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PËRFITUESIT E PROGRAMIT 
 

     
Gjatë periudhes Janar - Dhjetor 2013 janë asistuar në programin riintegrues të organizatës 77 përfituese dhe 39 fëmijë të tyre nga të cilat 33 
raste dhe 20 fëmijë kanë hyrë për herë të parë në program gjatë kesaj periudhe, ndërsa rastet e tjera janë të mbartura nga viti i kaluar dhe 
kanë vazhduar të marrin ndihmë sipas planit të riintegrimit.     
   
                      Kategoritë e përfitueseve të asistuara në program 

Kategori 
  

Total i rasteve të 
asistuara në 
program gjatë 
periudhës Janar – 
Dhjetor 2013 

Rastet e mbartura 
nga Dhjetor 2012  

Rastet e reja në 
program gjatë 
periudhës Janar – 
Dhjetor 2013 

Viktima trafikimi 44 28 16 

Viktima të mundshme trafikimi 28 14 14 

Viktima të dhunës dhe abuzimit 5 2 3 

Fëmijë të VeT shoqëruar me 
nënat e tyre 

39 19 20 

Totali 116 63 53 

 
  Përsa i përket gjinisë së rasteve të asisituara në programin e D&E gjatë vitit 2013, 87 % e tyre i përkasin gjinisë femërore dhe 13% gjinisë 
mashkullore.  
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Ndërkohë përsa i përket moshës së rasteve të reja, përqindjen më të konsiderueshme  e zënë grupmoshat 14 -17 vjec dhe 18 – 25 vjec. 
Duke ju referuar të dhënave edhe ato raste të cilat në momentin e referimit në program D&E  kanë qënë maxhorene janë përfshirë në 
trafikim dhe kanë përjetuar eksperienca shfrytëzimi në moshë minorene.  
 
 

 
 
Lloji i shfrytëzimit:1 
 
Duke ju referuar llojeve të shfrytëzimit të rasteve të reja të referuara në programin e D&E gjatë vitit 2013 mund të themi se shfrytëzimi 
seksual vazhdon të zërë përqindjen më të lartë, rreth 62 % e rasteve janë shfrytëzuar për qëllime seksuale, ndërkohë me përqindje pak a 
shumë të njëjtë zë shfrytëzimi për punë të detyruar dhe për lypje, respektivisht 16 % dhe 13 %.  Një lloj tjetër shfrytëzimi janë edhe 
martesat e detyruara. Martesa këto të kryera kryesisht në shtete fqinje me Shqipërinë, si p.sh Mali i Zi, I cili përbën një nga destinancionet 

                                                 
1
 Disa raste jane shfrytëzuar për më shumë se një qëllim 
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kryesore ku vajzat shqiptare përfshihen në martesa fiktive, ku edhe pse ju është premtuar martesë, realisht nuk ju jepen në asnjë rast 
atributet e bashkëshortes dhe përtej kësaj keqtrajtohen, detyohen të bëjnë punë të ndryshme, ju mohohet ushqimi apo edhe të drejtat të 
tjera themelore të njeriut.  
 

 
 
 
 
 
Referimet e rasteve sipas muajve 
32 raste dhe 20 fëmijë kanë hyrë në program gjatë kësaj periudhe.   

Muaji Nr i rasteve të referuara Nr i fëmijëve 

Janar 2 1 

Shkurt 1 - 

Mars 4 2 

Prill 4 1 

Maj           - -  

Qershor 1 3 

Korrik 2 1 

Gusht           2          - 
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Shtator 4 3 

Tetor 5 2 

Nëntor  2 2 

Dhjetor 6 5 

   

Total 33 20 

 
 
Burimi i referimit për rastet e reja të asistuara gjatë Janar –Dhjetor 2013:  

Burimet e referimeve  Nr. I rasteve 

Prokuroria e Krimeve të Rënda 3 

Drejtoria e Përgjithshme e Policisë 4 

Drejtoria e Policisë, Tiranë 2 

Drejtoria e Policisë, Korcë 1 

Drejtoria e Policisë, Berat 1 

Drejtoria e Policisë, Durrës 1 

Drejtoria e Policisë, Peshkopi 1 

Komisariati i Policisë Nr.2 1 

Komisariati i Policisë Nr.4 1 

Shërbimi Social Shtetëror 1 

QKPVT 3 

Shoqata “Tjetër Vizion”, Elbasan 2 

Qendra “Vatra”, Vlorë 1 

Forumi i Gruas, Elbasan 1 

Qendra Kombëtare për gratë e dhunuara   1 

ARSIS 2 

Terre des Hommes 1 

IOM Tirana 1 

Mobile Unit, Tiranë 3 

“Frauenberatungstelle düsseldorf e.V”, Fachstelle für Opfer von Frauenhandel, 
Düsseldorf, Gjermani / Komisariati i Policisë, Rinas 

