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HYRJE PËR LEXUESIN

Organizata “Të Ndryshëm & Të Barabartë” [D&E] ka kënaqësinë të ndajë këtë vit 
me publikun përpjekjet e bëra dhe aktivitetet e ndërmarra që në vitin 2004 lidhur 
me luftën kundër trafikimit të qenieve njerëzore duke u përqendruar në procesin 
e riintegrimit të viktimave shqiptare të trafikimit. Gjatë këtyre viteve D&E ka 
dhënë kontributin e saj në identifikimin, referimin, mbrojtjen, riintegrimin e 
viktimave të trafikimit, në parandalimin e ritrafikimit, sikurse dhe në rritjen e 
kapaciteteve të aktorëve të ndryshëm të përfshirë në luftën kundër trafikimit të 
qenieve njerëzore.

Në emrin tim dhe të gjithë stafit, dëshiroj të falenderoj të gjithë donatorët që 
nëpërmjet kontributit të tyre të vazhdueshëm kanë bërë të mundur që D&E të 
realizojë të gjitha aktivitetet e saj, por mbi të gjitha të ofrojë një paketë të plotë 
dhe të vazhdueshme shërbimesh që janë në funksion të procesit të riintegrimit të 
viktimave të trafikimit. Falenderimet i shkojnë pikërisht USAID-it dhe Programit 
të Koordinimit të Veprimeve Kundër Trafikimit Njerëzor – CAAHT, UNICEF 
– Fondit të Kombeve të Bashkuara për Fëmijët, King Baudouin Foundation, 
Ambasadës së Mbretërisë së Hollandës në Tiranë, Organizatës Ndërkombëtare 
për Migracionin, Agjencisë Ndërkombëtare Suedeze për Zhvillim - SIDA, 
Ambasadës Australiane në Greqi, Grupit të Grave Ndërkombëtare në Tiranë - 
TËIG, Bankës Botërore, etj. Një falenderim i veçantë është ruajtur për organizatat 
partnere të D&E, bashkëpunimi me të cilat ka qenë dhe shpresojmë të vazhdojë 
të jetë i frytshëm edhe në të ardhmen për t’iu ardhur sa më shumë në ndihmë 
përfitueseve të organizatës.
 
Falenderimet patjetër i përkasin dhe stafit shumë të përkushtuar të organizatës 
që me punën e tyre të palodhur, këmbëngulëse dhe profesionale kanë bërë të 
mundur realizimin e objektivave të organizatës në luftën kundër trafikimit 
të qenieve njerëzore. Gjithashtu, nuk mund të lë pa përmendur dhe të gjithë 
vullnetarët e angazhuar në aktivitetet e ndryshme të D&E të cilët kanë mbështetur 
jashtëzakonisht grupin e viktimave të trafikimit, por edhe kanë lehtësuar punën 
e stafit të D&E.

Së fundi, falenderoj veçanërisht të gjitha viktimat e trafikimit, përfituese 
të programit të riintegrimit të zbatuar nga organizata “Të Ndryshëm & Të 
Barabartë” të cilat na besuan dhe bashkëpunuan me ne për riintegrimin e tyre 
drejt një jete normale.

       Me respekt,

                Mariana Meshi
           Drejtore Ekzekutive
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STRUKTURA ORGANIZATIVE E QENDRËS (ORGANOGRAMA)

PREZANTIMI I ORGANIZATËS “TË NDRYSHËM & TË BARABARTË”

“Të Ndryshëm & Të Barabartë” [D&E] është një organizatë shqiptare jofitim-
prurëse e krijuar në maj të vitit 2004 nga stafi që punonte në Qendrën e 
Riintegrimit për Viktimat Shqiptare të Trafikimit të ngritur nga IOM (Organizata 
Ndërkombëtare për Migracionin) në vitin 2002.
D&E u krijua për t’iu përgjigjur nevojës për të ofruar shërbime riintegruese 
efikase për viktimat shqiptare të trafikimit dhe gjithashtu për të siguruar 
qëndrueshmërinë e këtyre shërbimeve nëpërmjet kalimit të tyre nga një 
organizatë ndërkombëtare siç është Organizata Ndërkombëtare për Migrimin 
(IOM) tek një organizatë lokale. Krijimi dhe zhvillimi i D&E në Shqipëri ka qenë 
shumë i domosdoshëm për të mbushur boshllëkun ekzistues në të gjitha nivelet 
e programeve të riintegrimit. Kjo pasi në të vërtetë numri i organizatave të cilat 
ofronin asistencë në procesin e riintegrimit ishte shumë i ulët në krahasim me 
nevojat për riintegrim të identifikuara gjatë kohës së krijimit të D&E.

Misioni i organizatës “Të Ndryshëm & Të Barabartë” është të ofrojë shërbime 
sociale dhe psikologjike të kualifikuara për mbrojtjen dhe riintegrimin e viktimave 
të trafikimit (përfitueseve) dhe të kontribuojë në sistemin e identifikimit, 
referimit, rritjes së nivelit të ndërgjegjësimit, parandalimit dhe asistencës ndaj 
këtij grupi dhe grupeve të tjera në rrezik për t’u trafikuar ose etiketuar në mënyrë 
të papërshtatshme si rezultat i migracionit.

Objektivat:

- Të ofrojmë një paketë të plotë shërbimesh afatshkurta dhe afatgjata riinte-
gruese për viktimat e trafikimit në Shqipëri.

- Të hartojmë dhe realizojmë projekte sensibilizuese sikurse dhe paranda-
luese.

- Të realizojmë studime dhe kërkime në fushën e ndërgjegjësimit të 
opinionit publik, parandalimit, mbrojtjes dhe riintegrimit të viktimave, të 
përfitueseve dhe grupeve të tjera në rrezik trafiku.

- Të ofrojmë ekspertizë në fushën e trafikimit për organizata të tjera.
- Të vendosim lidhje, koordinim dhe bashkëpunim me organizata të tjera 

kombëtare dhe ndërkombëtare që mbështeten në qëllime të përafërta dhe 
punojnë në të njëjtën fushë.

Shërbimet kryesore që sigurohen për përfitueset gjatë procesit të riintegrimit:
- Strehim, siguri dhe plan riintegrimi
- Asistencë të menjëhershme mjekësore
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- Negocim/ ndërmjetësim me familjen
- Vlerësime dhe këshillime psiko-sociale
- Mbështetje dhe asistencë ligjore
- Asistencë për regjistrim/ vazhdimësi në edukimin shkollor
- Trajnime profesionale
- Aktivitete sociale
- Këshillime dhe ndihmë për punësim
- Mbështetje financiare për strehim
- Informacion mbi shërbimet që ekzistojnë në komunitetet 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 mbikëqyrje të mëpasshme të përfitueseve të programit. 

Me një eksperiencë të gjatë në fushën e asistencës për riintegrimin e viktimave 
të trafikimit, organizata vazhdon të kontribuojë me ekspertizën e saj mbi 
çështje shumëdimensionale të trafikimit me anë të trajnimeve, shkëmbimeve të 
praktikave dhe eksperiencave më të mira, etj.

Numri i viktimave të trafikimit të ndihmuara nga D&E brenda tre viteve të 
fundit është 252.

PROJEKTE TË ZBATUARA NGA D&E NË VITET 2004-2006

Projekti 1: “Në mbështetje të funksionimit të mekanizmit kombëtar të referimit 
në Aeroportin e Rinasit”
Financuar: IOM
Periudha e zbatimit të projektit: qershor – dhjetor 2006

Qëllimi:

Qëllimi i projektit ishte mbështetja e funksionimit të mekanizmit kombëtar të 
referimit në Aeroportin e Rinasit.

Objektivat specifike:

- Përmirësimi i kushteve fizike dhe higjienike të Qendrës Pritëse e cila 
ndodhet në Aeroportin “Nënë Tereza” në Rinas në të cilën strehohen për 
herë të parë viktimat e kthyera të trafikimit.

- Përmirësimi i cilësisë së shërbimit ndaj viktimave të kthyera duke 
kontribuar me ushqime, medikamente, veshmbathje si dhe artikuj higjiene 
personale.
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Aktivitetet:

- Një nga punonjëset sociale të D&E ishte përgjegjëse për vlerësimin e 
nevojave, furnizimin me artikujt e nevojshme si ushqime, medikamente, 
artikuj të higjienës personale, materiale për mirëmbajtje, etj., sikurse 
dhe për monitorimin e përmirësimit të kushteve në Qendrën Pritëse të 
Rinasit,.

- Furnizimin me ushqim, medikamente, veshmbathje si dhe artikuj higjiene 
personale për viktimat e trafikimit të strehuara në Qendrën Pritëse.

- Përmirësim të kushteve të ambientit në Qendrën Pritëse.
- Lyerje dhe rikonstruktim të dhomave. 
- Furnizimin e Qendrës Pritëse me materiale të nevojshme si tavolina, 

karrige, kondicionerë, depozitë uji, etj.

Projekti 2: “Parandalimi i trafikimit të grave nëpërmjet rritjes së ndërgjegjësimit 
dhe kapaciteteve institucionale”
Financuar: CARDS/ IOM
Periudha e zbatimit të projektit:
qershor 2004 – shkurt 2006

Qëllimi:

Qëllimi i projektit ishte mbështetja për mirëfunksionimin e mekanizmit kombëtar 
të referimit dhe për rritjen e kapaciteteve institucionale në të gjitha pikat kryesore 
të drejtorive të policisë.

Objektivat specifike:

- Të përforcojë kapacitetet e strukturave të qeverisë shqiptare dhe veçanërisht 
të Drejtorive të Policisë në mënyrë që këto të fundit të mbështesin dhe të 
kujdesen për Qendrat Pritëse për viktimat e trafikimit.

- Të përmirësojë kushtet fizike dhe higjienike të Qendrave Pritëse të 
vendosura në Drejtoritë qendrore të Policisë në Shqipëri në të cilat 
zakonisht strehohen për herë të parë gratë dhe vajzat viktima të trafikimit 
ose të migracionit të parregullt.

- Të kontribuojë nëpërmjet përmirësimit të cilësisë të shërbimit duke 
furnizuar me ushqim, medikamente, veshmbathje, si dhe materiale të 
higjienës personale.

- Të mbështesë njësitë Anti - Trafikim të këtyre Drejtorive të Policisë për 
të mundësuar një komunikim dhe transportim ose lëvizje më të mirë të 
viktimave duke i furnizuar me karta telefoni për të përshpejtuar procesin 
e referimit të këtyre grave dhe vajzave në qendrat e riintegrimit dhe të 
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strehimit ose për të kontaktuar familjet e tyre të origjinës pasi është hetuar 
dhe vlerësuar situata mbi rrezikshmërinë që do të sillte kthimi i tyre në 
shtëpi.

Aktivitetet;

- Furnizim me ushqime, medikamente, veshmbathje si dhe artikuj të higjienës 
personale për viktimat e trafikimit si dhe për emigrantët e parregullt të 
akomoduar në Qendrën Pritëse të Drejtorive kryesore të Policisë në 
Shqipëri.

- Përmirësim të kushteve të ambientit në Qendrën Pritëse.
- Lyerje dhe rikonstruktim të dhomave. 
- Furnizim të Qendrës Pritëse me materiale të nevojshme si krevatë, batanije, 

çarçafë, kaloriferë, etj.

Projekti 3:“Fuqizimi i të rinjve në rrezik: Zhvillimi i një fushate ndërgjegjësimi 
të drejtuar nga të rinjtë kundër trafikimit në Shqipëri”
Financuar nga: Banka Botërore
Periudha e implementimit të projektit: qershor – nëntor 2006

Objektivat kryesore:

-  Ofrimi i mundësisë për një grup vulnerabël të rinjsh për të hartuar, 
zhvilluar dhe prezantuar një fushatë ndërgjegjësimi kundër trafikimit 
dhe në këtë mënyrë për t’i fuqizuar ata si agjentë ndryshimi sikurse 
dhe për të rritur njohuritë e komunitetit mbi problemet e lidhura me 
trafikimin.

