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Ky raport është hartuar nga Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim (QAGJZH), në kuadrin e projektit "Sigurimi 

i ekspertizës teknike për qeverinë dhe OSHC-të për zhvillimin, buxhetimin, zbatimin dhe monitorimin e 

masave për adresimin e dhunës ndaj grave në Strategjinë e re për Barazinë Gjinore dhe Planin e Veprimit", 

Projekti zbatohet në kuadër të programit “Zbatojmë Normat, Ndryshojmë Mendësitë” - kundër dhunës ndaj 

grave në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi. Ky projekt financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga 

UN Women. 

Përmbajtja e këtij raporti është vetëm përgjegjësi e Qendrës Aleanca Gjinore për Zhvillim, dhe nuk 

reflekton opinionin e Bashkimit Evropian apo UN Women.  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                            
 

 
Shkurtime 

ASPA Shkolla Shqiptare e Administratës Publike 

BE Bashkimi Evropian 

BGj Barazia Gjinore 

DhBGj Dhunë me bazë Gjinore 

DhF Dhunë në Familje 

GTN Grupi Teknik Ndërdisiplinor 

INSTAT Instituti i Statistikave në Shqipëri 

KONVENTA CEDAW 

Konventa për Eliminimin e të gjitha Formave të Diskriminimit 

ndaj Grave 

KONVENTA E STAMBOLLIT 

Konventa e Këshillit të Evropës për Parandalimin dhe Luftimin 

e Dhunës ndaj Grave dhe Dhunës në Familje 

KD Komiteti Drejtues 

MKR Mekanizmi Kombëtar i Referimit 

MShMS Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale  

NBGj Nëpunës i Barazisë Gjinore 

NjVQV Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore 

OShC Organizatë e Shoqërisë Civile 

OSCE Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë 

PKV Plani Kombëtar i Veprimit 

QAGjZh Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim 

QZhK “Sot për të Ardhmen” Qendra për Zhvillim Komunitar “Sot për të Ardhmen” 

REVALB 

Sistemi elktornik (on-line) i rregjistrimit të rasteve të dhunës 

në Shqipëri 

RrFGSh Rrjeti i Fuqizimit të Gruas në Shqipëri 

SKBGj Strategjia Kombëtare për Barazinë Gjinore 

ShGPS Shoqata e Grave me Probleme Sociale, Durrës 

UM Urdhër Mbrojtjeje 

UMM Urdhër i Menjëhershëm Mbrojtjeje 



                                                            
 

 
UNDP Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara  

UN WOMEN 

Entitet i Kombeve të Bashkuara për Barazinë Gjinore dhe 

Fuqizimin e Grave 

VKM Vendim i Këshillit të Ministrave 
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Monitorimi i Qëllimit të III-të Strategjik të Strategjisë Kombëtare për Barazi Gjinore dhe Planit të 
Veprimit 2016-2020 
 

Informacioni më poshtë i referohet gjetjeve të monitorimit të zbatimit të Strategjisë gjatë vitit 

2020.  

 
Gjetjet kryesore 
 

• Grupi Teknik Ndërdisiplinar (GTN) ka trajtuar 5 raste të dhunës në familje të cilat kanë qenë 
raste me problematika të shumta dhe kanë patur nevojë emergjente për zgjidhje.   

• Sipas të dhënave të Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit ë në bashkinë Berat, 
përgjatë vitit 2020 janë evidentuar 107 raste, viktima të dhunës në famile por ky numër 
arriti në 110 duke qenë se bashkë me viktimat janë dëmtuar edhe fëmijë. Gra dhe vajza të 
dëmtuara sipas të dhënave të policisë janë 70. Detaje më të hollësishme pasqyrohen në 
tabelën e mëposhtme.  

• Përgjatë vitit 2020 pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat u paraqitën 92 kërkesa për 
Urdhra Mbrojtje prej të cilave vetëm 48 u aprovuan nga kjo gjykatë.  

• Duke qenë se kjo bashki nuk ka një buxhet të dedikuar përsa i përket organizimit të 
aktiviteteve për ndëgjegjësimin e komunitetit për të mos pranuar dhunën me bazë gjinore 
apo dhunën në familje, këto aktivitete janë organizuar në bashkëpunim me organizatat e 
shoqërisë civile.  

• Gjatë vitit 2020 janë realizuar disa trajnime të koordinatores vendore kundër dhunës në 
familje apo stafit të bashkisë.  

• Gjatë vitit 2020 u realizuan 6 aktivitete ndërgjegjegjësuese për të mos pranuar dhe për të 
mos toleruar ushtrimin e dhunës me bazë gjinore dhe atë në familje.  

• Pas marrëveshjes së re mekanizmi funksionon më mirë se më parë por pjesëmarrja në 
takime dhe shkëmbimi i informacionit me disa institucione të caktuara mbetet ende 
problematik. 

