
Buletin Informativ
Tryezë Diskutimi
“Përgjegjësia institucionale
në nivel vendor për ofrimin e
shërbimeve me cilësi të lartë
për gratë dhe vajzat e
mbijetuara nga dhuna”

ELBASAN, 9 DHJETOR 2021



Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim (GADC) dhe Rrjeti i Fuqizimit të Grave (AWEN), organizuan
tryezën e rrumbullakët me temë “Përgjegjësia institucionale në nivel vendor për ofrimin e shërbimeve
me cilësi të lartë për gratë dhe vajzat e mbijetuara nga dhuna”. 

Ky event u organizua në Elbasan me pjesëmarrjen e organizatave të shoqërisë civile që ofrojnë
shërbime për për gratë dhe vajzat e mbijetura nga dhuna si dhe përfaqësues të Qëndrës
Kombëtare të Trajtimit të Viktimave të Dhunës në Familje. Takimi u ndoq dhe u përshëndet edhe
nga Ambasadori i Austrisë në Shqipëri Dr. Christian Steiner dhe drejtuesja e Agjencisë Austriake
për Zhvillim në Tiranë znj. Simone Ungersboeck.

Për arsye të masave për shkak të pandemisë Covid-19, ky takim u mbajt online dhe live në
qendrën Skampini në Elbasan.

Me krijimin e qendrave të krizave të përdhunimit ose qendrave të referimit të dhunës seksuale,
shërbime të tilla do të jenë të disponueshme për 200.000 banorë dhe shtrirja e tyre gjeografike
duhet t'i bëjë ato të aksesueshme për viktimat në zonat rurale po aq sa në qytete. Shërbime të tilla
duhet gjithashtu të jenë të aksesueshme për grupet vulnerabël të grave.
·Të dhënat administrative janë thelbësore për t'u mbledhur siç duhet dhe tërësisht për të qenë në
gjendje të analizohet reagimi institucional/gjyqësor ndaj dhunës seksuale në Ballkanin Perëndimor
dhe Turqi dhe për të vendosur bazat për politikëbërjen në të ardhmen.

Znj. Mirela Arqimandriti Drejtoreshë Ekzekutive e Qendrës "Aleanca Gjinore për Zhvillim në
fjalën e saj tha: "Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim (GADC) dhe Rrjeti Shqiptar i Fuqizimit të Gruas
(AWEN)  po zbatojnë projektin rajonal: “Institucionalizimi i Programeve të Rehabilitimit dhe Riintegrimit
cilësor për të Mbijetuarat e Dhunës” në Shqipëri që nga viti 2019. Ky projekt u zbatua në bashkëpunim
me një rrjet organizatash që punojnë kundër dhunës me bazë gjinore në vendet e Ballkanit Perëndimor,
të udhëhequra nga Qendra Autonome e Grave, Serbi.
Ky projekt synon përmirësimin e legjislacionit/programeve dytësore dhe institucionalizimin e shërbimeve
cilësore për të mbijetuarat e dhunës me bazë gjinore (DHBGJ). Rezultati përfundimtar i këtij projekti do të
jetë përmirësimi i cilësisë së shërbimeve rehabilituese dhe integruese për të mbijetuarat e Dhunës me
Bazë Gjinore (DHBGJ) në të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, përfshirë Shqipërinë.

Gjithashtu dhe në bashkëpunim me Women Against Violnce Europe (WAVE), GADC dhe AWEN kanë
publikuar dy dokumenta të rëndësishme: “Praktikat premtuese të krijimit dhe ofrimit të shërbimeve të
specializuara mbështetëse për gratë që përjetojnë dhunë seksuale”.

Policy Paper dhe Përmbledhja Ekzekutive janë krijuar për të adresuar mungesën ose shërbimet
minimale të specializuara të dhunës seksuale në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi dhe duhet t'u
shërbejnë OJQ-ve të grave, ofruesve të shërbimeve dhe politikëbërësve si praktika premtuese në krijimin
dhe ofrimin e shërbimeve të specializuara mbështetëse, dhe përfundimisht të informojnë një kuadër
kombëtar për ofrimin e shërbimeve.