- Pajisja e grupit me njohuritë dhe aftësitë e nevojshme (njohuritë bazë 
të kompjuterit, përdorimin e internetit, të folurit në publik, etj.) për të 
hartuar dhe prezantuar fushatën. Në të njëjtën kohë është mundësuar 
ofrimi i informacioneve mbi trajnime të ndryshme profesionale dhe për 
mundësi punësimi në mënyrë që ata të aftësohen në marrjen e vendimeve 
për të ardhmen.

- Ofrimi i mundësisë për target – grupin e zgjedhur për të vënë në praktikë 
aftësitë e reja të mësuara për të hartuar dhe prezantuar fushatën e tyre.

Aktivitetet:

- Përzgjedhja e një grupi vulnerabël të rinjsh (16 persona gjithsej).
- Zhvillimi për një periudhë kohore 6-8 javore i një sërë kursesh dhe 

trajnimesh për grupin e përzgjedhur, një kurs bazë mbi kompjuterin, 
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trajnim mbi çështjet e trafikimit, trajnim mbi të folurit të publik, mbi 
prezantimin e një fushatë ndërgjegjësimi, etj.

- Për një periudhë 4 javore grupi i përzgjedhur zhvilloi dhe hartoi me 
mbështetjen e trajnerëve një fushatë ndërgjegjësimi anti- trafikim.

- Fushata e përgatitur u prezantua për nxënësit e shkollave të mesme të 
disa zonave rurale të Shkodrës, si edhe në disa shkolla të përzgjedhura 
brenda qytetit.

Rezultate:

- 16 të rinj nga qyteti i Shkodrës u përzgjodhën dhe u trajnuan për të 
prezantuar një fushatë anti – trafikim për bashkëmoshatarët e tyre në 
shkolla të ndryshme të rrethit të Shkodrës.

- Fushata e ndërgjegjësimit u prezantua në 112 klasa të 8 shkollave të rrethit 
të Shkodrës.

- Përafërsisht një numër prej 4360 nxënësish ishin përfitues të projektit.

DONATORËT PER VITIN 2007: 

1. UNICEF 
2. Coordinated Action Against Human Trafficking (CAAHT) 
3. Ambasada Australiane (Direct Aid Programme)
4. King Baudouin Foundation 

PROJEKTE TË ZBATUARA NGA D&E NË VITIN 2007

Projekti 1: “Asistencë riintegruese për ish-viktimat shqiptare të trafikimit”

Qëllimi: 

Sigurimi i një pakete të plotë shërbimesh riintegruese për ish viktimat shqiptare 
të trafikimit dhe si rrjedhojë dhënie ndihme për t’u rimëkëmbur nga abuzimet e 
qe kane vuajtur

Objektivat specifike:

– Sigurimi i shërbimeve riintegruese cilësore për ish viktimat shqiptare të 
trafikimit.

– Kontribut cilësor lidhur me qëndrueshmërinë e shërbimeve riintegruese 
për ish viktimat shqiptare të trafikimit.
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– Kontribut në zbatimin e politikave kombëtare shqiptare në Luftën 
kundër Trafikimit të Qenieve Njerëzore dhe të Mekanizmit Kombëtar të 
Referimit.

– Kontribut ne rritjen e kapaciteteve lokale shqiptare ne lidhje me veprimet 
koordinuese te asistences

Edhe gjatë këtij viti, në kuadër të këtij projekti është ofruar një sistem i plotë 
shërbimesh riintegrimi për vajzat dhe gratë, ish viktima të trafikimit.

Më konkretisht, prej këtij projekti kanë përfituar 77 viktima të trafikimit dhe 
ne rrezik trafikimi dhe 24 fëmijë të përfitueseve. Nga këta 30 përfituese dhe 9 
fëmijë të përfitueseve janë hyrje të reja në program.

 

Gjatë vitit 2007, D&E ka ndihmuar mesatarisht 38 – 42 persona në muaj, në faza 
të ndryshme të procesit të riintegrimit. Shpërndarja mujore e përfituesve të 
programit në fazat e ndryshme të tij ka qenë si më poshtë: 

1. 11-15 përfituese të strehuara në Qendrën e Riintegrimit dhe 3-6 fëmijë të 
përfitueseve, 

2. 5-10 përfituese të ndihmuara nëpërmjet familjeve te tyre kujdestare (për 
këto raste si familje kujdestare janë përdorur familjet e origjinës ose të 
afërm të afërt të përfitueseve), 

3. 18-24 përfituese të vendosura në apartamente dhe 2-3 përfituese të 
vendosura në vende alternative si p.sh. tek Motrat e Nënë Terezës.

Shërbimet e ofruara nga D&E janë mbështetur në ekspertizën dhe profesionalizmin 
e një ekipi multidisiplinar, për të identifikuar dhe adresuar sa më mirë nevojat e 
përfitueseve të programit.

Është e rëndësishme të përmendet fakti, se me anë të këtij projekti D&E ka 
kontribuar në mënyrë të drejtpërdrejtë në zbatimin e Strategjisë Kombëtare të 
Luftës Anti – trafikim, Mekanizmit Kombëtar të Referimit si dhe në politika të 

Numri i përfitueseve dhe fëmijëve të asistuar nga D&E gjatë 2007

74%

26%

Përfituese 

Fëmijë
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tjera anti – trafikim në Shqipëri me anë të identifikimit, referimit dhe ndihmës së 
ofruar kundrejt ish viktimave të trafikimit.

Zona gjeografike

Në lidhje me zonën gjeografike nga e cila vijnë përfitueset, për rastet e përfshira 
për herë të parë në programin e D&E, 20 prej tyre vijnë nga zonat urbane dhe 10 
nga zonat rurale.

Qytetet

Ndërkohë, përsa i përket qyteteve nga vijnë përfitueset e reja të D&E, mund 
të thuhet se Shkodra, Tirana dhe Lezha janë qytetet me numrin më të madh të 
përfitueseve të referuara gjatë kësaj periudhe. 
Këtij problemi i duhet shtuar dhe fakti se së fundmi rruga e zgjedhur nga tutorët 
për trafikimin e vajzave dhe grave është Mali i Zi në vende të tjera të Bashkimit 
Europian. Lehtësimi në procedurat e lëvizjes nga Shqipëria drejt Malit të Zi 
mendohet si një nga arsyet bazë të orientimit të ri të trafikimit të jashtëm të 
vajzave dhe grave shqiptare.

Ndërkohë Tirana si kryeqyteti i Shqipërisë, vazhdon të mbetet vatra bazë e 
lulëzimit dhe zhvillimit të shfrytëzimit të brendshëm të vajzave dhe grave 
shqiptare. Këto të fundit tërhiqen drejt Tiranës me mënyra të ndryshme rekrutimi 
dhe më pas shfrytëzohen në ambiente të përzgjedhura për këtë aktivitet si: hotele, 
motele, rrugë, etj.

Zona gjeografike nga vijnë përfitueset e D&E

67%

33%

Zona urbane
Zona rurale
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Qytetet Numri i përfitueseve Numri i fëmijëve të 
përfituesve

Shkodër 8 -
Laç 1 -
Tiranë 5 3
Lezhë 2 1
Elbasan 2 -
Sarandë - 1
Bulqizë 2 -
Kavajë 1 -
Korçë 1 1
Shijak 1 -
Vlorë 2 -
Berat 1 -
Kurbin 1 1
Krujë 1 1
Lushnjë - 1
Pogradec 1 -
Rrëshen 1 -
TOTAL 30 përfituese 9 fëmijë

 

Referimet

Vajzat që janë ndihmuar nga programi i D&E gjatë kësaj periudhe janë referuar si 
nga institucione shtetërore, ashtu edhe nga organizata partnere me të cilat D&E 
ka marrëdhënie të mira bashkëpunimi. Marrëdhëniet e mira të bashkëpunimit 
janë konsoliduar me kalimin e viteve në rastin e disa organizatave si: Qendra 

Qytetet nga vijnë përfitueset e reja të D&E
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Kombëtare Pritëse e Linzës, Qendra Psiko-sociale “Vatra” në Vlorë, “Tjetër 
Vizion” në Elbasan, Qendra Komunitare “Jetë dhe Shpresë” në Gjirokastër, etj. 

Por nga ana tjetër D&E vlerëson shumë dhe forcimin e bashkëpunimit me 
institucionin e Motrave të Nënë Terezës, jo vetëm në Tiranë, por edhe në rrethe 
të tjera ashtu sikurse dhe bashkëpunimin me qendrën Murialdo në Fier, Linjën e 
Këshillimit për Gra dhe Vajza në Tiranë, Qendrën për Nisma Ligjore Qytetare.

D&E vlerëson si të rëndësishme për punën e saj edhe bashkëpunimin me 
Njësitë Anti – trafikim pranë Drejtorive të Policive në rrethe, me Drejtorinë e 
Përgjithshme të Policisë në Tiranë, bashkëpunim i cili synohet të përforcohet më 
tej në të ardhmen.
Këtu vlen të përmendet edhe fakti që disa përfituese janë vetëreferuar pranë 
organizatës, duke njohur dhe vlerësuar shërbimet që ajo ofron.

Burimet e referimit të rasteve Numri
Drejtoritë e Policive 1
Drejtoria e Përgjithshme e Policisë 1
Qendra Komb. Pritëse e Linzës 9
Qendra për Nisma Ligjore Qytetare 1
Qendra Psikosociale “Vatra” 1
Linja e Këshillimit për gra dhe vajza 3
“Jetë dhe Shpresë”, Gjirokastër 1
Shkolla Amaro Tan, Pogradec 1
Motrat e Nënë Terezës 8
IOM 1
Të vetëreferuara 4
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Mënyrat e rekrutimit

Përsa i përket mënyrës së rekrutimit të vajzave dhe grave të referuara për herë 
të parë dhe të ndihmuara nga D&E gjatë kësaj periudhe, mund të rendisim më 
poshtë:

– Premtim për martesë   (15 vajza dhe gra)
– Premtim për t’iu gjetur një vend pune (11 vajza dhe gra)
– Rrëmbim     (1 vajzë /grua)
– Arsye të tjera    (3 vajza dhe gra)

Mënyra e rekrutimit të viktimave të trafikimit

50%
37%

3% 10%
Premtim për martesë
Premtim për punë
Rrëmbim
Të tjera
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Siç, vihet re edhe më sipër, numri më i madh i rasteve të referuara në programin 
e D&E gjatë vitit 2007 janë vajza dhe gra të rekrutuara për t’u trafikuar me anë 
të premtimit për martesë. Vazhdon ende të përdoret nga trafikantët metoda 
e vendosjes së marrëdhënieve me familjet e viktimave, duke krijuar një lloj 
besimi tek ata dhe tek vetë viktimat.

Kjo vjen për një sërë arsyesh ku mes të cilave mund të përmendet lëvizja e 
vazhdueshme e popullatës nga fshati në qytet apo nga qytetet më të vogla 
në kryeqytet. Përballja me realitetin e ri dhe mungesa e informacionit të 
përgjithshëm mbi funksionimin e jetës në hapësira më të mëdha dhe mbi 
mentalitetin që mbizotëron në këto zona sjellin çrregullime të dukshme të 
ekuilibrave të vendosur të cilët deri tani kanë mbajtur pikërisht këtë popullatë 
lëvizëse larg shumë problemeve, ndër të cilat përfshihet dhe problemi i 
martesave të stisura për arsye përfitimi.

