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  Hyrje

Të dashur miq dhe kolegë, 

Kemi kenaqësinë të ndajmë edhe këtë vit me ju aktivitetet e realizuara nga organizata “Të Ndryshëm & Të Barabartë” me 
kontributin bujar të donatorëve dhe vullnetarëve.  Botimi i këtij raporti është bërë i mundur falë mbështetjes financiare të 
Ministrisë së Jashtme të Norvegjisë, ndaj së cilës ne jemi shumë mirënjohës.

Organizata “Të Ndryshëm & Të barabartë” gjatë vitit 2011 ka vazhduar të kontribojë në fushën anti-trafik me projekte 
dhe aktivitete të fokusuara në ndihmën direkte për riintegrimin e viktimave të trafikimit, në parandalimin e trafikimit, në 
trajnimin e punonjësve të institucioneve të ndryshme, në hartimin e politikave të rëndësishme antitrafik. 

Gjatë këtij viti, D&E hartoi Planin e ri Strategjik 2011-2013. Në kuadër të zbatimit të këtij plani D&E ka hartuar disa projekte 
të rëndësishme në fushën antitrafik në Shqipëri me fokus zgjerimin e përpjekjeve për riintegrimin e viktimave të trafikimit 
në Shqipëri ku një rol të rëndësishëm zë zgjerimi i asistencës në identifikimin dhe riintegrimin e meshkujve të trafikuar; 
përpjekjet për të adresuar çështjen e stigmës ndaj viktimave të trafikimit dhe përfshirjen më të madhe të komunitetit në 
mbështetje të këtij target grupi. Gjithashtu, D&E ka punuar për të rritur përpjekjet për fuqizimin ekonomik të viktimave të 
trafikimit nëpërmjet rritjes së bashkëpunimit me punëdhënës të mundshëm, sidomos nga komuniteti i biznesit nëpërmjet 
trajnimeve, takimeve dhe nënshkrimit të marrëveshjeve të  përbashkëta të bashkëpunimit. Ky bashkëpunim do të zgjerohet 
më tej në vitin 2012. 

Përveç të tjerave me mbështetjen vullnetare të Zj. Ruth Rosenberg gjatë këtij viti u hodhën hapat për ngritjen e një biznesi 
social të fokusuar në prodhimin dhe shpërndarjen e bagels për herë të parë në Shqipëri. 

Në emrin tim dhe të stafit të D&E dëshroj t’ju shpreh mirënjohjen të gjithë partnerëve, donatorëve dhe individëve që kanë 
dhënë donacione D&E-së për kontributin e tyre shumë të çmuar në përjekjet tona për të mbështetur viktimat e trafikimit 
në Shqipëri. Këto falenderime shkojnë pikërisht për: Ministrinë e Punëve të Jashtme të Norvegjisë, UN.GIFT, USAID, IOM, 
King Baudouin Foundation, Ambasadën  Amerikane në Tiranë, Fondacioni Vodafone Albania, MIVA Holand, IBMV Loreto, 
SRTV, FAFO AIS, NEXUS Institute Washington. Falenderime për të gjithë vullnetarët dhe në mënyrë të veçantë për Ruth 
Rosenberg, Imelda Poole, Mirjam Beiker. 

Falenderimet më të thella shkojnë mbi të gjitha për përfitueset e programit të riintegrimit, për vullnetin dhe motivimin që 
ato tregojnë për të filluar një jetë të re, përtej sfidave dhe vështirësive që i rrethojnë.

Sinqerisht
Mariana Meshi

Drejtore Ekzekutive
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1. PËRFITUESET E PROGRAMIT

Përfitueset e programit të organizatës “Të Ndryshëm & Të Barabartë” gjatë vitit 2011 kanë qenë vajza dhe gra 
viktima trafikimi, viktima të mundshme trafikimi, gra viktima të dhunës në familje si dhe fëmijët e viktimave të 
trafikimit. Në varësi të rasteve, përfitues  të programit kanë qenë  edhe familjet e viktimave të trafikimit.  

KATEGORITË E PËRFITUESEVE TË ASISTUARA NË PROGRAM

Kategori Rastet e mbartura 
nga Dhjetor 2010 

Rastet e reja në 
program gjatë 

periudhës Janar – 
Dhjetor 2011

Total i rasteve të 
asistuar në program 

gjatë periudhës Janar 
- Dhjetor 2011

Viktima trafikimi 20 18 38

Viktima të 
mundshme trafikimi 8 3 11

Viktima të dhunës 
dhe abuzimit 1 2 3

Fëmijë të shoqëruar 
me nënat e tyre 8 8 16

Totali 37 31 68

94% e rasteve të asistuar në program por dhe  të rasteve të reja të referuara gjatë këtij viti janë viktima të trafikimit 
dhe viktima të mundshme trafikimi. 6% e rasteve janë viktima të dhunës në familje. Rastet viktima të dhunës 
në familje janë dhunuar nga bashkëshortët e tyre dhe kanë denoncuar në polici për dhunën e ushtruar duke 
marrë dhe Urdhër të Menjëhershëm Mbrojtjeje me vendim të Gjykatës në bazë të ligjit nr. 9669 datë 18.12.2006 
“Për Masa ndaj Dhunës në Marrëdhëniet Familjare” (i ndryshuar). Gjatë këtij viti janë asistuar gjithashtu dhe 16 
fëmijë të viktimave të trafikimit, të shoqëruar nga nënat e tyre.
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2. IDENTIFIKIMI DHE REFERIMI

Referimet e rasteve sipas muajve

23 gra dhe vajza dhe 8 fëmijë  kanë hyrë në program për herë të parë gjatë këtij viti. 

BURIMI I REFERIMI PËR RASTET E REJA TË ASISTUAR GJATË JANAR – DHJETOR 2011 

Burim kryesor referimi vazhdojnë të mbeten Agjensitë e Zbatimit të Ligjit dhe Qendrat anëtare të KKSAT . Siç vihet re dhe 
në tabelën më sipër, 48% e rasteve janë referuar nga Agjencitë e Zbatimit të Ligjit (Drejtoritë e Policisë Tiranë, Durrës, 
Burrel si dhe Prokuroria e Krimeve të Rënda); 26% e rasteve janë referuara nga institucionet shtetërore dhe përkatësisht 
Shërbimi Social Shtetëror dhe Qendra Kombëtare Pritëse për Viktimat e Trafikimit (gjithashtu anëtare e KKSAT); 22% e 
rasteve janë referuar nga qendra “Vatra” anëtare e Koalicionit Kombëtar të Strehëzave Antitrafik;  4% e rasteve janë 
referuar nga OJF dhe 4% nga institucione fetare.

Në 27 Korrik 2011 me Vendim  të Këshillit të Ministrave  nr. 582 janë miratuar Procedurat Standarde të Veprimit për 
Identifikimin dhe Referimin e Viktimave/Viktimave të Mundshme të Trafikimit.
Bazuar në Procedurat Standarte të Veprimit për Identifikimin dhe Referimin e Viktimave të Trafikimit apo Viktimave të 
Mundshme të Trafikimit, 7 prej rasteve (të referuara përkatësisht 3 nga Drejtoria e Policisë Tiranë, një nga Drejtoria e 
Policisë Durrës, një nga Prokuroria e Krimeve të Rënda, një nga SH.S.SH dhe një nga qendra “Vatra”) janë intervistuar nga 
punonjësi i policisë dhe specialisti i ZRSHSSH e më pas janë referuar pranë D&E, ose janë referuar më parë në programin e  
organizatës e brenda shtatë ditëve është organizuar dhe kryerja  e intervistës formale me kërkesë të organizatës sonë dhe 
me lejen e informuar nga përfituesja për intervistën formale. Në rastet e kërkesës për intervistë formale nga përfituesja, 
në intervistë ka qenë e pranishme dhe ka mbështetur punonjësja sociale e D&E.  

18% 

4% 

9% 

9% 

13% 
17% 

22% 

4% 
4% 

Nr. i Rasteve 
Drejtoria e Policisë, Tiranë 

Drejtoria e Policisë, Burrel 

Drejtoria e Policisë, Durrës 

Shërbimi Social Shtetëror 

Qendra Kombëtare Pritëse për 
Viktimat e Trafikimit 
Prokuroria e Krimeve të Rënda 

Qendra psiko-sociale “Vatra” 

Qendra për Nisma Ligjore 
Qytetare 
Kisha Baptiste 



6

Dy raste viktima të dhunës në familje , të cilat janë referuar  tek D&E si raste urgjence  nga Drejtoria e Policisë Durrës dhe 
Drejtoria e Policisë Burrel  pas qëndrimit 1-2 ditë pranë qendrës sonë dhe marrrjes së shërbimeve të menjëhershme, janë  
referuar  në qendrat që ofrojnë shërbime për rastet e dhunës në familje.

Kontributi i D&E në kthimin e asistuar të Viktimave të trafikimit

D&E ka bashkëpunuar me dy organizata jashtë Shqipërisë për kthimin, mbështetjen dhe ofrimin e asistencës rehabilituese 
e riintegruese  për dy raste  shqiptare viktima trafikimi të shfrytëzuara për qëllime prostitucioni. Organizata e parë me të 
cilën u bashkëpunua ishte një organizatë në Gjermani e quajtur SOLWODI e cila është një pikë kontakti për gratë migrante 
që kanë shkuar në Gjermani nëpërmjet turizmit seksual, trafikimit të qenieve njerëzore, ose martesave të rregulluara 
(false). Organizata tjetër me të cilën u bashkëpunua ështe një organizatë në Angli,  Refugee Action, një organizatë bamirëse 
kombëtare e pavarur që punon me refugjatë dhe azilkërkues për të ndërtuar një jetë të re dhe për t’u bërë pjesëmarrës 
aktivë në shoqëri në Mbretërinë e Bashkuar.

SOLWODI dhe Refugee Action, iu drejtuan D & E për të kërkuar ndihmën e nevojshme për kthimin dhe riintegrimin e 
viktimave të trafikimit . Për kthimin dhe asistimin e të dyja rasteve D&E bashkëpunoi me anëtarët e Autoritetit Përgjegjës 
dhe Zyrën e Koooridinatorit Kombëtar Antitrafik duke i informuar që në fillim, përpara kthimit të shtetaseve nga Gjermania 
dhe Anglia. Për pritjen e rasteve (të dyja të kthyera me avion në aeroportin e Rinasit) u angazhuan strukturat përgjegjëse si 
specialistë të Zyrës Anti-trafik pranë Drejtorive të Policisë Durrës dhe Tiranë, në njërin rast është përfshirë edhe punonjësi 
social i Zyrës Rajonale të Shërbimit Social Shtetëror si dhe – përfaqësuesja  e D & E. 

Rasti i parë është asistuar në programin e organizatës duke u akomoduar në qendër dhe duke marrë shërbimet e nevojshme 
ndërsa rasti i dytë është kthyer nga Anglia dhe është aktualisht duke u mbështetur nga programi i organizatës me shërbime 
gjatë qëndrimit të saj në familjen e origjinës, duke kontribuar kështu në fuqizimin jo vetëm të saj por të të gjithë familjes.

3. PROFILI I VIKTIMAVE TË TRAFIKIMIT

- Vendet nga të cilat vijnë viktimat e trafikimit
Rastet e referuara në programin e organizatës vijnë nga zona të ndryshme të vendit. Kështu, 35% e rasteve vijnë nga qytete 
apo fshatra në zonën veriore të vendit; 26% e rasteve vijnë nga vende të Shqipërisë së Mesme dhe 39% e rasteve vijnë nga 
vendet e jugut të Shqipërisë (juglindje e jugperëndim). 

39% e rasteve të referuara në program gjatë këtij viti vijnë nga zonat urbane dhe 61% e rasteve vijnë nga zonat rurale të 
vendit. 
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 VENDET NGA TË CILAT VIJNË VIKTIMAT E TRAFIKIMIT

- Mosha e përfitueseve

 GRUPMOSHA E RASTEVE TË REJA 

Numri më i madh i rasteve të referuara në program kanë qenë të grupmoshës 18-25 vjeç (shumica dërrmuese e moshës 
18 dhe 19 vjeç); 22% e rasteve të referuara kanë qenë të moshës 14-17 vjeç; 17% e rasteve të moshës 26-30 vjeç; 8.5% të 
grupmoshës 31-35 vjeç dhe mbi 36 vjeç. Rastet e referuara në program të cilat janë mbi 36 vjeç janë dy rastet viktima të 
dhunës në familje. 
Megjithatë edhe rastet maxhorene, mbi 18 vjeç,  rezultojnë të jenë trafikuar e shfrytëzuar në moshë të vogël, minorene. 
71% e rasteve të referuara në program kanë qenë minorene në kohën që janë trafikuar e shfrytëzuar. Kjo do të thotë që 
minorenet vazhdojnë të jenë grupi i spikatur nga rekrutuesit, shfrytëzuesit e trafikantët.  

39% 

61% Zona Urbane 

Zona Rurale 

22% 

43% 

17% 

9% 

9% 

Nr i Rasteve        

14-17 

18-25 

26-30 

31-35 

Mbi 36  
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 MOSHA KUR PËRFITUESET JANË TRAFIKUAR

- Niveli arsimor
Siç vihet re dhe në tabelën më poshtë,  30.5% e rasteve nuk kanë përfunduar arsimin 8-9 vjeçar të detyrueshëm. Këto raste 
kanë përfunduar 3, 6 dhe 7 klasë shkollë. 30.5% e rasteve kanë përfunduar arsimin 8-9 vjeçar të detyrueshëm; 9% e rasteve 
kanë përfunduar arsimin e mesëm njëra prej të cilave ka ndjekur shkollë të mesme profesionale; 17% e rasteve nuk e kanë 
përfunduar arsimin e mesëm duke e lënë atë përgjysëm. 13% e rasteve kanë ndjekur vetëm një klasë shkollë. 

