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Rrjeti i Organizatave për Zhvillim Rural të Kosovës- RROZHRK ka për qëllim avancimin e 
qasjes dhe bashkëpunimit ndërmjet organizatave të ndryshme të pro�lit të përafërt (rural), 
për të shkëmbyer ide, informata, përvoja si dhe për të promovuar ndihmën dhe organizimin e 
aktiviteteve në fushën e zhvillimit rural duke synuar promovimin e këtij komunitetinë Kosovë.
E pikërisht për të arritur këtë,vizioni i RROZHRK është promovimi dhe zhvillimi i 
marrëdhënieve dhe  partneritetit ndërmjet sektorëve të ndryshëm të komunitetit rural në 
Kosovë përmes aktiviteteve të avokimit që synojnë zhvillim të qëndrueshëm të tij.
Rrjeti i Organizatave për Zhvillim Rural të Kosovës është anëtar-themelues i Rrjetit Ballkanik 
për Zhvillim Rural – (BRDN), anëtar i Partneritet për Evropën Rurale – (Rrjet Evropian për 
Zhvillim Rural – PREPARE) si dhe anëtar i Parlamentit Rural Evropian (European Rural 
Parliament).
Ndryshe, RROZHRK është aktive në promovimin e punës së saj, të partnerëve e 
bashkëpunëtorëve të saj përmes webfaqes së saj zyrtare: https://nord-ks.org/, si dhe faqes 
zyrtare në Facebook: https://www.facebook.com/nordkosovo.

Buletini – Është produkti më i ri i RROZHRK-së që do të publikohet katër herë në muaj dhe do 
të përmbaj informata të përmbledhura mbi periudhën aktuale të punës, aktiviteteve dhe 
zhvillimeve brenda Rrjetit, anëtarësisë si dhe partnerëve ndërkombëtarë. Buletini si produkt 
do të realizohet në formën elektronike dhe realizimi i tij mbështetet nga partneri ynë, 'We 
Effect' në kuadër të projektit ADEN.
Buletini do të mund të lexohet në faqen zyrtare të RROZHRK-së si dhe në pro�lin zyrtar në 
rrjetin social Facebook, pastaj edhe duke u shpërndarë direkt tek bordi, anëtarsia si dhe tek të 
gjithë partnerët.

Kuvendi Vjetor i RROZHRK-së – U organizua në dhjetor të vitit 2019, ku ndër tjerash në 
punimet e tij u u raportuan zhvillimet, aktivitetet, s�dat dhe të arriturat e fundit në nivel vendi 
por edhe në nivel rajonal e evropian. Pas prezantimit dhe diskutimeve, nga ana e anëtarëve-
delegatëve të pranishëm me shumicë votash u aprovua Rishikimi i Strategjisë së RROZHRK-së 
(2017-2021) nga perspektiva gjinore, duke i dhënë rëndësi integrimit dhe pjesëmarrjes aktive 
të grave në objektivat dhe programet e Rrjetit në nivel kombëtar e ndërkombëtar. 

Po ashtu, Kuvendi me shumicë votash plotësoi vendet vakante në kuadër të Bordit me anëtarë 
të rinj të cilët u propozuan dhe u votuan për të iu bashkëngjitur strukturës aktuale të Bordit me 
mandat vijues.

Falë punës, dhe përkushtimit për promovim dhe adresim të drejtë të barazisë gjinore, tanimë 
edhe me legjitimitet të plotë dhe zotim zyrtar, RROZHRK, praktikisht ju ofron grave aktive, 
hapësirë strategjike, organizative, strukturore, programore përmes përfshirjes cilësore në 
Bord dhe në ekipin ekzekutiv të Rrjetit.
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Foto: Kuvendi Vjetori RROZHRK
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Kuvendi Vjetor u zhvillua suksesshëm, me kuorum të mjaftueshëm e kontribut përmbajtësor 
nga anëtarët-delegatët nga shumica e komunave, organizatave, shoqatave, e grupeve aktive 
nga komunitetet e ndryshme që janë pjesë integrale të Rrjetit. 

Raporti i plotë nga Kuvendi Vjetor iu shpërnda edhe delegatëve nga unionet, organizatat, 
shoqatat, grupet - anëtarësia e Rrjetit si dhe u publikua si e plotë në faqen zyrtare. 

