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Konteksti dhe profili i organizatës 
Artpolis
 

Artpolis është një organizatë joqeveritare që vepron në Kosovë, pro-
movon të drejtat e njeriut, kulturën, artin dhe bashkëjetesën multiet-
nike përmes dialogut social dhe shfrytëzimit të teatrit si mjet për pro-
movimin e zhvillimit social dhe kulturor. E themeluar në vitin 2004, 
misioni i saj kryesor është të ndikojë në zhvillimin e një shoqërie që 
respekton të drejtat e njeriut, vlerat kulturore të artit, kulturës dhe 
diversitetit social.

Artpolis promovon vlerat e artit dhe kulturës dhe në të njëjtën kohë afirmon të 

drejtat e njeriut, barazinë gjinore dhe feminizmin si vlerë shoqërore. Aplikimi i 

artit dhe kulturës si një mjet për të përmbushur objektivat e organizatës, e bën 

Artpolisin të veçantë dhe të afërt me qytetarët dhe komunitetin.
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Artpolis ka një identitet dhe profil të qartë në spektrin e shoqërisë civile si një organizatë që 
trajton në mënyrë sistematike çështjet e të drejtave të njeriut siç janë barazia gjinore, fuqizimi 
i grave dhe feminizmi si vlera sociale dhe të drejta të njeriut. Ajo që e dallon punën e Artpolisit 
nga organizatat tjera që merren me këto tema, është qasja dhe metodologjia e punës së Art-
polis për të shfrytëzuar teatrin, shfaqjet e ndryshme artistike dhe aktivitetet në rrugë si një mjet 
për të kontribuar në një shoqëri ku respektohet diversiteti, ndërsa barazia gjinore dhe feminizmi 
janë vlera sociale. Misioni dhe vizioni i Artpolisit janë plotësisht në përputhje me statutin e orga-
nizatës, i cili përcakton synimet e krijimit të standardeve të larta të artit, zhvillimit të kulturës dhe 
promovimit të të drejtave të njeriut.

Shtylla I – Bashkëndërtimi i lëvizjes feministe duke sfiduar mentalitetin patriarkal në 
shoqëri përmes artit dhe kulturës;

Shtylla II – Avokimi dhe mobilizimi i veprimeve kolektive në mbështetje të grave, 
pakicave, komunitetit LGBTQI, të mbijetuarave të dhunës dhe grave që mbrojnë të 
drejtat e njeriut;

Shtylla III – Fuqizimi i të rinjve nëpërmjet edukimit krijues dhe alternativ për të shpre-
hur nevojat e tyre dhe për t’i dhënë formë të ardhmes së tyre në një shoqëri që bazo-
het në diversitet, barazi dhe drejtësi;

Shtylla IV – Krijimi i një vendi të sigurt për gratë dhe vajzat që të shprehen përmes 
artit dhe kulturës; 

Shtylla V - Investimi në qëndrueshmërinë financiare dhe institucionale të Artpolisit.
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Parimet e punës së Artpolisit

Në punën dhe veprimtarinë e saj si organizatë, Artpolisi udhëhiqet nga parimet 
e transparencës dhe llogaridhënies ndaj publikut, qytetarëve dhe donatorëve, 
ofron mundësi të barabarta për përfituesit dhe organizatat për bashkëpun-
im dhe partneritet, respekton standardet e të drejtave të njeriut, diversitetin, 
barazinë gjinore dhe promovon vlerat e një shoqërie demokratike.

Vizioni i Artpolisit

Vizioni ynë është që përmes artit dhe kulturës të krijojmë një shoqëri të drejtë, të bazuar në 
vlerat feministe në rajonin e Ballkanit.

Misioni i Artpolisit

Misioni i Artpolis-it është të ndërtojë fuqinë kulturore të grave dhe të rinjve për t’u bërë katal-

izatorë për Transformim social.

Vlerat e Artpolisit

Vlerat e Artpolis-it bazohen në parimet e feminizmit, diversitetit, krijimtarisë, bashkëpunimit, 

llogaridhënies dhe solidaritetit duke krijuar hapësirë dhe mundësi për t’u rritur, angazhuar dhe 

frymëzuar.

Feminizmi – Kornizat politike dhe lëvizjet shoqërore që identifikojnë pushtetin patriarkal si një 
burim themelor të padrejtësisë dhe pabarazisë, dhe për këtë arsye bëjnë thirrje për të trans-
formuar marrëdhëniet e pushtetit në aspektin gjinor në të gjitha fushat. Rrymat feministe janë 
diverse në origjinën dhe shprehjen e tyre, dhe përfshijnë analiza dhe veprime rreth mënyrës se 
si pushteti patriarkal ndërthuret me sistemet tjera të pushtetit si raca, klasa, heteroseksualiteti 
dhe aftësia; dhe në një sërë kontekstesh si gjuha, mjedisi, teknologjia, kultura popullore dhe në 
të gjitha fushat e jetës sociale, politike dhe ekonomike.
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Kreativiteti – Përdorimi i artit dhe kulturës, veçanërisht përmes Festivalit FemArt, shfaqjeve te-
atrore (forum teatrit, shfaqjeve në rrugë) si mjete për të nisur dhe arritur ndryshime shoqërore, 
është ajo që e bën organizatën Artpolis unike në shoqërinë kosovare.
Për sa i përket punës së Artpolis-it, kreativiteti përfshin, por nuk kufizohet në këto prirje: shprehje 
krijuese dhe unike, art publik, inspirim i njerëzve, rrëfim tregimesh, sfidim, krijim, që fton për të men-
duar dhe ngritur zërin tonë, për të shtyrë kufinjtë, për të ndryshuar normat shoqërore (në mënyrat 
e reja të të qenurit, aspektin gjinor dhe sjelljen sociale), transformuese, aktive, inovatore, shëruese. 

Diversiteti – Organizata Artpolis është e njohur për mbulimin e saj gjeografik dhe përfshirjen e 
komuniteteve pakicë (pakicat kosovare serbe, si dhe rome, ashkali dhe egjiptiane) së bashku 
me komunitetin shumicë (shqiptarë) për të siguruar një mjedis miqësor dhe gjithëpërfshirës. 
Organizata Artpolis është gjithashtu e njohur për qasjen dhe kontributin e saj mendjehapur në 
shumë aspekte tjera siç janë orientimi seksual, rolet gjinore, statusi dhe klasa sociale. 