Rastet që kanë ndjekur vetëm një klasë shkollë janë hequr nga shkolla nga anëtarët e familjes për këto arsye: 
- 1 rast është detyruar nga familja që e vogël për të lypur nëpër rrugë;  
- 1 rast e ka ndërprerë shkollën për arsye të prapambetjes mendore duke mos u lejuar nga prindërit për 

ta vazhduar 
- 1 rast është detyruar të ndërpresë shkollën për arsye të problemeve të shëndetit fizik duke patur 

probleme të rënda shikimi. 

 NIVELI ARSIMOR PËR RASTET E REJA 

13% 

31% 

30% 

17% 

9% 

Nr i rasteve 

0-1 klasë shkollë 

8-9 vjeçare 

8-9 vjeçare e papërfunduar  

E mesme e papërfunduar 

E mesme e përfunduar 

5% 
14% 

52% 

24% 

5% 

Nr i Rasteve 

<12 

13-15 

16-18 

19-21 

>21 
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- Konteksti familjar

Familja ndikon shumë tek çdo njeri. Ajo është gjëja më e shtrenjtë e një njeriu dhe po nuk pati 
një familje të rregullt një fëmijë, është e vështirë që  ai të bëhet dikush, pa ndihmën e dikujt. 
Familja ime s’ka qenë kurrë familja që unë ëndërroja të kisha.

A.S   viktimë trafikimi e ndihmuar nga D&E                         

Viktimat e trafikimit vijnë nga situata të ndryshme familjare. Kështu, disa raste kanë jetuar në familje ku dhuna ka qenë 
prezente sidomos nga babai i alkoolizuar; të tjera vijnë nga familje me prindër të divorcuar dhe jetesa e vështirë me 
njerkun apo njerkën si pasojë e marrëdhënieve të këqija të vendosura mes tyre. Raste të tjera janë braktisur nga prindërit 
e tyre që kur kanë qenë të vegjël, duke u rritur kështu nga gjyshërit e tyre e duke u konsideruar prej tyre herë-herë dhe 
barrë për ta; apo vdekja e njërit prej prindërve që në moshë të vogël.  
Duke iu referuar statistikave, 8 raste (afërsisht 38%) të referuara në program vijnë nga familje me prindër të divorcuar dhe 
1 rast (4%)  vjen nga familje ku njëri nga prindërit ka vdekur. 35% e këtyre rasteve kanë jetuar me njerkun, ndërsa 1 rast 
është jetim dhe ka jetuar në jetimore. 

Duke iu referuar arsyeve të përfitueseve se pse ato mendojnë se kanë rënë pre e trafikimit,  pothuajse të gjitha kanë të 
bëjnë me familjen, situatat e krijuara, marrëdhëniet, kushtet e vështira, etj.
Kështu disa nga arsyet e  renditura prej tyre, paraqiten më poshtë:

•	 Kushtet e vështira ekonomike, varfëria;
•	 Braktisja nga prindërit, jetesa me gjyshërit dhe dhuna e ushtruar nga të afërmit, të 

konsideruarit të tepërt nga të afërmit;
•	 Vdekja e njërit prej prindërve, jetesa me gjyshërit;
•	 Jetesa me prindër të alkoolizuar dhe dhuna e ushtruar prej tyre;
•	 Largimi nga shtëpia si pasojë e abuzimit seksual nga anëtarë të familjes;
•	 Divorci i prindërve dhe marrëdhëniet e këqija mes tyre e njerkut apo njerkës;
•	 Konfliktet e vazhdueshme në familje dhe të ndjerit se prindërit nuk i kuptojnë;
•	 Moslejimi nga ana e prindërve për të ndjekur shkollën apo mbajtja mbyllur dhe si 

rezultat rënia pre  e shoqërisë së keqe;
•	 Detyrimi i prindërve për të martuar fëmijët në moshë fare të vogël;
•	 Shfrytëzimi nga ana e anëtarëve të familjes (nëna dhe njerku e kushëriri).

- Statusi i përfitueseve të reja
3 përfituese kanë qenë të martuara, me dokumenta të rregullta martesore (të celebruar) në momentin e futjes në trafikim 
e shfrytëzim. Njëra prej tyre ishte e shfrytëzuar prej të shoqit, tjetra e shfrytëzuar nga i dashuri me të cilin kishte lidhje 
jashtëmartesore dhe e fundit e ndarë nga bashkëshorti, por akoma e padivorcuar, dhe e shfrytëzuar nga i dashuri. 
4 përfituese bashkëjetonin duke u konsideruar të martuara por pa dokumenta martesore. Ato kanë dhe fëmijë 
me bashkëjetuesit. 3 prej këtyre rasteve janë shfrytëzuar nga bashkëjetuesi dhe babai i fëmijëve të tyre. 
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18 rastet e tjera i referohen statusit “beqare” duke llogaritur dhe rastet të cilat kanë bashkëjetuar dhe 6 prej tyre kanë dhe 
fëmijë e janë referuar në program bashkë me fëmijët e tyre.

STATUSI MARTESOR I RASTEVE

Statusi Beqare Martuar Bashkëjetesë
Nr i rasteve 14 3 4

- Mënyrat e rekrutimit
Premtimi për martesë vazhdon të mbetet një nga mënyrat kryesore për rekrutim.1 Kështu gjatë vitit 2011, 52% e rasteve 
të reja janë rekrutuar duke iu ofruar premtim për martesë. Kryesisht kanë qenë të dashurit e tyre apo persona të cilët 
janë interesuar dhe në familjet e vajzave me qëllimin për t’u dukur lidhje serioze. 14% e rasteve janë rekrutuar duke 
iu ofruar premtim të rremë për punë dhe kryesisht kanë qenë njerëz të njohur të lagjes.  19% e rasteve u është ofruar 
premtim për strehim e akomodim nga persona të cilët kanë përfituar nga situata në të cilën janë ndodhur rastet. Të 
gjitha këto raste vijnë nga familje me prindër të divorcuar të cilat janë larguar duke dashur t’iu shpëtojnë marrëdhënieve 
të këqija mes tyre e njerkës/njerkut apo vështirësive të jetesës me gjyshërit. 1 rast është shfrytëzuar nga bashkëshorti 
(martesë e rregullt dhe me dokumenta) duke e detyruar të prostituojë. 2 raste janë shfrytëzuar nga anëtarë të familjes, 
njëri prej tyre nga nëna dhe njerku dhe rasti tjetër është shfrytëzuar nga kushëriri. 

MËNYRAT E REKRUTIMIT

- Transporti 
Shumica e rasteve janë shfrytëzuar në qytete të ndryshme brenda vendit. Qytetet në të cilat rastet janë shfrytëzuar kanë 
qenë: Tirana, Durrësi, Vlora, Korça, Laçi, Mamurrasi dhe kryesisht janë shfrytëzuar në shtëpi private, hotele e motele. 
Itinerari i ndjekur ka qenë:

1.  Krahaso me raportin e D&E vitin e kaluar 
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Berat – Tiranë
Berat – Durrës
Elbasan – Tiranë
Lushnje – Tiranë 
Tiranë – Laç dhe Mamurras

Rastet të cilat janë shfrytëzuar nga të afërmit e tyre janë shfrytëzuar brenda qytetit të lindjes. 

Rastet të cilat janë trafikuar jashtë Shqipërisë kanë ndjekur këtë itinerar:
Tiranë-Londër (Angli) dhe mënyra e transportit ka qenë me maune me dokumenta fallco italiane.
Lezhë – Tropojë – Gjakovë (Kosovë) duke përdorur makinë si mjet transporti e me kartë identiteti.
Tiranë – Vlorë – Itali  
Lushnje – Tiranë – Itali / Tiranë – Austri  me pasaportë biometrike dhe mënyra e transportit ka qenë me avion.

- Vendet e shfrytëzimit

67% e rasteve janë shfrytëzuar brenda vendit ndërsa 33% e rasteve janë trafikuar jashtë Shqipërisë në Kosovë, Itali, 
Greqi, Angli dhe Austri.

Vendet ku janë trafikuar Nr i rasteve
Shqipëri 16
Kosovë 1
Itali 4
Greqi 1
Austri 1
Angli 1

Dy raste janë shfrytëzuar në më shumë se një vend. Kështu, 1 rast është shfrytëzuar në Shqipëri dhe në Greqi, 1 rast është 
shfrytëzuar në Shqipëri, Itali dhe Austri.

Vendet e shfrytëzimit Nr i rasteve

Shqipëri dhe Greqi 1

Shqipëri, Itali dhe Austri 1
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- Mënyrat e përdorura nga trafikantët për të mbajtur nën kontroll viktimat
Mënyra e përdorura nga trafikantët për t’i mbajtur nën kontroll rastet dhe për t’i detyruar të kryejnë shërbime të ndryshme 
në interes të tyre vazhdon të mbetet ushtrimi i dhunës fizike, psikologjike, abuzime seksuale, presione e kërcënime se do 
t’iu bëjnë keq atyre e familjarëve të tyre. Kërcënimet janë shoqëruar në disa raste dhe me drejtimin në trup e në kokë të 
armëve. Ato shpesh janë mbajtur të izoluara, të mbyllura brenda duke mos i lejuar të shohin as dritën e diellit. Në disa 
raste për të mbajtur viktimat  nën kontroll shfrytëzuesit kanë përdor substanca narkotike si marijuanë e heroinë. 

- Llojet e shfrytëzimit të rasteve të reja

 

Gjatë këtij viti rastet e reja të referuara në program janë shfrytëzuar të gjitha seksualisht, pra për të ofruar shërbime 
seksuale. Pesë prej këtyre rasteve janë shfrytëzuar përveçse seksualisht edhe për shërbime të tjera si punë e detyruar, 
lypje apo për transport e shpërndarje droge. 
Kështu, 2 raste janë shfrytëzuar për shërbime seksuale dhe punë të detyruar; 2 raste janë shfrytëzuar për shërbime 
seksuale dhe lypje njëkohësisht dhe 1 rast është shfrytëzuar për shërbime seksuale dhe gjithashtu për transport droge.
Punët në të cilat viktimat janë detyruar të kryejnë edhe shërbime seksuale 2 kanë qenë: kameriere, kërcimtare. 

  LLOJET E SHFRYTËZIMIT TË RASTEVE TË REJA

2 Janë detyruar të tërhiqnin  klientë

Këtu janë reflektuar dhe rastet 
viktima të mundshme trafikimi 
pasi destinacioni i shfrytëzimit të 
tyre ka qenë: për një rast Anglia 
dhe për tre raste Shqipëria.

Shfrytëzim për lypje
S. është vajzë e vetme, e rritur pa baba, dhe me një nënë e cila e ka shfrytëzuar në moshë të vogël. Për 
arsye ekonomike dhe pa mbështetje, S. është detyruar nga nëna e saj, të lypë në rrugë nga mëngjesi 
deri mbasdite, dhe pjesën tjetër të ditës shfrytëzohet seksualisht, nga persona që vetë nëna ia gjente.



13

4. PROJEKTET KRYESORE TE ZBATUARA NGA D&E  DHE SHËRBIMET E OFRUARA

Projekti 1:      “Ofrimi i asistencës riintegruese të qëndrueshme për ish viktimat shqiptare të trafikimit” 

Donatorët: 

USAID/IOM – financim deri Gusht 2011 

Fondacioni Vodafone Shqipëri – financim deri Shtator 2011  

King Baudouin Fundation – vazhdon

Ministria e Jashtme Norvegjeze – vazhd on 

UN.GIFT – financim deri Qershor 2011

 MIVA – vazhdon

 MPÇSSHB/Njësia Bashkiake Nr.7 – financim Janar-Korrik 2011

Donacione të vogla nga indivitë dhe organizata fetare

Gjatë periudhës Janar- Dhjetor 2011 janë asistuar në programin riintegrues të organizatës 68 përfitues nga të cilët 52 gra/
vajza dhe 16 fëmijë të tyre. 23 raste dhe 8 fëmijë kanë hyrë për herë të parë në program gjatë kësaj periudhe, ndërsa rastet 
e tjera janë të mbartura nga viti i kaluar dhe kanë vazhduar të marrin ndihmë sipas planit të riintegrimit.    
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Statusi i 
akomodimit 

Fillimi i 2011 Hyrje të reja në program në 2011 Kane lënë programin  
(riintegruar) Fundi i 2011

Kliente 
Gra dhe 

vajza 
Fëmijë Fëmijë 12-15 16-18 19-21 >21 Përfituese Fëmijë Përfituese Fëmijë 

Strehëz 10 3 5 7 3 9 5 2 9 2

Apartamente 15 5 3 2 2 13 4 16 6

Në familje 4 0 2 7 2

TOTALI 29 8 8 0 9 3  11 20 6 32 10

Për të gjitha rastet e reja që kanë hyrë në program është bërë një vlerësim nga ekipi multidisiplinar (menaxher rasti, 
psikolog, doktor, mësuese, juriste) dhe bazuar në këtë vlerësim është ndërtuar plani i ndihmës bashkë me përfituesen. Për 
përfituesit e programit është ofruar një paketë e plotë e shërbimeve riintegruese përgjatë tre fazave të riintegrimit.

