
 

 

 

 

 

 

6 mars 2018 

09:30 - 11:30 

Forumi i 2-të Kombëtar i Grave Frankofone Shqiptare 

“Promovimi i barazisë grua-burrë nëpërmjet formimit  profesional dhe sipërmarrjes”  

Qendra e Informimit të BE-së - Pallati i Kongreseve, Tiranë, Shqipëri 

Në kuadër të Pranverës së Frankofonisë 2018-të, me mbështetjen e Organizatës Ndërkombëtare të 
Frankofonisë, Agjencisë Universitare të Frankofonisë, Ambasadës së Francës në Shqipëri, Dhomës së 
Tregtisë Francë-Shqipëri dhe Fakultetit të Gjuhëve të Huaja të Universitetit të Tiranës, në datën 6 mars 
2018-të do të zhvillohet  Forumi i Dytë i Grave Frankofone të Shqipërisë. 

Forumi i Dytë i Grave Frankofone është takim i aktorëve të ndryshëm, vendas dhe të huaj, për të 
promovuar dialogun dhe shkëmbimet e ideve barazinë grua-burrë. 

Në vijim të Konferencës së Grave Frankofone, të organizuar në Bukuresht më 1 dhe 2 nëntor 2017-të 
(ngjarje e cila mblodhi rreth 700 persona, sipërmarrës (e), përfaqësues (e) të shoqërisë civile dhe të 
Shteteve dhe Qeverive anëtare të Frankofonisë, ky Forum ka si qëllim të zhvillojë debate për promovimin 
e barazisë grua-burrë në kuadër të formimit profesional dhe për ndihmën ndaj sipërmarrjes së grave në 
shoqërinë shqiptare, duke shtruar pyetjen mbi rolin e institucioneve publike dhe të sektorit privat. 

Gjatë kësaj konference, dëshirojmë të ndajmë bashkërisht praktikat e mira dhe të shkëmbejmë mbi 
iniciativat publike dhe private në favor të formimit dhe integrimit profesional, si edhe mbi promovimin e 
degëve teknike dhe shkencore për gratë e reja. 

Në përfundim të punimeve, dëshirojmë të sensibilizojmë institucionet dhe të nxisin refleksionet mbi 
politikat në lëmin e formimit profesional, të sipërmarrjes dhe të të drejtës së punës, me qëllim 
përmirësimin e formimit dhe të integrimit profesional të grave të reja. 

Forumi duhet të lejojë fillimin e një debati publik mbi çështjet e barazisë grua-burrë dhe integrimit 
ekonomik të grave në Shqipëri. Në këtë kuadër, folësit (et) do të ftohen për t'iu përgjigjur pyetjeve të 
shtruara nga moderatoret, më pas për të shkëmbyer me auditorin. 

Do të ketë përkthimi simultan në gjuhën frënge dhe shqipe. 

                                                              Programi 

Pjesa e parë - Gjendja aktuale: Barazia grua-burrë në Shqipëri dhe Frankofonia 



Moderatore: Znj. Esmeralda Kromidha (Pedagoge në Universitetin e Tiranës, nismëtare e Forumit 
të parë të grave frankofone në Shqipëri) 

9.30 – 9.40 : Vendi i gruas në shoqërinë shqiptare, cilat janë sfidat për politikat publike në Shqipëri? 

Znj. Ogerta Manastirliu , Ministre e Shëndetit dhe e Mirqënies Sociale në Shqipëri. ( pë t`u konfirmuar) 

9.40 – 9.50 : Cilat janë rekomandimet e Organizatës Ndërkombëtare të Frankofonisë për promovimin e të 
drejtave të grave? 

Znj. Rennie Yotova,  Drejtoreshë e Zyrës së Evropës Qendrore dhe Lindore të Organizatës 
Ndërkombëtare të Frankofonisë. 

9.50 – 10.00: Si zbatohet strategjia e re e Francës për barazinë grua-burrë? 

Znj. Christina Vasak, Ambasadore e Francës në Shqipëri. 

 10.00 – 10.10: Fuqizimi i grave në Shqipëri nëpërmjet programeve të OKB-së, çfarë vlerësimi dhe 
perspektiva?  

Z. Giuseppe Belsito, Përfaqësues i zyrës për çështjet e grave të OKB-së në Shqipëri 

 

Pjesa e Dytë - Dëshmi të praktikave të mira: Sipërmarrja dhe trajnimi profesional për gratë në 
Shqipëri 

Moderatore: Znj. Drita Rira (Pedagoge në Universitetin e Tiranës) 

10.30- 10.40: Cilat janë disa nga  praktikat e  mira në  punësimin e grave në rrethet frankofone. 

Znj. Monica Jiman, Drejtoreshë e Përgjithshme e ”Fabrikës së Softuerit Pentalog” dhe, Koordinatore e 
Rrjetit të Grave Sipërmarrëse Frankofone. 

10.40 - 10.50: Të bëhesh sipërmarrëse, çfarë pengesash duhen kapërcyer për një grua? 

Znj. Flutura Xhabija , Presidente e Shoqatës së Grave Afariste dhe Zejtare të Shqipërisë 

10. 50-11.00: A ka përfitime për një kompani që të zbatojë një politikë të barazisë grua-burrë? 

Znj. Elisabeth Gjoni  - Nënkryetare e parë e CCIFA , Drejtoreshë e Përgjithshme e Amadeus Palace 

11.00 -11.10: A ka universiteti një rol në promovimin e barazisë grua-burrë dhe në integrimin profesional 
të studenteve? 

Znj. Esmeralda Kromidha, pedagoge në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja, Universiteti i Tiranës 

11.10 -11.20: Si mund të lehtësohet integrimi i vajzave të reja në degët e formimit profesional? 

Znj. Brikena Baxhaku, Drejtoreshë e Shkollës  "Harry Fultz" 

11.20 - 11.40  Përfundime 

11.40 Koktej 

 


