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Qendra "Aleanca Gjinore për Zhvil l im" (GADC) në
periudhën 2017 -  2020 ka monitoruar zbatimin e Qëll imit
II I  të Strategjisë Kombëtare për Barazinë Gjinore dhe
Planin e Veprimit 2016-2020. Në kuadër të këti j
monitorimi,  GADC në bashkëpunim me organizata lokale
të mbrojtjes të së drejtave të grave monitoroi punën e
Mekanizmave të Koordinuar të Referimit (MKR) të rasteve
të dhunës në familje dhe asaj me bazë gjinore në disa
bashki të vendit .

Në vitin 2019 në kuadër të projektit :  “Ndërtimi i
kapaciteteve të Organizatave të Shoqërisë Civile (OSHC-
ve) për të monitoruar zbatimin e aktiviteteve të l idhura
me reduktimin e dhunës në baza gjinore dhe dhunës në
familje të Strategjisë Kombëtare për Barazi Gjinore dhe
Planit të Veprimit 2016-2020” GADC shtoi nën monitorim
edhe MKR në bashkitë:  Kamëz, Pogradec,  Sarandë,  Lezhë
dhe Fier.

Dhe po të njëjtat bashki u monitoruan edhe në vitin
2020 në kuadër të projektit  “Sigurimi i  ekspertizës
teknike për qeverinë dhe OShC-të për zhvil l imin,
buxhetimin,  zbatimin dhe monitorimin e masave për
adresimin e dhunës ndaj grave në Strategjinë e re për
Barazinë Gjinore dhe Planin e saj  të Veprimit” .  Të dy
projektet u zhvil luan me mbështetjen e Qeverisë
Suedeze dhe me zbatimin nga UNDP, UN Women dhe
UNFPA, në bashkëpunim me Qeverinë e Shqipërisë.
Zbatimi i  tyre në Shqipëri  u realizua në kuadër të
Programit të Përbashkët të Kombeve të Bashkuara “Për
t’ i  dhënë fund dhunës ndaj grave dhe vajzave”.  Në këtë
buletin informativ janë analizuar të dhënat për vitet
2019-2020, kur bashkitë e sipërpërmendura u
monitoruan.
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Mirela Arqimandriti
DREJTORESHË EKZEKUTIVE
QENDRA "ALEANCA GJINORE PËR ZHVILLIM"