Shërbimet kryesore të siguruara për përfitueset gjatë procesit të riintegrimit

KËSHILLIMI PSIKO-SOCIAL

Janë realizuar gjithsej  4600 seanca këshillimi në total. Këto seanca janë ofruar për përfitueset nga punonjëset sociale, 
psikologia dhe menaxherja e strehëzës. Seancat e këshillimit kanë qenë individuale dhe në grup. 
Vendosja e qëllimeve për seancat e këshillimit është bërë me ndihmën e të dyja palëve. Qëllimet që kanë drejtuar 
seancat e këshillimit psikologjik kanë konsistuar në :

- Rritje vetëvlerësimi/ vetëbesimi- Teknika të rritjes së vetëvlerësimit/ vetëbesimit
- Përmirësimi i marrëdhënieve me familjet
- Përmirësimi i marrëdhënieve me përfitueset e tjera 
- Trajtimi i episodeve traumatike të jetës dhe njohja e emocioneve që përshkojnë këto episode
- Zgjidhja e konflikteve 
- Marrje  e vendimeve / Orientim në vendim marrje
- Gjetje të zgjidhjeve për përballimin e jetës së pavarur
- Teknika relaksimi

o Terapi arti në grup 

Terapia e artit është konsideruar si një formë terapie mjaft e dobishme për individët që  kanë probleme të shëndetit 
mendor, që vuajnë nga abuzime  emocionale të rënda apo të lehta, çrregullime të stresit post- traumatik (PTSD), nga 
çrregullimi  bipolar, si edhe nga lloje të  tjera  problemesh . 
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Terapia e artit ka qenë veçanërisht e dobishme për përfitueset tona të gjendura në vështirësi dhe që janë më pak të 
priruara për të shprehur veten nëpërmjet fjalëve. Duke shprehur veten përmes artit, përfitueset  janë ndihmuar për të 
parë gjëra të vetes që në rrethana të tjera nuk kanë mundur t’i kuptojnë. Seancat ndihmuan përfitueset të njohin dhe 
përpunojnë  emocionet dhe ndjenjat me të cilat ishin duke luftuar, në mënyrë që të nisë shërimi. 

Me ndihmën e terapisë , përfitueset3  u aftësuan për t’u thelluar në krijimet e tyre dhe për të kuptuar  aspekte të caktuara 
të vetes  që ndoshta nuk e dinin që ekzistonin, qofshin këto të  mira apo të këqija. Në këto lloj situatash,  terapia e  artit  
ka qenë e dobishme për  përfitueset e tërhequra ose të turpshme, ose që e kanë të vështirë të funksionojnë  në situata 
sociale. Ideja e vetë- eksplorimit  ka  çuar përfitueset  në disa konkluzione të thella  për veten e tyre. Efektet e terapisë 
së artit i çuan përfitueset  drejt  një ndjenje të përgjithshme çlirimi  dhe mbi të gjitha  shëndet më të mirë mendor. Ajo 
ndihmoi përfitueset në  lehtësimin e stresit, zbulimin e vetes në mënyra të reja, etj

 Duke qenë se Terapia e Artit ka qenë një aktivitet  i organizuar në  grup me njerëz të tjerë, ka shërbyer edhe si 
mjet socializimi. Përfitueset e shijojnë vërtet  kohën kur ndajnë  artin në një mjedis miqësor dhe të dashur me individë të 
tjerë që janë në të njëjtën situatë. Terapia e artit ka ndihmuar në përmirësimin e simptomave të ndryshme emocionale 
dhe fizike, duke përfshirë, por jo vetëm, reduktim të dhimbjes, ankthit, stresit  dhe tensionit, si edhe  në  përmirësimin e 
statusit të tyre  mendor, emocional , madje edhe fizik.

Janë realizuar gjithsej rreth 24 seanca terapi arti, me një kohëzgjatje prej 120  minuta secila. Kryesisht  seancat 
e kryera, kanë pasur tema të lira, që fokusohen tek emocionet dhe vetja. 
Në përgjithësi terapia e artit ndjek nje rrjedhë të caktuar hapash të cilat janë zhvilluar si më poshtë:

Hapi I: Zgjidhet një ngjyrë

Hapi II: Niset me formën apo tematikën e  vizatimit
3  Përfitueset gjatë një seance art –terapie.
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Hapi III:  Përdoret intuita për të udhëhequr në vizatimin e nisur. Vizatimet e përfitueseve janë objekte/ persona / 
ose objekte abstrakte të cilat përfaqësojnë tematikën fillestare.

 Hapi IV: Pas  përfundimit të vizatimit , ai lihet menjanë për pak kohë deri sa përfituesja  të ndihet e gatshme për 
analizimin e tij. 

Hapi V: Analizimi më ndihmën e psikologes së D&E ku përveçse se zbulohet kuptimi I  ngjyrave dhe formave të 
përdorura në vizatim, ftohet përfituesja të ndajë emocionet e saj. t  japë prespektivën e tij mbi vizatimindheçfarë 
ai shpeh. 

Ndërkohë disa nga tematikat e  seancave listohen më poshtë: 

- Zemërim  - qëllimi i kësaj teknike ka si funksion dhënien  e formës  së zemërimit dhe inatit,  ndërgjegjësimi  dhe 
shkarkimi i tyre.

- Fantazia e trëndafilit- qëllimi i të cilës është projektimi i vetes dhe cilësive të saj përmes vizatimit të trëndafilit
- Vetja- qëllimi i të cilës është zbulimi i  konflikteve  të brendshme dhe konceptit për veten
- Ëndrra- Vizatimi i një ëndrre- qëllimi i të cilës është fantazimi i planeve dhe ëndrrës që ka klienti/ja, duke bërë 

kështu hapin e parë drejt realizimit të saj.
- Familja në kafshë-  zbulimi i marrëdhënieve familjare dhe konflikteve të mundshme është qëllimi i kësaj seance 

të terapisë së artit
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o Këshillim në grup 
 
Këshillimi në  grup është realizuar në  një numër të vogël antarësh  të cilët  kanë marrë pjesë  me qëllimet e veta 
specifike, për të ndarë  problemet e tyre, për të siguruar ndjeshmëri dhe mbështetje për të tjerët dhe nga ana tjetër 
për t’u përpjekur  të ndryshojnë sjelljen e tyre. Anëtarët e grupit janë ndihmuar edhe në zhvillimin e aftësive sociale në 
trajtimin e problemeve ndërpersonale. Këshillimi në grup ka  ofruar  një atmosferë të shëndetshme për shkëmbimin e 
përvojave dhe të mësuarit nga anëtaret e  tjera.  
 
Në praninë e psikologes së D&E është  lehtësuar ndërveprimin midis anëtarëve, vendosja e qëllimeve personale dhe 
gjithashtu  sigurimi i  ndjeshmërisë së vazhdueshme dhe mbështetjes për anëtarët dhe gjithashtu për të parë se si 
antarët/et e pasqyrojnë të mësuarit nga grupi  dhe e  praktikojnë atë në botën e jashtme.Këshillimi në grup  ka shërbyer 
si një formë efektive e të mësuarit.

Nga psikologia e D&E janë zhvilluar 28 seanca këshillimi në grup. Seancat kanë shërbyer jo vetëm për ndarjen e çështjeve 
të caktuara në grup por edhe marrjen e e feedback-ut pozitiv nga pjesa tjetër e  grupit. 

o Diskutimet në grup:
Në diskutimet e grupit, të cilat janë vënë në funksion të informimit të përfitueseve për çështjet që atyre u interesojnë, këto 
të fundit kanë treguar interes të veçantë dhe përfshirje. Temat e mëposhtme janë propozuar nga vetë përfitueset dhe janë 
trajtuar në mënyra interaktive dhe gjithëpërfshirëse.

Disa nga qëllimet e këshillimit  të realizuar në grup kanë qënë: 

•	 Stimulimi i bashkëbisedimit ndërmjet personave jo shumë të afërt me njëri - tjetrin/ 
Zbulimi dhe paraqitja e gjendjes shpirtërore personale dhe reagimeve personale në 
situata të ndryshme

•	 Njohja e cilësive të mohuara të vetes apo ato të dëshiruara
•	 Njohja me mendimin e tjetrit
•	 Stimulimi i krijueshmërisë
•	 Zhvillimit të fantazisë 
•	 Njohja me dëshirat që ne kemi
•	 Ofrimi i alternativave dhe prespektivave të ndryshme për të njëjtën çështje
•	 Stimulimi i veteperceptimit 
•	 Vetëdija për vetveten.
•	 Ndërgjegjesimi  për vendin që do të kesh në jetë
•	 Ndërgjegjësimi për aftësitë për t’u shfaqur, si edhe për aftësitë personale
•	 Njohja me  dëshirat dhe ndrojtjen tënde  në marrëdhënie me të tjerët.
•	 Zbulimi dhe paraqitja e gjendjes shpirtërore personale;
•	 Ndërgjegjësimi  për reagimet personale ndaj situatave të ndryshme.
•	 Zbulimi  dhe shprehja e  nevojave  afektive
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Një diskutim, i lehtësuar nga vetë përfitueset, është realizuar në bashkëpunim me “Alternativën Profesionale”4 ku 
përfitueset kanë diskutuar mbi dashurinë,  duke ndarë informacione mes njëra - tjetër, një ndërveprim mjaft interesant ky.  

o Terapi okupacionale

Një vullnetare gjermane, ka qënë gjatë gjithë vitit pranë D&E, duke ofruar momente shumë të këndshme për përfitueset.  
Përfitueset e kanë mirëpritur idenë e krijimit dhe janë impenjuar në punime artistike mjaft të këndshme si:

•	 Punime në allçi/ gips
•	 Punime në plastikë
•	 Ngjyrosje
•	 Punime artistike  në veshje 
•	 Piktura/ vizatime
•	 Kartolina 

4  Alternativa Profesionale është Qendër Formimi Profesional 

1. Altruizmi, sjellja pro-sociale
2. Paragjykimi dhe diskriminimi 
3. Grupi dhe ndikimet  e tij tek individi
4. Dashuria ( trajtuar 2 herë)
5. Menaxhimi i konflikteve
6. Marrja e vendimeve
7. Suksesi dhe arritjet 
8. Kultura dhe gjinia
9. Menaxhimi i kohës
10. Menaxhimi i stresit 
11. Fëmjëria
12. Teknikat e menaxhimit të stresit 
13. Depresioni
14. Dinamikat familjare 
15. Stresi post traumatik (trajtuar 2 herë)
16. Ankthi- menaxhimi i tij (trajtuar 2 herë)
17. Marrëdhëniet në çift
18. Komunikimi- mënyrat e komunikimit
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Psikodrama

Nga një bashkëpunim me Universitetin e Padovës dhe Shoqatën Refleksione, dy psikodramatiste italiane ofruan sesione 
të psikodramës gjatë vitit 2011 për përfitueset e D&E. Ky bashkëpunim  ishte pjesë e një projekti financuar nga Bashkimi 
Europian që po zbatohet në 6 shtete, përfshirë edhe Shqipërinë. Projekti, që titullohet “EMPOWER” synon në trajtimin e 
rasteve që kanë pësuar dhunë në familje, përmes metodave inter-aktive, sic është edhe psiko-drama, një teknikë e re për 
Shqipërinë. Dy terapistet e specializuara në psikodramë, kanë vizituar përfitueset e programit për 3 muaj me rradhë.

Janë zhvilluar 8 seanca të psikodramës, me një kohëzgjatje prej rreth 180 minuta secila. Sesionet janë realizuar në  
periudhën Tetor, Nëntor, Dhjetor 2011.  

        

Dy grupe, me nga 6 anëtare secili,  kanë ndjekur nga 8 seanca psikodrame të shtrira në një periudhë kohe prej 3 muajsh. 
Psikodrama kryesisht është fokusur në eksplorimin e marrëdhënies me nënën  (duke e parë atë si thelbësore në mënyren 
se si vajzat  hyjnë në marrëdhënie abuzive ose jo më vonë) dhe shqyrtimin e kësaj marrëdhënie me qëllim përmirësimin e 
marrëdhënieve aktuale.
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Procesi i psikodramës u zhvillua në fazat si më poshtë:

1. Thyerja e akullit- nxemja

2. Faza e veprimit 

3. Role play/ inskenimet 

4. Faza e ndarjes së çështjeve dhe diskutimit të tyre

Si u përcoll psikodrama mes përfitueseve? 

– Psikodrama përcillte konfiktet e secilës nga anëtaret, në mënyrë jo të drejtëpërdrejtë
– Seancat synonin dramatizimin (vënien në jetë) të situatave të shkuara apo atyre të dëshiruara që të ndodhin.
– Psikodrama ndihmoi çlirimin emocional përmes lojës/ dramatizimit/ krijimtarisë
– Psikodrama shërbeu si një mënyrë alternative e vetëndihmës dhe ndihmës së  grupit për të arritur ndërgjegjësimin 

për situata të shkuara dhe jo vetëm.
– Sesionet ndihmuan përfitueset në reflektime rreth vetes dhe situatës familjare të secilës duke eksplorur dhe 

mundësi për ndyshime në jetën e gjithësecilës.

KUJDESI SHËNDETËSOR 

Një element kyç dhe me rëndësi mjaft të veçantë i punës pranë D&E është edhe shërbimi shëndetësor për përfituesit/et.

Ky shërbim u ofrohet të gjitha rasteve, brenda dhe jashtë qendrës së riintegrimit, nga stafi mjekësor, i përbërë nga 1 mjeke 
dhe 2 infermiere, pa përjashtuar këtu edhe asistencën që ofrohet nga psikologia, sidomos në rastet me probleme  të 
shëndetit mendor.