Bashkëpunimi – Organizata Artpolis dhe stafi i saj e shohin të gjithë punën e saj (projekte, aktivitete 
specifike, trajnime jashtë vendit), komunitetin dhe akterët tjerë (OJQ-të, institucionet, donatorët) si 
pjesë thelbësore të procesit. Duke ushqyer një partneritet të hapur dhe të përgjegjshëm me të 
gjithë akterët, Artpolisi e realizon në mënyrë të suksesshme çdo pjesë të secilit projekt.

Llogaridhënia – Artpolisi si organizatë arrin të përqendrojë punën saj në besim reciprok, kon-
fidencialitet dhe krijim të hapësirave të sigurta me anëtarët e komunitetit, partnerët, lëvizjen 
feministe dhe me lëvizjet tjera sociale. Kjo bëhet përmes dokumentimit të plotë të aktiviteteve 
të organizatës në faqet e internetit dhe platformat e mediave sociale, si Facebook dhe Insta-
gram. Artpolisi gjithashtu ka një partneritet afatgjatë me mbështetësit e organizatës duke ofruar 
raporte të detajuara për punën dhe çështjet financiare të organizatës.

Solidariteti – Vlerat organizative të Artpolisit bazohen në respekt, punë ekipore, barazi dhe di-

versitet brenda stafit, vullnetarëve dhe përfituesëve. Njëkohësisht, organizata i referohet edhe 

praktikave të solidaritetit feminist të lëvizjes feministe në Kosovë dhe rajon. Solidariteti feminist 

i referohet marrëdhënieve më fuqizuese, të qëndrueshme dhe më të thella, të ushqyera përmes 

feminizmit që synon ndryshime themelore për të mirën kolektive shoqërore. Arsyeja kryesore 

për këtë diferencim të praktikave të solidaritetit në përgjithësi dhe solidaritetit feminist është 

njëherish natyra kundërthënëse e termit “feminist”, si dhe perceptimi dhe konceptualizimi i vetë 

“solidaritetit feminist” nga gratë.
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Shtrirja gjeografike 

Puna e organizatës Artpolis shtrihet pothuajse në të gjitha komunat e Kosovës 
duke adresuar mungesën e aktiviteteve kulturore në nivel komunal dhe duke 
ofruar aktivitete artistike dhe teatrale për qytetarët, veçanërisht për të rinjtë, 
me artistë eminentë të Kosovës, rajonit dhe botës. Krahas prirjeve globale në 
globalizimin e çështjeve me rëndësi për shoqërinë dhe në mbështetje të të 
drejtave të njeriut, Artpolisi ka zhvilluar një sërë aktivitetesh dhe nismash me 
karakter rajonal dhe global.

Grupet e synuara/përfituesit 

 ● Grupet e cënuara – gra, të reja dhe të rinj, komuniteti LGBTQI

 ● Të rinjtë – aktivistë, studentë

 ● Fëmijët

 ● Artiste/ë, aktiviste/ë, artiviste/ë

 ● Përfaqësuesit e OSHC-ve

 ● Përfaqësuesit e mediave

 ● Qeveria – Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit (MKRS), Ministria e Infrastrukturës dhe 
Energjisë (MIE), Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS), Komunat

 ● Avokati i popullit

 ● Institucionet arsimore – universitetet, shkollat e mesme, shkollat fillore

Partnerët

Artpolisi angazhohet dhe bashkëpunon me artiste/ë dhe aktiviste/ë në punën e organizatës me 

gratë, minoritetet, të rinjtë, komunitetin LGBTQI, të mbijetuarat e dhunës dhe gratë që mbrojnë 

të drejtat e grave dhe njeriut.

Artpolisi gjithashtu bashkëpunon me shumë organizata lokale që punojnë për të drejtat e nje-

riut, barazi gjinore dhe drejtësi sociale. Për më tepër, Artpolis është partner me institucionet 
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publike, si Avokati i popullit, Universiteti i Prishtinës, shkollat e mesme, shkollat fillore, teatrot 

publike, qendrat kulturore dhe Komunat.

Organizata Artpolis është anëtare e Rrjetit ndërkombëtarë për artet performuese bashkëko-

hore, Qendrës ndërkombëtare për art dhe barazi Smashing Times, Rrjetit të grave të Kosovës, 

Forumit kulturor, Koalicionit K10 dhe Platformës CiviKos. Anëtarësimi në këto platforma ndër-

kombëtare dhe vendore i ka mundësuar organizatës të punojë në partneritet dhe në shkëmbim 

përvojash.

Për më se një dekadë, Artpolisi ka punuar në partneritet me UNFPA dhe Fondacionin Kvinna 

till Kvinna, përfshirë mbështetjen e tyre programore dhe financiare. Donatorët tjerë që kanë 

mbështetur Artpolisin janë Organizata zvicerrane për paqe feministe (cfd), Zyra e Bashkimit 

Evropian në Kosovë, Fondi për zhvillim të komunitetit  (CDF), Fondacioni kosovar për shoqëri 

civile (KCSF).

Korniza institucionale 

Artpolisi përbëhet nga një kolektiv dinamik dhe divers me më shumë se njëzet të punësuar, 

përfshirë stafin dhe artistët të cilët kanë përvojë të konsiderueshme në aktivizëm dhe art, dhe 

me trajnime të ndryshme arsimore dhe profesionale në shkencat sociale, së bashku me Trupën 

Artistike Rezidente të Artpolis. Artpolisi udhëhiqet nga një artiste teatri me përvojë të gjerë në 

menaxhim të kulturës dhe në organizime feministe të paqes.

Stafi i organizatës përfshin: Drejtoreshën Ekzekutive, Menaxheren e Financave dhe Adminis-

tratës, Menaxhere/ët e Projektit, Zyrtare/in e Projektit, Koordinatore/in e Projektit, Asistenten 

e Financave, Asistentët e Projektit, Zyrtare/in dhe asistentët e Marrëdhënieve me Publikun. 