• Gjatë menaxhimit të rasteve, koordinatorja bashkëpunon në mënyrë të ngushtë me 
policinë dhe ndan raporte 3 mujore mbi monitorimin e UMM-ve dhe UM-ve. Me të gjithë 
anëtarët e ekipit teknik ndërdisiplinar, kur bëhet takimi për menaxhimin e rastit, dërgohet 
historiku i rastit si edhe minutat e takimit, me anë të postës elektronike.  

• Bashkia Berat nuk ka buxhet të dedikuar shërbimeve të Mekanizmit të Koordinuar të 
Referimit, edhe aktivitetet ndërgjegjësuese apo materiale për komunitetin e Beratit 
mundësohen nga organizata të ndryshme të shoqërisë civile.  

• Përgjatë vitit 2020 janë 10 gra viktima të dhunës në familje të cilat kanë përfituar bonus 
për shkak të UM/UMM dhe 2 prej tyre kanë përfituar bonusin e qerasë nga bashkia me 
miratimin e Këshillit Bashkiak.  

• Në Strehëzën Kombëtare për Viktimat e Dhunës në Kamëz, është referuar një rast në 
bashkëpunim me Koordinatorene e Bashkisë Cërrik, 

• Në bashkinë Berat nuk ka programe për rehabilitimin e dhunuesve, gjë e cila pengon 
zbatimin e ligjit me ndryshimet e reja të tij por mbi të gjitha bëhet rrisk për përsëritjen e 
dhunë në familje.  



                                                            
 

 
• 4 ishin gratë dhe vajzat viktima të dhunës në familje që u punësuan gjatë vitit 2020 me 

ndërmjetësimin e Zyrës së Punës dhe Koordinatores Vendore kundër dhunës pranë 
bashkisë Berat.  

 
 

 
 

Të dhëna statistikore në lidhje me raportimin e dhunës në familje në Bashkinë Berat 
 

Të dhëna nga Mekanizmi i Koordinuar i Referimit, Bashkia Berat 

 

Grupi Teknik Ndërdisiplinar (GTN) ka trajtuar 5 raste të dhunës në familje të cilat kanë qenë raste 
me problematika të shumta dhe kanë patur nevojë emergjente për zgjidhje.  Ndryshimi i 
koordinatores dhe situata e pandemisë e ka vështirësuar më shumë punën. 
 
Rastet që janë trajtuar nga GTN-ja kanë marrë zgjidhje në dinamikë pas vlerësimit të nevojave të 
rastit dhe përcaktimit të detyrave për institucionet përkatëse. Bashkëpunimi me disa anëtarë të 
këtij grupi është mjaft efektiv dhe rezultativ, ndërkohë që vihet re mungesë bashkëpunimi nga disa 
anëtarë të tjerë si gjykata dhe prokuroria. 
 
 
Tabela 1. Raste të suksesshme të trajtuara nga Mekanizmi i Referimit, Bashkia Berat 

Rasti Trajtimi  

D.A me dy fëmijë Rehabilitim i dhunuesit si i alkoolizuar. Trajtim me 

medikamente. 

R.T me 2 fëmijë Strehim emergjent. Pagesë qeraje, pako ushqimore dhe 

veshmbathje. Ndihmë ligjore falas. Këshillim psikologjik. 2 

vakte ushqimore falas. 

N.H me 1 fëmijë Pagesë qeraje. Pako ushqimore dhe kite higjenike. Ndihmë 

ligjore. Lehtësime për regjistrim fëmije në kopësht. 

  

Burimi: Monitorim i drejtëpërdrejtë dhe Koordinatorja vendore, bashkia Berat 
 
 

Të dhëna nga Drejtoria Vendore e Policië për Bashkinë Berat  

 
Sipas të dhënave të Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit ë në bashkinë Berat, përgjatë 
vitit 2020 janë evidentuar 107 raste, viktima të dhunës në famile por ky numër arriti në 110 duke 
qenë se bashkë me viktimat janë dëmtuar edhe fëmijë. Gra dhe vajza të dëmtuara sipas të 
dhënave të policisë janë 70. Detaje më të hollësishme pasqyrohen në tabelën e mëposhtme.  
 



                                                            
 

 
Tabela 2. Dhuna në familje në Drejtorinë Vendore të Bashkisë Berat 

Burimi: Drejtoria Vendore e Policisë, Bashkia Berat 
 

Të dhëna nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor, Bashkia Berat 

 
Përgjatë vitit 2020 pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat u paraqitën 92 kërkesa për Urdhra 
Mbrojtje, prej të cilave vetëm 48 u aprovuan nga kjo gjykatë.  
 
Ndërsa, sa i përket Veprës Penale “Dhunë në familje” Neni 130/a, u regjistruan dhe u ndoqën 43 
raste.  
 