Një kujdes i veçantë i është kushtuar edukimit, promocionit shëndetësor dhe parandalimit, si element kyç në mirëqenien 
e shëndetit të vajzave dhe grave dhe përgatitjes së tyre për jetë të pavarur . Në këtë kuadër janë organizuar seanca 
këshilluese me vajzat për higjenën personale, higjenën e ambienteve të  përbashkëta, higjenën në kuzhinë gjatë proçesit 
të gatimit dhe për kushtet e ruajtjes së ushqimeve sidomos gjatë stinës së nxehtë. Së bashku me përfituesit, duke u bazuar 
në parimet bazë për një dietë të shëndetshme (kalorazhi ditor, ekuilibri midis proteinave, yndyrnave dhe karboihidrateve 
etj), hartohet menuja e javës.

Si pjesë e edukimit shëndetësor janë zhvilluar tema të ndryshme në formë bashkëbisedimi me përfitueset, ku ato kanë 
qenë mjaft të interesuara dhe shpeshherë ndërhynin me pyetjet, komentet dhe eksperiencat e tyre. 
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Temat e zhvilluara këtë vit mund të përfshijnë ndër të tjera: 

- kanceri i gjirit dhe parandalimi i hershëm i tij, 
- metodat kontraceptive dhe  planifikimi familjar, 
- aborti, 
- ndihma e parë në rast  aksidenti,
- helmimet në mjedisin e punës dhe të shtëpisë-menaxhimi i tyre nga staf jo mjekësor,

Në ditën ndërkombëtare kundër HIV-AIDS përfituesit/et u njohën me njohuritë bazë për parandalimin e kësaj sëmundjeje. 

Një kujdes i veçantë i është kushtuar shëndetit të fëmijëve të asistuar në program. Ata janë rregjistruar në Konsultoren 
e Fëmijës ku janë ndjekur dhe vaksinuar rregullisht. Janë vizituar dhe kanë marrë mjekim nga pediatri sa herë është 
vlerësuar e nevojshme. Gjatë vitit,  shëndeti i këtyre fëmijëve  nuk është prekur nga patologji madhore, përveçse disa 
gjëndje të lehta febrile apo viroza të tjera, kryesisht me karakter stinor. 

Duke patur parasysh kushtet e jetesës të rasteve para hyrjes në program, i është kushtuar rëndësi mjaft e veçantë edhe 
shëndetit riprodhues. Janë kryer rregullisht ekzaminimet gjinekologjike laboratorike dhe eko gjinekologjike aty ku ka qenë 
e nevojshme. Gjatë këtij viti ka patur vetëm një rast me IST (Trichomonas vaginalis), i cili është mjekuar me sukses. 

Për të gjitha rastet pa përjashtim janë kryer analizat rutinë menjëherë brenda pak ditëve pas hyrjes në program, si edhe 
analizat për HIV- AIDS dhe HBsAg pranë Institutit të Shëndetit Publik. Gjatë vitit 2011 nuk ka pasur asnjë rast të ri me 
Hepatit apo HIV-AIDS. 

Në kuadër të programit të Fondacionit Vodafone “Bota e Ndryshimit”, 3 përfituese janë shoqëruar tek spitali grek “Hygeia“ 
për kryerjen  e ekzaminimit të PAP-testit pa pagesë Përfitueset u informuan paraprakisht për rëndësinë e këtij ekzaminimi 
siç është diagnoza e hershme e kancerit të qafës së mitrës dhe proçedura e përdorur për këtë ekzaminim. 

Janë asistuar të gjitha rastet me probleme të shëndetit mendor nëpërmjet konsultave të rregullta me mjeken psikiatre dhe 
trajtim psiko-terapeutik nga psikologia e qendrës. 

Është bërë rregullisht furnizimi me medikamente dhe pajisje të nevojshme për kutinë e ndihmës së shpejtë, e cila sigurisht 
është e vendosur në një vend të dukshëm në qendrën e riintegrimit  dhe ndodhet nën mbikqyrjen e vazhdueshme të stafit 
mjekësor.

Janë marrë rregullisht dhe në kohë medikamentet për terapitë e rasteve me diagnoza kronike duke mos u lënë kështu 
vajzave asnjë ditë pa mjekimin e tyre mjaft të domosdoshëm. 



22

I.Numri i shërbimeve mjekësore të marra në total gjatë vitit 2011 është 119.

II.Numri i rasteve sipas diagnozave fizike: 

Diagnozat Nr. i rasteve
Infeksione urinare 3
Probleme gjiinekologjike

9

Probleme të aparatit respirator 15

Sëmundje ORL 4

Kolika abdominale 1

Probleme rheumatizmale dhe të aparatit lokomotor 2

Hepatit 0

IST/SST 1
Anemi 2

Probleme onkologjike 0
Probleme neurologjike 5

Probleme gastro-intestinale 5

Probleme dentare 14

Probleme të syve 12

Nevoja rëë ndëërhyrjes kirurgjikale 1

HIV-AIDS 0

Reaksione dhe sëmundje alergjike 3

Sëmundje infektive 3

Probleme dermatologjike 1
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III.Numri i rasteve sipas diagnozave të shëndetit mendor:

Diagnozat Nr. i rasteve
Epilepsi 2
Border-line 2
Çrregullime personaliteti 1
Çrregullime te ankthit 1

Çrregullime të depresionit 2
Skizofreni 1
Prapambetje mendore 1

I. Për ofrimin e shërbimit shëndetësor për rastet gjatë vitit 2011 kemi patur bashkëpunime me këto institucione:

	Universiteti stomatologjik UFO
	Klinika dhe farmacia EGIAN
	QSUT
	Klinika IKEDA
	Poliklinika At Luigji Monti
	Qendra shëndetësore Nr. 6
	Qendra shëndetësore Nr. 9
	Instituti i Shëndetit Publik
	Instituti i nxënësve që nuk dëgjojnë

NDËRMJETËSIMI ME FAMILJEN

Ndërmjetësimi me familjet e përfituesve është një ndër shërbimet kryesore që D&E ofron për përfitueset në program, 
duke njohur rëndësinë që ka për proçesin e riintegrimit të përfituesve në jetën sociale marrëdhëniet funksionale me 
familjet.  

Jo të gjitha përfitueset  kanë marrëdhënie të mira me familjet e tyre, kjo për arsye të ndryshme. Puna që i gjithë stafi bën 
është që këto marrëdhënie të vështira të zbuten dhe të përmirësohen, duke ndikuar më pas pozitivisht në proçesin e 
riintegrimit.  Ka patur dhe vazhdon të ketë raste që nuk arrijnë të vendosin marrëdhenie të mira me familjarët e tyre edhe 
pas shumë përpjekjeve të bëra nga D&E. Mospajtimi vjen nga pala e familjes në të shumtën e rasteve dhe jo nga vajza. D&E 
vazhdon përpjekjet  për rivendosjen e marrëdhënieve të shëndetshme mes përfitueseve dhe familjeve.
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Rasti S.
Një ndër objektivat në planin e ndihmës së S. ka qenë ndërmjetësimi me familjen dhe rivendosja e kontakteve 
me të. Familja e saj nuk pranon absolutisht ato çfarë vajzës së tyre i  kanë ndodhur duke  e fajësuar  atë për 
çdo gjë. Familja është  shumë  rezistente duke mos pranuar ta takojnë, ndërkohë që S. gjithë këtë periudhë 
ka dashur të kontaktojë me familjen e saj. Duke synuar rivendosjen e marrëdhënieve dhe ndërgjegjësimin e 
familjes u tentua vajtja për të vizituar familjen e S. duke bashkëpunuar për këtë dhe me Drejtorinë e Policisë 
së qytetit dhe pikërisht inspektorët e zonës ku familja e saj banon. Reagimi i familjes, kryesisht i së ëmës, 
ishte negativ dhe agresiv madje duke sulmuar, reagime këto si kundërpërgjigje për pranimin e ndonjë takimi 
të mundshëm me vajzën e tyre. Ata absolutisht nuk pranojnë të flasin me S.  dhe jo më të pranojnë  që ajo të 
kthehet një ditë në familje.

Ndërmjetësimi me familjet është realizuar kryesisht nëpërmjet thirrjeve telefonike të bëra nga telefoni i qendrës i vënë në 
dispozicion për këtë qëllim. Thirrjet më tepër bëhen nga familjarët në çdo ditë dhe në çdo orë. Kemi konstatuar që numri 
i thirrjeve telefonike në muaj është rreth 62 thirrje, i bie që çdo ditë të kemi të paktën 2 thirrje telefonike me familjarët e 
përfitueseve. Me përjashtime të rralla, 5 rastet kanë komunikim të rregullt me familjarët të cilët njoftohen rreth ecurisë së 
fëmijëve të tyre në zbatimin e planit që ato kanë, problematikave apo të ndonjë shqetësimi tjetër. Bisedat kryesisht bëhen 
thjesht për t’u përshendetur, për të uruar për ditëlindje apo për festa të ndryshme, për të lënë takime, për të kërkuar 
ndonjë dokument që u nevojitet në qendër. Në përgjithësi bisedat shkojnë mirë dhe rastet ndjehen mirë pas tyre por 
kemi raste kur ato për arsye të ndryshme pas telefonateve ndihen të mërzitura, situatë e cila trajtohet me  këshillimet e  
punonjëseve të  rastit. 

Përveç telefonatave këto marrëdhënie janë përmirësuar edhe me takime direkte të bëra në Tiranë apo në qytetet e 
origjinës së vajzave. Takimet realizohen në ndonjë kafene ku së bashku bisedohet për gjëra të ndryshme dhe në polici për 
rastet të cilat kanë probleme sigurie.

Takimet kanë shkuar shumë mirë në përgjithësi dhe shihet qartë që familjarët vënë re ndryshimet pozitive që vajzat e tyre 
kanë bërë gjatë qëndrimit të tyre në Qendrën e Riintegrimit. 

Kryesisht në fundjavë, për raste ditëlindjesh, dhe festash të ndryshme si: Bajram, Pashkë, Krishtlindje dhe për Vitin e Ri, 
rastet që  kanë marrëdhënie të mira me familjet e tyre kanë dëshiruar t’i vizitojnë ato në qytetet përkatëse. Ato kanë 
udhëtuar në qytetet Tiranë, Lezhë, Vlorë, Shkodër, Elbasan. Këto vizita janë bërë 

ASISTENCË LIGJORE

Jurisja e D&E ka bërë vlerësimin ligjor për të gjitha përfitueset e reja të hyra në program gjatë kësaj periudhe. Për ofrimin 
e shërbimit ligjor është bashkëpunuar gjithashtu me Qendrën për Nisma Ligjore Qytetare (QNLQ).

21 përfituese të asistuara në programin e D&E kanë denoncuar shfrytëzuesin nga ku 10 prej tyre janë raste të reja të hyra 
në program gjatë këtij viti. Denoncimet janë bërë pranë Drejtorive të Policive në qytetet ku rastet janë shfrytëzuar apo 

5  Shih rastin më sipër
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pranë vendbanimeve të tyre. Për 9 përfituese të asistuara në program gjatë këtij viti, rastet janë referuar  për tu hetuar  
nga Prokurorinë e Krimeve të Rënda, ndërsa për rastet e tjera rastet  po hetohen nga  prokuroritë e rretheve ku është bërë 
denoncimi.

Dy raste viktima të dhunës në familje kanë marrë Urdhër të Menjëhershëm Mbrojtje referuar si raste urgjence nga Drejtoritë 
e Policisë Burrel dhe Durrës, të cilat më pas janë referuar në qendrat përkatëse që asistojnë rastet e dhunës në familje.

Është mbajtur kontakt i vazhdueshëm me prokurorët pranë Prokurorisë së Krimeve të Rënda, prokurorët pranë Prokurorive 
të Rretheve si dhe specialistët pranë SLKTP të rretheve të ndryshme  për informimin në lidhje me ecurinë  e çështjeve të 
përfitueseve, shoqërimin e tyre pranë këtyre ambienteve kur ka qenë e nevojshme. 

Për përfitueset të cilat kanë denoncuar, është ofruar  informim  për çështje të ndryshme ligjore, të drejtën për kompensim, 
të drejtën e Urdhrit të Mbrojtjes, etj.

D&E ka bashkëpunuar me Drejtorinë e Përgjithshme të Gjendjes Civile dhe Njësinë Bashkiake nr 10 për pajisjen  me 
dokumenta identifikimi të përfitueseve të programit.  5 përfituese kanë aplikuar për kartë identiteti tek njësia bashkiake 
nr 10.

Juristja e qendrës ka organizuar në grup për përfitueset diskutime të temave të ndryshme ligjore si më poshtë:

	Njohja me të drejtat dhe liritë themelore të njeriut
	Dokumentacioni i nevojshëm për regjistrimin e një fëmije të sapolindur dhe personat që kanë të drejtë të deklarojnë 

lindjen e një fëmije
	Barazia gjinore –një e drejtë themelore qytetare
	Njohja me standardet për shërbimet e përkujdesit shoqëror për personat e trafikuar ose në rrezik trafikimi në 

qendrat rezidenciale
	Përgjegjësia prindërore dhe përgjegjësia për veprimet e paligjshme të fëmijëve
	Ligji për masat ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare
	E drejta e dëmshpërblimit për viktimat e trafikimit / proçeset penale dhe civile / dëmi material dhe moral
	Të drejtat dhe përgjegjësitë me karakter pasuror, pronësor dhe proçedurial të fëmijëve 14-18 vjeç
	E drejta e votës

Një prej përfitueseve të programit të akomoduara në Qendrën Riintegruese, e cila ka denoncuar trafikantët të cilët dhe e 
kanë shfrytëzuar është pranuar  në Programin e Mbrojtjes së Dëshmitarëve dhe Bashkëpunëtorëve të Drejtësisë dhe po 
mbështetet nga ky program.

