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Unë jam S,
Në fillim ishim të lumtur. U njohëm në Greqi dhe gjithçka mes nesh
shkonte për mrekulli. Pastaj, kur mbeta shtatzënë e kur mendoja se
do të përjetoja emocionet më të bukura, në pritje të fëmijës së parë,
jeta ime u përmbys e u nxi e gjitha.
Ai u bë i dhunshëm dhe shumë i rrezikshëm. Më gjuante, më
ofendonte dhe më shfrytëzonte ndërkohë që isha shtatzënë. Më
detyroi të punoja në një lokal nate dhe të shkoja me klientë.
Për vite me rradhë jetova kështu, me dhunë, kërcënime, e mbyllur.
Edhe kur erdhi fëmija i dytë, i tretë… asgjë nuk ndryshoi, përkundrazi
ai nisi t’i keqtrajtojë edhe ata.
Sillej keq, nuk na donte e na linte edhe pa bukë.
Unë punoja por lekët mi merrte gjithmonë ai.
Kisha frikë dhe nuk kisha mbështetje askënd deri në momentin kur
dikush më zgjati dorën dhe më ofroi mbrojtje, mua dhe fëmijëve.
Tani jam këtu, e ndihmuar nga organizata që më riktheu në jetë,
ndërsa ai është aty ku e meriton, në burg!
Tani ndjehem e sigurtë. Çfarëdo që të ndodhë, nuk do të dorëzohem
më, asnjëherë.
M.
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I. Projektet e zbatuara gjatë Janar – Dhjetor 2017
Programi i riintegrimit për viktimat /viktimat e mundshme të trafikimit në Shqipëri
Donatorë: Pro Victims; UNODC; Renovabis; Mary Ward Loreto; Agjencia e Administrimit te
Pasurive te Sekuestruara dhe te Konfiskuara; Qarku Tiranë

Programi i fuqizimi i të rinjve në rrezik për të zhvilluar fushata anti-trafikimi
Donator: Ambasada Amerikane

Modelimi dhe integrimi i shërbimeve alternative (paradite dhe mbasdite) të përkujdesjes së
fëmijëve. Për fëmijët e nënave që janë duke rindërtuar jetën e tyre.
Donator: Save the Children

Programi i asistencës ligjore për viktimat bazuar në përqasjen me në qëndër viktimën;
shërbimi ligjor falas
Donatorë: Save the Children
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II. Përfituesit e programit
Gjatë periudhes Janar - Dhjetor 2017 janë asistuar në total në programin riintegrues të
organizatës 110 raste dhe 111 fëmijë të tyre.
65 përfituese të asistuara në program janë viktima / viktima të mundshme trafikimi
dhe 22 fëmijë të tyre dhe 45 raste janë viktima të dhunës në familje dhe 89 fëmijë të
tyre
Kategoritë e përfitueseve të asistuara në program
Kategori

Total i rasteve të Rastet e mbartura
asistuara
në nga Dhjetor 2016
program
gjatë
periudhës Janar –
Dhjetor 2017

Rastet e reja në
program
gjatë
periudhës Janar –
Dhjetor 2017

Viktima trafikimi / Viktima të 65
mundshme trafikimi
Viktima të dhunës dhe abuzimit
45

41

24

16

29

Fëmijë të rasteve VeT shoqëruar 22
me nënat e tyre

16

6

Fëmijë të rasteve VDH shoqëruar 89
me nënat e tyre

35

54

Totali

108

113

221

Nga rastet e reja të referuara gjatë vitit 2017, 6 raste kanë qenë viktima të abuzimit
seksual
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2.1 Profili I Rasteve Viktima / Viktima Të Mundshme
Trafikimi

Gjinia
Gjinia
Femra
Meshkuj
TOTAL

Numri i rasteve të mbartura
26
15
41

Numri i rasteve të reja
22
2
24

Total
48
17
65

Mosha
Mosha
Numri i rasteve

14-17
8

18-25
12

26-30
2

31-35
1

Mbi 36
1

Total
24

MOSHA
4%4%

14-17
8%
18-25

34%

26-30
31-35
Mbi 36

50%

7

Vendet nga të cilat vijnë viktimat e trafikimit

Shkoder 2

Kukes 2

Fshat
42%
Qytet
58%

Diber 3

Burrel 1
Durres 1
Tirane 3
Elbasan 1
Gramsh 1
Lushnje 1
Berat 1
Rrogozhine 1
Fier 1

Korce 2

Vendi
Kukës
Dibër
Burrel
Shkodër
Tiranë
Elbasan
Durrës
Lushnje
Fier
Rrogozhinë
Berat
Korçë
Gramsh
Sarandë

Qytet

Fshat
2
3
1

2
3
1
1
1
1
1
1
2
1
1

Sarande 1
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Shtetësia
Shtetësia
Nr. i rasteve

Shqiptarë
21

Të huaj
3

Shtetësia
12.5%

Shqiptarë
Të huaj

87.5%

Shtetësia e rasteve të huaja
Shtetësia
Filipine
Bjellorusi
Rumani

Nr i rasteve
1
1
1

Statusi
I/e martuar
Statusi
Nr i rasteve

Beqar/e
23

1

Niveli arsimor i rasteve të reja
Niveli arsimor
Nr i rasteve

Analfabet
1

Fillor
1

8-9 vjeçar
15

E mesme
6

I lartë
1
9

Arsimi
63%

16
14
12
10

25%

8
6
4%
4

4%

4%

2
0
Analfabet

Fillor

8-9 vjeçar

E mesme

I lartë

Konteksti familjar
Ka disa tipare të përbashkëta të historisë familjare të viktimave të trafikimit. Një ndër kryesoret
është familja disfunksionale e cila karakterizohet nga marëdhënie konfliktuale si midis
prindërve ashtu dhe midis prindërve dhe fëmijëve; neglizhencë prindërore; dhunë fizike dhe
psikologjike e vazhdueshme. Rastet vijnë kryesisht nga familje të cilat janë të varfëra dhe me
shumë fëmijë. Nga prindër të paarsimuar ose me nivel arsimor bazë, të papunë ose të
vetëpunësuar me sezone në bujqësi apo emigracion. Shpesh duke neglizhuar dhe lënë fëmijët
vetëm, pa kujdes (edhe pse minorenë) apo nën kujdesin e gjysheve të cilat në moshë të madhe
të cilët nuk kanë qënë në gjendje për tu kujdesur për fëmijët. Në disa prej rasteve, familjet e
tyre kanë migruar nga zona rurale në zona urbane (brenda vendit) ku në 29% e rasteve kanë
lëvizur dhe janë vendosur kryesisht në Tiranë dhe Durrës.
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Dhunë fizike dhe
psikologjike e
vazhdueshme
Neglizhencë
prindërore;

Martesat e detyrura në
moshë të mitur 21% e
rasteve

Inçesti në familje
/rrethin familjar. 25% e
rasteve të hyra këtë vit
në program

Marrëdhënie
konfliktuale

Kryesisht babai është i
alkolizuar apo
përdorues i lëndëve
narkotike

Konteksti
Familjar

1 rast është braktisur
dhe ka jetuar në
institucion fëmijësh

13% e rasteve kanë të
paktën një nga prindërit
me probleme të
shëndetit mendor

Familje me prinder të
divorcuar - 8 raste

36% rasteve kanë jetuar
me njerkun apo
njerkën.
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Mënyrat e rekrutimit
Isha e braktisur, me një nënë të alkolizuar dhe baba që më la të vetme.
Nevoja për ndihmë, mbështetje emocionale dhe materiale krijoi një situatë
shumë stresuese të shoqëruar me ankth dhe frikë. Besoja dhe pranoja
ndihmën e njerëzve edhe pse të rrezikshëm, pasi më bënin të ndihesha e
kuptuar dhe me premtimet e tyre zhbënin ndjenjën e braktisjes. Kuptuan dhe
shfrytëzuan situatën time, mungesën e mbrojtjes dhe më premtuan se do të
më ndihmonin me një punë të sigurt dhe pagesë të mirë.
L

46% e rasteve kanë patur si mënyrë rekrutimi shfrytëzimin e situatës vulnerabël nga
persona të cilët kanë patur për qëllim trafikimin dhe shfrytëzimin e tyre. Përgjithësisht
rastet e shfrytëzuara si pasojë e situatës vulnerabël janë bërë pre e trafikimit dhe
shfrytëzimit si pasojë e të qënit i pambrojtur, neglizhencës në përkujdesje nga prindërit
apo kujdestarët e tyre, situatë që ka rritur mundësinë e rrezikut për shfrytëzim dhe për
të qenë objekt i trafikantëve apo keqbërësve.
Kjo neglizhencë dhe mungesë mbrojtje dhe përkujdesi ka qenë e lidhur me: jetesën e
fëmijës vetëm me një prind i cili ka patur probleme të shëndetit mendor (3 raste); vetë
rastet kanë patur probleme të shëndetit mendor (1 rast); rastet të cilat janë pa kujdes
prindëror apo nën kujdes institucional në strukturat publike (2 raste); raste të cilat kanë
jetuar me një prind (nënën) e cila ka patur marrëdhënie të paqëndrueshme dhe me
shumë partnerë (1 rast); prindër të cilë nuk kanë pranuar orientimin seksual të fëmijës
dhe duke i dëbuar nga shtëpia ata janë gjendur në situatë rruge (1 rast), inçesti në
familje apo rrethin familjar dhe largimi nga shtëpia është shfrytëzuar nga persona të
tjerë (3 raste).
8% e rasteve janë rekrutuar si pasojë e ndikimit shoqëror për përfshirjen në situatë të
rrezikshme për shfrytëzim. Grupi shoqëror përgjithësisht ka qenë i përfshirë në sjellje
delinkuente, abuzim me substanca të ndryshme narkotike, qëndrimi jashtë apo në
lokale deri në orët e para të mëngjesit dhe ky ndikim është një shkaktar tjetër i
përfshirjes dhe ekspozimit të rasteve ndaj rekrutimit për shfrytëzim dhe shfrytëzimit.
Ndërkohë që këtë vit vihet re një rritje e numrit të rasteve, 34 % e tyre, të cilët janë
12

shfrytëzuar nga i dashuri, bashkëjetuesi, bashkëshorti apo të afërm të tyre të familjes
si nëna, babai, motra.

Mënyra e rekrutimit

Nr i rasteve

Premtim për martesë

1

Premtim për punë

2

Shfrytezim i situates vulnerabel

11

Ndikim nga grupi shoqëror për përfshirjen në situatë të rrezikshme për
shfrytëzim

2

Detyruar nga i dashuri / bashkëjetuesi / bashkeshorti

5

Detyruar nga anëtarë të familjes

3

Mënyrat e rekrutimit
Premtim për martesë

13% 4% 8%

Shfrytezim i situates
vulnerabel

21%

8%

Premtim për punë

46%

Ndikim nga grupi shoqëror
për përfshirjen në situatë të
rrezikshme për shfrytëzim
I dashuri / bashkëjetuesi /
bashkeshorti
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Vendi ku kanë qenë trafikuar
Vendi ku janë shfrytëzuar

Nr i rasteve

Shqipëri

18

Norvegji

1

Kosove, Shqiperi

2

Shqiperi, Greqi

2

Kosovë

1

Vendi ku janë shfrytëzuar
8,5%

4%

8,5%

Shqipëri
Norvegji

4%

Kosove, Shqiperi

Shqiperi, Greqi
Kosovë

75%

Format e shfrytëzimit
Forma e shfrytezimit
Shfrytëzim seksual
Pune e detyruar
Martese e detyruar
Aktivitet kriminal (shperndarje droge)
Shfrytëzim seksual/ shfrytëzim për punë

Nr i rasteve
19
1
1
2
1
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Forma e shfrytëzimit
Shfrytëzim seksual

9% 4%
4%
4%

Pune e detyruar
Martese e detyruar

79%

Aktivitet kriminal
(shperndarje droge)

