
 
 
 
 
 

Rrjeti i Grave “Barazi në Vendimmarrje” 
Women’s Network “Equality in Decision-Making” 

Thirrje per Aplikim:  

Koordinator/e lokal/e për iniciativën: 

Aktivizmi Qytetar për Demokraci të Barabartë në Zgjedhjet Parlamentare 2017  

Implementuar me mbështetjen e National Endowment for Democracy 

Qëllimi: 

Kjo iniciativë synon të nxisë pjesëmarrjen dhe përfaqësimin e barabartë të grave dhe të burrave në 

Zgjedhjet Parlamentare të 2017, nëpërmjet aktivizmit qytetar dhe mbulimit të drejtë mediatik.  

Objektivat:  

 Të përfshijë dhe të aktivizojë qytetarët për demokraci të barabartë në Zgjedhjet Parlametare 

2017 nëpërmjet Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit dhe pjesëmarrjes aktive. 

 Të parandalojë diskriminimin gjinor të grave dhe vajzave kandidate në Zgjedhjet 

Parlamentare 2017 nëpërmjet integrimit dhe raportimit të ndjeshëm gjinor në Media.  

APLIKIMI PER KOORDINATOR LOKAL 

Pozicioni: 

6 Koordinatorë Lokalë (1 koordinator/e në secilin prej 6 qyteteve: Dibër, Durrës, Elbasan, Fier, Lezhë, 

dhe Vlorë). 

Në kuadër të projektit, për promovimin dhe rritjen e pjesëmarrjes dhe përfaqësimin e grave në politikë, 

secili nga koordinatorët/et lokalë/e në qytetin përkatës do të asistojë në organizimin e aktiviteteve sipas 

përshkrimit të projektit për secilin qytet: 

 1 Trajnim me qytetarët aktivë, 

 2 Pika të Informimit, 

 1 Tryezë e Rrumbullakët me qytetarë dhe gra e vajza në politikë dhe në vendimmarrje, 

 Realizimin e 3 Eventeve Mediatike.  

Detyrat Specifike: 

 Identifikimi i të paktën 10 qytetarëve (vajza e gra dhe burra e djem) të të gjitha moshave. Ky 

grup i qytetarëve do të jetë grupi mbështetës për aktivitetet e Iniciativës. Periudha: 15 Dhjetor 

2016 – 15 Janar 2017 

 Pjesëmarrja në Lançimin e nismës “Qytetaria Aktivte për Demokraci të Barabartë në Zgjedhjet 

Parlamentare 2017” në Tiranë. Periudha: Janar 2017 

 Ngritjen e të paktën 2 Pikave të Informimit në qyteteve përkatëse. Periudha: Shkurt – Qershor 

2017 

 Asistenca në organizimin e 1 Tryeze të Rrumbullakët me qytetarë dhe gra e vajza në politikë 

dhe në vendimmarrje 
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 Asistenca në organizimin e të paktën 3 eventeve mediatike në qytetin përkatës. Periudha: 

Shkurt – Qershor 2017 

 Identifikimi i të paktën 5 grave kandidate në Zgjedhjet Parlamentare 2017 nga parti politike të 

ndryshme dhe marrja e informacioneve përkatëse për profilet e tyre (CV, foto, etj.). Profilet e 

grave kandidate për Zgjedhjet Parlamentare 2017 do të publikohen në Platformën Virtuale 

www.platformagjinore.al  

 Asistenca në dërgimin e të paktën 5 letrave lobuese partive të ndryshme politike. Periudha: Prill 

– Maj 2017 

 Vendosja e kontakteve me aktorë të tjerë të interesuar me qëllim përmbushjen e qëllimeve të 

projektit 

 

Rekuizitet: 

Koordinatori/ja Lokal/e i Iniciativës duhet: 

 Të ketë përvojë të mëparshme në organizimin e aktiviteteve të ngjashme në qytetin e tij/saj, të 

tilla si trajnime, fushata ndërgjegjësuese e lobuese, që kanë në fokus demokracinë e barabartë 

në vendimmarrje 

 Të njohë proçeset e planifikimit të projektit, menaxhimit, proçedurave, praktikave dhe 

teknikave përkatëse 

 Të jetë aktiv/e në qytetin e tij/saj për të siguruar një pjesëmarrje gjithëpërfshirëse të qytetarëve 

përgjatë Iniciativës  

 Të jetë resident/e në një nga qytetet: Dibër, Durrës, Elbasan, Fier, Lezhë, dhe Vlorë 

 Të mos jetë anëtar/e apo pjesë e strukturave të partive politike 

Vendndodhja: 

Qytetet ku do të zhvillohet projekti janë: Dibër, Durrës, Elbasan, Fier, Lezhë, dhe Vlorë 

Për çdo qytet do të përzgjidhet 1 koordinator/e lokal/e. 

Kordinatori/ja do të ketë të mbuluara shpenzime komunikimi, transporti dhe dieta. 

Data e fundit për të paraqitur aplikimin: 

08 Dhjetor 2016 

Dokumentat për aplikimin që duhet të dërgohen në barazinevendimmarrje@gmail.com:  

- Shprehje interesi 

- Curriculum Vitae 

http://www.platformagjinore.al/
mailto:barazinevendimmarrje@gmail.com

