
 

Rreth IKU 

 Që nga viti 1999 Instituti i Kërkimeve Urbane (IKU) ka dhënë rezultate të mëdha për projektet dhe programet e zhvillimit të realizuara në të 
gjithë Shqipërinë. Puna jonë ynë kryesore përqendrohet në zhvillimin e komunitetit, forcimin e qeverisjes vendore, mbrojtjen e mjedisit, 
decentralizimin dhe shërbimet publike. Ne kryejmë  studime,  lobojmë qeverinë, trajnojmë njësitë e qeverisjes vendore, rrisim aksesin e 
publikut në informacion, dhe  lidhim partnerët në punën për zhvillim.. IKU ka punuar me donatorë si USAID, Bashkëpunimi Zviceran, Ambasada 
Holandeze, UNDP, Banka Botërore, BE, SIDA, Shoqëri të Hapur / Fondacioni Soros, etj. 

 

FAKTET KRYESORE  

                        FLETË INFORMUESE MBI PROJEKTET 

 

         Instituti i Kërkimeve Urbane 
 

 

Rritja e pjesëmarrjes së gruas në jetën publike dhe politike në  

Shqipëri 

 

Konteksti i projektit 
Ky studimi ofron informacion mbi faktorët sociale 

që krijojne pengesa që grate të marrin pjesë në 

jetën publike të vendit si dhe rekomandime për 

kapërcimin e pengesave për veterealizimin e 

gruas dhe sigurimin e barazisë së vërtetë midis 

burrit dhe gruas. Gjate muajve shtator - tetor të 

2004 u realizuan 100 intervista me gra që 

perfaqësojnë administraten publike, gra 

biznesmene, studente, gra të papuna dhe gra të 

perfshira në jeten politike. Pyetjet e bëra gjatë 

intervistave ishin të fokusuara në pjesmarrjen e 

gruas në jetën publike dhe politike dhe praninë e 

diskriminimit të gruas në shoqerinë shqiptare. 

 

 

Fazat e projektit  
Faza përgatitore, kjo fazë konsistoi në analizen e 

nivelit të perfaqesimit të gruas në pushtetin lokal, 

në studimin e eksperiencës nderkombetare dhe 

shqiptare të demokracisë gjinore dhe formen e 

ndergjegjësimit në nivelin shoqeror. Takimet me 

autoritetet lokale, me zyrtarët lokale të zgjedhur 

dhe drejtuesit e OJF-ve lidhur me 

domosdoshmerinë e një plani të kërkimit gjinor 

që do të ndiqet hap pas hapi. 

 

 

 

 

 

 

Kopje të ketij publikimi gjenden në 

zyren e IKU-it në Tiranë. 
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KOHËZGJATIA:  

Gusht 2004 – Prill 2005 
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