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Vizioni: “Ne besojmë në një shoqëri pa trafikim, shfrytëzim apo 

diskriminim, ku çdo njërit i respektohen të drejtat dhe I jepen mundësi 

të barabarta“ 

 

 
Misioni: D&E është një organizatë jo-fitimprurëse e përkushtuar për të 

dhënë shërbime cilësore për ri/integrimin e viktimave të trafikimit, të 

shfrytëzimit dhe të abuzimit, dhe për të përmirësuar kontekstin ligjor, 

institucional dhe social për të parandaluar dhe luftuar këto s hkelje të 

të drejtave të njeriut. 
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Projektet e zbatuara gjatë Janar – Dhjetor 2021       

  

       

 

 

 

  

 

 

 

 
"Sigurimi i shërbimeve riintegruese gjithëpërfshirëse dhe përmirësimi i kuadrit mbrojtës për 

viktimat e trafikimit në Shqipëri" Donatorë: Fondacioni Pro Victimis; UNOHCHR; Unicef; Porticus; 

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale; Tdh/JTIP; GIZ; AAPSK 

 
 “Bashkëpunimi ndërmjet OShC-ve dhe grupeve të ish-viktimave të trafikimit dhe dhunës 

në familje për fuqizimin ekonomik të viktimave”. Donatorë: Bashkimi Europian si pjesë e 

programit për Mbështetjen e Shoqërisë civile dhe Media-s 2016 -2017 

 

“Ofrimi i shërbimeve alternative (paradite dhe mbasdite)të përkujdesjes së fëmijëve.      

Për fëmijët e nënave që janë duke rindërtuar jetën e tyre” Donatorë: UNICEF, AAPSK 

 
Rritja e përpjekjeve për identifikimin e viktimave / viktimave të mundshme të trafikimit 

nëpërmjet Njësive Lëvizëse (NJL) Donatorë: UNICEF, AAPSK 

 “Hapat e vegjël mund të sjellin një ndryshim të madh” Donatorë: PORTICUS 

 

 
“Mbështetja e Bashkive Tiranë, Elbasan dhe Vlorë në analizimin, përvetësimin dhe 

zbatimin e modeleve / skemave të reja për integrimin socio-ekonomik për të mbijetuarat 

e dhunës me bazë gjinore” Donatorë: UN WOMEN 

 

 “Ofrimi i programeve të riintegrimit ekonomik për të paktën 80 të mbijetuara të 

DHBGJ në bashkitë e Kukësit, Dibrës, Korçës dhe Beratit” Donatorë: UN WOMEN 

 
“Ofrimi i shërbimeve riintegruese gjithëpërfshirëse, fuqizimi ekonomik dhe përfshirja 

sociale për viktimat e dhunës në familje, dhunës me bazë gjinore dhe fëmijëve të tyre 

në Shqipëri” Donatorë: UNDP 

 
“Fuqizimi i të mbijetuarve të trafikimit për pjesëmarrje dhe përfaqësim në luftën 

kundër trafikimit” Donatorë: Ambasada Amerikane 

 

“Rritja e aksesit në drejtësi për viktimat e krimit nëpërmjet ofrimit të ndihmës ligjore 

falas” Donator: Bashkëpunimi Austriak për Zhvillim dhe zbatohet nga UNDP në partneritet me 

Ministrinë e Drejtësisë 
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PËRFITUESIT E PROGRAMIT 

Gjatë periudhes Janar – Dhjetor 2021 janë asistuar në total në programin 
riintegrues të organizatës 173 raste dhe  174 fëmijë të tyre.  

 

- 105 raste të asistuara gjatë kësaj periudhe janë viktima /viktima të 

mundshme trafikimi dhe 34 fëmijë të tyre. 

- 68 raste janë viktima të abuzimit seksual dhe dhunës në familje dhe 140  
fëmijë të tyre. 
 

 

Kategoritë e përfitueseve të asistuara në program: 

Kategori Total i rasteve të 

asistuara në 
program gjatë 
periudhës Janar – 

Dhjetor  2021 

Rastet e mbartura 

nga Dhjetor 2020 

Rastet e reja në 

program gjatë 
periudhës Janar – 
Dhjetor  2021 

Viktima trafikimi / Viktima të 
mundshme trafikimi  

105 75 30 

Fëmijë të rasteve VeT shoqëruar me 
nënat e tyre 

34 25 9 

Viktima të abuzimit seksual dhe 
dhunës në familje 

68 29 39 

Fëmijë të rasteve VDH shoqëruar 
me nënat e tyre 

140 56 84 

Totali 
 

347 185 162 

 

 Profili i Rasteve Viktima / Viktima Të Mundshme Trafikim 

Gjinia Numri i rasteve të mbartura Numri i rasteve të reja Total  

Femra  53 22 75 

Meshkuj 22 8 30 

TOTAL 75 30 105 

 

 

Mosha 11-15 16-18 19-21 21 over Total 

Nr. i rasteve te mbartura 6 29 4 36 75 

Nr. i rasteve të reja  8 11 2 9 30 

Total  14 40 6 45 105 

 

 

     Donatore 
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Statusi  

Beqar/e Martuar Divorcuar  E/i ve 

Nr. i rasteve 88 6 6  

 
 

Forma e shfrytëzimit Nr. i rasteve të reja 

Shfrytëzim seksual  18 

Punë e detyruar  

Martesë  e detyruar 1 

Aktivitet kriminal ( Vjedhje) 8 

Shfrytëzim seksual & punë e detyruar  

Shfrytëzim seksual & lypje   2 

Lypje & aktivitet kriminal 1 

 

 

 
 

 

Burimi i referimit për rastet e reja të asistuara gjatë Janar – Dhjetor 2021 

Burimet ë referimeve 

 

Nr. i rasteve 

MU Shkodra  4 

MU Tirana  12 

Drejtoria e Policise – Berat  1 

Tjeter Vizion 1 

Solwodi  3 

Drejtoria e Sherbimit social – Lezhe  1 

QKPVT 1 

Kordinatore e Dhune Bashkia Kamez dhe Kukes 2 

PMF 9, PMF Kashar, PMF 12, PMF Vorë 4 

Qendra komunitare e terrenit 1 

Totali  30 

   
                                               

                               

Vendi ku janë trafikuar Nr i rasteve të reja 

Shqipëri  26 

Germany  3 

Kosova  1  

30% Zona Rurale 70% Zona Urbane 

     

  Vendet nga të cilat vijnë viktimat e trafikimit: 



PROFILI I RASTEVE VIKTIMA TË DHUNËS NË FAMILJE DHE ABUZIMIT 

 
 

Gjinia Numri i rasteve të mbartura Numri i rasteve të reja Total  

Femra  27 39 66 

Meshkuj 2 0 2 

TOTAL 29 39 68 

 

 

Mosha 11-15 16-18 19-21 21 over Total 

Nr. i rasteve te mbartura - - - 29 29 

Nr. i rasteve të reja  1 3 - 35 39 

Total  1 3 - 64 68 

 
 

 
Statusi  

Beqar/e Martuar Divorcuar  E/i ve 

Nr. i rasteve 18 3 46 1 

 

Burimi i referimit për rastet e reja të asistuara gjatë Janar – Dhjetor 2021 

Burimet ë referimeve 
 

Nr. i rasteve 

Streha Per Gra Dhe Vajza Te Dhunuara 2 

Solwodi  3 

Kordinatore Dhunes – Bashkia Tirane/ 6 

Shoqata Gender, Paqe dhe siguri  2 

Te Drejtat E Njeriut Në Demokraci  2 

Qendra per Nisma Ligjore Qytetare  2 

Njesite Ad. nr.7, Kashar, Njesia 12 , Njesia 4, PMF 11 9 

Global Care Albania 1 

Mary Ward Loreto 2 

Referuar nga individë 3 

CRCA 3 

Forumi i Gruas Elbasan  2 

MU Tirana  1  

QKTVDHF 1 

Totali 39 
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Programe të D&E të zbatuara gjatë Janar – Dhjetor 2021 
 

Projekti: "Sigurimi i shërbimeve riintegruese gjithëpërfshirëse dhe 
përmirësimi i kuadrit mbrojtës për viktimat e trafikimit në Shqipëri" 
 