Tabela 2. Të dhëna nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Berat  

Vendbanimi Qytet: 59 Fshat: 33    

Mosha  (19-25 vjeç)-10 (26-35vjeç)-18 (36-45ç)-16 (46-55ç)-20 (55+)-28 

Gjinia  Femër - 69 Mashkull-23    

Niveli arsimor Fillore - 8 9 vjecare - 44 I mesëm - 30 I lartë 10 - 
10 

 

Statusi i punësimit I papunë-8  I punësuar-72 Student-1 Pensionist-
11 

 

Lidhja familjare 
me dhunuesin 

Bashkëshorti/ja-
45 

Motra/Vëllai-7 Fëmija-16 Prindi-2 Të tjerë-22 

 

Rezultatet e Monitorimit – Viti 2020 

Objektivi 3.1 Ndërgjegjësimi i shoqërisë për të mos pranuar dhe për të mos toleruar ushtrimin e 
dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje. 
 
Bashkia Berat ka qenë e hapur ndaj të gjitha bashkëpunimeve me organizata të ndryshme të 

shoqërisë civile, të cilat kanë aplikuar projekte në Bashkinë Berat në kuadër të ndërgjegjësimit dhe 

 
Përshkrimi  

 
Komisariati –Bashkia Berat  

Evidentuar 107 

Të dëmtuar gjithsej 110 

Prej tyre gra/vajza 70 

 KP.U. Mbrojtje 71 

Sh.U. Mbrojtjes 0 

V. P. Neni 130/a 33 

Vrasje raste/viktima 0/0 

Arrest.  për 130/a 19 

Ndaluar për 130/a 3 

Gjendje të Lirë për 130/a 11 

Në kërkim për 130/a 0 

Autorë të vetëvrarë 0 



                                                            
 

 
përmirësimit të shërbimeve ndaj dhunës në familje dhe asaj me bazë gjinore. Nga koordinatorja 

janë realizuar disa aktivitete dhe takime mbi informimin dhe sensibilizimin për DHF dhe DHBGJ, në 

disa institucione si shkolla, Kryqi Kuq, Qendra Ndërkulturore Komunitare dhe me target grupe të 

ndryshme si gra dhe vajza, nxënës, komunitetin rom dhe egjyptian.  

Gjatë muajit Tetor (antitrafikimi), si dhe gjatë 16 ditëve të aktivizmit,  brenda fokus grupeve janë 

organizuar një sërë aktivitetesh, sensibilizim, shpërndarje broshurash, shpërndarje maskash me 

mesazhe sensibilizuese. Ndërgjegjësim dhe sensibilizim, është bërë edhe duke përdorur rrjetet 

sociale. Aktivitete të caktuara janë shpërndarë në faqen e Koordinatores edhe në faqen e Bashkisë 

Berat. Video ndërgjegjësuese janë postuar gjithashtu. 

Në kohën e mbylljes pandemike COVID-19, janë realizuar takime në grupe të vogla, disa herë edhe 

në ambjente të hapura si dhe duke respektuar masat e distancimit fizik, mbajtjes së maskave dhe 

desinfektimit të duarve.  

Numri i aktiviteteve të koordinuara e të realizuara nga bashkia;  

• Shkolla: 5 aktivitete 

• Kryqi i Kuq Dega Berat: 2 aktivitete 

• Qendra Ndërkulturore Komunitare: 3 aktivitete 

• Muaji  Antitrafik: 5 aktivitete 

• 16 ditët e aktivizmit: 4 aktivitete 
 

Duke qenë se kjo bashki nuk ka një buxhet të dedikuar përsa i përket organizimit të aktiviteteve 

për ndërgjegjësimin e komunitetit për të mos pranuar dhunën me bazë gjinore apo dhunën në 

familje, aktivitetet janë organizuar në bashkëpunim me organizatat e shoqërisë civile.  

Përveç trajnimeve të organizuara nga OSHC-të, në bashkinë Berat është realizuar një aktivitet me 

fokus tek media lokale dhe roli i saj në dhunën në familje nga organizata “Refleksione”, me datë 

20 Dhjetor 2020. Në këtë aktivitet u theksua roli i medias për ndërgjegjësimin kundër DHF dhe 

DHBGJ, si dhe efektin e saj në opinionin publik.  

Bashkia Berat gjatë vitit 2020 ka nënshkruar 2 (dy) marrëveshje me 2 (dy) OSHC. 

1. Marrëveshje bashkëpunimi me “Qendrën e Aleancës Gjinore për Zhvillim” – Mbi 
monitorimin e Funksionimit të Mekanizmit të Koordinuar të Referimit në 
përmbushjen e Strategjisë Kombëtare të Barazisë Gjinore dhe Planit të Veprimit 
2016‐2020; 

2. Marrëveshje bashkëpunimi me Organizatën “Refleksione”. Aplikimi i 
projektit  "Parandalimi i dhunës ndaj grave para se ajo të ndodhë - Mbështetje 
për rastet e dhunës në familje gjatë dhe pas izolimit COVID-19".  