1 



 7 

Befrenders, Londër, Angli / Komisariati i Policisë, Rinas 1 

TOTAL 32 

 
Bazuar në Procedurat Standarte të Veprimit për Identifikimin dhe Referimin e Viktimave të Trafikimit apo Viktimave të Mundshme të 
Trafikimit 6 prej rasteve të referuara kanë  bërë intervistën formale nga punonjësi i policisë dhe specialisti i ZRSHSSH. 3 rastet e referuara 
nga QKPVT dhe qendra “Vatra” për vazhdimin e procesit të riintegrimit nga programi i D&E kanë bërë intervistë formale në momentin e 
referimit pranë këtyre qendrave. 7 rastet e referuara nga Prokuroria e Krimeve të Rënda dhe Drejtoria e Përgjithshme e Policisë kanë marrë 
direkt statusin viktima trafikimi nga Prokurorët të cilët i kanë referuar pranë D&E për marrjen e shërbimeve dhe që vazhdojnë të ndjekin 
çështjet e tyre penale. 
Një  prej rasteve viktimë trafikimi është e huaj dhe është shfrytëzuar në Shqipëri për punë të detyruar.  
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SHTYLLAT KRYESORE TË PUNËS SË D&E GJATË 
VITIT 2013 

 
 

- ASISTENCË DIREKTE PËR VAJZAT DHE GRATË VIKTIMA TË TRAFIKIMIT  
 
Gjatë vitit 2013 D&E ka vazhduar të ofrojë asistencë riintegruese për viktimat e trafikimit në tre faza:  
Faza #1: Ndërhyrja në situatë krize dhe Akomodimi  
Faza #2: Faza tranzit e cila përfshin jetesën gjysëm të pavarur  
Faza #3:  Riintegrimi dhe përfshirja sociale  
 
Një paketë e plotë e shërbimesh riintegruese është ofruar për përfituesit e programit të riintegrimit të D&E: Strehim, siguri dhe 
plan riintegrimi; Asistencë e menjëhershme mjekësore; Negocim/ndërmjetësim me familjen; Vlerësime dhe këshillime psikologjike; 
Mbështetje dhe asistence ligjore; Asistencë për rregjistrim / vazhdimësinë e sistemit shkollor; Trajnime profesionale; Aktivitete sociale; 
Këshillim dhe ndihmë për  punësim; Mbështetje financiare për strehim; Informacion mbi shërbimet që ekzistojnë në komunitet si dhe 
kontaktet e nevojshme/ harta e shërbimeve; Programe pune që krijojnë të ardhura; Asistencë dhe mbështetje për fëmijët e viktimave të 
trafikimit; Monitorim dhe ndjekja e mëpasshme e përfitueseve te programit.  
Përveç asistencës direkte me përfitueset, D&E ka punuar e mbështetur dhe familjen e viktimës- p.sh fëmijët e përfitueses, asistencë për 
prindin e një minoreni që të gjejë punë, këshillim familjar, etj.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 33 sesione terapi arti (90 minuta secila) të 
fokusuara në: rritja e vetë-vlerësimit 
nëpërmjet kreativitetit; njohja e cilësive të 
mohuara të vetes; zhvillimi i fantazisë; 
vetdijshmëria e emocioneve; dëshirave dhe 
shprehja e nevojave afektive etj. 

 
- 22 përfituese kanë marrë pjesë dhe kanë 

përfituar nga  sesionet e art terapisë. 

 

Shërbime  psikologjike e sociale  
Gjatë periudhës Janar - Dhjetor 2013, janë realizuar në total 2286 
seanca këshillimi nga punonjëset sociale, psikologu, kordinatori i 
qendrës dhe menaxheri i strehëzës.  
Janë realizuar këshillime individuale dhe në grup për të gjitha 
përfitueset e programit.  

 

 
Asistencë për fëmijët e përfitueseve 
Në programin e D&E janë asistuar 39 fëmijë  të 
shoqëruar me nënat e tyre nga ku 9 fëmijë janë 
ndihmuar në Qendrën e Riintegrimit dhe 30 janë 
asistuar bashkë me nënat në fazën e dytë të 
programit. 
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 Dhoma e Terapisë së Artit – Qendra e Edukimit D&E  

Teknikat e përdorura në sesionet e grupit të art 
terapisë janë: xhepat pozitiv; teknika e shkarravitjes; 
vizatim i lirë; vizatim i përfunduar; tre dëshirat; 
vetëkoncepti; vetëportreti; vizatimi në errësirë; piktura në 
grup; gjurmët e printuara; vizatimi i një ëndrre; jeta ime 
kolazh; kartolina për dikë special; kalendari aventurë; 
maska; vizatimi mandala; piktura me kafshë; ura e 
vizatimit; dekori I ndryshimit; superhero; bota ime kolazh; 
shtëpia, pema, njeriu,  etj. 

Asistencë shëndetësore - Stafi mjekësor i D&E  ka 
adresuar dhe trajtuar nevojat mjekësore të 
përfitueseve të programit. Këto lloje shërbimesh 
janë ofruar kryesisht  për përfitueset që janë të 
akomoduara në qendrën e riintegrimit por edhe 
për ato të cilat janë në fazën e dytë të programit.  

 

Asistencë ligjore 
D&E  ka bashkëpunuar me Qendrën për Nisma 
Ligjore Qytetare për kryerjen e vlerësimeve ligjore 
për 32 rastet e reja të hyra në program.  Rastet 
janë informuar gjithashtu rreth të drejtave të tyre 
dhe ndihmen ligjore që ofrohet për to në 
vazhdim.    
 
15 raste të reja të referuara tek D&E kanë 
denoncuar trafikantët dhe cështje e tyre gjyqësore 
janë ndjekur nga Prokuroria e Krimeve të Rënda. 