Donator:Fondacioni Pro Victimis; UNOHCHR; Unicef; Porticus; Ministria e 

Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale; Tdh/JTIP; GIZ; AAPSK 
 

 

 
 

 

     

 

      PROGRAME TË D&E 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Shërbimet e ofruara për secilin rast gjatë tre fazave të programit 

përfshin: 

Shërbime shëndetësore 

Mjeku i D&E ka bërë vleresimin mjekësor të rasteve të reja të hyra në program dhe 
kaadresuar dhe trajtuar nevojat mjekësore të të gjitha përfitueseve të programit, 
dhefëmijëve të tyre. Për çdo rast të ri të hyrë në program janë bërë analizat rutinë si gjak 
komplet,bilanc biokimik, dhe gjithashtu eko abdominale, grafi dhe ekzaminime të tjera më 
specifike në raste nevoje. Rastet të cilat kanë hasur problemet shëndetsore janë referuar në 
specialistët përkatës dhe janë trajtuar me medikamente. Problemet shëndetësore më të 
shpeshta që janë hasur tek perfitueset kanë qënë kryesisht infektive (virale,bakteriale dhe 
mykotike), dermatologjike,okulare,dentare dhe gjinekologjike etj. 

Me përfitueset janë zhvilluar tema të ndryshme rreth COVID-19, simptomat, kujdesi për 
higjenën, masat parandaluese për të gjitha rastet në programin e riintegrimit të 
organizatës. Gjatë kësaj periudhe jane bërë tamponët vajzat e strehëzës me simptoma të 
COVID-19 nga të cilat vetëm njëra rezultoi pozitiv. Në sajë të bashkëpunimit me laboratorët 
INTERMEDICA jane bërë për të gjitha rastet dhe analizat që përfshijnë një kontroll 

     

 

      PROGRAME TË D&E 

 

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; Mentorim;  
 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 viktimës- p.sh fëmijët e përfitueses, asistencë për prindin 
e një minoreni që të gjejë punë, këshillim familjar, etj. 
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laboratorik të plotë në rastet e infektimit nga coronavirusi duke lehtësuar trajtimin efektiv 
të mëpasshëm. Rastette cilat kane patur probleme me shëndetin,kanë bërë vaksina e gripit 
si dhe vaksinen për COVID-19. 

Probleme të shëndetit mendor 

10 përfitues me probleme të shëndetit mendor janë ndjekur rregullisht nga psikiatri duke 
marrë trajtimin e duhur në vazhdimësi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D&E ka bashkëpunuar me Albanian University - Dega Stomatologji, nëpërmjet të cilit janë 

siguruar shërbime dentare falas për përfitueset e programit. D&E ka bashkëpunuar me disa 

institucione shendetësore siç janë: Poliklinika Nr.9, ISHP, Instituti iHigjenës, Urgjenca 

Polivalente e QSUT dhe spitali Psikiatrik. Të gjitha përfitueset e programit janë pajisur me 

Kartë Shëndeti, pranë Pol.nr 9. 

  Këshillimi psiko-social 

Këshillimi psikologjik dhe psiko-social, terapia e artit, terapia okupacionale, janë aktivitetet 

e organizuara në kuadër të asistencës psiko-sociale. Të gjitha këto aktivitete synojnë 

mirëqenien psikologjike të përfituesve. 

 

 
 

   

 

      PROGRAME TË D&E 

 



Këshillim psikologjik 

Një vlerësim psiko-social është bërë për rastet që kanë hyrë në program. 514 seanca 

këshillimi individuale janë ofruar nga psikologu. Gjatë kësaj periudhe çështjet e trajtuara 

në seancat e këshillimit kanë qenë: Depresioni, ankthi dhe shqetësimet e gjumit, 

çrregullimet e humorit, stresi post traumatik, etj. Pjese e procesit ka qënë edukimi dhe 

integrimi i njohurive/teknikave nga ana e përfituesve për të lehtësuar simptomat dhe 

përmirësuar cilësinë e jetës. 

 

       

 
 

   
 

      PROGRAME TË D&E 
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Këshillimi psiko – social 

2708 seanca individuale të këshillimit psiko-social janë ofruar nga menaxherët e rasteve. 

Çështjet e sjella në këshillim janë kryesisht të lidhura me punësimin, marrëdhëniet 

ndërpersonale, ndërmjetësimin me familjen, fuqizimin, menaxhimin e kohës dhe të 

ardhurave, vendimmarrjen dhe zgjedhjet, prindërimin, arsimin, vetë-kujdesin dhe jetesën e 

pavarur. Në vazhdimësi seancat kanë qenë të lidhura gjithashtu me ofrimin e informacionit 

mbi COVID-19 dhe situatën e krijuar në përgjithësi si dhe orientimi i përfitueseve për të 

marrë shërbimet e nevojshme. 

         Edukimi dhe shkollimi 

Një vlerësim për përcaktimin e nivelit arsimor të çdo përfituesi/eje 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 përfituesi. 

Gjatë kësaj periudhe 42 përfitues/e dhe 59 fëmijë të tyre janë mbështetur dhe kanë 

ndjekur shkollën në nivele të ndryshme. 

              

Gjatë vitit 2021 të gjitha rastet që vazhdojnë shkollën janë kontaktuar dhe janë ndihmuar 
vazhdimisht në rast nevoje si; përfitueset në Shelter, në familje dhe fëmijët e përfitueseve. 
Të gjitha përfitueset që kanë ndjekur shkollën, kanë patur interes, edhe pse në veshtiresi 
nga pandemia për kushtet e zhvillimit të mësimit, janëmbeshtetur të kryejnë me sukses 
detyrat e ngarkuara nga shkolla.  

Përfitueset në gjysmen e parë të këtij viti ndoqën mësimin online duke patur mundesi t’a 
aksesonin nëpërmjet tabletave, telefonave dhe pajisje të tjera të siguruara nga organizata.  

Për rregjistrimin e rasteve në shkolle është bashkëpunuar me Drejtorite Arsimore Rajonale 
si dhe Ministrinë Arsimit, Sporteve dhe Rinisë. Të gjitha rastet janë pajisur me libra dhe 
mjete shkollore. 

 
 

   

 

      PROGRAME TË D&E 

 



Temat e trajtuara gjate kesaj periudhe: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ndihma ligjore 

D&E ka ofruar asistencë ligjore për të gjithë përfituesit/et në program përmes avokatit të 

D&E. Gjatë periudhës raportuese të gjithë përfituesit e programit të riintegrimit janë 

informuar për të drejtat e tyre dhe janë mbështetur me ndihmë ligjore sipas nevojave të 

tyre. 

                Janë kryer vlerësimet ligjore për cdo rast të ri të hyrë në program.  

30 raste janë mbështetur nga avokati i D&E në çështjet e tyre penale, civile apo 

administrative. Kështu nga 33 çështje, 13 kanë qenë çështje penal, 19 civile dhe 1 

administrative. 

- Rastet janë përfaqësuar në Gjykatën e Shkallës Parë kryesisht për: zgjidhje 

martese,pajisja me urdhër mbrojtje, vendosje në përkujdese alternative, denoncim per 

dhunë në familje, denoncim per trafikim,vjedhje e kryer në bashkpunim(i mitur), 

denoncim për abuzim seksual. 

- 1 përfituese e huaja është mbështetur për të marrë kartën e identitetit dhe pasaporten 

nëpërmjet ambasadës si dhe pajisjen me leje të përkohshme qëndrimi.  

 
 

   

 

      PROGRAME TË D&E 
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- Eshtë bërë aplikimi për hapjen e një biznes të një përfitueseje nëpërmjetë aplikacionit 

E-Albania e cila është pajisur me çertifikate regjistrimi. 