Trupa Artistike Rezidente e Artpolis përbëhet nga dhjetë (10) artistë, duke përfshirë: Regjisoren 

e teatrit, Dramaturge/un, Koreografin dhe Aktore/ët. Artpolisi vepron në përputhje me ligjet dhe 

rregulloret lokale në Kosovë si dhe dokumentet e brendshme të organizatës që përfshijnë:

a) Statutin e regjistrimit të organizatës;

b) Procedurat standarde të operimit; dhe

c) Procedurat e operimit financiar.



9

Bordi Këshillues i Artpolisit përbëhet nga katër anëtarë, të cilët zgjidhen dy herë me mandatin 

për të monitoruar, mentoruar dhe këshilluar ekipin e Artpolisit. Bordi përfaqëson dhe promovon 

punën e Artpolisit dhe kontribuon në forcimin e marrëdhënieve me palët e interesuara/akterët 

dhe organizatat tjera.

Artpolisi ka strukturë organizative si më poshtë:

               Kuvendi i anëtarëve Bordi këshillues 

Drejtoresha ekzekutive Regjisore 

Menaxhere e financave & 
administrates    

Manaxher/e
 e projektit          

Trupa artistike rezidente 

Asistente
e financave

Kordinator/e
e projektit    Zyrtar/e e projektit

Zyrtar/e për 
marëdhënie me 

publikun

Asistent/e e projektit Asistent/e e logjistikës
Asistent/e për 

marrëdhëniet me publikun 
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Festivali FemArt

FemArt është festivali i parë feminist dhe më i madhi në Ballkan, i organizuar 
nga Artpolis në Kosovë që nga viti 2013. Ky festival bashkon qindra artistë dhe 
aktivistë të feminizmit nga e gjithë bota, të cilët prezantojnë punën e tyre kri-
juese përmes shfaqjeve teatrale, filmave dokumentarë, leximeve skenike, ar-
teve pamore, ekspozitave, shfaqje, koncerteve, promovimeve të librave, sem-
inareve, punëtorive dhe debateve të ndryshme. Gjatë këtij festivali prezan-
tohet një program i ngjeshur kulturor dhe social, i cili i kushtohet një publiku 
më të gjerë dhe fokusohet në promovimin e të drejtave të njeriut, barazinë 
gjinore, luftimin e paragjykimeve dhe stereotipeve gjinore dhe mentalitetit 
patriarkal.

Ky festival tashmë është pjesë e traditës kulturore të Kosovës, i ndjekur nga mijëra qytetarë nga 
Kosova dhe rajoni. Rezultatet e këtij festivali janë të shumta. Festivali angazhon qindra artistë, 
aktivistë dhe figura të mirënjohura të shoqërisë nga rajoni dhe Kosova. Festivali poashtu ka 
angazhuar edhe qindra vullnetarë që mbështesin dhe ndjekin programin e festivalit, duke i fry-
mëzuar ata të shkëmbejnë pikëpamjet dhe përvojat e tyre. Në nivel të përgjithshëm, si rezultat 
i festivalit, shoqërisë i ofrohen rrëfime suksesi të grave në familje, shoqëri dhe udhëheqje, në 
luftimin e diskriminimit gjinor dhe ndërgjegjësimin e të rinjve për vlerat e vërteta të shoqërisë.

Zhvillimi i artit dhe kulturës në komunitet dhe adresimi i çështjeve që kanë të bëjnë me të drejtat 
e njeriut, barazinë gjinore dhe promovimin e feminizmit si vlerë shoqërore, do të jenë në fokus 
të punës së Artpolis në vitet e ardhshme. Grupet e cenueshme dhe të rrezikuara që marrin 
pjesë në art, zbulojnë një rrugëdalje për vetë-shprehje pozitive, për rritje dhe zhvillim personal 
dhe gjithashtu për shërim. Përmes artit, këto grupe fuqizohen për të thyer ciklet negative dhe 
për të ndryshuar trajektoret e jetës së tyre. Teatri, muzika, lëvizjet, janë të gjitha përvoja që 
mund të ndikojnë se si i kuptojmë dhe mësojmë gjërat, të cilat nga ana tjetër ndikojnë në sjell-
jen dhe emocionet njerëzore. Artet janë veçanërisht të dobishme për ndërtimin e një lëvizjeje, 
ndërtimin e ndjenjës së kohezionit dhe fuqizimin e grupeve të njerëzve që më parë mund të 
mos e kenë menduar veten si një “grup”. 

Këtë qëllim, organizata Artpolis synon të realizojë duke angazhuar komunitetin e artistëve, e 
të rinjve dhe vullnetarëve në organizimin e shfaqjeve të ndryshme teatrale, shfaqjeve artistike, 
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seminareve, punëtorive dhe debateve që do të nxisin diskutime dhe pikëpamje mbi feminizmin, 
barazinë gjinore dhe fuqizimin e grave në familje dhe shoqëri. Poashtu, Artpolisi do të adresojë 
barazinë gjinore dhe luftojë rrethanat diskriminuese për gratë dhe vajzat në aspekte dhe tema 
të ndryshme duke filluar nga të drejtat pronësore, trashëgimore, arsimore, si dhe tema si lufta 
kundër ngacmimit seksual, me qëllim që të ndikojë në fuqizimin e grave dhe integritetin e tyre.

Këto aktivitete do të ndikojnë drejtpërdrejt në formimin e mendimeve mes grave, burrave dhe të 
rinjve për të luftuar paragjykimet dhe traditën e një mentaliteti patriarkal që është diskriminues 
ndaj grave dhe të drejtave të tyre.

Në periudhën 2023-2027 Festivali FemArt synon të bashkëorganizohet edhe me komunat tjera 
të Kosovës.

SHTYLLA I

Bashkëndërtimi i lëvizjes feministe duke sfiduar mentalitetin patriarkal në shoqëri, përmes 
artit dhe kulturës;

Objektiva Strategjike (1a) – Ndërtimi i nismave kulturore për Trupën Artistike Rezidente të Art-
polisit, duke promovuar vlerat feministe dhe të drejtat e njeriut.