Fillimisht u bashkëpunua me Prokurorinë e Krimeve të Rënda e cila ndiqte dhe çështjen e përfitueses e cila i propozoi më 
pas Drejtorisë së Mbrojtjes së Dëshmitarit futjen e rastit në këtë program.  Ka patur një bashkëpunim të ngushtë mes D&E 
dhe kësaj Drejtorie deri në marrjen e vendimit përfundimtar nga Komisioni duke e cilësuar rastin në gjendje rreziku. 
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AKTIVITETE PËR PËRFITIM TË ARDHURASH

Gjatë kësaj periudhe përfitueset e programit të organizatës kanë kaluar kohën 
e lirë në mënyra të larmishme duke iu ofruar aktivitete argëtuese, edukuese 
si dhe aktivitete për gjenerim të ardhurash. Këto aktivitete kanë shërbyer 
edhe për të rritur aftësitë e tyre për jetën. Ndër aktivitetet e organizuara 
dhe që përfitueset e kanë vlerësuar shumë është angazhimi i tyre në punët e 
dorës përmes së cilës ato kanë mundur tëë rritin sadopak të ardhurat e tyre. 

Gjatë muajit nëntor është bërë e mundur që përfitueset të trajnohen nga 
një instruktore profesioniste në bërjen e këtyre produkteve duke ardhur në 
strehëz dy herë në javë duke punuar dhe mësuar së bashku me përfitueset.

Këto punë dore janë bërë kryesisht nga përfitueset e strehuara në qendër, 
pjesëmarrja e tyre ka qenë shumë e kënaqshme dhe vetë ato e shprehin një 
gjë të tillë. Këto punime janë bërë kryesisht për të marrë pjesë në panairet e 
organizuara në vende të ndyshme me rastin e festave të fundvitit.  

Kështu është marrë pjesë në panairin e Krishtlindjeve që u organizua me datën 4 dhjetor tek Hotel Sheraton ku u bë i 
mundur reklamimi dhe shitja e punëve të dorës.

Në datën 5 dhjetor, me rastin e  “Ditës së Vullnetarizmit” është marrë pjesë me punët e dorës në panairin e organizuar në 
njërin nga ambjentet e Muzeut Historik Kombëtar

Në vazhdën e aktiviteteve të organizuara gjatë muajit dhjetor kemi marrë pjesë edhe në një nga Panairet e organizuara 
brenda Ambasadës Amerikane, duke reklamuar dhe shitur po këto produkte.

Shitjet e këtyre produkteve me raste janë bërë edhe në zyrën e D&E pasi është një kënd i veçantë ku vizitorë të ndryshëm 
kanë blerë nga këto produkte.

Të ardhurat e fituara nga shitjet shkojnë tek përfitueset si një pagesë simbolike për veten e tyre duke i shpenzuar sipas 
dëshirësh apo për të blerë ndonjë dhuratë për familjarët e tyre si dhe për të blerë materiale të ndryshme që nevojiten për 
të vazhduar këtë lloj aktiviteti të pëlqyer prej tyre. 

“D&E bagels”

Gjatë këtij viti,  D&E me mbështetjen e çmuar të  ekspertes së antitrafikimit dhe mikeshës së organizatës Znj. Ruth 
Rosenberg, ndërmori iniciativën e hapjes së biznesit social të bagelsa-ve (simiteve). 

Qëllimi i këtij biznesi social është të asistojë viktimat e trafikimit të trainuara paraprakisht për përgatitjen e këtij lloj 
produkti,  duke hapur vende pune kryesisht për ato përfituese të cilat kanë përfunduar një kurs kuzhine. Ky biznes social 
synon të gjenerojë fonde edhe për organizatën, të cilat do të përdoren për të siguruar në vazhdim shërbime riintegruese 
për viktimat e trafikimit. 

Duke filluar nga Tetori 2011 përfitueset dhe stafi i D&E është angazhuar maksimalisht për ta bërë këtë biznes social të 
funksionojë. Hapi i parë për të arritur këtë ishte marketingu i produktit dhe njohja e tij në treg.  
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Në këtë aspekt D&E Bagels janë paraqitur në një sërë aktivitesh promovuese, si në Ambasadën Amerikane, në ambientet 
e Tirana Internacional School, Prokuroria e Krimeve të Rënda etj. 

Një fletëpalosje u përgatit me ndihmën e Znj. Rosenberg për D&E bagels dhe u shpërnda tek blerësit e mundshëm si në 
version elektronik ashtu edhe në mënyrë direkte.

D&E ka marrë gjithashtu pjesë në një sërë panairesh, ku janë ekspozuar dhe shitur bagels (simitet) e prodhuar nga 
përfitueset.  

Përmendim këtu Panairin e Krishtlindjeve, organizuar në ambientet e Hotel Sheraton, në datë 4 Dhjetor 2011, ku kishte një 
pjesëmarrje të gjerë të  organizatave të tjera jo-fitimprurëse që operojnë në Shqipëri. 

Në datë 5 Dhjetor, D&E mori pjesë tek Panairi që u organizua tek Muzeu Kombëtar, në Ditën Ndërkombëtare të Vullnetarizmit 
dhe në datë 08 Dhjetor,  tek  Panairi që u organizua tek Ambasada Amerikane për të ndihmuar organizatat jofitimprurëse.
Qëllimi dhe synimi ynë është që D&E bagels të zgjerojnë aktivitetin e tij dhe rrisë qëndrueshmërinë e shërbimeve që 
organizata ofron për viktimat e trafikimit. 

NDJEKJA E KURSEVE PROFESIONALE

Gjatë vitit 2011, përfitueset janë mbështetur dhe orientuar për t’u regjistruar dhe për të ndjekur rregullisht kurse të 
ndryshme profesionale. Në çdo rast kjo është kryer bazuar si në planin e tyre individual të ndihmës, por edhe  në  aftësitë 
dhe dëshirat e tyre. 

Një proçedurë e kujdesshme ndiqet për  zgjedhjen e kursit profesional të secilës përfitueseje për të siguruar që vijueshmëria 
e tyre në këto kurse, si edhe mundësia për të marrë një profesion të marketueshëm në treg të jetë sa më e madhe. Kështu 
gjatë këtij viti, 24 përfituese kanë ndjekur kurse të ndryshme profesionale si asistente sociale, parukeri, rrobaqepësi, 
estetikë, bebisiter, kuzhinë, sekretari si dhe kurse të kompjuterit dhe gjuhëve të huaja. Disa prej këtyre përfitueseve kanë 
ndjekur më shumë se një kurs. 
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Gjatë këtij viti, përfitueset kanë shfaqur interes për kurse të tilla si estetikë, duke qënë se tregu i punës ka një kërkesë të 
lartë për këtë lloj profesioni. Interesin për të ndjekur këtë lloj kursi e kanë pasur në mënyë të veçantë përfitueset që kishin 
përfunduar kursin e parukerisë, të cilat kanë shfaqur dëshirën për të qenë sa më të kompletuara profesionalisht. 

Kurset profesionale janë ndjekur kryesisht në Qendrat e Formimit Profesional. Përfitueset e D&E kanë përfituar falas kurse 
të tilla si parukeri, rrobaqepësi, estetikë etj. Megjithatë, organizatës i është dashur të blejë setin e nevojshëm të punës për 
secilën përfituese gjatë periudhës së ndjekjes së kursit. 

Vlen të përmendet këtu edhe bashkëpunimi shumë i mirë që  D&E ka ndërtuar në vite me Qendrat e Formimit Profesional 
dhe stafin që punon atje, të cilët janë treguar mjaft të ndjeshëm ndaj nevojave të viktimave dhe janë munduar t’i ndihmojnë 
në masë të kënaqshme  në përvetësimin e njohurive të reja.

Kurset e gjuhëve të huaja, si edhe kursi i kompjuterit vazhdojnë të preferohen nga përfitueset dhe organizata është 
munduar që gjatë këtij viti pavarësisht kostos financiare që këto kurse kanë, t’ju sigurojë përfitueseve që kanë shfaqur 
interes regjistrimin dhe ndjekjen e tyre sistematike.  Gjatë këtij viti, të gjitha përfitueset e akomoduara në Qendrën e 
Riintegrimit kanë marrë leksione anglishteje nga një vullnetare angleze, e cila për të dytin vit rradhazi është duke ofruar 
këtë lloj mbështetje të vyer për përfitueset e D&E.

Kurse profesionale  / Trajnime profesionale  

Nr Kurse Ofruar Nr i rasteve 

1. Asistente sociale Qendra e formimit profesional  4

2. Parukeri Qendra e formimit profesional  Sallon 
bukurie 

5

3. Rrobaqepësi  Qendra e formimit profesional Tiranë  
Qendra e formimit profesional  Durrës 4

4. Anglisht Qendra e formimit profesional  7

5. Estetikë Qendra e formimit profesional  7 

6. Bebisiter YWCA 4

7. Kompjuter Qendra e formimit profesional  12

8. Kuzhinë Qendra Profesionale  “Alternativa” 3

9. Sekretari Qendra e formimit profesional Fier 1

10. Italisht Qendra e gjuhëve të huaja 1

11. Anglisht Vullnetare 18
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PUNËSIMI

Punësimi është një nga komponentët parësorë të riintegrimit të viktimave të trafikimit, e megjithatë gjetja e vendeve 
të punës për viktimat e trafikimit mbetet shumë e vështirë dhe një sfidë e vazhdueshme për ne, si organizatë ndihme. 
Vështirësia shtohet kur është fjala  për gjetjen e vende të punës të cilat pëfshijnë sigurime shoqërore dhe shëndetësore. 

Gjatë vitit 2011, 21 përfituese janë punësuar në vende pune të tilla: dizajner; operatore në call-center; punonjëse fast 
food-i; rrobaqepësi; ndihmëse parukiere; ndihmëse kuzhiniere; lavanderi; punonjëse në qendër interneti; punonjëse në 
fabrikë çokollatash; fabrikë paketimesh, fabrikë këpucësh etj.

Përveç vështirësve në gjetjen e vendeve të punës, përfitueset e D&E përballen edhe me një sërë vështirësish në mbajtjen 
e tyre. Këto vështirësi janë të lidhura me faktorë individualë të vetë përfitueseve, trauma të lidhura me të kaluarën, 
experiencën e trafikimit  që manifestohen me vështirësi për të mbajtur vendin e punës, për të ndërtuar marrëdhënie të 
shëndetshme me punëdhënësin dhe kolegët, mungesa e durimit etj. Ato janë të lidhura  edhe me faktorë të jashtëm të 
tillë si p.sh me punëdhënës shfrytëzues në disa raste, që i detyrojnë të punojnë me orë të tejzgjatura ndërkohë pagesat 
që ofrojnë janë shumë minimale dhe nuk iu japin mundësinë viktimave të mbulojnë shpenzimet e jetës së përditshme.  
Nuk kanë munguar edhe rastet e punëdhënësve që cilët i kanë nxjerrë përfitueset nga puna pa iu shlyer detyrimet që ata 
kanë ndaj tyre (si rroga mujore). Të gjitha këto probleme janë shumë serioze, dhe kanë  një ndikim të konsiderueshëm në 
proçesin e riintegrimit të viktimave të trafikimit. 

Modele pozitive të punësimit të përfitueseve kanë qenë gjithashtu prezente gjatë këtij viti,  ku përfitueset janë ndjerë mirë 
dhe të kënaqura, gjë që ka ndikuar në mënyrë mjaft pozitive edhe në proçesin e tyre të riintegrimit. 

Dy përfituese kanë vazhduar të punojnë si pjesë e stafit të D&E, njëra si magaziniere dhe tjetra si pastruese. 

D&E vazhdon të ketë kontakte të rregullta me Zyrën Rajonale të Punësimit dhe të gjitha përfitueset e programit janë 
regjistruar pranë kësaj zyre si punëkërkuese të papuna.  D&E është përpjekur të ndërmjetësojë me Zyrën Rajonale të 
Punësimit për gjetjen e vendeve të punës për përfitueset e organizatës, por gjatë këtij viti rezultatet kanë qenë minimale. 

Lehtësuese në këtë drejtim do të ishte rritja e numrit të viktimave të trafikimit të përfshira në programin e nxitjes së 
punësimit, në kuadër të të cilit viktimat kanë mundësi të punojnë duke mësuar edhe një profesion. 

Hapja dhe menaxhimi i bizneseve nga përfitueset e D&E 

Aktualisht 6 përfituese të D&E po menaxhojnë bizneset e tyre. D&E ka vazhduar edhe gjatë këtij viti të monitorojë 
dhe mbështesë përfitueset që kanë hapur bizneset e tyre gjatë vitit 2010 (2 rrobaqepësi, 3 dyqan parukerie). Përtej 
vështirësive të muajve të parë, përfitueset kanë pasur vijueshmëri mjaft të mirë. Njëra nga përfitueset ka ndryshuar për 
arsye personale gjatë kësaj periudhe vendndodhjen e biznesit të saj dhe ndryshimi ka rezultuar mjaft i suksesshëm, me një 
rritje të klientelës dhe të shërbimeve të ofruara. Përfitueset janë monitoruar dhe ndihmuar nga organizata për të kaluar 
vështirësitë e hasura në lidhje me menaxhimin e bizneseve. 