Ofrimi i mbështetjes dhe informacion ligjor është dhënë lidhur me: procesin gjyqësor për 
zgjidhje martese, autorizim për jashtë shtetit, dokumentacioni për përfitimin e bonusit të 
qerasë, informim për ligjin "Për të huajt" (pajisjen me leje qëndrimi dhe leje pune), pajisjen 
me kartë identiteti, të drejtat e fëmijëve, të drejtat e viktimës në proces penal, të drejtën 
për të denoncuar në rast të një vepre penale, pagesën si viktimë trafikimi, informacion 
lidhur me ecurinë e çështjes në prokurori dhe gjykatë,informim për ekzekutimin e vendimit 
gjyqësor, informim për ligjin "Për ndihmën juridike të garantuar nga shteti", informim për 
përshpejtimin e procesit në Gjykatën e Apelit, informacion për kujdestarinë e të miturve, 
informim për ligjin për statusin e jetimit, informim për ligjin e dhunës në familje, informim 
për pjesëtimin e pasurisë", informacion per ankimimin prane Kempit Epror.  

 
Avokati i D&E ka organizuar sesione me përfituesit duke diskutuar tema të 

ndryshme ligjore të fokusuara tek: 

                          

 
 

 

 

 

 

 
Asistenca sociale 

 

Aktivitetet social – kulturore 
 
Gjatë kësaj periudhe janë organizuar disa aktivitete sociale për përfitueset. Aktivitetet janë 
organizuar si brenda dhe jashtë qendrës së riintegrimit. 
 
 
 
 
 

 
 

   

 

      PROGRAME TË D&E 

 



 
Aktivitetet e organizuara brenda strehëzës kanë qenë: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Janë organizuar një sërë aktivitetesh edhe jashtë strehëzës me karakter zbavitës por dhe 

informues. 

Disa aktivitete të organizuara jashtë strehëzës kanë qenë: 

  

 

 
 

   

 

      PROGRAME TË D&E 
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Programi i mentorimit 
 
Gjatë kesaj periudhe 3 mentorë kanë ofruar mbështetje individuale në baza javore për disa 
përfitues/e të programit. Mentorët ofrojnë mbështetje në baza javore në përputhje me 
nevojat e rasteve dhe mënyrat në të cilat janë planifikuar nga të dyja palët. Ky shërbim 
ofrohet përmes aktiviteteve dhe takimeve periodike. Aktivitetet e organizuara gjatë kësaj 
periudhe janë përzgjedhur nga rastet sipas interesave dhe dëshirave të tyre, disa prej tyre 
synojnë edukimin dhe informimin e përfituesit, llojet e tjera të aktiviteteve janë aktivitete 
relaksuese si sportet, piknik, etj.D&E vazhdimisht ofron supervizim individual dhe në grup 
për mentorët, kështu procesi i mentorimit është efektiv për përfituesin dhe vetë mentorin.  

 
Aktivitete të organizuara në Qendrën e Edukimit të D&E 

 
Janë organizuar disa aktivitete për përfituesit në Qendrën e Edukimit të D&E bazuar në 
planin javor të aktiviteteve. 
 

         

  Aktivitete të organizuara në Klubin e Kauzës Sociale 
 
Janë organizuar aktivitete dhe në Klubin e Kauzës Sociale, e cila është konceptuar për të 
shërbyer si një vend i përbashkët informal për viktimat e trafikimit, të dhunës në familje 
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dhe fëmijët e tyre, për t’u socializuar, për të organizuar aktivitete dhe për të ofruar 
shërbime mbështetëse, gjithashtu shërben si qendër burimore - ndarja e informacionit se 
ku duhet të drejtohen për të marrë ndihmë dhe shërben gjithashtu si pikë për mbledhjen e 
fondeve. Një zonë e vogël brenda klubit është e përkushtuar për kujdesin dhe argëtimin e 
fëmijëve të nënave që ndjekin aktivitete si trajnime dhe / ose aktivitete të tjera 
mbështetëse të bashkëmoshatarëve. Aktivitete të ndryshme organizohen në Klubin Social 
ku përfituesit kanë marrë pjesë në bazë të dëshirës dhe interesit të tyre.                                       
 
Disa nga aktivitetet janë: 

 

 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. Progresi i riintegrimit të rasteve është 

monitoruar nga menaxherët e rasteve. Monitorimi është realizuar në baza ditore, javore 

dhe mujore; monitorimiditor bëhet nga menaxherët e rasteve gjatë turnit të punës. 

Monitorimi javor dhe mujor realizohet në baza të rregullta nga menaxheri i rasteve të 

secilit prej rasteve dhe koordinatori i riintegrimit. 

Monitorimi i përfituesve është kryer me anë të takimeve direkte, ashtu edhe me anë të 

kontakteve të rregullta me telefon. Gjatë kësaj periudhe 2450 sesione monitorimi janë 

ofruar për përfituesit e fazës së dytë dhe të tretë të programit nga menaxherët e 

rasteve. 

Stafi ka monitoruar dhe ka bërë takime direkte me përfitueset të cilat jetojnë në qytetet e 

tyre të origjinës si Shkodër, Durrës, Kavajë, Thumanë, Korcë, Fier, Pogradec, Gramsh,etj.   

27 raste janë fuqizuar dhe po jetojnë në mënyrë të pavarur. Në total, 101 raste viktima 

/viktima të mundshme të trafikimit janë monitoruar nga stafi i D&E. 
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Informacion mbi shërbimet në komunitet   

Stafi i D&E ofron mbështetje të vazhdueshme për rastet duke u ofruar atyre informacionin 

e nevojshëm për shërbimet ekzistuese në komunitet. 

Një hartë të shërbimeve në komunitet u shpërndahet përfituesve, të cilët në disa raste 

shoqërohen drejtpërdrejt nga menaxherët e tyre të rastit për të njohur drejtpërdrejt këto 

lloj shërbimesh. Përfituesit informohen për të drejtën e tyre për të përfituar ndihmë 

ekonomike si VoT dhe ata mbështeten në përpilimin e dokumenteve të nevojshme. 

Duke qenë se strehimi afatgjat për viktimat e trafikimit është një sfidë, menaxherët e 

rasteve të D&E kanë vazhduar të ofrojnë mbështetje dhe orientuar përfituesit e fazës së 

dytë dhe të tretë të programit për përgatitjen e dokumenteve të kërkuara për aplikimin në 

skemat e strehimit të Bashkisë së Tiranës.  

 
 Rritja e përpjekjeve për fuqizimin ekonomik të viktimave/viktimave të 

mundshme të trafikimit. 
 

Trainime për punësim & Kurse profesionale 
 

   

Kurse & Trajnime profesionale 
 

Nr Kurse  Ofruar Nr. i rasteve 
1. Kurs kuzhine Qendra e Formimit Profesional 1, ATC Neranxi 5 

2. Kurs Parukerie  Qendra e Formimit Profesional 1 
Shkollë profesionale private 

4 

3. Kurs Estetike   Qendra e Formimit Profesional 1 2 

4. Kurs Manikyr/Pedikyr Qendra e Formimit Profesional 1 4 

5. Kurs Frëngjishte Qendër e Gjuhëve të Huaja private 1 

6. Kurs Italisht 
Kurs Anglisht 
Kurs Gjermanisht 

Qendër e Gjuhëve të Huaja private 2 
2 
2 

7. Kurs “Kujdesi per të moshuarit” Qendra e Formimit Profesional 1 2 

8. Kurs pikture Qendra TEN 
Kurs privat 

2 

9. Fuqizimi nëpërmjet vetëmbrojtes 
(online) 

ESD Albania / Aikido 6 

10.  Këshillim drejt Punësimit D&E në bashkëpunim me Zyrën e Punës 10 

 

 
 

   

 Disa përfitues/e kanë ndjekur më shumë se një kurs, 

bazuar në aftësitë dhe dëshirat individuale.  
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D&E ka mbështetur përfituesit e programit në përpjekjet e tyre për të hyrë në tregun 
formal të punës. Stafi i D&E orienton në mënyrë të vazhdueshme përfitueset/it të zgjedhin 
profesione të kërkuara në tregun e punës, duke u përshtatur në çdo rast me aftësitë e tyre 
personale. Përfitueset trajnohen se si të paraqiten para punëdhënësit, si të kenë një 
komunikim efektiv me punëdhënësin, por edhe mbarëvajtje në punë, si të përgatisin një CV, 
nje letër motivimi etj. 
 