Trajnime për punësim, kurse profesionale 
 26 përfitues kanë ndjekur kurse të ndryshme profesionale si 
parukeri, estetikë, kuzhinë, recepsionist, rrobaqepsi, 
sekretari, etj si dhe kurse të kompjuterit dhe 
gjuhëve të huaja Anglisht e Italisht. 
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Ndihmë financiare dhe afatgjatë  

- 61 raste dhe 32 fëmijë janë asistuar me shërbime komunitare në fazën e 
dytë dhe të tretë të programit të riintegrimit gjatë kësaj periudhe.  

- Nga këto, 28 raste dhe 21 fëmijë janë ndihmuar në apartamente, 31 
raste dhe 11 fëmijë janë të mbështetur në familjet e tyre, 1 përfituese në 
familje kujdestare dhe 1 përfitues është asistuar në vend tjetër alternativ. 

- D&E ka mbështetur përfituesit financiarisht me mbulimin e qerasë së 
apartamenteve në fazën e dytë të programit të riintegrimit të 
konsideruar si shumë të rëndësishëm në procesin e fuqizimit të 
përfituesve dhe në drejtim të riintegrimit të suksesshëm në shoqërinë 
shqiptare. 

 

Në Janar 2013  një përfituese shumë e talentuar në stilim  është mbështetur nga D&E për të filluar një kurs profesional në 
stilim pranë një instituti mode shumë të njohur.  Dhe pas përfundimit të kursit ajo u mbështet për të hapur atelienë e saj.                         
D. M “Jam shumë e kënaqur, më në fund ëndrra ime u bë realitet.”  

 

20 përfitues të programit të D&E janë bërë pjesë e 
“Ciklit të Këshillimit për Punësim”. Qëllimi i 
këtij aktiviteti është të rrisë  kapacitetet e tyre 
profesionale dhe individuale, duke synuar një 
punësim të sukseshëm në tregun e punës. 

 

Gjatë vitit 2013 - 19 përfitues të D&E kanë 
ndjekur shkollën,  në nivele të ndryshme të 
sistemit arsimor.  
Ndërkohë gjashtë  përfitues janë ripërfshirë  në 
sistemin arsimor për herë të parë këtë vit shkollor. 

Informacion mbi shërbimet në komunitet 
- Menaxherët e rasteve të D&E sigurojnë 

mbështetje të vazhdueshme për rastet që 
ndihmohen në fazën e dytë dhe fazën e 
tretë të riintegrimit, duke ju ofruar 
informacionin e nevojshëm për shërbimet 
ekzistente që ofrohen në komunitet. 

- Një hartë e shërbimeve në komunitet është 
përgatitur dhe u është shpërndarë 
përfitueseve, edhe pse ato shoqërohen nga 
menaxherët e tyre për të njohur vendet dhe 
adresat e këtyre shërbimeve. 

- Përfitueset informohen për të drejtën e 
përfitimit të asistencës ekonomike si VoT, 
dhe mbështeten për të plotësuar 
dokumentat e nevojshme. 
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ASISTENCË DIREKTE PËR MESHKUJ VIKTIMA TË TRAFIKIMIT 

 
 
D&E vazhdon të asistojë në programin e saj meshkuj viktima trafikimi. Gjatë periudhës raportuese D&E ka asistuar 10 meshkuj viktima të 
trafikimit. Në bashkëpunim me menaxherin e rasteve të D&E, një plan riintegrimi është ndërtuar për çdo rast dhe ata janë  mbështetur për 
të arritur objektivat e vendosura. 
Të gjithë meshkujt përfitues të programit të riintegrimit D&E u është ofruar këshillim psiko-social, ndihmë ligjore, ndihmë mjekësore, 
mbështetje për të gjetur punë, mbështetje financiare për pagesën e banesës me qira; trajnimin për të rritur aftësitë për jetën; informacione 
dhe shërbime ndërmjetësuese të ofruara në komunitet, monitorim dhe vazhdimësi, etj. 
 
 
 
 
 
 

Monitorimi dhe ndjekja e rasteve 

Përfitueset e fazës së dytë e të tretë të programit të D&E janë 
mbështetur me të gjitha shërbimet ne komunite te përmendura më lart 
bazuar në nevojat e tyre. 
Monitorimi i përfituesve vazhdon të kryhet me anë të takimeve direkte, 
ashtu edhe me anë të kontakteve të rregullta me telefon. 
Sesione të rregullta këshillimi janë ofruar nga psikologia e D&E për 
përfituesit në program, të cilët janë aktualisht në fazën e dytë të 
riintegrimit. Kontakte të rregullta përfituesit e fazës së dytë të programit 
të riintegrimit kanë edhe me menaxherët e rasteve. Gjatë kësaj periudhe 
stafi ka monitoruar dhe ka bërë takime direkte me përfitueset të cilat 
jetojnë në qytetet e tyre të origjinës si Durrësi, Berati, Kavaja, Lezha, 
dhe Shkodra. 
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RRITJA E PËRPJEKJEVE PËR IDENTIFIKIMIN E VeT 

 

Në Qershor të këtij viti, D&E është fokusuar më shumë për identifikimin e viktimave të mundshme të trafikimit përmes organizimit të 
punës në terren. Lidhur me këtë D&E në bashkëpunim me IOM kanë ndërtuar një Njësi Lëvizëse (Mobile Unit) e përbërë nga dy persona 
të cilët kanë punuar në mënyrë aktive në këtë fushë, në komunitet dhe kanë kontaktuar drejtpërdrejt me persona në rrezik trafikimi dhe 
shfrytëzimi. 