Gjatë këtij viti është mbështetur një përfituese tjetër e D&E për të hapur një studio të vogël grafik –dizajn, kjo duke patur 
parasysh kualifikimet dhe aftësitë reale të përfitueses për të menaxhuar një biznes të tillë. Përfituesja është ndihmuar për 
të përgatitur një plan biznesi ku ideja e saj është kristalizuar dhe është ndihmuar për të vlerësuar në mënyrë reale risitë  
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dhe rreziqet e lidhura me hapjen e biznesit. Përfitueses iu siguruan të gjitha mjetet e nevojshme për të filluar biznesin e 
saj, kryesisht paisje kompjuterike dhe programe të përshtatshme për punën e saj.  Deri tani mund të themi se biznesi ka 
arritur objektivin për të cilin u hap fillimisht, pra fuqizimin ekonomik të përfitueses. 

PËRFSHIRJA E PËRFITUESEVE NË SISTEMIN ARSIMOR DHE NDIHMA PËR VAZHDIMIN E ARSIMIMIT

Mësuesja e D&E bën vlerësimin për nivelin arsimor të secilës prej përfitueseve dhe më pas nis puna për rregjistrimin e tyre 
në shkollat përkatëse dhe ripërfshirjen e tyre në sistemin arsimor. 

Për këtë grumbullohet gjithë dokumentacioni i nevojshëm për regjistrimin e përfitueseve në shkollë, dhe në këtë proçes 
është angazhuar si stafi i D&E, por në disa raste edhe familjarët e vetë përfitueseve. Organizata ka bashkëpunuar ngushtë 
me Drejtorinë Arsimore të Tiranës, Kavajës, Lezhës, Peqinit, Vlorës si edhe me  drejtoritë e shkollave që ofrojnë sistem 
korrespondence apo sistem tre ditor mësimdhënie në qytetin e Tiranës. Dy përfituese iu nënshtruan dhënies së provimeve 
në të gjitha lëndët. Ky kalim u bë duke u bazuar në nenin 13/2 të Dispozitave Normative. 

Niveli arsimor Numri i përfituesve që janë duke ndjekur 
aktualisht nivelet përkatëse arsimore 

9 -vjeçar 4

I  mesëm 11

I lartë  2

Pas regjistrimit në shkollat respektive të gjitha përfitueset janë pajisur me mjetet e nevojshme shkollore dhe librat, si 
edhe janë ndihmuar rregullisht për kryerjen e detyrave dhe përvetësimin e lëndëve të ndryshme.

Krahas përfitueseve që ndjekin shkollën, ndihmohen edhe përfitueset që nuk kanë vazhduar apo filluar shkollën. Me 
këto raste bëhet mësim brenda ambjeteve të Qendrës së Riintegrimit dhe janë ndihmuar të mësojnë, të shkruajnë, të 
lexojnë, të kryejnë veprime të thjeshta matematikore.

Me ndërmjetësimin e mësueses së D&E përfitueset kanë zhvilluar një sërë temash që i aftësojnë në zhvillimin e 
shprehive të nevojshme për jetën e përditshme të tilla si:

	Problema sugjestionuese
	Gjeagjëza problemore
	Menaxhimi i parasë, konvertimi-njohja e monedhës
	Njohja me njësitë e Kohës
	Shopping i improvizuar në kushtet e shtëpisë me anë të lojës Shitësi-Blerësi
	Llogaritja e përqindjes kur ngrihen apo ulen çmime
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AKTIVITETE SOCIAL- KULTURORE  PËR PËRFITUESET

Aktivitete brenda Qendrës së Riintegrimit

•	 Festimi i ditëlindjeve të përfitueseve
Ditëlindjet e përfitueseve janë festuar me dhurata, tortë, qirinj, surpriza, foto, muzikë, shëtitje apo aktivitete të tjera të 
zgjedhura nga vetë përfitueset. 

•	 Mbrëmje muzikore 
Çdo të shtunë vajzat organizojnë mbrëmje muzikore në kuadër të të cilave vajzat argëtohen por edhe mësojnë nga njëra- 
tjetra, p.sh valle nga krahina të ndryshme të Shqipërisë, veshjet karakteristike, etj.

•	 Zhvillimi i temave të ndryshme me karakter social, kulturor, edukativ. 
Zhvillimi i temave bëhet çdo javë nga punonjësja përkatëse. Gjithashtu një pjesë e madhe e diskutimeve janë zhvilluar për 
t’u informuar rreth kurioziteteve të ndryshme botërore, fjalëkryqe, zgjerim njohurish etj. Janë realizuar disa diskutime 
temash me qëllim rritjen e aftësive bashkëpunuese në grup si dhe për të zhvilluar aftësinë krijuese dhe drejtuese. Në 
shumicën e rasteve përfitueset kanë bërë ese dhe kanë drejtuar vetë diskutimin. Gjatë vitit 2011 janë trajtuar diskutime 
temash të ndryshme si: 

	Teknikat e menaxhimit të stresit
	Të njohim veten, adoleshenca
	Respekti ndaj vetes dhe në shoqëri
	Përmirësimi i marrëdhënieve ndërpersonale
	Të drejtat e fëmijëve, konventa e tyre
	Metoda relaksimi si një mënyrë e mirë për të rregulluar aktivitetin e organizmit, për të menaxhuar stresin 

ankthin dhe probleme të tjera shëndetsore
•	 Aktivitetet argëtuese 

Këto aktivitete zhvillohen në formën e lojrave energjike në grup, fitnes, aerobi, ushtrime shpejtësie, etj. Lojrat energjike 
të zhvilluara, kanë pasur si objektiv kryesor bashkëpunimin, njohjen më mirë me njëra – tjetrën,  rritjen e përqendrimit 
dhe  imagjinatës,  vendosjen e  barazisë dhe gjallërisë. Në disa prej lojrave, si një mënyrë për t’u motivuar,  vajzat janë 
vlerësuar me një dhuratë simbolike. Lojra energjike përfshijnë: “Sallata e frutave”, “Sabotuesi”, “A” dhe “B”, “ Vrasësi”, 
“Lëviz nga vendi”,  “Anija”,  “Të njohim njëri – tjetrin”,  “Loja e shpejtësisë( kapja e topit)” etj. Gjithashtu aktivitete të tjera 
argëtuese janë përfshirë: lojra me letra, plotësim fjalëkryqesh, kuriozitete.  

Miniaktrim: aktivitete me karakter social, edukativ.

•	 Festimi i festave
Rëndësi e veçantë i është kushtuar festimit të festave gjatë vitit. Përfitueset me besime të ndryshme fetare kanë festuar 
bashkarisht “Kurban Bajramin”, “Krishtlindjet”, “Pashkët” etj. Gjithashtu janë shpërndarë dhurata të ndryshme për 
përfitueset nga punonjëset me rastin e këtyre festave. Përpos festimit të festave,  përfitueset janë informuar për historinë, 
mënyrën se si janë bërë këto festa ditë të shënuara, si p.sh: “ Shën Valentini”, “ 7 Marsi”, “ 8 Marsi” etj. 
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•	 Vizita në strehëz e përfitueseve të fazës së dytë të programit

Një aktivitet tjetër me rëndësi është vizita e përfitueseve që kanë dalë në fazën e dytë të programit, të cilat kanë biseduar 
me përfitueset brenda strehëzës. 

Raste të cilat më parë kanë qenë të akomoduara në strehëz dhe që kanë dalë në fazën e dytë të programit të D&E, në 
apartament me qera, kanë vizituar strehëzën duke sjellë për përfitueset e akomoduara eksperiencën në jetën e tyre të 
pavarur por pa anashkaluar dhe vështirësitë që ato kanë hasur. 

“Gjatë qëndrimit në strehëz kam mësuar shumë sidomos se si njeriu duhet të përballet me vështirësitë e jetesës 
jashtë strehëzës, i pavarur. Nuk kam ditur të menaxhoja as lekun dhe as kohën time. Tani e kuptoj rëndësinë e 
këtyre fjalëve që për më tepër janë aftësi që duhet të brendësohen tek çdo njeri. Më duhet të punoj fort e të punoj 
mirë për të mbajtur vendin e punës e më duhet të mendoj mirë dhe për t’i shpenzuar lekët e marra nga rroga.“

Këto takime janë parë shumë me interes sidomos nga përfitueset të cilat po përgatiteshin për kalimin e tyre nga strehëza 
në jetesën gjysëm të pavarur, jetesa në apartament me qera.

•	 Mbrëmje letrare 
Mbrëmjet letrare janë zhvilluar në formën e diskutimit të një libri artistik (përmbajtja, personazhet), recitime poezish, 
recitime të krijimeve të vetë vajzave etj. 

Luftoj sot për nesër

I shoh zogjtë të lirë kur fluturojnë,
Aromën e luleve ndjej kur ato lulëzojnë,
Çifte të dashuruarish shikoj kudo që kaloj,
Dhe për jetën time nis e mendoj.
Nis e mendoj për kohën që ka shkuar,
Për të gjitha vështirësitë që në jetë kam kaluar,
E lot në sy më dalin papritur,
Sa shpejt kalon koha e sa shpejt jam rritur.
Sa bukur ia kam kaluar kur isha fëmijë,
Kur luaja me shoqet gjithmonë e gëzuar,
Isha e rrethuar me dashuri,
Kurse tani lotoj për kohën që ka shkuar.
Atëherë çdo gjë ka qenë më e lehtë,
Por sot shumë e vështirë është bërë kjo jetë,
Më kot i derdh lotët, por duhet të luftoj,
Që një jetë më të mirë nesër të ndërtoj.
Duhet të mësoj e të eci përpara,
Të harroj çdo gjë, se s’ka më kthim prapa,
I lutem Zotit që mua të më ndihmojë,
Atë që dikur humba, sërish ta rifitoj.

                                                                            A.S
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Në mbrëmjet letrare janë diskutuar me vajzat jeta dhe veprimtaria e shkrimtareve të ndryshëm shqiptarë, njohja me 
legjendat shqiptare (Legjenda e Kalasë së Shkodrës; Kalaja e Beratit) etj.

•	 Aktivitete nga përfitueset që ndjekin kurse 
Përfitueset që kanë marrë trajnime profesionale në parukeri dhe estetikë, kanë praktikuar njohuritë e marra me përfitueset 
e tjera duke ju ofruar: trajtime floku, manikyr/ pedikyr, trajtime masazhi, etj. 

•	 Ngjyrosje mandala , vizatime
Piktura, Punëdore: përfitueset kanë punuar me vizatime, ngjyrosje me figura të ndryshme.  Ndërtimi i maskave me allçi, si 
dhe përgatitja e kartolinave.

•	 Lojra energjike - Kompasito
Lojrat e Kompasitos janë përdorur për ti  ndihmuar përfitueset për të rritur ndjenjën e të kuptuarit të fëmijëve me aftësi 
të kufizuara, si dhe për të rritur ndjenjën e bashkëpunimit dhe komunikimit brenda grupit. Gjithashtu për të rritur aftësitë 
e tyre në ndarjen e dëshirave nga nevojat.

•	 Workshop
Në workshope vajzat kanë marrë informacione lidhur me tema të ndryshme, probleme lidhur me jetesën në komunitet, 
sjellja në shoqëri si dhe menaxhimi i ndjenjave negative: paragjykimi, diskriminimi, konfliktet etj. Gjithashtu janë organizuar 
edhe workshope kuzhine, ku përfitueset kanë marrë instruksione për gatime të ndryshme  tradicionale.

Aktivitete jashtë ambjenteve të qendrës

Aktivitetet jashtë ambjenteve të Qendrës së Riintegrimit përfshijnë, një sërë aktivitetesh me karakter social, argëtues, 
fetar, rritje aftësish etj.

•	 Vizita në Institucione Fetare
 Vazhdimisht përfitueset  janë shoqëruar në institucione fetare, duke respektuar besimet e tyre përkatëse. 

•	 Shëtitje, dalja për kafe, kinema

•	 Shoqërimi i fëmijëve në këndin e lojrave
Nënat së bashku me fëmijët janë shoqëruar në ambjente me lojra për fëmijë nga punonjëset e tyre.

•	 Vizita në qytete të ndryshme
Gjatë kësaj periudhe përfitueset kanë vizituar vende të ndryshme në qytete të ndryshme si:

	Amfiteatrin e Durrësit

	Kalanë e Petrelës

	Kishën e Laçit

	Kalanë e Shkodrës, etj
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•	 Pazar
Përfitueset janë shoqëruar nga punonjëset e tyre për të bërë pazar. Ato janë njohur me çmimet e dyqaneve, janë 
aftësuar në menaxhimin e të ardhurave. Gjithashtu është zhvilluar me përfitueset brenda në strehëz, pazar në 
kushtet e shtëpisë, si një mënyrë e dobishme për t’i aftësuar me marrëdhënien shitës – blerës.

•	 Vizitë në Panaire 

	 Panairi  në ambientet e Muzeut Kombëtar 
	 Panair në Hotel Sheraton për festat e fundvitit

•	 Vizitë në Galerinë e Arteve, gjatë zhvillimit të ekspozitës me punimet e fëmijëve të qendrës humanitare “Dora 
e ngrohtë”. 

•	 Kinema
Përfitueset që kanë shfaqur interes janë shoqëruar për të ndjekur filma të ndryshëm që shfaqen në kinematë e 
qytetit.

•	 Pishina – argëtim 
Gjatë periudhës së verës përfitueset kanë kaluar pushimet në një pishinë pranë Tiranës për rreth dy javë si dhe 
kanë shkuar disa herë për plazh në Durrës, Shëngjin etj. Ky aktivitet është preferuar shumë nga përfitueset. 



