Statistikat Gjinore dhe
Treguesit e harmonizuar
Gjinor

Treguesve të Harmonizuar Gjinor
sipas fushave
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Dhuna në familje.
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Kuadri ligjor dhe mekanizmat
institucionalë

• Numri i a) ministrive, b) agjencive qeveriatre, të cilat kanë me a) kohë te plotë, b)kohë të pjesshme një Nëpunës
për Barazinë Gjinore të vendosur në departamentet përkatëse të politikave
• Numri i njesive të administratës publike lokale që kanë punësuar a) me kohë të plotë, b) me kohë të pjesshme
një Nëpunës për Barazinë Gjinore
• Përqindja e buxhetit kombëtar i përcaktuar për zbatimin e SKBGJ-DHF për çdo vit dhe për institucionet
qeveritare;

• Përqindja e buxhetit të shpërndarë midis ministrive të linjës dhe autotiteteve publike lokale për të mbështetur
zbatimin e angazhimeve të barazisë gjinore brenda sektorëve dhe territoreve të tyre
• Numri i vendimeve marrë nga Këshilli Kombëtare mbi Barazinë Gjinore dhe alokimet buxhetore për të
mbështetur zbatimin e vendimeve;

• Numri i institucioneve arsimore që integrojnë konceptet e Barazisë Gjinore në kurrikulat e tyre, me fokus të
vecantë në: Fakultetin e Drejtësisë , Fakulteti i Shkencave Sociale, Fakulteti Petgogjik, Shkolla e Magjstraturës
• Numri i rasteve në gjykatë të cilët i referohen a. CEDAW, b. LBGJ, c. LDHF; në vendimet e tyre ;
• Numri i debateve parlamentare lidhur me barazinë gjinore, të drejtat njerëzore të grave dhe dhunës në familje
per vit;
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vazhdimi
• Numri i veprimeve të përbashkëta të kooridnuara mes qeverisë dhe organizatave jo fitim prurëse
mbi barazinë gjinore dhe të drejtat e njeriut e të grave.
• Numri i fushatave sensibilizuese në nivel vendor mbi barazinë gjinore dhe dhunën në familje;
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Fuqizimi ekonomik i grave
• Përqindja e grave dhe burrave të punësuar në tregun formal të punës, të ndara sipas moshës,
nivelit arsimor dhe vendndodhjes (rurale/urbane);
• Përqindja e papunesisë sipas gjinisë
• Përqindja e grave dhe burrave të punësuar në pozicione manaxheriale (si pronar (e) dhe drejtues(e)
në bisneseve) të ndara sipas moshës, nivelit arsimor dhe vendndodhjes (rurale/urbane);
• Përqindja e grave dhe burrave të cilët gëzojnë të drejtën e pasjes së lejes së lindjes;
• Përqindja e grave dhe vajzave që kanë akses në kredimarrje;
• Numri i rasteve të raportuara për sulme dhe ngacmime seksuale në vendin e punës;
• Numri i rasteve të ndjekura penalisht të sulmeve ose ngacmimeve seksuale në vendin e
punës.
• Dallimet midis rrogave/pagesa të femrave dhe meshkujve brenda profesionit dhe nivelit të
profesionit në të njëjtin sektor
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vazhdimi
• Të dhëna për tu përditësuar si nga Botimi Meshkuj dhe Femra 2014
ashtu edhe nga Treguesit e Harmonizuar Gjinor;
Të dhënat mbi pronësinë të ndara sipas gjinisë
Të dhëna mbi sektorin privata bujqësor dhe tregun e punës
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Fuqizimi i grave në vendimarrje.
• Përqindja e vendeve të mbajtura nga gratë dhe burrat në pozicione të zgjedhura vendore
dhe kombëtare;

• Përqindja e grave dhe burrave në vendet e emëruara në organizmat e niveleve
kombëtare dhe vendore qeveritare;
• Përqindja e grave dhe burrave në shërbimin civil, në katër nivelet më të larta të mbajtjes
së detyrave;
• Përqindja e grave dhe burrave në pozicione vendimmarrëse të ulëta dhe të larta në
organizatat e Sindikatave.
• Përqindja e grave dhe burrave gjykatë sipas niveleve

• Përqindja e grave në misionet diplomatike;
• Përqindja e grave dhe burrave të punësuar në sektorin publik, në nivel administrativ dhe
menaxherial;
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vazhdimi
• Perqindja e grave dhe burrave prokurorë sipas niveleve;
• Përqindja e grave dhe burrave në forcat policore dhe ato të armatosura , sipas gradave;