Një mënyrë tjetër rekrutimi, që vazhdon të konsolidohet dhe të zërë një 
përqindje të madhe midis viktimave të trafikimit është premtimi për punë. 
Kështu, 37 % e vajzave të referuara në programin e D&E gjatë këtij viti janë 
rekrutuar nga trafikantët në bazë të premtimit për punë, duke përfituar nga 
situata vulnerabël në të cilën ndodhen.

Karakteristikat e veçanta të ndeshura në konteksin shqiptar lidhur me aspektin 
e punësimit konsistojnë në: mundësitë e kufizuara të tij veçanërisht për gratë 
dhe vajzat, në punësim i cili nuk ofron sigurime shëndetësore dhe shoqërore, 
punësim me pagë të ulët, mungesë të politikave sociale për lehtësimin e gjendjes 
të target -grupeve specifike, etj. 

Këto probleme që ndeshen rëndom në jetën e përditshme, sidomos nga 
pjesëtarët e grupeve vulnerabël, kërkojnë zgjidhje në forma dhe drejtime të 
shumta dhe të menjëhershme, pasi ekzistence e tyre shpie në mënyrë drastike 
drejt zgjedhjeve dhe mënyrave të jetesës të cilat janë abuzive dhe shfrytëzuese. 
Ajo që bie në sy është ulja e numrit të rasteve të trafikimit të cilat janë rekrutuar 
me anë të rrëmbimit, duke treguar kësisoj një lloj stabiliteti në sigurinë që çdo 
qytetar/e ndien në vendin e tij/saj. 

Vendet e trafikimit

Në lidhje me vendet në të cilat janë trafikuar përfitueset e programit të D&E, 
mund të thuhet se është karakteristike rritja e shfrytëzimit të brendshëm brenda 
Shqipërisë, kryesisht nga qytetet më të vogla drejt qyteteve më të mëdha, apo 
drejt qyteteve bregdetare atje ku klientela që kërkon këtë lloj shërbimi është 
edhe më e madhe në varësi të sezonit. Ndërkohë, vihet re një ulje e rasteve 
të trafikimit jashtë Shqipërisë pavarësisht se raste të tilla nuk mungojnë duke 
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theksuar një rritje të përhapjes së këtij fenomeni në shtetet fqinjë si Maqedoni, 
Kosovë, etj, ku mundësia e kalimit të kufirit është më e lehtë.

Grupmoshat

Përsa i përket grupmoshës së përfitueseve që janë përfshirë këtë vit në programin 
e D&E, shqetësim vazhdon të mbetet fakti se numri më i madh i vajzave të 
përfshira në trafikim i përket grupmoshës së minoreneve. Ky fakt çon drejt 
mendimit se kjo kategori vazhdon të jetë e preferuar nga trafikantët pasi ky grup 
është më i lehtë për t’u rekrutuar për shkak të informacionit të pakët, nivelit të ulët 
arsimor, nivelit të lartë të ndikimit nga persona të tjerë, etj. Arsye të tjera që kanë 
çuar në rekrutimin e viktimave të trafikimit sipas grupmoshave të mësipërme 
(informacion ky i nxjerrë gjatë seancave individuale të këshillimit) kanë qenë 
kryesisht të lidhura me marrëdhëniet e vështira me pjesëtarët e familjes, dhunë 
e ushtruar e llojeve të ndryshme si ajo fizike, psikologjike dhe seksuale brenda 
familjes, sikurse dhe gjendja e vështirë ekonomike e familjes, etj.

Shtetet e trafikimit të përfitueseve të D&E

46%

17%
4%

21%

4% 4% 4% Shqipëri
Itali
Francë
Greqi
Gjermani
Maqedoni
Kosovë

Shfrytëzim i jashtëm dhe i brendshëm 

48%

52%

Shfrytëzim i brendshëm

Shfrytëzim i jashtëm
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Arsimi

Përsa i përket nivelit të arsimit të përfitueseve të reja të D&E, mund të thuhet se 
pjesa më e madhe e tyre kanë përfunduar vetëm arsimin tetëvjeçar dhe vetëm 
një përqindje e ulët kanë përfunduar arsimin e mesëm. Karakteristikë e theksuar 
vazhdon të mbetet fakti që një pjesë e konsiderueshme e tyre kanë nivel të ulët 
arsimor ose janë analfabete.

Arsimi vazhdon të mos marrë ende vlerësimin e duhur në shumë familje shqiptare 
të cilat preferojnë t’ju mohojnë fëmijëve të tyre shkollimin, veçanërisht vajzave pa 
kuptuar dëmet që ky veprim sjell në jetën e tyre. Mentaliteti që vazhdon të haset 
dukshëm në familjet e përfitueseve është ai i moslejimit të ndjekjes së shkollës 
së mesme apo edhe ndalimit të shkollimit që në shkollën 8-vjeçare, për shkak 
të zhvillimit fizik që pësojnë vajzat në këtë moshë, por jo vetëm kjo. Zakonisht, 
vëzhgimet tregojnë që pjesëtarët e këtyre familjeve kanë edhe vetë mungesë të 
theksuar shkollimi. Një gjë e tillë krijon bindjen e ekzistencës së një cikli vicioz 
me përmbajtje mungesën e arsimit që trashëgohet në mënyrë të ndjeshme brez 
pas brezi.

Në fakt përfitueset e vuajnë dhe e shprehin qartë efektin negativ të mungesës së 
shkollimit në jetën e tyre duke fajësuar shpesh familjet në këtë drejtim. Përjashtim 
bëjnë rastet kur familja nuk ka mundur t’i shkollojë për shkak të gjendjes tepër të 
mjerueshme ekonomike apo të përjetimit të sëmundjeve të rënda tek pjesëtarët 
e saj.

Grupmoshat 

23%

36%

23%

5%

10% 3%
Fëmijë
14 - 18 vjec
19 - 25 vjec
26 - 30 vjec
31 - 35
Mbi  36 vjec 



19

Niveli i arsimit i përfitueseve të D&E

10%

17%

63%

10%

Analfabete
2 - 7 vjet  shkollë 8 vjecare
Shkollë 8 vjecare
Shkollë e mesme

SHËRBIMET KRYESORE QË SIGUROHEN PËR PËRFITUESET GJATË 
PROCESIT TË RIINTEGRIMIT

Akomodimi

Shërbimet e akomodimit dhe asistenca paraprake ndaj përfitueseve të D&E ofrohet 
fillimisht në Qendrën e Riintegrimit. Gjatë vitit 2007 janë akomoduar në strehëz 
30 viktima trafikimi dhe ne rrezik trafikimi dhe 10 fëmijë të përfitueseve1 

Duke marrë në konsideratë nevojat e tyre të menjëhershme, një vlerësim i 
kujdesshëm bëhet nga punonjësi social që i caktohet rastit për t’iu përgjigjur 
nevojave specifike që paraqiten tek përfituesja.
Në rastin kur përfitueset kanë fëmijë me vete, atyre iu ofrohet një ambient i 
përshtatshëm për të kontribuar maksimalisht në mirëqenien e tyre. Për të gjitha 
përfitueset e reja të programit është mundësuar shërbimi mjekësor i nevojshëm 
duke filluar nga analizat rutinë deri në ekzaminimet mjekësore në përputhje me 
nevojat e tyre specifike. Nevojat mjekësore përcaktohen nga vlerësimi i bërë nga 
infermieret e Qendrës së Riintegrimit dhe doktori i kontaktuar në raste nevoje.
Mësueset/kujdestaret e D&E kanë punuar me përfitueset duke vendosur 
si prioritete aktivitetet dhe temat që shërbejnë për të stimuluar të folurin, 
shpjegimin e koncepteve elementare, përsëritjen e njohurive të marra, kuptimin 
e fenomeneve të ndryshme, etj.

Në rastet kur përfitueset kanë dëshirë të vazhdojnë shkollën, është punuar 
vazhdimisht për plotësimin e mangësive të tyre, kryesisht në gjuhën shqipe dhe 

1 Këto janë raste të cilat kanë marrë asistencë nëpërmjet Qendrës së Riintegrimit. Jo të gjitha rastet asistohen 
duke kaluar nëpërmjet kësaj të fundit. Shumë prej tyre asistohen në mënyrë të drejtpërdrejtë në apartamente 
ose në familje.
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matematikë. Gjatë kësaj periudhe mësueset kanë punuar intensivisht me një 
përfituese që nuk ka kryer asnjë vit shkollë, kryesisht për t’i mësuar njohjen e 
shkronjave (të mësojë të shkruajë dhe të lexojë), sikurse dhe të kryejë veprime të 
thjeshta matematikore.

Aktivitetet në grup kryhen nga punonjëset sociale për përfitueset dhe janë të 
fokusuara në diskutimin e temave të ndryshme si p.sh. incesti në familje, HIV- 
AIDS, dhuna në familje dhe llojet e saj, shpjegimi i fjalëve të huazuara nga 
gjuhë të tjera dhe përdorimin e saktë të fjalëve në shqip,,stadet e zhvillimit të 
fëmijës dhe lojërat që duhet të zhvillohen për të stimuluar zhvillimin konjitiv, 
fizik dhe emocional të fëmijëve, ndërtimin e marrëdhënieve korrekte me kolegët 
dhe punëmarrësin, standardet e higjienës personale dhe kolektive, konfliktet e 
ndryshme - shkaqet, pasojat dhe mënyrat e zgjidhjes, ç’është planifikimi familjar 
dhe avantazhet e tij, njohja me shenjat e qarkullimit rrugor për këmbësorët – 
ndikimi i tyre në parandalimin e aksidenteve, intervistat e punës, jeta në publik, 
rregullat dhe përgjegjësitë, lufta kundër zakoneve si duhani, drogës, alkoli, etj. 
veshjet e përshtatshme sipas stinës, etj.

Diskutimet në grup synojnë jo vetëm të rrisin informacionin dhe të qartësojnë 
konceptet e përfitueseve mbi dukuri të ndryshme, por ndihmojnë edhe në 
forcimin e marrëdhënieve ndërpersonale, rritjen e aftësisë për të ndërvepruar në 
situata të ndryshme, etj.

Psikiatria e qendrës ka organizuar diskutime në grup me përfitueset, duke iu 
dhënë një panoramë më të qartë të sëmundjeve të shëndetit mendor, të mënyrës 
së mjekimit të tyre, mbështetjes që duhet të ofrohet për përfitueset që kanë 
probleme të tilla, në mënyrë që të ndikohet pozitivisht në uljen e stigmës mbi 
këta persona.
Aktivitet e brendshme sociale janë përqendruar kryesisht në kurse kuzhine mbi 
mësimin e recetave të ndryshme të gatimit sipas stinëve, receta të shëndetshme 
për fëmijët, diskutime mbi libra të ndryshëm artistikë të cilët janë lexuar 
paraprakisht nga përfitueset, konkurse të fjalës artistike me krijimet më të mira 
të përfitueseve (kryesisht poezi), festimin e ditëlindjeve, gjimnastikë, festimin e 
festave të ndryshme si p.sh. Shën Valentini, 8 Marsi, Dita e Verës, Pashkët Katolike 
dhe Ortodokse, Krishtlindjet, Dita e Pavarësisë, etj., sikurse dhe aktivitete të 
organizuara nga AAGW.2
Gjithashtu janë organizuar edhe aktivitete të jashtme, me pjesëmarrjen e të 
gjitha përfituesve të akomoduara në Qendrën e Riintegrimit. Ndër to vlen të 
përmenden ekskursione në Malin e Dajtit, në Durrës, Shëngjin, vizitë në kalanë e 
Petrelës, të Krujës, etj. Të tjera aktivitete të jashtme përfshijnë aktivitete sportive, 
kinema, blerje, shëtitje, vajtje në kishë, etj.