Shfrytëzim seksual/
shfrytëzim për punë

Burimi i referimit për rastet e reja të asistuara gjatë Janar – Dhjetor 2017:
Burimet e referimeve
Drejtoria e Policise / ZRSHSSH, Durres
Komisariati i Policise Sarande
Bashkia Gramsh
QKPVT
Qendra psiko-sociale Vatra
Shoqata Tjetër Vizion
Shoqata Krahet e Shqiponjes
Shkolla 9-vjecare Agimi Maliq
Qendra Te drejtat e njeriut ne demokraci
Qendra TLAS
Skuadra e Terrenit / NJMF 1
NJMF, Ura Vajgurore
ARSIS
Forumi I Gruas Elbasan
Motrat e Nene Terezes
Good Sepherd Sister (Institucion Fetar)
Vetereferuar
IOM Tirana

Nr. i rasteve
1
1
1
4
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2

TOTAL

24
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2.2 PROFILI I VIKTIMAVE TË DHUNËS NË FAMILJE DHE ABUZIMIT

Gjinia
Gjinia
Femra

Numri i rasteve të mbartura Numri i rasteve të reja
16
29

TOTAL
45

Mosha
Mosha
Numri i
rasteve

16-18
0

18-25
6

26-30
8

31-35
4

Mbi 36
11

Total
29

…

Vendet nga të cilat vijnë viktimat e dhunës në familje
Vendi
Tropojë
Kukës
Mat
Dibër
Rrëshen
Shkodër
Tiranë
Kavajë
Durrës
Elbasan
Gramsh
Fier
Vlorë
Tepelenë
Korçë
Total

Nr. i rasteve të reja
1
5
1
1
1
3
5
1
1
3
1
3
2
1
29

Qytet
1
4

2
5

Fshat
1
1
1
1
1
1

1
2
1
3

19

1

2
1
10

16

Vendi nga vijnë rastet
5

5
3

1

1

1

1

3

1

1

3
2

1

1

Niveli arsimor i rasteve të reja
Niveli arsimor
Nr i rasteve

Analfabet
0

Fillor
1

8-9 vjeçar
24

E mesme
4

I lartë
0

Statusi
Statusi
Nr i rasteve

Beqar/e
2

I/e martuar
19

I/e divorcuar
6

Bashkëjetesë
2
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Burimi i referimit për rastet e reja të asistuara gjatë Janar – Dhjetor 2017

Burimet e referimeve

Nr. i rasteve

Qendra Kombëtare e trajtimit të viktimave të dhunës në familje

14

Ministria e Brendshme

2

Sherbimi Social Shteteror

1

NjMF 1

1

NjMF 9

1

NjMF / Fier

1

ARSIS

1

Mary Ward Loreto

1

Vullnetarë në Gjermani

1

SOLWODI Gjermani

1

Vetereferuar

4

Qendra për Nisma Ligjore Qytetare

1

TOTAL

29
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III. Shtyllat kryesore të punës së D&E
Organizata Të Ndryshëm & Të Barabartë ofron shërbime rezidenciale nëpërmjet strehëzës ku
shërbimi ofrohet 24 ore / 7 ditë të javës si dhe shërbime komunitare nëpërmjet Qendrës
Komunitare/Edukative. Duke patur si qëllim riintegrimin në komunitet të viktimave të trafikimit,
D&E është fokusuar në përforcimin e shërbimeve në komunitet në bashkëpunim me ofruesit e
shërbimeve dhe qendrat komunitare në të gjithë Shqipërinë.

2.1 Asistencë direkte për vajzat dhe gratë viktima të trafikimit, abuzimit dhe
dhunës në familje
D&E ka ofruar 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 shërbimesh riintegruese është ofruar për përfituesit e programit të
riintegrimit të D&E: Strehim, siguri dhe plan ri-integrimi; 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 viktimësp.sh fëmijët e përfitueses, asistencë për prindin e një minoreni që të gjejë punë, këshillim
familjar, etj.
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Paketa e shërbimeve që është ofruar për secilin rast gjatë 3 fazave të programit përfshin:
Shërbimet shëndetësore
Stafi mjekësor i D&E ka adresuar dhe trajtuar nevojat mjekësore të përfitueseve të programit të
qendrës së riintegrimit. 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. Për çdo rast të ri të hyrë në program janë bërë analizat rutinë (gjak komplet, urinë
dhe ekzaminime për SST).
6 përfituese shtazanë , (4 VT/VMT dhe 2 raste VDH), janë mbështëtur me asistencën e
duhur mjekësore dhe janë ndjekur nga mjeku obstetër-gjinekolog.

8

7

14

8

4

10

Nr.i
fëmijëve

2

8

3

2

3

3

6

10

OrtopediTraumatologji
Probleme
infektive
Probleme
kardiake
Probleme
neurologjike

24

Probleme dentare

Anemia

Nr. i
rasteve

Probleme
gjinekologjike

Probleme
alergjike
ORL

Colia abdominal
dhe reanale

Infeksionet
urinare
Probleme gastrointesitnale
Probleme
dermatologjike

Sëmundja

Okulist

Diagnoza mjekësore:

5

10

15

2

2

9

1

1

Ekzaminimet mjekësore
Janë testuar 10 përfituese për sëmundje seksualisht të transmetueshme dhe HIV/AIDS dhe kanë
rezultuar negative.
Ekzaminimet

SST
Ekzaminuar

Nr.i rasteve

10

HIV/AIDS
Positive
1

Ekzaminuar
10

Hepatit
Positive
0

Ekzaminuar Positive
10

1

1

Probleme të shendetit mendor
20

Çrregullime mendore/Sëmundje

Përfituese

PTSD

6

Borderline

1

Çrregullime të Depresionit

2

Çrregullim ankthi

1

Skizofreni / çrregullim skizo-afektiv

2

Çrregullim përshtatje

1

Çrregullime të spektrit autik

Fëmijë

1

Eshte realizuar pajisja me kartat e shëndetit të përfitueseve të asistuar në programin e D&E.
Rreth 16 përfitues janë pajisur me karta shëndeti gjatë periudhës së raportimit, duke patur
kështu mundësinë të përfitojnë një sërë shërbimesh shëndetësore falas.
D&E ka bashkëpunuar me Albanian University- Dega Stomatologji, nëpërmjet të cilit janë
siguruar shërbime dentare falas për përfitueset e programit dhe gjithashtu me Qendrën
Komunitare të Shëndetit Mendor nr.1 dhe 2͟ dhe ISHP.
Mjekja e D&E ka organizuar diskutime në grup mbi çështjet e shendetit me temat e
mëposhtme: gjakrrjedhja nga hundët, shkaqet dhe trajtimi; masat mbrojtëse contraceptive,
rëndësia e tyre në mbrojtjen kundër sëmundjeve infektive dhe në parandalimin e shtatzanive të
padëshiruara; duhani dhe efektet anësore në organizmin e njeriut; higjena personale, higjena
për ambjentet e përbashkëta; aktiviteti fizik dhe përfitimet e tij, etj.

Këshillimi psiko-social
Një rëndësi e veçantë i është kushtuar mbështetjes dhe rikuperimit psikologjik, duke e parë
atë shumë të rëndësishem në proçesin e riintegrimit.
Këshillimi psiko-social është ofruar nga menaxherët e rasteve dhe psikologu i D&E. Gjatë këtij
viti janë ofruar 5785 seanca këshillimi.
Asistenca psikologjike ofrohet përmes këshillimit psikologjik dhe terapisë së artit. Mbështetje
psikologjike është ofruar gjithashtu për fëmijët e përfitueseve që asistohen në program.
Seancat janë zhvilluar për gjatë kësaj periudhe në baza ditore dhe javore.
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Duke iu referuar shërbimit të asistencës psikologjike janë realizuar:




Këshillim individual psikologjik në Qëndrën Rezidenciale dhe Qendrën e Edukimit
Terapi Arti
Terapi Arti dhe Loje

Nr

Asistenca Psikologjike

Nr. i seancave

1

Seanca individuale këshillimi

752

2

Terapi Arti në Grup

39

3

Kurs Kreativiteti dhe Arti

44

Këshillimi psikologjik
Këshillimi psikologjik ka ndihmuar përfitueset në fitimin e disa aftësive për menaxhimin e
stresit dhe në rikuperim. Këshillimi është ofruar për përfituesit e tre fazave të programit. Për
periudhën e raportimit është realizuar vlerësimi i nevojave psikologjike për rastet e reja nga
psikologia e organizatës, në vjim bazuar në nevojat e rasteve të vlerësuara, është ofruar
këshillimi psikologjik për to dhe për rastet e mbartura nga viti i shkuar të cilët kanë vijuar të
marrin shërbim psikologjik. Përfitueset janë mbështetur si më poshtë:
Përfitueset në Fazën I të programit, që asistohen në strehez, janë mbështetur me 2 deri në
3 seanca këshillimi në jave, në varësi kjo të nevojave të rastit. Këshillimi është zhvilluar në
ambientet e strehëzës për përfituesit që janë asistuar aty.

Përfitueset/it në Fazën e II të programit që jetojnë në apartamente me qera dhe/apo
familje janë mbeshtetur me një séance në jave ose një seancë ne dy jave. Kjo gjithashtu
është përcaktuar pas një vlerësimi të rastit dhe nevojave specifike. Për rastet në fazën e dytë
të programit, këshillimi psikiologjik është ofruar në ambientet e Qendrës Komunitare dhe
Edukative.
Përfitueset/it në Fazën III të programit, janë asistuar me seanca keshillimi në varësi të
nevojave duke iu përshtatur gjithashtu situatave të tyrë në kohën kur është ofruar këshillimi
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Seancat e këshillimit të ofruara për viktimat e trafikimit / viktimat e mundshme të trafikimit
janë fokusuar kryesisht në eksperinecat traumatike të hershme dhe të vona që lidhen me
trafikimin dhe shfrytëzimin, eksperienca te përdhunimit dhe abuzimit seksual, humbjet,
abuzimi prinderor, dhuna në familje etj. Në fokus kanë qënë trajtimi i pasojave si: trajtimin e
simptomave të depresionit, ankthit, stresit posttraumatik, pasojat e abuzimit dhe traumat. Disa
nga çështjet e sjella nga përfitueset janë si më poshtë:










Paqëndrueshmërinë emocionale
Stresi dhe ankthi përpara proceseve gjyqësore
Përballja me problem të vazhdueshme familjare
Kriza në marrëdhënie personale
Trajtimi i çështjeve të varësisë, besimit, ndjenjave të fajit, dashurisë
Ndërgjegjësimi për nevojat
Menaxhimi i zemërimit
Probleme të gjumit, pagjumësi, makthe
Zhvillimin e aftësive problem-zgjidhëse, për të ndihmuar rastin në menaxhimin dhe
lehtësimin e zgidhjeve, identifikimin e përgjigjeve të mundshme për problemet, etj.

Ilustrime

Ndjesi dhe përjetime në fillim të hyrjes në program:
Pe iudha ku ja
dje ë
g ohtë
ë fa ilje ti e? Ku babi vi te e
pë kujdesej pë ua ë spital dë kohë ë u ë isha së u ë. Ti do të bëhesh
i ë – më përsëriste shpesh, më përqafonte e më ushqente çdo ditë e çdo
ditë. Ajo periudhe dashurie midis nesh përfundoi sapo u shërova. Distanca
midis nesh u bë 3500 km larg … një baba që bëhet i gjallë vetëm për të të
kritikuar.
Ndjesi dhe përjetime pas disa muajve në program:
Shp esë? Vetë
jë… ë gjithçka të pë fu dojë… ë të byll sytë e të zgjohe
diku tjetër. Të zgjohem në krevatin e fëmijërisë si nga një ëndërr e keqe me
babin pranë. Ti kërkoj falje dhe ta përqafoj.
Këtu kam ndryshuar, kam mësuar shumë. Kam mësuar të përballoj momentet e
vështira. Ndjej se jam rritur dhe se jam maturuar. Shumë gjëra që i mohoja në
të kaluarën, tani kam guximin ti përballoj.
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Mikja më e mirë bëhet frika, ajo që nuk të braktis asnjëherë, as ditën kur
dashu ia pë vete të bë të luash gjithçka dhe të a atisesh, e ë oftë se
ikë dy ja ë u dësitë: u d të jetë fu di ose i’a del dhe ikthehesh ë jetë.

Kjo ndjenjë më shfaqet në çdo çast. Çdo çast shoqërohet me frikë. Frikë nga
trishtimi, frikë nga gabimi, frikë nga gëzimi. Frika shfaqet edhe naten, shfaqet
në ëndërr e vjen në formën e makthit i cili më ndjek kudo.