• Përqindja e grave dhe burrave kandidatë në listat partiake vendore;
• Përqindja e grave dhe burrave kandidatë në listat partiake kombëtare;
• Përqindja e grave dhe burrave drejtues në partitë politike;

• Përqindja e grave dhe burrave të regjistruar si votues;
• Përqindja e grave dhe burrave (që janë të ligjshëm) që votojnë;
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Promovimi i grave dhe vajzave për të
drejtën e një arsimi cilësor.
• Braktisja e shkollës nga femrat/meshkujt në arsimin e detyrueshëm (5 deri 16 vjeç).
• Raporti bruto i rregjistrimit i nxënësve në nivelin e parë arsimor për vajza/djem

• Numri i viteve të arsimimit të kryer, sipas nivelit arsimor, seksit, dhe vendbanimit
(rurale/urbane)
• Numri i mesatar i viteve te arsimimit.
• Raporti femra/meshkuj të cilët janë drejtues/e të institucioneve arsimore sipas niveleve
(parë, te dytë dhe atë universitar) si dhe drejtues të Drejtorive Arsimore Rajonale.
• Raporti femra/meshkuj midis mësuesve në nivelin e parë arsimor (klasa 1-5), të dytë (atij
të ulët klasa 6-9 dhe atij mbi 10 e lart) dhe atë të arsimimit universitar.
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Përmirësimi i grave dhe vajzave në
risk për shërbime sociale cilësore.
• Përqindja e femrave dhe meshkujve përfitues të shtëpive sociale
• Përqindja e femrave/meshkujve kryefamiliare që përfitojne Ndihmë ekonomike, sipas ranjoneve
• Përqindja e femrave/meshkujve qe kërkojnë per shërbime sociale të ndara sipas llojit të shërbimit,
moshës, nivelit arsimor dhe vendndodhjes (rural/urban);
• Numri i femrave/meshkujve që kerkojnë ndihmë ekonomike të ndara sipas rajonit
(rural/urban);
• Përqindja e fonde të shërbimeve sociale të ndara sipas s meshkuj/femra, sipas zones se
/urbane, gjendjes civile, grup-mosha dhe arsimimi.
• Numri i organizatave jo-fitimprurëse që ofrojnë mbështetje për gratë në nevojë , përfshirë
gratë dhe vajzat romët, egjiptjanë
• Alokimi i burimeve financiare nga Qeveria tek OJF per te ndihmuar aksesin e grave te
asistencen sociale
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Vazhdim…
• Përqindja e varfërisë absolute sipas seksit, zonës së banimit dhe statusit ekonomik
• Përqindja e varfërisë relative sipas seksit, zonës së banimit dhe statusit ekonomik
• Përqindja e varfërisë extreme sipas seksit, zonës së banimit dhe statusit ekonomik
• Përqindja e varfërise relative përpara dhe pas transfertave sociale
• Prqindja e varfërisë relative përpara dhe pas dërgimit të remitancave
• Përqindja e varfërisë absolute sipas seksit të kryefamiljarit
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Përmirësimi i shëndetit të popullsisë duke siguruar
një përgjigje më të mirë të sistemit shëndetësor
ndaj nevojave të veçanta të burrave dhe grave
• Numri femra/meshkuj te papune qe kane akses ne rimbursimet e ilaceve kur njeri nga
bashkeshortet eshte I punesuar.
• Numri i diagnozave qe i perkasin shendetit riprodhues dhe jane mbuluar nga skema e sigurimeve
• Përqindja e grave të diagnostikuara me kancer në qafën e mitrës;
• Përqindja e grave të vaksinuara falas kundër virusit HPV (Human Papilloma Virus);
• Përqindja e grave dhe burrave që punojnë në qendrat e kujdesit shëndetësor parësor

