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Mirënjohje

Qendra për Barazi dhe Liri Kosova 
(CEL Kosova) dëshiron të falenderojë 
Institucionet e Nivelit Lokal dhe 
Qendror të Kosovës, Policinë e 
Kosovës, Institucionin e Avokatit të 
Popullit, Organizatat e Shoqërisë 
Civile, Organizatat Ndërkombëtare, 
Ambasadat, Mediat, aktivistët dhe të 
gjithë akterët e tjerë për bashkëpunim 
dhe mbështetje të vazhdueshme në 
përmbushjen e objektivave të 
organizatës dhe zbatimin e projekteve 
dhe organizimin e aktiviteteve gjatë 
vitit 2019 dhe 2020 të cilat kontribuan 
në përmirësimin e jetës së personave 
LGBTI+ që jetojnë në Kosovë. 

CEL Kosova gjithashtu dëshiron të 
falënderojë edhe anëtarët e Kuvendit 
dhe Bordin e organizatës të cilët i kanë 
ofruar mbështetjen e nevojshme stafit 
të CEL Kosovës në përmirësimin e 
punës dhe kontributit e saj në 
promovimin dhe mbrojtjen e të 
drejtave dhe lirive themelore të njeriut, 
me fokus të drejtat e personave 
LGBTI+, të cilat janë të garantuara me 
Kushtetutë dhe ligjet në fuqi të 
Kosovës.

Klauzolë e 
përgjegjësisë 

Publikimi i këtij raporti është bërë në 
kuadër të projektit Together 
Liberated!, i financuar nga Ambasada 
e Mbretërisë së Hollandës në Kosovë, 
i cili zbatohet nga CEL Kosova. 
Përmbajtja e këtij raporti nuk pasqyron 
domosdoshmërisht pikëpamjet e 
Ambasadës së Mbretërisë së 
Hollandës në Kosovë.

E drejta e autorit 

© Qendra për Barazi dhe Liri të 
Komunitetit LGBT në Kosovë (CEL 
Kosova), maj 2021. Të gjitha të drejtat 
e rezervuara. Asnjë pjesë e këtij 
raporti nuk mund të riprodhohet, 
ruhet në sistemin e rikuperimit ose të 
transmetohet në ndonjë formë ose 
me ndonjë mjet elektronik, mekanik, 
fotokopjim, regjistrim ose ndryshe, pa 
lejen paraprake të CEL Kosova. 

Publikimi i raportit

Ky raport është përgaditur nga Jeta 
Bakija, Drejtoreshë Ekzekutive e JB 
Consulting me mbështetjen e CEL 
Kosova.
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Rreth 
CEL Kosova
Qendra për Barazi dhe Liri të Komunitetit LGBT në Kosovë (CEL Kosova) 
është themeluar në korrik të vitit 2013 me qëllim të fuqizojë personat LGBTI+ 
në Kosovë, të parandaloj diskriminimin në bazë të orientimit seksual dhe 
identitetit gjinor, të ngritë vetëdijen e qytetarëve për të drejtat e personave 
LGBTI+ dhe të avokojë për të drejta të barabarta dhe parandalojë 
diskriminimin e personave LGBTI+ në Kosovë në pajtueshmëri me 
Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe ligjet në fuqi. 

CEL Kosova u themelua si reagim kundër diskriminimit të vazhdueshëm, 
stigmës dhe paragjykimeve nga shoqëria Kosovare kundër personave 
LGBTI+. Programet që ofron CEL Kosova janë: programi për mbështetje, 
programi për ngirtje të kapaciteteve dhe programi për avokim dhe 
aktivizëm. 

CEL Kosova konsiderohet si një forcë shtytëse për krijimin e një shoqërie 
Kosovare të avancuar, të larmishme dhe tolerante ndaj personave LGBTI+, 
një motivues për ndryshimin e pikëpamjeve dhe traditave shoqërore dhe 
një sistem i cili garanton të drejtat dhe mundësi të barabarta për të gjithë. 

CEL Kosova gjithashtu ka punuar vazhdimisht të forcojë kornizën ligjore që 
promovon dhe mbron të drejtat e personave LGBTI+ në Kosovë, të rrisë 
pjesëmarrjen e tyre në mekanizmat vendorë dhe ndërkombëtarë dhe të 
zbatojë projekte të cila kanë ndihmuar komunitetin dhe kanë kontribuar në 
shoqëri në përgjithësi. 

CEL Kosova ka arritur të bëhet një nga organizatat kryesore dhe forcë 
shtytëse për fuqizimin e personave LGBTI+ në Kosovë duke promovuar dhe 
mbrojtur të drejtat e personave LGBTI+ dhe duke punuar drejt krijimit të një 
shoqërie gjithëpërfshirëse që ofron mundësi të barabarta për të gjithë. 
Qasja e CEL Kosovës është që çdo person të vlerësohet dhe trajtohet me 
respekt, pavarësisht orientimit seksual, identitetit gjinor apo shprehjes 
gjinore të tij apo saj.
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Kuvendi

CEL Kosova ka Kuvendin i cili është organi më i lartë drejtues i organizatës dhe 
përbëhet nga të gjithë anëtarët e organizatës. Kuvendi është organi kryesor 
përgjegjës për politikat dhe çështjet financiare të organizatës. Kuvendi ka 
mandat për të: a) Zgjedhur dhe shkarkuar Drejtorin Ekzekutiv duke u bazuar në 
propozimin e Bordit; b) Miratuar raportin vjetor të punës dhe raportin financiar 
duke u bazuar në propozimin e Bordit; c) Miratuar ndryshimet dhe plotësimet në 
Statut; dhe d) Vendos për bashkimin, ndarjen ose shpërbërjen e CEL Kosova. 
Më tej, Kuvendi mund të delegojë përgjegjësitë e tij tek Bordi dhe Drejtori 
Ekzekutiv, me vendim të shumicës së anëtarëve të tij, me përjashtim të 
përgjegjësive që nuk janë deleguar në përputhje me nenin 31.5 të Ligjit Nr. 
06/L-043 për Lirinë e Asociimit në Organizatat Jo-Qeveritare në Republikën e 
Kosovës dhe paragrafin 2 të Nenit 5 të Statutit.
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Kuvendi

CEL Kosova ka Kuvendin i cili është organi më i lartë drejtues i organizatës dhe 
përbëhet nga të gjithë anëtarët e organizatës. Kuvendi është organi kryesor 
përgjegjës për politikat dhe çështjet financiare të organizatës. Kuvendi ka 
mandat për të: a) Zgjedhur dhe shkarkuar Drejtorin Ekzekutiv duke u bazuar në 
propozimin e Bordit; b) Miratuar raportin vjetor të punës dhe raportin financiar 
duke u bazuar në propozimin e Bordit; c) Miratuar ndryshimet dhe plotësimet në 
Statut; dhe d) Vendos për bashkimin, ndarjen ose shpërbërjen e CEL Kosova. 
Më tej, Kuvendi mund të delegojë përgjegjësitë e tij tek Bordi dhe Drejtori 
Ekzekutiv, me vendim të shumicës së anëtarëve të tij, me përjashtim të 
përgjegjësive që nuk janë deleguar në përputhje me nenin 31.5 të Ligjit Nr. 
06/L-043 për Lirinë e Asociimit në Organizatat Jo-Qeveritare në Republikën e 
Kosovës dhe paragrafin 2 të Nenit 5 të Statutit.

Bordi

Bordi CEL i Kosovës vepron në përputhje me përgjegjësitë e paraqitura në 
Statutin e CEL Kosovës, të cilat janë të cekura më poshtë:

Propozon plotësime dhe ndryshime në Statut dhe Rregulla dhe Procedura të 
tjera të organizatës të cilat më pas miratohen nga Kuvendi;
Zgjedh Kryetarin e Bordit;

•    Propozon Kuvendit kandidatin/kandidaten për Drejtor Ekzekutiv;

•    Propozon procedurën për zgjedhjen e Drejtorit Ekzekutiv;

•    Mbikqyrë punën e Drejtorit Ekzekutiv;

•    Propozon rregullat, procedurat dhe politikat e tjera organizative;

•    Mbikqyrë politikat e reja të propozuara nga Drejtori Ekzekutiv;

•    Shqyrton raportin vjetor të punës dhe raportin financiar të përgatitur nga 

•    Drejtori Ekzekutiv dhe i propozon Kuvendit për aprovim;

•    Bazuar në një propozim të paraqitur nga ndonjëri prej anëtarëve të Bordit, 

•    Kuvendi mund të japë çertifikata special në bazë merite për personat që   
      kanë kontribuar shumë në punën dhe zhvillimin e CEL Kosova.
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Arritjet

Shtëpia e Sigurt për 
personat LGBTI+ 

E mbështetur financiarisht nga 
Komuna e Prishtinë do të jetë 
funksionale në vitin 2021.

Kodi Civil
Kontributi i dhënë në përpilimin e 
propozimeve për ndryshimin e 
Kodit Civil për të garantuar 
njohje ligjore për martesat në 
mes të seksit të njejtë.

Drop-in qendra për 
personat LGBTI+ 
E mbështetur financiarisht nga 
Komuna e Prishtinës.

Seanca 
Psikologjike
Nga 897 seanca psikologjike të 
organizuara, kanë përfituar direkt 
125 persona LGBTI+, nga të cilët 
katrëmbëdhjetë (14) janë 
regjistruar të kenë pasur 
mendime vetëvrasëse.
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Trajnime, punëtori 
dhe konferenca
Më shumë se 1,500 persona 
kanë përfituar në mënyrë direkte 
nga organizimi i trajnimeve, 
punëtorive dhe konferencave 
gjatë viteve 2019 dhe 2020.

IDeaLab

Më shumë se 2,500 vizita janë 
regjistruar tek IDeaLab, hapësirë 
e sigurt arti për personat LGBTI+ 
në periudhë pesëmbëdhjetë (15) 
mujore. 

Java e 
krenarisë
Më shumë se 1,200 persona 
kanë marrë pjesë në aktivitetet e 
organizuara gjatë Javës së 
Krenarisë në vitin 2019 dhe 2020. 

Raste në
Polici
Nga njëzet e tre (23) raste të 
shkeljeve të të drejtave të njeriut 
të raportuara në CEL Kosova, tetë 
(8) prej tyre janë paraqitur tek 
Policia e Kosovës.  

CEL KOSOVA | RAPORT VJETOR 08



Aktivitetet e zbatuara 
gjatë vitit 2019 dhe 2020 
PROJEKTI: FUQIZIMI I PERSONAVE LGBTI+ NË KOSOVË, NË KUADËR 
TË PROGRAMIT ANGAZHIMI PËR BARAZI (E4E), I FINANCUAR NGA 
AGJENCIA E SHTETEVE TË BASHKUARA PËR ZHVILLIM NDËRKOM-
BËTAR (USAID) DHE IMPLEMENTUAR NGA QENDRA E TRAJNIMEVE 
DHE BURIMEVE PËR AVOKIM (ATRC) (JANAR 2019 – GUSHT 2020)

Trajnim tematik për komunitetin LGBTI+

Nëntëmbëdhjetë (11) pjesëmarrës kanë përfituar direkt nga organizimi i trajnimit 
3-ditorë për të drejtat e njeriut, me fokus të veçantë, të drejtat e personave 
LGBTI+ që jetojnë në Kosovë. 
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Ndihmë Juridike Falas për Komunitetin LGBTI+, Lobim dhe Avokim për 
Ndryshim të Gjinisë në Dokumente Zyrtare 

Përveç ndihmës juridike të ofruar në kuadër të këtij projekti, CEL Kosova 
gjithashtu ka organizuar disa seanca informative në drop-in me qëllim të ofroj 
personave të komunitetit LGBTI+ informata në lidhje me kornizën ligjore e cila 
promovon dhe mbron të drejtat e personave LGBTI+ që jetojnë në Kosovë. 