Takimi i rregullt i Bordit të RROZHRK-së- Pas Kuvendit Vjetor të mbajtur në Dhjetor të 2019, 
ishte takimi i parë i rregullt i Bordit, takim ky i cili u zhvillua me pjesën më të madhe të 
anëtarëve të bordit të saj. Fokusi i këtij takimi ishte organizimi i Parlamentit Rural Evropian 
2020, një ngjarje me përmasa gjithëpërfshirëse rurale e cila e karakterizon rrjetin tonë, mirëpo 
pa lënë anash as diskutimet lidhur me aktivitetet në organizim e sipër të rrjetit .

Foto: Mbledhja e Bordit të RROZHRK
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Shkurtimisht, rreth projekteve vijuese:

RROZHRK në mbështetje të We Effect po e implementon projektin: 
 ''Zhvillimi dhe Fuqizimi Aktiv i RROZHRK-së''. Projekti përmban katër komponentë kryesore:
1. Zhvillimi organizativ I RROZHRK-së;
2. Integrimi – përfshirja gjinore;
3. Lobimi dhe avokimi për interest e anëtarësisë / shoqërisë civile dhe për interesat e 
komunitetit rural me theks të veçantë grave, të rinjve dhe minoriteteve nga zonat rurale;
4. Ndërmarrësia e grave në zonat rurale.
Objektivi i përgjithshëm i projektit është: Fuqizimi I RROZHRK-së, si një rrjet aktiv dhe 
transparent që përafqëson interesat e anëtarësisë në sektorin e zhvillimit rural me qasje të 
veçantë ndaj integrimit dhe përfshirjes gjinore.  

RROZHRK është në implementim e sipër të projekit regjonal ' NAGE – Rrjetëzim dhe Avokim 
për Ekonomi të Gjelbërt '' që si për qëllim ka promovimin e ekonomisë së gjelbërt me thekst të 
veçantë në sektorin e zhvillimit rural. Projekti udhëhiqet nga Rrjeti partner në Maqedoninë e 
Veriut ku pjesë e implementimit janë edhe Rrjetet tjera partnere pjesë e BRDN-së përfshirë 
RROZHRK-në
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Aktivitetet e eventet vendore dhe ndërkombëtare 

RROZHRK si anëtarë me të drejtë të plota në ERP, suksesshëm përfaqësoi  Kosovën në 
mbledhjen dhe aktivitetet e Parlamentit Rural që këtë edicion u organizua në Candas të 
Spanjës.  Paralelisht me Parlamentin Rural u organizua edhe edicioni i parë i Parlamentint 
Rural Rinor, që poashtu u mbajt në Spanjë, ku RROZHRK si njëri nga rrjetet inicuese të kësaj 
platforme u përfaqësua dhe kontriboi edhe në këtë ngjarje shumë të rëndësishme të sektorit 
civil të zhvillimit rural në nivel evropian.

Foto nga Parlamenti Rural në Spanjë
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Përgjatë situatës së krijuar me pandeminë COVID-19, RROZHRK ka ndërmarrë disa iniciativa 
për të adresuar çështjen e barazisë gjinore me fokus në kontekstin rural:
1. Analiza “Ndikimi dhe implikimet e pandemisë COVID-19 ne adresimin gjinor në 
Kosovë-
Kjo analizë vë në pah, se në përgjithësi edhe nga përvoja me pandemitë e kaluara, gratë 
preken ndryshe në krahasim me burrat, prandaj është thelbësore për të kuptuar efektet e një 
emergjence shëndetësore si kjo, me qëllim të krijimit të politikave dhe intervenimeve 
adekuate dhe efektive. Tutje, analiza pasqyron gjendjen e grave ne tregun e punës në Kosovë, 
ku shihet se ende niveli i tyre i papunësisë është më e lartë apo 34.32, në krahasim me 
meshkujt 22.62%. Ndryshe, nga gjetjet e analizës, disa nga implikimet më të theksuara në 
adresim të barazisë gjinore janë: normat shëndetësore e sociale, dhuna në familje dhe krizat e 
mbrojtjes, (pa) punësimi, si dhe implikimet gjinore në zonat rurale: çasja në informacione, 
ndalimi i vijimit të shkollimit dhe rrjedhimisht martesat e hershme tek femrat etj. Detaje të 
analizës mund tëlexoni më shumënëwebfaqen zyrtare të RROZHRK.

