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    Qeveria zvicerane ndanë 63 mijë euro për barazi gjinore dhe 18 mijë euro për zyrat e informimit publik të nëntë komunave të
Kosovës Jug-Lindore
     Projekti Zvicër - Kosovë, për qeverisje lokale dhe decentralizim, LOGOS, që implemntohet nga Fondacioni “Helvetas –
Intercooperation” dhe financohet nga Qeveria e Zvicrës, të mërkurën në Gjilan, ka nënshkruar marrëveshjen e financimit të nëntë
projekteve për barazi gjinore si dhe ka prezantuar nëntë projekte për mbështetje të Zyrave të Informimit Publik, për nëntë komuna të
Kosovës Jug –Lindore, Kamenicë, Novobërdë, Ranillug, Partesh, Kllokot, Viti, Kaçanik, Hani i Elezit dhe Shterpce. 
    Në kuadër të marrëveshjeve të financimit për projektet e barazisë gjinore, projekti LOGOS, për komunat partnere të Kosovës Jug -
Lindore ka ndarë 63 mijë euro, ku secila komunë ka përfituar nga një grand prej 7 mijë euro. Kurse, për projektet në mbështetje të
zyrave të informimit publik, janë ndarë 18 mijë euro, ku secila komunë ka përfituar nga një grand prej 2 mijë euro.
     Projetet që kanë të bëjnë me barazinë gjinore do të implementohen nga zyrat komunale të barazisë gjinore si dhe OJQ-të lokale,
kurse projektet për mbështetje të zyrave të informimit publik do të implemntohen nga vetë zyrat komunale për informim dhe
marrëdhënie me publikun. Koordinatori i projektit LOGOS, Norbert Piljs, ka thënë se, qeveria zvicerane është e interesuar që fondet e
saja ti shpenzoi për zhvillimin e demokracisë lokale dhe në këtë drejtim projekti LOGOS, mbështet projektet që kanë të bëjnë me
avancimin e punës së zyrave për informim publik dhe zyrat për barazi gjinore. “Avancimi i punës së zyrave për informim dhe ato për
barazi gjinore , është me rëndësi për LOGOS-in, dhe këto zyra si dhe OJQ-të që mbështeten me këto fonde do ti shpenzojnë mjetet
aty ku ato e shohin më të rëndësishme dhe ku janqë nevojat më të mëdha”, ka thënë Piljs.
   Merita Barileve, zyrtare për projekte në projektin LOGOS ka thënë se : “Projekti LOGOS, përveç mbështetjes që është duke i dhënë
komunave partnere të Kosovës Jug-lindore, në projekte investive, planifikim të buxhetit, planifikim strategjik, menaxhim të
mbeturinave, të hyrave vetanake dhe në fusha tjera , një vëmendje të veçantë i ka kushtuar edhe barazisë gjinore dhe për këtë qëllim
janë ndarë 63 mijë euro , ku secila komunë ka përfituar nga një projekt në vlerë prej 7 mijë euro”,    
    Pascal Fendrich, ka thënë se, përmes fondeve të dedikuara për zyrat e informimit publik do të mbështeten aktivitetet e këtyre zyrave
të planifikuara në planet e punës dhe që janë në interes të informimit të qytetarëve për zhvillimet në komuna. Ibadete Hyseni, zyrtare
për barazi gjinore në Viti, ka thënë se përmes fondit nga projekti LOGOS, zyra për barazi gjinore në Viti do të implementoi projektin që
ka të bëjë me promovimin e ligjit për barazi gjinore dhe inicimin e procesit të implementimit të perspektivës gjinore përmes politikave
buxhetore të komunës. “Përmes kësaj mbështetje si zyre e barazisë gjinore do të angazhohemi që të gjenden rrugët dhe
mekanizmat institucional, për përfshirjen e çështjeve gjinore në politikat publike komunale si dhe në zbutjen e dallimeve gjinore”, ka
thënë Hyseni. Kurse Bashkim Sopa, zyrtar për informim publik i komunës së Hanit të Elezit, ka thënë se përmes mbështetjes që i ka
dhënë projekti LOGOS, zyrave për informim publik po fuqizohet puna e këtyre zyreve 
     Në fazën e dytë projekti LOGOS në komunat e Kosovës Jug –Lindore, krahas këtyre projekteve komunat partnere është duke i
mbështetur edhe në projekte të ndryshme investive ku komunat partnere kanë përfituar projekte të infrastrukturës në vlerë deri në 50
mijë euro, në ngritjen e kapacitete për zgjerimin e bazës tatimore të tatimit në pronë që ndihmon në ngritjen e shkallës së të hyrave
vetanake, komunat Han i Elezit dhe Viti në procesin e hartimit të planeve për menaxhim të mbeturinave, komunat Novobërdë,
Kamenicë, e Shtërpce në procesin e hartimit të planit zhvillimor komunal , komunën e Kaçanikut në hartimin e planit rregullativ .
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