 
Gjatë vitit 2020, janë realizuar disa trajnime të koordinatores vendore kundër dhunës në familje 

apo stafit të bashkisë.  

 



                                                            
 

 
9-10 Korrik 2020 

Dita 1. "Cikli i menaxhimit të shpenzimeve publike, hartimi dhe miratimi i PBA-së dhe projekt-
buxheti vjetor vendor".   
Dita 2. "Kuadri ligjor mbi buxhetimin gjinor, buxheti si pasqyrë e politikave qëndrore dhe lokale. 
Zbatimi, monitorimi dhe raportimi i buxhetit".  (Nga ASPA-Shkolla Shqiptare e Administratës 
Publike). 
Në këtë trajnim, përveç koordinatores kanë marrë pjesë edhe disa punonjës të Drejtorisë së 

Financave në Bashki. 

23-24 Shtator 2020 - Ndërtimi i Kapaciteteve në Teknologji dhe Aftësi Digjitale, organizuar nga 

Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim. 

9 Shtator 2020 – Statistikat Gjinore, organizuar nga Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim. 
 

Trajnime të përbashkëta të anëtarëve të mekanizmit të referimit:  

• 29 Korrik 2020 Trajnim në formë fokus-grupi mbi DHF dhe DHBGJ. Nga “Bashki të forta”. 

• 11 Gusht 2020 “Parandalimi i dhunës ndaj grave përpara se ajo të ndodhë-Mbështetje për 
rastet e dhunës në familje gjatë dhe pas izolimit COVID-19”. Nga organizata “Refleksione”. 
 

Aktualisht në bashkinë Berat nuk ka bashkëpunime apo marrëveshje me organizata 

ndërkombëtare për dhunën në familje. Njëjtë nuk ka koordinim apo/dhe bashkëpunim me 

organizata me bazë fetare për trajnim dhe organizim të aktiviteteve të përbashkëta. 

Gjatë vitit 2020 u realizuan 6 aktivitete ndërgjegjegjësuese për të mos pranuar dhe për të mos 

toleruar ushtrimin e dhunës me bazë gjinore dhe atë në familje.  

Tabela 3. Tabela e aktiviteteve kundër dhunës me bazë gjinore dhe datat e realizimit të tyre 

Nr.  Data Vendi Tema  Organizuar nga:  

1 25 Korrik 2020  
 
31 Korrik 2020 

Kryqi i Kuq, dega 
Berat 

Aktivitet informues. 

Prezantimi i zyrës së 

KVDHF në Bashkinë 

Berat dhe shpërndarja e 

broshurave informuese. 

 
Drejtoria e Shërbimit 
Social 

2 24 Shtator 2020 

15 Tetor 2020 
 
26 Tetor 2020 
 
3 Nëntor 2020 

Shkollat 9 vjeçare 

“22 Tetori” 

“Xhemal Cekini” 

“Zihni Toska” 

 

Aktivitet informues  

Dhuna në Familje 

Shpërndarja e 

Broshurave 

 

 
 
Drejtoria e Shërbimit 
Social 

3 12 Tetor 2020 
 

Qendra 
Ndërkulturore 

Grupe diskutimi me 

prindër, fëmijë dhe të 

 
Drejtoria e Shërbimit 



                                                            
 

 
21 Tetor 2020 

 

Komunitare rinj nga komunitete 

vulnerabël 

 

Social 

4 25 Nëntor 2020 
 
 
 
26 Nëntor 2016 

Shkollat e mesme  
“Bab Dud 
Karbunara” 
 
“Kristaq Capo” 

Stop DHF dhe DHBGJ 
 
 
 
16 ditet e aktivizmit 

 
Drejtoria e Arsimit 
Bashkia Berat 
 

5  
4 Dhjetor 2020 

Qendra 
Ndërkulturore 
Komunitare 

Aktivitet 
ndërgjegjësues dhe 
informues me 
komunitetet vulnerabël 
mbi dhunën në familje 
dhe atë me bazë gjinore 
 
16 ditët e aktivizmit 

 
Drejtoria e Shërbimit 
Social  

6  
 
10 Dhjetor 2020 

 
Bulevardi 
“Republika” 
 
 
 
 
 
Rrjete Sociale 

Aktivitet sensibilizues 
“STOP DHUNËS” 
Shpërndajmë mesazhe 
sensibilizuese dhe 
broshura 
 
 
 
Video sensibilizuese në 
faqen e Bashkisë Berat 
kundër dhunës në 
familje 

Drejtoria e 
Aktiviteteve dhe 
Turizmit dhe Drejtoria 
e Shërbimit Social, 
Bashkia Berat 
 
 
 
Organizata 

Refleksione, Drejtoria 

e Aktivitetit dhe 

Turizmit dhe Drejtoria 

e Shërbimit Social 

Burimi: Koordinatorja vendore, Bashkia Berat dhe monitorim i drejtëpërdrejtë  
 

Objektivi 3.2: Fuqizimi i mekanizmave të referimit si dhe shtimi/përmirësimi i shërbimeve 
mbështetëse të specializuara për mbrojtjen dhe trajtimin e rasteve të dhunës me bazë gjinore 
dhe dhunës në familje. 
 