Monitorimi i  Objektivit  të I I I  të Strategjisë Kombëtare për Barazinë Gjinore dhe
Planit të Veprimit 2016 –  2020 (SKBGJ 2016-2020),  ishte një domosdoshmëri për të
kuptuar veprimtarinë në nivel lokal të institucioneve përgjegjëse,  siç është bashkia,
gjykata,  prokuroria,  policia etj .  për të kryer detyrat e përcaktuara nga kuadri  l igjor
dhe ai  i  polit ikave.  Dhuna ndaj grave e vajzave ka marrë përmasa të fr ikshme dhe po
rritet ,  ndërkohë po ashtu në rrit je janë raportimet e atyre që nuk e durojnë më
dhunën. Ndaj i  gj ithë mekanizmi i  ngritur për të pritur dhe nxjerrë nga rrethi i
dhunës të mbijetuarat duhet të mirëfunksionojë dhe çdo institucion duhet të bëjë
punën e ti j .  
Monitorimi dhe raportet e përgatitura bazuar në të dhëna konkrete treguan se
zbatimi i  kuadrit  l igjor l inte vend për përmirësime të rëndësishme si  dhe për
mbështetje me mjete logjistike dhe financiare nga Qeveria Shqiptare.  Monitorimi
zbatimit të Objektivit  të I I I  të SKBGJ 2016-2020, u krye nga Qendra “Aleanca Gjinore
për Zhvil l im” dhe partnerët lokalë për gati  5 vjet me mbështetjen e UN Women, BE
dhe Sida përmes një mjeti  monitorues të mirëhartuar bazuar në kuadrin l igjor.
Fi l l imisht u monitoruan 6 (gjashtë) bashki e më pas numri i  bashkive të monitoruara
arriti  në 9 (nëntë) ;  Tiranë,  Durrë,  Elbasan, Shkodër,  Korçë,  Vlorë,  Pukë,  Berat dhe
Kurbin,  falë mbështetjes së Un Women, BE dhe SIDA, ndërkohë duke parë
dosmosdoshmërinë e këti j  monitorimi,  nga viti  2019 me mbështetjen e Qeverisë
Suedeze dhe me zbatimin nga UNDP, UN Women dhe UNFPA, në bashkëpunim me
Qeverinë e Shqipërisë u monitoruan edhe MKR-të e 5(pesë) bashkive të tjera:  
 Kamëz, Lezhë,  Sarandë, Fier dhe Pogradec.  Për të kryer këtë monitorim një skuadër
e përbërë nga ekspertë lokalë u trajnua dhe u mentorua,  muaj pas muaji .  Të dhënat
e mbledhura u mbështetën në fakte dhe dokumenta që siguroheshin nga
monitorimi ose nga koordinatori  kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave në bashkitë
që u monitoruan. Të dhënat u pranuan nga të gjitha bashkitë dhe që pas vitit  të
parë reagimi për të përmirësuar punën ishte i  dukshëm. 
Përmes këtij  aksioni ,  aktorët kombëtarë u informuan nga gjetjet e vazhdueshme dhe
u advokua me rekomandime të paraqitura në takime, tryeza të rrumbullakëta,  media
apo me shkrim. Nga ana tjetër ata reaguan sipas nivelit  dhe përgjegjësisë l igjore në
luftën kundër dhunës ndaj grave e vajzave.  Gjatë përiudhës së realizimit të projektit
u organizuan dy seanca dëgjimore parlamentare të dedikuara punës së
mekanizmave të referimit dhe zbatimit të Objektivit  të I I I  të SKBGj 2016 -2020, të
cilat lanë pas detyra për aktorët kryesorë si  dhe vendimmarrje për r ishikimin e VKM-
së nr.  334 për funksionimin e mekanizmave të referimit të rasteve të dhunës ndaj
grave e vajzave.  Monitorimi është një mjet i  rëndësishëm për të parë sesi  zbatohen
ligjet dhe strategjitë dhe për të informuar aksione advokuese për të përmirësuar
punën e institucioneve l igjzbatuese.

"Monitorimi është një mjet i
rëndësishëm për të parë sesi

zbatohen ligjet dhe strategjitë dhe
për të informuar aksione

advokuese për të përmirësuar
punën e institucioneve

ligjzbatuese".

 



PSE DUHET MONITORUAR ZBATIMI I STRATEGJISË
KOMBËTARE PËR BARAZINË GJINORE?

Përgjegjshmëria në qeverisje është një element i  rëndësishëm që përcakton
marrëdhëniet e përfaqësuesve të pushtetit  dhe atyre në emër të të cilëve
ushtrohet kjo fuqi .  Në sistemet demokratike,  fuqizimi i  sistemeve të
transparencës dhe përgjegjshmërisë është prioritet i  vazhdueshëm, që sigurohet
përmes mekanizmave të ndërtuar,  që përmirësohen vazhdimisht e që garantojnë
pjesëmarrjen aktive në vendimarrjen publike të shoqërisë civi le apo vetë
përfaqësuesve të komuniteteve lokale.  Këto mekanizma forcojnë proceset
demokratike,  sigurojnë zhvil l im efektiv përmes dhënies së shërbimeve efektive,
lehtësojnë procesin e mirëqeverisjes dhe fuqizojnë grupet më vulnerabël të
komuniteteve,  siç janë vajzat e gratë viktima të dhunës në familje.