D&E ka një bashkëpunimin të  ngushtë me Zyrat e Punësimit dhe kompani të ndryshme 
private. Të gjitha rastet e programit D&E janë regjistruar pranë Zyrave Rajonale të 
Punësimit. 
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Projekti: Bashkëpunimi ndërmjet OShC-ve dhe grupeve të ish-viktimave të 

trafikimit dhe dhunës në familje për fuqizimin ekonomik të viktimave. 

Donator:Bashkimi Europian si pjesë e programit për Mbështetjen e Shoqërisë civile 

dhe Media-s 2016 -2017 

 
Në fund të muajit janar ëshë përmbyllur viti i tretë i zbatimit dhe gjithë projekti 
“Bashkëpunimi ndërmjet OShC-ve dhe grupeve të ish-viktimave të trafikimit dhe dhunës në 
familje për fuqizimin ekonomik të viktimave” mbështetur financiarisht nga Bashkimi 
Evropian – si pjesë e programit për Mbështetjen e Shoqërisë Civile dhe Medias 2016 -2017, 
zbatuar nga organizata “Të Ndryshëm & Të Barabartë” në parteritet me Qendrën për 
Familjen dhe Fëmijën (KMOP) nëGreqi. 
 

Projekti synoi të fuqizojë organizatat e shoqërisë civile në Shqipëri, në ofrimin e 
shërbimeve riintegruese për viktimat e trafikimit/ dhunës në familje dhe të arrijë 

një përfshirje sociale harmonike të ish-viktimave, kryesisht përmes rritjes së nivelit 
të tyre të punësimit. 

 
                                      Katër zonat ku u zbatua projekti ishin:  
 

 

 

 

 

 

 

Gjatë muajit janar 2021 janë zhvilluar disa aktivitete përmbyllëse të projektit për 4 zonat 
ku është zbatuar projekti dhe me përfshirjen edhe të 7 organizatave partnere të 
nënkontraktura për zbatimin e projekteve të veçanta në zonat e përmendura më sipër. 
 
 Ashtu si gjatë vitit 2020, edhe gjatë muajit janar 2021, aktivitet janë zhvilluar në kushtet e 
diktuara nga vështirësitë e krijuara për shkak të pandemisë COVID -19. Konkretisht gjatë 
muajit janar janë zhvilluar këto aktivitete: 
 
Trajnimet me përfituesit 
 
Gjatë periudhës 20-31 janar, rreth 15 përfitues kanë marrë trajnime profesionale nga 9 
trajnerë të ndryshëm. Trajnimet u bënë në nivel teorik dhe praktik duke synuar disa fusha 
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që lidhen me nevojat e tyre specifike si kursi i kujdesit për vete, kursi i kuzhinës, kursi i 
punimeve artizanaledhe krijimi i një klubi social virtual. 
 

 

KLUBI SOCIAL VIRTUAL – Organizimi i këtij trajnimi lindi si nevojë për tu përshatur me 
kushtet e pandemisë dhe me qëllim sigurimin e vazhdimësisë së aktiviteteve të Klubit 
Social edhe virtualisht. Përfituesit fillimisht morën një trajnim teorik mbi platformat e 
komunikimit online, më pas individualisht me secilën prej tyre u mbajtën trajnime 
individuale mbi përdorimin praktik të tabletëve elektronike si dhe përdorimin e 
platformave online. 
 

Paketa e dytë e ndihmës për të përballuar situatën e 
shkaktuar nga COVID_19 
Me mbështetjen e donatorit, gjatë muajit janar 2021, u 
mundësua një paketë e dytë ndihme për përfituesit e projektit 
(të mbijetuarit e dhunës dhe trafikimit). Paketa e ndihmës 
konsistoi kryesisht në sigurimin e artikujve themelorë si 
ushqimi dhe artikuj të higjienës, si dhe mbulimi i pagesave 
njëmujore të qirave të apartamenteve për përftuesit që jetonin 
me qira. Para përpilimit të listës përfundimtare të përfituesve 

të paketës së dytë të ndihmës është bërë një vlerësim i nevojave të përfituesve në 
bashkëpunim të ngushtë me menaxherët e rasteve, në mënyrë që të përzgjidheshin ata/ato 
përfitues që ishin në një situatë më të vështirë. Disa prej përfiteusve kanë qenëvajza dhe 
gra që kishin humbur punën për shkak të situatës pandemike dhe kishin mungesë të 
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theksuar të ardhurash për të mbuluar nevojat e tyre. Në total,30 gra dhe vajza dhe 38 
fëmijë të tyre kanë përfituar nga kjo paketë e dytë ndihme. 20 vajza dhe gra u pajisën me 
pako ushqimore dhe artikuj të higjienës, përfshirë edhe pagesën e qiranë për një muaj, si 
dhe 10 të tjerë u mbështeten vetëm me pako ushqimore dhe artikuj të higjienës. Në 
reagimet e bëra pas ofrimit të ndihmës kjo paketë rezultori të ishte një mbështetje e madhe 
për ta dhe të gjithë përfiteusit ishin mirënjohës për ndihmën e dhënë dhe për mbështetjen 
e donatorit.  
 
Konferenca finale për mbylljen e projektit 
 

 
- Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale; Znj. Romina Kuko, Zëvendës Ministre - 

Ministria e Brendshme; Znj. Dajna Sorensen, Zëvendës Ministre - Ministria e Financave dhe 

Ekonomisë; Znj. Mariana Meshi, Drejtore Ekzekutive e D&E, si dhe Dr. Antonia Torrens, 

Drejtore e Përgjithshme - KMOP. Pjesë e aktivitetit ishin edhepërfaqësus të 7 organizatave 

partnere (Jobis, Qendra për të Drejtat e Njeriut në Demokraci (HRDC), Qendra e Këshillimit 

për Gra dhe Vajza, Arsis - Nisma për Ndryshim, Plan & Go) të cilat paraqitën rezultatet për 

secilin prej projekteve që kanë zbatuar në 4 zonat ku është zbatuar projekti. Në total, 92 

persona morën pjesë në këtë Konferencë, përfshirë edhe përfaqësues të Institucioeneve 

dhe OJF-ve partnere, ekspertë të fushës dhe të ftuar të tjerë. 
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Në përmbyllje të projektit, në bashkëpunim me 
organizatën partere në KMOP në Greqi, në datë 21 Janar, 
2021, u zhvillua Konferenca përmbyllëse përmes 
platformës “zoom” në internet. Qëllimi kryesor i kësaj 
Konference ishte prezantimi i rezultateve të projektit. 
Folësit kryesorë të tryezës ishin: Z. Andrea Vera - Shef i 
Sektorit të Reformës Ekonomike dhe Zhvillimit Social –
Delegacioni Evropian; Z. Albert Nikolla Zëvendës Ministër 

Konferenca u përmbyll me lançimin e një video-spoti 

ndërgjegjësues të ideuar nga të mbijetuarat e trafikimit 

dhe dhunës e cila fukusohej në historinë e suksesit të një 

të mbijetuare të dhunës dhe trafikimit. Kjo histori e 

vërtetë e treguar përmes këtij spoti ndërgjegjësues 

synonte të mobilizonte sa më shumë vajza dhe gra të 

kërkojnë ndihmë dhe të raportojnë mbi fenomenin e 

dhunës në familje dhe trafikimit.  

Gjithashtu risi e fundit e këtij projekti ishte edhe pasja e 

një faqe zyrtare të web-sitit të Klubit Të Kauzës Sociale. 

 



PROJEKTI: OFRIMI I SHËRBIMEVE ALTERNATIVE (PARADITE DHE MBASDITE)TË 

PËRKUJDESJES SË FËMIJËVE. PËR FËMIJËT E NËNAVE QË JANË DUKE 

RINDËRTUAR JETËN E TYRE. 

