Tirane

5MAJ

5 MAJ, LEKSION I HAPUR PRANË UNIVERSITETIT TE NEW
YORK TIRANË
5 Maj, ora 18:00 Universiteti New York Tiranë
Ambasada PINK në bashkëpunim me Universitetin e New York Tiranë
do të mbajë një leksion të hapur me studentët për Orientimin Seksual
dhe Identitetin Gjinor.

Elbasan

5MAJ

5 Maj 2015 SHFAQJE FILMI ‘TEENS LIKE PHIL’ DHE
DOKUMENTARI ’KIDS OF GAY PARENTS SPEAK OUT’ /
DISKUTIM I HAPUR
5 Maj, ora 18:00, Bar ‘La Blanche’, Elbasan
Filmi ‘Teens like Phil’ dhe Dokumentari ’Kids of Gay Parents speak out’
do të përcjellin momente nga realiteti i personave dhe prindërve LGBT.
Një diskutim i hapur rreth këtyre tematikave do të pasojë shfaqjen e filmave. Ky aktivitet organizohet në bashkëpunim me Bar ‘La Blanche’ në
Elbasan.

Elbasan

6MAJ
6 Maj 2015 		

EKSPOZITA ‘SHIJA E LIRISË’

6 Maj, ora 12:00, Teatri Skampa, Elbasan
Kjo ekspozitë, e organizuar në bashkëpunim me Bashkinë e Elbasanit
dhe Teatrin Skampa, do të qëndrojë e hapur për 3 ditë dhe do të përmbajë foto nga demonstrata dhe aktivitete të shoqërisë civile dhe aktivistëve
shqiptarë, për të përcjellë format e ndryshme të shprehjes së lirisë.

Shkoder

8MAJ

8 Maj 2015 LEKSION I HAPUR “Mbrojtja nga diskriminimi për
shkak të orientimit seksual dhe identitetit gjinor”
8 Maj, ora 11:00-13:00, Universiteti i Shkodrës, Fakulteti i Shkencave të
Edukimit, salla 304
Ky leksion zhvillohet në bashkëpunim me Fakultetin e Shkencave të Edukimit, Komisionerin për Mbrojtjen
nga Diskriminimi, Bashkinë Shkodër dhe Qendrën e Informimit të BE në Shkodër. Në këtë leksion studentët
do të mund të njihen me Konceptet LGBTI; Shkaqet dhe pasojat e diskriminimit; Ndryshimi i sjelljeve sociale
dhe ofrimi i mbështetjes ndaj këtij komuniteti, etj.

Tirane

9MAJ

9 Maj 2015 LEKSION I HAPUR “Mbrojtja nga diskriminimi për
shkak të orientimit seksual dhe identitetit gjinor”
8 Maj, ora 11:00-13:00, Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave Sociale
Ky leksion zhvillohet në bashkëpunim me Fakultetin e Shkencave Sociale, dega Punë Sociale të Universitetit të Tiranës. Në këtë leksion studentët do të mund të njihen me Konceptet LGBTI; Shkaqet dhe pasojat e
diskriminimit; Ndryshimi i sjelljeve sociale dhe ofrimi i mbështetjes ndaj
këtij komuniteti, etj.

Tirane

15MAJ
15 Maj 2015		
drejtat e tua?”

MANIFESTIM “Sa gjatë mund të presësh për të

15 Maj, ora 11.00, përpara Kryeministrisë
Përmes Manifestimit Paqësor përpara Kryeministrisë ne duam të tërheqim vëmendjen e Qeverisë Shqiptare për të mbrojtur dhe avancuar
të drejtat e personave LGBT jo thjesht me fjalë dhe letra por edhe me
veprime konkrete. Pyetja jonë “Sa gjatë mund të presësh për të Drejtat
e tua?”, u drejtohet sidomos të rinjve LGBT dhe gjithë shoqërisë në lidhje me faktin se ndërkohë që shteti dhe institucionet po marrin kohën
e tyre për të reformuar sistemin dhe për tu ofruar mbështetje personave
LGBT, një gjeneratë e tërë personash LGBT po jetojnë në hijet dhe cepat
e shoqërisë, të padukshëm dhe të papranuar. Ne duam të kërkojmë nga
qeveritarët dhe vendimmarrësit të marrin përgjegjësitë që u takojnë për
të siguruar shanse dhe mundësi të barabarta për personat LGBT.