2 AAGW- Association of Albanian Girls and Women është organizatë e krijuar nga vetë viktimat e trafikimit 
për viktimat e trafikimit, pjesa më e madhe e të cilave janë përfituese të programit të D&E.
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Ndihma akomoduese në fazën e dytë dhe të tretë

Përfitueset e asistuara në këto faza të riintegrimit janë raste që jetojnë në 
apartamente, në familje kujdestare,3 raste të vendosura në vende të tjera 
alternative dhe raste të bashkuara me familjet e tyre.

Përfitueset që asistohen në apartamente janë ato përfituese të cilat janë ndihmuar në 
strehëzën riintegruese dhe janë në një gjendje emocionale të qëndrueshme dhe 
zotërojnë mirëqenie psikologjike. Ato kanë përfunduar trajnimin profesional, 
kanë filluar punë dhe janë të sigurta dhe gati për fazën e dytë të procesit të 
riintegrimit. Megjithatë ka edhe raste të cilat janë ndihmuar më parë nga 
organizata të tjera gjatë fazës së parë të riintegrimit dhe kanë nevojë të asistohen 
me shërbime si punësim apo shtëpi me qera.

Rastet që asistohen në familje kujdestare janë kryesisht raste që kanë të bëjnë me 
vajza minorene, raste me probleme mendore dhe raste që për shkak të situatës 
shëndetësore nuk mund të jetojnë të pavarura

Institucionet dhe familjet e përzgjedhura për alternativën e kujdestarisë iu ofrojnë 
rasteve:

1.  Akomodim të përshtatshëm
2.  Një model të shëndetshëm të familjes (në më të shumtën e rasteve 

përfitueset nuk kanë patur mundësinë të jetojnë në ambiente normale 
familjare)

2. Aftësi komunikuese për një jetë dhe sjellje të shëndetshme sociale
3. Kujdes dhe siguri
5.  Përfaqësim (ndjekja e takimeve me prindër në shkolla, njohja e shoqërisë 

etj).
6.  Privatësi lidhur me jetën e tyre.

Nuk është e lehtë për të gjetur vende alternative për këtë kategori të përfitueseve. 
Për shkak të gjendjes së tyre të veçantë ka qenë e nevojshme gjetja e zgjidhjeve 
si ajo e jetesës me ndonjë anëtar të familjes ose të afërm, strehimi në organizata 
fetare, etj. Krahas asistencës së dhënë nga familja kujdestare këto raste janë 
ndihmuar nga programi i D&E nëpërmjet ndihmës mjekësore veçanërisht në 
rastet të cilat kanë shfaqur probleme të veçanta shëndetësore, ose kanë patur 
nevojë për trajnime profesionale për gjuhë të huaja, kurse kompjuteri, shkollim, 
etj. Përfitueset e vendosura në vende alternative janë raste të cilat kërkojnë kujdes 
të veçantë dhe monitorim të ngushtë për shkak të gjendjes së tyre fizike dhe 
mendore.

3 Për shkak të mungesës së një sistemi formal të strehimit (foster care) në Shqipëri identifikimi i alternativave 
jo formale për këtë kategori ka qenë shumë e rëndësishme.
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Përfitueset e asistuara në familjet e tyre janë:
•	 Raste që kanë qenë ndihmuar në Qendrën e Riintegrimit dhe kanë 

vendosur marrëdhënie të mira dhe të qëndrueshme me familjet e tyre. Më 
pas ato janë bashkuar me familjet e tyre dhe në bazë të nevojave të tyre 
janë asistuar për një periudhë kohe nga programi i D&E.

•	 Raste që janë ndihmuar që në fillim (kur ato janë referuar) në familjet e 
tyre.

Gjatë këtij viti 39 përfituese dhe 14 fëmijë janë ndihmuar në apartamente, familje 
dhe vende të tjera alternative.
Për më tepër, 12 nga rastet e reja të programit të D&E janë ndihmuar direkt në 
apartamente dhe në familje kujdestare pa u strehuar fillimisht në Qendrën e 
Riintegrimit. 11 nga përfitueset e akomoduara në Qendrën e Riintegrimit kanë 
kaluar gjatë kësaj periudhe në fazën e dytë të riintegrimit.
Grafiku i mëposhtëm ilustron kalimin e përfituesve në fazën e dytë sipas çdo 
muaji të vitit 2007.

Numri i rasteve që kanë kaluar në fazën e dytë të riintegrimit gjatë 
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Stafi i D&E ka punuar shumë gjatë këtij viti për identifikimin e institucioneve 
ose organizatave të cilat plotësojnë kriteret për të ndihmuar vajzat dhe gratë 
me nevoja të veçanta dhe që janë të gatshme për të bashkëpunuar me D&E për 
referimin e ndërsjellë të rasteve me nevoja të veçanta.
Përfitueset e fazës së dytë dhe të tretë janë mbështetur nëpërmjet këshillimit 
psiko-social, asistencës financiare, gjetjes së mundësive të punësimit, përgatitjen 
e dokumenteve për regjistrimin e fëmijëve të tyre, asistencës mjekësore për vete 
dhe për fëmijët e tyre, ndërmjetësimit me familjet, etj.

D&E e ka zgjeruar asistencën për përfitueset pas largimit nga Qendra e 
Riintegrimit si një garanci për riintegrimin afatgjatë të tyre në jetën normale.
Punonjëset sociale të secilit rast kanë monitoruar rregullisht rastet në këto faza.
Së fundmi, organizata ka filluar të nxisë përfitueset të merren vetë me gjetjen e 
shtëpive kur dalin në fazën e dytë të programit me qëllimin për të rritur iniciativën 
e tyre dhe për t’i dhënë organizatës tregues të prekshëm dhe të matshëm lidhur 
me nivelin e riintegrimit dhe për të njohur praktikat më të mira të funksionimit 
në këtë drejtim.

Asistenca për fëmijët e viktimave të trafikimit

Gjatë vitit 2007 D&E ka ndihmuar 24 fëmijë të viktimave të trafikimit nga mosha 
0 deri në 15 vjeç në qendrën riintegruese, në apartamente, familje foster si dhe 
në vende të tjera alternative. Të gjithë fëmijët janë mbështetur nëpërmjet vizitave 
dhe kontrolleve tek pediatri dhe është bërë vaksinimi i rregullt i tyre bazuar në 
skemën e vizitave mjekësore individuale.

7 fëmijë të viktimave të trafikimit janë mbështetur me plotësimin e të gjitha 
dokumenteve të nevojshme për regjistrimin në çerdhe dhe kopsht. Në kuadër 
të një programi të veçantë të Bashkisë është siguruar pjesëmarrja në çerdhe pa 
pagesë për disa fëmijë të cilëve nuk u është njohur atësia. 4 fëmijë të tjerë ndjekin 
rregullisht shkollën fillore. 

Vlerësimi psikologjik është bërë për të gjithë fëmijët e përfshirë në program nga një 
psikolog i specializuar. Bazuar në këtë vleresim janë organizuar shumë aktivitete 
për një zhvillim dhe zbavitje më të mirë të këtyre fëmijëve në bashkëpunim 
me të kontraktuar të tjerë të specializuar. Gjithashtu për fëmijët parashkollorë 
është zhvilluar një program i veçantë nga mësueset e D&E përmes programeve 
publike të kopshteve.

Gjithashtu është nënshkruar një marrëveshje midis organizatës “Të ndryshëm & 
Të barabartë” dhe Bethany Christian Services – një organizatë e specializuar në 
fushën e çështjeve prindërore/familjare. Në kuadër të këtij bashkëpunimi u është 
ofruar nënave me fëmijë një seri trajnimesh mbi çështjet e lidhura me prindërimin. 
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Përveç kësaj D&E ka më shumë se 3 vite që bashkëpunon me organizatën YËCA 
për ofrimin e kurseve të babysitter-it për përfitueset e programit.

Këshillimi psiko-social

Punonjëset sociale dhe psikiatria që punon me kohë të pjesshme kanë ofruar 
këshillime psikologjike individuale dhe në grup për përfitueset e strehuara në 
Qendrën e Riintegrimit. Përsa i përket seancave individuale të këshillimit është 
ofruar një total prej 1956 seancash kundrejt përfitueseve. Këshillimet individuale 
janë ofruar në përputhje me nevojat individuale të rasteve dhe të përshtatura me 
objektivat e vendosura në planin e riintegrimit të ndërtuar nga punonjësja sociale 
që ndjek rastin dhe përfituesja. Zakonisht seancat individuale të këshillimit janë 
të përqendruara mbi:

– Marrjen e vetes pas ngjarjeve traumatike
– Stabilizimin e gjendjes emocionale
– Përmirësimin e mirëqenies psikologjike
– Marrëdhëniet e dashurisë
– Marrëdhëniet me familjen
– Rritjen e vetëvlerësimit
– Trajnimet profesionale
– Punësimin
– Planet për të ardhmen
– Jetën e pavarur, etj.

Edhe pse baza e këshillimeve konsiston rreth çështjeve të paraqitura më sipër 
dhe një pjesë e mirë e temave të këshillimit parashkruhet në planet e riintegrimit, 
vlen për t’u përmendur fakti i fleksibilitetit të këtyre çështjeve të ofruara nga secili 
menaxhues rasti sipas progresit dhe/ ose regresit të rastit, sipas ndryshimeve në 
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planin e riintegrimit dhe sipas ndryshimeve të drejtimit dhe pritshmërive të rastit. 
Ky fleksibilitet në menaxhim ka tentuar të ruajë ekuilibrat emocionalë të rastit 
dhe aftësinë në vendimmarrje duke zbutur në maksimum regresin potencial dhe 
duke ruajtur aftësinë për të përparuar në procesin e riintegrimit edhe pse në një 
drejtim tjetër nga çfarë ishte parashkruar.

Këshillimet në grup janë përqendruar kryesisht në ndërtimin e marrëdhënieve 
korrekte me punëdhënësin dhe kolegët, menaxhimin e konflikteve, përmirësimin 
e marrëdhënieve me përfitueset në Qendrën e Riintegrimit, grupet e mbështetjes 
të bashkëmoshatarëve, etj.

Në mënyrë periodike janë organizuar mbledhjet e rasteve (në bazë të një plani vjetor) 
me pjesëmarrjen e pjesës më të madhe të stafit ku përfshihen punonjëset sociale, 
mësueset, koordinatoret e punës dhe psikiatria e qendrës.4 Çështjet kryesore të 
diskutuara gjatë këtyre mbledhjeve kanë qenë të lidhura me diskutimin e gjendjes 
së përfitueseve jashtë strehëzës, dhënien e informacionit të përgjithshëm për 
ecurinë e tyre, diskutime mbi përfitueset me probleme të shëndetit mendor, gjetjen 
e vendeve alternative për akomodimin e tyre, rastet e akomoduara në Qendrën e 
Riintegrimit dhe hapat e ndërmarra sipas planit individual të riintegrimit, rolin 
e familjes së tyre në procesin e riintegrimit, ndërmjetësimin me familjet, nënat 
me fëmijë dhe problemet e tyre specifike, ndjekjen e procedurave të nevojshme 
për regjistrimin e fëmijëve të përfituesve në çerdhe, kopsht, shkollë, problemet e 
punësimit dhe mbajtjen e një vendi pune, etj.