Veprimet dhe aktivitetet për zbatimin e kësaj objektive do të përfshijnë:
 ● Vazhdimi i organizimit të Festivalit FemArt, duke shfaqur punën e artisteve dhe artistëve 

feministë dhe të fokusuar në të drejtat e njeriut, nga komuniteti lokal dhe më gjerë.
 ● Zhvillimi dhe prodhimi i një sërë produksionesh teatrale origjinale që theksojnë vlerat 

feministe dhe çështjet e të drejtave të njeriut, dhe që do të interpretohen nga Trupa 
Artistike Rezidente e Artpolis.

 ● Krijimi i partneriteteve dhe bashkëpunimeve me kompani teatrore dhe grupe të pavar-
ura artistike, brenda dhe jashtë Kosovës.

 ● Organizimi i një sërë punëtorishë dhe masterklasash për anëtarët e trupës dhe komu-
nitetin, të udhëhequr nga artistë të ftuar dhe ekspertë të artit feminist dhe të bazuar në 
të drejtat e njeriut.

 ● Organizimi i një sërë aktivitetesh artistike që shfaqin artin feminist dhe të bazuar në të 
drejtat e njeriut nga artistë vendas, kombëtarë dhe ndërkombëtarë.

 ● Zhvillimi i një programi për të sjellur shfaqje dhe punëtori në komunitetet më qasje 
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të kufizuar dhe grupet e margjinalizuara, në bashkëpunim me organizatat lokale që 
punojnë për këto çështje.

 ● Zhvillimi dhe zbatimi i një programi që synon të punuarit me komunitetin (siç janë Tra-

jnimi edukues i bazuar në teatër dhe Klubet teatrore rinore), për të angazhuar të rinjtë 
në hulumtimin e çështjeve feministe dhe të drejtave të njeriut përmes artit.

 ● Krijimi i një platforme për dialog dhe reflektim për çështjet feministe dhe të drejtat e 
njeriut nëpërmjet artit, siç janë tryezat dhe diskutimet në panel.

 ● Zbatimi i programit “Edukimi i bazuar në teatër” përmes themelimit të klubeve teatrore 
në mbarë Kosovën,

 ● Zhvillimi i manualit të punës artistike dhe krijimi i një manuali për edukimin me bazë 
teatri dhe për punën me klubet rinore.

 ● Vlerësimi i efektivitetit të aktiviteteve të zbatuara dhe përfshirja e ndryshimeve të nev-
ojshme.

Objektiva Strategjike (1b) – Mobilizimi i resurseve për të krijuar hapësira publike kulturore fem-
iniste që sfidojnë mentalitetin patriarkal

Veprimet dhe aktivitetet për zbatimin e kësaj objektive do të përfshijnë:
 ● Forcimi i strategjisë së qëndrueshmërisë dhe ndikimit të festivalit FemArt dhe orga-

nizimi i festivaleve tjera në nivel rajonal dhe kombëtar;
 ● Krijimi i teatrit të parë feminist në rajonin e Ballkanit, FemArt;
 ● Krijimi i mundësive të punës për artivistët e rinj (artistë dhe aktivistë) për të krijuar dhe 

prezantuar vepra feministe në hapësira publike, në rrugë, sheshe dhe teatro;
 ● Bashkëpunim dhe bashkëprodhim me artiste, aktiviste, artiviste, institucione dhe teatro 

feministe ballkanike.

Objektiva Strategjike (1c) - Vazhdimi i mbështetjes së lëvizjes së grave duke ndërmarrë vep-
rime të përbashkëta avokuese dhe edukative

Veprimet dhe aktivitetet për zbatimin e kësaj objektive do të përfshijnë:
 ● Bashkë-organizimi i protestave tematike dhe atyre ad hoc, si dhe aktiviteteve për pro-

movimin e solidaritetit dhe aktiviteteve që kërkojnë drejtësi për gratë dhe viktimat e 
dhunës me bazë gjinore.

 ● Përmirësimi i kapaciteteve dhe aftësive të grave që mbrojnë të drejtat e njeriut dhe të 
grave, si dhe të ju ofrohet ndihmë në planifikimin, organizimin dhe promovimin e nis-
mave për drejtësi gjinore, siç janë fushatat dhe protestat.

 ● Rritja e mbulimit mediatik që promovon veprimet avokuese të lëvizjes së grave. 
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 ● Trajtimi i seksizmit, ngacmimeve dhe dhunës ndaj grave në art dhe teatër, për të reduk-
tuar ndikimin e tyre në shoqëri dhe në jetën e grave.

Objektiva Strategjike (1c) - Zgjerimi i hapësirave dhe kapaciteteve mediatike për perspektiva 
feministe dhe ndërgjegjësim në raportim, duke përfshirë edhe mediat e reja   

Veprimet dhe aktivitetet për zbatimin e kësaj objektive do të përfshijnë:
 ● Bashkëpunimi dhe ndërtimi i kapaciteteve të gazetarëve të mendojnë dhe raportojnë 

me perspektivë feministe
 ● Rritja e numrit të artikujve dhe kronikave që kanë të bëjnë me pabarazitë gjinore në media.

Treguesit në nivel shtylle janë:

 ● Deri në 50% të aktivisteve të reja nga Kosova, Serbia dhe më gjerë, të cilat kanë përfi-
tuar nga aktivitetet e Artpolisit, ndërmarrin nisma të përbashkëta për të luftuar dhunën 
me bazë gjinore dhe mentalitetin patriarkal gjatë viteve 2023-2027;

 ● Numri i rasteve të raportuara të dhunës me bazë gjinore në vitet 2023-2027 është 
rritur deri në 15% krahasuar me statistikat e viteve 2018-2022;

 ● Pjesëmarrja e të rinjve në aktivitetet e Artpolisit është rritur deri në 40% gjatë viteve 
2023-2027 krahasuar me vitet 2018-2022;

 ● Të trajnohen pesëdhjetë (50) gazetarë për raportim me perspektivë feministe;
 ● Të rritet numri i artikujve dhe kronikave në media që trajtojnë veçanërisht pabarazitë 

gjinore në mbi pesëqind (500);
 ● Të ndërmerren pesëdhjetë (50) e më shumë veprime avokuese dhe edukative të për-

bashkëta nga Lëvizja e grave;
 ● Të krijohen pesëqind (500) ose më shumë mundësi pune për artistët e rinj për të krijuar 

dhe prezantuar vepra artistike feministe përmes Festivalit FemArt dhe Fondit feminist;
 ● Të prodhohen dhe interpretohen pesëdhjetë (50) ose më shumë produksione teatrale 

feministe në Festivalin FemArt dhe aktivitete tjera;
 ● Të prodhohen dhe interpretohen dhjetë (10) ose më shumë produksione origjinale 

teatrale nga Trupa Artistike Rezidente e Artpolisit, që theksojnë vlerat feministe dhe 
çështjet e të drejtave të njeriut;