Nga viti  2017 dhë në vi j im Qendra Aleanca Gjinore për Zhvil l im (GADC) me
organizata lokale të të drejtave të grave ka monitoruar Strategjinë Kombëtare
për Barazinë Gjinore dhe Planin e Veprimit 2016-2020, me fokus të veçantë
qëll imin e I I I  të kësaj strategjie “Reduktimi i  dhunës me bazë gjinore dhe
dhunës në familje”.  Bazuar në një metodologji  të detajuar dhe të përditësuar vit
pas viti  GADC ka realizuar një proces monitorimi të paanshëm i ci l i  ka siguruar
një zbatim më të mirë të hapave të ndërmarrë nga institucionet përgjegjëse për
reduktimin e dhunës me bazë gjinore dhe në avancimin e barazisë gjinore në
shoqëri .  Ky monitorim nga shoqëria civi le ka shërbyer edhe për kontroll in e
brendshëm të vetë SKBGJ nga institucionet përgjegjëse nën drejtimin e
Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale.

Gjatë këtyre viteve GADC me përpil imin e raporteve vjetore me gjetje dhe
rekomandime për institucionet përgjegjëse zbatuese,  me fokus njësitë e
qeverisjes vendore dhe institucionet anëtare të mekanizmave të koordinuar të
referimit ,  ka kontribuar në përmirësimin dhe zbatimin e qëll imit të tretë të kësaj
strategjie.  Sipas Ministrisë së Shëndetësisë,  ky qëll im është realizuar në masën
84.8% .  

Tashmë janë ngritur në mbarë vendin 61 Mekanizma të Koordinuar të Referimit
(MKR) të rasteve të dhunës në familje;  ka një rrit je të konsiderueshme të
fushatave ndërgjegjësuese të ndërmarra nga bashkitë për komunitetin për të
mos pranuar dhe për të mos toleruar dhunën me bazë gjinore apo/dhe dhunën
në familje;  është rritur numri i  shërbimeve mbështetëse të specializuara për
trajtimin e viktimave të dhunës në familje dhe dhunës me bazë gjinore;  është
rritur përqindja e dhunuesve të ndëshkruar e më pas të rehabil ituar.
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PSE DUHE MONITORUAR ZBATIMI I STRATEGJISË
KOMBËTARE PËR BARAZINË GJINORE?

Rritje të kapaciteve të anëtarëve të isntitucioneve përgjëgjese;  
Rekomandime për përmirësimin e funksionimit në përmbushje të qëll imeve të
SKBGJ së re;  
Analizim të situatës dhe sjell je në terma konkretë të mënyrës së zgjidhjeve të
sfidave të ndryshme që hasin mekanizmat e referimit.  

Por,  megjithë arritjet e këtyre viteve në zbatim të SKBGJ 2016-2020, është i
nevojshëm vij imi i  monitorimit sepse jo të gjitha MKR e ngritura në nivel vendi
janë efektive dhe të qëndrueshme. Këto monitorime realizohen duke marrë për
bazë mësimet e nxjerra,  gjetjet dhe rekomandimet e katër viteve të mëparshme
në 14 bashki të vendit .  

Një pjesë e shërbimeve mbështetëse dhe të specializuara për mbështetjen e të
mbijetuarave të dhunës varen nga organizatat e shoqërisë civi le sipas projekteve
që kanë me donatorë dhe ka kufizime në burime njerëzore dhe financiare,  apo
infratsrukturë.  

Akoma është i  nevojshëm përmirësimi i  legjislacionit në fushën penale.  

Megjithë rrit jen e numrit të dhunuesve të ndëshkruar dhe të rehabil ituar,  ky
shërbim me programe të specializuara mungon në pjesën më të madhe të
bashkive.  

Puna monitoruese e organizatave të shoqërisë civile gjithmonë shoqërohet me:
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 PSE DUHET MONITORUAR PUNA E MEKANIZMAVE TË
KOORDINUAR TË REFERIMIT?