Terapi Arti në Grup
Terapia e Artit është një terapi alternative e cila mund të përdoret për vlerësim apo trajtim të
çrregullimeve mendore, abuzimeve emocionale të rënda/ të lehta, çrregullimeve të stresit posttraumatik (PTSD) dhe një shumëllojshmëri të tjera çrregullimesh. Arti është veçanërisht i
dobishëm për përfitueset tona që gjenden në vështirësi dhe janë më pak të priruara për të
shprehur veten nëpërmjet fjalëve. Duke shprehur veten përmes artit, rastet janë ndihmuar për
të parë gjëra të vetes që në rrethana të tjera nuk do të kenë mundur t i kuptojnë. Seancat kanë
ndihmuar përfitueset shprehin emocionet dhe ndjenjat me te cilat ishin duke luftuar, në
mënyrë që të fillojë rikuperimi.
Prej disa vitesh tashmë, përfitueset tona bëhen pjesë rregullisht e seancave të Terapisë së Artit.
Gjatë periudhës së raportimit, në seancat e Terapisë së Artit janë përfshirë rreth 19 përfituese
dhe janë realizuar 39 seanca grupi. Seancat lehtësohen nga psikologia dhe asistohen edhe nga
2 vullnetare të organizatës.
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Disa nga teknikat të përdoruara gjatë seancave të grupit janë:

















Si e shoh veten, si më shohin të tjerët, si dua të jem
Ëndrra ime
Vizato nje urë
Krijo botën tënde
Kolazhi im
Dielli im
E ardhmja ime
Pema (Gjethet jeshile dhe ato të rëna)
Krijimi i vetes
Më e mira e vetes
Vizatimi i të tollumbaces
Xhepat pozitiv
Shkruaj nje letër vetes tënde të vogel
Kopertina e librit te jetes
Identifikimi i emocioneve

Ilustrim...
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Terapi Arti dhe Loje me fëmijët e përfitueseve
Gjatë periudhës së raportimit, janë asistuar edhe fëmijë të rasteve VT/VMT me seanca këshillimi
individuale. Është ndërhyrë përmes Artit dhe Lojës për të trajtuar disa vështirësi që fëmijët shfaqnin për
shkak të ekspozimit ndaj dhunës.

Terapi Okupacionale
Janë ofruar 44 takime grupi për përfitueset që janë përfshirë në orët e kreativitetit dhe
punëdores, lehtësuar dhe nga vullnetaret. Përfitueset kanë mundur të prodhojnë një sërë
materialesh që do të bëhen pjesë e panaireve dhe ekspozitave gjate këtij viti në vazhdim. Disa
nga punimet e bëra janë si më poshtë:


















Bizhuteri
Kartolina
Piktura
Punime në porcelan
Punime artistike në veshje
Punime në allçi/ gips
Punime në plastikë
Ngjyrosje Mandala
Vazo me allçi
Dekorim me disqe
Ngjitje dhe krijim personal me kopësa
Dizenjimi i fustaneve
Krijime me guacka
Krijimi i luleve me letër
Dekorime për festat
Zbukurimi i pemës
Babagjyshi i vitit të ri me gota plastike
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Edukimi dhe shkollimi
Një vlerësim për përcaktimin e nivelit arsimor të cdo përfitueseje në program realizohet nga
mësuesja e D&E dhe në bazë të këtij vlerësimi zhvillohet një plan edukativo - mësimor si pjesë e
planit të riintegrimit të çdo përfitueseje.
22 raste dhe 48 fëmijë të tyre kanë ndjekur gjatë kësaj periudhe shkollën.
Nr. i përfitueseve Nr. i fëmijëve Nr. i përfitueseve Nr. i fëmijëve te
VT/VMT
të VT/VMT
VDH
rasteve VDH
Shkollë 9 - vjeçare

5

Shkollë e Mesme

11

Universitet

3

4

1
1

Shkollë ushtarake
Total

43

2
19

4

3

44

Përfitueset janë ndihmuar rregullisht nga mësuesja e D&E për t u përgatitur, veçanërisht për
lëndët ku ato kanë pasur boshllëqe nga e kaluara. Gjatë kësaj periudhe, 2 përfituese janë
rregjistruar në shkollë të mesme private (në dy shkolla të ndryshme) si pasojë e problemeve të
sigurisë që ato kishin. Për rregjistrimin e këtyre rasteve specifike në sistemin shkollor, D&E ka
bashkëpunuar me Ministrinë e Arsimit dhe Sporteve dhe Drejtorinë Arsimore Rajonale të
Tiranës. Gjithashtu 2 përfituese janë regjistruar në shkollë publike, sistem dite dhe me
korrespodencë. Për regjistrimin e tyre është plotësuar dokumentacioni i nevojshëm, duke
shkuar në qytetet / fshatrat përkatëse për t i siguruar këto dokumenta. Gjithashtu është bëre i
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mundur transferimi i një prej përfituesve (meshkuj) në një prej shkollave të Tiranës, dhe
frekuenton shkollën tre herë në javë.
Gjatë muajit Nëntor janë bërë regjistrime në shkollë të fëmijëve të një përfitueseje në arsimin
fillor, të cilët kishin kohë që ishin shkëputur nga shkolla, dhe për arsye dokumentacioni nuk
mund të fillonin pasi ishin të pa regjistruar, por duke bërë përpjekje nga mësuesja e organizatës
në bashkëpunim me drejtorinë e shkollës u bë i mundur rregjistrimi i tyre, ku u pajisën me
mjetet e duhura dhe vazhdojnë shkollën rregullisht.
Të gjitha përfitueset që kanë ndjekur shkollën janë pajisur me libra si edhe mjetet e tjera
shkollore të nevojshme për një vijueshmëri sa më të mirë akademike.
Sesione të ndryshme informuese, mësimore, zbavitëse, ngjarje historike, aktivitete argëtuese,
relaksuese janë organizuar nga mësuesja e D&E gjatë kësaj periudhe.

Përgatitja për punësim dhe punësimi
Trainime për punësim / kurse profesionale
28 përfitues/e kanë ndjekur kurse profesionale. Disa përfitues kanë ndjekur më shumë
se një kurs, bazuar në aftësitë dhe dëshirat individuale.
Kurse / trajnime profesionale
Nr
1.

Kurse
Kuzhinë

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Parukeri & Estetikë
Rrobaqepsi
Grafik Dizajn
Italisht
Italisht
Kurs kompjuteri
Anglisht
Kurs kitare
Kurs piano
Kurs për vetëmbrojtje
Spanjisht

Ofruar
Qendra e formimit profesional
Qender Private e formimit profesional
Sallon Privat
Sallon Privat Atelie
Harry Fultz
Qendra e Edukimit D&E
Qendër e gjuhëve të huaja
Qendra e Edukimit D&E
Qendër e gjuhëve të huaja
Qendra e Edukimit D&E
Qendra e Edukimit D&E
Qendra e Arteve Marciale
Qendra Rinore

Nr. i rasteve
6
2
1
1
9
1
19
2
11
7
6
1
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Këshillim dhe mbështetje për punësimin e përfitueseve (cikli i këshillimit)
Në muajin janar 2017 është krijuar grupi me 10 përfitues të programit të riintegrimit të D&E të
cilët janë përfshirë në ciklin këshillues "Këshillim drejt punësimit". Qëllimi i këtij cikli këshillues
është për të ndihmuar ata për të rritur aftësitë e tyre në gjetjen dhe mbajtjen e një punë. Gjatë
kësaj periudhe, lehtësuesi/trajneri i ciklit këshillues ka punuar me grupin përkatës për të krijuar
ekip të konsoliduar, për të identifikuar pikat e forta personale të secilit përfitues, duke synuar
në afat të gjatë për të rritur aftësitë e tyre në gjetjen dhe mbajtjen e një pune; iniciativat
inkurajuese dhe aftësitë hulumtuese të pjesëmarrësve; zhvillimi i kompetencave sociale të
grupit; marrja e njohurive dhe përgatitje për stazhe afatshkurtra.

Rritja e përpjekjeve për fuqizimin ekonomik të viktimave/viktimave të
mundshme të trafikimit.
Stafi i D&E orienton në mënyrë të vazhdueshme përfitueset/it të zgjedhin profesione të
kërkuara në tregun e punës, duke u përshtatur natyrisht në çdo rast me aftësitë e tyre
personale. Gjatë periudhës Janar – Dhjetor, 61 përfitues /e kanë qënë në marrëdhënie pune.
28 përfitues/e VT /VMT kanë qënë në marrëdhënie pune të punesuar si: rrobaqepëse,
ndihmëse kuzhinier/e, Call Center, fabrik këpucësh, sistemuese malli, pjatalarëse, masazhiere,
parukiere, pastruese.
33 përfituese VDH kanë qënë në marrëdhënie pune të punesuar si: kuzhiniere, nd/kuzhiniere,
pastruese, operatore në Call Center, dekoruese eventesh, rrobaqepëse, pjatalarëse.
Programe internship-i me kompanitë e biznesit
Gjatë kësaj periudhe, 5 përfitues kanë qenë të përfshirë në programet e intershipit: 1
përfituese ka punuar në një dyqan rrobaqepësie, 1 rast në një kompani rrobaqepsie, 1 rast ka
punuar në një servis makinash dhe 2 raste të tjera kanë punuar si ndihmëse kuzhiniere në dy
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restorante të ndryshme. D&E ka bashkëpunuar me të pestë bizneset me qëllim për të ndihmuar
përfitueset e programit të trajnohen në vendin e punës ndërkohë që paguhen për punën e bërë
dhe përfshihen në skemën e sigurimeve shoqërore sipas ligjeve në fuqi.
Mbështetja e përfitueseve për hapjen e bizneseve të vogla
Gjatë periudhës Janar – Dhjetor 2017, 4 përfitues të D&E kanë menaxhuar mikro bizneset e
tyre duke pasur mbështetje të vazhdueshme teknike nga stafi i D&E. Dy përfituese janë
mbështetur për të blerë disa pajisje rrobaqepsie dhe kanë filluar të punojë në këtë drejtim, një
përfitues tjetër (në përputhje me talentin dhe aftësinë e tij) është mbështetur për të blerë një
pajisje instrumentale me të cilën mund të performojë në koncerte, dasma etj, për të siguruar të
ardhura për veten dhe familjen e tij. Dhe përfituesja e fundit është mbështetur për të hapur një
mikro biznes për përgatitjen dhe shitjen e flisë – lloj ushqimi tradicional shqiptar. Përfituesja
ishte e specializuar në përgatitjen e këtij gatimi dhe kishte të nevojshme sigurimin e pajisjeve
për të filluar punën. Edhe pse ende në fillimet e tij biznesi ka pasur vijueshmëri shumë të mirë,
duke arritur madje të lidhë disa kontrata me biznese të ndryshme për ti furnizuar
në mënyrë të përditshme me produktin e prodhuar.

Ndihma ligjore
D&E ka ofruar asistencë ligjore për të gjitha përfitueset në program nëpërmjet juristit të D&E si
dhe përmes bashkëpunimit me Qendrën për Nisma Ligjore Qytetare (QNLQ). Për secilin rast të
hyrë në programin e D&E është bërë vlerësimi i nevojave të tyre ligjore nga juristi i organizatës
dhe të gjithë përfitueset/it e programit janë informuar për të drejtat e tyre dhe janë
mbështetur me ndihmën ligjore bazuar në nevojat e tyre.
23 përfitues/e të programit të D&E të cilat kanë patur procese gjyqësore kundër
trafikanteve të tyre janë informuar vazhdimisht rreth cështjeve të tyre përmes takimeve
direkte me prokurorët e cështjeve. Shumica e çështjeve janë ndjekur pranë Prokurorisë
së Krimeve të Rënda.
Në bashkëpunim me Qendrën për Nisma Ligjore Qytetare (QNLQ) ka vazhduar procesi
për kompensim ligjor, i nisur në shtator 2016 për një përfituese. Gjatë periudhës janar –
dhjetor 2017 janë zhvilluar disa seanca gjyqësore.
2 fëmijë të një rasti VT janë duke u mbështetur për tu rregjistruar në Gjendje Civile pasi
janë të parregjistruar.