Policy Paper fokusohet në nxjerrjen në pah të praktikave premtuese dhe të rekomanduara gjatë krijimit
dhe funksionimit të shërbimeve të specializuara mbështetëse për gratë që përjetojnë dhunë seksuale,
duke u mbështetur pjesërisht në përvojën dhe standardet e zhvilluara në Irlandë, por edhe në praktikat
premtuese të theksuara nga raportet e vlerësimit të GREVIO.

Dy rekomandime të rëndësishme janë marrë nga GADC dhe AWEN për t'u çuar më tej në
kontekstin shqiptar: 

https://gadc.org.al/


Planifikim strategjik i sistemit komunitar të shërbimeve të kujdesit social
Krijimi, licencimi dhe monitorimi i cilësisë dhe përshtatshmërisë së shërbimeve të kujdesit social
Roli koordinues me të gjithë aktorët në fushën e shërbimeve të kujdesit social
Krijimi dhe funksionimi i një sistemi të integruar të referimit të rasteve
Mekanizmi i koordinimit të punës ndërinstitucionale për referimin dhe punësimin e individëve dhe
anëtarëve në moshë pune aktive të familjeve që marrin ndihmë ekonomike.

Konventa e Këshillit të Evropës për parandalimin dhe luftën kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës në
familje, e njohur edhe si Konventa e Stambollit, u miratua në prill 2011 dhe hyri në fuqi në vitin 2014.
Shqipëria ishte një nga nënshkruesit e parë. Konventa e Stambollit bazohet në njohjen ndërkombëtare
se dhuna ndaj grave është një formë e dhunës me bazë gjinore që kryhet ndaj grave sepse ato janë gra.
Shtetet palë janë të detyruara të trajtojnë plotësisht të gjitha format e dhunës ndaj grave, të marrin
masa për ta parandaluar atë, për të mbrojtur viktimat e saj dhe për të ndjekur penalisht autorët.

Shqipëria, ashtu si vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, është angazhuar për zbatimin e Konventës së
Këshillit të Evropës për parandalimin dhe luftimin e dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje (Konventës
së Stambollit), e cila përcakton udhëzime të qarta në lidhje me parandalimin, mbrojtjen, mbështetjen,
masat ligjore dhe mekanizmat e monitorimit. 

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale (MSHMS) është autoriteti kryesor i ngarkuar me detyrën
për të mbështetur dhe mbikqyrur ngritjen e mekanizmave të koordinimit të referimit që nga miratimi i
Ligjit për Masat kundër Dhunës në Familje në 2006 dhe themelimi i mekanizmave të referimit bazuar në
vendimin ekzekutiv përkatës të vitit 2011.

Gjatë viteve 2020 dhe 2021, u bënë një sërë ndryshimesh të rëndësishme për të forcuar shërbimet e
rehabilitimit dhe riintegrimit për viktimat e dhunës në familje dhe për të zgjeruar gamën e shërbimeve të
specializuara mbështetëse për trajtimin e rehabilitimit dhe riintegrimit të viktimave/të mbijetuarve të
dhunës me bazë gjinore dhe në familje. Dhuna, si dhe rritja e shërbimeve të munguara për të gjitha
grupet e grave, të rejave dhe vajzave, janë planifikuar si masa që përmirësojnë ndjeshëm situatën në
këtë drejtim.

Krahas shtesave, ndryshimet e bëra në ligjin 125/2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.9669,
datë 18.12.2006 “Për masat ndaj dhunës në familje”, përcaktojnë masat për largimin e menjëhershëm
të autorit nga banesa nëpërmjet “Urdhërit për Masat e Menjëhershme Mbrojtëse” (UMM) nga Policia e
Shtetit, ose nëpërmjet UMM/UM (Urdhër Mbrojtje) të lëshuara nga Gjykata në përputhje me afatin kohor
të përcaktuar të këtyre urdhrave, programet e rehabilitimit për autorët, krijimin e regjistrit të UMM/UM
etj. 

Vëmendje e veçantë duhet t'i kushtohet shërbimeve parasociale si shërbimet që mundësojnë
rehabilitimin dhe riintegrimin e individëve ose familjeve në nevojë sa më shpejt të jetë e mundur dhe
përfshijnë: Informacionin dhe këshillim, i cili ofron informacion për shërbimet që ekzistojnë në përputhje
me nevojat, këshillimin, orientimin dhe referimin në shërbime specifike që synojnë rehabilitimin,
riintegrimin, fuqizimin ekonomik dhe atë social. 