 ● Të organizohen një mijë (1000) ose më shumë aktivitete artistike dhe aktiviste që shfaqin 
artin feminist dhe të bazuar në të drejtat e njeriut nga artistë vendas dhe ndërkombëtarë;

 ● Të angazhohen deri në pesëqind (500) të rinjë në hulumtimin e çështjeve feministe dhe 
të drejtave të njeriut përmes programit që synon të punuarit me komunitetin përmes 
artit dhe edukimit.
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SHTYLLA II

Avokimi dhe mobilizimi i veprimeve kolektive në mbështetje të grave, pakicave, komunitetit 
LGBTQI, të mbijetuarave të dhunës dhe grave që mbrojnë të drejtat e njeriut

Objektiva Strategjike (2a) – Fuqizimi i viktimave dhe të mbijetuarave të dhunës me bazë 
gjinore, përfshirë konfliktet, për të adresuar nevojat e tyre.  

Veprimet dhe aktivitetet për zbatimin e kësaj objektive do të përfshijnë:
 ● Rritja e shëndetit dhe mirëqenies psiko-sociale të viktimave dhe të mbijetuarave të 

dhunës me bazë gjinore përmes sigurisë së integruar njerëzore dhe vetëmbrojtjes.
 ● Krijimi i platformave të sigurta për viktimat dhe të mbijetuarat dhe anëtarët e familjeve 

të tyre për të gjetur fuqinë e zërit të tyre përmes arteve, duke përfshirë teatrin, filmat 
dokumentarë dhe festivalet (veprim i tërthortë me Objektivën Strategjike 2b).

 ● Bashkë-organizimi i protestave tematike dhe ad hoc, si dhe aktiviteteve për promovi-
min e solidaritetit dhe aktiviteteve që kërkojnë drejtësi për gratë dhe viktimat e dhunës 
me bazë gjinore (veprim i tërthortë me Objektivën Strategjike 1b).

Metodologjia unike dhe programi i sigurisë së integruar i dedikuar për ndërtimin e mekanizmave 
mbrojtës për gratë e cenueshme dhe të viktimizuara, është një përparësi për Artpolisin, dhe në 
të njëjtën kohë kërkon intensifikimin e angazhimit të organizatës në këtë drejtim.

Objektiva Strategjike (2b) – Fuqizimi i grave që mbrojnë të drejtat e njeriut dhe grave për të 
qenë të forta, të qëndrueshme dhe fleksibile, si dhe me ndikim.

Veprimet dhe aktivitetet për zbatimin e kësaj objektive do të përfshijnë:
 ● Rritja e mirëqenies së grave që mbrojnë të drejtat e njeriut dhe të drejtat e grave 

të cilat i ekspozohen rrezikut të diskriminimit, djegies emocionale dhe atyre që kanë 
përjetuar trauma. Kjo do të bëhet përmes punëtorive reflektuese dhe të kujdesit për 
veten, dhe metodologjisë së sigurisë së integruar.

 ● Krijimi i platformave të sigurta për gratë që mbrojnë të drejtat e njeriut dhe të drejtat e 
grave që të gjejnë zërin e tyre përmes artit.

 ● Promovimi i kontributit të grave që mbrojnë të drejtat e njeriut dhe të drejtat e grave 
nga rajoni i Ballkanit si katalizatorë për ndryshim.

 ● Në realizim të kësaj objektive Artpolisi synon të vazhdojë bashkëpunimin me prakti-
kuesit e kësaj objektive dhe organizatat tjera që janë të angazhuara në këtë fushë.
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Treguesit në nivel shtylle janë: 
 ● Më shumë se 60% e grave të mbijetuara të dhunës seksuale dhe dhunës në familje 

që marrin pjesë në punëtoritë e Artpolisit, ndajnë përvojat e tyre pas traumës, përvojat 
e përballjes me të, dhe gjejnë një pikënisje të përbashkët për të shprehur së bashku 
nevojat e tyre gjatë 2023-2027;

 ● Më shumë se 60% e përfituesve të punëtorive të Sigurisë së integruar njerëzore 
vazhdojnë të jenë në kontakt me Artpolisin dhe vazhdojnë përpjekjet e tyre në luftën 
kundër dhunës me bazë gjinore përmes aktiviteteve të ndryshme dhe aksioneve në 
rrugë gjatë viteve 2023-2027;

 ● Protestat dhe aksionet tematike dhe ad hoc të bashkëorganizuara, të cilat promovojnë 
solidaritetin dhe kërkojnë drejtësi për gratë dhe viktimat e dhunës me bazë gjinore; 

 ● Më shumë se 60% e përfitueseve raportojnë se ndihen më të sigurta, më të fuqizuara, 
më të lidhura, më shprehëse, me më shumë vetëbesim, më të përmbushura dhe më të 
kënaqura pas aktivitetit;

 ● Gratë që mbrojnë të drejtat e njeriut dhe të drejtat e grave nga rajoni i Ballkanit kanë marrë 
pjesë në punëtori reflektuese dhe të vetë-kujdesit, me metodologji të Sigurisë së integruar.