9 raste janë mbështetur për aplikimin dhe pajisjen e tyre me karta identiteti.
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Mbështetje për rastet e huaja
Në programin e organizatës Të Ndryshëm & Të Barabartë , gjatë periudhës Janar – Dhjetor
2017 janë asistuar për nevojat e tyre ligjore 8 raste të huaja, respektivisht nga Anglia, Filipine,
Kongo, Moldavia, Bjellorusia dhe Rumania. Për pesë rastet është përgatitur dokumentacioni për
aplikim për leje qëndrimi dhe janë siguruar ato. Tre përfituese, dy nga Moldavia dhe një nga
Anglia janë asistuar gjatë procesit të rikthimit në vendin e origjinës duke përgatitur
dokumentacionin e nevojshëm dhe duke lehtësuar komunkimin me institucionet dhe agjencitë
e tjera mbështetëse. Për këtë është bashkëpunuar me IOM, ZKKAT dhe Ambasadën Britanike në
Shqipëri për rastin nga Anglia. Perfitueses nga Kongo i është miratuar azili, qëndrimi në
Shqipëri.
Diskutime në grup - Tema ligjore
Gjatë periudhës Janar – Dhjetor 2017 janë zhvilluar rregullisht takime në grup me përfituesit
për të trajtuar tema të ndryshme ligjore. Gjithashtu janë zhvilluar 12 takime individuale sipas
kërkesave të vetë përfitueseve. Takimet dhe seancat në grup kanë shërbyer për të informuar
dhe këshilluar përfitueset për tema dhe situata të ndryshme ligjore. Temat e përzgjedhura janë
të lidhura me probleme që shqetësojnë në praktikë përfitueset, por edhe informuese dhe
edukative për kuadrin ligjor dhe procedura të ndryshme. Temat ligjore të përzgjedhura për tu
trajtuar në seancat në grup janë si më poshtë:
1. Njohja me Politikat për Mbrojtjen e të
drejtjave të fëmijëve
2. Njohja me Institucionet Publike
3. Të drejtat e njeriut sipas Kushtetutës
4. E drejta e levizjes së lirë
5. E drejta e strehimit
6. E drejta e jetës dhe e pronës
7. E drejta e zgjedhjes
8. Barazia gjonore dhe diskriminimi
9. Teme e lire
10. Teme per korrupsionin
11. Tema për familjen
12. Divorci dhe pasojat e zgjidhjes se marteses.
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Asistenca Sociale
Ndërmjetësim me familjen
Gjatë kësaj periudhe, dy përfituese të akomoduar fillimisht në Qendrën e Riintegrimit janë
bashkuar me familjet e tyre për t'u ndihmuar në vazhdimësi gjatë qendrimit në familje. Rastet e
akomoduara në Qendrën e Riintegrimit janë shoqëruar në takime me familjarët e tyre këtu në
Tiranë ose në qytetet e tyre të origjinës si: Poliçan, Durrës, Shkodër, Cerrik, Elbasan, etj. Për një
rast i cili ka pasur probleme sigurie, përfituesi dhe stafi i D&E u shoqërua nga Policia e rrethit ku
jetonte familja. Rasti ka bërë një vizitë të shkurtër në familje nën masat e sigurisë për të
shmangur çdo rrezik për shkak të denoncimit të bërë ndaj trafikantëve
Mentorimi
Bazuar në eksperiencën e D&E, mentorimi është një shërbim shumë i rëndësishëm dhe i
domosdomshëm për të ndihmuar viktimat e trafikimit për të ndërtuar një rrjet social të
besueshëm dhe të sigurt.
Gjatë këtij vitit D&E i ka kushtuar rëndësi të vecantë zhvillimit të mëtejshëm të këtij shërbimi
për ta bërë sa më të qëndrueshëm dhe efektiv për viktimat e trafikimit. Për këtë qëllim është
zhvilluar një modul praktik dhe specifik për mentorimin e përfitueseve të organizatës. Bazuar në
këtë modul, një trajnim 2 ditor është ofruar për një grup vullneratërsh të organizatës që kishin
interes dhe kapacitet për t u përfshirë në shërbimin e mentorimit. Trajnimi kishte për qëllim të
jepte njohuri specifike për llojet e mentorimit, fazat, sfidat që viktimat e trafikimit hasin gjatë
proçesit të rikuperimit/ riintegrimit si dhe nevojat e tyre për mentorim efektiv.
Prej këtij grupi vullnetarësh u përzgjodhën 3 mentorë të dedikuar dhe profesionalë, për t u
punësuar me kohë të pjesësshme.
D&E ofron në mënyrë të vazhdueshme supervizim individual dhe në grup për mentorët, në
mënyrë që proçesi i mentorimit të jetë efektiv për përfituesin dhe mentorin vetë. Gjatë kësaj
periudhe 9 përfitues të D&E kanë patur mentorët e tyre.
Përveç mbështetjes së dhënë nga ekipi multidisiplinar, procesi i mentorimit ka rezultuar të jetë
shumë efektiv në zvogëlimin e izolimit dhe dhënien e mbështetjes emocionale viktimave të
trafikimit gjatë procesit të riintegrimit. Nëpërmjet mentorimit rastet që ndjehen të izoluara dhe
të stigmatizuara ndihmohen në fusha si ndërtimi i besimit, vetëvlerësimit, rritja e aksesit në
burime të tjera të disponueshme dhe rritja e aftësive për të shmangur shfrytëzimin apo
marrëdhënie të dëmshme personale.
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Shumica e vikimave të trafikimit i kanë të këputura rrjetet e mëparshme sociale, dhe rrezikojnë
të përfshihen në marrëdhënie të vështira ndërpersonale për shkak të traumave të kaluara dhe
komplekse që kanë përjetuara.
Mentorët e ofrojnë mbështetjen në baza javore në përputhje me nevojat e rasteve dhe
mënyrave sesi është planifikuar ndërtimi i marrëdhënies dypalëshe. Ky shërbim ofrohet
nëpërmjet aktiviteteve dhe takimeve periodike.
Trajnime dhe aktivitete për rritjen e aftësive për jetën
Për të rritur aftësitë për jetën të përfitueseve, stafi i D&E ka organizuar aktivitete të ndryshme
në Qendrën Komunitare dhe Edukative, trajnime për çështje të ndryshme, diskutime në grup,
leximi i librave artistik, mësimi i materialeve shkollore si dhe i materialeve të kurseve ku ato
marrin pjesë.
Në muajin Qershor dhe Korrik u organizua trainimi mbi Ndihmën e parë në kujdesin ndaj
fëmijëve, trajtimi në situata emergjente organizuar nga D&E dhe ofruar nga një mjeke
pediatre. Në këtë trainim kanë marrë pjesë 11 përfituese të programit të D&E (nëna me fëmijë,
gra shtatzënë dhe vajza e gra të tjera të interesuara). Në total u organizuan 11 sesione me
mjeken pediatre.

Në muajin Korrik dhe Nëntor u organizua kursi i Vetëmbrojtjes organizuar nga një qendër e
Arteve Marciale ku morë pjesë 6 përfituese.
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Aktivitetet social - kulturore
Gjatë kësaj periudhe janë organizuar disa aktivitete sociale për përfitueset. Aktivitetet janë
organizuar si brenda dhe jashtë qendrës.
Aktivitetet e organizuara brenda strehëzës kanë qenë:













diskutime grupi me tema te ndryshme;
festimi i festave të ndryshme;
festimi i ditëlindjeve të përfitueseve;
workshop-et e kuzhinës nëpërmjet të cilave përfitueset mësojnë të gatuajnë
receta të ndryshme;
lojra të ndryshme argëtuese, energjike;
përgatitja e punëve të dorës, qëndisje;
mbrëmje muzikore të organizuara çdo të shtunë;
leximi i librave të ndryshëm nga biblioteka e D&E;
kinema në shtepi;
fitness, palestër
lojra energjike;
këngë dhe vjersha për fëmijët në qëndër

Janë organizuar një sërë aktivitetesh edhe jashtë strehëzës me karakter zbavitës por dhe
informues.
Kështu disa aktivitete të organizuara jashtë strehëzës janë:







koktej në një bar për ditën e San Valentinit dhe Ditën e Gruas;
piknik në liqenin artificial të Tiranës;
vajtja në Kishën e Lacit;
vajtja e nënave me fëmijë në kënde lojrash apo lokale me lojra për fëmijët e tyre;
drekë në lokal;
festa e Vitit të Ri

Gjatë muajve korrik dhe gusht, të gjitha përfitueset e Qendrës së Riintegrimit kanë frekuentuar
pishinën për dy javë.
Në javën e fundit të korrikut u ofrua një përvojë e ngjashme edhe për meshkujt VoT, përfitues
të programit të D&E. Ata u shoqëruan nga menaxheri i rastit dhe një vullnetar për të kaluar disa
ditë në një pishinë, duke pasur kështu mundësinë të shoqëroheshin dhe të kalonin kohë të
këndshme në një mjedis tjetër.
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Në 23 dhjetor u organizua një aktivitet argëtues, me animatorë me rastin e festave të fundvitit
nga Ministria e Brendhsme dhe Bashkia Tiranë ku shumë fëmijë në nevojë, ndër të cilët edhe
fëmijët e viktimave të trafikimit të D&E morën pjesë. Gjatë aktivitetit, të gjithë fëmijëve u
shpërndanë edhe dhurata.

Monitorimi dhe ndjekja e mëpasshme e përfitueseve të programit
Përfitueset e fazës së dytë e të tretë të programit të D&E janë mbështetur me të gjitha
shërbimet në komunitet bazuar në nevojat e tyre.
Monitorimi i përfituesve është kryer 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 Berat, Kucove, Fier, Vlorë, Elbasan, Korcë.

Ndihmë financiare dhe afatgjatë
Rastet VT / VMT
52 raste dhe 16 fëmijë janë asistuar me shërbime në komunitet në fazën e dytë dhe të tretë të
programit të riintegrimit gjatë kësaj periudhe. Nga këto, 29 raste dhe 12 fëmijë janë ndihmuar
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në apartamente, 18 raste dhe 2 fëmijë janë mbështetur në familjet e tyre, 5 përfitues dhe 2
femijë janë asistuar në vende të tjera alternative. Gjatë kësaj periudhe, 5 raste kanë kaluar nga
strehëza në apartament me qera.
Rastet viktima të abuzimit dhe dhunës në familje
45 raste të viktimave të dhunës dhe 89 fëmijë të tyre janë asistuar me shërbime në komunitet.
D&E ka mbështetur përfituesit VT / VMT / VDH 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.

Informacion dhe ndëmjetësim për shërbimet në komunitet
Për rastet që asistohen ne apartament / familje, në bazë të nevojave të tyrë, janë informuar për
shërbimet që ofrohen në komunitet. Janë orinetuar rastet, për vendodhjen e institucioneve,
dhe shërbimet që ofrohen nga këto institucione. Përkatësisht për shërbimet shëndetsore,
shërbimet që ofrohen nga Bashkia e Tiranës, për bonus qeraje, banesa sociale, etj.
Menaxherët e rasteve të D&E kanë ofruar mbështetje dhe orientuar
përfituesit e fazës së dytë dhe të tretë të programit për të përgatitur
dokumentet e nevojshme për të aplikuar për skemat e strehimit të Bashkisë
së Tiranës. Gjatë kësaj periudhe 17 raste kanë përfituar bonus qeraje; 6 VT /
VMT dhe 11 raste VDH.
Mjekja e D&E ka orientuar dhe informuar përfituesit asistuar në fazën e dytë
të programit në mënyrë që të marrin trajtim mjekësor pranë Qendrës
Shëndetësore Nr.9, ku janë regjistruar të gjitha përfitueset e D&E. Disa nga
përfituesit janë pajisur me Kartën e Shëndetit dhe të tjerat janë në proces.
Përfitueset të cilët kanë kaluar nga Qendra në apartament me qera ose janë
duke u mbështetur në familjen e tyre të origjinës janë orientuar edhe për të
përgatitur dokumentet për të përfituar ndihmën ekonomike. 3 raste kanë
përfituar ndihmë ekonomike gjate vitit 2016.