Trajnime dhe formimi profesional

Një ndër faktorët bazë për riintegrimin e përfitueseve të programit të D&E është 
ndjekja e trajnimeve/ kurseve të përshtatshme profesionale bazuar në dëshirat 
dhe kapacitetet e tyre. Këto kurse profesionale konsiderohen një domosdoshmëri 
për përfitueset duke patur parasysh faktin që ato kanë mjaft mangësi në formimin 
e tyre profesional, gjë që vështirëson së tepërmi procesin e punësimit. Pikërisht 
për këtë arsye është punuar intensivisht në këtë drejtim edhe gjatë këtij viti.
Të gjitha përfitueset e reja të programit janë vlerësuar paraprakisht nga 
koordinatorja e punës lidhur me llojin e kursit që do ju duhet të ndjekin në 
përputhje më planin individual të riintegrimit që secila përfituese ka ndërtuar me 
punonjësen e saj sociale. Pas kryerjes së vlerësimit është detyrë e koordinatores 
së punës të identifikojë kursin/ trajnimin më të përshtatshëm për çdo përfituese, 
duke patur parasysh që vendi i kryerjes të kursit të jetë sa më i sigurt.

Gjatë vitit 2007 D&E ka nënshkruar marrëveshje dhe ka bashkëpunuar ngushtë 
për trajnimet profesionale të përfituesve të programit me organizata si YËCA, 
4 Këto mbledhje organizohen dy herë në muaj me pjesëmarrjen e ekipit multidisiplinar dhe kanë për qëllim 
diskutimin për një menaxhim sa më të mirë të rasteve të asistuara nga D&E.
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Maria Mazzarela, Ferilasses, me qendra private të cilat ofrojnë kurse të ndryshme 
ku mund të përmendim dhe qendrën ISSETI, ADAS, IRISOFT, Krehëri i Artë, si 
dhe me shkollën Harry Fultz, me Fondin BESA, etj.

Një ndër bashkëpunimet e rëndësishme që duhet të përmendet këtë vit ka qenë 
ai me Qendrat Shtetërore të Formimit Profesional. Në bazë të ligjit për përfitimet 
që iu ofrohen për kurse profesionale pa pagesë grupeve të veçanta njerëzish të 
marxhinalizuar, ku hyn dhe kategoria e përfitueseve të programit të D&E, kjo 
e fundit ka zgjeruar bashkëpunimin për trajnime profesionale për përfitueset 
pranë këtyre qendrave. Megjithë problemet burokratike të cilat u hasën në fillim 
për këtë bashkëpunim, përfitueset e programit të D&E kanë filluar t’i ndjekin 
disa nga kurset profesionale si ato të rrobaqepësisë, parukerisë, kuzhinës, etj, 
pranë këtyre qendrave shtetërore të formimit profesional.

Një tjetër problem ka qenë dhe mungesa e pranimit nga ana e përfitueseve të 
D&E për t’u vetëdeklaruar si ish viktima të trafikimit pranë Zyrave Rajonale 
të Punësimit (procedurë e nevojshme për të përfituar), duke penguar në këtë 
mënyrë edhe vazhdimësinë e marrjes së trajnimeve profesionale pa pagesë 
pranë qendrave të sipërpërmendura. Është e domosdoshme që ky bashkëpunim 
i frytshëm të vazhdojë edhe në të ardhmen, jo vetëm për lehtësimin financiar 
lidhur me kostot që kanë kurset profesionale, por dhe për ndihmesën që do të 
marrin vajzat që do të kenë mundësi të përfitojnë nga këto kurse trajnimi falas 
pranë këtyre qendrave dhe pasi të jenë shkëputur nga programi i D&E.

Gjatë vitit 2007 30 përfituese kanë ndjekur kurse profesionale dhe kurse për 
rritje aftësish për jetën.

Kurset apo trajnimet profesionale që janë ndjekur gjatë 2007 janë përqendruar 
kryesisht në kurse parukerie, babysitter-i, kurse për mësimin e gjuhës angleze 
dhe italiane, për mësimin e kompjuterit, kurs kuzhine, rrobaqepësie, mirëmbajtje 
shtëpie, kurs noti, etj.

Përveç, kurseve profesionale dhe të kurseve për rritjen e aftësive, D&E ka 
mundësuar gjithashtu kurse argëtuese apo dhe formimi për fëmijët e përfitueseve 
siç kanë qenë kurset e notit, të volejbollit apo dhe kampet verore për ta. Këto 
ide kanë shërbyer për të reduktuar sadopak nivelin e stresit tek përfitueset dhe 
gjithashtu për të ndikuar pozitivisht në kohën e fëmijëve gjatë pushimeve të 
verës periudhë në të cilën, nënat e tyre janë në punë.
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Punësimi

Një aspekt i domosdoshëm për riintegrimin e përfitueseve të organizatës është 
punësimi. Në momentin që përfitueset fillojnë të mendojnë për të dalë në 
jetën gjysmë të pavarur atëherë fillojnë dhe përpjekjet për punësimin e tyre. 
Përfituesja duhet të jetë e punësuar prej një muaji në momentin që shkëputet nga 
Qendra e Riintegrimit dhe del në jetën e pavarur. Si për trajnimet profesionale 
ashtu dhe për vlerësimin e rastit/përfitueses për punësim ndiqet e njëjta 
proçedurë. Pas intervistimit individual me përfituesen dhe mbledhjeve me të 
gjithë stafin vendosen dhe vendet parësore ku mund të punësohet rasti. Më 
pas koordinatorja e punës bën identifikimin e vendeve të mundshme (shikohet 
nëse është vend i përshtatshëm dhe i sigurt për përfitueset) dhe e shoqëron 
rastin atje.

Vështirësitë e hasura në procesin e punësimit të përfitueseve janë të shumta. 
Duke filluar që nga edukimi i tyre. Në përgjithësi niveli i edukimit të tyre është 
shumë i ulët dhe një pjesë e mirë e përfitueseve nuk e kanë përfunduar arsimin 
8-vjeçar. Kjo bën që dhe mundësitë për të gjetur një punë të mirë të reduktohen 
në mënyrë drastike. Gjithashtu, formimi i tyre profesional le për të dëshiruar. 
Pavarësisht rasteve që ndjekin kurset profesionale gjatë qëndrimit të tyre në 
qendër, ka raste të shumta që nuk duan të ndjekin kurse apo dhe nuk kanë 
mundësinë për të ndjekur një të tillë por duan të fillojnë punë menjëherë. Për 
të tilla raste procesi i punësimit bëhet akoma më i vështirë, pasi dihet që tregu i 
punës në ditët e sotme është shumë i vështirë dhe është pothuajse e pamundur 
të gjesh një punë të përshtatshme për përfitueset në rastin kur ekzistojnë një 
mori kufizimesh që duhen marrë parasysh. Duke i shtuar këtyre dhe mungesën 
e një arsimi bazë dhe formimi profesional, vështirësia për gjetjen e një vendi 
pune, shtohet. 

Trajnime profesionale 
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Gjetja e vendeve potenciale ku përfitueset mund të punësohen mundësohet 
nëpërmjet lajmërimeve të herëpashershme që bëhen në adresa të ndryshme në 
internet, lajmërime në gazeta, njohje dhe referenca shoqërore të të gjithë stafit, 
nëpërmjet bashkëpunimeve me organizata partnere dhe institucione të tjera, 
etj. Përpos këtyre përpjekjeve, lidhur me punësimin këtë vit është filluar një 
bashkëpunim i ngushtë me Zyrën Rajonale të Punësimit ku përfitueset shkojnë 
të shoqëruara nga koordinatorja e punës, regjistrohen atje dhe kanë mundësinë 
për t’ë gjetur një punë të përshtatshme për to. Në shumicën e rasteve është 
pretenduar nga D&E për një punë me sigurime shoqërore por siç dihet në 
Shqipëri kjo praktikë nuk është gjithmonë e aplikueshme dhe si rrjedhojë ka 
qënë e vështirë të realizohet në shumë raste.

Një tjetër vështirësi që është hasur gjatë procesit të punësimit është problemi i 
nënave me fëmijë. Është pothuajse e pamundur të gjesh një punë të përshtatshme 
për to sepse ato nuk kanë mbështetje familiare. Përshtatja e orareve të çerdhes apo 
kopshtit me oraret e punës së nënave është tejet e vështirë. Të vetmet fabrika që 
paguajnë sigurimet shoqërore dhe shëndetësore janë rrobaqepësitë e ndryshme, 
por ato kanë një orar të papërshtatshëm për nënat që duhet të kujdesen për 
fëmijët e tyre përkundrejt një pagese shumë të vogël. Në këto raste, nëna e ka të 
pamundur të ketë një jetë normale bashkë me fëmijën e saj. 

Është e rëndësishme të theksohet se punët në kompani ose organizata private 
janë me orare të zgjatura dhe shpeshherë me turne, gjë që e bën të pamundur 
punësimin në këto vende pune dhe rrjedhimisht, nënat detyrohen të punojnë me 
orar të reduktuar përkundrejt një pagese të vogël gjë që e bën jetën e tyre akoma 
dhe më të vështirë. D&E në përgjithësi për raste të tilla ka negociuar fuqishëm 
në mënyrë që përfitueset të kenë mundësi të jetojnë pranë familjeve të tyre pasi 
pranë tyre mund të marrin ndihmë për kujdesin e fëmijëve. 

Gjatë vitit 2007 janë punësuar 23 përfituese të programit të D&E. Vendet e 
punës në të cilat ato janë punësuar përfshijnë ndihmës kuzhiniere, kuzhiniere, 
ndihmës parukiere, rrobaqepëse, recepsioniste, banakiere, shitëse në butik 
apo në dyqane të ndryshme, punëtore shtëpie, pastruese, etj.
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Një tjetër projekt shumë i rëndësishëm këtë vit ishte dhe bashkëpunimi me 
OSCE, ILO dhe Fondin Besa. Këto organizata tentuan për herë të parë skemën 
e mikrokredive për ish viktimat e trafikimit. Dhjetë nga përfitueset e D&E 
dhe disa punonjëse nga stafi i D&E morën pjesë në trajnimin e organizuar 
nga Fondi Besa (kontraktor i ILOs dhe OSBE), për shkrimin dhe hartimin 
e një plani biznesi dhe mënyrat se si mund të hapet një biznes privat. Pas 
trajnimit u përzgjodhën nga Fondi Besa përfitueset që do mund të përfitonin 
mikrokredi nga ky projekt për të hapur një biznes privat. Pasi përgatitën 
planin e biznesit të ndihmuara nga koordinatorja e punës, përfitueset në 
bashkëpunim me Fondin Besa bënë të mundur hapjen e 4 bizneseve të vogla 
vetjake. Tre nga përfitueset e D&E kanë hapur parukeritë e tyre në qytete të 
ndryshme të Shqipërisë ku ato jetojnë së bashku me familjet e tyre të origjinës 
apo dhe me familjet që kanë krijuar vetë ndërsa një përfituese tjetër ka hapur 
një dyqan për të shitur rroba të përdorura. 

Kjo ishte një mundësi shumë e mirë që iu dha përfitueseve pasi në këtë rast 
ato jo vetëm që do kenë të ardhura më të mira, pasi të kalojnë vështirësitë 
e para të hapjes së një biznesi të ri, por do të rrisin vetëvlerësimin e tyre 
nëpërmjet ndërtimit të një biznesi vetjak. Ndërtimi i një biznesi vetjak ka 
ndikuar pozitivisht tek përfitueset që janë shprehur se fakti që nuk kanë njeri 
mbi kokë që t’i shfrytëzojë dhe se më në fund ato kanë ndërtuar diçka është 
një nga eksperiencat më pozitive të jetës së tyre. 