Nga përvojat e mëparshme me identifikimin e viktimave të trafikimit, është vënë se shumica e rasteve vijnë nga familje ku ushtrohet dhunë 
dhe familjet e varfra. Duke pasur parasysh se anëtarët e këtyre familjeve janë më të rrezikuar për tu shfrytëzuar e trafikuar, ekipi i Njësisë 
Lëvizëse ka punuar në zonat informale të Tiranës, ku janë përqendruar pjesa më e madhe e familjeve të varfëra. Si rezultat i varfërisë 
ekstreme dhe kushtet e vështira të jetesës këto familje janë shpesh subjekt i dhunës në familje dhe trafikimit. 

Ekipi i Njësisë Lëvizëse ka kontaktuar drejtpërdrejt me këto familje, ka ndërmjetësuar me shërbime të ndryshme dhe ka vlerësuar 
nëpërmjet treguesëve të mundshëm rastet në rrezik trafikimi dhe shfrytëzimi.  

Kështu, gjatë kësaj periudhe Njësia Lëvizëse: 

-  ka kontaktuar drejtperdrejtë me 342 persona të cilët vijnë nga familje apo grupe vulnerabël;  
- 38 prej tyre janë mbështetur për të marrë shërbime të ndryshme si rregjistrim tek Zyrat e Punës, ndërmjetësim me organizatat që 
ofrojnë shërbime komunitare me të cilat ne bashkëpunojmë, informacion në lidhje me shërbimet mjekësore dhe të asistencës sociale;  
- 13 raste janë identifikuar si viktima të mundshme trafikimi dhe janë referuar tek Autoriteti Përgjegjës;  
- 3 prej rasteve të identifikuara janë referuar dhe po asistohen nga organizata “Të Ndryshëm & Të Barabartë” për të marrë shërbimet e 
nevojshme për riintegrimin e tyre në shoqëri; 
- Për 3 prej rasteve në të cilat është parë e pamundur të përfshihet Njësia Lëvizëse, për shkak të rrezikshmërisë është kërkuar ndihma e 
policisë, e cila është në proces hetimi në lidhje me rastet.   
 
Aktivitete të tjera që Njësia Lëvizëse ka ndërrmarë janë organizimi i fokus grupeve me pjesëtarët e këtyre komuniteteve në nevojë duke 
diskutuar tema lidhur me trafikimin dhe shfrytëzimin e personave, me qëllim të rritjes së ndërgjegjësimit dhe për të identifikuar viktimat e 
mundshme të trafikimit. Nëpërmjet organizimit të fokus-grupeve në komunitet janë kontaktuar 513 persona. 31 persona janë ndërmjetësuar 
për të marrë shërbimet e nevojshme në komunitet. 
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Njësia Lëvizëse po bashkëpunon me 12 organizata dhe institucione përgjatë punës së saj në terren dhe ka organizuar 6 trajnime stafi me 
këto institucione për ngritje kapacitetesh në lidhje me identifikimin dhe referimin e viktimave/ viktimave të mundshme të trafikimit. Një 
Memorandum Mirëkuptimi është nënshkruar me Drejtorinë e Policisë gjatë muajit nëntor, për dhënien e informacioneve reciproke, 
ndjekjen e rasteve të dyshuara si viktima të mundshme trafikimi dhe dhënien e informacionit për shfrytëzuesit apo vendet e shfrytëzimit.  

 

RRITJA E PËRPJEKJEVE PËR FUQIZIMIN EKONOMIK TË VIKTIMAVE 
TË TRAFIKIMIT 

 
 
Këshillim dhe mbështetje për punësimin e përfitueseve 
D&E ka mbështetur përfitueset e programit në përpjekjet e tyre për të hyrë në tregun formal të punës. Gjatë periudhës së raportimit 25 
përfitues janë përfshirë në marrëdhënie pune duke punuar kryesisht si ndihmës kuzhiniere, punëtore fastfood-i, sanitare, ndihmëse 
parukiere në sallon parukerie, pjatalarëse në restorante, rrobaqepëse, asitente avokate, punëtor mobilerie; punëtor në Auto-Servis; etj. Gjatë 
kësaj periudhe 4 përfituese janë punësuar me kohë të plotë pranë biznesit social te D&E dhe 1 përfituese me kohë të pjesëshme. Stafi i 
D&E vazhdon të orientojë përfituesit të zgjedhin profesione të kërkuara në tregun e punës, duke u përshtatur natyrisht në çdo rast me 
aftësitë e tyre personale. 
 