Gjithashtu janë informuar rastet që asistohen në apartament për përgatitjen
e dokumenatave për regjistrimin e fëmijëve në çerdhe.
Janë informuar rastet për qëndrat komunitare dhe multidisiplinare të
vendosura në zona të ndryshme dhe që ofrojnë shërbime të ndryshme për
familjet në nevojë, duke dë jetësua pë t u bërë pjesë dhe marrë
shërbime nga këto qëndra.
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2.2 Kontributi në kthimin e asistuar të viktimave të trafikimit, VMT
apo viktima të dhunës në familje
Kthimi i rasteve të huaja në vendin e origjinës
Gjatë kësaj periudhe D&E ka mbështetur 8 raste të huaja dhe 6 fëmijë të tyre në programin e
riintegrimit. Tre përfituese dhe dy fëmijë të tyre, dy nga Moldavia dhe një nga Anglia, që me
vullnetin e tyre vendosën të kthehen në vendin e origjines, janë asistuar gjatë procesit të
rikthimit duke përgatitur dokumentacionin e nevojshëm dhe duke lehtësuar komunkimin me
institucionet dhe agjencitë e tjera mbështetëse. Për kthimin e tyre D&E është mbështetur nga
zyra e Koordinatorit Kombëtar Antitrafik, dhe IOM në lehtësira financiare. Një rast me shtetësi
bjelloruse është në process për kthimin e saj. Tre raste të tjera janë duke u asistuar në program.
Kthimi i rasteve shqiptare në vendin e tyre, Shqipëri
Gjatë kësaj periudhe D&E ka asistuar në programin e riintegrimit dy raste shqiptare VT / VMT të
kthyera, të referuara nga IOM Tirana.
D&E është kontaktuar nga organizata SOLWODI , në Gjermani për kthimin e dy rasteve të tjera
viktima të dhunës në familje dhe 5 fëmijë të tyre dhe janë mbështetur në programin e
riintegrimit. Rastet janë asistuar në apartament, dhe shërbimet janë ofruar për këto raste
bazuar në nevojat e tyre dhe të fëmijëve të tyre.

2.3 Asistencë direkte për meshkuj viktima të abuzimit, trafikimit dhe
dhunës
Gjatë kësaj periudhe D&E ka ndihmuar 17 meshkuj viktima / viktima të mundshme të trafikimit
apo viktima të abuzimit seksual nga të cilët 2 meshkuj jane raste te reja te referuar prane
programit riintegrues të D&E.
Alternativa
Apartament me qera
Familje
Vend tjetër alternativ
Total

Total i rasteve të asistuara në program gjatë
periudhës Janar – Dhjetor 2017
10
6
1
17
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Gjatë këtij viti 3 raste kanë kaluar nga familja për tu ndihmuar më pas në apartament me qera;
1 rast i akomoduar tek Papa Giovani XXIII është bashkuar me familjen dhe 1 rast ka jetuar dhe
është mbështetur në familjen e të afërmit të tij për shkak të problemeve që kishte në familjen e
tij të origjinës.
Në bashkëpunim me menaxherin e rasteve të D&E, një plan riintegrimi eshte ndërtuar për
secilin rast dhe jane mbështetur për të arritur objektivat e vënë në plan.
Rastet janë mbështetur me këshillim psiko-social, ndihmë ligjore, asistencë mjekësore,
mbështetje për të gjetur një punë, mbështetja financiare për pagesën e apartamentit me qira;
trajnimi për të rritur aftësitë per jetën; ofrimi i informacionit dhe ndërmjetësimi për marrjen e
shërbimeve të ofruara nga ofruesit e shërbimeve të ndryshme në komunitet, monitorimit dhe
ndjekja, etj. Psikologia e D&E ka ofruar seanca të rregullta këshillimi individual për të gjithë
përfituesit meshkuj në program.
Gjatë këtij viti:
4 meshkuj VT/VMT përfitues të programit të D&E kanë ndjekur shkollën, 3 arsimin e
mesëm dhe 1 arsimin 9-vjecar.
2 nga përfituesit kanë ndjekur kurse profesionale të kuzhinës dhe për servis makinash.
7 raste janë pajisur me karta identiteti.

2.3 Rritja e përpjekjeve për identifikimin e viktimave/viktimave të
mundshme të trafikimit nëpërmjet Njesisë Lëvizëse
Aktivitetet e realizuara në grup në kuadër të Njësisë Lëvizëse
Një Memorandum Mirëkuptimi është nënshkruar me Drejtorinë e Policisë me 04/09/2017 me
qëllim përcaktimin e mënyrës së bashkëpunimit dhe shkëmbimit të informacionit të palëve për
identifikimin dhe referimin e viktimave dhe viktimave të mundshme të trafikimit nga Njesia e
Lëvizshme.
Gjatë vitit 2017 Njësia Lëvizëse ka realizuar një sërë aktivitetesh si më poshtë: Kontakte direkte
me personat të cilët vijnë nga familje apo grupe vulnerabël në zonat problematike të qytetit të
Tiranës. Gjatë kësaj periudhe janë kontaktuar në mënyrë direkte 32 njerëz nga komuniteti, ku
një pjesë e tyre janë ndihmuar që të marrin shërbimet përkatëse që j u nevojiteshin. Pjesa me e
madhe e tyre janë ndërmjetësuar për të marrë shërbime të ndryshme si: shërbime mjekësore,
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shërbime për gjetjen e një vendi pune apo për plotësimin e dokumentave të tjera për bonus
qeraje, ndihme ekonomike apo për përfitimin e një banese sociale.
Konkretisht janë ndihmuar 11 raste.
Shërbimet
e ofruara

Regjistrim tek zyra e
punës si punëkërkues i
papunë si dhe ndihmë
në gjetjen e punës.

Numri i rasteve / 7 raste
përfituesve

Regjistrim për kurse
profesionale
tek
Drejtoria Rajonale e
Formimit Profesionale

Referim tek NjMF-të
ose
organizatat
partnere
për
shërbimet
përkatëse.

2 raste

2 raste

Pjesa me e madhe e tyre janë ndërmjetësuar për të marrë shërbime të ndryshme si: shërbime
mjekësore, shërbime për gjetjen e një vendi pune apo për plotësimin e dokumentave të tjera
për bonus qeraje, ndihme ekonomike apo për përfitimin e një banese sociale.
5 raste janë identifikuar si viktima të mundshme të trafikimit, për dy prej tyre është njoftuar
Autoriteti Përgjegjës dhe për të pestë rastet D&E po bashkëpunon me institucionet përkatëse
dhe Policinë e Qarkut Tiranë për t'i shpëtuar nga situata e rrezikshme ku ndodhen.
Njësia Lëvizëse po bashkëpunon dhe me organizata dhe institucione të tjera përgjatë punës së
saj. Gjatë kësaj periudhe stafi i Njesisë Lëvizëse ka marrë pjesë në tavolina multidisiplinare të
organizuara nga Njësitë Administrative nr. 1, 3, 5, 9 dhe 11. Në këto takime të organizuara janë
diskutuar raste të cilat kanë patur nevojë për tu mbështetur. Në këtë kuadër, 1 rast është
referuar nga Njësia Lëvizëse në bashkëpunim me NJMF nr.1.
16 sesione informimi janë realizuar për trafikimin me nxenës të shkollave të mesme dhe 9vjecare të Tiranës dhe gjithashtu janë zhvilluar dhe 3 fokus grupe në zonat e Shkozës dhe
Kombinatit.
Si pjesë e nismës Për fëmijët në situatë rruge të iniciuar nga Agjensia Shtetërore për
Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve, D&E ka asistuar Njësinë Administrative nr.2, nr.3, nr.5 dhe
nr.8 me dalje në terren 3 - 4 herë në javë. Puna është zhvilluar në terren dhe grupi i terrenit
perbehet nga 1 punonjës i NJMF përkatëse, nga punonjesi i D&E dhe në raste të veçanta asiston
dhe një punonjës policie. Zonat ku stafi i D&E është përqëndruar kanë qenë: Xhamia e Et hem
Beut, Pallati i Kulturës, Piazza, Rr. e Elbasanit dhe 7-xhuxhat. Gjatë kësaj kohe janë identifikuar
rreth 50 raste ne situate rruge.
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Trajnime te ofruara nga D&E
Më datë 19 prill, një trajnim u organizua nga stafi i D&E në Kavajë, për profesionistë të
ndryshëm si oficer policie, psikolog në shkolla, punonjës socialë të institucioneve të ndryshme
shtetërore. Çështjet e trajtuara gjatë trajnimit ishin: çfarë është trafikimi i qenieve njerëzore
dhe pasojat; Çfarë e bën një "viktimë" vulnerabël; Sistemi i mbrojtjes dhe shërbimeve për VT në
Shqipëri dhe nevojat e viktimave të trafikimit gjatë procesit të riintegrimit; Cfarë mund të bëjnë
institucionet shtetërore, jo shtetërore, komuniteti për të mbështetur riintegrimin e VoT?; etj.
Pjesëmarrës në këtë trainim ishin 26 profesionistë.

Më datë 26 Korrik, u organizua një aktivitet në kuadër të Ditës Botërore kundër Trafikimit në
Përmet në bashkëpunim me Bashkinë e Përmetit dhe Korpusin e Paqes dhe me përfaqësuesit e
rrjetit URAT. 28 pjesëmarrës morën pjesë në këtë aktivitet, si: administratorë socialë të
Bashkisë dhe komunave të Përmetit, psikologë të shkollave, përfaqësues të institucioneve
parësore shëndetësore, oficerë policie, vullnetarë të Korpusit të Paqes, specialistë të Njësive
për Mbrojtjen e Fëmijëve etj.

2.4 Asistencë ligjore për viktimat bazuar në përqasjen me në qëndër
viktimën; shërbimi ligjor falas
Në muajin dhjetor 2017 ka filluar implementimi i projektit Drejtësia bëhet një histori e vërtetë
kur shqetësimi i parë janë viktimat i cili ka për qëllim të ndihmojë dhe mbrojë viktimat e krimit
(viktimat e trafikimit, viktimat e abuzimit seksual, viktimat e dhunës në familje), në mënyrë të
veçantë viktimat e trafikimit nëpërmjet ofrimit të ndihmës direkte dhe ndihmës ligjore falas;
nëpërmjet rritjes së kapacitetit të institucioneve të zbatimit të ligjit; rritjes së infomacionit për
të drejtat e viktimave dhe aksesit në drejtësi; dhe advokimit për të përmirësuar legjislacionin.
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Në kuadër të këtij projekti në muajin Dhjetor është hapur për here të parë në Shqipëri, Linja e
Këshillimit Ligjor falas.
Aktivitete kryesore fokusohen në:
- Ndihma ndaj viktimave të krimit (viktima trafikimi, viktima të abuzimit seksual, viktima
të dhunës në familje ) nëpërmjet linjës së këshillimit dhe ndihmës lidhore.
- Trajnimi dhe mbështetje direkte për institucionet e zbatimit të ligjit mbi aspekte të
mbrojtjes së viktimave të trafikimit dhe për aplikimin e kornizës ligjore duke përfshirë
amendamentet e reja të aprovuara me ligjin e ri Nr. 36/30.03.2017.
- Advokim për hartimin e një ligji specific që rregullon një paketë të plotë të të drejtave
për viktimat e trafikimit.
- Sesione informimi dhe aktivitete ndërgjegjësuese në qarqe të ndryshme për të drejtat e
viktimave duke përfshirë informacion për ndryshimet e reja ligjore të aprovuara në
kuadër të reformës në drejtësi.
Projekti do të zbatohet në të gjithë Shqipërinë sipas nevojave të viktimave të trafikimit,
dhunës në familje dhe abuzimit seksual, por disa aktivitete të vecanta janë planifikuar të
organizohen në Tiranë, Elbasan, Fier, Kukes, Korcë, Dibër, duke përfshirë zonat rurale.

2.5 Bashkepunime me ofrues të shërbimeve, institucione shtetërore
dhe kompani biznesi
D&E bashkëpunon me shumë institucione shtetërore, organizata jo qeveritare, organizata
ndërkombëtare, kompani biznesi, institucione fetare për programin e ri/integrimit për viktimat
e trafikimit.