 Fëmijë të nënave ish viktima trafikimi dhe viktima të dhunës në familje  

 Nëna të vetme -  ish viktima trafikimi dhe viktima të dhunës në familje  

 

Donator: UNICEF, GIZ 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fëmijët që frekuentojnë këtë shërbim kanë shfaqur përmirësim të dukshëm dhe të 
qëndrueshëm të mirëqenies emocionale dhe psikologjike, në procesin e të nxënit si dhe në 
arritjen e rezultateve më të mira në shkollë.  
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“Shtëpia e Gjyshes/ Shtëpia Tjetër” është një shërbim komunitar që 
ofron përkujdesje ndaj fëmijëve të viktimave të trafikimit dhe dhunës 
në familje që të marrin kujdesin e duhur pasdite dhe të rriten në një 
mjedis të qetë, të sigurtë dhe nën përkujdesje ashtu si fëmijët e tjerë, 
përtej orarit zyrtar të çerdheve, kopshteve dhe shkollave publike (nga e 
hëna në të shtunë).   
 

   

   

Përkujdesje dhe mbikqyrje  

Kujdes për Higjenën dhe Shëndetin  

Ushqim dhe ushqyerja 

Mbështetje për shkollën/detyrat e shtëpisë  

Mbështetje emocionale dhe mësimin e sjelljeve pozitive sociale 

Lojëra 

 Informimin e nënës dhe konsultimin me të lidhur me kujdesin për fëmijën  

Observimin e sjelljeve të fëmijës dhe raportimin e dyshimeve për 

neglizhim, abuzim apo ekspozim tek dhuna 

Vlerësim dhe mbështetja psikologjike/mjekësore 

Vlerësimi i nevojave dhe planifikimi i kujdesit  

Transporti /Shëtitjet  

 
Referimi i nënave dhe fëmijëve për vlerësimin dhe trajtimin e nevojshëm  

Mbështetje për prindërimin për nënat 
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Rritja e përpjekjeve për identifikimin e viktimave / viktimave të 

mundshme të trafikimit nëpërmjet Njësive Lëvizëse (NJL) 

Donator: UNICEF, AAPSK 

 

Gjatë periudhës Janar – Dhjetor 2021, Njësia Lëvizëse e Tiranës dhe Shkodrës ka realizuar 
një sërë aktivitetesh të cilat përshijnë: 

 

Njësia Lëvizëse Shkoder dhe Tiranë: Gjatë 

periudhës  Janar- Dhjetor, MU Shkodër dhe Tiranë 

ka kontaktuar me 64 institucione dhe individ 

përfaqësues të institucioneve. Qëllimi i kontakteve 

me institucionet dhe me individët ka qenë marrja e informacionit për rastet vulnerabël për 

trafikim dhe prezantimi i aktivitetit të MU-së. Gjithashtu, në këto takime në tërren është 

prezantuar edhe shërbimi që D&E ofron për viktimat e trafikimit. Kontaktet janë zhvilluar 

me individë që kanë njohje në zonë, me administratorët social dhe infermierët e zonave 

përkatëse, psikologët e shkollave edhe punonjësit e mbojtjes së fëmijëve. 

 

Shërbimi është ngritur dhe funksionon mbi 

bazën e bashkëpunimit me njësitë e 

qeverisjes vendore. Një pjesë e kostove 

operative për funksionimin e shërbimit dhe 

mjediset ofrohen nga Bashkitë Tiranë, 

Elbasan dhe Shkodër, ndërsa kostot e tjera 

mbulohen me mbështetjen financiare të 

donatorëve. 
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Gjatë kësaj periudhe janë takuar familje te referuara nga nderlidhesit ne komunitet, ne 

zonatë ndryshme të dy qarqeve. Gjithashtu jane bere vizita ne familje, jane mbledhur 

informacione dhe jane bere vezhgime mbi situaten e familjeve dhe nevojen per mbrojtje/ 

sherbime.  Jane kontaktuar gjithsej 92 individe te rritur dhe minorene. Puna në terren ka 

përfshirë zona të caktuara, të identifikuara nga MU Tirana dhe Shkodra si zona ku ka 

problematika të fëmijëve ne situatë rruge, duke lypur, etj. 

 

“30 Viktima Të Mundshme Trafikimi 

Dhe 8 Femijë Të Tyre” 

Janë identifikuar gjatë periudhës   

 Janar  – Dhjetor 2021 

                                                                                                      nga  Njësia Lëvizëse Tiranë dhe Shkodër 

 

Fokus grupe të realizuara me grupe vulnerable 
 

 

 

 
 

  
Sesione informimi 

       

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Njësitë Lëvizëse kane realizuar fokus grupe me Komunitetin Rom dhe Egjiptian, Femijë 

dhe të rinj 10-25 vjeç, Komunitetet vulnerabël nga Rajoni. Jane trajtuar çështje si: 

Identifikimi i nevojave dhe indikatoret e shfrytezimit, rreziku i trafikimit,mënyrat e 

raportimit, etj. 

Njësitë Lëvizëse kane realizuar sesione informimi me Stafin e Qëndrave Shëndetësore, 
qendra komunitare si dhe 41 sesione informimi në shkolla. Gjate sesioneve në shkolla ka 
pasur nje pjesmarrjeje prej 781 nxënësish në bashkëpunim me Psikologen e 
shkolles, Drejtuesin e shkolles dhe janë trajtuar tema si: Mbrojtja e fëmijëve nga Trafikimi, 
Mënyrat e raportimit, Identifikimi i VMT, etj. MU Shkodër ka realizuar sesione informimi dhe 
në 2 pika kufitare Muriqan dhe Hani i Hotit. MU Shkodër ka realizuar një aktivitet / 
instalacion në Pukë - Vendosja e mesazheve sensibilizuese tek zemrat blu nga të rinjtë dhe 
qytetarët. 
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Trajnime me profesionistë 
 

             
 
Njësitë Lëvizëse kanë realizuar 7 trajnime profesionale me 118 profesioniste si  Punonjës 
Social, Punonjës të Qëndrave Shëndetësore, Punonjësit e Mbrojtjes së Fëmijëve, 
Përfaqësuesit e institucioneve, Psikologët e ZVAP ku janë trajtuar çeshtje si: Identifikimi i 
VMT  si dhe Të drejtat e viktimave të veprës penale, viktimave të trafikimit dhe riintegrimi i 
tyre. 

 
Bashkëpunime me institucione, partnere dhe Fokus Grupe te realizuara 
 

Njësitë Lëvizëse kane realizuar fokus grupe me nderlidhësat e komunitetit në Kavajë, 
Nderlidhesa te komunitetit nga Lagjia 4, 5 , Synej, Bago, Golem, Memzotaj, Cikallesh, Seferaj, 
Luzi vogël, Mamël, Helnes, në Vorë me pjesëmarrjen e PMF Vore, Ndërlidhesa te 
komunitetit ne zonat e Vore Qender, Marqinet, Preze, Gerdec, Picar , Kashar  me 
pjesëmarrjen e PMF Kashar, Nderlidhesave të komunitetit në zonat:  Yrsheke, Kus, Mazrek, 
Kashar zona 1 dhe 2, Katund i Ri, Dajt. Çeshtjet e trajtuara lidhen mediskutimin mbi familje 
vulnerabel në Zonat perkatese, identifikim te personave VMT ose ne nevoje per 
mbrojtje.  Ka pasur nje bashkepunim me Punonjeset per mbrojtjen e Femijeve dhe 
Psikologet e shkollave per realizimin e sesioneve.  
 

 

Projekti “ Hapat e vegjël mund të sjellin një ndryshim të madh” 

Bashkëpunim mes “Të Ndryshëm & Të Barabartë“ në Shqipëri dhe Universitetit 
Bedfordshire në Mbretërinë e Bashkuar.  

Donator: Porticus  

Periudha: 1 korrik 2020 - 31 Shtator 2022  

 

 

 

 

     

 

      PROJEKTE TË D&E 

 



 

 

 

 

 

 

 

Gjatë kësaj periudhe janë bërë disa aktivitete: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

      PROJEKTE TË D&E 

 

- Përzgjedhja e një grupi vajzash ( përfituese të programit) për tu përfshire në projekt. 

 

- Session infomues në lidhje më projektin, leja e informuar dhe kontrat për hulumtueset 
e reja. 

 
- Janë kryer 3 takime për të trajtuar disa tema sensitive për të kuptuar më shumë rreth 
disa koncepteve, të qënit pjesë e një grupi – rregullat etj. 