ANALIZË

Në vitin 2019 Qendra Aleanca Gjinore për Zhvil l im (GADC) e zgjeroi monitorimin
e punës së Mekanizmave të Koordinuar të Referimit në Pogradec,  Kamëz, Fier ,
Sarandë dhe Lezhë.  Në atë vit  nga mekanizmat e koordinuar të referimit të
këtyre bashkive kishin menaxhuar në mënyrë ndërsektoriale vetëm 11 .5 % të
viktimave të dhunës në familje të evidentuara në komisariatet përkatëse të
policisë në bashkitë e sipërcituara.  Por në vitin 2020, funksionimi i  mekanizmit
të koordinuar të referimit në këto bashki pësoi një ndryshim pozitiv në
menaxhimin e rasteve.  Ishte viti  kur organizatat lokale nën koordinimin e GADC
vijuan monitorimin dhe lobimin në mënyrë periodike për angazhimin e
anëtarëve të mekanizmave të referimit ,  kjo në komunikim të vazhdueshëm me
koordinatorët vendorë për referimin e rasteve të dhunës në marrëdhëniet
familjare dhe me Ekipet Teknike Ndërdisiplinare.  

Në vitin 2020 rastet e menaxhuara krahasuar me ato të  evidentuara në polici
patën një rrit je deri  në masën 35%, të menaxhuara në mënyrë ndërsektoriale
krahasuar me rastet e evidentuara në polici .
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Monitorimi i  funksionimit të MKR-ve në këto bashki soll i  edhe një vi jueshmëri të
organizmit të mbledhjeve te Ekipit Teknik Ndërdisiplinar sidomos në bashki të
cilat në vitin 2019 takime të ti l la i  kishin shumë të rralla,  duke sjellë kështu një
rritje prej  200% të takimeve të ETN-së në bashkinë e Sarandës dhe një rrit je prej
80% të takimeve nga bashkia e Pogradecit nga viti  2019 në vitin 2020.



 PSE DUHET MONITORUAR PUNA E MEKANIZMAVE TË
KOORDINUAR TË REFERIMIT?

ANALIZË

Viti  2020 si  një vit  i  ngarkuar nga pandemia COVID-19 në një monitorim të
përgjithshëm të të pesë bashkive,  megjithë rrit jet e angazhimit të ETN-ve,
rezultoi  në po të njëjtat vlera të takimeve,  duke patur kështu në total për të 5
bashkitë 33 takime në vit  të organizuara për menaxhimin e rasteve të dhunës në
familje.

Edhe aktivitetet ndërgjegjësuese nga ana e bashkisë për komunitetin për të mos
pranuar dhunë me bazë gjinore apo dhunën në familje dhe për ta denoncuar atë,
pësuan një rënie të konsiderueshme. Nga 71 aktivitete të organizuara nga të pesë
bashkitë nën monitorim në vitin 2019,  në vitin 2020 ato pësuan një rënie prej  33%.
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KONKLUZIONE NGA MONITORIMI I MKR-SË NË: FIER, KAMËZ,
SARANDË, POGRADEC, LEZHË (PSE DUHET VIJUAR

MONITORIMI?)

