FTESË

I/E nderuar Z/Znj.....................,
Qendra për Nisma Ligjore Qytetare (QNL) ka kënaqësinë t’ju ftojë të merrni pjesë në sesionin
informues me temë “Qasja e organizatave të shoqërisë civile në Shkodër me çështjet e paraqitura
nga Komiteti CEDAW dhe GREVIO në raportet për Shqipërinë.”
Rekomandimet e Komitetit CEDAW dhe GREVIOs janë në përputhje me axhendën e BE për
Barazinë Gjinore dhe Fuqizimin e Grave dhe zbatimi i tyre merr një rëndësi të veçantë për
Shqipërinë si vend kandidat për anëtarësim në Bashkimin Evropian.
Ky aktivitet informues organizohet në kuadrin e projektit “Ngritja e një rrjeti të organizatave
jofitimprurëse për një zbatim më të mirë të standardeve ndërkombëtare mbi barazinë gjinore dhe
dhunën me bazë gjinore në Shqipëri”, zbatuar nga QNL. Projekti financohet nga Komisioni
Evropian dhe zbatohet me mbështetjen e UN Women.
Aktiviteti do të organizohet ditën e hënë, më datë 19 Shkurt 2018, në orën 09.30, në ambientet
e sallës së OSBE-së pranë bashkinë Shkodër.
Pjesëmarrja dhe diskutimet tuaja në këtë aktivitet janë shumë të rëndësishme.
Për më shumë detaje në lidhje me zhvillimin e aktivitetit, ju lutem gjeni bashkëngjitur programin.
Lutemi konfirmoni pjesëmarrjen
avokatore2@yahoo.com

tuaj

brenda

datës

15.02.2018,

në

adresën

Ju faleminderit,
Av.Aurela Bozo
Drejtore Ekzekutive
Qendra për Nisma Ligjore Qytetare

AKTIVITET INFORMUES
19 Shkurt 2018
“Qasja e organizatave të shoqërisë civile në Shkodër me çështjet e paraqitura nga Komiteti
CEDAW dhe GREVIO në raportet për Shqipërinë.”
Salla e OSBE, Bashkia Shkodër
PROGRAMI
09.15-09.30

Regjistrimi i pjesëmarrësve.

09.30-09.45

Hapja e Aktivitetit.
Av.Aurela Bozo
Drejtore Ekzekutive, QNL.
Përfaqësues i Delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri, tbc
Agustela Nini Pavli, Analiste Projekti, UN WOMEN

Moderatore: Prof.Dr. Arta Mandro

09.45-10.00

Rekomandimet e Komitetit CEDAW1 dhe GREVIO2 për Shqipërinë - një
vështrim analitik dhe krahasues me qëllim nxitjen e rolit aktiv dhe të
koordinuar të shoqërisë civile.
Prof.Dr. Arta Mandro

10.00-10.30
Shëndrrimi i konstatimeve në vërejtjet përfundimtare dhe rekomandimet e
Komitetit CEDAW dhe GREVIO në një plan veprimi për Rrjetin e Monitorimit kundër Dhunës
me bazë Gjinore.
Av.Aurela Bozo &
Av.Iris Aliaj, QNL
10.30-11.15

Pyetje/Diskutime nga pjesëmarrësit.

11.15-11.30

Konkluzione përmbyllëse.

11.30

Kafe për pjesëmarrësit
Mbyllja e aktivitetit

Lehtësoi aktivitetin: Zj.Besara Podgorica, Gruaja tek Gruaja Shkodër
Komiteti i Konventës së OKB-së për Eleminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Gruas
Grupi i pavarur i ekspertëve që monitoron zbatimin e Konventës së Këshillit të Evropës për Parandalimin dhe Luftën e Dhunës ndaj Grave dhe
Dhunës në Familje (Konventa e Stambollit)
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