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Përmbledhje e projektit: Trafikimi dhe shfrytëzimi ka ndikime shumë serioze në mirëqenien fizike,
psikologjike, emocionale dhe ekonomike të viktimave të trafikimit. Trafikimi ndikon në marrëdhëniet
familjare dhe marrëdhëniet brenda komunitetit të gjerë. Për më tepër, shumë viktima të trafikimit
përballen me probleme në jetën e tyre para trafikimit dhe probleme të tjera mund të shfaqen në jetën
dhe marrëdhëniet e tyre pasi trafikimi përfundon.

Procesi i riintegrimit trajton sfida të panumërta dhe çështje me të cilat përballen viktimat në jetën e
tyre pas trafikimit. Është procesi i rimëkëmbjes dhe përfshirjes ekonomike dhe sociale pas një

përvoje trafikimi. Ai përfshin adresimin e ndikimit të trafikimit tek viktimat dhe familjet e tyre, si dhe
dobësitë dhe problemet para dhe pas trafikimit. Ai gjithashtu përfshin përdorimin e burimeve të

qëndrueshme dhe mbështetjes në jetën e tyre dhe në një mjedis më të gjerë.

                  Vendosjen në një mjedis të qëndrueshëm dhe të sigurt                               
                                    Aksesin në një standard të arsyeshëm jetese
                                                              Mirëqenien mendore dhe fizike
                                                                      Mundësi për zhvillim personal, shoqëror dhe ekonomik
                                                                                        Akses në mbështetjen sociale dhe emocionale

NJË SERI UDHËZUESISH TË RIINTEGRIMIT PËR PROFESIONISTËT  NË
SHQIPËRI

Mbështetja e Ri-integrimit të Viktimave të Trafikimit në Shqipëri:
Një seri udhëzuesish të riintegrimit për praktikuesit

Ri-integrimi i suksesshëm përfshin:

Profesionistët e riintegrimit luajnë një rol kritik dhe shpesh shpëtues duke mbështetur rimëkëmbjen
dhe riintegrimin e viktimave të trafikimit. Sidoqoftë, ata shpesh janë pa mjete praktike dhe burime të
nevojshme për të drejtuar punën e tyre. Ekziston vetëm një grup shumë i kufizuar i hulumtimeve mbi

ri-integrimin e viktimave dhe profesionistët shpesh nuk kanë kohë ose qasje në këtë hulumtim.
Gjithashtu mungon një grup i fuqishëm mjetesh, burimesh dhe udhëzimesh për t'u përdorur në punën e
përditshme, veçanërisht për të adresuar shumë sfida dhe çështje që shfaqen gjatë rimëkëmbjes dhe

ri-integrimit.



 

Ky projekt është një hap i parë në plotësimin e këtij boshllëku duke zhvilluar udhëzuesit për
riintegrimin që profesionistët t'i përdorin në punën e tyre. Këto udhëzues bazohen në dy dekada të
punës së riintegrimit në vijën e frontit të parë në Shqipëri, si dhe përvojat e viktimave të trafikimit, 

 shpjegojnë dhe ofrojnë udhëzime se si të adresohen çështjet kryesore dhe pengesat në riintegrimin
e viktimave të trafikimit në Shqipëri dhe më gjerë. Seria përbëhet nga udhëzues të riintegrimit për
aspekte të ndryshme të rimëkëmbjes dhe riintegrimit. Secili udhëzues është një burim i pavarur,

praktik për praktikuesit e ri-integrimit duke adresuar një çështje specifike dhe sfidat e lidhura, për t'u
përdorur në punën e përditshme të ri-integrimit.

 
Audienca e synuar i referohet  profesionistëve të riintegrimit në Shqipëri, përfshirë punonjësit socialë
dhe asistentët socialë, psikologët, punonjësit e mbrojtjes së fëmijëve, ofruesit e kujdesit shëndetësor,

avokatët dhe asistent avokatët, personelit të strehëzës, administratës publikë, mësuesve dhe
administratorëve  të shkollës, profesionistëve që punojnë për fuqizimin ekonomik etj. Udhëzuesit janë

gjithashtu të rëndësishëm edhe për praktikuesit e riintegrimit në vendet e tjera të cilët janë të
predispozuar t'i përdorin në punën e tyre të përditshme si pasojë e mungesës së mjeteve praktike

dhe burimeve për të trajtuar këtë çështje komplekse.