• Raporti i buxhetit kombëtar i caktuar për shërbimet dhe trajtimet gjinekologjike dhe obstetrike;
• Raporti i buxhetit kombëtar i caktuar për shërbimet e shëndetit riprodhues dhe rritjes së
ndërgjegjësimit;
• Numri i teksteve i rishikuar me perspektivën gjinore në fakultetin e mjekësisë dhe shkollave të larta
të infermierisë.
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Roli i medias në arritjen e Barazisë
Gjinore
• Përqindja e grave dhe burrave në pozicione drejtuese në median e shkruar/audio dhe vizive;
• Përqindja e grave dhe burrave si profesionistë si burime parësore ose dytësore në median e
shkruar.
• Ndarja e hapësirës për trajtimin e çështjeve mbi gratë në median e shkruar/audio dhe vizive;
• Pasqyrimi i fotografive/imazheve të grave në një barazinë median e shkruar/audio dhe vizive;
• Ndarja e e mediave të shkruara/audio dhe vizive të cilat sistematikisht përdorin gjuhë jo të duhur
duke ju referuar seksit femër;
• Numri i raste të ngritura kundër medias, sipas Nenit 26, 28 dhe 30 të ligjit “Mbi Barazinë Gjinore në
Shoqëri” për përdorim të imazheve ose gjuhës poshtëruese;
• Raporti i mbulimit të medias për kandidatet politike krahasuar me kandidatët politikë;

• Numri i gazetarëve dhe anëtarët e stafit redaksional dhe shpërndarja e tyre sipas seksit, nivelit, llojit
dhe medias;
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Dhuna në familje
• Numri i bashkive që marrëveshje zyrtare ndër-organizative për mbështetjen e
viktimave të dhunës në familje, sipas rajonit;
• Numri i rasteve të regjistruara të dhunës në familje, sipas llojit, seksit, moshës, nivelit
arsimor, profesionit, dhe vendbanimit (fshat/qytet);

• Raporti i buxhetit kombëtar të ndarë për mbështetjen e monitorimit dhe ngritjes së
ndërgjegjësimit për dhunën në familje;
• Raporti i buxhetit vendor (bashki dhe qark) të ndarë për mbështetjen e
instrumenteve të monitorimit të dhunës në familje dhe rritjes së ndërgjegjësimit për
dhunën në familje;
• Institucionalizimi i procesit të punimit të studimeve për dhunën në familje çdo 5 vjet
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Vazhdim…
• Numri i grave viktima të dhunës në familje që marrin ndihmë mjekësore fizike dhe
psikologjike, sipas rajonit, moshës, nivelit arsimor, gjendjes martesore dhe profesionit;

• Numri i grave që kërkojnë ndihmë pranë qendrave që kujdesit shëndetësor si pasojë e
dhunës në familje;
• Numri i rasteve të regjistruara të nxënësve të abuzuar brenda institucioneve
arsimore, sipas llojit, seksit, vendbanimit (fshat/qytet) dhe moshës;

• Numri i nxënësve të dhunuar/abuzuar që kanë marrë ndihmë nga
psikologu/punonjësi social i institucionit arsimor, sipas seksit, vendbanimit
(fshat/qytet), moshës;
• Numri i shërbimeve që i janë ofruar nxënësve të dhunuar/abuzuar, sipas llojit
(psikologjik, mjekësor, financiar, etj.);
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Vazhdim…
• Numri i të rinjve viktima të dhunës që marrin shërbime ndihme brenda
shkollave/institucioneve arsimore;
• Numri i metodave të rritjes së ndërgjegjësimit (psh. fushata, kurse, grupe
mbështetëse të njëjta) brenda institucioneve arsimore për dhunën në familje;
• Numri i kurseve të trajnimit që i ofrohen mësuesve për mënyrat e qasjes jo të
dhunshme ndaj nxënësve dhe se si të sillen dhe si t’i identifikojnë rastet e dhunës
në familje në mesin e nxënësve;
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vazhdim
• Krijimi i një linje telefoni kombëtare 24-orëshe;

• Numri i grave dhe vajzave viktima të dhunës në familje që marrin shërbime ligjore
dhe që ndihmohen falas;
• Numri i grave dhe vajzave viktima të dhunës në familje që marrin mbrojtje sociale
(si ndihmë ekonomike dhe strehim të subvencionuar) dhe mbështetje financiare;
• Numri i qendrave që ofrojnë shërbime për viktimat e dhunës në familje, sipas
burimit të ndihmës;
• Numri i shtretërve/vendeve që ekzistojnë në qendrat që ofrojnë mbështetje për
viktimat e dhunës në familje, sipas rajonit;
• Numri i qendrave që ofrojnë shërbime sociale dhe rehabilitime për viktimat e
dhunës në familje, si edhe për ushtruesit e dhunës, sipas rajonit;
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