Institucionet shtetërore:
 Ministria e punëve të Brendshme/Zyra e Koordinatorit Kombëtar anti-trafik
 Anëtarët e Mekanizmit Kombëtar të referimit
 Këshilli i Qarkut Tiranë
 Prefektura e Qarkut Tiranë
 Bashkia Tiranë
 Agjensia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara
 Shërbimi Social Shtetëror/Zyrat Rajonale të Shërbimit Social
 Agjensia Shtetërore për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve
 Qendra e Formimit Profesional
 Njësitë për Mbrojtjen e Femijeve;
 Zyrat Rajonale të Punësimit
 Drejtoria Rajonale e Arsimit
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Organizata:
 Anëtarët e Koalicionit Kombëtar të Strehëzave Anti-trafik
 SHKBSH
 Krahët e Shqiponjës
 ARSIS
 Terre des Homes
 Save the children
 CARITAS Albania
 Papa Giovani XXIII
 Mary Ward Loreto Foundation
 Qendra ligjore TLAS dhe QNLQ
 Qendra Të Drejtat e Njeriut në Demokraci
 SHKEJ
 Qendra për fëmijët në situatë rruge / Save the children
 Qendra Kombëtare e trajtimit të viktimave të dhunës në familje

Bashkëpunimi me kompanite e Biznesit:
Gjatë vitit 2017, D&E ka vazhduar të bashkëpunojë ngushtësisht me një sërë kompanish
biznesi. Seleksionimi i tyre bëhët në mënyrë të kujdeshme dhe në partneritet të plotë me Zyrat
Rajonale të Punësimit. Bashkëpunimi me kompanitë e biznesit është foksuar në disa drejtime:
Punësimi i përfitueseve: Përfitueset e programit janë punësuar në kompani të ndryshme
biznesi sipas profileve specifike të formimit të tyre profesional ose eksperiencës së mëparshme
të punës.
Programi i internshipit: D&E ka vazhduar të përfshijë edhe gjatë këtij viti përfituesit në
programin e intershipit, duke ju dhënë mundësinë që të trajnohen në vendin e punës ndërkohë
që paguhen për punën e tyre dhe përfshihen në skemen e sigurimeve shoqërore sipas ligjeve
në fuqi. Gjatë vitit 2017, është bashkëpunuar specifikisht për këtë program me 5 kompani
biznesi. Kompanitë e biznesit me të cilat D&E ka bashkëpunuar në këtë drejtim sepcsifik me 2
restorante, 1 kompani rrobaqepsie, 1 dyqan rrobaqepsie dhe 1 biznes servis makinash.
Periudha e përfshirjes së përfituesve në këtë lloj programi ka qënë 3 mujore dhe pas
përfundimit të periudhës së intershipit përfituesit janë punësuar në të njëjtin profil duke pasur
si avantazh eksperiencën e përfituar.
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- Bashkëpunim për biznesin social: Ura të mira bashkëpunimi janë vendosur me disa biznese
në mbështetje të biznesit social të D&E. Kompanitë e biznesit me dëshirën e mirë për të
mbështetur biznesin kanë porositur atje shërbimin e kateringut për aktivitetet e organizuara
prej tyre.

2.6 Rritja e ndërgjegjësimit të komunitetit për çështje të trafikimit në
persona
Një sërë aktivitetesh ndërgjegjësuese janë organizuar në qarkun e Lezhës, Dibrës, Kukësit dhe
Tiranës në kuadër të projektit

Fuqizimi i të rinjve vulnerabël për të zhvilluar fushata

antitrafikim të financuar nga Ambasada Amerikane/ Programi i Granteve të vogla i Komisionit
për Demokraci. Në kuadër të këtij projekti organizata Të Ndryshëm & Të Barabartë ka
trainuar 60 të rinj, 15 në secilin qark për të zhvilluar dhe organizuar fushata ndërgjegjësimi për
çështjet anti-trafikim. Të rinjtë u trajnuan në 4 fusha të ndryshme.
1. Rritje e aftësive kompjuterike
2. Trajnim mbi çështjet e trafikimit
3. Trajnim për dizenjimin e fushatave ndërgjegjësuese
4. Trajnim në fushën e ͞të folurit publik͟

Pas marrjes së trajnimeve të rinjtë ishin gati për të zhvilluar aktivitete të ndryshme
sensibilizuese. Në këtë kuadër, janë organizuar sesione informuese me nxënës në shkolla 9vjeçare dhe të mesme në të katërt qarqet duke mbuluar edhe zonat e fshatrat më të thella.
Postera dhe fletëpalosje të ndryshme u dizenjuan, prodhuan dhe u shpërndanë gjatë
aktiviteteve ndërgjegjësuese në qytet dhe në fshatrat përreth në qarkun e Lezhës Dibrës,
Kukësit dhe Tiranës duke informuar grupmosha të ndryshme, nxënës të shkollave, pjesëtarë të
komunitetit dhe profesionistë. Një sërë aktivitetesh ndërgjegjësuese janë organizuar gjithashtu
në muajin Tetor, Muaji Antitrafik në bashkëpunim me Zyrën e Koordinatorit Kombëtar
Antitrafik.
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Trainime të organizuara me të rinjtë në Lezhë, Dibër, Kukës, Tiranë
Më datë 21 Janar D&E organizoi trajnimin mbi "Të folurit në publik" me të rinjtë në Qarkun e
Tiranës.

Më datë 30 Janar, 15 të rinj të Qarkut të Tiranës pasi u trajnuan nga Organizata „Të ndryshëm
dhe të Barabartë ishin gati për të filluar fushatën e tyre sensibilizuese antitrafik.

Më datë 30 Janar, 15 të rinjtë e Qarkut të Lezhes pasi u trajnuan nga Organizata Të ndryshëm
dhe të Barabartë ishin gati për të filluar fushatën e tyre sensibilizuese antitrafik.
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Më datë 23 Shkurt, 15 të rinjtë e Qarkut të Dibrës dhe Kukësit pasi u trajnuan nga Organizata
Të ndryshëm dhe të Barabartë ishin gati për të filluar fushatën e tyre sensibilizuese antitrafik.

Më datë 23 Mars, të rinjtë e Qarkut të Tiranës zhvilluan një takim mbështetës dhe informues
me përfaqësues së Ministrisë së Punëve të Brëndshme.

Aktivitete ndërgjegjësuese të organizuara nga të rinjtë e trajnuar në
katër qarqet Lezhë, Dibër, Kukës dhe Tiranë
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Aktivitetet e organizuara në qarkun e Lezhës
Gjatë kësaj periudhe, 8 aktivitete ndërgjegjësuese mbi çështje të trafikimit janë organizuar me
nxënës të shkollave 9-vjeçare dhe të mesme në qarkun e Lezhës.
Më datë 26 mars u zhvillua një aktivitet ndërgjegjësues mbi çështjet e trafikimit në
Qëndrën Rinore "Shën Nikolla" pranë Katedrales Lezhë. Pjesëmarrës ishin rreth 50nxënës.

Më datë 30 mars u zhvillua takimi i dytë ndërgjegjësues mbi çështje anti-trafikim.
Aktiviteti u zhvillua në gjimnazin "Hydajet Lezha". Rreth 50 nxënës dhe stafi drejtues i
shkollës ishin pjesë e këtij aktiviteti.

Më datë 6 prill një aktivitet mdërgjegjësues u zhvillua në shkollën profesionale "Kolin
Gjoka". Pjesë e aktivitetit ishin 35 nxënës të viteve të para, ekipi lehtësues dhe stafi
drejtues i shkollës.
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Më datë 7 prill u zhvillua aktiviteti i rradhës ndërgjegjësues ku u sensibilizuan mbi 40
nxënës në gjimnazin publik " Ragacionistët".

Më datë 18 prill u zhvilluan dy fushata ndërgjegjësuese anti-trafikimi në gjimnazet
"Karl Gega , Balldre dhe "Fran Bardhi" Kallmet në Lezhë. Nën sloganin Dua të jetoj i
lirë , Thuaji stop trafikimit të rinjtë e Qarkut Lezhë zhvilluan aktivitetet e tyre
sensibilizuese.

Më datë 27 prill një aktivitet ndërgjegjësues u zhvillua në gjimnazin "Hydajet Lezha".
Pjesë e këtij takimi ishin 35 nxënës të viteve të para dhe të dyta, përfaqësues të tryezës
teknike të Prefekturës, të DAR, DSHP dhe lehtësuesja e programit. Fletëpalosje, postera,
klipi i këngës Jeto kënduar nga Juliana Pasha u prezantuan gjatë këtij aktiviteti
ndërgjegjësues.
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Më datë 30 maj u zhvillua fushata ndërgjegjësuese anti-trafikim në Qëndrën Rinore
"Shenjtja Mari". Pjesëmarrës në këtë aktivitet ishin mbi 30-nxënës.

Aktivitete të organizuara në komunitet në Qarkun e Lezhës

Më datë 10 maj u zhvillua në Qarkun e Lezhës një takim i zgjeruar me të gjithë aktorët
social dhe institucionet që janë pjese e tryezës antitrafik. Pjesë e këtij takimi ishin
psikologët e shkollave të Lezhës, nxënës të shkollave 9-vjecare dhe të mesme, të rinj,
përfaqësues nga D&E.
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Në datë 12 qershor të rinjtë e Lezhës zhvilluan aktivitetin e rradhës ndërgjegjësues
anti trafikimit në Qëndrën Kulturore të Fëmijëve Lezhë. Ky ishte një aktivitet ku morën
pjesë gjithë institucinet që punojnë për mirëqënien e fëmijëve.

Aktivitetet e organizuara në qarkun e Dibrës
Më datë 30 Mars, të rinjtë e Dibrës zhvilluan aktivitetin ndërgjegjësues antitrafik me
bashkëmoshatarët e tyrë në shkollën 9- vejcare "Demir Gashi". Pjese e aktivitetit ishin
edhe lehtësuesja e Qarkut Dibër, psikologe e Njësisë së Mbrojtes së Fëmijëve në Bashki
dhe pjesë e stafit të shkollës.

Me date 5 prill te rinjtë e Qarkut Dibër, sensibilizojnë bashkëmoshatarët e tyre duke i
informuar rreth trafikimit në njerëz. Shkolla professionale "Nazmi Rushiti"
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Me 19 prill të rinjtë e Qarkut Dibër zhvilluan aktivitetin e rradhës sensibilizues në
gjimnazin Seit Najdeni . Vendosën postera e u shpërndanë fletëpalosje duke informuar
rreth trafikimit në njerëz.

Të rinjtë e Dibrës vazhdojnë aktivitetet e tyre ndërgjegjësuese antitrafik. Në datat 2021 Prill ata ishin në Maqellare. Aktivitetet u zhvilluan me klasat e 9-ta. Përveç të rinjve,
pjesë e tyre ishin edhe lehtësuesja e projektit, Njësia për Mbrojtjen e Fëmijëve dhe
Psikologu i shkollës.
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Më datë 10 maj, të rinjtë e Qarkut të Dibrës vazhdojnë aktivitetet e tyre në Bulqizê në
vijim të fushatës ndërgjegjësuese antitrafik.

Më datë 02 nëntor, të rinjtë e Qarkut Dibër, kanë zhvilluar një aktivitet
ndërgjegjësues në shkollën profesionale Nazmi Rushiti . Pjesë ishin rreth 30 nxënës si
edhe psikologia e shkollës. Ata kanë sënsibilizuar bashkëmoshatarët e tyre nëpërmjet
një Filmi dhe kanë shpërndarë flëtëpalosjë. #bashkëmundemi #luftojmëtrafikimin

Aktivitetet e organizuara në qarkun e Kukësit
Me date 5 prill në shkollën e mesme të përgjithshme "Havzi Nela" Kukës, të rinjtë
realizuan një sesion seminari me nxënës të klasës së XIb. Një orë interaktive plot pyetje
e diskutime mbi trafikimit ne njerëz!
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Me 12 prill të rinjtë e Kukësit zhvilluan aktivitetin e rradhes ndërgjegjësues me
klasat e nenta dhe të shtata në shkollën e Orgjostit. Ata u shpërndanë
bashkëmoshatarëve të tyre fletpalosje të dizenjuara nga ata si edhe ngjitën posterà në
ambjentet e shkollës.
Mos i mbyll sytë dhe veshët para së vërtetës. Mos Hesht, DENONCO TRAFIKIMIN!