Tirane

18MAJ

18 Maj 2015 LEKSION I HAPUR “Mbrojtja nga diskriminimi për
shkak të orientimit seksual dhe identitetit gjinor”
18 Maj, Universiteti ‘Marin Barleti’ Tiranë
Ky leksion zhvillohet në bashkëpunim me Universitetin ‘Marin Barleti”
Tiranë dhe Ambasadën e Vendeve të Ulëta. Në këtë leksion studentët do
të mund të njihen me Konceptet LGBTI; Shkaqet dhe pasojat e diskriminimit; Ndryshimi i sjelljeve sociale dhe ofrimi i mbështetjes ndaj këtij
komuniteti, etj.

Vlore

20MAJ

20 Maj 2015 LEKSION I HAPUR “Mbrojtja nga diskriminimi për
shkak të orientimit seksual dhe identitetit gjinor”
20 Maj, ora 11:00-13:00, Universiteti i Vlorës, Fakulteti i Shkencave Humane
Ky leksion zhvillohet në bashkëpunim me Fakultetin e Shkencave Humane, të Universitetit të Vlorës. Në këtë leksion studentët e degës gjuhëletërsi, juridik, histori-gjeografi, infermieri, cikli i ulët, gjuhët e huaja,etj,
do të mund të njihen me Konceptet LGBTI; Shkaqet dhe pasojat e diskriminimit; Ndryshimi i sjelljeve sociale dhe ofrimi i mbështetjes ndaj këtij
komuniteti, etj.

Durres

22MAJ

22 Maj 2015 SHFAQJA E FILMIT MELTING AËAY dhe DISKUTIM
I HAPUR MBI FILMIN & ÇËSHTJET LGBT
22 Maj, ora 12:00-14:00, Universiteti ‘Aleksandër Moisiu’ Durrës, salla e
konferencave, godina qëndrore
Ky aktivitet zhvillohet në bashkëpunim me Universitetin ‘Aleksandër
Moisiu’ Durrës dhe Ambasadën e Izrealit në Shqipëri. Në këtë aktivitet studentët do të kenë mundësi të ndjekin Filmin ‘Melting Aëay’ i cili
paraqet problematikat me të cilat ndeshet komuniteti transgjinor. Një
diskutim i hapur rreth kësaj tematike do të pasojë shfaqjen e filmit. Studentët do të kenë mundësinë të shprehin opinionin e tyre rreth kësaj
çështje dhe të reflektojnë mbi mesazhet e përcjella.

Tirane

3QERSHOR

3 Qershor 2015
VIZITË E Z. DANIELE VIOTTI, EUROPARLAMENTAR DHE BASHKË-PRESIDENT I INTER-GRUPIT LGBTI
TË PARLAMENTIT EUROPIAN, NË TIRANË DHE TAKIME ME
ZYRTARË TË LARTË
Z. Daniele Viotti, EURO Parlamentar dhe bashkë-president i intergrupit LGBTI të Parlamentit Europian do të vizitojë Tiranën më datë 3
Qershor. Gjatë kësaj dite ai do të ketë një seri takimesh pune me zyrtarë
të lartë shqiptarë lidhur me çështjet LGBT dhe progresin e Shqipërisë
lidhur me këtë aspekt.

11QERSHOR

JUNE 11 QERSHOR 2015

TIRANAPRIDE
11 Qershor 2015 MARSHIMI I KRENARISË DHE PANAIRI I DIVERSITETIT
11 Qershor, ora 11.00, në Sheshin Vëllezërit Frashëri, Tiranë
Ambasada PINK / LGBT Pro Shqipëri në bashkëpunim me Shtëpia e të Drejtave të Njeriut
në Shqipëri dhe Open Mind Spectrum Albania do të organizojnë Marshimin e 2-të të Krenarisë në Tiranë në datën 11 qershor. Marshimi i krenarisë nuk është thjesht çështje krenarie.
Marshimi ka të bëjë me të drejtën për të jetuar të lirë, duke mposhtur ndjenjën e turpit dhe
fajit dhe perceptimin e gabuar të shumë personave LGBT, se duke qenë të tillë ata nuk janë të
denjë për familjen, shoqërinë dhe vetë jetën. Përfaqësues të institucioneve publike, organizatat dhe qytetarët shqiptarë do ti bashkohen këtij aktiviteti për ti thënë jo diskriminimit, përjashtimit dhe urrejtjes, për ti thënë po dashurisë, respektit dhe dinjitetit.“Panairi i Diversitetit” si një aktivitet ndërgjegjësues me pjesmarrjen e organizatave dhe institucioneve publike që
do të ekspozojnë punën e tyre përgjatë një viti në mbështetje të grupeve të marxhinalizuara,
do të paraprijë Marshin e Krenarisë.

