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“Ne s’mund të bëjmë dot gjëra të mëdha, vetëm gjëra të vogla me 
dashuri të madhe” - Nëna Tereze



Vështrim i përgjithshëm

§ Konfigurimi i kromozomeve ka pak rëndësi kur vjen puna për të udhëhequr apo
për të qenë pjesë e një procesi të punës. Në sektorin e energjisë ka shumë histori
grash që ia kanë dalë të jenë të suksesshme dhe vazhdojnë ta bëjnë çdo ditë këtë.

§ Dëshira dhe vullneti për të qenë të pavarura dhe të guximshme, për të
eksperimentuar qoftë edhe duke qendruar mbi këpucët me taka i ka bërë ato të
afta të krijojnë modele të suksesshme që arrijnë të tregojnë shembuj pozitiv.

§ Si ia dalin? Thjesht. Gratë janë këmbëngulëse ti bëjnë gjërat drejt dhe kanë ide të
qarta për të ardhmen e tyre.



• Kosova, shteti më i ri evropian, përballet me problemin e njejtë global: më pak se 10% e të
punësuarëve në sektorin e energjisë janë gra. Shifrat janë edhe më të ulëta në nivelet udhëheqëse.

“Në sektorin e energjisë, gratë përbëjnë 7 përqind të punonjësve në ndërmarrjet publike” , raporti i 
vitit 2018 nga Nathan Associates

Në vitin 2015 të gjitha vendet e OKB-së miratuan
Agjendën 2030 për Zhvillim të Qëndrueshëm, që përfshin
17 SDG-të dhe udhëheqësit botërorë miratuan
Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm. 

SDG 5: Arritja e barazisë gjinore dhe fuqizimi i të gjitha 
grave dhe vajzave.



• AWESK rezultat i rrjetit të mentorimit mCircle i 
themeluar në vitin 2016 për gratë në institucionet e 
sektorit të energjisë në Kosovë.

• Publikisht u lancua ne Qershor 2017 me 
mbështetjen e USAID/REPOWER-KOSOVO. 

• Është organizata e parë e shoqërise cilive në Kosovë
por edhe ne rajon me fokus qështjet gjinore në
sektorin e energjisë.

• Kontinualisht është përkrahur nga institucionet dhe
programet lokale dhe ndërkombëtare si: USAID, 
MCC/MFK, GIZ ,etj. 

• Projekti ynë i parë “Mbështetja e vajzave të reja për orientim
në lëmenjtë STEM përmes Qendrave për zhvillim të karrierës” 
është subvencionuar nga MZHE.

•Mbështetja nga KESS/DT Global/USAID në interval prej 6 
muajsh përfshinte 3 komponente : ngritja e kapaciteteve të
anëtareve (13 trajnime, 52 anëtare të certifikuara), C&I (web 
faqja, materiali promovues) dhe rrjetëzimi (7 MoU, anëtarësim
në rrjetet vendore dhe ndërkombëtare).



• OJQ  joprofitabile.
• Platformë për ti bashkuar gratë profesioniste të sektorit të energjisë.
• Punojmë me gratë dhe për gratë .Ne duam të përmirësojmë mundësitë e karrierës në 

sektor përmes trajnimeve dhe rrjetëzimit.
• Angazhohemi për të rritur mirëqenien dhe cilësinë e jetës duke qenë më të vetëdijshëm 

për efikasitetin e energjisë, orientimin drejt gjenerimit nga BRE dhe mbrojtjen e mjedisit
si imperativ të kohës.

• Avokojmë që gratë dhe vajzat të kenë shanse më të mira për punësim duke urëzuar
hendekun midis energjisë dhe arsimimit adekuat.

• Anëtarësia e AWESK : rreth 160 anëtare me një brez të gjerë të profileve profesionale.

Kush jemi ne?



Disa nga aktivitetet tona



Vizioni i AWESK-ut është të përgjigjet
drejtpërdrejtë në sfidat me të cilat
ballafaqohen gratë në sektor, duke 
përfshirë nën-përfaqësimin në mjediset
profesionale dhe akademike dhe
mungesën e mbështetjes institucionale, 
duke shërbyer si një platformë për të
promovuar hyrjen e grave në sektorin e 
energjisë dhe zhvillimin e tyre profesional.

Misioni i AWESK-ut është të fuqizojë gratë në
sektorin e energjisë në Kosovë nëpërmjet zhvillimit
profesional të karrierës, rrjeteve, pjesëmarrjes në
vendimmarrje dhe kontributit në zhvillimin e 
qëndrueshëm ekonomik të Kosovës. AWESK 
angazhohet të ndikoj në institucionet relevante për
të identifikuar akcione konkrete dhe reale që
fuqizojnë gratë në energji, vlerësojnë në mënyrë
meritore kontributin e tyre profesional dhe
mundësojnë zhvillimin e tyre të vazhdueshëm.



• Për të nxitur dhe bërë ndryshimin,
• Vazhdimisht kërkojmë mbështetje dhe partneritet për të përmbushur vizionin tonë për 

gratë në sektorin e energjisë.
• Angazhohemi që mundësitë e barabarta për gratë në sektorin e energjisë të jenë 

komponent i rëndësishëm për zhvillimin ekonomik të vendit tonë.

Ky është zëri ynë. Dhe kjo është rruga e zgjedhur e AWESK për të shkuar përpara !

Ne në AWESK zotohemi:



“Nese kritikët më shohin duke ecur mbi lumin Temzë, do të thonë se këtë e bëj pasi
që nuk di të notoj” M.Thatcher.



Ju faleminderit për vëmendje !
www.awesk.org

arijeta.pajaziti@awesk.org
apajaziti@gmail.com


