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Në mbështetje të barazisë së grave dhe burrave
BE për Barazinë Gjinore në Shqipëri  vijon angazhimin e vazhdueshëm të BE-së për të mbështetur 
barazinë e grave dhe burrave, dhe për të forcuar integrimin e objektivave të barazisë gjinore në 
politikat dhe planet e qeverisjes qendrore dhe vendore në Shqipëri.     

BE për Barazinë Gjinore në Shqipëri

Qëllimi kryesor i projektit është mbështetja e Qeverisë së Shqipërisë në 
transpozimin e acquis të BE-së për Barazinë Gjinore në nivel qendror dhe 
vendor.
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Buxheti i Projektit  

Euro

Agjencitë zbatuese

700,000 

Mbështetja e Qeverisë së Shqipërisë në transpozimin e Direktivave të BE-së, 
normave dhe standardeve botërore për barazinë gjinore dhe fuqizimin e të 
gjitha grave, të rejave dhe vajzave, me qëllim pasqyrimin në mënyrë të 
qëndrueshme në reformat e sektorit, strategjive, planeve dhe programeve të 
rimëkëmbjes pas COVID-19;

Mbështetje Njësive të Vetëqeverisjes Vendore (NJVV) të përzgjedhura në kryerjen 
e funksioneve të tyre lidhur me rimëkëmbje të përgjigjshme gjinore e sociale 
nga COVID-19, të drejtat e grave dhe vajzave, qendrueshmërinë ekonomike 
të grave, si dhe fuqizimin e përfshirjen sociale të vajzave dhe djemve 
adoleshentë.
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Bashkimi Evropian për Barazinë Gjinore në Shqipëri (EU4GE) do të mbështesë

BE për Barazinë Gjinore në Shqipëri

Qytetaret dhe qytetarët

180 gra për të forcuar pozicionin e tyre në zinxhirin e vlerave, duke 
rritur kështu të ardhurat e tyre, duke duke kontribuuar në zhvillim dhe 
duke nxitur përparimin vendor. Rreth 200 vajza dhe djem adoleshentë 
do të përfitojnë nga zhvillimi/fuqizimi pozitiv rinor dhe ndërhyrjet e 
aftësive për jetën, të cilat do të përmirësojnë kapacitetet e tyre për të 
marrë vendime të informuara që ndikojnë në jetët e tyre. 

Vetëqeverisjen vendore

Pesë bashki të përzgjedhura për zhvillimin apo rishikimin e 
Planeve të Planeve Vendore të Veprimit për Barazinë 
Gjinore, duke siguruar që përgjigjet e politikave mbështesin 
barazinë ndërmjet grave dhe burrave në jetën vendore.

Qeverinë e Shqipërisë

Duke ofruar asistencë teknike për pasqyrimin në mënyrë të 
qëndrueshme të objektivave të barazisë gjinore në dokumentet 
strategjike dhe të politikave, duke iu përgjigjur kështu nevojave dhe 
të drejtave të grave dhe burrave të vendit dhe duke mbështetur 
proceset e anëtarësimit në BE të Shqipërisë.

Organizatat e Shoqërisë Civile (OSHC) 

Përfshirë organizatat e grave, organizatat dhe platformat 
rinore, nismat rajonale rinore, median dhe platformat e 
medias do të angazhohen në parashtrimin e zgjidhjeve të 
përgjigjshme gjinore në drejtim të përmirësimit të barazisë 
gjinore në Shqipëri. 
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