Dhe ky projekt si çdo projekt tjetër kishte vështirësitë e veta. Si fillim, 
përfitueset kishin vështirësi për të gjetur një dyqan me qera të ulët. Më pas ato 
filluan të shlyenin këstet e kredisë dhe vështirësitë financiare u shtuan pasi 
duhet të menaxhohej dhe një gjë e tillë përpos qerasë. Për më tepër duheshin 
përballur dhe inspektorët e tatim-taksave të cilët u gjenden përpara dyerve 
të dyqaneve që në ditët e para të hapjes. Por megjithë vështirësitë e hasura, 

Vendet e punës ku janë punësuar përfitueset e D&E
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fakti që të gjitha përfitueset vazhdojnë të kenë bizneset e tyre, tregon që ky 
program ka rezultuar i suksesshëm. 
4 përfituese janë në proces për përfitimin e mikrokredisë dhe hapjen e biznesit 
të tyre.

Arsimi

Gjatë vitit 2007, 15 përfituese janë regjistruar në shkollë, secila në nivelin përkatës. 
Një përfituese është ndihmuar gjatë vazhdimit të studimeve në një nga fakultetet e 
Universitetit të Tiranës. Ndërkohë 12 përfituese janë ndihmuar ndërkohë që kanë 
ndjekur studimet në shkolla të mesme me korrespondencë, dhe këto në qytetin 
e Tiranës. Dhe së fundmi, dy nga përfitueset vazhdojnë shkollën e mesme të 
përgjithshme me sistemin e ditës.

Lidhur me procesin e regjistrimit të përfitueseve në shkolla është bashkëpunuar 
ngushtë me Ministrinë e Arsimit dhe të Shkencës si dhe me Drejtorinë Arsimore. 

Shërbimet mjekësore dhe shëndetësore

Shumica e përfitueseve vuajnë nga një sërë sëmundjesh shëndetësore, të nevojshme 
për t’u identifikuar dhe trajtuar. Një pjesë e mirë e përfitueseve kanë qenë të 
ekspozuara ndaj seksit të pambrojtur, dhunës dhe kushteve të vështira të jetesës 
dhe traumës psikologjike. Me ardhjen në qendër përfitueset kanë kryer analiza të 
përgjithshme, si ekzaminime mjekësore dhe gjinekologjike, duke përfshirë testin e 
SST-ve (sëmundjeve të transmetueshme seksualisht) dhe HIV/AIDS (kur kërkohet 
në mënyrë vullnetare), ekzaminime dentare dhe mjekime, etj. Gjatë vitit 2007 janë 
testuar për HIV/ AIDS 12 përfituese.

Adresimi i nevojave mjekësore të përfitueseve bëhet në klinikën private që është 
kontraktuar për këtë qëllim, nga infermieret që mbulojnë zakonisht turnet e 
natës, nga doktori i urgjencës dhe psikiatria me kohë të pjesshme e organizatës. 
Infermieret bëjnë vlerësimin dhe ndërhyrjen e parë mjekësore për rastet që 
strehohen në Qendrën e Riintegrimit. Pas vlerësimit të kryer nga infermieret, 
përfitueset vlerësohen nga mjeku i urgjencës (që është në dispozicion në rast 
nevoje) i cili gjykon se çfarë lloj shërbimi duhet të marrë secila nga përfitueset.

Kështu, gjatë vitit 2007 përfitueset janë diagnostikuar dhe kanë marrë mjekimin 
e duhur mjekësor për probleme shëndetësore si infeksion urinar, probleme 
dermatologjike, probleme ORL, probleme gjinekologjike, probleme alergjike, 
anemike, probleme okulistike, gastro – intestinale, etj.
Shërbim i veçantë mjekësor është ofruar për përfitueset shtatzënë, të cilave iu 
është ofruar shërbim mjekësor si gjatë periudhës së shtatzënisë, ashtu edhe për 
shërbimet e nevojshme pas lindjes së fëmijës. Kështu, gjatë vitit 2007 janë ndihmuar 
3 përfituese shtatzëna.
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Ndërkohë 7 përfituese dhe 2 fëmijë të përfitueseve janë shtruar në spital për të 
marrë shërbim të specializuar mjekësor. Një nga përfitueset është shtruar në Spitalin 
Psikiatrik për shkak të problemeve të rënda të shëndetit mendor, 1 përfituese për 
probleme dermatologjike, 1 përfituese për sëmundje infektive, 2 për probleme 
gjinekologjike, 1 përfituese është asistuar me shërbimet e domosdoshme pas një 
aksidenti automobilistik, 1 përfituese për probleme neurologjike. Ndërkohë 2 nga 
fëmijët e përfitueseve janë shtruar në spital për probleme anemie.
Përfitueset që shfaqin probleme të shëndetit mendor janë asistuar nga psikiatria e 
qendrës. Kështu është ofruar asistencë psikiatrike për 9 përfituese me çrregullime 
mendore si p.sh. çrregullime personaliteti, skizofreni, depresion, çrregullim afektiv 
– bipolar, etj. Një kujdes i veçantë u është kushtuar fëmijëve të përfitueseve lidhur 
me vizitat e rregullta tek doktori dhe vaksinimin e tyre. Fëmijët e porsalindur janë 
regjistruar në konsultoren e fëmijëve.

Infermieret kanë organizuar diskutime në grup me përfitueset (nëpërmjet thjeshtë-
simit të procesit nga ana e punonjëseve sociale) për probleme të ndryshme 
shëndetësore. Këto lloj aktivitetesh janë cilësuar si tepër të rëndësishme për t’i 
informuar përfitueset për SST, metodat kontraceptive, problemet e higjienës, për-
dorimin e disa mjeteve diagnostikuese në kushtet e shtëpisë, viruset sezonale, etj.
Shërbimi mjekësor i ofruar nga organizata D&E është shërbim cilësor dhe sasior, 
ashtu sikurse duket qartë dhe nga përshkrimi i mësipërm, por njëkohësisht edhe 
tepër i kushtueshëm. Gjithsesi, shërbimi mjekësor është i domosdoshëm për 
të krijuar stabilitetin shëndetësor të përfitueseve me qëllim ngritjen e shtyllave 
bashkëpunuese me facilitatorët e programit (stafi asistues) drejt procesit të gjatë e 
të vështirë të riintegrimit.

Shërbimi mjekësor për këtë grup përfituesish po kërkohet të përfshihet në skemat 
mjekësore të Ministrisë së Shëndetësisë apo edhe në skemat e sigurimeve sociale 
për të reduktuar kostot, por në të njëjtën kohë për të vazhduar marrjen e shërbimeve 
mjekësore në kohë dhe me cilësinë e duhur.

Kujdesi shëndetësor 
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Asistenca ligjore

D&E i ka ofruar viktimave të ndihmuara nga programi asistencë ligjore 
profesionale – nëpërmjet një organizate ligjore jo fitimprurëse ose nëpërmjet 
avokatit të punësuar nga IOM për këtë qëllim.
Gjatë vitit 2007, 9 përfituese kanë marrë asistencë ligjore për probleme të 
ndryshme si këshillim dhe mbrojtje ligjore per viktimat dëshmitare, ndjekja e 
procedurës së divorcit, shpërngulje të regjistrimit pranë zyrave të gjendjes civile, 
regjistrimin e fëmijëve të përfituesve në zyrat përkatëse, vendosjen e fëmijëve të 
përfitueseve në institucione, çështje të marrjes së kujdestarisë, etj.

Përfitueset e D&E kanë përfituar nga trajnime për çështje të ndryshme ligjore, 
kryesisht mbi legjislacionin shqiptar mbi trafikimin, dhunën në familje, 
programin e mbrojtjes së dëshmitarëve, kompensimin civil etj. Trajnimi u ofrua 
nga Zyra për Nisma Ligjore dhe Qytetare. Përfitueset që janë aktualisht në fazën 
e dytë dhe të tretë të procesit të riintegrimit treguan një interes të madh mbi të.
Zakonisht ndjekja e çështjeve ligjore kërkon kohë dhe kuptim të mirë të 
rrethanave se si një çështje ligjore ka filluar, zhvillohet dhe pritet të përfundojë. 
Kështu që përfitueset që kanë hapur çështje ligjore u është dhënë mundësia e 
kontaktimit herë pas here me profesionistë të fushës ligjore me qëllim qartësimin 
e rastit për përcaktimin e duhur të qëllimeve, objektivave e aktiviteteve të planit 
të riintegrimit.

Diagnozat mjekësore
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Zhvillimi i aftësive për jetën

Punonjëset sociale, bashkë me mësueset/trajneret kanë ofruar edhe gjatë këtij 
vitit asistencë për përfitueset për të zhvilluar aftësitë e tyre për jetën, duke 
përfshirë ushtrime për lexim dhe shkrim, zhvillimin e aftësive bazë sociale dhe 
aktiviteteve të tjera me karakter edukues. Aktivitetet edukuese për zhvillimin 
e aftësive për jetën janë përqendruar kryesisht në kurset javore të kuzhinës që 
kanë për qëllim të përmirësojnë aftësitë e gatimit të përfitueseve, seanca leximi, 
diskutime në grup me tema të ndryshme, etj.

Trajneret/mësueset kanë punuar me përfitueset për aktivitete edukuese në grup 
në bazë të planeve përkatëse të riintegrimit. Mësueset punojnë me përfitueset në 
4 grupe ku përfshihen grupi i analfabetizmit, grupet e të mësuarit në distancë, 
grupi i vajzave që ndjekin kurse profesionale dhe përfitueset që ndjekin 
shkollën.

Aktivitetet për zhvillimin e aftësive për jetën janë përmirësuar në sajë të 
bashkëpunimit midis profesionistëve që punojnë në Qendrën e Riintegrimit. 
Shoqata Shqiptare për Gratë dhe Vajzat (AAGË) ka dhënë një kontribut të madh 
në realizimin e këtyre aktiviteteve brenda Qendrës së Riintegrimit.

Asistenca ligjore

Fëmijë

Përfituese 12 - 15 vjec

Përfituese 16 - 18 vjec

Përfituese 19 - 21 vjec 

Përfituese 21 -  vjec
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Monitorimi dhe ndjekja e mëpasshme e përfitueseve të programit

D&E ka vazhduar edhe gjatë këtij viti monitorimin dhe mbikëqyrjen e 
përfitueseve të mëparshme dhe të momentit, nëpërmjet vizitave dhe këshillimeve 
të vazhdueshme.
Ndjekja dhe monitorimi iu është ofruar jo vetëm përfitueseve të vendosura në 
apartamente, atyre që ndodhen në familje kujdestare, vende alternative, por 
edhe atyre që janë kthyer në familjet e tyre.
Konkretisht gjatë kësaj periudhe janë monitoruar 39 raste që jetojnë në 
apartamente gjysmë të pavarura, 12 raste të vendosura në familje kujdestare, 2 
raste që jetojnë në vende të tjera alternative, si dhe të gjitha përfitueset që janë 
kthyer në familjet e tyre.