Me 14 prill të rinjtë e Kukësit vazhdojnë fushatën e tyre antitrafik në shkollën e
Zapodit dhe në njësinë administrative Shishtavec. Sensibilizimi mbi fenomenin e
trafikimit në njerëz iu adresua cdo shtëpie të fshatit.

Më datë 4 Maj, në njësinë administrative Mal-Zi, të rinjtë e Kukësit realizuan aktivitetin e
rradhës anti trafik. Ata sensibilizuan bashkëmoshatarët e tyre në shkollën 9-vjecare të
Kalimashit dhe në shkollën e Mesme të Bashkuar në Shëmri.
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Më datë 10 Maj të rinjtë e Qarkut Kukës përcollën mesazhin e tyre sensibilizues në
shkollën e mesme të pergjithshme "Havzi Nela 1". Aktiviteti u fokusua në emigrimin e
të rinjve Kuksianë, mënyrat e shfrytëzimit dhe pasojat.

Aktivitete të organizuara në komunitet në qarkun Kukës
Një tjetër aktivitet i të rinjve të Kukësit në shëtitoren e qytetit ‘Sheshi Skëndërbe . Ky grup
ka informuar mbi trafikimin, ka shpërndarë fletëpalosje si edhe ka ngjitur postera në të
gjitha hyrjet e institucioneve dhe godinave që ndodheshin në zonë.
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Më datën 03 Prill, u organizua një emsion radiofonik me të rinjtë në qarkun e
Kukësit.

Më datën 24 Tetor, Organizata Të Ndryshëm dhe të Barabartë në bashkëpunim
me Prefekturën e Qarkut Kukës, Shërbimin Social Shtetëror si edhe DAR Kukës dha një
mesazh sensibilizues për Qytetarët Kuksianë përmes emisionit radiofonik Ora
Mësimore . Së bashku i themi JO TRAFIKIMIT.

Aktivitetet e organizuara në qarkun e Shkodrës
Më datë 27 Prill, ga pë fa ēsues të D&E dhe Koo di ato it Kombëtar për cështje të
trafikimit u zhvilluan dy takime në qytetin e Shkodrës. Takimi i parë u zhvillua në shkollën 9vjecare "Azem Hajdari" ku pjesëmarrës ishin rreth 60 nxënës të klasave të shtata,të teta dhe të
nënta. Takimi i dytë u zhvillua në shkollën e mesme të përgjithshme Oso Kuka , me
pjesëmarrës maturantët e kësaj shkolle.
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Aktivitetet e organizuara në qarkun e Tiranës
Gjatë kësaj periudhe, 18 aktivitete ndërgjegjësuese mbi çështje të trafikimit janë organizuar
me nxënës të shkollave 9-vjeçare dhe të mesme në qarkun e Tiranës dhe 8 aktivitete janë
organizuar në komunitet. Në kuadër të muajit Antitrafik, muaji Tetor, Organizata "Të Ndryshëm
dhe Të Barabartë" në Bashkëpunim me Ministrinë e Punëve Të Brëndshme dhe Drejtorinë
Arsimore Tiranë organizoi një sër sesionesh informuese dhe ndërgjegjesuese në shkollat e
mesme dhe 9-vjecare në qarkun e Tiranës.

Më datë 28 mars u zhvillua një aktivitet informues dhe sensibilizues me nxënësit e
shkollës 9-vjeçare Farkë e vogël .

Më datë 4 prill, në vijim të aktiviteteve informuese antitrafik zhvilluan takime me
nxënës të klasave të 8-ta dhe të 9-ta në shkollën 9- vjecare "7 Marsi ".
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Më datë 18 prill u zhvillua një aktivitet sensibilizues antitrafik në shkollën e mesme
"Aristoteli". Pjesë e këtij aktiviteti ishin rreth 50 nxënës.

Më datë 27 prill, u zhvillua aktiviteti i rradhës antitrafik në shkollën e mesme "Ibrahim
Rugova".

Më datë 03 Tetor, u zhvillua një sesion informues në shkollën 9-vjeçare Arbëria ku
pjesëmarrës ishin rreth 80 nxënës dhe në shkollën e mesme Ibrahim Rrugova në Kamëz ku
pjesë e aktivitetit ishin 70 nxënës.
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Më datë 05 Tetor, sesionet informuese dhe ndërgjegjësuese antitrafikimit në njerëz u
organizuan në shkollat e mesme të përgjithshme "Isa Boletini", Paskuqan me pjesëmarrjen
e 40 nxënësve dhe "Gramoz Palushi" Babrru ku morën pjesë 40 nxënës.

Më datë 10 Tetor, sesione informimi u organizuan në shkollën 9-vjecare "Andokli
Kostallari", Shkozë, me pjesëmarrjen e 40 nxënësve dhe në shkolla e mesme e
përgjithshme "Abdulla Keta" Shkozë ku mbi 50 nxënës të klasave të XII-ta u informuan
rreth cështjeve të trafikimit në njerëz..
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Më datë 12 Tetor, sesione ndërgjegjësuese u organizuan në Gjimnazin "Myslym
Keta", Kombinat ku mbi 35 nxënës u informuan mbi cështjet e trafikimit në njerëz dhe në
shkollën 9-vjecare "Lasgush Poradeci", Kombinat ku mbi 30 nxënës të klasave të nënta u
informuan në këtë sesion mbi skllavërinë moderne, mënyrat e rekrutimit, shërbimin dhe
punën e D&E për riintegrimin e viktimave të trafikimit.

Më datë 13 Tetor, një aktivitet ndërgjegjësues u organizua në shkollën 9-vjecare
"Osman Myderizi" së bashku me me Komisariatin e Policisë Nr. 1 ku mbi 120 nxënës të
klasave të 8-ta dhe të 9-ta u informuan sot rreth trafikimit në njerëz. Fëmijët përgatitën
piktura e posterà ndërgjegjësues në shenjë sensibilizimi në luftën kunder trafikimit.
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Më datë 17 Tetor, u organizua një sesion informimi me 60 nxënës të klasave të 8-ta
dhe të 9-ta në shkollën 9- vjecare "28 Nëntori", Laprakë dhe në shkollën e mesme Qemal
Stafa me pjesëmarrjen e 50 nxënësve ku vetë fëmijët nëpermjet këngës, pjesëve teatrale
dhe recitimit përcollën mesazhe sensibilizuese kundêr trafikimit në njerëz.

Më datë 17 Tetor, në vazhdim të aktiviteteve sensibilizuese, D&E së bashku me
Prefekturën e Qarkut Tiranë dhe partnerë, zhvilluan një sesion informimi në Rrogozhine.
Pjesëmarrës rreth 70 nxënës të klasave të 10-ta dhe mësues.

Më datë 17 Tetor, D&E së bashku me Prefekturën e Qarkut Tiranë zhvilluan një sesion
informimi në Shkollën 9-vjecare "Rilindja" Kavajë.Pjesëmarrës rreth 40 nxënës dhe stafi
pedagogjik.
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Më datë 23 Tetor, u organizua aktivitet ndërgjegjësues në shkollën 9-vjecare "Qazim
Turdiu" ku pjesë e këtij aktiviteti ishin 30 nxënës të klasave të 9-ta, psikologia dhe stafi
pedagogjik.

Më datë 11 Dhjetor, u organizua aktivitet ndërgjegjësues në shkollën e mesme
Andon Zako Çajupi së bashku me Agjensinë e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara
dhe Konfiskuara.

Më datë 14 Dhjetor, u organizua aktivitet ndërgjegjësues në shkollën 9 – vjeçare
Kongresi i Lushnjes së bashku me Agjensinë e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara
dhe Konfiskuara.
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Aktivitete të organizuara në komunitet në Qarkun Tiranë

Më datë 7 prill të rinjtë e Qarkut Tiranë kanë sensibilizuar qindra qytetarë duke
informuar e shpërndarë fletpalosje me fokus " Fushatën anti-trafik".

Më datë 18 prill një tjetër aktivitet sensibilizues dhe informues mbi cështjet e
trafikimit, shfrytëzimit për qëllime përfitimi dhe linjës së raportimit 116 006 u zhvillua në
shtëpinë e fëmijës " Zyber Hallulli".

Më datë 30 maj një aktivitet sensibilizues u organizua në Fshatin SOS mbi trafikimit në
njerëz! #Sensibilizim #informim #ndërgjegjegjësim.
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Më datë 30 qershor në ambjentet e klubit social – kulturor CoDe Albania të rinj të qytetit
të Tiranës morën pjesë në Klubin e Librit ku u diskutua lidhur mbi fenomenin e trafikimit të
femrave shqiptare në Europë bazuar në veprën Yjet nuk vishen kështu nga novelistja
Elvira Dones.

"Ceremonia e Mirënjohjes" dedikuar të rinjve të Qarkut Lezhë, Kukës, Dibër dhe Tiranë
Më datë 30 qershor u organizua në Tiranë "Ceremonia e Mirënjohjes" dedikuar të rinjve
të Qarkut Lezhë, Kukës, Dibër dhe Tiranë për punën fantasike që bënë në kuadër të
projektit " Fuqizimi i të rinjve në rrezik për të zhvilluar fushata ndërgjegjësuese antitrafikimi.

Më datë 17 Tetor, D&E zhvilloi një takim ndërgjegjësues mbi çështje të trafikimit me
banorë të komunitetit në Shkozë. Pjesë e këtij aktiviteti edhe përfaqësues të Qëndës
Komunitare Shkozë.
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Më datë 24 Tetor, rreth 12 prindër të nxënësve të shkollës "Lasgush Poradeci" u
informuan për çështjet e trafikimit në njerëz nga përfaqësues të D&E.

Gjatë kësaj periudhe, 3 intervista televizive u organizuan me qëllim rritjen e ndërgjegjësimit të
publikut të gjerë në lidhje me fenomenin e trafikimit në persona.
Më datë 15 Nëntor me banorë të Komunitetit Shkozë, D&E zhvilloi një aktivitet
ndërgjegjësues. Ata u informuan për cështjet e trafikimit në njerëz mësuan rreth
shërbimeve që ofron Organizata për viktimat e trafikimit dhe viktimat e mundshme të
trafikimit. Aktiviteti u zhvillua në ambjentet e shkollës Andokli Kostallari" me ndihmën e
psikologes së kësaj shkolle dhe pjesëmarrës ishin 12 prindër.
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UN GIFT BOX / Qarku Tiranë
Ministria e Punëve të Brëndshme në bashkëpunim me rrjetin URAT zhvilluan aktivitetin
ndërgjegjësues anti trafikimit Un Gift Box. Për tre ditë rrjesht, përkatësisht në datat 30, 31
Maj dhe 1 Qershor qindra qytetarë të Tiranës vizituan Un Gift Box.
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Ekspozitë me piktura

Më datë 18 Tetor, në kuadër të ditës Europiane të Luftës Kundër Trafikimit të Personave, D&E
së bashku me organizatën Gjermane Initiative Group organizuan një ekspozitë me piktura nga
viktimat e trafikimit. Kjo ekspozitë u zhvillua në Mynik, Gjermani dhe përcolli shumë mesazhe
sensibilizuese.