 

 

- Prej Janarit 2021 janë organizuar 8 workshope, në lidhje me:Metodat e Hulumtimit, Si 
të bësh një hulumtim të mirë, etj ku hulumtueset, se bashku me 2 – lehtësues janë 
trajnuar nëpërmjetë platformës Zoom (për shkak dhe të situatës) nga një eksperte e 
Universitet Bedforshire dhe janë lehtësuar takimet nga stafi i D&E  

. 

 

 

- Eshte vijuar me disa takimet për hartimin e pyetësorëve (ku hulumtueset vendosen të 
bënin intervista të drejtëpërdrejta me të ankëtuarit. 

 

 

- Përzgjedhja e të anketuarve (është bërë në bazë të disa kritereve: duhet të ishin pjesë 
e organizatës – përfitues, të kishin pasur përvojë me institucionet e zbatimit te ligjit, 
mosha 16-25) 

 

 

-Gjatë muajit Korrik – Gusht 2021, janë kryer 13 intervista, dhe në të njëjtën kohë është 
bërë nga hulumtueset dhe transkriptimi I tyre. 

 

 

 

- Shtator – Tetor 2021 është bërë mbledhja e të dhënave nga pyetësorët. 
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Projekti:“Mbështetja e Bashkive Tiranë, Elbasan dhe Vlorë në 

analizimin, përvetësimin dhe zbatimin e modeleve / skemave të reja për 

integrimin socio-ekonomik për të mbijetuarat e dhunës me bazë gjinore” 
 

Periudha:1 Gusht  2020 – 31 Dhjetor 2021 

Donator: UN WOMEN 

 

Projekti:“Ofrimi i programeve të riintegrimit ekonomik për të paktën 80 

të mbijetuara të DHBGJ në bashkitë e Kukësit, Dibrës, Korçës dhe 

Beratit” 

 

Periudha: Qershor 2021 – Nentor 2022 

Donator:UN WOMEN 

     

 

      PROJEKTE TË D&E 

 



 

 

 

 

 

 

 

Aktivitetet e organizuara gjatëzbatimit të projekteve, përfshijnë: 

Kryerja e një studimi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Në kuadër të zbatimit të projektit të parë, ështe hartuar “Modeli për ri/integrimin e të 
mbijetuarave të dhunës me bazë gjinore”. Hartimi i modelit u parapri dhe u bazua në 
studimin “Riintegrimi i të mbijetuarave të dhunës me bazë gjinore”, i cili synoi të 
hulumtojë dhe eksplorojë në thellësi paketën e shërbimeve ri/integruese për viktimat 
dhe të mbijetuarat e dhunës me bazë gjinore në Bashkinë Tiranë, Elbasan dhe Vlorë si 
dhe të evidentonte nevojat për zbatimin e modeleve riintegruese. 

Modeli fokusohet dhe thekson nevojën për shërbime afatgjata dhe të fokusuara në 
fuqizimin social dhe ekonomik të viktimave të dhunës me bazë gjinore me qëllim 
rehabilitimin e tyre pas traumave të kaluara nga abuzimet dhe dhuna, dhe riintegrimin e 
qëndrueshëm për të jetuar një jetë të pavarur dhe pa rënë pre e abuzimeve të mëtejshme. 

Ky dokument është diskutuar me Ekipin Teknik Ndërsektorial të Bashkisë Tiranë, 
Elbasan dhe Vlorë nëpermjet tre workshop-eve të organizuara, për marrjen e 
rekomandimeve dhe sugjerimeve bazuar në eksperiencën e secilit anëtar të ETN dhe 
eshte diskutuar përfshirja e tij në Planin e Veprimit për Barazinë Gjinore. Studimi do 
tëpublikohet dhe do të ndahet gjerësisht me aktorët përkatës në nivelin kombëtar dhe 
lokal. 

 
Në kuadër të projektit të dytë,është përgatitur drafti i parë i një studimi në katër 
bashkitë e tjera, për mundësitë për të zhvilluar modele dhe plane të suksesshme për ri-
integrimin e të mbijetuarve të DHBGJ.Zhvillimi i planeve për riintegrimin ekonomik do 
të udhëhiqen nga rezultatet e kërkimit në këto bashki si dhe modelet e planet që u 
krijuan në bashkitë e Tiranës, Elbasanit dhe Vlorës. 

 

     
 

      PROJEKTE TË D&E 
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Ngritja e kapaciteteve të autoriteteve lokale dhe organizatat e shoqërisë civile në 

Tiranë, Vlorë dhe Elbasan përmes trajnimeve. Një program për ngritjen e kapaciteteve 

është zhvilluar dhe ofruar për autoritetet lokale dhe organizatat e shoqërisë civile për të 

rritur aftësitë e tyre në mbështetjen e ri-integrimit të të mbijetuarve të dhunës me bazë 

gjinore dhe për të adresuar nevojat e tyre në zbatimin e planeve të tyre socio-ekonomike.  

TRAJNIMET JANË ORGANIZUAR: 

  

 

 

Zbatimi i modeleve dhe ndihma: Mbështetja e Bashkive për zhvillimin e planeve të 

integrimit socio-ekonomikpër gratë viktima të dhunës në familje dhe të të gjitha formave të 

tjera.  

 

Në kuadër të projektit të pare:                  

 

 

 

 

Më date 19 Tetor në Tiranë

me pjesëmarrjen e 20 profesionistëve

Më date 21 Tetor në Elbasan 

me pjesëmarrjen e 15 profesionistëve

Më date 17 Nëntor në Vlorë 

me pjesëmarrjen e 16 profesionistëve

93 Viktima Të Dhunës Me 

Bazë Gjinore   
dhe 189 fëmijë të tyre 

 

 

 

 

Janë mbështetur 

me shërbime 

bazuar në 

nevojat e tyre 

dhe sipas planit 

të riintegrimit të 

përshtatur 

bazuar në 

nevojat e tyre. 

 

     
 

      PROJEKTE TË D&E 

 



     Në kuadër të projektit të dytë:  

                      

 

 

 

 

 

 

 

Rastet kanë marrë një paketë të plotë shërbimesh si: 

 Këshillim Psikologjik, Ndihmë ligjore, Mjekësore, Këshillim dhe Mbështetje Për Punësim, 

Strehim dhe Mbështetje Financiare për pagesa të  marrjes me qira të apartamentit, 

Mbështetje për ushqimin dhe paketa higjeinike, Mbështetje për fuqizim ekonomik etj.  

 

 Monitorim i ngushtë i zbatimit të planeve: 

Është duke u realizuar përmes skemës së përshtatur në nivelin lokal dhe komponentët 

kryesorë të planit do të jenë pjesë e tij. Ky aktivitet ndihmon për të kuptuar faktorët e 

suksesit, pengesat me të cilat përballen të mbijetuarat e dhunës me bazë gjinore dhe 

autoritetet lokale gjatë zbatimit të planeve socio - ekonomike dhe për të ndërmarrë masat e 

nevojshme për trajtimin e tyre. 

 

      Bashkëpunimi me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale për 

zhvillimin e rekomandimeve për zgjerimin dhe aplikimin e kësaj nisme në Bashkitë e tjera 

të Shqipërisë. 

 

 

     

Janë 

mbështetur 

me shërbime 

bazuar në 

nevojat e tyre  

 48 Viktima Të Dhunës Me 

Bazë Gjinore   
dhe 95 fëmijë të tyre 

 

      PROJEKTE TË D&E 
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27 Viktima Të Dhunës Me Bazë Gjinore 

 Dhe 55 Fëmijëve Të Tyre Janë Mbështetur Me Shërbime Bazuar Në Nevojat E Tyre. 

Rastet kanë marrë një paketë të plotë shërbimesh si: Këshillim Psikologjik, Ndihmë ligjore, 

Mjekësore, Këshillim dhe Mbështetje Për Punësim, Strehim dhe Mbështetje Financiare për 

pagesa të marrjes me qira të apartamentit, Mbështetje për ushqimin dhe paketa higjeinike, 

Mbështetje për fuqizim ekonomik etj.  