Në seancat e organizuara, pjesëmarësit kanë pasur mundësi të marrin edhe 
informata në lidhje me mënyrën e raportimit të rasteve të dhunës, diskriminimit 
dhe presionit që iu bëhet personave LGBTI+. Në periudhë dhjetë (10) mujore, në 
kuadër të këtij projekti, avokati i angazhuar ka identifikuar, pregatitur dhe 
dorëzuar në gjykata përkatëse tri (3) raste të shkeljeve të të drejtave të njeriut.   

Punëtori me Akademinë e Kosovës për Siguri Publike 

Më shumë se tridhjetë (30) përfaqësues të tre (3) degëve të Akademisë së 
Kosovës për Siguri Publike, menaxhmentit të Policisë, menaxhmentit të Doga-
nave dhe Shërbimit Korrektues në Vushtrri kanë përfituar direkt nga organizimi 
i trajnimit i cili kishte për qëllim: të  rritë vetëdijen e pjesëmarrësve për të drejtat 
e personave LGBTI+; të prezantojë kornizën ligjore e cila promovon dhe mbronë 
të drejtat e personave LGBTI+; dhe të shpjegoj rëndësinë e identifikimit dhe 
ngritjes së rasteve të përdorimit të gjuhës së urrejtjes dhe krimeve të urrejtjes. 
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Manuali për Praktika Psikologjike me Individë Transgjinor dhe Jokonformues 
Gjinorë 

CEL Kosova ka puplikuar Manualin i cili është përpiluar për të u përdorur nga 
profesionistët e shëndetit mendor të cilët punojnë me persona transgjinorë dhe 
jokonfrontues gjinorë. Qëllimi i këtij Manuali është të informojë profesionistët e 
shëndetit mendor për çështje të rëndësishme klinike që lindin gjatë punës me 
individë transgjinor dhe jokonformues gjinorë. 

Trajnimi me Gjyqtarë dhe Prokurorë

Njëzet e nëntë (29) prokurorë dhe gjyqtarë përfituan drejtpërdrejt nga trajnimi 
online i organizuar në kuadër të këtij projekti. Eksperti profesionist i angazhuar 
për të ofruar trajnimin informoi pjesëmarrësit në lidhje me terminologjinë dhe 
përkufizimin e LGBTI+, si të merren me krimet e ndodhura kundër personave 
LGBTI + dhe cilat ligje promovojnë dhe mbrojnë direkt të drejtat e personave 
LGBTI+. 

Si pjesë e trajnimit, u prezantua dhe diskutua çështja e Z. Blert Morina, si dhe 
argumentet dhe rekomandimet e Gjykatës Kushtetuese të cilat kanë hapur 
mundësi të reja për përmirësimin e ligjeve dhe krijimin e Udhëzimeve Adminis-
trative në zgjidhjen e çështjeve të ndryshimit të emrin në dokumentet personale 
në të ardhmen.
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Ky Manual i publikuar nuk është një dokument i cili përmban udhëzime apo që 
cakton standard të trajtimit të kujdesit ndaj këtyre personave, dhe nuk 
zëvendëson në asnjë mënyrë protokollet e trajnimit mirëpo ka për qëllim vetëm 
të plotësojë udhëzimet e trajtimit dhe gjuhës e cila mund të jetë më pak e njohur 
kur flitet për personat transgjinorë dhe jokonfrontues gjinorë. 

Gjithashtu, Manuali shpjegon çështje të caktuara që ndërlidhen me këtë grup, 
duke përdorur çështjet më të zakonshme dhe sfidat me të cilat ballafaqohen 
këta persona gjatë terapisë. Manuali është publikuar në faqen e internetit dhe 
Facebook-ut të CEL Kosova.

Trajnimi dhe Punëtoria me Student të Shollës së Mesme

Tridhjetë (30) student të shkollës së mesme kanë përfituar në mënyrë direkte 
nga trajnimi dhe punëtoria e organizuar në Prizren dhe Pejë të cilat kishin për 
qëllim të ofrojnë informata për të drejtat e personave LGBTI+ të grantuara në 
Kosovë, pozitën e personave LGBTI+ që jetojnë në Kosovë dhe si rinia mund të 
bën ndyshime në shoqëri.  

Kampanja “bullizmi”

Në vitin 2020 CEL Kosova ka filluar me organizimin e fushatës e cila kishte për 
qëllim të rrisë ndërgjegjësimin për ngacmimin që ndodh në shkolla, ku si grup 
të synuar kishte nxënësit e shkollave të mesme. Gjithashtu, trajnimi kishte për 
qëllim të i bëjë prindërit më të kujdesshëm dhe më të vetëdijshëm për sfidat me 
të cilat përballen fëmijët e tyre në shkolla. 

Kjo fushatë është zbatuar me sukses me mbështetjen e partnerëve dhe aktiv-
istëve të cilët përdorën rrjetet e tyre sociale për të ndarë informacionin e pregat-
itura nga CEL Kosova. Informacioni i shpërndarë në faqen e internetit dhe Face-
book-un e CEL Kosovës ka arritur tek rreth 10,573 persona, në Instagram ka arri-
tur 14,119, ndërsa në kanalin YouTube, janë regjistruar më shumë se 200 shikime. 

Në total, më shumë se 30,000 njerëz janë arritur nga platformat e CEL Kosovës, 
pa llogaritur arritjen e njerëzve nga shpërndarja e informatave nga partnerët 
dhe aktivistët.  
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PROJEKTI: THE YOUTH ARTIVISTS FOR CHANGE I FINANCUAR NGA 
MINISTRIA JASHTME E HOLANDES, I MENAXHUAR NGA STICHTING 
ART.1, I CILI ZBATOHET NGA CEL KOSOVA NË BASHKËPUNIM ME 
NISMËN PËR TË DREJTAT E NJERIUT (YIHR KOSOVA) DHE PRIFEST 
FILM FESTIVAL PRISHTINA (SHTATOR 2018 – DHJETOR 2020)

Shpërndarja e Granteve të Vogla 

Dhjetë (10) individë/grupe kanë përfituar direkt nga dhënia e granteve të vogla 
të cilat kishin për qëillim të: fuqizojnë aktivistat e rinjë nga rajonet e ndryshme të 
Kosovës të punojnë në mbrojten dhe promovimin e të drejtave të njeriut, duke 
u fokusuar në të drejtat e personave LGBTI+; ngritë vetëdijen në çështjet që 
kanë të bëjnë me personat LGBTI+, problemet dhe nevojat e tyre; dhe ngritjë 
vetëdijen e qytetarëve në lidhje me rëndësinë e barazisë gjinore dhe përfaqë-
simit të barabartë. 

Projektet që përfituan nga shpërndarja e granteve të vogla janë: Art(s)olution to 
Gender Equality, “Sagllam”, “RAGE”, “Prismatic” (Multi-colors), “Base”, “Through 
the haze”, “NOISE”, “Anthropology of Homosexual Albanians”, “Queer Art 
Night”, “Safety for LGBT” të cilat u prezantuan nga përfituesit me anë të filmave 
të shkurtër, tregime ngjarjesh, fotografi, ekspozita, perfomanca, instalacione, 
piktura e kështu me radhë.  

Trajnimi Radio & Podcast dhe Trajnimi për 
Trajnerë për Radio & Podcast

Nëntë (9) pjesëmarrës kanë përfituar direkt nga organizimi i trajnimit për Radio 
dhe Podcast në Prishtinë, i cili kishte përmbajtur këto tema: çfarë janë 
audio-tregimet dhe si funksionojnë ato; çështjet e të drejtave themelore të nje-
riut që pasuan me parimet themelore të tregimeve të ndërtuara; detyra me 
shkrim që kanë përfshirë hartimin e tri (3) linja tregimesh të cilat më pas u 
prezantuan në një (1) tregim nga secili pjesëmarrës; hartimi i tregimeve perso-
nale të cilat më pas u regjistruan; si të redaktoni audiot dhe të shtoni muzikë dhe 
efekte zanore në historinë e regjistruar; dhe praktikë në redaktimin e regjistri-
meve të tyre me mbështetjen e vazhdueshme të trajnerit. 
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Trajnimi për Tregim të Ngjarjeve dhe Trajnimi për Trajnerë për Tregim 
Ngjarjesh  

Njëzet (20) pjesëmarrës përfituan direkt nga organizimi i trajnimit Tregim Ng-
jarjesh dhe Trajnimit për Trajnerë për Tregim Ngjarjesh i cili u organizua në 
Prishtinë. 

Qëllimi i këtj trajnimi ishte të rritet vetëdija dhe njohuritë e pjesëmarrësve në 
fuqinë që ka tregimi i një ngjarje dhe të ngriten kapacitetet e tyre për të krijuar 
një ngjarje të strukturuar. Të gjithë pjesëmarrësit e këtij aktiviteti u vlerësuan 
dhe u paisën me certificatë.

Gjithashtu, brenda këtij aktiviteti, nëntë (9) pjesëmarrës përfituan nga Trajnimi 
për Trajnerë në Radio & Podcast. Të gjithë pjesëmarrësit e këtij aktiviteti u vlerë-
suan dhe u paisën me certificatë.
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Trajnimi për Krijim të Filmit I dhe II

Njëzet e një (21) pjesëmarrës kanë përfituar direkt nga organizmi i trajnimit për 
Krijimin e Filmit I dhe II. Qëllimi i këtij trajnimi ishte të rritet njohuria dhe të ngriten 
kapacitetet e të rinjëve pjesëmarrës të moshës 18 – 24 vjet në çështjet: si të për-
doret kamera; si të ndërtohet tabela e ngjarjes rreth filmit të cilin pjesëmarrësit 
kanë vendosur të inçizojnë; teknikat e përdorura për të redaktuar inçizimet; pro-
cesi i krijimit të filmit; dhe përfundimi i produktit. 

Të gjithë pjesëmarrësit e këtij aktiviteti u vlerësuan dhe u paisën me certificatë.

Punëtoria si të Krijohet një Film  

Gjashtë (6) pjesëmarrës kanë përfituar direkt nga organizimi i kësaj punëtorie e 
cila kishte për qëllim të: ngritë njohuritë dhe kapacitetet e pjesëmarrësve në 
pregatitjen e skriptës dhe përdorimit të ideve kreative; dhe ngritjen e kapac-
iteteve të pjesëmarrësve në fushën e krijimit të filmit. Më tutje, në kuadër të këtij 
aktiviteti u organizua edicioni online i festivalit PriFest, ku ditët e Queer Film 
(Programi Let it Be), ishin pjesë e programit. 
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Ekspozita TransBalkan 

Më shumë se 300 persona kanë vizituar ekspozitën TransBalkan të krijuar nga 
artisti nga Serbia Aleksandar Crnogorac të organizuar në Prishtinë. Në 
ekspozitën e organizuar në vitin 2019, janë prezantuar disa portrete fotografish 
të personave transgjinorë të shteteve të Ballkanit, të përcjellura me historitë 
dhe përvojat e tyre personale në formë të shkruar të varuare përkrahë. 