35

MONITORIMI DHE NDJEKJA E RASTEVE 

Gjatë vitit 2011, 37 përfituese dhe  12  fëmijë janë asistuar  në fazën e dytë  dhe tretë të programit të cilat janë monitoruar 
në mënyrë të vazhdueshme. Nga këto 28 raste dhe 10 fëmijë  janë asistuar në apartamente dhe 9 raste dhe 2 fëmijë janë 
asistuar në familje.

Gjatë kësaj periudhe 20 përfituese të fuqizuara kanë kaluar ne fazën e tretë të programit, në jetesën e pavarur.

Ashtu sikur çdo vit, edhe gjatë 2011 D&E ka vazhduar të monitorjë përfitueset që kanë kaluar fazat e programit të 
riintegrimit dhe jetojnë aktualisht në mënyrë të pavarur. Numri total i përfituesve të monitoruara gjatë këtij viti është 50.  

Monitorimi dhe ndjekja e përfitueseve në fazën e  dytë dhe të tretë të programit është  element i rëndësishëm i proçesit 
të ndihmës dhe konsiderohet gjithashtu si një element shumë thelbësor për të siguruar që proçesi i riintegrimit të 
përfitueseve të ecë sa më mirë. 

Proçesi i monitorimit kryhet si nga Koordinatorja e Riintegrimit, ashtu edhe nga menaxherja e rastit, e cila në konsultim 
me përfituesen përgatit edhe raportet përkatëse, bazuar në planin e ndihmës të ndërtuar për çdo përfituese. Ai kryhet 
rregullisht kryesisht me anë të takimeve direkte me përfitueset, si edhe me anë të kontakteve me telefon në mënyrë 
periodike sipas planit të monitorimit.  

Monitorimi shërben gjithashtu për të vlerësuar situatën aktuale të përfitueseve si edhe për t’i ndihmuar në kalimin e 
vështirësive të ndryshme me të cilat përballen gjatë proçesit të tyre të riintegrimit.  

Gjatë këtij viti përfitueset e fazës së dytë dhe tretë janë përfshirë në një seri trainimesh për rritjen e aftësive për jetën, 
ku ndër më të rëndësishmit është konsideruar trainimi mbi shërbimet që ofrohen në komunitet. Me anë të këtij trainimi 
përfitueset patën mundësi që jo vetëm të marrin informacion të plotë për shërbimet që ofrohen në komunitetet ku ato 
jetojnë dhe janë duke u riintegruar, shërbime këto të ofruara si nga institucione shtetërore ose jo shtetërore,  por gjithashtu 
ato janë ndihmuar praktiktisht për të shkuar direkt në këto institucione tek të cilat mund të drejtohen në momente të 
caktuara të jetës për vete apo fëmijët e tyre (për përfitueset që kanë fëmijë).

 Përfshirja e D&E në aktivitete për rritjen e vullnetarizmit në Shqipëri

- Aktivitetet në kuadër të Ditës Ndërkombëtare të Vullnetarizmit 

Edhe këtë vit organizata “Të Ndryshëm dhe të Barabartë”  ka qënë pjesë e aktiviteteve të planifikuara për  5 Dhjetorin, 
ditën e shpallur nga Kombet e Bashkuara në vitin 1985 si Dita Ndërkombëtare e Vullnetarizmit, ditë e cila festohet në 
mënyra të ndryshme në të gjithë botën. Kjo ditë ka si qëllim që të fuqizojë organizatat që punojnë në këtë fushë dhe të 
përmirësojë cilësinë e punës vullnetare, si dhe rritjen e  ndërgjegjësimit mbi vlerën dhe rëndësinë e vullnetarizmit. 
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Ashtu sikurse çdo vit shumë organizata joqeveritare pjesë e shoqërise civile të cilat punojnë me të rinjtë kanë qënë pjesë 
e një sërë takimesh dhe tryeza të rrumbullakëta për planifikimin e aktiviteteve të cilat do implementoheshin në kuadër të 
kësaj dite.

Me rastin e kësaj dite u hap ekspozita dhe panairi i organizatave pjesmarrëse në 5 Dhjetor 2011 me titull “Ne Jemi 
Vullnetarë”. Panairi u mbajt te Muzeu Historik Kombëtar në Tiranë i cili ishte dhe eventi më i madh, më  pas vijuan edhe 
aktivitete të tjera të organizuara nga  Ministria e Turizimit,  Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, UNV, Këshilli Rinor Shqiptar 
etj. Në hapjen e ekspozitës ishin të pranishëm personalitete të larta të vendit si: Ambasadori i Delegacionit të Bashkimit 
Europian, Nën/Kryetari i Bashkisë së Tiranës,  zv.Ministri i Integrimit dhe gjithashtu përfaqësuesja e rrjetit Rinor të Evropës 
Juglindore (SEEYN) 

Në panair të gjitha organizatat pjesëmarrëse promovuan punën dhe vlerat e tyre. Organizata “Të Ndryshëm & Të Barabartë” 
ishte pjesë e saj jo vetëm duke promovuar punën e saj por gjithashtu me mbështetjen e stafit të D&E dhe një përfitueseje 
të programit të saj u bë e mundur ekzpozimi dhe shitja e punëve të dorës të përgatitura nga përfitueset.  

Në kuadër të kësaj dite Ministria e Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve; Vullnetarët e Kombeve të Bashkuara (UNV) dhe 
Programi i Zhvillimit të Kombeve të Bashkuara (UNDP) në Shqipëri kanë zhvilluar një aktivitet për prezantimin e publikimit 
të Raportit mbi “Situatën Botërore të Vullnetarzimit” . Pjesmarrës në këtë event ishte gjithashtu dhe stafi i D&E.

Përveç eventeve të mëdha,  brenda Qendrës së Riintegrimit janë organizuar për përfitueset tema të vazhdueshme duke i 
informuar ato mbi vullnetarizmin si fenomen, vlerat e tij, si dhe përfitimet që ai sjell për individin dhe shoqërinë.

Aktivitetet këtë vit kanë filluar që me datën 1 Dhjetor që është Dita Ndërkombtare e HIV/AIDS, që gjithashtu përfshihej në 
aktivitetet e planifikuara per Ditën e Vullnetarizimit.

- Draft - Ligji i Vullnetarizimit

Gjatë vitit, D&E  dha  kontributin e saj në  draftimin e ligjit të vullnetarizmit të përpiluar nga institucione të ndryshme 
qeveritare në bashkëpunim me disa organizata jofitimprurëse. Ligji  ka  si qëllim promovimin dhe garantimin e vullnetarizmit 
si dhe të punës vullnetare në bazë të Standarteve Ndërkombëtare. 

Projekti 2 “Fuqizimi i nënave të reja, viktima të trafikimit dhe dhunës, për të rritur fëmijë të shëndetshëm”

Donator: Ambasada Amerikane në Tiranë

Periudha: Shtator  2010 – Shkurt 2011 

Ky projekt synonte t’u  ofronte nënave në program njohuritë dhe aftësitë e nevojshme mbi aspektet e zhvillimit të fëmijëve, 
kujdesit dhe shërbimeve për to duke i përgatitur nënat dhe fëmijët për një jetë të sigurtë, të shëndetshme dhe të pavarur.  
Që në fillimet e D&E, përveç asistencës dhe ndihmës direkte të ofruar për vajzat dhe gratë viktimat e trafikimit, çdo vit 
asistohen deri 15 -20 fëmijë të përfitueseve, të grup- moshave të ndryshme.  
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 Aktivitetet e realizuara për zbatimin e këtij projekti janë:

Klasa mëmësie dhe prindërimi
Klasat e mëmësisë dhe prindërimit janë organizuar në bashkëpunim me një psikolog profesionist nga Shërbimi Social 
Bethany. Gjithesej 27 përfituese të D&E kanë ndjekur këto klasa. 

Qëllimi kryesor i këtyre klasave ishte të mbështeste nënat e reja me një paketë të plotë informacioni mbi shtatzaninë dhe 
prindërimin, duke filluar nga periudha e shtatzanisë për të kuptuar më mirë të porsalindurin dhe për të plotësuar më mirë 
nevojat e tij/saj.  

Trainim mbi ndihmën e parë
Shtatë sesione të ndihmës së parë janë realizuar nga një pediatre. Qëllimi kryesor i këtij trajnimi ishte të përgatiste nënat e 
reja sesi të reagojnë në situata emergjente me fëmijët e tyre si temperaturë e lartë, helmimi, djegiet, dhimbjet e stomakut, 
enjtet etj. Ky ishte një trainim i rëndësishëm veçanërisht për nënat që jetojnë jashtë strehëzës me fëmijët e tyre por 
gjithashtu edhe për të përgatitur vajzat që janë në strehëz për të menaxhuar më mirë këto lloj situatash, kur janë vetëm.  
Në total 17 përfituese kanë marrë pjesë në trajnim. 

Informacion mbi shërbimet në komunitet

Objektivat kryesore të këtij aktiviteti ishin të ofronte një informacion të plotë mbi shërbimet e ofruara në komunitet 
bazuar në nevojat ditore të çdo nëne; identifikimi i shërbimeve të ofruara nga institucione të ndryshme; shpërndarja e 
informacionit bazë mbi këto lloj shërbimesh që ofrohen nga secili institucion dhe informacionet e mundshme të kontaktit. 

Janë organizuar 2 Workshope më përfitueset e D&E në të treja fazat e programit të riintegrimit, ku një numër total prej 21 
përfituesesh kanë marrë pjesë në to.

Një hartë e shërbimeve në komunitet është përgatitur dhe shpërndarë për të gjitha nënat që morën pjesë në workshope 
si dhe përfitueset nëna janë shoqëruar në institucione të ndryshme shtetërore ose jo shtetërore për t’u informuar për 
shërbime të ndryshme të cilat ato ofrojnë.  

Vlerësim psikologjik i fëmijëve

D&E ka bashkëpunuar me një psikolog fëmijësh për të realizuar një vlerësim psikologjik mbi aspektet e zhvillimit të të 
gjithë fëmijëve që asistohen bashkë me nënat e tyre në programin e D&E. Seanca individuale këshillimi të psikologut me 
nënat e fëmijëve u mundësuan për të ndihmuar nënat për të kuptuar më mirë nevojat e zhvillimit të fëmijëve të tyre dhe 
për t’i ndihmuar ata të rriten në mënyrë të shëndetshme. Në total 16 fëmijë të përfituesve të grup –moshave të ndryshme 
janë përfshirë në këto vlerësime. 

Ndërkohë me nënat e fëmijëve janë realizuar 2 fokus grupe ku problemet e identifikuara gjatë periudhës së vlerësimit të 
fëmijëve, janë diskutuar dhe trajtuar më tej, për t’i adresuar në formën më të përshtatshme të mundshme. 

Trajnime për stafin e D&E

Në kuadër të këtij projekti janë realizuar një sërë trainimesh për stafin e D&E, të konsideruara të nevojshme për të rritur 
kapacitetin e tyre dhe nivelin e njohurive për t’iu ardhur më mirë në ndihmë përfitueseve të programit.  Trainimet u ndanë 
në dy aspekte:
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1. Trainime mbi çështjet ligjore 

a)   “Të drejat e grave sipas legjislacionit shqiptar – të drejtat e grave si të drejtat e individëve” 
b)   “Proçedurat e adoptimit dhe kujdestarisë”
ç)   “Aspekte ligjore dhe praktike për mbrojten e të drejtave të fëmijëve”

2. Trainim mbi “Aspektet psikologjike dhe sociale të zhvillimit të fëmijëve” 
Në trajnime kanë marrë pjesë 12 antarë të stafit të D&E, ndërkohë mundësi për të ndjekur trajnimet iu është ofruar edhe 
vullnetareve të organizatës. 

TRAINIME DHE PREZANTIME TË OFRUARA NGA D&E

D&E në bashkëpunim me Zyrën e Koordinatorit Kombëtar dhe Zyrën Rajonale të Punësimit Tiranë organizoi për specialistet 
e zyrës së punës trajnimin me temë: “Riintegrimi i sukesshëm i viktimave të trafikimit në shoqërinë shqiptare nëpërmjet 
punësimit”.

Në këtë trainim morën pjesë veçanërisht personeli që punon në kontakt direkt me individët (në regjistrimin si punëkërkues), 
agjentet e punësimit, punonjës të programit të nxitjes së punësimit, dhe gjithashtu u ftuan edhe përfaqësues të bizneseve 
që bashkëpunonin me Zyrën e Punës.

Trajnimi u fokusua mbi nevojat e viktimave të trafikimit për formim profesional dhe punësim, sfidat në punësim dhe si 
mund të bashkëpunohet më mirë, prioritetet e qeverisë në mbrojtjen e viktimave, komunikimi me viktimat e trafikimit dhe 
parimet etike të punës me këtë target -grup  etj.

Trainimi pati një ndikim mjaft pozitiv në rritjen e bashkëpunimit të organizatës me Zyrën   Rajonale të Punësimit, por edhe 
bizneset e ndyshme që punojnë në Tiranë. 
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PREZANTIME TE TJERA TE D&E

Drejtorja Ekzekutive e D&E ka bërë prezantime në aktivitetet e mëposhtme:

- Në trajnimin “Për rritjen e kapacitetit të mediave në raportimin  e trafikut të qenieve njerëzore” për prezantimin e 
punës së KKSAT, shërbimet që ofron KKSAT për VeT etj.  Organizur nga IOM  Tirana, në Kukës, 8 shkurt 2011.

- Në trajnimin  “Për rritjen e kapaciteteve të administratorëve sociale” për prezantimin e punës së KKSAT, shërbimet 
që ofron KKSAT për VeT, nevojat e VeT etj. Organizuar nga IOM  Tirana, më 2 mars 2011.