Një grup prej 10 përfituesish kanë marrë pjesë dy herë në javë në programin e trajnimit "Këshillim për punësim". Qëllimi i këtij cikli 
trajnues është që të ndihmojë përfituesit për të rritur aftësitë e tyre në gjetjen dhe mbajtjen e një pune. Përmes këtij programi përfitueseve u 
është ofruar mbështetje financiare për ndjekjen e kurseve profesionale, trajnime në punë dhe programe internship-i pranë kompanive 
private, mundësi për të hapur mikro-biznese. Me mbarimin e këtij cikli përfitueset janë punësuar në vende të ndryshme pune bazuar në 
aftësitë e tyre dhe në profesionin e marrë.  
Në muajin Dhjetor 2013 është krijuar grupi i dytë i përfitueseve me 10 pjesëmarrës të tjerë për të ndjekur këtë cikël këshillimi shumë i 
rëndësishëm dhe një mundësi e mirë për përfituesit së pari për të njohur veten e tyre, aftësitë dhe pastaj për tu orientuar në tregun e punës.  
Këshillime të vazhdueshme janë ofruar për përfitueset e programit duke u fokusuar në: si të përgatisin një CV; si të kenë një komunikim 
efektiv me punëdhënësin edhe me kolegët; cfarë duhet të kenë parasysh në një intervistë pune; etj. Diskutimet në grup të organizuara me 
përfituesit të cilët janë në hapat e parë të procesit të punësimit kanë qenë mjaft të suksesshme në këtë aspekt. 
 
D&E vazhdon të ketë kontakte të rregullta me Zyrën Rajonale të Punësimit dhe të gjithë përfituesit që janë tashmë gati për të punuar janë 
regjistruar pranë këtij institucioni si punëkërkues. 
 



 14 

Mbështetja e përfitueseve për hapjen e bizneseve të vogla  
Gjatë kësaj periudhe 12 përfitues të D&E kanë vazhduar të menaxhojnë bizneset e tyre. Në fund të muajit Qershor D&E ka mbështetur 
një përfituese për të hapur Atelinë e saj. Përfituesja u mbështet nga D&E për të ndjekur kursin e stilimit per  gjashtë muaj pranë një instituti 
privat Mode. Duke vlerësuar aftësitë e saj dhe talentin e saj në fushën e modës, hapja e biznesit u  konsiderua zgjidhja më e mirë për 
përfituesen. 
 
Përfituesit janë monitoruar rregullisht dhe mbështetje teknike është siguruar për ta sipas nevojave të tyre. Një nga përfituesit, e cila është 
mbështetur për të hapur një dyqan të vogël byrektore, ka vendosur të mbyllë dyqanin dhe filloi të punojë në një tjetër vënd pune. Që 
atëherë biznesi i saj iu kalua një tjetër përfitueseje. Ajo u mbështet nga D&E për të blerë lëndën e parë dhe për të paguar qiranë e dyqanit 
për dy muajt e parë.  
Bizneset e tjera që janë  hapur gjatë vitit 2012 kanë shkuar mirë deri më tani, përveç vështirësive të lidhura me kriza të përgjithshme 
financiare. 
 
 
Pilotimi i programit të internship me kompanitë e biznesit 
D&E ka zbatuar gjatë këtij viti një program internship (trainim në vendin e punës) dhe në kuadër të tij katër përfitues janë punësuar në 
katër kompani private në Tiranë.  
Janë identifikuar dhe janë përfshirë në këtë program kompani serioze dhe me një reputacion të mirë në tregun e punës. Një nga përfitueset 
e cila ka mbaruar Universitetin Juridik është punësuar si asistente ligjore në një Zyrë Avokatie të mirënjohur; një tjetër përfituese e cila ka 
mbaruar kursin e kuzhinës është punësuar në një restorant; një tjetër përfitues është punësuar në një Servis Makinash dhe një tjetër në një 
Mobileri. 

 
Në kuadër të këtij programi janë firmosur marrveshje bashkëpunimi midis D&E dhe katër kompanive të biznesit.  
Stafi përkatës i D&E ka monitoruar direkt përfituesit, duke i ndihmuar të kapërcejnë vështirësit me të cilat përballen në vendin e punës.  
 
Punësimi i përfitueseve pranë organizatës së D&E   
Dy përfituese kanë vazhduar të punojnë pranë organizatës “Të Ndryshëm & Të Barabartë”, njëra në pozicionin e magazinieres dhe tjera në 
pozicionin e sanitares. 
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AVANCIMI I BASHKËPUNIMIT ME OFRUESIT E SHËRBIMIT DHE ME 

INSTITUCIONET SHTETËRORE LOKALE 
 

 
Në mënyrë që të sigurojë një paketë të plotë shërbimesh riintegruese, D&E vazhdon të bashkëpunojnë me aktorë të ndryshëm shtetërorë 
dhe jo shtetërorë dhe ofrues të tjerë të shërbimeve në komunitet. 
 
Kështu D&E ka bashkëpunuar me Zyrën e Komisionerit kundër Diskriminimit, duke punuar ngushtë lidhur me të drejtat e viktimave 
të trafikimit në Shqipëri; bashkëpunim me SHKBSH dhe Krahët e Shqiponjës për identifikimin e vendeve të përshtatshme alternative 
për minorënët, viktima të trafikimit të cilat kanë humbur përkujdesjen e prindërve; Ndihmë për Jetën për referimin dhe mbështetjen e 
rasteve viktima trafikimi me probleme të shëndetit mendor; Zyrat Rajonale të Punësimit të Tiranës, Durrësit, Beratit dhe Lezhës.  
 
