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Histori Suksesi:
Shpëtohet një viktimë e mundshme e trafikimit

nga Njësia Lëvizëse e organizatës "Të Ndryshëm & Të Barabartë"

Gjatë muajit Shtator, organizata Të Ndryshëm & Të Barabartë, bëri të mundur

identifikimin si dhe shpëtimin e një djali, viktimë e mundshme trafikimi.

-“Më kanë kërcënuar, më kanë detyruar të shpërndaj lëndë narkotike dhe të bëj vjedhje. 

Në atë kohë flija në rrugë, nuk kam folur për disa kohë me të afërmit ku unë rrija. 

Ishin disa djem të rritur të cilët më mësuan se si të vidhja biçikleta”

Këto janë fjalët e Benit , një djali 17 vjeçar, me të cilin Njësia Lëvizëse Tiranë ka rënë në kontakt.  Beni

vjen nga një familje me probleme të mprehta sociale. Babai i tij ka vdekur ndërsa nëna e ka braktisur që

në moshë të vogël duke u larguar jashtë Shqipërisë. Në të tilla kushte kujdestaria ligjore e tij kaloi tek një

familjar i afërm. Marrëdhëniet me të kanë qenë konfliktuale dhe djali shpesh herë largohej nga banesa,

duke përfunduar në rrugë ku ushtronte lypjen në disa zona të Tiranës. Në  një prej këtyre zonave ai

shoqërohej me djem në moshë më të madhe se ai, të cilët kryenin vjedhje, ishin përdorues droge dhe

dyshoheshin për shpërndarje lëndësh narkotike.

-“Shpesh herë jam kërcënuar, dhunuar psikologjikisht dhe fizikisht nga këta djem më të
rritur me të cilet unë  rrija.” 

Kishte gati mbi një vit që kishte braktisur shkollën dhe shfaqte sjellje agresive.  Njësia Lëvizëse

Tiranë bashkë me Punonjësin e mbrojtjes së fëmijëve pasi kontaktoi me djalin dhe bisedoi me të,

ofroi dhe siguroi  përfshirjen e tij në programin e ndihmës së organizatës. Aktualisht ai po

mbështetet me të gjithë paketën e plotë të shërbimeve bazuar në nevojat e tij: ndihmë mjekësore,

asistencë dhe këshillim ligjor, mbështetje psiko-sociale, plotësim të nevojave bazike etj. Ndërkohë po

punohet dhe për fillimin e një kursi profesional  si dhe në gjetjen e një punësimi part-time.

Njësia Lëvizëse e organizatës Të Ndryshëm & Të Barabartë operon në Tiranë dhe është një nga
katër njësitë lëvizëse të cilat punojnë për të identifikuar dhe shpëtuar viktimat e trafikimit.
Njësitë kanë për detyrë të ndihmojnë gjithashtu njerëzit me të cilët vihen në kontakt, për të

ushtruar të drejtat e tyre për mbrojtje.

* Për mbrojtjen e të  dhënave të  përfituesit emri i përdorur Beni, nuk është  emri i vërtetë