Mekanizmi i Koordinuar i Referimit në Bashkinë Berat është ngritur në vitin 2018. Ky mekanizëm 

dhe marrëveshja mes institucioneve përbërës të tij, është përditësuar në Mars të këtij viti, pas 

ndryshimit të disa prej drejtuesve të institucioneve. Pas marrëveshjes së re, mekanizmi funksionon 

më mirë se më parë por pjesëmarrja në takime dhe shkëmbimi i informacionit me disa institucione 

të caktuara mbetet ende problematik. 

Gjatë 2020, ETN ka trajtuar me sukses disa raste të veçanta të dhunës në familje të cilat kanë patur 

problematika të mbivendosura, 3 prej tyre do të veçohen si të tilla. Falë bashkëpunimit të mirë 

ndërinstitucional rastet kanë marrë shërbime në disa fusha.  



                                                            
 

 
1 (një) rast është menaxhuar nëpërmjet rehabilitimit të dhunuesit, i cili ushtronte dhunë për shkak 
të përdorimit të vazhdueshëm të alkoolit. Kjo është realizuar edhe me mbështetjen e shoqatës 
“Unë gruaja”. Dhunuesi mori trajtim me medikamente dhe falë kësaj, situata familjare është 
qetësuar. 
 
2 (dy) raste kanë qenë të ngjashme, pasi viktimat mbetën në situatë rruge. E para për shkak të 
dhunës së ushtruar nga  bashkëjetuesi, ndërsa tjetra nga bashkëshorti. Rastet janë identifikuar 
edhe si viktima të mundëshme trafikimi, ndaj në bashkëpunim me Qendrën “Vatra” Vlorë, janë 
menaxhuar dhe mbështetur në dinamikë, ku është përfshirë pagesë qeraje, pako ushqimore dhe 
veshmbathje për 6 muaj; Regjistrim të fëmijëve në kopësht edhe shkollë; Ndihmë ligjore falas për 
procesin e divorcit dhe këshillim psikologjik.  
 
Gjatë menaxhimit të rasteve, koordinatorja bashkëpunon në mënyrë të ngushtë me policinë dhe 
ndan raporte 3 mujore mbi monitorimin e UMM-ve dhe UM-ve. Me të gjithë anëtarët e ekipit 
teknik ndërdisiplinar, kur bëhet takimi për menaxhimin e rastit, dërgohet historiku i rastit si edhe 
minutat e takimit, me anë të postës elektronike.  

 
Përsa i përket sistemit REVALB, deri në muajin Nëntor të vitit 2020, nuk është përdorur në këtë 
bashki për shkak se, koordinatorja e mëparshme nuk kishte marrë asnjë trajnim për këtë sistem 
dhe nuk dinte ta përdorte. Koordinatorja aktuale ka bërë disa kërkesa me email pranë Ministrisë 
së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale për një trajnim mbi sistemin REVALB dhe krijimin e 
kredencialeve për Bashkinë Berat. Pas trajnimit përkatës në datën 4 Nëntor 2020 dhe krijimit të 
kredencialeve, që nga data 5 Nëntor 2020  sistemi REVALB përdoret çdo ditë nga koordinatorja në 
Bashkia Berat dhe po hidhen në sistem rastet që nga janari 2020. Ky sistem nuk ka vështirësi në 
përdorim por sfida e vetme është hedhja e rasteve të prapambetura. 
 
Bashkia Berat nuk ka buxhet të dedikuar shërbimeve të Mekanizmit të Koordinuar të Referimit, 
edhe aktivitetet ndërgjegjësuese apo materialet për komunitetin e Beratit, mundësohen nga 
organizata të ndryshme të shoqërisë civile.  
 
Përgjatë vitit 2020 janë 10 gra viktima të dhunës në familje, të cilat kanë përfituar bonus për shkak 
të UM/UMM dhe 2 prej tyre kanë përfituar bonusin e qerasë nga Bashkia me miratimin e Këshillit 
Bashkiak.  

 
Pranë Degës Rajonale të Shërbimit të Provës  janë referuar raste për të cilat Gjykata  ka vendosur 
deklarimin fajtor   për veprën penale “ Dhunë në familje “ , për të  cilët është  aplikuar  Neni 59 ose 
63 i Kodit Penal. Vlen të theksohet se, rastet e mbikqyrura kanë konsistuar në mbikqyrjen e  
rregullt përgjatë periudhës së provës,  mbështetjes  emocionale , referimin e rasteve  tek  zyra e 
punës për mundësinë e punësimit, intervista me palën e dëmtuar për të pasur një  tablo të qartë 
të marrëdhënies së dhunuesit me  palën tjetër.  