SHTYLLA III

Fuqizimi i të rinjve nëpërmjet edukimit krijues dhe alternativ për të shprehur nevojat e tyre 
dhe për t’i dhënë formë të ardhmes së tyre në një shoqëri që bazohet në diversitet, barazi 
dhe drejtësi 

Objektiva Strategjike (3a) – Fasilitimi dhe bashkëndërtimi i planit kombëtar për artin dhe 
edukimin

Veprimet dhe aktivitetet për zbatimin e kësaj objektive do të përfshijnë:
 ● Ndarja e përvojës dhe njohurive tona me institucionet dhe palët/akterët përkatës;
 ● Trajnim i trajnerëve me mësues të shkollave fillore dhe të mesme për përdorimin e artit 

për ndryshime shoqërore;
 ● Krijimi i mundësive për përfshirjen e të rinjëve të prejardhjes kosovare që jetojnë jashtë 

vendit për t’u integruar në vendin ju jetojnë.
 ● Krijimi i një grupi punues ekspertësh në fushën e artit dhe arsimit për të hartuar një 

plan kombëtar për edukimin artistik.
 ● Organizimi i një sërë aktivitetesh, forumesh publike dhe konsultimesh, për të mbledhur 

të dhëna dhe komente nga artistë, edukatorë, studentë dhe palë/akterë të tjerë për 
planin kombëtar të propozuar.
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 ● Të bëhen studime hulumtuese për të identifikuar praktikat dhe modelet më të mira për 
integrimin e edukimit artistik në kurrikulën shkollore.

 ● Zhvillimi i një numri të gjerë standardesh dhe udhëzimesh për edukimin artistik në të 
gjitha nivelet e sistemit arsimor.

 ● Zhvillimi dhe zbatimi i programeve të trajnimit për mësuesit për t’u siguruar se ata janë 
të pajisur për t’u mësuar nxënësve në mënyrë efektive artin në klasë.

 ● Krijimi i partneritetit me organizatat lokale të artit dhe artistët për të ofruar programe 
dhe mundësi edukimi artistik për studentët, brenda dhe jashtë shkollës.

 ● Ofrimi i granteve dhe mundësive të financimit për shkollat, distriktet shkollore dhe or-
ganizatat e komunitetit për të mbështetur programet e edukimit përmes artit.

 ● Krijimi i një platforme apo faqeje interneti ku njerëzit mund të kenë qasje në resurset 
dhe informatat që kanë të bëjnë me planin kombëtar për edukimin artistik;

 ● Zhvillimi i një programi mentorimi që lidh artistët me përvojë me studentët dhe eduka-
torët për të mbështetur zhvillimin e programeve të edukimit përmes artit. 

 ● Vlerësimi i efektivitetit të aktiviteteve të zbatuara dhe përfshirja e ndryshimeve të nev-
ojshme.

Objektiva Strategjike (3b) - Ndërtimi i kapacitetit të gjeneratës së ardhshme feministe, përf-
shirë kapacitetin në udhëheqje, rrjetëzim dhe anëtarësim 

Veprimet dhe aktivitetet për zbatimin e kësaj objektive do të përfshijnë:
 ● Krijimi i edukimit të qasshëm dhe gjithëpërfshirës të bazuar në teatër dhe i hapësirave 

për debate dhe angazhim kritik për çështje si dhuna, stigma, pabarazia dhe ksenofo-
bia, për moshat 12-25 vjeç;

 ● Vazhdimi i zhvillimit të platformave ekzistuese dhe të reja për ndërtimin e paqes dhe 
rrjetëzim për të rejat nga të gjitha përkatësitë etnike në Kosovë dhe Serbi përmes 
Shkollës pranverore feministe dhe nismave tjera;

 ● Përmirësimi i platformave për organizim, fushata dhe shfaqje në rrugë, protesta dhe 
peticione;

 ● Mbështetja e nismave ndërsektoriale rinore dhe feministe, me fokus të veçantë tek të 
rinjtë me prejardhje të ndryshme etnike, si dhe në aspektin e aftësive, orientimit seksu-
al, klasës dhe preardhjes gjeografike.  

Objektiva Strategjike (3c) – Adresimi i ngacmimeve seksuale në hapësirat dhe institucionet 
publike si një formë dhune dhe represioni ndaj grave.
Veprimet dhe aktivitetet për zbatimin e kësaj objektive do të përfshijnë:

 ● Bashkë-zhvillimi dhe zbatimi i një fushate gjithëpërfshirëse ndërgjegjësimi publik për 
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të edukuar komunitetin për përkufizimin dhe pasojat e ngacmimit seksual, si dhe për 
të drejtat e viktimave;

 ● Ofrimi i trajnimeve për stafin dhe punonjësit e universiteteve dhe institucioneve pub-
like se si të njohin dhe reagojnë ndaj incidenteve të ngacmimit seksual;

 ● Të bëhen studime hulumtuese për të kuptuar më mirë përhapjen dhe format specifike 
të ngacmimit seksual në hapësira dhe institucione publike në mënyrë që të përcakto-
hen përpjekjet për parandalimin dhe ndërhyrjen e duhur;

 ● Angazhimi i burrave dhe djemve në përpjekjet për të parandaluar ngacmimet sek-
suale, përfshirë edukimin e tyre se si të jenë aleatë dhe ndërhyrës;

 ● Vlerësimi i efektivitetit të politikave dhe aktiviteteve të zbatuara dhe përfshirja e ndry-
shimeve të nevojshme;

 ● Bashkë-zhvillimi dhe zbatimi i një programi edukimi dhe ndërgjegjësimi për ngacmimin 
seksual për studentët, profesorët dhe stafin në universitete dhe kolegje;

 ● Ofrimi i trajnimeve për studentët, profesorët dhe stafin universitar se si të njohin dhe 
reagojnë ndaj incidenteve të ngacmimit seksual, dhe si të mbështesin të mbijetuara/it;

 ● Të bëhen kërkime/hulumtime për të kuptuar më mirë përhapjen dhe format specifike 
të ngacmimit seksual brenda universitetit në mënyrë që të përcaktohen përpjekjet për 
parandalimin dhe ndërhyrjen e duhur;

 ● Bashkë-zhvillimi i një programi ndërhyrjeje nga dëshmitarët për të fuqizuar studentët, 
stafin dhe fakultetin për të ndërhyrë kur ata janë dëshmitarë të ngacmimeve seksuale;

 ● Edukimi i të rinjëve për ngacmimin seksual, shëndetin dhe të drejtat riprodhuese sek-
suale, duke përfshirë dhënjen e pëlqimit, turpërimin e trupit dhe bullizmin;

 ● Zhvillimi i fushatave artistike në partneritet me akterë të tjerë për t’i dhënë fund ngac-
mimeve seksuale dhe dhunës me bazë gjinore;

 ● Dokumentimi, raportimi dhe monitorimi i rasteve të ngacmimeve seksuale si dhe poli-
tikave të nisura në universitetet publike;

 ● Bashkë-organizimi i aktiviteteve dhe veprimeve për adresimin e ngacmimeve seksuale 
me Universitetin e Prishtinës dhe universitetet tjera publike.

