
Nr. LISTA E TAKIMEVE ME 

KAP&PLWD 

DATA TEMA E TAKIMIT 

1 Organizatat e komunitetit 

LGBT, Tirane 

19/01/2017 Tryezë e parë konsultimi me 

komunitetin LGBT  në Shqipëri, u 

zhvillua në kuadrin e aktiviteteve 

për krijimin e një 

platformebashkëpunimi si dhe 

hartimit dhe nënëshkrimit të një 

Memorandumi bashkëpunimi midis 

organizatave LGBT në Shqipëri për 

ndërtimin dhe funksionimin e 

Check-point në testimin për HIV në 

komunitetin LGBT. 

2 Organizatat e komunitetit 

LGBT 

03/02/2017 Tryeza e dyte e konsultimeve per 

draftimin e Marreveshjes se 

bashkepunimit; sesioni informimi 

një ditor mbi projektin e Fondit 

Global dhe testimin për HIV në 

komunitetet MSM dhe TGj. 

3 Organizatat e komunitetit 

LGBT 

24/02/2017 Tryezë e tretë konsultimi me 

komunitetin LGBT  në Shqipëri, u 

zhvillua në kuadrin  

e aktiviteteve për krijimin e një 

platforme bashkëpunimi si dhe 

hartimit dhe nënëshkrimit të një 

Memorandumi bashkëpunimi midis 

organizatave LGBT në Shqipëri 

4 Organizatat e komunitetit 

LGBT 

10/03/2017 Diskutimi dhe finalizimi i procesit të 

hartimit të një Memorandumi i 

Bashkëpunimit në mes të 

organizatave të komunitetit LGBT 

në Shqipëri për të bërë nismë të 

suksesshme për zhvillimin dhe 

krijimin dhe funksionimin e kësaj 

qendre me nisjen e zbatimit 

GFTAM në Shqipëri dhe në tre vitet 

e ardhshme. 

5 Organizatat e komunitetit 

LGBT 

24/03/2017 Diskutimi dhe finalizimi i procesit të 

hartimit të një Memorandumi i 

Bashkëpunimit në mes të 

organizatave të komunitetit LGBT 

në Shqipëri; Diskutimendhe 

diskutime rreth draftin final tw 

Memorandumit të Mirëkuptimit dhe 

Bashkëpunimit tw qarkulluar 

pwrmes e-mail-it; Datën e 



nënshkrimit. 

6 PLHIV, Tirane 26/05/2017  Edukim dhe informim me PJHIV ne 

Kliniken Ambulatore, ne terapi me 

ARV.  

7 Qendra “Streha “ ne Tirane; 

LGBTI Komuniteti 

30/05/2017 Viktimat e dhunes nga komuniteti 

LGBTI, Edukim dhe informim ne 

ceshtje te parandalimit dhe trajtimit 

te HIV dhe IST-ve; 

8 PLHIV Tirane 09/06/2017 Edukim dhe informim me ciftet HIV 

pozitiv dhe ne diskordace ndaj HIV. 

9 MSM Komuniteti ne Tirane 20/06/2017 Edukim dhe informim me grupin e 

MSM ne Tirane ne bashkepunim me 

Shoqaten “ALGA”  ne parandalimin 

e HIV/IST-ve 

10 PLHIV, Tirane 14/07/2017 Problematikat e aksesit me terapi 

ARVdhe nderprejen e terapise. 

11 Pro-LGBT, Tirane 18/07/2017 Problematikat e komunitetit LGBT 

per ceshtje te shendetit dhe testimit 

per HIV dhe IST. 

12 Komuniteti MSM, Shkoder 21/07/2017 Edukim dhe informimi me grupin e 

MSM-ve Shkoder qe punojne  si 

PKS ne Malin e Zi per parandalimin 

e HIV dhe IST-ve. 

13 

 

PLHIV, Tirane 11/08/2017 Takim konsultativ mbi nevojat edhe 

problematikat e grupit te PJHIV per 

medikamente dhe teste 

diagnostikuese.    

14 Komunittein MSM, Vlore 7/09/2017 Edukim dhe informim me grupin e 

MSM ne Vlore ne bashkepunim me 

DSHP-n  e Vlores ne parandalimin e 

HIV/IST-ve  

15 PLHIV, Tirane 15/09/2017 Takim konsultativ me grupimin e 

PJHIV rreth problemeve sociale dhe 

psiko-sociale dhe nevoja per 

nderhyrje.  

 