The Layer No Hard
Feelings
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Gjatë festivalit PriFest u prezantuan filma shumë të rëndësishëm, të cilët ishin të 
qasshëm për të gjtihë të interesuarit pa pagesë. Përfitues direkt të organizimit 
të këtij aktiviteti ishin nga Kosova dhe Shqipëria. Fatkeqësisht, të interesuarit 
nga vendet e tjera nuk kishin mundësi të përfitojnë nga ky aktivitet për shkak që 
ishin të bllokuar nga programi online.  

Grafikoni më poshtë tregon numrin e personave që janë arritur për çdo film të 
transmetuar. 

CEL KOSOVA | RAPORT VJETOR 16



Drop-in qendra për 
personat LGBTI+ 
E mbështetur financiarisht nga 
Komuna e Prishtinës.

Seanca 
Psikologjike
Nga 897 seanca psikologjike të 
organizuara, kanë përfituar direkt 
125 persona LGBTI+, nga të cilët 
katrëmbëdhjetë (14) janë 
regjistruar të kenë pasur 
mendime vetëvrasëse.
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IDeaLab 

IDeaLab, një hapësirë e sigurt e cila gjindet në Prishtinë/Priština, është themel-
uar në kuadër të projektit të CEL Kosovës Youth Artivists for Change. Kjo hapë-
sirë përdoret për organizimin e aktiviteteve të ndryshme, të cilat prekin çësht-
jet që kanë të bëjnë me personat LGBTI+ dhe target kryesorë kanë rininë nga 
komuniteti LGBTI+. Aktivitetet e organizuara janë:
 
•    Trajnimi Podcast & Radio;

•    Trajnimi për Tregim të Ngjarjeve;

•    Trajnimi për të Drejtat e Njeriut dhe Avokim;

•    Trajnimi për Krijim të Filmit;

•    Nata e Çikave;

•    Nata e Filmit; 

•    Nata a Karaokes; 

•    Punëtori, Trajnime dhe Takime; 

•    Seancat Psikologjike; 

•    Seanca Diskutimesh me të Rinjë e Komunitetit LGBTI+ nga Diaspora; 

•    Takimet për Organizim të Javës së Krenarisë 2019. 

Organizatat të cilat i kanë shfrytëzuar hapësirat e IDeaLab janë CEL Kosova, 
CSGD, YIHR Kosova dhe QIPS.  

Janar Shkurt Mars Janar Shkurt MarsPrill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nentor Dhjetor
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Vizitorët e hapësirave të IDeaLab gjatë vitit 2019 dhe 2020 
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Kampi i Parë Rajonal për Çështjet LGBTI+

CEL Kosova ka organizuar Kampin e Parë Rajonal për Çështjet LGBTI+ prej 
datës 20 – 25 shkurt të vitit 2019, ku pesëmbëdhjetë (15) persona kanë përfituar 
në mënyrë direkte. 

Në ditë e parë të organizimit të këtij aktiviteti, CEL Kosova ka prezantuar Ag-
jendën e ditëve, duke përfshirë edhe informata në lidhje me organizatën TOKA, 
organizatë e cila ishte përgjegjëse për organizim të aktiviteteve të cilat ishin 
paraparë jashtë programit të Kampit. 

TOKA ka organizuar tri (3) aktivitete të ndryshme me qëllim që të sigurojë një 
hapësirë të sigurt për të gjithë dhe të i ndihmojë pjesëmarrësit të njohin më afër 
njëri tjetrin, të cilat u përmbyllën me lojëra edukative. 

Tutje, aktivitete për ngritje të kapaciteteve, vet-zbulim dhe krijimit të ekipeve u 
organizuan për pjesëmarrësit. Punëtoria për sigurinë kibernetike dhe gjurmë 
digjitale, e organizuar nga dy (2) trajnerë profesionistë ka kontribuar në rritjen e 
njohurive të pjesëmarrësve mbi privatësinë në internet dhe rëndësinë e kërkimit 
të sigurt në internet. Aktivitetet, përfshirë edhe lojërat psikologjike, i ndihmuan 
pjesëmarrësit të reflektonin në punën dhe jetën e tyre personale dhe kon-
tribuan në ndërtimin e një raporti bashkëpunues në mes të aktivistëve nga 
rajoni dhe Kosova të cilët ishin pjesëmarrës në këtë aktivitet. 

Si pjesë e programit, profesori i Antropologjisë dhe aktivist nga Kosova ishte 
folës i ftuar, i cili prezantoi historinë e lëvizjes LGBTI+ dhe lëvizjen e feminizmit 
në Kosovë. Sesioni vazhdoi me prezantim të historive personale të pjesëmar-
rësve nga rajoni. 

Dita e fundit e Kampit të Parë Rajonal për Çështjet LGBTI + ishte e dedikuar për 
të diskutuar rreth mirëqenies së aktivistëve LGBTI+, ku psikologu i angazhuar u 
fokusua dhe diskutoi rreth rëndësisë së mirëqenies, vetë-kujdesit dhe paran-
dalimit të “kapitullimit” i cili mund të vjen nga puna e tyre e përditshme dhe 
stresi. 

PROJEKTI: QASJA NË DREJTËSI PËR PERSONAT LGBT NË 
BALLKANIN PERËNDIMOR, I FINANCUAR NGA MINISTRIA E PUNËVE 
TË JASHTME TË NORVEGJISË, I MENAXHUAR NGA KOMITETI 
NORVEGJEZ I HELSINKIT (DHJETOR 2019 – DHJETOR 2020)
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Punëtori me Zyrtarë të Policisë së Kosovës 

CEL Kosova ka organizuar një punëtori me Zyrtarë të Policisë së Kosovës në 
Prishtinë. Organizimi i kësaj punëtorie ka kontribuar në rritjen e njohurive të tetë 
(8) Policëve të Kosovë në lidhje me të drejtat e personave LGBTI+; rritjen e 
vetëdijes se si të identifikohen raste të diskriminimit dhe dhunës kundër per-
sonave LGBTI+; dhe si të u qasen viktima të dhunës. 

Trajnimi me Prokuror 

Dymbëdhjetë (12) prokurorë kanë përfituar nga organizmi i trajnimit në Prishtinë 
i cili kishte për qëllim të rrisë vetëdijen e tyre rreth të drejtave të personave 
LGBTI+ të garantuara me Kushtetutë dhe ligje të Kosovës. 

Trajnimi me Gjyqtarë 

Në bashkëpunim me Akademinë e Drejtësisë, CEL Kosova ka organizuar 
trajnime ku si pjesë e programit ishte diskutimi rreth të drejtave të personave 
LGBTI+ të garantuara me Kushtetutë dhe ligje; pozicioni i personave LGBTI+ në 
Kosovë; format e diskriminimit me të cilat ballafaqohen personat LGBTI+; sfidat 
me të cilat përballen personat LGBTI+ kur kërkojnë ndihmë nga sistemi i drejtë-
sisë; dhe se si ata mund të ofrojnë të drejta të barabarta për personat LGBTI+ 
gjatë proceseve gjyqësore. Dhjetë (10) gjyqtarë ishin pjesë e këtij aktiviteti të 
organizuar në Prishtinë.  
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Trajnimi me Student

Dymbëdhjetë (12) student të Shkencave Sociale të fakultetit në Suharekë kanë 
përfituar direkt nga organizimi i trajnimit dy (2) ditorë i cili kishte për qëllim të 
ngrisë vetëdijen dhe njohuritë e studentëve në lidhje me terminologjinë LGBTI+, 
të drejtat e personave LGBTI+, situatën e personave LGBTI+ që jetojnë në 
Kosovë, dhe si ata mund të u ofrojnë ndihmë personave LGBTI+ të cilët janë vik-
tima të dhunës së çfarëdo forme.   

Këshillim Psikologjik 

Nga organizimi i seancave psikologjike, 125 persona nga komuniteti LGBTI+ 
kanë përfituar në mënyrë direkte. Metoda kryesore e terapisë së përdorur në 
seanca psikologjike ishte terapia njohëse-sjellje dhe qasja psikoanalitike. Nga 
organizimi i sesioneve psikologjike, psikologë dhe psikiatër të angazhuar nga 
CEL Kosova raportuan progres pozitiv të pacientëve dhe përmirësim të shën-
detit të tyre mendor. Organizimi i seancave psikologjike konsiderohet të jetë një 
nga aktivitetet më efektive të organizuara nga CEL Kosova që siguron 
mbështetje të drejtpërdrejtë për personat LGBTI+ të cilët: janë viktima të çfarë-
do lloji të dhunës; kanë probleme me orientimin e tyre seksual apo identitetin 
gjinor; kanë mendime vetëvrasëse; kanë sjellje të rrezikshme siç është për-
dorimi i substancave narkotike ose alkoolit; ose përballen me ndonjë formë 
diskriminimi bazuar në orientimin e tyre seksual. 
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PROJEKTI: AVANCIMI I POZICIONIT TË KOMUNITETIT LGBTI NË 
SHOQËRI I FINANCUAR MGA AMBASADA E HOLANDËS NË KOSOVË 
(NËNTOR 2018 – QERSHOR 2020) 

Trajnimi mbi të Drejtat dhe Liritë Themelore të Personave LGBTI+  

Tetëmbëdhjetë (18) persona LGBTI+ kanë përfituar në mënyrë direkte nga orga-
nizimi i trajnimit në Prishtinë. Njohuritë dhe kapacitetet e pjesëmarrësve për 
kornizën ligjore, aktivizmin, lobimin, avokimin dhe zbatimin e projekteve është 
rritur dhe forcuar. Tutje, pjesëmarrësit u njoftuan rreth punës së organizatës CEL 
Kosova dhe kontributin e saj në çështjet LGBTI+. Një prej aktiviteteve ku 
pjesëmarrësit janë përfshirë dhe kanë kontribuar në formë direkte ishte dis-
kutimi rreth organizimit të Javës së Krenarisë. 

Diskutime në Grupe  

Më shumë se 222 lezbike, biseksuale dhe trans gra kanë përfituar në mënyrë 
direkte nga organizimi i më shumë se pesëmbëdhjetë (15) diskutimeve në 
grupe. Çështjet të cilat u diskutuan në këto grupe diskutimesh të organizuara 
janë: shëndeti mendor dhe parandalimi i vetëvrasjeve; përfshirja e lezbikeve, 
biseksualeve dhe trans grave në aktivizëm; historia e grave lezbike dhe sfidat e 
tyre nëpër botë; barazia, seksualiteti dhe identiteti gjinor dhe përvojat individ-
uale; prezantimi i aplikacionit online “Shnet” në bashkëpunim me Social Lab; 
prezantimi i dokumentarit HERstory, Out and About, Pakistan’s transgender 
Hidden Lives; si është të jetosh si trans grua në Kosovë; si është të jetosh si drag 
queen; prezantimi i aktiviteteve të Javës së Krenarisë; kuize; dhe netë për disku-
time të hapura. Diskutimet në grupe janë udhëhequr nga stafi I CEL Kosovës 
kurse temat janë shtjelluar nga stafi professional i angazhuar për fushat për-
katëse. 