 
Pranë Bashkisë Berat, koordinatorja vendore kundër dhunës është znj. Fabiola Meço dhe mban 
pozicionin e Koordinatores Vendore të dhunës në familje dhe barazisë gjinore që nga muaji Korrik 
2020. Deri në Korrik të këtij viti, koordinatorja e mëparshme ka mbajtur edhe pozicionin e 
punonjëses së mbrojtjes së fëmijëve por aktualisht koordinatorja e re nuk mban pozicione apo 
detyra të tjera të mbivendosura. Aktualisht znj. Meço është në periudhë prove për marrjen e 
statusit të nëpunësit civil.   
 



                                                            
 

 
Që prej momentit të marrjes së detyrës, koordinatorja vendore ka marrë disa trajnime, si vijon më 

poshtë:  

- 9-10 Korrik 2020 
Dita 1. "Cikli i menaxhimit të shpenzimeve publike, hartimi dhe miratimi i PBA-së dhe 
projekt-buxheti vjetor vendor".  
Dita 2. "Kuadri ligjor mbi buxhetimin gjinor, buxheti si pasqyrë e politikave qëndrore dhe 
lokale. Zbatimi, monitorimi dhe raportimi i buxhetit". Nga ASPA (Shkolla Shqiptare e 
Administratës Publike). 
- 29 Korrik 2020 
Trajnim në formë focus-grupi mbi DHF dhe DHBGJ. Nga “Bashki të forta”. 
- 11 Gusht 2020 
“Parandalimi i dhunës ndaj grave përpara se ajo të ndodhë- Mbështetje për rastet e 
dhunës në familje gjatë dhe pas izolimit COVID-19”. Nga organizata “Refleksione”. 
- 23-24 Shtator 2020 
Aftësi dixhitale për fuqizimin e grave dhe vajzave. Nga GADC (Qendra Aleanca Gjinore për 
Zhvillim). 
- 4 Nëntor 2020 
Trajnim për sistemin Revalb. Nga MSHMS (Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale). 
- 9-10 dhe 13-14 Dhjetor 2020 
“Dhuna në familje dhe roli i autoriteteve përgjegjëse”. Nga ASPA (Shkolla Shqiptare e 
Administratës Publike). 

 

Buxheti i Bashkisë Berat për paga është 60000 lekë pagë bruto. Ndërsa nuk ka asnjë buxhet të 
dedikuar për aktivitete apo për materiale ndërgjegjësuese.  
Bashkëpunimi me pjesëm më të madhe të  anëtarëve e ETN-së është pozitiv dhe i efektshëm. Për 

firmosjen e marrëveshjes së përditësuar me ndryshimin e kryetarëve të institucioneve si dhe të 

protokollit të menaxhimit të rasteve në situatë COVID-19, janë bërë dy mbledhje të Komitetit 

Drejtues gjatë këtij viti. Për sa i përket mbledhjeve të ETN-së për rastet e dhunës në familje, ato 

vërtetohen me listën e pjesëmarrësve dhe minutat e takimit të mbajtura për secilën mbledhje. 

Pjesa më e madhe e institucioneve të MKR-së ka pjesëmarrje aktive në takime të përbashkëta. 

Kërkesat për UMM dhe UM i plotëson gjithmonë Inspektori i Zonës në Komisariatin e Policisë. 
Shumë herë ato janë plotësuar edhe me praninë e Koordinatores, pasi është bërë edhe vlerësimi i 
riskut. 
Në “Strehëzën Kombëtare për Viktimat e Dhunës” në Kamëz, është referuar një rast në 
bashkëpunim me Koordinatoren e Bashkisë Cërrik, pasi viktima edhe pse kishte gjendjen civile në 
Berat, dhuna kishte ndodhur në Cërrik. Viktima qëndroi vetëm pak ditë atje, pasi më pas u 
sistemua tek familjarët e saj në qytetin e Kuçovës. Më pas. rasti iu referua për ndjekje 
Koordinatores së Bashkisë Kuçovë.  
 