Në Bashkinë Fier ende nuk ka programe të specializuara për rehabil it imin e
dhunuesve dhe për dhënien e mundësive për ta.  Mungesë kjo që e bën edhe
më të vështirë përmbushjen e këtij  objektivi .  Në territorin e kësaj bashkie nuk
ka as organizata të shoqërisë civi le që mund ta ofrojnë këtë shërbim. Në këtë
pikë,  për bashkinë Fier mbetet i  papërmbushur objektivi  3 .3 përsa i  përket
dhënies së mundësisë për rehabil it imin e dhunuesve përmes programeve të
specializuara,  pavarësisht përpjekjeve të Shërbimit të Provës dhe
bashkëpunimeve me OSHC-të dhe institucione të tjera.  
Për disa prej  aktorëve të Mekanizmit si ,  Drejtoria Rajonale Arsimore,  Spitali
Rajonal Fier dhe Drejtoria e Shëndetit  Publik nuk raportohet që të jenë
referues të ndonjë rasti  të dhunës në familjare dhe me bazë gjinore.   Si  pjesë
e mekanizmit të referimit,  këta aktorë qëndrojnë në hije kur bëhet f jalë për
aktivizimin bazuar në të dhëna statistikore.  Duke sjellë në vëmendje që në
çdo rast të kallëzimeve penale për dhunën në familje,  viktima e ka pasur të
domosdoshëm paraqitjen para mjekut l igjor ,  rezulton se Spitali  Rajonal Fier
nuk disponon një databazë të dhënash për rastet e evidentuara apo shërbimet
e ofruara viktimave të dhunës në familje.  Ajo që vazhdon të paraqitet ende si
problematikë për Zyrën e Përmbarimit Fier është fakti  që Gjykata nuk i
përcjell  drejtpërdrejt këto vendime për ekzekutim në Zyrën e Përmbarimit.  
Bashkia Fier nuk ka një buxhet specifik vetëm për shërbimet ndaj viktimave të
dhunës në familje.   Të gjitha aktivitetet dhe materialet ndërgjegjësuese,
lobuese mundësohen dhe  prodhohen me buxhetin e Drejtorisë së Shërbimit
Social ,  ku përfshihet dhe sektori  i  dhunës në familje.  Buxheti  për Drejtorinë e
Shërbimit Social  ka një vlerë prej  5 mln lekë,  ku përfshihen të gjitha
shërbimet sociale që ofron Bashkia Fier .  Nuk ka një  zë specifik vetëm  për
Mekanizmin e Koordinuar të Referimit.  Nga ky buxhet mund të përdoret një
pjesë edhe për Mekanizmin e Koordinuar të Referimit,  në varësi  të
nevojave/aktiviteteve.  
Rastet që ndiqen dhe menaxhohen nga Bashkia Fier ngarkohen në sistemin
online Revalb sistematikisht.  Gjatë vitit  2020 nuk ka patur pothuasje asnjë
problematikë,  të dhënat hidhen në sistemin REVALB sa herë ka të raste të
reja.

FIER: Mekanizmi i  Referimit pranë bashkisë Fier ka një bashkëpunim të mirë mes
anëtarëve,  por vërehet një mungesë vullneti  për realizimin e mbledhjeve nga
Komiteti  Drejtues,  ku rezultoi  që përgjatë dy viteve të monitorimit ky komitet
nuk u mblodh asnjëherë.  Kjo situatë ka bërë që edhe ndikimi i  koordinatores së
MKR-së në asistimin gjatë plotësismit të UM-ve dhe UMM-ve gjatë vitit  2020 të
jetë më i  ulët.  Ajo që mbetet ende një problematikë e pazgjidhur është mungesa
e programeve për rehabil it imin e dhunuesve.  
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KONKLUZIONE NGA MONITORIMI I MKR-SË NË: FIER, KAMËZ,
SARANDË, POGRADEC, LEZHË (PSE DUHET VIJUAR

MONITORIMI?)

Komiteti  Drejtues nuk funksionon si  i  plotë,  duke qenë se që në kri j imin e
Mekanizmit të Referimit pranë kësaj bashkie vi jon të ketë mungesa të
institucioneve pjesë të marrëveshjes.  Ndërgjegjësimi i  komunitetit  për të mos
pranuar dhunën në familje vi jon të jetë pa mbështetje f inanciare nga bashkia
e Kamzës,  duke mos patur një zë të veçantë në buxhet,  duke sjellë kështu
mungesa të fushatave,  ose duke u bazuar vetëm në ndihmën dhe fushatat që
realizojnë organizatat e shoqërisë civi le.  
Për shkak të situatës së pandemisë mbledhjet e MKR nuk janë zhvil luar
rregull isht;  Janë hasur vështirësi  në menaxhimin e rasteve dhe adresimin e
nevojave të tyre për shkak të shërbimeve të l imituara në dispozicion;
Vështirësi  në monitorimin e rasteve të pajisura me UMM/UM nga ana e
Policisë.
Megjithëse viti  2020 ishte i  vështirë për shkak të pandemisë Covid-19,  soll i  një
mënyrë të re pune duke ofruar trajnime dhe workshop online,  por anëtarët e
MKR pranë kësaj bashkie,  përveç koordinatores kundër dhunës nuk rezultojnë
të kenë ndjekur trajnime të ti l la ,  të përbashkëta.  Sidoqoftë,  me ndihmën e
organizatave të shoqërisë civi le janë ofruar trajnime për institucione të
ndryshme të MKR-së megjithëse jo të përbashktëa,  me qëll im ngritjen e
kapaciteteve të ofruesve të shërbimeve publike me qëll im ofrimin e
shërbimeve adekuate dhe cilësore për gratë dhe vajzat viktima të dhunës në
familje.  
Kontributi  i  Zyrës së punës për ofrimin e mundësive reale për punësim për
viktimat e dhunës në familje vi jon të jetë në nivele mjaft të ulëta duke sjellë
kështu një varësi  të viktimave në ndihmën që jep pushteti  vendor dhe
organizatat dhe duke e larguar edhe më shumë ditën e pavarësisë ekonomike
dhe ri- integrimin e plotë në shoqëri .
Sa i  përket sistemit REVALB ai  përdoret në mënyrë të rregullt ,  njëkohësisht
edhe me sistemin SHKSH (Sistemi Kombëtar i  Shërbimeve Shoqërore) .  Por,
sipas monitorimit dhe informacionit të përfituar nga koordinatorja vendore
kundër dhunës,  plotësimi i  të dy sistemeve kërkon kohë dhe angazhim të
mirëfi l ltë dhe kjo i  vështirëson punën e përditshme dhe shpesh ka edhe
vonesa në plotësimin e këtyre sistemeve. 