Mënyrat e përdorura për monitorimin dhe vlerësimin e përfituesve të programit 
të D&E vijojnë si më poshtë:
Monitorimi i përditshëm realizohet nëpërmjet linjës telefonike nga punonjësit 
socialë që ndodhen në turn. Përfitueset pyeten për probleme të ditës dhe ato 
këshillohen në telefon nëse kanë patur ndonjë shqetësim veçanërisht në aspektin 
emocional. I gjithë informacioni mbi këto monitorime ditore protokollohet në 
Qendrën e Riintegrimit në mënyrë që të adresohen dhe të ndiqen nevojat e këtyre 
përfitueseve.
Monitorimet me telefon kryhen edhe për rastet që ndodhen në familje, në 
programin foster apo në vende të tjerë alternativë . Ato kryhen nga stafi 
monitorues me një frekuencë një herë në 10 ditë dhe në raste urgjente edhe më 
shpesh.
Monitorimet javore përfshijnë vizitat ne apartamente dhe në vendet e punës 
të përfitueseve. Dy punonjës socialë janë caktuar për ndjekjen e rasteve në 
apartamente.
Gjatë monitorimeve në apartamente, punonjësit socialë vlerësojnë dhe këshillojnë 
rastet si individualisht ashtu edhe në grup mbi çështje funksionale të jetesës në 
apartament si atë të menaxhimit të kohës, menaxhimit të të ardhurave, orientimit 

Trajnimet për rritjen e aftësive për jetën 
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në tregun e punës (kur nevojitet ndryshimi i vendit të punës), njohja e tregut, 
burimet e tij, përgatitja për dhënien e një interviste pune, si mund të prezantohen 
eksperiencat e mëparshme të punëve, si mund të menaxhohet puna për të rritur 
jetëgjatësinë e saj, pjesëmarrjen në aktivitetet e përcaktuara për t’u zhvilluar 
në grup me përfitueset e tjera të apartamentit, marrëdhëniet mes përfitueseve, 
kontaktet dhe marrëdhëniet me familjen, marrëdhëniet me fëmijët dhe mënyrat 
e adresimit të nevojave të tyre.
Për përfitueset me fëmijë kontraktohen apartamente të veçanta me qëllim 
krijimin e atmosferës të mundshme familjare për mirërritjen e fëmijës dhe lënien 
e hapësirës nënës/përfitueses në mësimin dhe aplikimin e praktikave dhe 
eksperiencave prindërore.
Koordinatorja e punës e mbështet procesin e monitorimit në vendet e punës për 
të vlerësuar veçanërisht mbarëvajtjen e përfitueseve në punë, e cila konsiderohet 
një nga pikat më të forta të mbarëvajtjes së procesit të riintegrimit në vetvete. 
Gjithashtu, koordinatorja e punës së bashku me punonjëset monitoron ecurinë 
në shkollë të përfitueseve.
Në fazën parapërgatitore për daljen ne fazën e dytë, përfitueseve përveç numrit 
të kontaktit të organizatës, u jepen numra kontakti për raste urgjence mjekësore, 
sigurie, etj.

Kontaktet e zhvilluara në zyrat e D&E 
Përveç aktiviteteve monitoruese nëpërmjet kontakteve telefonike dhe vizitave 
në apartament, përfitueset kontaktojnë zyrën me telefon ose nëpërmjet vizitave 
të drejtpërdrejta. Ato priten gjithnjë nga punonjëset sociale të cilat këshillojnë 
dhe/ose adresojnë problemin sipas nevojave.

Monitorime të përfitueseve në qytete të tjera 
Për shumë prej përfitueseve që kthehen në familjet e tyre, asistenca mbështetëse 
dhe monitoruese kryhet nga punonjësit socialë në qytetet ku jetojnë si p.sh. 
Durrës, Berat, Lushnjë, Shkodër, Fier, Vlorë, etj. Përkrah vlerësimit të progresit 
të rastit, bëhet edhe vlerësimi i familjes në vetvete dhe në raport me përfituesen. 
Kjo ndihmon në adresimin e plotë të problemeve duke rritur kështu kapacitetet 
e familjes në ndihmën dhe përkrahjen e vazhdueshme të pjesëtares së familjes së 
tyre/në rastin tonë të përfitueses.

Në rastin e mësipërm mbështetje e konsiderueshme është edhe partneriteti i 
vendosur me organizata të cilat operojnë me programe ndihmuese për viktimat 
e trafikimit në rajone të tjera të Shqipërisë siç janë qendra “ Vatra” në Vlorë, 
qendra “Murialdo” në Fier, Qendra e Beratit, Qendra “ Tjetër Vizion” në Elbasan, 
Motrat e Nënë Terezës në Shkodër, qendra “ Jetë dhe Shpresë” në Gjirokastër 
etj. Këto partneritete japin kontributin e tyre në identifikimin e burimeve të 
disponueshme në komunitetin e tyre për t’u shfrytëzuar në mënyrë efikase nga 
përfitueset, duke iu dhënë atyre mundësinë për të ndërtuar dhe zhvilluar një 
lidhje me qytetin ku jetojnë, për të adresuar nevojat në rast urgjence, por edhe 
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për të matur ecurinë e përfitueses dhe pavarësinë dhe qëndrueshmërinë e krijuar 
dhe fituar hap pas hapi.

Riintegrimi si proces kërkon kohë në varësi të specifikave të problemit, dhe 
në të kaluarën, bazuar dhe në tiparet e karakterit të përfitueses është bërë dhe 
monitorimi i tyre duke synuar që të kryhet për një periudhë që zgjat nga 3 muaj 
deri në 4 vjet. Metoda e përdorur për monitorimin e përfitueseve përfshin të gjithë 
elementët përbërës të jetës së tyre duke synuar të adresojë të gjithë problemet e 
mundshme që mund të dalin gjatë procesit të riintegrimit. 

Vështirësitë e hasura për riintegrimin e viktimave të trafikimit 

•	 Gjetja e mundësive të strehimit afatgjatë për përfitueset që nuk mund të 
kthehen pranë familjeve të tyre mbetet problem por sidomos për viktimat 
që janë nëna me fëmijë.

•	 Gjetja e punës për ish viktimat e trafikimit mbetet ende e vështirë për 
arsye të ndryshme. Kjo është arsyeja parësore për qarkullimin e shpeshtë 
të përfitueseve në tregun e punës dhe për këtë nevojitet një monitorim i 
vazhdueshëm.

•	 Shumë nga përfitueset kërkojnë shumë më tepër shërbime shëndetësore 
sesa pjesa tjetër e popullsisë, veçanërisht lidhur me SST, pasi si popullsi 
lëvizëse janë subjekt i sëmundjeve kërcënuese si HIV/AIDS. Duhet të 
vendoset një urë bashkëpunimi me Ministrinë e Shëndetësisë në mënyrë 
që viktimat e trafikimit të përfitojnë shërbime shëndetësore falas.

•	 Adresimi i çështjes së komplikuar të etiketimit të papërshtatshëm nga 
shoqëria apo e quajtur ndryshe stigmë sociale për viktimat e trafikimit.

•	 Rivendosja e lidhjeve me familjen e origjinës.
•	 Vlerësimi i familjeve dhe gjetja e alternativave të kujdesit për minorenet.
•	 Monitorimi dhe ndjekja e përfitueseve pasi ato largohen nga programi 

dhe rifillojnë jetën e pavarur.
•	 Gjetja e burimeve të vazhdueshme të financimit për shërbimet riintegruese 

që iu ofrohen viktimave të trafikimit nga organizata.

Projekti 2: “Ndihma ndaj nënave të reja, ish-viktima të trafikimit, në mirërritjen 
e fëmijëve.”

Qëllimi:

Ndihma ndaj nënave të reja ish- viktima të trafikimit në programin e D&E për 
rritjen e fëmijëve të shëndetshëm dhe në përmirësimin dhe rritjen e aftësive për 
të pasur një jetë të pavarur normale.
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Objektivat:

- T’ju ofrojë nënave njohuritë dhe aftësitë e nevojshme mbi aspektet e 
zhvillimit të fëmijëve, kujdesit dhe shërbimeve për ta.

- Të përgatisë nënat dhe fëmijët për një jetë të sigurt, të shëndetshme dhe të 
pavarur familjare.

- T’i ofrojë stafit këshillues të D&E aftësitë e nevojshme për të ndihmuar 
nënat dhe fëmijët që asistohen nga D&E.

Aktivitetet

*Klasat e shtatzënisë dhe prindërimit

Klasat rreth shtatzënisë dhe prindërimit u organizuan për nënat shtatzëna, nënat 
me fëmijë dhe nëna të ardhshme duke përfshirë tema të tilla si shëndeti gjatë 
shtatzënisë, lindja e fëmijës, ushqimi me gji, etj. Për ofrimin e këtyre trajnimeve u 
kontraktua qendra “Bethany”.

*Trajnim mbi ndihmën e parë

Ky trajnim u erdhi në ndihmë veçanërisht nënave të cilat jetojnë jashtë strehëzës 
së bashku me fëmijët e tyre, por sigurisht edhe atyre që jetojnë brenda. Këto 
trajnime u kryen për të mundësuar menaxhimin sa më mirë të situatave të tilla 
emergjente në kushtet e të jetuarit vetëm. U kontraktua një pediatër për të drejtuar 
dhe këshilluar mbi çështje të këtij trajnimi për përfitueset e programit.

*Informacion mbi shërbimet e komunitetit

Përfitueset e projektit në të cilat bëjnë pjesë dhe nënat me fëmijë u pajisën me 
një hartë të shërbimeve për fëmijët në komunitetin përkatës ku jetojnë për t’i 
thjeshtësuar procesin e riintegrimit drejt jetës normale.

*Trajnim mbi çështje të zhvillimit të fëmijëve

Trajnimi u përqendrua mbi të stadet e zhvillimit të fëmijës, mënyrave të reagimeve 
dhe sjelljeve të nënave ndaj fëmijëve sipas zhvillimit dhe moshës. Për këtë trajnim 
u kontraktua një pediatër, specialist në fushën e zhvillimit të fëmijëve.

*Këshillimi i nënave dhe fëmijëve nga specialisti

Psikologu i specializuar mbi vlerësimet psikologjike për fëmijët dhe këshillimin 
në këtë fushë, vlerësoi në seanca të veçanta zhvillimin e të gjithë fëmijëve të 
përfitueseve që asistoheshin në të tre fazat e programit.
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*Trajnim për stafin që punon me ish viktimat e trafikimit dhe fëmijët e tyre

Temat e trajtuara në trajnim kishin të bënin me zhvillimin psikologjik të fëmijëve, 
me të drejtat e tyre, mbi çështje prindërore, planifikimin familjar dhe çështje të 
zhvillimit të fëmijëve, SST, dhe HIV-AIDS.

Rezultate

•	 15 nëna dhe gra shtatzëna ish viktima trafikimi u ndihmuan për t’u 
kujdesuar dhe për të rritur në mënyrë të shëndetshme fëmijët e tyre.

•	 14 fëmijëve të viktimave të trafikimit iu ofrua këshillim i specializuar 
psikologjik.

•	 U mundësua rritja dhe zgjerimi i bashkëpunimit të D&E me organizata 
partnere që punojnë për ofrimin e asistencës për fëmijët dhe nënat e reja.

•	 U mundësua rritja e kapacitetit të stafit të D&E në adresimin e nevojave të 
nënave ish viktima të trafikimit dhe fëmijëve të tyre. 

D&E DHE PARTNERET E SAJ

Përfshirja e D&E në struktura koordinuese

Organizata “Të ndryshëm & Të Barabartë” është pjesë e Koalicionit Kombëtar të 
Strehëzave Anti – Trafikim. Organizatat e tjera që bëjnë pjesë në këtë koalicion 
janë:

•	 Qendra Psiko-sociale “Vatra”, Vlorë
•	 Qendra Kombëtare Pritëse për Viktimat e Trafikimit, Tiranë
•	 Qendra Pritëse Multifunksionale Komunitare, Gjirokastër.
•	 Shoqata “Tjetër Vizion”, Elbasan.

Objektivi kryesor i këtij koalicioni është bashkëpunimi dhe koordinimi i punës 
dhe aktiviteteve apo shërbimeve, mbrojtjes, asistimit, mbështetjes, rehabilitimit 
dhe riintegrimit të viktimave të trafikimit.

