
  

 

 

 
 

FTESË  
 

“Perceptimet e punonjësve vendorë mbi shërbimet 
miqësore përkundrejt personave LGBT”  

17 Mars 2016, ora 11:00 – 13:00  
Salla “Metropol”, Tirana International Hotel 

 
 
 
E / I nderuar Znj /Z, ................................ 
 
Ambasada PINK, Avokati i Popullit dhe Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, në bashkëpunim 
me Ministrinë e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë, dhe me mbështetjen e Bashkimit Europian, kanë 
kënaqësinë t’ju ftojnë në prezantimin e gjetjeve të studimit: “Perceptimet e punonjësve vendorë 
mbi shërbimet miqësore ndaj personave LGBT”. Workshopi do të zhvillohet ditën e Enjte, 17 Mars, 
ora 11:00 – 12:30, në Tirana International Hotel, Salla “Metropol”.  
 
Qëllimi i workshopit është: 
 

 Të prezantojë gjetjet paraprake të studimit “Perceptimet e punonjësve vendorë mbi 
shërbimet miqësore ndaj personave LGBT”; 

 Të paraqesë rezultatet kryesore të iniciativës “Përmirësimi i jetës së komunitetit LGBT në 
nivel lokal në Shqipëri”;  

 Të zhvillojë një diskutim të hapur mbi shërbim-ofruesit në nivel vendor dhe sfidat me të cilat 
përballet komuniteti LGBTI në nivel vendor dhe në Shqipëri; 

 Të diskutojë mbi kornizën e draft/Planeve të Veprimit të Bashkive  për Komunitetin LGBT. 
 
 

Ambasada PINK që prej vitit 2014 me mbështetjen e Bashkimit Europian zbaton iniciativën 
“Përmirësimi i jetës së komunitetit LGBT në nivel lokal në Shqipëri”. Një ndër qëllimet specifike të saj 
ka qënë njohja dhe vlerësimi i ofrimit të shërbimeve miqësore nga ana e Bashkive për komunitetin 
LGBT në 6 qytete të Shqipërisë, të cilat kanë ndikim të drejtëpërdrejtë në përmrësimin e cilësisë së 
jetës dhe në eliminimin e diskriminimit ndaj komunitetit LGBT. 
 
 
Për të konfirmuar praninë tuaj, dërgoni një email në: dorina.reci@crca.al. Më poshtë gjeni 
axhendën e aktivitetit. 
 
 
 
 
Me mbështetjen e Bashkimit Europian, Programi i Instrumentit Evropian për 
Demokraci dhe të Drejtat e Njeriut 

mailto:dorina.reci@crca.al


 
 
 
 

AXHENDA 
 
 

10:30 – 11:00 Regjistrimi i pjesëmarrësve  
 
11:00 – 11:30 Fjalë përshëndetëse 
   

- Z. Igli Totozani, Avokat i Popullit 
- Znj. Irma Baraku, Komisionere për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi 
- Znj. Etleva Sheshi, Ministria e Mirëqënies Sociale dhe 

Rinisë 
- Z. Alessandro Angius, Delegacioni i Bashkimit Europian 

 
 
11:30 – 12.00 Prezantimi i gjetjeve paraprake të studimit “Perceptimet e 

punonjësve vendorë mbi shërbimet miqësore përkundrejt 
personave LGBT” 

 
- Dr. Merita Poni 

- Altin Hazizaj, MA/LLM 

  

12.00 – 12.10  Pyetje dhe përgjigje rreth gjetjeve të studimit 
 
 
12.10 – 12.30 Angazhimi i Bashkive për ofrimin e shërbimeve miqësore për 

komunitetin LGBT.  
  
 
12:30 – 13:00 Diskutime të hapura/Rekomandime 
 
 
13:00 Mbyllja e aktivitetit / Bufe 
 
  