KAMËZ :  Mekanizmi i  Koordinuar i  Referimit pranë bashkisë Kamëz, megjithë
përpjekjet dhe angazhimin e koordinatores kundër dhunës,  gjatë vitit  2020 nuk
ka funksionuar si  i  plotë.  Institucione si  Zyra e Punës,  Gjykata,  Prokuroria,
Drejtoria e Shëndetit  Publik,  Përmbarimi janë pothuajse inegzistentë në takimet
e Ekipit Teknik Ndërdisiplinar,  duke mos patur as përfaqësues stabël të këti j
ekipi .  
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Numri i  rasteve të trajtuara nga MKR pranë kësaj bashkie është shumë herë
më i  ulët sesa numri i  UM/UMM që ka lëshuar gjykata dhe mbi të gjitha,
mungon një koordinim bashkëveprues mes institucioneve parësore.  Një numër
i lartë i  viktimave të pajisura me UM nuk kanë përfituar bonusin e asistencës
prej 3000 lekësh në muaj siç parashikon l igji ,  sepse adresat e tyre nuk janë
gjendur.  Vendimet e plotësuara kanë mungesë të theksuar informacioni ,
mungesë kjo që vjen si  pasojë e neglizhencës së inspektorëve gjatë plotësimit
të kërkesave për UM/UMM. Gjykata,  institucion thelbësor në luftën kundër
dhunës me bazë gjinore dhe asaj në familje nuk merr pjesë pothuajse
asnjëherë në mbledhjet e Ekipit Teknik Ndërdisiplinar,  ku mund të diskutohet
dhe të nxirren analiza të thelluara se pse numri i  kërkesave për UM është
specifikisht më i  lartë sesa UM e lëshuar nga kjo gjykatë.  
Sipas ndryshimeve të l igjit  “9669” datë 18.12.2006 i  ndryshuar “Për masa ndaj
dhunës në marrëdhëniet famijare” janë nxjerrë nga banesa 2 dhunues,  por
problematikë mbetet strehimi i  tyre apo edhe rehabil it imi në programme të
specializuara duke qenë se pranë kësaj bashkie nuk egzistojnë shërbime të
til la.  
Për vitin 2020 buxheti  i  bashkise Sarandë për shërbimet e shpenzuara për
viktimën e dhunës në familje nuk parashikonte asnjë zë.  Praktikisht janë të
parashikuara vetëm pagat e 5 punonjësve të Zyrës së Shërbimeve Sociale ne
Bashkinë e Sarandës.
Sistemi REVALB përgjatë vitit  2020 ka shkaktuar problematika që kanë të
bëjnë më shumë me shpejtësinë e operimit dhe sipas informacionit të
përfituar nga koordinatorja vendore,  ka edhe mungesa të indikatorëve të cilët
nuk atashohen me formularët f izikë që disponon koordinatorja.  