 
 
 
 
 



                                                            
 

 
Tabela 1. Numri i mbledhjeve të GTN-së në vitin 2020 në Bashkinë Berat 

Data  Mbledhjet e ETN-së 

8 Janar 2020 Menaxhimi i rastit F.S 

21 Mars 2020 Mbi menaxhimin e rastit D.A  

6 Korrik 2020 Për menaxhimin e rastit R.T 

28 Korrik 2020 Menaxhimi i rastit N.H 

23 Tetor 2020 Menaxhimi i rastit M.K 

  

  

  

Burimi: Bashkia Berat 
 
Tabela 2. Numri i mbledhjeve të KD-së në vitin 2020 në Bashkinë Berat 

Data  Mbledhjet e KD-së 

04.03.2020 Firmosja e marrëveshjes  së MKR-së 

08.05.2020 Firmosja e protokollit për menaxhimin e rasteve gjatë pandemisë COVID-19 

  

  

  

  

  

Burimi: Bashkia Berat 
 
 
Tabela 7. Përbërja e Komitetit Drejtues, Bashkia Berat  Viti 2020 

Institucioni Emër mbiemër i përfaqësuesit në vitin 2020 

Bashkia Kryetar Ervin Demo 

Drejtoria e Policisë Neritan Nallbati 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durim Hasa 

Prokuroria e Rrethit Eloida Goxhi 

Zyra Vendore Arsimore Majlinda Xhamo 

Drejtoria e Shëndetit Publik Artur Bani 

Drejtoria e Shërbimit Social Shtetëror Elona Hoxha 

Zyra e Përmbarimit  Ilir Cipi 

Prefektura Valbona Zylyftari 

Zyra e Punësimit  Migena Toto 

OSHC Arta Dyrmishi 



                                                            
 

 
Dhoma e Avokatisë Agron Mahmutaj 

Shërbimi Shëndetësor  Edlira Shkëmbi 

Zyra e Shërbimit të Provës Dashnor Duro 

Burimi: Bashkia Berat 
 
 
 
 
Tabela 3. Përbërja e GTN-së, Bashkia Berat Viti 2020 

Institucioni Emër mbiemër i përfaqësuesit në vitin 2020 

Bashkia Fabiola Meço 

Drejtoria e Policisë Valbona Qafa 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Anila Kumani 

Prokuroria e Rrethit Simona Sinjari 

Drejtoria Arsimore Rajonale Migena Bakiaj 

Drejtoria e Shëndetit Publik Lindita tapia 

Zyra e Përmbarimit Idlir Frashëri 

Prefektura  Hamit Spahiu 

Kryetarët e Njësive Administrative Nj.A Otllak-Admir Grëmbi 

Nj.A Roshnik- Elgison Qos 

Nj.A Velabisht-Shkëlqim Hadaj 

Nj.A Sinjë- Mirjan Dalipaj 

Zyra e Punësimit Alma Laska 

Organizata Jo qeveritare Arta Dyrmishi 

Strehëzat për viktimat e dhunës S’ka 

Komunitete fetare S’ka 

Dhoma e Avokatisë së Rrethit Valmira Zejneli 

Zyra e Shërbimit të Provës Esmeralda Zylali 

Burimi: Bashkia Berat 



                                                            
 

 
Objektivi 3.3: Ndëshkimi i dhunuesve dhe dhënia e mundësisë për rehabilitimin e tyre, përmes 
programeve të specializuara. 
 
Edhe pas ndryshimeve të ligjit “Për masa kundër dhunës në marrëdhëniet familjare”, i cili kërkon 
vendosjen e masave për rehabilitimin e dhunuesit, gjykata nuk ka vendosur masë të tillë. Për sa i 
përket largimit të menjëhershëm nga banesa, që nga 18 Nëntori kur ka hyrë në fuqi ligji, gjykata ka 
vendosur këtë masë për 3 raste. 
 
Ndërkohë, sipas Drejtorisë së Përgjithshme të Përmbarimit, gjatë vitit 2020 në Bashkinë Berat janë 
ndjekur dhe ekzekutuar 679 çështje me objekt “Pension Ushqimor”, nga të cilat 678 janë në 
proces të vazhdueshëm dhe një kategorizohet si e ekzekutuar tërësisht. Por, për Zyrën 
Përmbarimore Berat, nga 678 çështje që ka në ekzekutim të vazhdueshëm, vetëm për 568 çështje 
garantohet ekzekutimi i rregullt i detyrimit, për 110 nuk shlyhet fare detyrimi nga debitorët për 
pamundësi pagese, mungesë pasurie etj.  Në vijim, 22 janë çështjet totale me objekt “Takim me 
fëmijë”, ku të gjitha janë në proces të vazhdueshëm ekzekutimi. Kjo zyrë nuk ka asnjë çështje 
ekzekutimi me objekt “Urdhër i Menjëhershëm i Mbrojtjes” apo “Urdhër Mbrojtje”. 
 
Nuk janë të pakta rastet kur masat e mbrojtjes të përcaktuara në vendimin e gjykatës nuk janë të 
qarta apo rastet kur dhunuesi ose debitori detyrohet të dalë nga banesa dhe Gjykata ka përcaktuar 
si detyrim të Shërbimit Social pranë pushtetit vendor gjetjen e banesës për strehim për 
dhunuesin/debitorin. Masa të tilla mbrojtje paraqesin vështirësi për t’u ekzekutuar, për shkak se 
pushteti vendor nuk ka mundësi të garantojë strehim për dhunuesin/debitorin. 
 