Të Jetosh në Cep: Minoritete Brenda Minoriteteve 

Pjesëtarët e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptianë në Kosovë kanë jetuar 
të shtypur për një kohë të gjatë. CEL Kosova vazhdimisht punon në ofrimin e 
mbështetjes së nevojshme për këto komunitete dhe kontribon në përmirësimin 
e jetës së tyre. Për të prezantuar situatën e komuniteteve Rom, Ashkali dhe 
Egjiptian, duke u përqëndruar tek personat LGBTI+ nga këto komunitete, CEL 
Kosova në bashkëpunim me Kosovo 2.0 ka publikuar një artikull në të cilin të 
intervistuarit e përzgjedhur paraqitën mendimet e tyre mbi diskriminimin e 
dyfishtë që i bëhet këtij grupi të ndjeshëm dhe treguan se me çka përballen 
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personat LGBTI+ nga komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian në jetën e tyre të 
përditshme. Artikulli u publikua në faqet e internetit dhe Facebook-ut të Kosovo 
2.0 dhe CEL Kosovës. Me publikimin e këtij artikulli në faqen e Facebook-ut të 
CEL Kosovës, janë arritur rreth 43,170 persona. 

Këshillimet Psikologjike 

Më shumë se 897 seanca psikologjike janë organizuar nga katë (4) psikolog dhe 
psikiatër të angazhuar nga CEL Kosova. Nga organizimi i këtij aktiviteti, direkt 
kanë përfituar 125 persona LGBTI+ të moshës 16 deri 45 vjet. Është raportuar 
nga psikolog dhe psikiatër që nga 125 pacientë, katrëmbëdhjetë (14) prej tyre 
kishin tendeca vetëvrasëse. Metoda kryesore e terapisë e cila është përdorur 
për organizim të seancave psikologjike ishte terapia njohëse-sjellje dhe qasja 
psikoanalitike. 

Nga organizimi i seancave psikologjike, psikologë dhe psikiatër të angazhuar 
raportuan se u regjistrua progres pozitiv i pacientëve dhe kishte përmirësim të 
shëndetit të tyre mendor. Organizimi i seancave psikologjike konsiderohet të 
jetë një nga aktivitetet më efektive të organizuara nga CEL Kosova që siguron 
mbështetje të drejtpërdrejtë për personat LGBTI + që janë viktima të çfarëdo lloj 
dhune; të cilët kanë probleme me orientimin e tyre seksual ose identitetin 
gjinor; kanë mendime vetëvrasëse; kanë sjellje të rrezikshme siç është për-
dorimi i substancave narkotike ose alkoolit; ose përballen me ndonjë formë të 
diskriminimit bazuar në orientimin e tyre seksual.

Sesioni i Trajnimit 

Njëmbëdhjetë (11) lezbike, biseksuale dhe trans gra kanë përfituar direkt nga 
organizmi i trajnimit në Prishtinë. Në këtë trajnim, njohuria dhe vetëdija e 
pjesëmarrësve në lidhje me të drejtat e personave LGBTI+ dhe pozicioni i tyre 
në shoqëri është rritur. Gjithashtu, kapaciteti i tyre për të lobuar dhe avokuar për 
mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të personave LGBTI+ është forcuar. 
Pjesëmarrëset në këtë trajnim kishin rastin të shohin dokumentarin “Lesbian 
HER story”, të ndjekin “TED talk – how lesbians are solving tech’s diversity prob-
lem” dhe të shohin videot “this is how LGBTI looks around the world” dhe “it 
gets better/Ellen’s – irresistible”. I gjithë materiali i përgatitur për këtë trajnim 
kishte për qëllim të prezantojë situatën në të cilën gjenden personat LGBTI+ që 
jetojnë në Kosovë dhe vështirësitë me të cilat janë përballur ndër vite. 
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Bashkëpunimi me STREHA   

CEL Kosova ka ndërtuar marrëdhënie të mira pune me STREHA, e cila gjindet 
në Tiranë, Shqipëri dhe ofron strehim për personat LGBTI+ të cilët janë viktima 
të dhunës. Një (1) person, viktimë e dhunës në familje është dërguar tek 
STREHA dhe ka qëndruar për gjashtë (6) muaj aty. Viktima është mirëpritur, 
trajtuar dhe mbështetur nga stafi dhe personat e tjerë që ishin duke jetuar aty. 
Viktima është angazhuar në organizim dhe zbatim të plot aktiviteteve, gjë që ka 
kontribuar në përfshijen e saj në jetën sociale dhe ngritje të vetëbesimit. Viktima 
tani punon në një qendër të thirrjeve në Shqipëri. 

Mbështetja e dhënë personave LGBTI+

CEL Kosova ka ofruar ndihmë psikologjike dhe ligjore një personi i cili ka 
kërkuar ndihmë, për shkak që ishte viktime e dhunës në familje. Personi që 
kishte kërkuar ndihmë nga CEL Kosova, ishte dhunuar për shkak të identitetit të 
saj gjinor. Pasi që në Kosovë nuk ka strehë për personat LGBTI+, viktima të 
dhunës së çfarëdo forme, CEL Kosova i ka ofruar ndihmë viktimës duke i siguru-
ar një vend të sigurtë për të qëndruar, një hostel në Prishtinë. Pasi që viktima 
ishte e mitur, rasti i saj është drejtuar nga Qendra për Punë Sociale në Prishtinë 
tek Qendra për Punë Sociale në Gjakovë dhe është dërguar të qëndrojë për-
kohësisht tek Strehimorja e Grave deri sa e ka arritur moshën e pjekurisë dhe 
është paisur me dokumentat e nevojshëm për të u dërguar tek STREHA, strehi-
more në Tiranë, Shqipëri për personat LGBTI+. 

CEL Kosova ka vazhduar të e përcjellë këtë rast, e edhe raste tjera, dhe ka 
ofruar mbështetje të cfarëdo forme viktimave dhe institucioneve të cilat merren 
me raste të dhunës në familje, duke përfshirë Policinë e Kosovës, Qendrat për 
Punë Sociale në nivel komunal dhe STREHA, strehë në Shqipëri.        

Trajnimi më të Rinjtë  

Nga organizimi i programit të trajnimit me të rinjtë në komunat Prishtinë, Ferizaj, 
Gjilan dhe Mitrovicë Jugore, CEL Kosova në bashkëpunim me Këshillet Rinore të 
Kosovës të komunave përkatëse, kanë arritur tek katërdhjetë e tetë (48) të rinjë 
nga shkollat e përzgjedhura. Nga organizimi i trajnimeve, vetëdija e pjesëmar-
rësve për të drejtat e njeriut, specifikisht për të drejtat e personave LGBTI+ 
është rritur. 
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Për shkak të pandemisë COVID-19, CEL Kosova në bashkëpunim me Këshillet 
Rinore të Kosovës në komunat e përzgjedhura, u janë pështatur situatës dhe në 
vend të sesioneve informuese kanë organizuar kampanja online. 

Me anë të kampanjave online, janë trajtuar këto tema: puna e CEL Kosova dhe 
Këshilleve Rinore të Kosovës; të drejtat e njeriut me fokus të veçantë të drejtat 
e personave LGBTI+; dhe situata e personave LGBTI+ që jetojnë në Kosovë. 
Gjithashtu, në këto kampanja janë përmendur dhe diskutuar edhe format e 
diskriminimit që prekin personat LGBTI+.      

Ekspozita: “QUEIN” – Të jesh LGBTI në Kosovë

Organizimi i ekspozitës “QUEIN” ka kontribuar në promovimin e të drejtave të 
njeriut, duke treguar ngjarje të personave LGBTI+ përmes fotografive dhe duke 
adresuar ndërthurjen e përditshme të jetës utopike të personave LGBTI+ në 
Kosovë. Më shumë se njëqind e njëzet (120) persona ishin të pranishëm në cere-
moninë e hapjes së ekspozitës dhe më shumë se treqind (300) vizituan atë, 
gjatë një (1) jave të hapsjes si pjesë e aktiviteteve të Javës së Krenarisë.

Jeta e Komunitetit LGBTI në Karantinë  

CEL Kosova në bashkëpunim me Kosovo 2.0 kanë publikuar artikullin “Jeta e 
Komunitetit LGBTI në Karantine”, i cili prezanton situatën dhe përvojën e per-
sonave LGBTI+ gjatë izolimit për shkak të pandemisë dhe rritjes së numrit të vik-
timave të dhunës në familje dhe diskriminimit. Artikulli është publikuar në faqen 
e internetit dhe Facebook-ut të CEL Kosova dhe Kosovo 2.0. Me publikimin e 
artikullit në faqen e Facebook-ut të CEL Kosova, janë arritur rreth 1,865 persona.   

Video Kampanja “Mos riprodho pabarazi, respekto çdo identitet”

Videoja “Mos riprodho pabarazi, respekto çdo identitet” prezanton realitete të 
ndryshme të grave lezbike, bizeksuale dhe tran grave, dhe se si identiteti i ven-
dosë ato në një pozicion të caktuar në shoqëri. Tutje, videoja tregon se si ndiko-
jnë kufizimet që u bëhen grave në jetën e tyre, duke filluar nga mungesa e 
qasjes në shkollim, kufizimi në tregun e punës e deri tek rastet më të rënda në 
të cilat gratë shikohen dhe trajtohen vetëm si objekte. Me anë të kësaj videoje, 
CEL Kosova theksoi se sa e rëndësishme është për të gjitha gratë të njohin të 
drejtat e tyre të garantuara me Kushtetutë dhe Ligje të Kosovë, dhe që iden-
titetet gjinore, seksuale, etnike dhe racore duhet të shihen si vlera, në vend që 
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Ekspozita TransBalkan 

Më shumë se 300 persona kanë vizituar ekspozitën TransBalkan të krijuar nga 
artisti nga Serbia Aleksandar Crnogorac të organizuar në Prishtinë. Në 
ekspozitën e organizuar në vitin 2019, janë prezantuar disa portrete fotografish 
të personave transgjinorë të shteteve të Ballkanit, të përcjellura me historitë 
dhe përvojat e tyre personale në formë të shkruar të varuare përkrahë. 

të përdoren si argumente për të i shtypur ato. Videoja u publikua në faqën e 
internetit të CEL Kosovës, kanalin YouTube, në faqen e Facebook-ut dhe Insta-
gram-it dhe arriti rreth 381,202 persona.

Ardhja e IDAHOBIT në Kosovë

CEL Kosova në bashkëpunim me Kosovo 2.0, publikuan artikullin “Ardhja e 
IDAHOT në Kosovë” për të shënuar Ditën Ndërkombëtare Kundër Homofobisë 
dhe Transfobisë (IDAHOT). Artikulli ndan histori të aktivistëve të përzgjedhur të 
cilët filluan të shënojnë këtë ditë për herë të parë në Kosovë, të cilët gjithashtu 
paraqitën sfidat dhe betejat me të cilat janë përballurn ndër vite dhe se si po 
organizohet shënimi i kësaj dite në vitet e fundit. 