SARANDË:  Mekanizmi i  Referimit pranë bashkisë Sarandë ka një bashkëpunim të
mirë mes disa anëtarësh,  veçanërisht me Prokurorinë,  organizata e gruas Jona,
Zyrën Arsimore dhe Komisariatin e Policisë,  por edhe këtë vit  anëtarët e tjerë të
këtij  mekanizmi nuk kanë qenë prezent në mbledhjet e organizuara.  Duhet vënë
theksi gjithashtu edhe në mungesën e një mbledhje të Komitetit  Drejtues për
rishikimin e marrëveshjes së bashkëpunimit apo për politika të tjera të
mirëfunksionimit.  Edhe pse një mbledhje e ti l lë ishte parashikuar për tu
organizuar në muajin dhjetor 2020, ajo është shtyrë përsëri  për vitin pasardhës.  
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Gjatë vitit  2020 u realizuan 80% më shumë takime të Ekipit Teknik
Ndërsektorial ,  për menaxhimin e rasteve të dhunës por nuk ka evidence të
raporteve të përmuajshme të këtyre takimeve apo dhe atyre të MKR-së të
shkëmbyera midis koordinatorit  dhe antarëve te ETN/MKR pasi  një pjesë e
konsiderueshme e aktiviteteve organizohen nga NGO-të dhe janë ato që
përgatisin l istë presencat dhe raportet.  
Në maj të vitit  2020 u nënshkrua nga Kryetari  i  Bashkisë,  karta Europiane për
Barazi Gjinore.  Nënshkrimi i  kësaj karte ishte një hap i  rëndësishëm në
angazhimin që Bashkia e Pogradec do të ndërmarë në fushën e Barazisë
Gjinore në nivel lokal në vitet e ardhshme. Plani Vendor i  Veprimit si  pjesë e
Kartës Europiane për Barazi u miratua në Këshil l in Bashkiak në Shtator të vitit
2020. Bashkia Pogradec nuk ka një buxhet te dedikuar për aktivitete
ndërgjegjësuese apo dhe çështje të tjera të l idhura me dhunën në familje.
Bashkia luan më teper një rol  koordinues sesa f inancues të aktiviteteve.
Për vitin 2020 Bashkia Pogradec nuk ka trajtuar asnjë viktimë të dhunës në
familje apo familje të tjera në nevojë me bonuse sociale sa i  përket qerasë së
banesës.  Bashkia Pogradec vazhdon të mos ketë një zyrë të këshil l imit të
burrave dhunues dhe shërbime alternative dedikuar këshil l imit dhe orientimit
të djemve dhe burrave dhunues.  
Bashkia Pogradec ka aprovuar një fond social  të dedikuar për familjet dhe
gratë në nevojë në shumën 500.000 ALL por jo specifikisht për dhunën në
familje,  si  dhe paga e koordinatorit
Sistemi REVALB është përdorur nga koordinatori  i  dhunës në mënyrë
frekuente,  janë hedhur të dhënat në mënyrë periodike.  Koordinatori  has
vështirësi  për të përdorur të gjitha rubrikat pasi  është i  detyruar të punojë me
dy sisteme atë të REVALB dhe sistemin e MSHMS. Ky fakt kri jon vonesa në
hedhjen e të dhënave por edhe shumë ngarkesë në punë. 

