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“Ne
besojmë &nëTë një
shoqëri
pa organizatë
trafikim,
“Të Ndryshëm
Barabartë”
ështe
shfrytëzim apo diskriminim, ku çdo njërit i
shqiptare jofitimprurëse e krijuar ne Maj të vitit 2004
respektohen të drejtat dhe i jepen mundësi të
me
qëllim ofrimin e asistencës riintegruese për
barabarta”.
viktimat shqiptare të trafikimit.
Ajo përbëhet nga profesionistë në fushën e punës
sociale, ligjore, mësuesisë, infermierisë, psikiatrisë,
Misioni
etj.
“Të Ndryshëm & Të Barabartë” (D&E) është një
organizatë jo-fitimprurëse (krijuar në Maj 2004)
e
përkushtuar
QELLIMI
YNEpër të dhënë shërbime cilësore
për mbrojtjen dhe ri/integrimin e viktimave të
abuzimit, të shfrytëzimit dhe të trafikimit, dhe
Të ofrojmë shërbime të kualifikuara psikologjike dhe
për të përmirësuar kontekstin ligjor, institucional
sociale
për mbrojtjen
dhetëriintegrimin
e viktimave të
dhe
social
në mënyrë
tillë që ti kundërshtojë
trafikut,
dhe të kontribuojmë në sistemet e
këto
abuzime.
identifikimit, referimit, sensibilizimit, parandalimit e
të ndihmës ndaj këtij grupi dhe grupeve të tjera në
rrezik
trafikimi.
Fushat
kryesore të Veprimtarisë
së D&E :
-

Shërbime rezidenciale për viktimat e abuzi-

-

Qendër për aktivitete edukative për viktimat
Të ofrojmë një paketë të plotë shërbimesh
e abuzimit, shfrytezimit dhe trafikimit;
afatshkurtra dhe afatgjata riintegruese për
Shërbime komunitare për viktimat e abuziviktimat e trafikimit në Shqipëri
mit, shfrytezimit dhe trafikimit;
Të hartojmë dhe realizojmë projekte
Trajnime brenda Shqipërisë, për OJF që
sensibilizuese e parandaluese
ofrojnë shërbime për këtë target–grup,
Të realizojmë studime dhe kërkime në
institucionet shtetërore, bizneset, institufushën e sensibilizmit të opinionit,
cionet fetare, media, studentët etj.           
parandalimit, mbrojtjes dhe riintegrimit të
Trajnime jashtë Shqipërisë për ofruesit e
viktimave të përfituesve e grupeve të tjera në
shërbimeve; studentë etj.;
rrezik trafiku
Aktivitete për gjenerim të ardhurash;   
Të ofrojmë ekpsertizë në fushën e trafikimit
Studim/Kërkim;                
për organizata të tjera
Advokim;
Të vendosim lidhje, koordinim dhe
Mbështetje për Politikë-bërësit;           
bashkëpunim me organizata të tjera
Parandalim - Rritja e ndërgjegjësimit,
kombëtare dhe ndërkombëtare që ndjekin
fuqizimi i grupeve të cënueshme.
qëllime të përafërta dhe punojnë në të njëjtën
fushë

OBJEKTIVAT
mit, shfrytezimit dhe trafikimit;

-

-

-

“Të Ndryshëm & Të Barabartë”
Strehim, siguri dhe plan riintegrimi
Asistencë
e menjëhershme
mjekësore
Strehim,
siguri
dhe plan riintegrim;
Negocim/ndërmjetësim me familjen
Asistencë
e menjëhershme mjekësore;
Vlerësime dhe këshillime psikologjike
Negocim/ndërmjetësim
familjen;
Mbështetje dhe asistenceme
ligjore
Asistencë
për
regjistrim
/
vazhdimësinë
në
Vlerësime dhe këshillime psikologjike;
edukimin shkollor
Mbështetje
dhe asistence ligjore;
Trajnime profesionale
Aktivitetepër
sociale
Këshillim
dhe ndihmë për
Asistencë
regjistrim
/ vazhdimësinë
në punësim
edukimin shkollor;
Mbështetje financiare për strehim
Trajnime
profesionale;
Informacion
mbi shërbimet që ekzistojnë në
Aktivitete
sociale;
komunitet
si dhe kontaktet e nevojshme/
harta e shërbimeve
Këshillim
dhe ndihmë për punësim;
Programe pune që krijojnë të ardhura
Mbështetje
financiare
përpër
strehim;
Asistencë dhe
mbështetje
fëmijët e
viktimave tëmbi
trafikimit
Informacion
shërbimet që ekziMonitorim
dhe
ndjekja
mëpasshme
e e
stojnë në komunitet si edhe
kontaktet
përfitueseve te programit

nevojshme/ harta e shërbimeve;
- Programe pune që krijojnë të ardhura;
Me nje eksperiencë të gjatë në fushën e asistencës
- Asistencë dhe mbështetje për fëmijët
për rintegrimin e viktimave te trafikimit, organizata
e viktimave të trafikimit;
vazhdon të kontribuojë me ekspertizën e saj mbi
- çështje
Monitorim
dhe ndjekja
e mëpasshme
shumëdimensionale
të trafikimit
me anë të
e përfitueseve
te programit.
trajnimeve,
shkëmbimeve
të praktikave të mira,
eksperiencave etj.
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Na kontaktoni :
Tel: +355(4)2221892
Tel.:
+355 4 243 606
E-Mail: different&equal@icc-al.org
different&equal@icc-al.org
E-Mail:
Per me shume informacion: www.different&equal.org