- Në trajnimin “Aspektet teorike dhe praktike të trafikimit të qenieve njerëzore, dhe praktikat gjyqësore. Aspekte 
teorike dhe praktike, në prespektivën e konventave ndërkombëtare ” për prezantimin e punës së KKSAT, shërbimet 
që ofron KKSAT për VeT, nevojat e VeT etj. Organizuar nga IOM Tirana, 9 mars 2011.

- Në Konferencën “Lufta Kundër trafikimit të Qënieve Njerëzore”, organizuar nga Fondacioni  Gjerman Hanns-Seidel 
mbi “Mbrojtjen dhe riintegrimin e viktimave të trafikimit në Shqipëri”, Moldavi në 1-4 Qershor 2011.

- Në konferencën ndërkombëtare në Poloni, organizuar nga Rrjeti Europian RENATE, mbi riintegrimin e viktimave të 
trafikimit.

- Në seminaret mbi rolin e viktimës në proces penal që u zhvilluan në Shkoder, 5-6 Dhjetor, Pogradec, 8-9 Dhjetor, 
dhe Tiranë, 12-15 Dhjetor 2011; organizatorë OPDAT, Zyra e Marrëdhënieve me Publikun në Ambasadën Amerikane 
dhe Shkolla e Magjistraturës.

PJESËMARRJA E STAFIT NË TRAJNIME

- Trajnimi “Legjislacioni shqiptar dhe të drejtat e grave” organizuar nga D&E dhe ofruar nga një eksperte e  “Qendrës 
për Nisma Ligjore Qytetare”,  26 Janar 2011.

- Trajnimi “Procedurat ligjore në adoptimin dhe kujderstarinë” organizuar nga D&E dhe ofruar  nga një eksperte e 
Komitetit të Helsinkit, 18 shkurt 2011.  

- Trajnimi “Praktikat Ligjore në aspekte të të drejtave të fëmijëve, të drejtën e mbrojtjes” organizuar nga D&E dhe 
ofruar nga një ekspert i organizatës: “Fëmijët Sot”,  25  Shkurt 2011.

- Workshop-i me temë  “Të gjithë  së bashku. Ndarje eksperiencash mes  profesionistësh”, me pjesëmarrjen e 
psikologut PHD.  Jaffe Filip, organizuar nga IOM Tirana, 18 Maj 2011.

- Trajnimi konsultativ “Procedura e aplikimit për grante të BE në kuadër të EIDHR Formulari Aplikimi i plotë”  i 
organizuar nga TASCO, 15 -16 Qershor 2011.

- Trajnimi “Qëndrueshmëria financiare e OJF-ve” ofruar nga dy eksperte në këtë fushë me mbështetjen e IOM, 21-
24 Qershor 2011.

- Trajnimi “Menaxhim konflikti dhe negocim”, organizuar nga Partners Albania, financuar nga IOM Tirana, 6-7-8 
Korrik 2011.

- Seminari “Sigurimi i një ambjenti të favorshëm për organizatat e shoqërisë civile”, organizuar nga programi People 
to People i Komisionit Europian në bashkëpunim me Delegacionin e Bashkimit Europian dhe Zyrën e TASCO në 
Shqipëri, 6-7 Dhjetor 2011.

- Seminari “Asistenca për viktimat / dëshmitarë në sistemin e drejtësisë penale; të drejtat dhe shërbimet për 
viktimat/ dëshmitare”, organizuar nga OPDAT dhe Ambasada Amerikane, 12 -15 Dhjetor 2011.
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5. KOORDINIME ME AKTORË TË TJERË KUNDËR TRAFIKIMIT

SHKEMBIMI I EKSPERIENCAVE MES STAFIT TE QENDRAVE TE KKSAT

KKSAT  ka organizuar  4 takime për shkëmbim eksperiencash mes stafeve të shelterave me mbështetjen e IOM Tirana:

Takimi I – në Elbasan me pjesëmarrjen e Drejtorëve, Menaxhereve të Rasteve  dhe mësueseve, pjesë të stafeve të 
shelterave të koalicionit dhe u diskutua mbi menaxhimin e rasteve të mitur si dhe të fëmijëve të viktimave të trafikimit/
dhunës.

Takimi II- në Tiranë me pjesëmarrjen e Drejtorëve, Menaxherëve të Shelterave, Menaxherëve të Rasteve dhe Mjekëve 
dhe u diskutua për dokumentacionin e dosjeve të rasteve bazuar në  Udhëzuesin e Standarteve me qëllim unifikimin e 
tyre.

Takimi III- në Vlorë me pjesëmarrjen e Drejtorëve, Menaxherëve të Shelterave,  Menaxhereve të Rasteve dhe Psikologëve 
ku u diskutua lidhur me menaxhimin e rasteve të vështira në programet e ndihmës.

Takimi i IV - u organizua në Tiranë, me qëllim përmbledhjen e problematikave të prezantuara në mbledhjet 
paraardhëse dhe përgatitjen e një plani konkret  për adresimin  e këtyre problemeve. 
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Pjesëmarrje të tjera të D& E në mbledhje seminare dhe tryeza të rrumbullakta 

NR. AKTIVITETI DATA ORGANIZATORË

1.

Konferencë Ndërkombëtare “Së bashku 
kundër abuzimit të grave, Parlamenti 
Shqiptar në mbrojtje të të drejtave të 
grave”

11-12 Janar 2011
Parlamenti shqiptar dhe 
Koalicioni kundër trafikimit të 
grave

2. Sesioni informativ  “Programi Komunitar 
Europa  për Qytetarët 2007-2013” 17 Shkurt 2011 Ministria e Turizmit, Kulturës, 

Rinisë dhe Sporteve

3.
Takim për prezantimin e raportit “Qasja në 
drejtësi dhe kompensimi për dëmet ndaj 
personave të trafikuar dhe shfrytëzuar”

3 Mars 2011 OSCE/ODIHR dhe Qendra për 
Nisma  Ligjore Qytetare

4.
Prezantimi  i “Strategjisë Kombetare mbi 
Barazinë Gjinore dhe reduktimin  e dhunës 
me bazë gjinore”

15 Mars 2011
Ministria e Punës, Çështjeve 
Sociale dhe Shanseve të 
Barabarta

5.

Seminari i parë Transnacional i projektit:  
“Rritje e bashkëpunimit transnacional mbi 
rastet e trafikimit në Europën Jug-Lindore 
(TRM-II)”

16 -18 Mars  2011 ICMPD, në  Budapest

6.
Takimi “Integrimi social në nivel lokal, 
mjet parandalimi për shfrytëzimin dhe 
trafikimin”

29 Mars 2011
Ministria e Brendshme, 
Prefektura e Tiranës dhe World 
Vision

7. 
Forumi i Hapur mbi “Vlerësimin e 
Komunitetit mbi Qeverinë” për qarkun e 
Tiranës

13 Prill 2011

Koalicioni për promovimin e 
pjesëmarrjes së gruas, të rinjve 
dhe minoriteteve në politike, 
Aleanca Gjinore për Zhvillim 
dhe Shoqata për integrim të 
zonave rurale

8. Konferencë mbi “Dhunën në Familje, 
shoqërinë civile dhe median” 18 -22 Prill 2011 Ambasada Amerikane dhe 

OPDAT
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9.
Takimi Konsultativ i Delegacionit të 
Komisionit Europian mbi mekanzimat 
mbështetës për shoqërinë civile

13 Maj 2011 TACSO ALBANIA OFFICE

10. Ceremonia e hapjes së Lojrave Olimpike 
Speciale 23 Maj 2011 Vodafone Foundation Albania

11.
Workshopi ” Politikat dhe kthimit dhe 
pritjes në Shqipëri: bashkëpunim midis 
vendeve të destiancionit dhe origjinës”

6-7 Qershor 2011 IOM Tirana

12.
Shfaqja e filmit dokumentar “ANNA” në 
kuadër të Ditës Ndërkombëtare kundër 
punës së fëmijëve

10 Qershor 2011
Akademia Marubi dhe ALO 116 
– Linja Kombëtare për fëmijët 
në Shqipëri

13. Takimi “Të hidhemi në Europë me 
vullnetarizëm Europian” 15 Qershor 2011 Ndërmarrja sociale “Kara 

Bobowski”

14. Mbledhje e Komitetit Shtetëror kundër 
trafikimit 1 Korrik 2011 Ministria e Brendshme

15.
“Lancimi i raporti mbi rastet e sukseshme 
të punësimit dhe mbështjetjes së 
personave me aftësi të kufizuar”

8 Korrik 2011 Fondacioni Vodafone Albania

16.

Tavolinë e rrumbullakët “Për të mbrojtur 
më mirë të drejtat e njeriut kundër 
diskriminimit bazuar në orientimin seksual 
dhe identitetin gjinor”

28 Korrik 2011
Ministria e Punës, Çështjeve 
Sociale dhe Mundësive të 
Barabarta dhe Pro LGBT Albania

17. Takimi i tryezës Teknike të Komitetit 
Rajonal Anti – trafik të qarkut Tiranë 15 Shator 2011 Prefektura e Tiranës

18. Debati publik “Të drejtat dhe liritë e Grave 
në vendin e punës” 28  Shtator 2011

Nismë e një sërë organizatash 
jo qeveritare që kanë për qëllim 
mbrojtjen e të drejtave të grave
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19.

Takimi i Antarëve të Mekanizmit 
Kombëtar të Referimit për “Rishikimin 
e marrëveshjes së bashkëpunimit për 
funksionin e Mekzanizimit Kombëtar të 
Refrimit për Viktimat e trafikimit/ viktimat 
e mundshme të trafikimit të personave”

29 Shtator 2011 Ministria e Brendshme

20.
Konferencë Ndërkombëtare 
“Marrëdhëniet shqiptare – amerikane – 
ndërtimi i të ardhmes”

6 Tetor 2011

Ambasada Amerikane me 
bashkëpunimin e Shkollës 
Amerikane të Biznesit në 
Shqipëri

21.
Takimi i parë i grupit të punës “Për 
përfitimin e shërbimit shëndetësor falas të 
kategorisë së viktimave të trafikimit”

28 Tetor 2011 Ministira e Brendshme dhe 
Ministria e Shëndetësisë

22.
Workshopi  “Drejt një platforme 
Kombëtare Veprimi për pjesëmarrjen e 
grave në vendim-marrje”

20 Tetor 2011
Koalicioni për Nxitjen e 
Pjesmarrjes së Grave dhe të 
Rinjve në Politikë

23.
Konferencë “Freja Forum” (Forumi për 
Aktivitete të Përbashkëta Rajonale e 
Europiane). 

11-13 nëntor 2011

Shoqata për Integrimin e 
Zonave Informale (SHIZI), 
Rrjeti për Fuqizimin e Grave 
në Shqipëri (AW EN) dhe The 
Swedish Union of Tenants

24.
Tryezë diskutimi “Kuadri ligjor për OJF –të, 
zhvillimit e tij dhe sfidat që mbart aplikimi 
I tij”

18 Nëntor 2011 Shoqata Ryder, Partnerët 
Shqipëri

25.
Workshop “ Një manifest rinor për 
rritjen e pjesëmarrjes së të rinjve ne 
vendimmarrje”

24 Nëntor 2011 CRCA

26.

Konferencë “Mbi Zhvillimin 
gjithëpërfshirës të Personave me Aftësi 
të Kufizuara në Shqipëri: Sfidat dhe 
mundësitë drejt promovimit të punësimit”

2 Dhjetor 2011 SHDPAK

27. Ceremonia përmbyllëse të projektit “ 
Barazi në qeverisje” 16 Dhjetor 2011 Qendra e Aleancës Gjinore për 

Zhvillim
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Pasqyra financiare e bilancit   31 Dhjetor 2011 

    
 

  
2011                     

(ne lek)   
2010                      

(ne lek)   
Aktivet      
      
Aktive te trupezuara neto  2,795,376  3,076,849  
Inventari  101,870  141,248  
Te ardhura per tu marre  295,810  321,431  

Arka dhe banka  
 

6,296,514  9,105,446  
 
TOTALI  9,489,570  12,644,974  
       

      
Detyrime dhe asete neto      
      
Grante, fonde projektesh    1,971,788  2,594,235  
      
Detyrime: 
      
LLogari te pagueshme   295,810  321,431  
      
 
      
Diference burimesh te paperdorura  7,221,972  9,729,308  
      
Total   9,489,570  12,644,974  
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1. Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve  1 Janar – 31 Dhjetor  2011 
 

  

31 Dhjetor 
2011                             

(ne lek )   

31 Dhjetor 
2010                              

(ne lek ) 
Te ardhura korente     
Donacione   23,437,738  32,792,339 
Te tjera     112,319 
  23,437,738  32,904,658 
Total      
     
Shpenzime korente 
     
Paga   9,367,596  7,134,565 
Sigurime shoqerore   2,738,850  1,927,799 
Amortizimi vjetor  839,154  1,625,698 
Shpenzime te tjera   13,818,826  14,324,298 
  26,764,426  25,012,360 
Shpenzime financiare ( diference nga kurset e 
kembimit)  19,802  - 

Total Shpenzime  
26,784,228 

  25,012,360 
     

Diference burimesh  

 
-3,346,490 

  7,892,298 
Rimarrje kuote e amortizimit   839,154  1,625,698 

Rritje e aseteve neto  

 
   -2,507,336 

             9,517,996 
     
Teprice Fondi ne fillim te periudhes  9,729,308  211,312 
     
     
Teprice Fondi ne fund te periudhes  7,221,972  9,729,308 

     
 
 


