
 

               

Perceptimet e punonjësve 
vendorë mbi shërbimet 
miqësore përkundrejt 

personave LGBT 

17 Mars 2016, Tiranë

 
 
Ambasada PINK / LGBT Pro Shqipëri, në 
kuadër të iniciativës “Përmirësimi i jetës së 
personave LGBT në nivel lokal”, gjatë këtyre 
dy viteve zbatimi në bashkëpunim me 
Komisionerin për Mbrojtjen nga Diskriminimi 
dhe Avokatin e Popullit me mbështetjen e 
Bashkimi Europian, kontribuoi për 
përmirësimin e jetës së personave LGBT në 
nivel lokal.  
 
Partnerët tanë në zbatimin e saj ishin Bashkitë 
e qyteteve Tiranë, Durrës, Elbasan, Vlorë, 
Korçë dhe Shkodër. Ndërkohë organizimi i 
disa aktiviteteve u lehtësua nga Ministria e 
Mirëqenies Sociale dhe Rinisë dhe Ministria e 
Arsimit dhe e Sportit.   
 
Iniciativa synoi të prezantojë tematikën LGBT 
në komunitet duke dashur të arrijë disa 
objektiva specifike si: a) rritja dhe fuqizimi i 
kapaciteteve të administratës së pushtetit 
vendor me qëllim njohjen e nevojave dhe 
kërkesave të komunitetit LGBT si dhe 
përmirësimin e shërbimeve që ofrohen në 
nivel vendor; b) ndërmarrja e  
 
 
 

 
politikave të reja nga njësitë e qeverisjes 
vendore për eleminimin e diskriminimit dhe 
paragjykimeve ndaj komunitetit LGBT; c) rritja 
e kapaciteteve të stafeve mësimore në 
eliminimin e diskriminimit dhe bulizmit në 
shkolla.  
 
Disa nga rezultatet e këtij projekti janë: a) 
forcimi i bashkëpunimit midis organizatave 
LGBT dhe njësive të qeverisjes vendore 
(Tiranë, Durrës, Elbasan, Vlorë, Korçë dhe 
Shkodër); b) njohja me perceptimet e 
qeverisjes lokale mbi çështjet LGBT; c) forcimi 
i kapaciteteve të mbi 120 zyrtarëve publikë 
nëpërmjet zhvillimit të trajnimeve dhe 
seminareve; d) njohja me perceptimin e 
diskriminimit në shkolla, e) trajnime me 
mësuesit dhe psikologët e shkollave të mesme 
për diskriminimin dhe ngacmimin homofobik;  
f) manual kombëtar për politikat dhe praktikat 
përfshirëse për komunitetin LGBT, g) 
organizimi i 12 Festivale Diversiteti dhe mbi 
30 aktivitete të tjera ndërgjegjësuese të 
organizuara në qytetet përkatëse (leksione të 
hapura në Universitete, gjimnaze, shfaqje 
filmash, etj).  
 

Për më shumë informacion ju lutem vizitoni: http://www.pinkembassy.al/ 

http://www.pinkembassy.al/


 

         

Perceptions of local 
institutions on LGBT friendly 

services

17 March 2016, Tirana

 
“Improving the lives of LGBT people at the local level”  

 
PINK Embassy / LGBT Pro Albania initiative “Improving the lives of LGBTI people at the local level” 
which was implemented in cooperation with the Commissioner for Protection from Discrimination 
and the People’s Advocate and is supported by the European Union, has contributed to the 
advancement of LGBT rights in the country during its two year implementation. 
 
Our partners in the implementation of this initiative have been the Municipalities of Tirana, Durres, 
Elbasan, Vlora, Korca and Shkodra. Meanwhile the implementation of some activities have been 
facilitated by the Ministry of Social Welfare and Youth and the Ministry of Education and Sports.  
 
The initiative aimed to introduce the LGBT topic in communities by aiming to achieve some specific 
objectives such as: a) increase and strengthen the capacities of local administration officials in order 
to recognize the needs and demands of LGBTI people and to improve services towards them; b) 
undertake new policies and activities from local governments in order to eliminate discrimination 
and prejudice towards LGBTI people and c) increase the capacities of educational staff of high 
schools and universities in the fight against discrimination and bullying in schools.  
 
Some of the results of this project have been: a) strengthened cooperation between LGBTI 
organizations and municipalities of Tirana, Durrës, Elbasan, Vlorë, Korçë and Shkodër, b) 
understanding the perceptions of local governments over LGBTI issues, c) holding trainings and 
seminars in order to strengthen the capacities of over 120 public officials, d) understanding 
perceptions of LGBTI issues in schools, e) trainings with teachers and psychologists of high schools, f) 
national manual on inclusive policies and practices for LGBTI people and g) 12 Diversity Festivals and 
other awareness events in the above cities (open lectures in Universities, gymnasiums, screening of 
films, etc. 
 
For more information please visit: http://www.pinkembassy.al/ 

http://www.pinkembassy.al/