Artikulli u publikua në faqën e internetit dhe Facebook-ut të CEL Kosova dhe 
Kosovo 2.0. Me publikimin e këtij artikulli në faqen e internetit dhe Facebook-ut 
të CEL Kosova, u arritën rreth 41,714 persona.

Intersex nuk është bash ‘lajm i ri’

CEL Kosova në bashkëpunim me Kosovo 2.0 publikuan artikullin “Intersex nuk 
ësht bash ‘lajm i ri’” i cili kontribojë në ngritjen e vetëdijës së qytetarëve në lidhje 
me çështjen e personave intersex në Kosovë dhe hapi diskutimin për personat 
intersex dhe të drejtat e tyre. Artikulli u publikua në faqën e internetit dhe Face-
book-ut të CEL Kosova dhe Kosovo 2.0. Me publikimin e këtij artikulli në faqen e 
internetit dhe Facebook-ut të CEL Kosova, u arritën rreth 893 persona.

Manuali për Gazetarë – “Si të Mbuloni Komunitetin LGBTI”

CEL Kosova ka publikuar manuali për Gazetarë – “Si të Mbuloni Komunitetin 
LGBTI”, manual ky i pari që ka të bëjë me gazetarinë dhe mbulon lajmet mbi të 
drejtat dhe nevojat e personave LGBTI+. Ky manual është publikuar për të shër-
byer si një udhëzues praktik, informues dhe edukativ për gazetarët dhe redak-
torët e medias për të kryer raportim të saktë dhe etik, si dhe për të siguruar 
mbulim kuptimplotë dhe thelbësor të personave LGBTI+. Manuali u publikua në 
faqen e internetit dhe Facebook-ut të CEL Kosova dhe arriti rreth 52 persona.

Raporti Vjetor

CEL Kosova ka publikuar Raportin Vjetor i cili përmban të gjitha aktivitetet e 
organizuara gjatë vitit dhe rezultatet e arritura. Raporti është publikuar në faqen 
e internetit dhe Facebook-ut të CEL Kosova dhe është shpërndarë në formë 
elektronike me partnerë të organizatës.  
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PROJEKTI: KOALICIONI TË DREJTA TË BARABARTA PË TË GJITHË I 
FINANCUAR NGA BASHKIMI EVROPIAN DHE MENAXHUAR NGA 
ZYRA E BASHKIMIT EVROPIAN NË KOSOVË (29 DHJETOR 2015 - 28 
DHJETOR 2019)

Projekti Koalicioni Të Drejta të Barabarta pë të Gjithë kishte për qëllim të krijojë 
dhe funksionalizojë një Koalicion efektivë i cili ka kontribuar në ngritjen e kapac-
iteteve të njëzet e shtatë (27) organizatave të mesme dhe të vogla që të avoko-
jnë për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave themelore të njeriut, duke u 
fokusuar tek grupen e ndjeshme, specifikisht komunitetet jo-shumicë, gratë, 
rininë dhe personat LGBTI+. 

Me qëllim të arritjes tek sa më shumë njerëz, në kuadër të Koalicionit, është 
krijuar faqja e internetit dhe Facebook-ut i projektit ku janë shpërndarë të gjitha 
aktivitetet e organizuara dhe informatat në lidhje me punën e përditshme të 
organizatave të Koalicionit. 

Gjatë vitit të fundit të zbatimit të këtij projekti, organizatat të cilat e kanë themel-
uar Koalicionit, një ndër to edhe CEL Kosova, organizuan një vizitë studimore në 
Tiranë, Shqipëri. Përfaqësuesit e organizatave themeluese të Koalicionit në 
Tiranë u takuan me këto organizata: National Center for Community Services, A 
woman in Power, Human Rights House Albania, Aleanca kunder Diskriminimit 
LGBT, PINK EMBASSY dhe Albanian Institute for International Study. Sfidat dhe 
zbatimi i legjislacionit në fuqi u diskutuan në takimet e mbajtura dhe situata në 
të cilën gjenden grupet më të ndjeshme u prezantua nga të gjithë pjesëmar-
rësit. 
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PROJEKTI: KOALICIONI TË DREJTA TË BARABARTA PË TË GJITHË I 
FINANCUAR NGA BASHKIMI EVROPIAN DHE MENAXHUAR NGA 
ZYRA E BASHKIMIT EVROPIAN NË KOSOVË (29 DHJETOR 2015 - 28 
DHJETOR 2019)

Projekti Koalicioni Të Drejta të Barabarta pë të Gjithë kishte për qëllim të krijojë 
dhe funksionalizojë një Koalicion efektivë i cili ka kontribuar në ngritjen e kapac-
iteteve të njëzet e shtatë (27) organizatave të mesme dhe të vogla që të avoko-
jnë për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave themelore të njeriut, duke u 
fokusuar tek grupen e ndjeshme, specifikisht komunitetet jo-shumicë, gratë, 
rininë dhe personat LGBTI+. 

Me qëllim të arritjes tek sa më shumë njerëz, në kuadër të Koalicionit, është 
krijuar faqja e internetit dhe Facebook-ut i projektit ku janë shpërndarë të gjitha 
aktivitetet e organizuara dhe informatat në lidhje me punën e përditshme të 
organizatave të Koalicionit. 

Gjatë vitit të fundit të zbatimit të këtij projekti, organizatat të cilat e kanë themel-
uar Koalicionit, një ndër to edhe CEL Kosova, organizuan një vizitë studimore në 
Tiranë, Shqipëri. Përfaqësuesit e organizatave themeluese të Koalicionit në 
Tiranë u takuan me këto organizata: National Center for Community Services, A 
woman in Power, Human Rights House Albania, Aleanca kunder Diskriminimit 
LGBT, PINK EMBASSY dhe Albanian Institute for International Study. Sfidat dhe 
zbatimi i legjislacionit në fuqi u diskutuan në takimet e mbajtura dhe situata në 
të cilën gjenden grupet më të ndjeshme u prezantua nga të gjithë pjesëmar-
rësit. 

Më tutje, bashkëpunimi i ngushtë në mes të institucioneve qeveritare dhe orga-
nizatave të shoqërisë civile u konsiderua si faktor kyç për përmirësimin e jetës 
së qytetarëve në të dyjat shtetet; megjithatë, për të u arritur kjo, u tha që duhet 
shumë punë. Ide dhe mundësi për bashkëpunime në të ardhmen u diskutuan 
dhe informatat e kontaktit u shpërndanë në mes të të gjithë pjesëmarrësve.  

PROJEKTI: INKURAJIMI I PERSONAVE LGBTI+ TË RAPORTOJNË 
RASTET E DISKRIMINIMIT, SHKELJEVE TË TË DREJTAVE TË NJERIUT 
DHE KRIMEVE TË URREJTJES I FINANCUAR NGA AUSTRIAN 
DEVELOPMENT AGENCY (12 MARCH - 30 SHTATOR 2019)

Qeveria e Republikës së Kosovë në vitin 2019 ka plotësuar Kodin Penal të 
Kosovës. CEL Kosova, në kuadër të këtij projekti, kishte për qëllim të rritë 
vetëdijen e qytetarëve në lidhje me Kodin Penal dhe artikujt që specifikisht 
garantojnë dhe mbrojnë të drejtat e personave LGBTI+ në Kosovë. Në Kodin 
Penal, janë shtatë (7) artikuj të cilët garantojnë të drejtat e personave LGBTI+ që 
jetojnë në Kosovë. 

Kështu që, CEL Kosova, ka organizuar kampanja vetëdijësuese duke përdorur 
video promovuese, billborda, material promovuese (fletushka dhe broshura) me 
qëllim që të informojë personat LGBTI+ dhe qytetarët e Kosovës rreth përmba-
jtjes së këtyre artikujve specifik. 

Me organizim të këtyre aktiviteteve, CEL Kosova ka arritur në kontribojë në 
ngritjen e vetëdijes së Institucioneve të Kosovës rreth përgjegjësive të tyre në 
mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të personave LGBTI+ dhe në motivimin 
e personave LGBTI+ të kërkojnë respektimin e plotë të të drejtave të tyre dhe 
kanë inkurajuar ata të raportojnë raste të diskriminimit, shkeljeve të të drejtave 
të njeriut dhe krimet e urrejtjes me të cilat ata ballafaqohen në jetën e tyre të 
përditshme. 

Të gjitha aktivitetet janë shpërndarë në faqen e internetit, Facebook-ut, Insta-
gram-it dhe kanalit YouTube të CEL Kosovës. 
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Aktivitetet e 
Përbashkëta
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Dita Ndërkombëtare kundër Homofobisë dhe Transfobisë 2019

CEL Kosova në bashkëpunim me CSGD-në ka organizuar konferencën “Të 
Drejta Kushtetuese të barabarta për personat LGBTI+” të shënojnë Ditën Ndër-
kombëtare kundër Homofobisë dhe Transfobisë në Prishtinë. Rreth pesëdhjetë 
e shtatë (57) persona ishin pjesëmarrës në konferencë. Situata e personave 
LGBTI+ që jetojnë në Kosovë u prezantua përgjatë ditës, duke u fokusuar në 
legjislacionin e Kosovës i cili mbron dhe promovon diversitetin dhe garanton të 
drejta të barabarta për të gjithë. Gjithashtu, çështja e partneritetin në mes të 
personave të gjinisë së njejtë dhe ndryshimet në Kodin Civil të Kosovës u disku-
tuan nga aktivistat pjesëmarrës. Në këtë konferencë, CEL Kosova dhe CSGD, në 
shenjë falenderimi, u dhanë hapësirë donatorëve të ndryshëm për �alë rasti. 
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Java e Krenarisë 2019 

Java e Krenarisë 2019 është organizuar nga CEL Kosova dhe CSGD në bash-
këpunim me Civil Rights Defenders (CRD) dhe Nismën për të Drejtat e të Rinjëve 
në Kosovë (YIHR Kosovo). Për të tretën herë radhazi, organizatat që punojnë për 
mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të personave LGBTI+ kanë organizuar 
me sukses Javën e Krenarisë në tetor të vitit 2019, e cila është mbuluar nga 
shumë mediume në mënyrë të konsiderueshme. Hapja e Javës së Krenarisë 
është mbajtur në ndërtesën e Qeverisë së Kosovës, ky �alët hyrëse u thanë nga 
Presidenti i Shtetit të Republikës së Kosovë Z. Hashim Thaçi. 

Akterë dhe bashkëpunëtorë të ndryshëm nga institucionet vendore dhe ndër-
kombëtare morrën pjesë në konferencë. Gjatë Javës së Krenarisë, u organizuan 
këto aktivitete: 
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Nata TRIVIA, nata karaoke, ekspozita dhe u publikua manuali për gazetarët. 
Përmes aktiviteteve të organizuara gjatë Javës së Krenarisë, CEL Kosova arriti 
të fuqizojë personat LGBTI+ duke i shtyer ata të jenë më të hapur dhe dukshëm 
dhe arriti të rrisë numrin e personave LGBTI+ që marrin pjesë në aktivitetet e 
organizuara për të shënuar Javën e Krenarisë. 