2. Analiza “Ndikimi ekonomik i pandemisë COVID-19 nëndërmarrësinë e grave në 
Kosovë- 
Kjo analizë vë në pahdëshmitë e reja mbi ndikimin e COVID-19 te cilat sugjerojnë që sfera 
ekonomike e grave do të preket në mënyrë disproporcionale nga ajo e burrave, sepse në të 
gjithë globin, gratë �tojnë më pak, mbajnë punë më pak të sigurta dhe kanë më shumë të 
ngjarë të punësohen në sektorin informal, e situatë e tillë pasqyrohet edhe ne Kosovë. Prandaj, 
disa nga arsyet që gratë janë më të rrezikuara nga tronditjet ekonomike të bëra nga krizat siç 
është pandemia COVID-19 janë: puna e papaguar, rrjete sigurie jo mjaft të gjera, çasje e 
ku�zuar në kredi. RROZHRK lidhur me situatën relevante të grave ndërmarrëse në Kosovë ka 
dhënë edhe rekomandime për akterët përfshirës: përfshirja e grave në hartimin e planeve dhe 
politikave për të përballuar virusin COVID-19, masa speciale dhe përpjekje të 
vazhdueshmeduhet të ndërmerren për të identi�kuar shkeljet e të drejtave nga sektori i 
ekonomisë joformale duke adresuar nevojat e grave që përbëjnë një pjesë dërrmuese të këtij 
sektori, si dhe marrë që bizneset në pronësi të grave kanë më shumë të ngjarë të jenë biznese 
të vogla në sektorët e shitjes me pakicë dhe shërbimeve rekomandohet edhe sigurimi i 
likuiditetit afatshkurtër përmes kredive. Detaje të analizës mund të lexoni mëshumë  në 
webfaqen zyrtare të RROZHRK.

3. Webinari' i parë me 'Fokus Gjinor'-një diskutim virtual përgjatë së cilit me aktiviste të 
shoqërisë civile u diskutua rreth s�dave, nevojave, problemeve që e kanë afektuar barazinë 
gjinore në kontekst rural gjatë periudhës së pandemisë Covid-19. Paraprakisht u shtjellua: një 
prezantim i aktiviteteve të RROZHRK nga perspektiva gjinore gjatë periudhës së fundit: 
prezantimi i dy analizave të publikuara për ndikimin dhe implikimet e pandemisë COVID-19 në 
pabarazinë gjinore, një përmbledhje e situatës aktuale pandemike në Kosovë në lidhje me 
adresimin e barazisë gjinore.
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Ndërsa aktivistet ngritën çështje të tilla si: puna e papaguar dhe mbingarkesa e punëve 
shtëpiake të grave, dhuna në familje si dhe mangësia për të bërë biznes posaçërisht për gratë 
rurale gjatë situatës pandemike.
Në fund të takimit, aktivistet pjesëmarrëse shprehën gatishmërinë e tyre për të bashkëpunuar 
me NORDK për të qenë afër grave rurale gjatë situatës aktuale në kontekstin e identi�kimit të 
nevojave të tyre, problemeve, s�dave të cilat do të adresohen për institucionet kompetente në 
nivelin qendror dhe lokal dhe në aktivitetet e ardhshme, ngjarje dhe forume të organizuara 
nga Rrjeti dhe anëtarët e tij.

Anëtarja  e RROZHRK- së, Edisona Franca në buletinin e PREPARE

RROZHRK vazhdon të promovojë aktivizmin rural të tërinjve kosovarë në Rrjetin Rural 
Evropian - PREPARE në të cilën është anëtare. Edhe kësaj radhe, RROZHRK ka kënaqësinë të 
promovojë punën dhe angazhimin e Edisona Franca, një aktivisteje të re rurale, studente ne 
Fakultetin e Bujqësisë dhe Veterinarisë e cila  dëshirën për të kontribuar në  komunitetin rural  
e sheh si domosdoshmëri me qëllim tëavokimit për nevojat e këtij komuniteti.
Për më shumë detaje mund të lexoni artikullin në webfaqen zyrtare të PREPARE: 
https://prepare-network.eu/index.php/2020/05/05/new-activists-for-rural-
development-meet-edisona-franca-from-kosovo/

Figura 3 - Webinari i parë me Fokus Gjinor



Rrjeti i Organizatave për Zhvillim Rural të Kosovës - RROZHRK

Network of Organizations for Rural Development of Kosovo - NORDK

1

Materiali dhe teksti në Buletin pasqyron vetëm qëndrimet e RROZHRK-së dhe të askujt tjetër.
Në edicionet tjera të Buletinit do të pasqyrohen më gjërësisht aktivitetet e periudhës së fundit
si dhe edhe rubrika tjera të rëndësishme.

Ky E-Buletin është realizuar me mbështetjen e 