Në kuadër të 16 ditëve të aktivizimit kundër dhunës, D&E ka organizuar një sëre 

aktivitetesh ndergjegjësuese: 

D&E ka përgatitur një fletëpalosje me informacione për 

llojet e dhunës, shërbimet për viktimat e dhunës dhe 

kontaktet për të kërkuar ndihmë, etj. Fletëpalosjet janë 

shpërndare gjatë aktiviteteve të organizuara gjate ketyre 

diteve. 

 

 

      

      PROJEKTE TË D&E 

 

Projekti:“Ofrimi i shërbimeve riintegruese gjithëpërfshirëse, fuqizimi 

ekonomik dhe përfshirja sociale për viktimat e dhunës në familje, 

dhunës me bazë gjinore dhe fëmijëve të tyre në Shqipëri” 

 

Donatori: UNDP 

 

Periudha: Gusht 2021 – Prill 2022 

 

 

Qëllimi i projektit është ofrimi  i shërbimeve gjithëpërfshirëse riintegruese për 

gratë dhe vajzat, viktimat e DHBGJ, fëmijët dhe familjet e tyre nëpërmjet 

bashkëpunimit me MKR-të dhe Koordinatorët Lokal kundër Dhunës në Familje 

në nivel lokal. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Një video sensibilizuese eshte pergatitur nga të mbijetuarat e 

dhunës me bazë gjinore, përfituese të organizatës D&E. Përmes 

kësaj video donin të tregonin se si ia dolën t'i mbijetonin dhunës 

dhe se si po rindërtojne jetën e tyre me ndihmën e shërbimeve. 

Gjithashtu nëpërmjet kontakteve të ndihmës, video fton dhe 

inkurajon çdo person që ka përjetuar dhunë të reagojë dhe 

denoncojë. Kjo video është shpërndarë shumë në rrjetet sociale. 

https://www.youtube.com/watch?v=8cG0AL24Cc0 

 Një fletë me informacione të dobishme kundër dhunës, me 

kontaktet kryesore për ndihmë u prodhua dhe u vendos në vende 

publike për shërbimin ndaj klientit. Fleta informuese përmban 

numra emergjence për të kërkuar ndihmë dhe për të raportuar 

dhunën dhe një sërë shërbimesh që përfiton një viktimë e dhunës. 

Kjoflete eshte vendosur në zyrat ku shumë qytetarë kërkojnë 

shërbime si në mjediset e bashkisë, në njësitë administrative dhe 

në qendrat shëndetësore.  

 

     

 

      PROJEKTE TË D&E 

 

Në datën 2 Dhjetor, në kuadër të 16 Ditëve të Aktivizmit Kundër 

Dhunës Gjinore, D&E zhvilloi një sesion informimi në shkollën 9-

vjeçare “Kongresi i Lushnjes” me përfaqësues të Qeverisë së 

Nxënësve të kësaj shkolle. Në këtë sesion informues morën pjesë 22 

nxënës, psikologe dhe punonjes te mbrojtjes së fëmijëve të shkollës. 

Qëllimi i këtij sesioni informues ishte ndërgjegjësimi i nxënësve për 

dhunën me bazë gjinore, format e dhunës, ku të drejtohen nëse 

shohin apo përjetojnë dhunë dhe si i mbron ligji nga ky fenomen. Të 

gjithë studentët ishin shumë aktivë në diskutim. 

Në datën 2 dhjetor, në rrobaqepësinë "DONIANNA", stafi i D&E 

shpërndau materiale informuese për gratë dhe vajzat që punojnë në 

këtë rrobaqepësi. Më pas u organizua një fokus grup me një grup prej 

12 vajza dhe gra ku u diskutua për dhunën me bazë gjinore, format e 

dhunës, ku të drejtohen nëse shohin apo përjetojnë dhunë, si i mbron 

ligji nga ky fenomen dhe shërbimet e ofruara.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8cG0AL24Cc0
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Projekti: Fuqizimi i të mbijetuarve të trafikimit për pjesëmarrje dhe 

përfaqësim në luftën kundër trafikimit 

 

Periudha: Korrik 2021 - Maj 2022 

 

Donator: Ambasada Amerikane - Programi i Granteve të Vogla të Komisionit për 

Demokraci 

Ky projekt ka për qëllim fuqizimin e të mbijetuarve dhe përmirësimin e punës anti-trafikim 
duke rritur përfshirjen e vetë të mbijetuarve të trafikimit. Nëpëmjet këtij projekti synohet 
që të krijohen kushtet dhe kapacitetet që të mbijetuarit e trafikimit dhe institucionet 
antitrafik të punojnë së bashku në barazi për të përmirësuar mbrojtjen e vitkimave dhe 
punë anti-trafikim. Metodat dhe aktivitetet e projektit përfshijnë trajnime, zhvillim të 
udhërrëfyesve, mentorim dhe këshillim për ofrimin e shërbimeve. 

 

Qëllimi kryesor i projektit është të krijojë një mjedis të përshtatshëm për pjesëmarrjen dhe 
përfaqësimin e sigurt të të mbijetuarve të trafikimit në punën anti-trafik rafikimit dhe t'i 

sjellë viktimat e trafikimit në një rol më të spikatur dhe të dobishëm në mbrojtjen e të 
mbijetuarve. 

 

Në datën 7 Dhjetor, D&E zhvilloi një fokus grup me 10 gra dhe 

vajza nga grupet vulnerabël në Bashkinë Vorë, ku u 

shpërndanë materiale informative dhe u diskutua mbi dhunën 

si fenomen, parandalimin e saj dhe shërbimet mbështetëse që 

përfiton një i mbijetuar i dhunës. 

 

Më 9 dhjetor, stafi i organizatës D&E zhvilloi një fokus grup 

me 11 gra dhe vajza të një fasonerie në Kavajë. Gjatë këtij 

fokus grupi u diskutua mbi dhunën me bazë gjinore, sa i 

përhapur është ky fenomen, format e dhunës, ku të 

drejtohemi nëse shohim apo përjetojmë dhunë, si na 

mbron ligji dhe shërbimet e ofruara mbështetëse.  

 

     
 

      PROJEKTE TË D&E 

 



  

     
 

      PROJEKTE TË D&E 
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Projekti: Rritja e aksesit në drejtësi për viktimat e krimit nëpërmjet 

ofrimit të ndihmës ligjore falas 

Donator: Bashkëpunimi Austriak për Zhvillim dhe zbatohet nga UNDP në partneritet 

me Ministrinë e Drejtësisë 

Periudha: Nëntor 2021 – Tetor 2022 

 

Projekti “Rritja e aksesit në drejtësi për viktimat e krimit nëpërmjet ofrimit të ndihmës ligjore 

falas” zbatohet nga Organizata “Të Ndryshëm & Të Barabartë”, si pjesë e Projektit "Zgjerimi i 

shërbimit të ndihmës juridike falas për gratë dhe burrat në Shqipëri", i cili po zbatohet nga 

Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (PNUD) në partneritet me Ministrinë e 

Drejtësisë dhe me mbështetjen financiare të Bashkëpunimit Austriak për Zhvillim (ADC). 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

      PROJEKTE TË D&E 

 



 

Aktivitetet e projektit: 

1 - Ofrimi i ndihmës ligjore falas nëpërmjet avokatëve profesionistë për viktimat e krimit (të 

paktën 200 përfitues të asistuar me shërbime të ndihmës juridike parësore dhe 40 prej tyre me 

ndihmë juridike parësore dhe dytësore). 

2 - Publikimi i një udhëzuesi praktik për avokatët, bazuar në modele të suksesshme (të paktën 3 

modele të ndryshme përfaqësimi) të ndihmës juridike parësore dhe dytësore për grupe të 

ndryshme viktimash të krimit. 

2.1 – Kërkim mbi kuadrin ligjor, duke përfshirë aktet ndërkombëtare dhe legjislacionin e 

brendshëm që rregullojnë të drejtat e viktimave të krimit, duke përfshirë të drejtën për 

ndihmë juridike falas. 

2.2 Përzgjedhja dhe përgatitja e 3 modeleve të ndryshme të përfaqësimit të ndihmës 

juridike parësore dhe dytësore si praktika të mira për përfaqësimin e interesave të 

viktimave të krimit. 