Shërbime
që ofrohenoffered
nga organizata
The services
“Te Ndryshëm
&
Të
Barabartë”
by organization

VISION:
“TE NDRYSHEM &
TE BARABARTE”
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We Ndryshëm
believe in& a
without
“Të
Të society
Barabartë”
ështe trafficking,
organizatë
exploitation or discrimination where everyone’s
shqiptare jofitimprurëse e krijuar ne Maj të vitit 2004
rights are respected and they are free to pursue
me
qëllim ofrimin
e asistencës riintegruese për
opportunities
equally.
viktimat shqiptare të trafikimit.
Ajo përbëhet nga profesionistë në fushën e punës
sociale, ligjore, mësuesisë, infermierisë, psikiatrisë,
etj.
mission:
D&E is a nonprofit organization dedicated
to providing
QELLIMI
YNEhigh quality services for the
protection and reintegration of victims of abuse,
exploitation and trafficking, and to changing the
Të ofrojmë shërbime të kualifikuara psikologjike dhe
legal, institutional and social context to counter
sociale
mbrojtjen dhe riintegrimin e viktimave të
these për
abuses.
trafikut, dhe të kontribuojmë në sistemet e
identifikimit, referimit, sensibilizimit, parandalimit e
të ndihmës ndaj këtij grupi dhe grupeve të tjera në
rrezik trafikimi.
the m ain areas of activitites of D&E:
- Residential services for victims of abuse,
exploitation and trafficking;
OBJEKTIVAT
- Education center for victims of abuse,
Të ofrojmëand
një trafficking;
paketë të plotë shërbimesh
exploitation
afatshkurtra
dhe
afatgjata
riintegruese
për
- Community services
for victims
of abuse,
viktimat
e
trafikimit
në
Shqipëri
exploitation and trafficking;
Të hartojmë
dhe realizojmë
- Training
within Albania,
for NGOprojekte
service
sensibilizuese
e
parandaluese
providers; state institutions; businesses;
Të realizojmë
studime
dhe
kërkime në
religious
institutions;
media;
students;
fushën
e
sensibilizmit
të
opinionit,
- Training outside Albania for
service
parandalimit,
mbrojtjes dhe riintegrimit të
providers;
students;
viktimave të përfituesve e grupeve të tjera në
- Research;
rrezik
trafiku
- Advocacy;
Të ofrojmë
ekpsertizë
në fushën e trafikimit
- Support
for policy
making;
për
organizata
të
tjera
- Prevention
Të vendosim
lidhje,empowerment
koordinim dheof
- Awareness
raising,
bashkëpunim
me
organizata
të tjera
vulnerable groups;
kombëtare dhe ndërkombëtare që ndjekin
qëllime të përafërta dhe punojnë në të njëjtën
fushë

-

“Different & Equal”
Strehim, siguri dhe plan riintegrimi
Safe
shelter/housing,
Asistencë
e menjëhershmereintegration
mjekësore
planning;
Negocim/ndërmjetësim me familjen
Vlerësime
dhe këshillime
psikologjike
Health
and medical
services;
Mbështetje dhe asistence ligjore
Family
mediation;
Asistencë
për regjistrim / vazhdimësinë në
edukimin
shkollor
Psychological counseling;
Trajnime profesionale
Legal
assistance;
Aktivitete sociale Këshillim dhe ndihmë për
Assistance
punësim for reinsertion to school
Mbështetje financiare për strehim
education;
Informacion
mbi shërbimet
që ekzistojnë në
Vocational
training
Social activities;
komunitet si dhe kontaktet e nevojshme/
Counseling
and support for job
harta e shërbimeve
placements;
Programe pune që krijojnë të ardhura
Asistencë dhe
mbështetje për fëmijët e
Subsidized
houses;
viktimave të trafikimit
Information
on ndjekja
existing
servicese in
Monitorim dhe
e mëpasshme
community
and
necessary
contacts/
përfitueseve te programit

the map of services;
- MeIncome
generation
programs;
nje eksperiencë
të gjatë
në fushën e asistencës
rintegrimin eand
viktimave
te trafikimit,
organizata
- përAssistance
support
for the children
vazhdon
të kontribuojë me ekspertizën e saj mbi
of VoT-s;
shumëdimensionale të trafikimit me anë të
- çështje
Monitoring
and follow up of the benefitrajnimeve, shkëmbimeve të praktikave të mira,
ciaries.
eksperiencave etj.
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Na kontaktoni :
Tel.:
+355 4 243 606
Tel: +355(4)2221892
E-Mail: different&equal@icc-al.org
different&equal@icc-al.org
E-Mail:
Per me shume informacion: www.different&equal.org