Më datë 31 Tetor, u çel ekspozita Trafikimi në sytë e fëmijëve . Në kuadër të Muajit Antitrafik,
Koordinatori Kombëtar Kundër Trafikimit çeli ekspozitën "Trafikimi në sytë e fëmijëve". Në
ekspozitë janë paraqitur rreth 140 punime nga nxënës, të cilët kanë përshkruar me anë të
pikturave e vizatimeve, fenomenin e trafikimit. Pjesë e kësaj ekspozite ishte edhe D&E me
piktura që përcillnin mesazhe nga vetë viktimat e trafikimit.
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Flash Mob Ti

u d të shpëtosh jë je i ga t afiki i

Më datë 1 qershor, D&E në bashkëpunim me Ministrinë e Brendshme organizuan një aktivitet
në qendër të Tiranës. 60 të rinj pjesëmarrës në aktivitet shpërndanë mesazhe ndërgjegjësuese
kundër trafikimit të qënieve njerëzore nëpërmjet kërcimit Flash Mob

https://www.facebook.com/DifferentEqual/videos/1450062378441158/
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IV. Modelimi dhe integrimi i shërbimeve alternative (paradite dhe
mbasdite) të përkujdesjes së fëmijëve. Për fëmijët e nënave që janë
duke rindërtuar jetën e tyre
Prej muajit Dhjetor 2016 organizata Të Nryshëm & Të Barabartë në partneritet me Plan & Go,
Bashkinë e Tiranës dhe Drejtorinë Rajonale Arsimore ka filluar të zbatojë projektin: Modelimi
dhe integrimi i kujdesit paradite dhe pasdite për fëmijët e nënave që po rindërtojnë jetën e
tyre me mbështetjen financiare të Save the Children dhe Terre des Hommes, me fonde të
Bashkimit Europian.
Ky projekt është dizenjuar pas konsultimit të kujdesshëm me përfituesit e programit – nëna
viktima trafikimi dhe viktima dhune, Bashkinë Tiranë – Drejtorinë e Përgjithshme të
Shërbimeve Sociale dhe Qendrën Ekonomike për Zhvillimin dhe Edukimin e fëmijëve, si edhe
me antarë të Autoritetit Përgjegjës për Viktimat e Trafkimit. Më datë 03 Prill 2017 është
nënshkruar dhe marrëveshja midis Bashkisë Tiranë, Drejtorisë Arsimore Rajonale dhe
organizatës Të Ndryshëm & Të Barabartë .
Kështu, projekti ju dedikohet fëmijëve të nënave viktima trafikimi dhe dhune, të cilët për shkak
të mospërputhjes mes orareve të punës së nënave të tyre dhe orareve zyrtare të fuksionimit të
cerdheve/ kopshteve/ shkollave publike ishin të ekspozuar nga neglizhimi dhe mungesa e
përkujdesjes.
Falë këtij projekti u bë e mundur ngritja dhe funksionimi i dy alternativave të cilat ofrojnë
përkujdesje përtej orarit zyrtar të funksionimit të kopshteve dhe cerdheve publike, shkollave
(gjatë ditëve të javës dhe ditëve të shtuna). Staf i kualifikuar, me arsimin dhe eksperiencën e
duhur janë punësuar për të ofruar përkujdesje për fëmijët në këto alternativa.
Këto dy modele të reja përkujdesjeje ngrihen për herë të parë në Shqipëri për këtë grup
fëmijësh:
 Alternativa e përkujdesit në kopësht konsiston në zgjerimin e orëve të funksionimit të
Çerdhes dhe Kopshtit të Integruar Shkozë e Re , ku në një ambjent të dedikuar falë
marrëveshjes trepalëshe të bashkëpunimit midis D&E, Bashkisë së Tiranës dhe
Drejtorisë Rajonale Arsimore Tiranë ofrohet përkujdesje mbasdite për fëmijët deri sa të
vinë nënat për ti marrë.


Alternativa e "Përkujdesjes në shtëpi konsiston në zgjerimin e shërbimit komunitar
përmes krijimit të "Shtëpisë së gjyshes", ku fëmijët sillen pasi merren nga qendrat
publike të kujdesit ditor.
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Gjatë periudhës së qëndrimit të fëmijëve në alternativa ofrohet përkujdesje e
specializuar ( duke përfshirë këshillim psikologjik, adresim i nevojave shëndetësore),
ushqim, aktivitete të personalizuara edukative dhe argëtuese në përputhje me moshën
dhe zhvillimin e tyre, etj.
Aktualisht 18 fëmijë të nënave ish viktima trafikimi dhe viktima të dhunës në familje
janë duke frekuentuar rregullisht alternativat dhe po ju ofrohet përkujdesja e
nevojshme për të siguruar mirëqenien e tyre fizike dhe psikologjike.

Është një lehtësim i madh për mua ta di që fëmijët e mi janë të sigurt ndërkohë që
unë punoj. Nuk do të mundesha të punoja ndryshe. - thotë A. nënë viktimë dhune
në familje
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IV. Trajnime dhe prezantime të ofruara nga D&E
Më datë 19 prill, u organizua trajnimi Sistemi i mbrojtës dhe i shërbimeve për
viktimat e trafikimit në Shqipëri nga stafi i D&E në Kavajë, për profesionistë të
ndryshëm si oficer policie, psikolog në shkolla, punonjës socialë të institucioneve të
ndryshme shtetërore.
Prezantim në workshop-in mbi SHARING LEARNING BETWEEN ORGANISATIONS
IN EUROPE WHO ARE WORKING WITH CHILDREN AND YOUNG PEOPLE AFFECTED BY
SEXUAL VIOLENCE , organizuar nga Universiteti Bedfordshire në UK.
Prezantim në seminarin mbi FIGHT AGAINST TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS AND
ORGANISED CRIME – PHASE 2 (THB/IFS/2) , organizuar nga ICMPD në Turqi.
Prezantim mbi
Prevention Work at the grass root level në
konferenën RESEARCHING, INVESTIGATING AND PROSECUTING OF HT, organizuar nga
Medaille Trust, në Slloveni.
Prezantim në takimin e parë të Takimeve të Mësimit Reciprok / Takimeve të
Mësimit së Bashku në kuadër të studimit kërkimor të titulluar Cënueshmëria nga
Trafikimi: Një studim i Vietnamit, Shqipërisë, Nigerisë dhe Mbretërisë së Bashkuar ,
organizuar nga Universiteti i Bedfordshire në partneritet me IOM.
Prezantim mbi projektin, shërbimet dhe rezultatet, organizuar në Këshillin e Qarkut
Tiranë.
Prezantim në trajnimin e mesuesve të DAR Tiranë, mbi Përdorimin e modulit
kurrikular në trajtimin e temave mësimore dhe edukative që prekin probleme të
trafikimit dhe të abuzimit , organizuar nga IOM në bashkëpunim me Ministrinë e
Arsimit dhe Sporteve, Ministrinë e Punëve të Brendshme, Zyrën e Koordinatorit
Kombëtar, Koalicionin Kombëtar të Strehëzave Anti Trafik.

V. Pjesëmarrja e stafit në trainime, seminare
Trajnim Parimet etike dhe çështje të sigurisë , organizuar nga D&E dhe ofruar nga
eksperte në çështje të trafikimit;
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Trajnim E drejta e informimit dhe mbrojtja e të dhënave personale , organizuar nga
D&E dhe ofruar nga përfaqësues të Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe
Mbrojtjen e të Dhënave Personale;
Trajnim Mbrojtja e fëmijëve viktima të trafikimit dhe shfrytëzimit , organizuar nga
Bashkia e Tiranës dhe Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve, në
bashkëpunim me Prezencën e OSBE-së në Shqipëri, zhvilluan një trajnim të grupeve
teknike multidisiplinare, me në qendër Punonjësin e Mbrojtjes së Fëmijëve (PMF).
Trajnim Zbatimi i Planit të Veprimit të Masave për ndërhyrjen për mbrojtje të
fëmijëve në situate rruge , organizuar nga Drejtoria e Mbrojtjes dhe Perfshirjes Sociale
ne bashkepunim me organizaten ARSIS ne ndihme Skuadrave te Terrenit per
permiresimin dhe unifikimin e formave identifikimin dhe referimin e femijeve ne situate
rruge.
Trajnim Ndihma e Parë organizuar nga D&E dhe ofruar nga Kryqi i Kuq Shqiptar.
Ëorkshop Enhancing and Strengthening Capacities for Screening, Identification and
Referrals on Vulnerable Migrants, VoT and PVoT - PRM Project , organizuar nga IOM.
Trainim Stërvitja dhe stimulimi i drejtëpërdrejtë në luftën kundër trafikimit në
njerëz përgjatë rrugëve të migracionit organizuar nga Koordinatori për Luftën kundër
Trafikimit të Qenieve Njerëzore dhe Qendra e Ekselencës për Njësitë e Stabilitetit të
Policisë, Vincenca, Itali.
Ëorkshop mbi SHARING LEARNING BETËEEN ORGANISATIONS IN EUROPE ËHO ARE
ËORKING ËITH CHILDREN AND YOUNG PEOPLE AFFECTED BY SEXUAL VIOLENCE ,
organizuar nga Universiteti Bedfordshire në UK.
Seminar on FFIGHT AGAINST TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS AND ORGANISED
CRIME – PHASE 2 (THB/IFS/2) , organizuar nga ICMPD në Turqi.

VI. 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.
o D&E është përfshirë edhe në hartimin e Planit të Veprimit Antitrafik për
periudhën 2018-2020;
o Përfshirja në rishikimin e VKM-së për Procedurat standarte të veprimit për
identifikimin, referimin dhe mbrojtjen e viktimave të trafikimit .
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D&E ka marrë pjesë aktivisht në të gjitha aktivitetet e organizuara nga Ministria e
Mirëqenies Sociale dhe Rinisë dhe Agjensia për Mbrojtjen e te Drejtave të Fëmijëve:
o Takime konsultuese mbi Mbrojtjen e Fëmijëve në situate rruge;
o Hartimi i Planit Kombetar te Veprimit per mbrojtjen e femijeve te shfrytezuar
ekonomikisht, perfshire femije ne situate rruge 2018-2020, organizuar nga ARSIS
dhe Agjencia Shtetërore për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijëve;
D&E ka marrë pjesë në të gjitha mbledhjet e Koalicionit Kombëtar të Strehëzave Anti –
trafik.
Pjesëmarrja në të gjitha aktivitetet e Koalicionit Drejtësi për të Gjithë , përfshirë edhe
seancat dëgjimore në Kuvend për reformën në drejtësi. Organizata Të Ndryshëm & Të
Barabartë është anëtare e Koalicionit Drejtësi për të Gjithë (DPGJ) që prej
themelimit në korrik 2016. Që prej themelimit të Koalicionit DPGJ organizata jonë ka
marrë pjesë aktive në të gjitha aktivitet e zhvilluara përfshirë këtu:

Pjesëmarrjen ne konsultimin e 20 projektligjeve në kuadër të
Reformës në Drejtësi, duke dhënë rekomandime me shkrim,
si dhe duke marrë pjesë në disa séance publike tëz hvilluara
në Kuvend;
Pjesëmarrje në të gjitha seancat e vlerësimit dhe
përzgjedhjes së kandidatëve të Shoqërisë Civile për orgnet e
VETING-ut, konkretisht për Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe
Këshillin e Lartë të Prokurorisë;
D&E ka marrë pjesë në seancat dëgjimore të zhvilluara në
Kuvend për kandidatët e organeve të VETINGUT me satusin e
vëzhguesit në emër të Koalicionit DPGJ.
D&E është pjesë e grupit të punës të Koalicionit DPGJ për
hartimin e Strategjisë për Edukimin Ligjor të Publikut. Gjatë
muajit dhjetor 2017 i është përcjellë Kuvendit një draft i
plotë dhe i rishkuar i Strategjisë.
D&E ka marrë pjesë aktive në konsultimin e disa aktve të tjera nënligjore në zbatim të
ligjit për të dretjat dhe mbrojtjen e fëmijëve, ligji për shërbimet e kudesit shoqëror, etj.
D&E ka dhënë kontributin e saj në plotësimin e disa pyetësorëve të dërguar nga
organizata dhe institucione të ndryshme, përfshirë edhe pjesëmarrjen në takimin e
organizuar për inputin e shoqërisë civile në procesin e përgatijes së Progres Raportit të
KE për Shqipërinë, për vitin 2017.
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VII. Plani Strategjik i D&E
Në muajin Mars u pergatit Plani Strategjik i organizatës 2017 – 2019. Një seminar 3 – ditor u
organizua me pjesëmarrjen e një pjese të stafit të D&E, anëtarë të Bordit dhe përfitues. Ky
aktivitet u lehtësua nga Ruth Rosenberg.
-

Çmim Mirënjohje

Në 10-të vjetorin e krijimit të Koalicionit Kombëtar të Strehëzave Antitrafik (KKSAT), ku D&E
është një nga katër anëtarët, u nderua me çmimin Mirënjohje nga Ministria e Brendshme.
Çmimi u dha gjatë konferencës Kombëtare Bashkë mundemi! Ndalojmë trafikimin! .

VIII. Botime dhe publikime të D&E
Këto botime janë realizuar në kuadër të proejtki Fuqizimi i të rinjve në rrezik për të zhvilluar
fushata anti-trafikimi mbështetur financiarisht nga Ambasada Amerikane.
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Linku i eventit –Flash Mob
https://www.facebook.com/DifferentEqual/videos/1450062378441158/
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