 
Në kuadër të punës së Njësisë Lëvizëse, janë hartuar 11 marrveshje midis D&E dhe organizatave jo fitimprurëse e institucione shtetërore 
si: Njësia Bashkiake nr.9; Njësia Bashkiake nr.4; SHKEJ; FBSH; Mision i Mundur; ARSIS; NCCS (Qendra Kombëtare për 
shërbimet komunitare); Fondacioni SOS; Bashkia e Kamzës; Qëndra komunitare Pritëse për Viktimat e Dhunës; Drejtoria e 
Policisë Tiranë. Qëllimi i këtij bashkëpunimi është jo vetëm identifikimi dhe referimi i viktimave të mundshme apo viktimave të trafikimit 
por edhe ofrimi i shërbimeve për grupe në nevojë.   
 
 

AKTIVITETE NDËRGJEGJËSUESE PËR RESPEKTIMIN E TË 
DREJTAVE TË VIKTIMAVE TË TRAFIKIMIT NË SHQIPËRI 

 
1.  “Respektimi i të  drejtave të viktimave të trafikimit në Shqipëri -Ti japim fund stigmës” 

Aktivitetet ndërgjegjësuese të ndërmarra nga D&E gjatë vitit 2013 në kuadër të këtij projekti kanë synuar rritjen e respektimit të të drejtave 
të viktimave  të trafikimit në shoqërinë shqiptare, duke synuar të luftojë stigmatizimin me të cilin viktimat e trafikimit përballën gjatë 
procesit të tyre të riintegrimin në shoqërinë shqiptare. Si mjet ndërgjegjësimi është përdorur fotonevela e prodhuar nje vit më parë nga 
D&E.  
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Në këtë kuadër janë realizuar workshope me nxënësit e shkollave të mesme, forume me komunitetin, workshope me punësdhënësit në 
qytete si: Tiranë, Durrës, Berat, Lezhë. Kështu, janë organizuar: 

 16 workshop-e me nxënësit e shkollave të mesme - 608 pjesëmarrës;                         

 9 forume me komunitetin - 226 pjesëmarrës;  

 2 workshop-e me punëdhënësit - 70 pjesëmarrës 

 Workshop kombëtar me aktorët kryesorë anti –trafik në Shqipëri – 35 pjesëmarrës  

 

 
3
 

 
 
 
 
 

                                                 
3 Forum me komunitetin në qytetin e Beratit 

Në kuadër të projektit janë organizuar edhe dy workshope me 
studentët e Fakultetit të Shkencave Sociale dhe Fakultetit Juridik/ 

Universiteti i Tiranës. Workshopet u organizuan në bashkëpunim 
të ngushtë më Ministrinë e Brendshme/ Zyra e Koordinatorit  



 17 

 
Workshopi i parë u organizua në 4 Prill 2013, një total prej 84 
studentësh të Fakultetit të Juridikut morrën pjesë në të.   
 
Workshopi i dytë u organizua 2 Dhjetor 2013, një total prej 179 
studentësh të Fakultetit të Shkencave Social ishin pjesëmarrës.   
 
Të dyja workshopet u konsideruan të rëndësishme duke menduar 
për rëndësinëqë këta profesionistë të ardhshëm kanë në 
mbrojtjen dhe asistencën që duhet ofruar për target –grupin e 
viktimave të trafikimit.   
 
Aktivitetet e projektit u realizuan në mënyrë të sukseshme falë 
bashkëpunimit të frytshëm me partnerët e projektit, të tillë si:   
Ministria e Brendshme/ Zyra e Koordinatorit Kombëtar 
Anti –trafik, Ministria e Arsimit dhe Shkencës, Zyra e 
Komisioneres për Mbrojtjen nga Diskriminimi si edhe 
Shërbimi Kombëtar i Punësimit.  
 

4

                                                 
4 Foto nga workshopi ndërgjegjësues me studentët e Fakultetit të Shkencave 

Sociale/ Universiteti I Tiranës 
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2. "Krijimi i një modeli KRAT – në nivel Komune për parandalimin e trafikimit të Personave"  

Qëllimi kryesor i këtij projekti ishte krijimi i një modeli KRAT për punën e parandalimit në nivel komune dhe krijimin e Njësive të 
Mbrojtjes së fëmijëve në komunat, bashkitë dhe njësitë bashkiake të Qarkut Tiranë. Në këtë kuadër janë zhvilluar: 

 14 takime me 336 pjesëmarrës nga Njësitë Bashkiake të Qarkut Tiranë;  

 8 takime me Njësitë Bashkiake;  

 5 takime me Komunat;  
 
 

Takimi i fundit u organizua me pjesëmarrjen e përfaqësuesve nga të gjitha 
Njësitë Bashkiake të rrethit të Tiranës, OJQ-të që punojnë në fushën e 
mbrojtjes së fëmijëve, përfaqësues të KRAT Tiranës, organizatave 
ndërkombëtare, etj. 
Janë prodhuar dhe shpërndarë gjatë takimeve 500 postera me logon "Mbrojtja 
e fëmijëve dhe parandalimi i trafikimit të qenieve njerëzore është detyrë për të 
gjithë".  
 
Për organizimin e këtyre aktiviteteve D&E ka bashkëpunuar me Zyrën e 
Koordinatorit Kombëtar Anti –trafik, Prefekturën e Tiranës, Agjensinë 
Kombëtare për të Drejtat e Fëmijëve dhe ARSIS. 