Treguesit në nivel shtylle janë:

 ● Deri në 50% e të rejave nga Kosova, Serbia dhe më gjerë që marrin pjesë në aktivitete, 
zbatojnë nisma të përbashkëta për promovimin e paqes dhe bashkëjetesës multietni-
ke me iniciativën e tyre gjatë viteve 2023-2027;

 ● Deri në 50% të grave pjesëmarrëse në aktivitete, vazhdojnë bashkëpunimin me njëra-
tjetrën pas Shkollës pranverore feministe me aktivitete vijuese gjatë viteve 2023-2027;

 ● Deri në 50% e artisteve të angazhuara në aktivitetet e Artpolisit kanë promovuar fem-
inizmin në pjesët e tyre artistike në ngjarje të tjera kulturore gjatë viteve 2023-2027;
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 ● Të arrihet një rritje prej 30% e bashkëpunimit me institucionet dhe palët e interesuara 
deri në 2023-2027, përmes shkëmbimit të përvojave dhe njohurive.

 ● Të arrihet një rritje prej 50% e numrit të mësuesve të shkollave fillore dhe të mesme 
të trajnuar për përdorimin e artit për ndryshime shoqërore përmes bashkëpunimit me 
institucionet përkatëse.

 ● 40 të rinj të prejardhjes kosovare që jetojnë jashtë vendit integrohen në vendin e tyre
 ● Një manual i hartuar me praktikat dhe modelet më të mira për integrimin e edukimit 

përmes artit në kurrikulën shkollore, të identifikuara përmes studimeve hulumtuese.
 ● Njëqind e pesëdhjetë (150) organizime të mbajtura, si edukime të qasshme dhe gjithëpërf-

shirëse të bazuara në teatër dhe hapësira për debate dhe angazhim kritik për çështje si 
dhuna, stigma, pabarazia, ksenofobia për pjesëmarrësit e moshës 12-25 vjeç.

 ● Treqind (300) të reja nga të gjitha përkatësitë etnike në Kosovë dhe Serbi marrin pjesë 
në platformat e ndërtimit të paqes dhe rrjetëzimit përmes Shkollës pranverore femin-
iste dhe nismave tjera.

 ● Deri në 100% më shumë raste të studentëve që raportojnë ngacmimin seksual.
 ● Performancat artistike, trajnimet, punëtoritë, fushatat, shfaqjet në rrugë, protestat dhe 

veprimet që adresojnë ngacmimin seksual janë rritur me 30%.
 ● Arritja e një rritje prej 30% të numrit të individëve që kanë marrë pjesë në edukim e 

ndërgjegjësim për ngacmimin seksual.
 ● Pesëdhjetë (50) punonjës të institucioneve publike janë trajnuar se si të njohin, adreso-

jnë dhe reagojnë ndaj incidenteve të ngacmimit seksual.
 ● Tri (3) studime hulumtuese të bëra për ngacmimin seksual në hapësira dhe institucione 

publike.
 ● Vlerësimet e efektivitetit të aktiviteteve të zbatuara dhe ndryshimet e nevojshme të 

bëra pas çdo aktiviteti.

SHTYLLA IV

Krijimi i një vendi të sigurt për gratë dhe vajzat që të shprehen përmes artit dhe kulturës 

Objektiva Strategjike (4a) – Rritja e numrit të pjesëmarrëseve në programet e artit dhe kulturës 
për gratë dhe vajzat me 20% gjatë periudhës 2023-2027 përmes krijimit artistik, marketingut të 
targetuar dhe përpjekjeve informuese.

Veprimet dhe aktivitetet për zbatimin e kësaj objektive do të përfshijnë:

 ● Krijimi i shfaqjeve artistike profesionale feministe me Trupën Artistike Rezidente të Art-
polisit;



19

 ● Inkurajimi i pjesëmarrësve për të krijuar dhe ekspozuar veprat e tyre artistike në Festi-
valin FemArt, si dhe aktivitete të tjera;

 ● Mbështetja e artisteve të reja feministe përmes Fondit feminist;

 ● Organizimi dhe mbajtja e Festivalit FemArt me veprat e grave dhe vajzave në komunitet;

 ● Ofrimi i mundësive për mentorim dhe ndërtim të aftësive përmes punëtorive dhe orëve 
me Trupën Artistike Rezidente të Artpolisit;

 ● Inkurajimi i bashkëpunimit dhe rrjetëzimit ndërmjet pjesëmarrësve për të nxitur e ush-
qyer ndjenjën e komunitetit dhe mbështetjes;

 ● Përdorimi i platformave të ndryshme mediatike për të promovuar dhe rritur zërat dhe 
krijimet e grave dhe vajzave në komunitet;

 ● Mbledhja e vazhdueshme e komenteve nga pjesëmarrësit dhe zbatimi i ndryshimeve 
për të përmirësuar përvojën e përgjithshme;

 ● Kryerja e kontrolleve të përvojës së mëhershme për të gjithë stafin, artistët dhe vulln-
etarët që do të punojnë me programin;

 ● Zhvillimi i një kodi sjelljeje që përcakton qartë pritshmëritë e sjelljes për të gjithë 
pjesëmarrësit;

 ● Ofrimi i trajnimeve të rregullta për stafin dhe vullnetarët, se si të identifikojnë dhe 
adresojnë çdo shqetësim që lidhet me sigurinë e tyre;

 ● Fondi për Art Feminist u krijua më 2022 si një mbështetje për artistët/et dhe grupet ar-
tistike vendore që prezantojnë veprat me qasje feministe dhe synon të vazhdojë edhe 
në vitet 2023-2027.

Objektiva Strategjike (4b) – Zhvillimi i partneriteteve me teatro lokale, rajonale dhe ndër-

kombëtare, qendra kulturore dhe organizata feministe të artit, për të mbështetur gratë dhe 

vajzat përmes programeve të artit dhe kulturës.