Për vitin 2020, pranë “Shërbimit të Provës” janë mbikqyrur dënimet alternative, pezullimi i 

ekzekutimit me burgim dhe vendosja në periudhë prove, në bazë të Nenit 59 të Kodit Penal  si  dhe 

pezullim i ekzekutimit me burgim me kryerjen e orëve të punës në interes publik.  

Në Bashkinë Berat nuk ka programe për rehabilitimin e dhunuesve, gjë e cila pengon zbatimin e 
ligjit me ndryshimet e reja të tij, por mbi të gjitha bëhet rrisk për përsëritjen e dhunë në familje.  
 
 
 

Konkluzione të rëndësishme  

 

Mekanizmi i Koordinuar i Referimit në Bashkinë Berat është përditësuar së fundmi, pas ndryshimit 

të disa prej drejtuesve. Më parë ky mekanizëm ka qenë pothuajse jo funksional dhe marrëveshja 

ka mbetur vetëm në letër, por pas përditësimit të saj vihet re se ka përmirësim. ETN është 

mbledhur më shpesh krahasuar se më parë por përsëri mbledhjet nuk janë të shumta në numër 

krahasuar me numrin e rasteve.  Situata e pandemisë e ka vështirësuar mbajtjen e takimeve pasi 

herë pas here anëtarë të ndryshëm të ETN-së janë karantinuar dhe institucione të caktuara janë 

mbyllur fare.  

Disa anëtarë të ETN-së, si gjykata dhe zyra e përmbarimit nuk marrin pjesë në mbledhjet e ekipit. 

Pjesa më e madhe e anëtarëve të ETN-së janë më të hapur për bashkëpunim dhe shkëmbim 



                                                            
 

 
informacioni, por disa anëtarë nuk japin informacion edhe pse e kanë detyrim ligjor dhe kanë 

firmosur marrëveshjen e MKR-së, si p.sh. Prokuroria. 

Gjatë vitit 2020 janë punësuar 4 viktima të dhunës në familje me ndërmjetësimin e Zyrës së Punës 

dhe Koordinatores Vendore kundër dhunës. Ato u punësuan në sektorë si fasoneri dhe bar kafe.  

 

Rekomandime kryesore  

Në bazë të monitorimit të zbatimit të Strategjisë Kombëtare për Barazinë Gjinore në Bashkinë e 
Beratit për vitin 2020, më poshtë renditen disa rekomandime të cilat kërkojnë masa të 
menjëherëshme për të rregulluar funksionimin e Mekanizmit të Referimit kundër Dhunës me Bazë 
Gjinore në Bashkinë Berat dhe adresimin e objektivit të tretë të SKBGJ,  kundër dhunës me bazë 
gjinore dhe dhunës në familje:  

•  Nevojitet më shumë bashkëpunim nga disa anëtarë të ETN-së, si për mbledhjet e ekipit 
ashtu edhe për shkëmbim informacioni me njëri-tjetrin.  

• Mbledhjet e Ekipit Teknik Ndërsektorial të jenë më të shpeshta dhe më të thelluara sa i 
përket ndjekjes së rastit të viktimës së dhunës deri në integrimin e saj, qoftë shoqëror 
ashtu edhe ekonomik.  

• Bashkia duhet të ketë një buxhet të dedikuar për rastet e dhunës në familje dhe dhunës me 
bazë gjinore, duke bërë të mundur kështu ndërgjegjësimin e komunitetit për të mos 
pranuar dhunën dhe për ta denoncuar atë.  

• Me ndryshimet e reja të ligjit Nr. 9669, duhet të merren masat e nevojshme për nxjerrjen e 
dhunuesit nga banesa dhe rehabilitimin e tyre me programe të caktuara. 

• Për të patur efikasitet në ekzekutimin e çështjeve të përmbarimit, është i domosdoshëm 
organizimi i trajnimeve të përbashkëta me përmbarues gjyqësor, gjyqtarë, prokurorë, forca 
të  rendit, urdhërin e psikologut, urdhërin e punonjësit social, me qëllim parandalimin dhe 
trajtimin e çështjeve të dhunës në familje. 

• Rekomandohen gjithashtu, trajnime mes gjithë anëtarëve të Mekanizmit të Koordinuar të 
Referimit në Berat.  

• Nevojitet komunikim i vazhdueshëm mes anëtarëve dhe koordinatores vendore për 
mirëmenaxhimin e rasteve të dhunës në familje.  

• Janë 107 raste të dhunës të evidentuara në policinë e Beratit, ndaj menaxhimi nga ana e 
MKR-së i vetëm 5 rasteve është mjaft i ulët, megjithëse rastet e tjera janë menaxhuar nga 
koordinatorja ose në bashkëpunime të ndryshme ad-hoc mes anëtarësh. Është i nevojshëm 
një bashkëpunim i unifikuar i të gjithë mekanizmit.  
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