Parada e Krenarisë konsiderohet të jetë ngjarja më e suksesshme për personat 
LGBTI+ në Kosovë. Përveç aktiviteteve të organizuara gjatë javës, Marshi i 
Krenarisë u organizua me 10 tetor, dhe ka tërhequr shumë aktivist të lëvizjes 
LGBTI+ nga Kosova dhe rajoni, udhëheqës vendorë dhe ndërkombëtarë siç 
janë Kryetari i Komunës së Prishtinës, Anëtarë të Kuvendit të Kosovës, Ambasa-
dori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Ambasadori i Holandës, Ambasadori 
i Suedisë, dhe përfaqësues nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë. Marshi 
përfundoi me një �alim nga përfaqësues të organizatave që ishin organizueset 
kryesore të Javës së Krenarisë, muzikë dhe festë. Në këtë marsh morën pjesë 
mbi 700 persona LGBTI+ dhe mbështetës të lëvizjes. 

Mesazhi që është përzgjedhur të ipet për këtë vitë ishte "Për kënd të rreh 
zemrën". Gjatë Javës së Krenarisë, me organizim të të gjitha aktiviteteve, CEL 
Kosova ka regjistruar arritjen e 759 personave, pa llogaritur edhe arritjen e per-
sonave nga mbulimi mediatik. 
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Java e Krenarisë 2020

CEL Kosova dhe CSGD në bashkëpunim me organizatat e tjera kanë organizuar 
Javën e Krenarisë 2020 në kryeqytetin e Kosovës, Prishtinën. Për të parandalu-
ar shpërndarjen e virusit COVID-19, për të shënuar Paradën e Krenarisë, aktiv-
istët kanë kaluar nëpër rrugët e Prishtinës me veturat e tyre personale të cilat 
ishin të mbuluar me flamuj dhe ngjyra. 

Në këtë aktivitet morrën pjesë rreth nëntëdhjetë (90) persona, përfaqësues të 
organizatave lokale dhe ndërkombëtare, Ambasadave, Zyra e Kryetarit të 
Komunës së Prishtinës së bashku me Kryetarin dhe Policia e Kosovës. Gjithash-
tu, për të shënuar këtë ditë, Flamuri me ngjyra është vendosur në ndërtesën e 
Qeverisë së Kosovës dhe Komuna e Prishtinës ka ngjyrosur kalimet e këm-
bësorëve me ngjyra të flamurit. 
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Shkolla verore – Të Drejtat e Njeriut dhe Avokimi 2019

Tridhjetë (30) studentë, aktivistë dhe folës/profesorë vendorë dhe ndërkom-
bëtarë ishin të ftuar për të marrë pjesë në Edicionit të 5-të të Trajnimit për të 
Drejtat e Njeriut dhe Avokim - Shkolla Verore "Studime Krahasuese mbi Gjininë 
dhe Seksualitetin" - Leximi i Feminizmit për 99% - Pabarazia, Avokimi, Privilegji” 
e organizuar nga CEL Kosova në bashkëpunim me Programin Universitar për 
Studime dhe Kërkime Gjinore. 

Çështjet e mbuluara gjatë tetë (8) ditëve ishin: Feminizmi për 99% dhe rrugët e 
saj për të drejtat e gruas; feminizmi dhe të drejtat e personave LGBTI+ nga pers-
pektiva e Kosovës; çështja që shqetëson gjininë dhe seksualitetin global e cila 
zhvilloi Fushatë Kundër Diskriminimit; abuzimi ekonomik, privilegji i burrit, izo-
limi, përdorimi i fëmijëve, etj; përvojat e luftimit të patriarkatit, seksizmit dhe 
homofobisë përmes shfaqjeve artistike; shfaqja e një dokumentari "Lean In" i cili 
kishte të bënte me sfidat me të cilat ballafaqohen gratë në punë gjatë periudhës 
së shtatëzanisë,  duke i u shkelur të drejtat e tyre themelore nga punëdhënësit 
e tyre dhe lëvizjen "Lean In", e cila është themeluar në mënyrë që të u  
mundësojë grave të flasin për të drejtat e tyre në vendet e punës; valët e femi-
nizmit, si njerëzit e shohin feminizmin, barazinë si koncept të përgjithshëm, dhe 
konkretisht barazia në klasat e larta dhe të ulëta; shfaqja e dokumentarit "E Vër-
teta dhe Fuqia", e cila kishte të bënte me lëvizjen #BlackLivesMatter e filluar në 

CEL KOSOVA | RAPORT VJETOR 36



Shkolla Verore: Gjinia dhe seksualiteti

Për shkak të rrethanave dhe kufizimeve të krijuara nga COVID-19 në vitin 2020, 
shkolla verore u organizua online nga CEL Kosova. Organizmi i shkollës verore 
online kishte për qëllim krijimin e një ambienti për të mësuar dhe krijimit të 
mundësive për të ndërtuar komunitet praktik që ka të bëjë me disktuime rreth 

Shtetet e Bashkuara të Amerikës; rëndësia e aktivizmit në luftimin e racizmit; roli 
i shoqërisë civile në punën për të arritur barazi gjinore, dhe respektim të të dre-
jtave të personave LGBTI+; rëndësia e shëndetit mendor, dinjitetit dhe mirëqe-
nies së viktimave, në vend që të i stigmatizojë ato edhe më shumë; ndryshimet 
kulturore midis vendeve dhe roli i një antropologu në vendimet gjyqësore; çfarë 
është ngacmimi seksual dhe si ta raportojmë atë në kohë reale; kontributi dhe 
përpjekjet e aktivistëve për të drejtat e grave, të drejtat e personave LGBTI+, 
rëndësia e ngritjes së zërit për grupet e ndryshme të margjinalizuara dhe rëndë-
sia e lidhshmërisë së feminizmit me të drejtat e personave LGBTI+ dhe 
angazhimi për këto çështje paralelisht; rëndësia e avokimit, lobimit dhe aktiv-
izmit që organizata CEL Kosova bën çdo ditë.
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gjinisë, të drejtat seksuale dhe drejtësinë soicale. Njëzet (20) pjesëmarrës përfi-
tuan nga organizimi i shkollës verore online, të cilët ishin nga Mbretëria e Bash-
kuar, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Serbia dhe Shqipëria dhe Kosova. Pjesë 
e organizimit, përveç pedagogëve nga Programi Universitar për Studime dhe 
Kërkime Gjinore, shkolla verore përfshinte gjithashtu studiues, aktivistë dhe stu-
dentë me të cilët Programi Universitar për Studime dhe Kërkime Gjinore ka 
bashkëpunim të vazhdueshëm në projekte të ndryshme. Pjesë e këtij aktiviteti 
ishin: tre (3) lektorë nga Universiteti Bournemouth, Dr. Shovita Adhikari, Dr. Rosie 
Read dhe Dr. Jayne Cauldwell të cilët janë pjesë e një bashkëpunimi në projek-
tin Erasmus+; Znj. Gorana Mlinarevic, një aktiviste-studiuese nga Bosnia dhe 
Herzegovina; dhe Znj. Jeta Rexha (ish studente dhe bashkëpunëtore e Pro-
gramit Universitar për Studime dhe Kërkime Gjinore), studente MA, dhe anëtare 
e Komitetit Drejtues të Programit Universitar për Studime dhe Kërkime Gjinore. 
Programi i Shkollës Verore filloi me rishikimin e koncepteve, përkufizimeve dhe 
praktikave kritike në fushat më të gjëra të studimeve gjinore, feministe dhe 
queer. 

Teoritë dhe metodologjitë feministe (materialiste, poststrukturaliste, queer dhe 
post kolonializëm) u diskutuan dhe u mbështetën nga një analizë e perspek-
tivave të ndryshme disiplinore dhe debateve duke përfshirë tema të feminizmit 
dhe riprodhimit shoqëror, përfaqësimit të kryqëzimeve të gjinisë, seksit, racës 
dhe klasës. Për më tepër, gjinia dhe seksualiteti u përcaktuan si kategori kul-
turore dhe analitike, gjithashtu edhe si parime të strukturimit shoqëror, ekono-
mik dhe politik dhe trajtuan gjininë dhe seksualitetin si një praktikë sociale 
fleksibile dhe të negociueshme, e varur nga veçoritë shoqërore dhe historike.

Prodhimi / Bashkë-krijimi

Programi Universitar për Studime dhe Kërkime Gjinore vazhdimisht është përp-
jekur të krijojë dhe zhvillojë hapësirë   pjesëmarrëse, bashkë-krijuese dhe inova-
tive për kërkime, mësim dhe prodhim. Duke u mbështetur në projekte të vazh-
dueshme kërkimore që: 1) bazohen në të mësuarit rreth dhe përmes arteve 
pjesëmarrëse dhe studimeve kritike të kujtesës dhe trashëgimisë, dhe 2) zhvil-
limin e një kombinimi metodologjik dhe teorik rreth Pjesëmarrjes në Hulumtime, 
Shkolla Verore synoi të kontribuojë në diskutimin aktual global i cili lidhet me 
punën në terren në kohë pandemie, në kohën kur po zhvillohet një pozicionim i 
veçantë kritik teorik feminist. 

Përveç mësimit në lidhje me Pjesëmarrjen në Hulumtime dhe metodave dixhi-
tale në hulumtim, pjesëmarrësit u angazhuan në projekte ku bashkëpunuan në 
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grupe. Tri (3) grupe kanë kryer kërkime dhe kanë përpiluar projekte - duke 
marrë informata nga video të ndryshme, tabela me tregime, intervista online, 
arkiva, ligjërata të regjistruara, poezi, vizatime, etj. Nga tri (3) temat e projekteve, 
e para ishte Aktivizmi, e dyta ishte Kujdesi dhe tema e fundit ishte Trafikimi. Hu-
lumtimet dhe gjetjet e pjesëmarrësve do të redaktohen nga një dizajner profe-
sionist dhe do të shpërndahen në media sociale dhe platforma të tjera.

Nata e çikave            

Më shumë se 160 lezbike, biseksuale, dhe trans gra kanë përfituar direkt nga 
organizmi i dymbëdhjetë (12) ngjarjeve Nata e Çikave të cilat kishin për qëllim 
diskutimin rreth: shëndetit mendor; mbështetjes që mund të marrin nga Linja e 
Jetës, në rast të nevojës; sfidave dhe problemeve me të cilat ballafaqohen lez-
biket, biseksualet dhe trans gratë që jetojnë në Kosovë; shikimit të dokumen-
tarëve të ndryshëm dhe filmave të cilët prekim të drejtat dhe liritë themelore të 
personave LGBTI+; dhe ofrimit të informatave rreth ngjarjeve që organizohen 
dhe se si ato mund të kontribojnë në organizim të tyre.   
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Ngjarjet
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Ikja nga izolimi 

Në janar të vitit 2020, Doruntina 
Maliqi në bashkëpunim me disa 
aktivistë të rinjë kanë hapur muralin 
“Ikje nga izolimi” në Shtëpinë e Kul-
turës në Kamenicë. Ky aktivitet 
është zbatuar me ndihmë të skemës 
së granteve të vogla të cilat janë 
shpërndarë në kuadër të projektit 
“Youth Artivists for Change” i cili 
është financuar nga nga Ministria 
Jashtme e Holandes, i menaxhuar 
nga Stichting art.1, i zbatuar nga CEL 
Kosova në bashkëpunim me 
Nismën për të Drejtat e Njeriut (YIHR 
Kosova) dhe PriFest Film Festival 
Prishtina. 