POGRADEC:  Pranë MKR-së së kësaj bashkie edhe për vitin 2020 po njësoj si  në
2019,  nuk është realizuar asnjë mbledhje e Komitetit  Drejtues për të marrë
vendime apo edhe për të rishikuar politikat e marrëveshjes.  Puna e Kordinatorit
Vendor dhe ajo e bashkisë Pogradec është mbështetur në protokollet dhe
udhëzimet e Ministrisë së Shëndetësise dhe Mbrojtjes Sociale për rastet e dhunës
në familje,  protokoll  i  f irmosur dhe zbatuar nga bashkia që në pril l  të vitit  2020.
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Megjithë mbledhjet e organizuara në mënyrë të rregullt  nga Ekipi Teknik
Ndërdisiplinar i  kësaj bashkie,  mos pjesëmarrja e anëtarëve të rëndësishëm
siç janë Gjykata dhe Prokuroria sjell  pengesa dhe vështirësi  në trajtimin
optimal të rasteve.  
Aktivitetetet dhe materialet ndërgjegjësuese për komunitetin për të mos
pranuar dhunën ofrohen nga OSHC-të megjithëse kjo bashki ka buxhet të
alokuar për këtë zë.  Është e paqartë se për çfarë përdoret ky buxhet,
meqënëse ai  nuk ezaurohet për materialet ndërgjegjësuese.
Megjithëse kjo bashki nuk ka një program rehabil it imi për dhunuesit ,  nuk
është marrë asnjë masë për të gjetur zgjidhje alternative.  Shërbimi i  Provës
funksion siç duhet,  por në fokus të ti j  janë më së shumti fëmijët dhunues deri
në moshën 18 vjeç,  duke mos patur pjesë të praktikave edhe dhunuesit e grave
dhe vajzave.  Bashkia Lezhë,  i  akomodon viktimat e dhunës në familje pranë
strehëzës së organizatës fetare,  ndërkohë që vetë si  institucion akoma nuk e
ka ngritur një të ti l lë Pavaresisht prezencës së Zyrës Vendore të Shendetit
parësor nuk ka statistika të qarta nëse viktimat e dhunës në familje pajisen
me raport mjeko-ligjor dhe nëse ju kryhen egzaminime të ti l la në rastin e
dhunës,  përpara marrjes së UM/UMM.
Përqindja e buxhetit  të bashkisë Lezhë gjatë vitit  2020 i  ka dedikuar
shërbimeve sociale 0.02 % të vlerës totale.  Ndërkohë që numri i  viktimave të
dhunës në familje të cilat kanë përfituar bonus qeraje për vitin 2020 ishte 2
gra dhe 1 burrë.  Bashkia Lezhë ka 2 koordinatore vendore të cilat mbulojnë
edhe barazinë gjinore.  Buxheti  i  bashkisë Lezhë vetëm për dhunën: paga +
aktivitete + materiale është 1 .368.000 lekë.
Gjatë vitit  2020 ka patur problematika me sistemin online REVALB pasi  ka
qenë në rishikim sistemi,  problematikë kjo e hasur edhe nga bashki të tjera
gjatë një periudhe kohore gjatë vitit .

LEZHË :  Situata e funksionimit të Mekanizmit të Koordinuar të Referimit pranë
kësaj bashkie shfaqet e mirë dhe gjithëpërfshirëse,  sidoqoftë,  numri i  rasteve të
trajtuara nga ky mekanizëm është disa herë më i  vogël sesa rastet e viktimave të
dhunës në familje të evidentuara nga policia apo/dhe UM/UMM të lëshuar nga
gjykata e këti j  rrethi .  Në këtë bashki janë dy nëpunëse të cilat kryejnë funksionet
e koordinatores vendore dhe kjo është një praktikë shumë e mirë e cila duhet të
ndiqet edhe nga bashkitë e tjera,  sidomos nga bashkitë e mëdha.
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Ky buletin informativ u realizua nga qendra "Aleanca Gjinore për Zhvil l im" në
kuadër të projektit :  "Sigurimi i  ekspertizës teknike për qeverinë dhe OSHC-të
për zhvil l imin,  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 të Përbashkët të Kombeve të
Bashkuara “Për t ’ i  dhënë fund dhunës ndaj grave dhe vajzave” .Projekti  u
zhvil luan më mbështetjen e Qeverisë Suedeze dhe me zbatimin nga UNDP, UN
Women dhe UNFPA, në bashkëpunim me Qeverinë e Shqipërisë.

Përmbajtja e këti j  buletini  është përgjegjësi  vetëm e Qendrës “Aleanca Gjinore
për Zhvil l im” dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht pikëpamjet e Qeverisë
Suedeze,  UNDP-së,  UN Women apo UNFPA dhe Qeverisë Shqiptare

WWW.GADC.ORG.AL 