 

 

 

 

 

 
5
 

                                                 
5 Foto nga një aktivitet i zhvilluar me Njësinë Bashkiake Nr. 5/ zhvilluar në ambjentet e Prefekturës Tiranë 
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6 
 

 
 
 

AKTIVITETE PËR TË PARANDALUAR TRAFIKIMIN DHE PROMOVUAR 
MIGRACIONIN E SIGURT 

 
Aktivitete për të parandaluar trafikimin janë organizuar në kuadër të projektit: “Vulnerabiliteti ndaj trafikimit dhe faktorët e riskut: 
Parandalimi i trafikimit dhe mbështetja e migracionit të sigurt në komunitetet e Shqipërisë, Bosnjës, Kosovës, Maqedonisë dhe Serbisë”  
ku D&E ka bashkëpunuar me institutet FAFO dhe NEXUS. 
  
Objektivi kryesor i këtyre aktiviteteve është puna për parandalimin e trafikimit dhe shfrytëzimit të  migrantëve duke eksploruar strategjitë 
alternative për personat në rrezik trafikimi. Ky projekt po realizohet në Qarkun e Beratit/ Kuçovë. Në fazën e parë të projektit është bërë 

                                                 
6 Foto nga aktiviteti final i projektit "Krijimi i një modeli KRAT – në nivel Komune për parandalimin e trafikimit të Personave"  
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një vlerësim për të evidentuar strategjitë pozitive për migracionin e sigurtë dhe parandalimin e trafikimit. Është përgatitur një manual për 
burimet në komunitet dhe në vendin e destinacionit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gjatë këtij viti janë organizuar aktivitetet e mëposhtme:  

 Workshop-e me nxënësit e shkollave 

 Workshop-e me gra të komunitetit rom 

 Workshop-e me burra të komunitetit rom 

 Workshop-e me gra kryefamiljare 

 Workshop-e me mësuese dhe psikologe të shkollave të ndryshme 

 Workshop-e me infermiere të Drejtorisë së Shëndetit Publik dhe të Qendrave Shëndetësore 

 Takime me përfaqësues të Qendrës Rinore, Agjensive Turistike dhe të qendrës së informacionit në Bashkinë e Kuçovës. 
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7 
 

 
 
Në kuadër të Ditës së Migrantëve më 15 Gusht, Bashkia e Kucovës organizoi një aktivitet kulturor ku pjesë e këtij aktiviteti ishte dhe D&E. 
Gjatë aktivitetit janë shpërndarë manuali i prodhuar nga D&E i cili shërben si udhëzues për të promovuar migracionin e sigurt dhe për të 
parandaluar trafikimin. Ky aktivitet u organizua në bashkëpunim me Bashkinë e Kuçovës. 
 

 

 TRAINIME DHE PREZANTIME TË OFRUARA  NGA D&E 

 
 

D&E ka ofruar trainim mbi çështje të trafikimit për stafin e Qendrave të Formimit Profesional, përfaqësues të Ministrisë së Arsimit dhe 
përfaqësues të NGO-ve në Kosovë me qëllim ngritjen e kapaciteteve të autoriteteve kosovare në riintegrimin e viktimave të trafikimit. Ky 

                                                 
7 Foto nga workshopi i organizuar me gra kryefamiljare  
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trainim është ofruar në bashkëpunim me Ministrinë e Punëve të Brendshme të Kosovës dhe organizatën KMOP në Greqi në kuadër të 
projektit "Fuqizimi i institucioneve në luftën kundër trafikimit të qenieve njerëzore dhe dhunës në familje".  
 
D&E ka organizuar dy workshop-e përfundimtare pas zbatimit të dy projekteve të rëndësishme: 
Workshop-i i parë ishtë në kuadër të projektit “Rritja e (ri) integrimit të viktimave të trafikimit ne tregun formal të punës në 
Shqipëri” me pjesëmarrjen e partnerëve të rëndësishëm nga strukturat shtetërore, përfaqësues nga biznese të ndryshme dhe nga OJF. Ky 
aktivitet u organizua në bashkëpunimin me Shërbimin Kombëtar të Punësimit dhe Drejtorinë Rajonale të Punësimit. 
 
 
 
 

8 
 
Workshop-i i dytë  ishte në kuadër të projektit “Rritja e të drejtave të viktimave të trafikimit në Shqipëri – Fund Stigmës” me 
pjesëmarrjen e punonjësve sociale nga SHSSH, ZRSHSSH të rretheve të ndryshme, punonjës social nga Njësitë për Mbrojtjen e Fëmijëve si 
dhe punonjës nga organizata të ndryshme me të cilat D&E bashkëpunon. Ky aktivitet u organizua në bashkëpunimin me Ministrinë e 
Brendshme/ Zyra e Koordinatorit Kombëtar Anti –trafik dhe Zyrën e Komisioneres për Mbrojtjen nga Diskriminimi. 
 
 

                                                 
8
 Workshopi final i projektit “Rritja e (ri) integrimit të viktimave të trafikimit ne tregun formal të punës në Shqipëri” 
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 KOORDINIME ME AKTORË TË TJERË KUNDËR TRAFIKIMIT 
 
D&E ka marre pjesë aktivisht në të gjitha aktivitetet e organizuara nga Zyra e Koordinatorit Kombëtar Anti –Trafik. D&E ka mbështetur 
fuqishëm iniciativën e ndërmarë nga Ministria e Brendshme / Zyra Kombëtare e Kordinatorit Anti – trafik për të arritur disa ndryshime në 
Kodin Penal actual të Shqipërisë, duke synuar masat e forta të ndëshkimit për trafikantët dhe siguruar mbrojtje të lartë ligjore për viktimat e 
trafikimit. D&E si anëtare NCATS ka kontribuar në dhënien e inputeve për këtë çështje. 
 