D&E është pjesë e grupit të ekspertëve të mbështetur nga ICMPD (International 
Centre For Migration Policy Development) për ngritjen e mekanizmave 
ndërkombëtare të referimit për viktimat e trafikimit në vendet e Europës 
Juglindore. Duke qenë pjesë e një strukture të tillë D&E ka forcuar koordinimin 
dhe bashkëpunimin me organizata dhe institucione në shtete të tjera për 
identifikimin, referimin, mbrojtjen dhe asistencën ndaj viktimave të trafikimit që 
kanë lëvizur duke shkelur kufij ndërkombëtare.
D&E është pjesë e një rrjeti jo formal të krijuar nga partnerët e Programit të 
Riintegrimit për Viktimat e Trafikimit nga King Baudouin Foundation. Partnerët 
e këtij programi janë organizata që vijnë nga Bullgaria, Shqipëria, Rumania, 



39

Maqedonia dhe Serbia.
D&E është pjesë e Koalicionit kundër Dhunës ndaj Fëmijëve, si edhe e Rrjetit të 
OJF-ve që merren me Çështje të Migracionit.

Lista e partnerëve të D&E:

- IOM (Organizata Ndërkombëtare për Migracion
- AAGW (Shoqata e Vajzave dhe Grave Shqiptare
- CAAHT (Coordinated Action Against Human Trafficking) 
- Qëndra Vatra, Vlorë
- Shoqata Tjetër Vizion, Elbasan
- Qëndra “Jetë dhe Shpresë”, Gjirokastër
- YËCA (Shoqata Kristiane e Grave Shqiptare)
- Bethany Social Services 
- CARITAS
- Qëndra e të rinjve “Murialdo”
- Motrat e Nene Terezes
- Alternativa Profesionale
- Maria Mozzarella
- UNICEF
- Strehëza e Grave të Dhunuara
- Qëndra e Aleancës Gjinore për Zhvillim 
- Klinika Ligjore për të Mitur
- Bethany, Bubq 
- SHSSH (Shërbimi Social Shtëtëror)
- ILO (Organizata Ndërkombëtare e Punës)
- Qëndra Kombëtare Pritëse e Viktimave të Trafikimit 
- Klinika Private Mjekësore “ Zonja e Këshillimit të Mirë”
- CRCA (Qëndra për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve)

TRAJNIMET E MARRA DHE TË OFRUARA NGA D&E PËR RRITJEN E 
KAPACITETEVE

*Trajnime dhe konsultime të ofruara për organizata të tjera

– Trajnim për dy OJF të cilat ofrojnë shërbime në strehëza për viktimat e 
trafikimit në Stamboll dhe Ankara.

– Trajnim “Fenomeni i trafikimit të qenieve njerëzore në Shqipëri”, 
organizuar nga CARITAS për operatorët dioqezanë.

– Trajnim “Çështje të Trafikimit” për punonjës të Bashkisë së Tiranës.
– Trajnimi për “Qendrën e Mbrojtjes së të Drejtave të Grave Qytetare dhe 

Fshatare.”
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*Trajnime për ngritjen e kapacitetit të stafit të D&E
– Trajnimi: “Menaxhimi efektiv, me shumë aftësi e më pak stres”, organizuar 

nga Co-Plan.
– Trajnim: “Menaxhimi strategjik për OJF”, organizuar nga Co-Plan.
– Trajnim: “Zhvillimi psikologjik i fëmijëve” .
– Trajnim: “Të drejtat e fëmijëve”, organizuar nga CRCA.
– Trajnim: “Çështje prindërore, planifikimi familjar dhe çështje të zhvillimit 

të fëmijëve, SST dhe HIV-AIDS”, organizuar nga organizata Pro Shëndet.
– Kurs: “Plani Strategjik i D&E” Mundësuar nga një eksperte e jashtme me 

pjesëmarrjen e gjithë stafit të D&E.
– Trajnim: “Teknika ndërmjetësimi”, organizuar nga Co-Plan.
– Trajnim “Çështje ligjore, njohja e ligjit për dhunën në familje”, organizuar 

nga Zyra për Nisma Ligjore Qytetare.

BASHKËPUNIMET ME INSTITUCIONE SHTETËRORE

D&E ka ndërtuar marrëdhënie dhe bashkëpunon ngushtë me institucionet 
shtetërore të Ministrisë së Brendshme, Zyra e Koordinatores Kombëtare në 
Luftën kundër Trafikimit të Qenieve Njerëzore, Policia e Anti -Trafikimit, Policia 
e Qendrave Kufitare, dhe struktura të tjera përgjegjëse.

D&E ishte pjesë e ekspertëve të grupit të punës për përgatitjen e Standardeve 
Kombëtare për Viktimat e Trafikimit, i cili është miratuar së fundi nga Ministria 
e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta. Është e rëndësishme të 
theksohet se organizata ka pasur bashkëpunime shumë të mira me Shërbimin 
Social Shtetëror dhe me Zyrën Rajonale të Shërbimit Social Shtetëror. Gjithashtu 
Qendra Kombëtare Pritëse për viktimat e trafikimit është një nga institucionet 
shtetërore me të cilën organizata ka bashkëpunim shumë të mirë në referimin e 
ndërsjellë të rasteve.

Për më tej, Shërbimi Kombëtar i Punësimit është një partner tjetër shtetëror me 
të cilin është bashkëpunuar për mundësitë për kurse profesionale dhe punësim 
të viktimave të trafikimit. D&E ka bashkëpunuar dhe me Fakultetin e Shkencave 
Sociale nëpërmjet mbikëqyrjes të studentëve që bëjnë praktikën pranë organizatës 
“Të Ndryshëm & Të Barabartë”.

D&E ka pasur vazhdimisht një bashkëpunim të mirë me Ministrinë e Arsimit/ 
Drejtoritë Arsimore për regjistrimin e përfitueseve në shkollë. 

D&E ka bashkëpunuar gjithashtu me Bashkinë e Tiranës për rregjistrimin e 
femijëve te përfitueseve ne cerdhe dhe po punohet për përfitimin nga programi 
i tyre për të pastrehët duke mbuluar qiranë e apartamenteve te përfitueseve qe 
kane gjëndjen civile në Tiranë në kuotën 50%.
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REKOMANDIME PËR MBËSHTETJE NGA QEVERIA SHQIPTARE

•	 Ofrimi i shërbimeve mjekësore falas që nga analizat, vizitat, shërbimet 
dentare, kujdesin për vajzat shtatzëna, kujdesin për fëmijët e viktimave, etj.

•	 Asistenca e zyrave të punës për gjetjen e vendeve të punës me sigurime 
shoqërore dhe shëndetësore të paguara por sidomos për viktimat që janë 
nëna me fëmijë.

•	 Zbatimi i programeve të strehimit social duke i dhënë përparësi këtij target 
- grupi. Rroga që ofrohen në treg janë tepër të ulëta dhe nuk mund të 
përballohet krahas shpenzimeve të tjera dhe qeraja e shtëpisë. 

•	 Ministria e Brendshme mund të ndihmojë në sigurinë e strehëzës nëpërmjet 
ofrimit të ruajtjes së qendrës nga shërbimi i ruajtjes së institucioneve.

•	 Është e nevojshme që shteti të mundësojë një ndërtesë për strehëzën, 
pasi donatorët kanë shprehur interes për të investuar në restaurimin dhe 
furnizimin e saj me pajisjet e nevojshme. Ekzistenca e një ambienti të tillë 
mundëson jetëgjatësinë e qendrës dhe garanci të mëtejshme në investimin e 
bërë. 

•	 Ofrimi i ndihmës ligjore falas për viktimat e trafikimit. Caktimi i një avokati 
për viktimat e trafikimit.

HAPA TË MËTEJSHME PËR D&E

D&E është e ndërgjegjshme se procesi i riintegrimit është një proces i vështirë, i 
përbërë nga një sërë elementësh kompleksë dhe të ndërlidhur me njëri – tjetrin.
Për shkak të traumës që kalojnë viktimat e trafikimit, ato kanë nevojë për 
ofrimin e një mbështetje të vazhdueshme afatgjatë dhe jo vetëm për mbështetje 
afatshkurta. Një gjë e tillë është e domosdoshme në mënyrë që viktimave t’u 
jepet mundësia e riintegrimit të plotë dhe të përshtaten në shoqëri. 

Shumë nga shërbimet që kërkohen për të asistuar viktimat e trafikimit gjatë 
procesit të riintegrimit janë shërbime të specializuara, të cilat nuk janë lehtësisht 
të mundësuara në Shqipëri, por që janë thelbësore për suksesin e procesit të 
riintegrimit. Po ashtu, shërbime të specializuara kërkohen për të mbështetur 
numrin në rritje të viktimave minorene të trafikimit, nënave që i rrisin fëmijët 
vetëm, rasteve me HIV/ AIDS, etj., duke konstatuar në këtë mënyrë se mbështetja 
e shtetit është thelbësore.

Një sërë ndërhyrjesh janë ndërmarrë deri tani për të çrrënjosur stigmatizimin 
e shoqërisë në përgjithësi për viktimat e trafikimit, por ende problemi mbetet i 
pazgjidhur. Kjo është arsyeja pse D&E e konsideron si shumë të rëndësishme që 
përveç punës me viktimat e trafikimit dhe familjet e tyre, të punohet paralelisht 
edhe me komunitetin/shoqërinë por edhe me stafin e punësuar në institucione 
të ndryshme shtetërore që gjithashtu e paragjykojnë shpesh këtë target – grup.
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D&E do të vazhdojë të ofrojë asistencë riintegruese për viktimat shqiptare të 
trafikimit dhe fëmijët e tyre dhe do të punojë sistematikisht për arritjen e një niveli 
qëndrueshmërie në shërbimet e ofruara për përfitueset e programit për arritjen 
me sukses të procesit të riintegrimit. Një gjë e tillë synohet të arrihet nëpërmjet 
bashkëpunimit me shtetin dhe bizneset, me qëllim reduktimin e kostove 
përbërëse së projekteve. Ide në këtë drejtim është edhe zgjerimi i shërbimeve për 
gjenerim të ardhurash, si p.sh. ngritja e një biznesi social.

D&E do të vazhdojë të rrisë kapacitetet e stafit të saj por edhe të stafit të 
organizatave të tjera që ofrojnë asistencë riintegruese për viktimat e trafikimit me 
anë të trajnimeve dhe ndarjes së eksperiencës disa vjeçare. Gjithashtu, në kuadër 
të Planit të Koalicionit Kombëtar të Strehëzave Anti- Trafikim, D&E do të rrisë 
përpjekjet për lobim dhe avokim për ta bërë shtetin më të ndjeshëm në dhënien 
e fondeve për shërbime cilësore ndaj viktimave të trafikimit.

D&E do të vazhdojë të kontribuojë në zbatimin e politikave kombëtare për 
luftimin e trafikimit në Shqipëri por edhe për të hartuar politika të reja që kanë 
të bëjnë veçanërisht në hartimin dhe zbatimin e Strategjisë Kombëtare kundër 
Trafikimit të Qenieve Njerëzore 2008 – 2010 dhe në implementimin e Mekanizimit 
Kombëtar të Referimit.

Shenim: Pasqyrat financiare te organizates Te Ndryshem & Te Barabarte jane kontrolluar 
dhe miratuar nga Kontabilist i Miratuar Donika Mustafa

Te Ndryshem & Te Barabarte
Pasqyra financiare e bilancit

Ne 31 Dhjetor 2006 dhe 2007
Shumat ne euro

Viti 2007 Viti 2006
 Aktive Qarkulluese 
 Arka dhe Banka  255  144 
 Produkte dhe mallra  1,707  3,824 

 1,962  3,969 

 Aktive jo qarkulluese 
 Aktive te trupezuara neto  19,455  18,764 

 19,455  18,764 
 Totali i Aktivit  21,417  22,732 

 Fonde te pakushtezuara 
 Fonde kapitale  19,455  18,764 
 Fonde qarkulluese  1,962  3,969 
 Totali i Pasivit  21,417  22,732 