3 - Krijimi i rrjetit kombëtar të avokatëve “pro-bono” për ofrimin e ndihmës juridike falas për 

viktimat e krimit (të paktën 30 avokatë dhe juristë) në nivel kombëtar. 

3.1 - Organizimi i 12 sesioneve informuese (ne 12 qarqet e vendit) për prezantimin e 

nismës për krijimin e rrjetit kombëtar të avokatëve “pro-bono”. 

3.2 – Organizimi i tre workshop-eve tematike (aktivitete online) me pjesëmarrjen e 

avokatëve të rrjetit të mekanizmit “pro-bono”. 
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Koordinimi dhe bashkëpunimi me aktorë të tjerë në fushën 

antitrafikim 
 
 

D&E ka vijuar bashkëpunimin dhe koordinimin me të gjitha Insitucionet, 
agjencitë dhe OJF-të aktive në fushën e luftës kundër trafikimit të qenieve 

njerëzore dhe në veçanti për mbrotjen e viktimave të trafikimit. 
 

Gjatë kësaj periudhe D&E ka ndjekur disa aktivitete (trajnime, konferenca, tryeza, 
seminare, sesione informimi) të zhvilluara onlinëdhe me prezencë fizike. Gjithashtu 
edhe në aktivitetet e zhvilluara nga D&E është synuar që te ketë një pjesëmarrje 
gjithpërfshirëse duke i konsideruar aktivitetet si një instrument shumë i mirë për të 
konsoliduar rrjetin e bashkëpunëtorëve dhe për të përmirësuar ndërveprimin 
midis tyre në funksioon të një përgjigje të koordinuar sa më mirë. 

Aktivitete dhe trajnime të zhvilluara 
 

Trajnime për ngritje kapacitetesh 

Organizata “Të Ndryshëm & Të Barabartë”, në bashkëpunim me Drejtorinë e Koordinimit 
Institucional / Sektori i Koordinimit dhe Studimeve - Prokuroria e Përgjithshme dhe ZKKA 
- Ministria e Brendshme kanë zhvilluar: 

 

 

                     91 Pjesmarrës- Përfaqësues të Institucioneve të zbatimit të ligjit 

 

 

Gjatë 6 trajnimeve të zhvilluara kanë marrë pjesë edhe 2 përfaqësues të Drejtorisë së 

Koordinimit Institucional / Sektori i Koordinimit dhe Studimeve - Prokuroria e 

Përgjithshme, si bashkëpuntor në realizimin e këtyre aktiviteve. Pjesëmarrja e tyre shërbeu 

për të nxjerrë në pah rolin e koordinatorëve të viktimave, një funskion i ri i ngritur pranë 

Prokurorive të Rretheve. Krijimi i kësaj strukture do të shërbejë për të lehtësuar 

     

6 Trajnime me temë “Të drejtat e viktimave të veprës penale, viktimave të trafikimit 

dhe rriintegrimi i tyre”, të mbajtura në qytetet Kukës, Lezhë, Fier, Durrës dhe Shkodër”. 

Fokusi: Të drejtat e viktimave dhe rritjen e bashkëpunimit midis Institucioneve dhe 

agjencive përgjegjëse për mbrojtjen e viktimave të trafikimit. 

 

      Aktivitete dhe trajnime 

 

 



komunkimin me Institucionin e Prokurorisë për një koordinim më të mirë në funksion të 

mbrojtjes së të drejtave të viktimave të veprës penale, përfshirë edhe viktima e trafikimit. 

 

 

 

 

 

 

D&E në bashkëpunim me Bashkinë Lezhë dhe Durrës organizuan 2 trajnime mbi “Ngritja 

e kapaciteteve të profesionistëve në nivel lokal për të ofruar asistencë reintegrimin 

e migrantëve të kthyer”. Pjesëmarrës në këto trajnime ishin 32 profesionistë 

përfaqësues të institucioneve lokale, Bashkisë, Zyrat Rajonale të Punësimit, Drejtoria e 

Policisë, Prokurori, NGOs.  Qëllimi i trajnimeveishte rritja e koordinimit dhe përmirësimit 

të rrjetit të Institucioneve dhe agjencive të tjera në nivel vendor, të angazhuara në 

referimin dhe mbrojtjen e viktimave të krimeve, përfshirë edhe rastet e migrantëve të 

kthyer. Trajnimet u organizuan në kuadër të projektit “Programi i Riintegrimit për 

Migrantët e Kthyer në Shqipëri” financuar nga GIZ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

      Aktivitete dhe trajnime 

 

 

6 Trajnime me temë “Identifikimi, referimi dhe mbrojtja e viktimave/viktimave të 

mundshme të trafikimit” “Menaxhimi I rasteve të VT/VMT dhe riintegrimi i tyre” me 112 

profesionistë të qarkut Elbasan, Korca, Tropoja and Shkodra. 

 

Trajnimi për “Proçedurat Standarde të Veprimit për mbrojtjen e viktimave të trafikimit 

dhe menaxhimi i rasteve” datë 29.06.2021, D&E, në bashkëpunim me Bashkinë Shkodër 

zhvilluan Në këtë trajnim morën pjesë 12 punonjës të sherbimeve sociale të Bashkisë 

Shkodër dhe psikologë të shkollave.  

 

 

 

BOTIME 

 

Më 22 nëntor organizata “Different & Equal” në 

bashkëpunim me Universitetin e Bedfordshire, Safer 

Young Lives Research Center (SYLRC) në Mbretërinë e 

Bashkuar zhvilluan një Event Virtual në kuadër të 

“Takimit të nivelit të lartë të Asamblesë së 

Përgjithshme mbi progresin e arritur në zbatimin e 

Planit Global të Veprimit të Kombeve të Bashkuara për 

Luftimin e Trafikimit të Personave, 22-23 Nëntor 2021” 

me temën "Lehtesimi i Hulumtimit veprues me 

pjesmarrje te te rinjeve te dhunes seksuale dhe te 

mbijeturave te trafikimit” me qëllim hulumtimin e 

perspektivave të të rinjve në Shqipëri lidhur me të 

kërkuarit e ndihmës dhe drejtësisë pas përjetimit të 

dhunës seksuale. 
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Manuale, Udhëzues dhe materiale të tjera - Botime 

 
D&E në bashkëpunim me Institutin Nexus ka përgatitur tre udhëzues për riintegrimin e 
viktimave të trafikimit për aspekte të ndryshme të rikuperimit dhe riintegrimit, duke 
përfshirë: 

 

 
 

 

Pas përgatitjes së Udhëzuesit, u realizua workshopi "Prezantimi dhe diskutimi i 
udhëzuesve për riintegrimin e viktimave të trafikimit", ku morën pjesë 40 profesionistë 
partnere dhe kolege të institucioneve shtetërore, OJF-ve, PMF, strehëzave anetare të 
KKSAT, të cilët ndanë rekomandimet dhe sugjerimet e tyre në kompletimin e këtyre 
udhëzuesve.  

 

Kjo seri udhëzuesish riintegrimi për profesionistët është një burim praktik,  

që profesionistët e riintegrimit mund ta përdorin në punën e tyre  

të përditshme per riintegrimin e viktimave te trafikimit. 

 

 

     
 

BOTIME 

 

Mbështetja e fëmijëve 

të viktimave të 

trafikimit 

Mentorimi i viktimave 

të trafikimit 
Fazat e rikuperimit 

dhe riintegrimit të 

viktimave të 

trafikimit 

 



D&E ka përgatitur “Modeli për ri/integrimin e të mbijetuarave të dhunës me bazë 

gjinore”. Hartimi i modelit u parapri dhe u bazua në studimin “Riintegrimi i të 

mbijetuarave të dhunës me bazë gjinore”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

     
 

BOTIME 

 

https://www.youtube.com/watch?v=neAFZCsUQJI&t=8s 

 

https://www.facebook.com/DifferentEqual/videos/53

3578754530292 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8cG0AL24Cc0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=neAFZCsUQJI&t=8s
https://www.facebook.com/DifferentEqual/videos/533578754530292
https://www.facebook.com/DifferentEqual/videos/533578754530292


 

43 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.http://differentandequal.org 
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