Takim me Zyrën e Presidentit të 
Republikës së Kosovës 

Përfaqësuesi i CEL Kosova është 
ftuar nga Zyra e Presidentit të 
Republikës së Kosovës Z. Hashim 
Thaçi për të diskutuar rreth 
themelimit të Këshillit për të Drejtat 
e Personave LGBTI+. Pas një dis-
kutimi frutdhënës, Zyra e Presidentit 
të Republikës së Kosovës është 
zotuar se do të punojë me përkush-
tim në mbrojtjen dhe promovimin e 
të drejtave të personave LGBTI+ në 
Kosovë dhe ka cekur që kjo çështje 
do të jetë me prioritet për ta. 

Takime me palët e 
interesit

Drejtori Ekzekutiv i CEL Kosova Z. 
Blert Morina ka zhvilluar një takim 
virtual me anëtaren e Parlamentit të 
Evropës Znj. Viola Von Cramon. Në 
këtë takim u diskutua rreth situatës së 
personave LGBTI+ që jetojnë në 
Kosovë dhe sfidat me të cilat janë për-
ballur dhe po përballen personat 
LGBTI+ në kohë të pandemisë dhe 
izolimit.
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Gjithashtu, në takim u diskutua edhe 
rreth ndryshimit të Kodit Civil dhe 
rëndësisë së gjithpërfshirjes dhe 
mosdiskriminimit kundër personave 
LGBTI+ dhe garantimit të të drejtave 
të barabarta për të gjithë. 

Drejtori Ekzekutiv i CEL Kosova 
Z. Blert Morina është ftuar në takim 
me Avokatin e Popullit të sapozgjed-
hur në Kosovë. Qëllimi i këtij takimi 
ishte të prezantohet organizata dhe 
puna e saj ndër vite e bërë për mbrot-
jen dhe promovimin e të drejtave të 
personave LGBTI+ që jetojnë në 
Kosovë dhe mundësitë e bashkëpun-
imit në të ardhmen në mënyrë që të 
luftohet bashkarisht diskriminimi, stig-
matizimi dhe urrejtja kundër per-
sonave LGBTI+ që jetojnë në Kosovë. 

Z. Lend Mustafa, përfaqësues i CEL 
Kosova kishte nderin dhe kënaqësinë 
të e prezantojë punën e organizatës 
dhe sfidat me të cilat përballen per-
sonat LGBTI+ në Kosovë në takim me 
ish Presidentin e Shteteve të Bash-
kuara të Amerikës Z. Bill Clinton i cili 
ishte për vizitë në Kosovë.  
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Shënimi i ditëve Ndërkombëtare 

CEL Kosova kontribon në shënimin e ditëve ndërkombëtare si:  Dita e 
Dukshmërisë së Lezbikeve; Dita Ndërkombëtare kundër Homofobisë, Transfo-
bisë dhe Bifobisë; Muaji i Paradës; Java Ndërkombëtare e Dukshmërisë së Per-
sonave Transgjinorëve; Dita e Përkujtimit të Personave Transgjinorëve; Dita 
Ndërkombëtare e Biseksualitetit; Dita e Ndërgjegjësimit Intersex; Dita Ndër-
kombëtare e HIV/AIDS; Dita Ndërkombëtare e të Drejtave të Njeriut të cilat 
shënohen me organizim të aktiviteteve të ndryshme dhe ndikojnë në rritjen e 
vetëdijes së qytetarëve në çështje të ndryshme. 

Aktivitetet organizohen në bashkëpunim me organizatat e shoqërisë civile, insti-
tucionet qeveritare, Avokatin e Popullit, donator të ndryshëm, Ambasada, aktiv-
istë dhe akterë të tjerë. 
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Kampanjat

CEL Kosova është pjesë e grupeve të ndryshme organizative dhe organizon 
vetë kampanja të ndryshme përgjatë vitit. Disa kampanja të organizuara gjatë 
viteve të fundit janë: “Ktheje dijen! Ndale urrjetjen!”, “Jam ashkali, çkado që je ti, 
jemi njëjtë, jemi njerëz”, “Mos riprodho pabarazi, respekto çdo identitet”, 
#NukVlenëMëPak. Për më tepër, CEL Kosova mbështetë iniciativa të cilat kanë 
për qëllim ngritjen e çështjeve që kanë të bëjnë me mënyrën se si librat e shkol-
lave në shtetet e Ballkanit prezantojnë dhe flasin për Shqipëtarët nga Kosova 
dhe Shqipëria.  

Në takimin e organizuar në Kuvendin e Republikës së Kosovës me grupin e 
grave deputete dhe Komisionin për Legjislacion lidhur me projekt Kodin Civil, Z. 
Lend Mustafa nga CEL Kosova prezantoi ndryshimet e kërkuara të neneve të 
cilat kanë qasje përjashtuese ndaj personave LGBTI+ dhe grave në Kosovës. 
Rekomandimet e propozuara nga organizata CEL Kosova dhe CSGD u rishikuan 
dhe diskutuan, duke theksuar që shoqëria civile do të punojë vazhdimisht të 
ngrisë çështjet me interes në lidhje me ndryshimet e propozuara në Kodin Civil, 
të cilat kanë ndikim në mbrojtjen e të drejtave të personave LGBTI+ dhe grave. 
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Ndryshime 
politikash 
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LAJMET KRYESORE

Të Drejtat e Personave Transgjinorë janë TË DREJTA TË NJERIUT! 

Në dhjetor të vitit 2020, Gjykata Themelore e Prishtinës konfirmoi të drejtën e z. 
Blert Morina për të ndryshuar emrin dhe gjininë në dokumentat e tij të identifi-
kimit, duke shënuar një vendim të rëndësishëm për vetë Blertin, personat trans-
gjinorë dhe të gjithë lëvizjen LGBTI+ në Kosovë. Gjatë pothuajse dy (2) vite 
betejë duke sfiduar sistemin në Kosovë, vendimi i gjykatës thotë se vendimet 
nga Drejtoria për Punë të Përgjithshme Administrative në Komunën e Gjakovës, 
bazuar në një rekomandim nga Agjencia e Regjistrimit Civil të Kosovës (ARC), 
"Anulohen si të paligjshme" dhe detyron institucionet përkatëse të ndryshojnë 
zyrtarisht emrin dhe gjininë e Blertit brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve nga 
marrja e vendimit të gjykatës. Kjo është çështja e dytë në të cilën gjykatat e 
Kosovës vendosën në favor të mbrojtjes së të drejtave të personave trans-
gjinorë që jetojnë në Kosovë.

Dy (2) burra transgjinorë kanë arrit-
ur të ndërrojnë gjininë e tyre dhe 
emrin nëdokumenta zyrtare pas 
aprovimit të Gjykatës Themelore në 
rastin e Z. Blert Morina.
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Mbulimi
medial
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LAJMET KRYESORE

Në mars të vitit 2020, BBC ka pregatitur dhe transmetuar një video dhe artikull 
“Aktivistat e LGBTI: përdorimi i drag queens për të bashkuar komunitetet” ku 
Z. Lend Mustafa nga organizata CEL Kosova ka folur për pjesëmarrjen e tij në 
Javën e Krenarisë të organizuar në Beograd, Serbi dhe se si personat LGBTI+ 
janë urë lidhëse në mes të ndarjeve ekzistuese në mes të Kosovës dhe 
Serbisë. 

Aktivitetet e ngritjes së vetëdijes  

•    Vendim historik për të drejtat e transgjinorëve;

•    Të jetosh në cep: minoritete brenda minoriteteve; 

•    Jeta e komunitetit LGBTI në karantinë;

•    Intersex nuk është bash “lajm i ri”;

•    Ardhja e IDAHOT në Kosovë;

•    Mos riprodho pabarazi, respekto çdo identitet;

•    Manuali për gazetarë “Si të mbuloni komunitetin LGBTI”

•    Manuali për praktika psikologjike me individë transgjinor dhe jokonformues 
     gjinorë;

•    “Java e krenarisë 2020” – Klan Kosova;

•    “Java e krenarisë 2020” – Gjirafa;

•    “Java e krenarisë 2020” – Zeri;

•    “Java e krenarisë 2020” – Top Albania News;

•    “Java e krenarisë 2020” – Reporteri;
•    Komuna e Prishtinës investon 300,000.00 Euro për ndërtimin e Shtëpisë së   
     Sigurt për personat LGBTI+ - Klan Kosova;
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Reagimet

CEL Kosova reagon në raste kur ndodh apo identifikohet ndonjë rast i diskrimin-
imit, gjuhës së urrejtjes, apo ndonjë shkelje tjetër e të drejtave të njeriut nga 
ndonjë politikan apo parti politike, aktor, këngëtarë apo ndonjë figurë tjetër pub-
like. Reagimet pregatiten dhe dërgohen direkt tek kryesi i veprimit, mediumet 
dhe publikohen në faqen e internetit dhe Facebook-ut të CEL Kosova. 
  
Publikimet 

Të gjitha publikimet dhe informatat për aktivitete të caktuara të pregatitura nga 
CEL Kosova publikohen në facen e internetit të CEL Kosovo, Facebook, Insta-
gram dhe kanalin YouTube në gjuhën shqipe dhe angleze.
 

Nata e çikave            

Më shumë se 160 lezbike, biseksuale, dhe trans gra kanë përfituar direkt nga 
organizmi i dymbëdhjetë (12) ngjarjeve Nata e Çikave të cilat kishin për qëllim 
diskutimin rreth: shëndetit mendor; mbështetjes që mund të marrin nga Linja e 
Jetës, në rast të nevojës; sfidave dhe problemeve me të cilat ballafaqohen lez-
biket, biseksualet dhe trans gratë që jetojnë në Kosovë; shikimit të dokumen-
tarëve të ndryshëm dhe filmave të cilët prekim të drejtat dhe liritë themelore të 
personave LGBTI+; dhe ofrimit të informatave rreth ngjarjeve që organizohen 
dhe se si ato mund të kontribojnë në organizim të tyre.   

•    Marrëveshja në mes të Kosovës dhe Serbisë dhe të drejtat e personave 
      LGBTI+ – Kallxo.com;

•    Të drejtat e personave LGBTI+ nuk janë prioritet për Qeverinë e Kosovës – 
      Gazeta;

•    Kodi Civil shkel të drejtat e personave LGBTI+ në Kosovë;

•    Dita Ndërkombëtare e të Drejtave të Njeriut 2020.

•    Në kuadër të shpërndarjes së granteve të vogla, një grup i të rinjëve kanë   
      realizuar projektin “Siguria për personat LGBTI+” ku si aktivitet kishin publi
      kimin e një hulumtim në lidhje me nevojën e ndërtimit të Shtëpisë së Sigurt 
      për personat LGBTI+ në Kosovë dhe organizmin e një performace të 
      prezantuar në video. Videoja tregon realitetin e personave LGBTI+ në 
      Kosovë, nevojën e ndërtimit të Shtëpisë së Sigurt dhe përvojën e tyre të 
      jetesës në shoqërinë Kosovare. Videoja mund të gjindet këtu.   