Ky Seri Udhëzimesh për Riintegrim është përgatitur nga Instituti NEXUS dhe "Të Ndryshëm & të
Barabartë" (D&E) në kuadrin e projektit "Sigurimi i shërbimeve gjithëpërfshirëse të riintegrimit dhe

përmirësimi i kornizës së mbrojtjes për viktimat e trafikimit në Shqipëri".

Rikuperimi dhe ri-integrimi pas një përvoje trafikimi është larg nga një tranzicion i lehtë ose i qetë.
Shpesh është një proçes kompleks dhe i ndërlikuar që përfshin sfida të domethënëse për viktimat, si
dhe anëtarët e familjes së tyre, dhe që ndikohet nga familja dhe mjediset e komunitetit në të cilat ato
riintegrohen. Ky udhëzues i riintegrimit përshkruan tre fazat e rimëkëmbjes dhe riintegrimit të
viktimave të trafikimit 1) faza e krizës, 2) faza e tranzicionit dhe 3) faza e riintegrimit dhe përfshirjes -
bazuar në përvojat e viktimave të trafikimit dhe praktikuesve të riintegrimit në Shqipëri. Udhëzuesi
fillon me një shpjegim të riintegrimit duke përfshirë tre fazat e riintegrimit. Më pas, ai hyn në detaje të
mëtejshme për secilën nga fazat, duke siguruar një përmbledhje të fazës specifike, ndjenjat dhe
sjelljet e viktimave në këtë fazë dhe çfarë ndihme dhe mbështetjeje është zakonisht e nevojshme dhe
e ofruar në këtë fazë. Secili seksion përfundon me një listë kontrolli të sugjerimeve për praktikuesit e
ri-integrimit si udhëzim në punën e tyre të përditshme.

Publikimet
Fazat e rimëkëmbjes dhe ri-integrimit të viktimave të trafikimit. Një

udhëzues riintegrimi për profesionistët (në pritje të botimit)



 

Mbështetja e fëmijëve të viktimave të trafikimit. Një udhëzues për
riintegrim për profesionistët (në pritje të botimit)

Deri më tani, pak vëmendje i është kushtuar fëmijëve të ri-integrimit të viktimave të trafikimit. Këta
fëmijë - që janë lënë pas, që janë trafikuar me prindërit e tyre dhe ata që lindin nga një situatë trafikimi
-përballen me sfida serioze dhe të ndryshme, jo vetëm ndërsa prindi i tyre trafikohet, por edhe pasi
mbaron trafikimi, rikuperimi i tyre dhe riintegrimi është duke u zhvilluar. Në mënyrë të barabartë,
ofruesit e shërbimeve përballen me një varg kufizimesh për të mbështetur në mënyrë efektive sigurinë,
mirëqenien dhe integrimin afatgjatë të këtyre fëmijëve, duke marrë parasysh kompleksitetin dhe
larminë e nevojave të tyre për ndihmë. Bazuar në përvojat e viktimave të trafikimit dhe praktikuesve të
riintegrimit në Shqipëri, ky udhëzues i riintegrimit ofron një kuptim të përmirësuar të përvojave dhe
nevojave të këtyre fëmijëve për të mbështetur në mënyrë efektive dhe të përshtatshme përfshirjen e
këtyre fëmijëve në familjet dhe komunitetet e tyre dhe për të siguruar aksesin e tyre në të drejtat dhe
mundësitë që u takojnë dhe që janë jetike për zhvillimin e tyre të shëndetshëm. Ai ofron udhëzime dhe
sugjerime për praktikuesit e riintegrimit për t'i mbështetur ata në punën e tyre të përditshme me këta
fëmijë dhe familjet e tyre.

Asistimi i kategorive të ndryshme të viktimave të trafikimit. Një
udhëzues ri-integrimi për praktikuesit (në pritje të botimit)

Mentorimi i viktimave të trafikimit. Një udhëzues riintegrimi
 për praktikuesit (në pritje të botimit)