Veprimet dhe aktivitetet për zbatimin e kësaj objektive do të përfshijnë:

 ● Identifikimi i partnerëve të mundshëm në qendrat teatrore dhe kulturore lokale, rajo-
nale dhe ndërkombëtare;

 ● Lidhja e një marrëveshjeje partneriteti që përshkruan qëllimet dhe pritshmëritë e bash-
këpunimit;

 ● Bashkëpunimi me partnerët për nisma dhe organizime të përbashkëta që promovojnë 
shprehjet artistike dhe kulturore të grave dhe vajzave;
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 ● Organizimi i punëtorive, trajnimeve/orëve, ekspozitave dhe shfaqjeve të përbashkëta 
që ofrojnë mundësi për zhvillim të aftësive, rrjetëzim dhe mentorim;

 ● Ndarja e resurseve, materialeve dhe ekspertizës me partnerët për të mbështetur pro-
cesin krijues

 ● Komunikimi i rregullt me partnerët për të vlerësuar efektivitetin e partneritetit dhe për 
të identifikuar fushat që kanë nevojë për përmirësim.

Treguesit në nivel shtylle janë:

 ● Pesë mijë (5000) pjesëmarrës/e në programet e artit dhe kulturës për gratë dhe të 
rinjtë në fillim dhe në fund të periudhës 2023-2027;

 ● Tridhjetë mijë (30 000) persona që marrin pjesë si publik në programet e artit dhe kul-
turës për gratë dhe të rinjtë gjatë periudhës 2023-2027;

 ● Të arrihet një rritje prej 30% (siç është arritur në vitin 2022, përafërsisht 6000) në num-
rin e pjesëmarrësve gjatë periudhës 2023-2027;

 ● Deri në dyqind (200) partneritete të krijuara me teatro, artistë vendas, rajonalë dhe 
ndërkombëtarë, organizata kulturore dhe OShC.

 ● Një mijë (1000) raste të mbulimit mediatik të programit nga fillimi deri në fund të peri-
udhës 2023-2027;

 ● Pesëqind (500) pjesëmarrës/e të cilët krijojnë dhe shfaqin veprat e tyre artistike në 
Festivalin FemArt dhe aktivitete tjera.

 ● Gjashtëdhjetë (60) artiste të reja feministe të mbështetura përmes Fondit feminist.

 ● Pesë (5) edicione të Festivalit FemArt të organizuara me punime të grave dhe vajzave 
në periudhën 2023-2027;

 ● Kontrollet e përvojës së mëparshme të kryera për të gjithë stafin, artistët dhe vullne-
tarët që punojnë me programin;

 ● Trajnime të rregullta të ofruara për stafin dhe vullnetarët se si të identifikojnë dhe 
adresojnë çdo shqetësim sigurie për ta.

 ● Pesëqind (500) pjesëmarrës/e të cilët/at kanë komentuar dhe raportuar se partneriteti 
ose aktivitetet kishin një ndikim pozitiv në shprehjet e tyre personale, profesionale, 
artistike dhe kulturore.
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SHTYLLA V

Investimi në qëndrueshmërinë financiare dhe institucionale të Artpolisit. 

Objektiva Strategjike (5a) – Zhvillimi i strategjisë së qëndrueshmërisë financiare dhe planeve 
të zbatimit 

Veprimet dhe aktivitetet për zbatimin e kësaj objektive do të përfshijnë:
 ● Organizimi i punëtorisë për strategjinë e resurseve me palët e interesuara/akterët, 

duke përfshirë donatorët si BE-ja, mbështetësit, bordi dhe stafi;

 ● Përgatitja e planit financiar për donatorët dhe anëtarësinë;

 ● Vlerësimi i përfitimeve dhe mundësive sipas ligjit për sponsorizim;

 ● Hulumtimi i strategjisë së resurseve autonome që i vlerëson aktivitetet që gjenerojnë 
të ardhura si shitja e biletave për Festivalin FemArt, shfaqjet teatrore dhe materialet 
promovuese të Artpolisit, si dhe nga Qendra FemArt.

Objektiva Strategjike (5b) – Themelimi i Qendrës për kulturë dhe komunitet FemArt;
 ● Përgatitja e një plani për qëndrueshmërinë e Qendrës, përfshirë hartimin e misionit të 

saj të komunitetit feminist.

 ● Planifikimi dhe fillimi i fushatës avokuese për marrjen e lejes që i mundëson Trupës 
së Artpolisit të ketë një hapësirë për krijimin dhe realizimin e shfaqjeve, si dhe për 
themelimin e Qendrës për kulturë dhe komunitet FemArt, nga prona publike të ndara 
nga Komuna e Prishtinës ose Agjencia Kosovare e Privatizimit.

 ● Fushata e renovimit kapital për Qendrën për kulturë dhe komunitet FemArt.

Objektiva Strategjike (5c) – Forcimi i kapaciteteve organizative dhe i planeve të zbatimit 

Veprimet dhe aktivitetet për zbatimin e kësaj objektive do të përfshijnë:
 ● Të vazhdohet të krijohen mundësi për zhvillim profesional, vetëkujdes dhe rritje personale;

 ● Të vazhdohet rritja e kulturës organizative që bazohet në solidaritet dhe respekt për 
njëra/i-tjetren/in;

 ● Të përmirësohen kapacitetet teknologjike brenda organizatës, si dhe kapacitetet për 
aktivitete në terren;

 ● Të investohet në zgjidhje afatgjate logjistike dhe të transportit;

 ● Të hartohet një manual për organizimin e Festivaleve, aktiviteteve në ambiente të ha-
pura dhe protestave. 2024-2026.
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Anekset

 ● Tabela SWOT

 ● Regjistri i rrezikut

 ● Plani i veprimit

 ● Plani i monitorimit dhe vlerësimit

 ● Plani i komunikimit

 ● Plani i zhvillimit të kapaciteteve

 ● Plani artistik vjetor

 ● Plani Financiar





Kontaktet

Adresa: Mujo Ulqinaku no. 8/8,  10000 Prishtina

Tel: + 383 38 221 512

E-mail: ojq.artpolis@gmail.com

F: https://www.facebook.com/artpolisKosovo/

I: https://www.instagram.com/artpoliscenter/

T: https://twitter.com/qendraartpolis?lang=en