•    Kampi Veror për të drejtat e personave LGBTI+ – Insajderi. 
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Reagimet

CEL Kosova reagon në raste kur ndodh apo identifikohet ndonjë rast i diskrimin-
imit, gjuhës së urrejtjes, apo ndonjë shkelje tjetër e të drejtave të njeriut nga 
ndonjë politikan apo parti politike, aktor, këngëtarë apo ndonjë figurë tjetër pub-
like. Reagimet pregatiten dhe dërgohen direkt tek kryesi i veprimit, mediumet 
dhe publikohen në faqen e internetit dhe Facebook-ut të CEL Kosova. 
  
Publikimet 

Të gjitha publikimet dhe informatat për aktivitete të caktuara të pregatitura nga 
CEL Kosova publikohen në facen e internetit të CEL Kosovo, Facebook, Insta-
gram dhe kanalin YouTube në gjuhën shqipe dhe angleze.
 

Donatorët 

•     Ministria e Punëve të Jashtme e Norvegjisë;

•    Financuesi USAID, zbatues i projektit Qendra e Trajnimeve dhe Burimeve për 
      Avokim (ATRC);

•     Shteti i Hollandës;

•     Ministria e Punëve të Jashtme e Hollandës;

•     IREX Europe;

•     Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur - KFOS;

•     ILGA-Evropë;

•     Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë;

•     Komuna e Prishtinës.

Procedurat Financiare

CEK Kosova përdor QuickBooks, një softuer i kontabilitetit menaxherial, plat-
formë kjo e cila është adekuate për mbajtjen e kontabilitetit të organizatës. CEL 
Kosova e përdor QuickBooks për të menaxhuar të ardhurat dhe shpenzimet 
dhe për të mbajtur nën kontroll aspektin financiar të organizatës. Programi për-
doret për të bërë fatura, për të paguar fatura, për të gjeneruar raporte dhe për 
të i përgatitur pagesat për taksa. Për të i ngritur kapacitetet e zyrës së financave, 
CEL Kosova ka angazhuar një kompani profesionale e cila ka pregaditur dhe 
organizuar një trajnim, dhe vazhdimisht ofron mbështetje në përdorimin sa më 
efikas të programit. 

Për më tepër, CEL Kosova ka përpiluar një dokument ku procedurat financiare 
shpjegohen në detaje. Rregulloret financiare kanë këto kapituj: 1) Menaxhimi 
Financiar; 2) Buxheti i CEL Kosovës; 3) Llogaritë e CEL Kosovës; 4) Fondet e CEL 
Kosovës; 5) Mbajtja e dokumentacionit të CEL Kosovës; 6) Administrata Financ-
iare; 7) Blerja dhe mirëmbajtja e mallrave dhe shërbimeve; 8) Shpenzimet; 9) 
Regjistri i pasurisë; 10) Administrata e pagave; 11) Udhëtimet dhe shpenzime të 
tjera; 12) Puna jashtë orarit; 13) Udhëtimet; 14) Rregullore për përdorimin e
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Reagimet

CEL Kosova reagon në raste kur ndodh apo identifikohet ndonjë rast i diskrimin-
imit, gjuhës së urrejtjes, apo ndonjë shkelje tjetër e të drejtave të njeriut nga 
ndonjë politikan apo parti politike, aktor, këngëtarë apo ndonjë figurë tjetër pub-
like. Reagimet pregatiten dhe dërgohen direkt tek kryesi i veprimit, mediumet 
dhe publikohen në faqen e internetit dhe Facebook-ut të CEL Kosova. 
  
Publikimet 

Të gjitha publikimet dhe informatat për aktivitete të caktuara të pregatitura nga 
CEL Kosova publikohen në facen e internetit të CEL Kosovo, Facebook, Insta-
gram dhe kanalin YouTube në gjuhën shqipe dhe angleze.
 

Raporti i Auditimit 

Buxheti vjetor i CEL Kosova nga viti 2016 deri në vitin 2020 është i paraqitur 
në grafin më poshtë.

Shpenzimet e CEL Kosova të ndara në kategori për vitet 2019 dhe 2020 janë 
paraqitur në grafin më poshtë.

2016 2017 2018 2019

2019

2020

€ 47,500,00

€

€ 95,000,00

€ 142,500,00

€ 190,000,00

Buxheti i CEL Kosova

Aktivitetet Stafi Ekspertët

€ 20,500,00

€

€ 40,000,00

€ 60,500,00

€ 80,000,00

Shpenzimet e CEL Kosova 2020

telefonave mobil; 15) Rregullore për rngritjen e kapaciteteve profesionale të 
stafit; 16) Rregulloret për konfliktin e interesave; 17) Mbajtja e llogarive; 18) Mbro-
jtja e informacionit; 19) Pasqyrat vjetore financiare dhe regjistrat e kontabilitetit; 
dhe 20) Politikat e prokurimit.
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REKOMANDIMET NGA CEL KOSOVA 

Duke e marrë parasysh përvojën e CEL Kosovës në mbrojtjen dhe promovimin 
e të drejtave të njeriut, me fokus të veçantë të drejtat e personave LGBTI+, dhe 
nevojën për të punuar më shumë në promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të 
grupit më të prekshëm dhe të margjinalizuar në Kosovë, personat LGBTI +, CEL 
Kosova ka përpiluar disa rekomandime të cilat drejtohen tek Institucionet e 
Kosovës në nivelin lokal dhe qendror, ambasadat, organizatat ndërkombëtare, 
organizatat vendore, mediumet dhe palët e tjera të interesit. Rekomandimet e 
CEL Kosovës janë: 

Koordinimi me Institucionet Qeveritare 

Të forcohet koordinimin në mes të Institucioneve Qeveritare dhe OJQ-ve në 
lidhje me mbështetjen për personat LGBTI+, specifikisht, viktimat e dhunës së 
çfarëdo forme të ndodhur gjatë kohës së pandemisë. Nga muaji mars i vitit 
2020, me izolimin për shkak të përhapjes së pandemisë, Qeveria e Kosovës ka 
përpiluar dhe zbatuar planin emergjent të Qeverisë, ku shumë pak apo aspak 
nuk është përfshirë mbështetja për personat LGBTI+, veçanërisht, mbështetja 
për viktimat e dhunës në familje të ndodhur gjatë kohës së izolimit. 

Më konkretisht, CEL Kosova rekomandon Zyrën për Qeverisjes të Mirë, në 
kuadër të Zyrës së Kryeministrit të ndjekë dhe mbikqyrë procesin e zbatimit të 
Strategjisë Qeveritare për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile 2019-2023 dhe të 
sigurojë mbështetje dhe informata të nevojshme për institucionet dhe sho-
qërinë civile në lidhje me Strategjinë.

Mbikqyrjen e zbatimit të Kodit Penal të Kosovës dhe pregatitjen dhe dorëzimin 
e rekomandimeve tek institucionet përgjegjëse, duke i marrrë parasysh të 
gjeturat e dala nga puna e përditshme.  

Përfshirja e lejimit të martesës në mes të personave të gjinisë së njejtë në Kodin 
Civil të Kosovës. 

Dhënia e terapisë së nevojshme personave transgjinorë, duke përfshirë edhe 
terapinë hormonale.

Themelimi i një mekanizmi i cili do të kontribojë në ngritjen e rasteve të krimeve 
të urretjes dhe gjuhës së urrejtjes të përdorur nga shërbyesit civil dhe institucio-
net e Kosovës.
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Themelimi i Shtëpisë së Sigurtë për personat LGBTI+ dhe ofrimi i mbështetjes 
financiare dhe mbështetjes profesionale në vitet e para të themelimit. Për më 
tepër, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale rekomandohet të promovojë 
themelimin e Shtëpisë së Sigurtë për personat LGBTI+ dhe të avokojë për fonde 
tek donatorët potencial. 

Koordinimi i donatorëve 

CEL Kosova rekomandon të forcohet koordinimi në mes të donatorëve në 
dhënien e mbështetjes financiare për organizatat dhe iniciativat të cilat punojnë 
në mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të personave LGBTI+ specifikisht. Ky 
rekomandim veçanërisht u dedikohet donatorëve të cilët hapin thirrje për 
propozime të projekteve, dhe objektivave të tyre të brendshme. CEL Kosova 
rekomandon donatorët të përpilojnë strategji të tyre të brendshme të cilat kanë 
për qëllim mbështetjen e programeve të propozuara nga organizatat dhe 
aplikantët tjerë potencial, në të cilat ftohen të kontribojnë dhe akterët kryesorë 
të cilët punojnë në mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave themelore të njeriut 
në mënyrë që të ngriten dhe adresohen çështjet me interes dhe të ndërtohen 
ide për projekte. CEL Kosova gjithashtu rekomandon të ketë thirrje të hapura të 
dedikuara specifikisht për ide të projekteve të cilat kanë për qëllim mbrojtjen 
dhe promovimin e të drejtave të personave LGBTI+ dhe mbështetjen e këtij 
grupi në mënyrë që të ngrisim kapacitetet e tyre për të luftuar për të drejtat e 
tyre të garantuara dhe të ngrisim kapacitetet e tyre të punojnë dhe të kenë 
pavarësi financiare.

Më tej, CEL Kosova mendon që nuk ka qëndrueshmëri financiale e cila ndikon 
direkt tek puna e organizatave, të cilat luajnë rol të rëndësishëm në mbrojtjen 
dhe promovimin e të drejtat të personave LGBTI+ dhe ofrimit të ndihmës këtyre 
personave, sidomos atyre të cilët kanë vështirësi në krijimin e besimit dhe 
kërkimit të ndihmës nga një vend i sigurt.    

Bashkëpunimi në mes të Organizatave të Shoqërisë Civile 

CEL Kosova rekomandon të rritet bashkëpunimi dhe koordinimi në mes të orga-
nizatave të shoqërisë civile të cilat punojnë në mbrojtjen dhe promovimin e të 
drejtave të njeriut, specifikisht të personave LGBTI+. 

Koordinimi dhe bashkëpunimi më i mirë do të kontribojë në identifikimin e 
fushës së specializuar të secilës organizatë, parandalimin e organizimit të aktivi-
teteve të përsëritshme, krijimin e sinergjive në mes të organizatave, ngritjen e 
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çështjeve me interes bashkarisht tek institucionet përgjegjëse, pregatitjen dhe 
dorëzimin e rekomandimeve tek Qeveria e Kosovës për çështje të caktuara. 

Rekomandimet tjera  

CEL Kosova, duke u bazuar në përvojën përgjatë viteve, do të punojë të 
përmirësore shërbimet që ofron duke krijuar strategji të reja të cilat do të sjellin 
rezultate më të mira, të punojë në rritjen e vetëdijes së qytetarëve të Kosovës 
për të drejtat e personave LGBTI+, të fuqizojë më shumë personat LGBTI+ dhe 
të adresojë të gjitha sfidat e ndodhura gjatë punës së organizatës dhe të për-
dorë praktikat më të mirat për të ardhmen. CEL Kosova vazhdon të jetë organi-
zatë e përkushtuar të krijojë shoqëri ku të gjithë gëzojnë të drejta të barabarta 
dhe të përmirësojë jetën e personave LGBTI+ që jetojnë në Kosovë.   t
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