D&E ka marrë pjesë në të gjitha mbledhjet e Koalicionit 
Kombëtar të Strehëzave Anti –trafik. 
 
D&E ka marrë pjesë në takimin vjetor të Programit të 
Riintegrimit për Viktimat e Trafikimit organizuar nga KBF dhe e 
GIZ në Jahorina,  në 21-24 Shator me temë  Java e 
qëndrueshmërisë në mbrojtjen e Viktimave të Trafikimit 
dhe Përmirësimit të Përfshirjes Sociale “ Partnerë për 
Shërbime Sociale të Qëndrueshme” 
 
Pjesëmarrje në Konferencën Rajonale mbi Trafikimin e Qënieve 
Njerëzore dhe Prostitucionit, “Eksperienca Ballkanase dhe 
Suedeze” organizuar nga Ambasada Suedeze ne Zagreb, Kroaci 
në 21-22 Nëntor.   
Pjesëmarrje në Workshop-in Rajonal për Praktikat Ligjore, 
organizuar nga ODIHR në  Beograd, Serbia në 11-12 Dhjetor. 
 

Pjesëmarrje në Konferencën Rajonale mbi “Fëmijët në Lëvizje në 
Europën Juglindore”, organizuar nga Save the Children në 
Beograd, Serbi, në 5 Dhjetor. 
 

D&E ka marrë pjesë në dy seanca dëgjimore të organizuara nga Kuvendi i Shqipërisë me aktorë të ndryshëm të shoqërisë civile dhe 
deputetë. Seanca e parë dëgjimore u organizua nga Komisioni i Aleancës së Grave Deputete ku organizata të ndryshme të shoqërisë 
civile, pjesë e të cilave ishte dhe D&E, prezantuan punën e tyre dhe u dhanë rekomandime e sugjerimet përkatëse në kuadër të një 
bashkëpunimi të efektshëm. Seanca e dytë dëgjimore u organizua nga Nënkomisioni i të Drejtave të Njeriut lidhur me projekt-buxhetin 
e qeverisë për vitin 2014. Në këtë seancë  D&E dha sugjerime lidhur me mundësinë e mbështetjes financiare për target grupin e viktimave 
të trafikimit, viktimave të mundshme të trafikimit dhe fëmijëve të tyre.  
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PLANI STRATEGJIK I ORGANIZATËS 2014 -2016 
 
 
 
Gjatë këtij viti D&E përgatiti Planin Strategjik për tre viteve të ardhshme 2014 -2016. Një workshop tre ditor u organizua për këtë qëllim 

më pjesëmarrjen e stafit dhe disa nga përfituesit e organizatës. Workshopi u lehtësua nga një konsulente e huaj Zj. Sally Keeley, e cila e 
ofroi vullnetarisht ekspertizën e saj për realizimin e këtij dokumenti shumë të rëndësishëm për organizatën. Workshopi u realizua nga data 
25 – 27 Nëntor 2013.  
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PROJEKTET E ZBATUARA GJATË 2013 
 
Projekti 1:  “Rritja e përpjekjeve për riintegrimin e viktimave të trafikimit në Shqipëri’ 
Donator: King Boudouin Foundation 
Kohëzgjatja: - në vazhdim 
 
Projekti 2: “Sigurimi i asisitencës riintegruese të qëndrueshme për Viktimat e Trafikimit dhe atyre në risk trafikimi”  
Donator: MFA, UNODC, MIVA 
Kohëzgjatja: - në vazhdim 
 
Projekti 3: “Forcimi i perpjekjeve te Shqipërise për një përpjekje efikase dhe të qendrueshme kundër trafikut të qënieve njerëzore” 
Donator: JTIP/IOM 
Kohëzgjatja: në vazhdim 
 
Projekti 4: “Vulnerabiliteti ndaj trafikimit dhe faktorët e riskut: Parandalimi i trafikimit dhe mbështetja e migracionit të sigurt në komunitetet e Shqipërisë, 
Bosnjës, Kosovës, Maqedonisë dhe Serbisë”. 
Donator: Ministria e Jashtme Norvegjeze 
Kohëzgjatja: 2 vjet (vazhdon) 
 
Projekti 5: “Respektimi i të  drejtave të viktimave të trafikimit në Shqipëri - ti japim fund stigmës” 
Donator:  Ambasada Amerikane në Tiranë 
Kohëzgjatja: Shtator 2012 – Dhjetor 2013 
 

Projekti 6: “Rritja e (ri) integrimit të viktimave të trafikimit ne tregun formal të punës” 
Donator: UN.GIFT 
Kohëzgjatja: Nëntor 2012-Tetor 2013 
 

Projekti 7: “Krijimi i një mjedisi relaksues për përfitueset e Qendrën së Riintegrimit të D&E” 
Donator: TWIG 
Kohëzgjatja: Maj - Qershor 2013 
 
Projekti 8: "Qender për aktivitete edukative për Viktimat e Trafikimit" 
Donator: IBVM (Loreto) 
Kohëzgjatja: 2 vjet (vazhdon) 
 
Projekti 9: “Cikli i këshillimit” 
Donator: Swiss Contact  
Kohëzgjatja: në vazhdimësi 
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