numri i
vendimeve të
0,00 €
aprovuara, numri I
rasteve te raportuara

1.3 OJQ-të, Zyra për
Barazi Gjinore

2.1 Numri i trajnimeve,
fushatave të organizuar
2.1 OJQ-të, Zyra për
dhe numri i
240,00 €
Barazi Gjinore, OSBE,
pjesëmarrësve

3.2 Hartimi i planit dhe
programit për
integrimin e viktimave ,
3.2 Komuna, Donatorët,
aprovimi, zbatimi i këtij
160,00 €
OJQ-të, Shoqëria
plani, numri i viktimave
civile,QPS
të integruara

4.1 Numri i aktiviteteve
dhe i pjesëmarrsve,
4.1. Komuna, Donatorët,
160,00 € Fletushkat e botuara,
OJQ-të
emisionet ne radio dhe
tv
1.010,00 €

FUSHA E EKONOMISË DHE ZHVILLIMIT TË QËNDRUESHËMObjektivat

Veprimet që duhen
ndërrmarr

Institucionet
përgjegjëse

1.1. Avokim dhe
1.1 Zyra e Punësimit, OJQsenzibilizim I regjistrimit të të, mediet
gjitha vajzave dhe grave të
pa puna në entin për
punësim

Afatet
kohore

2.1 Qasje në kredi dhe
2.1 Bankat, institucionet
mikrokredi të volitshme për mikrofinanciare, donatorët
fillim të biznesit
e ndryshëm

2. Rritja e numrit
të grave në
2.2 Krijimi i politikave të
udhëheqjen e
favorshme siq është lirimi
bizneseve të vogla nga taksat komunale për

2012

Financimi sipas viteve
2013
2014

Drejtoria për Ekonomi, Financa dhe Zhvillim
1.1 2012-2014

1.Rritja e nivelit të
punësimit të
grave
1.2 Trajnime për aftësime 1.2 Zyra për Punësim,
profesionale për gratë dhe mediet, OJQ-të
vajza

Objektivi strategjik : Fuqizimi ekonomik dhe rritja e punësimit të grave

150,00 €

1.2 2012-22014

2.1 2012-2014

130,00 €

0,00 €

160,00 €

150,00 €

0,00 €

3.Promovimi dhe 3.1 Avokimi për stimulimin 3.1 Komuna dhe donatorët
e prodhimeve private të
zhvillimi i
grave
bizneseve të vogla

3.2 Sigurimi i pjesëmarrjes 3.2 Komuna dhe donatorët
së grave në biznes në
panaire dhe trajnime

3.3 Organizimi i panaireve 3.3 Komuna dhe donatorë
të prodhimeve vendore nga
gratë

Mjetet e nevojshme

Mekanizmat
monitoruese

1.1 Numri i
evidentuarve, numri i
emisoneve

1.1 Komuna, OJQ-të

1.2 numri i trajnimeve,
numri i pjesëmarrsve

1.2 Komuna, Ojq-të

2.1 Numri i grave në
udhëheqjen e biznesit,
numri ikredive dhe të
granteve

2.1 Bankat, donatorët,
OJQ-të, komuna

160,00 €

170,00 €

0,00 €

2.2 Komuna, OJQ-të

bizneset e vogla të
udhëhequra nga gratë

Indikatorët

2.2 Vendimi i Kuvendit 2.2 Komuna, OJQ-të
komunal
2.2 2012 - 2014

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

3.1 2012 -2014

3.2 2012-2014

140,00 €

160,00 €

3.3 2012 -2014

160,00 €

150,00 €

580,00 €

620,00 €

0,00 €

3.1 Numri i bizneseve të 3.1 Komuna, OJQ-të
0,00 € regjistruara, panaireve,
pjesëmarrsve në
panaire

3.2 Numri i panaireve
3.2 Komuna, OJQ-të
dhe numri i grave
170,00 € pjesëmarrëse në këto
panaire me produktet e
tyre
3.3 Numri i panaireve
3.3 Komuna, OJQ-të
dhe të pjesëmarrsve në
170,00 €
panaire

670,00 €

FUSHA : GRATË DHE VENDIMARRJAObjektivat

Objektivi strategjik: Pjesëmarrja e barabartë e grave dhe burrave në vendimmarrje në të gjitha fushat e jetës

Veprimet që duhen
ndërrmarr

Institucionet
përgjegjëse

Afatet
kohore

1.1 Zbatimi i Planit Veprimit 1.1 Komuna, Zyra për Barazi
1.Zbatimi dhe
monitorimi i Ligjit të komunës së Dragashit Gjinore,OJQ-të
mbi Barazi Gjinore
1.1 2012-2014

2. Nzitja e grave
për pjesëmarrje
në vendimarrje

2.1 Organizimi i debateve, 2.1 Zyra për Barazi Gjinore,
seminareve, trajnimeve për
OJT-të lokale, mediet,
lidership
partitë politike

3.1 Hartimi i sistematizimit 3.1 Komisioni Komunal
e zyrtarëve sipas
organogramit të udhëzimit
administrativ

3.Fuqizimi i
njësisë për të
3.2 Lobim,avokim për
drejtat e
aprovimin e organogramit
njeriut(aktualisht
zyrës për barazi
gjinore) në
3.3 Sigurimi i buxhetit të
komune
ndarë për aktivitete

3.2 Komisionet
Komunale,Asamblea
Komunale,Komitete
Komunale, OJQ-të
3.3 Drejtoria administrative
e Komunës,Drejtoria e
Financave

Mjetet e nevojshme

Mjetet e nevojshme

2.1 2012-2014

3.1 Viti 2012

3.2 Viti 20122014

3.3 2012-2014

2012

Financimi sipas viteve
2013
2014

0,00 €

0,00 €

380,00 €

0,00 €

0,00 €

190,00 €

0,00 €

0,00 €

Indikatorët

Mekanizmat
monitoruese

1.1. Numri i grave në
pozita vendimarrëse,
raportet monitoruese

1.1 Zyra për Barazi
Gjinore, Komisionet
komunale, OJQ-të

2.1 Më shumë gra në
vendimarrje (10% më
240,00 € tepër nga periudha e
kaluar)

2.1 Zyra për Barazi
Gjinore, Komisionet
Komunale, OJQ-të

0,00 €

0,00 €

3.1 Emërimi i zyrtarëve 3.1 OJQ-të,Ministria e
të njësisë
Pushtetit Lokal, Divizioni
për të drejtat e njeriut

3.2 Aprovimi i
urdhëresës

3..2 OJQ-të

3.3 Buxheti i alokuar

3.3 MAPL,Asamblea
Komunale,OJQ-të

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

380,00 €
3.510,00 €

190,00 €
5.220,00 €

240,00 €
5.490,00 €