Megjithëse Shqipëria ka një legjislacion të mirë dhe të pasuruar në lidhje me ofrimin e shërbimeve të
mëposhtme, ofrimi i kësaj ndihme për të mbijetuarat e dhunës me bazë gjinore ka shumë çështje në
sistem që duhen forcuar dhe që janë:



Mekanizmi lokal për aksesin dhe adresimin e nevojave të personave me aftësi të kufizuara
Mekanizmi lokal për denoncimin e dhunës në familje dhe adresimin efektiv të nevojave për
rehabilitimin dhe fuqizimin e viktimave të dhunës. 
Mekanizmi lokal për mbrojtjen dhe ofrimin e shërbimeve për fëmijët në nevojë për kujdes
Ngritja e strukturave koordinuese për mbështetjen e të moshuarve
Ngritja e strukturave koordinuese për evidentimin e rasteve të përdoruesve të drogës/alkoolit
Informimi dhe përfshirja e komunitetit në vendimet që lidhen me sistemin komunitar të shërbimeve
të kujdesit social
Koordinimi, menaxhimi dhe mbështetja e Njësive të Vlerësimit të Nevojave dhe Referimit

Takimi u përshëndet edhe nga z. Ervin Muço, nën kryetar i bashkisë Elbasan i cili në fjalën e tij
tha: "Bashkia Elbasan ka krijuar Mekanizmin e Koordinuar të Referimit kundër dhunës në familje që nga
viti 2012. Mekanizmi është i konsoliduar ndër vite dhe paraqet një kornizë mjaft të rëndësishme për
mënyrën sesi ne i menaxhojnë rastet e dhunës në familje, si e adresojmë problematikën në nivel lokal,
por njëkohësisht edhe nëpërmjet bashkëpunimit mes partnerëve i cili është mjaft i rëndësishëm e pa të
asnjëri nga ne nuk mund te jetë i suksesshëm në menyrën sesi ne i qasemi kësaj problematike. Në vitin
2017 bashkia Elbasan ka nënshkruar Kartën Evropiane për Barazinë Gjinore, që në fakt është një
instrument shumë i rëndësishëm përsa i përket mënyrës sesi ne mund ti qasemi jo thjesht problematikës
së dhunës në familje, por edhe nxitjes dhe mundësive të barazisë gjinore në fusha të ndryshme, qofshin
këto politike, ekonomike, sociale apo kulturore, njëkohësisht nënshkrimi i kësaj karte na ka shërbyer
edhe për hartimin e planit për barazi gjinore 2018-2020. Aktualisht jemi duke punuar mbi planin e ri
lokal mbi barazinë gjinore që normalisht na ndihmon për ta përkthyer në aksion atë çfarë ne kemi
nënshkruar në parim. Është shumë e rëndësishme të përmendet që plani i ri i barazisë gjinore të
buxhetohet në mënyrë që të zbatohet sepse ne e dimë shumë mirë që planet vendore shpesh dështojnë
se nuk janë zbatuar. Ne parashikojmë aktivitete, por nuk mjafton të specifikojmë kush është kush në
kryerjen e këtyre aktiviteteve apo sesi do sigurohen këto fonde që mund të jetë edhe nëpërmjet buxhetit
të bashkisë ose mbështetjes së donatorëve të tjerë.  
 
Për të gjitha ato bashki të cilat kanë një lloj disniveli mes shërbimeve që ofrohen në nivel bashkie dhe
atyre që ofrohen nga njësitë administrative është shumë i rëndësishëm fuqizimi i Njësive për Vlerësimin
dhe Referimin e Nevojave (NJVRN) si dhe rritja e kapaciteteve në mënyrë që të kemi mundësi të
identifikojmë problematikat e dhunës në familje sa më afër komunitetit ku ato ndodhin, për t'iu
përgjigjur më shpejt në kohë dhe shtrirje gjeografike. Po të së njëjtës rëndësi janë dhe qendrat multi-
funksionale pranë komuniteteve si p.sh ajo e Shushicës e ngritur nëpërmjet fondit social. Ngritja e
qendrave të tilla qoftë në komunitet apo njësitë administrative është shumë gjë e mirë pasi ndër të tjera,
ndihmojnë edhe në fuqizimin e komuniteteve dhe kur ne flasim për integrim, fuqizimi është shumë i
rëndësishëm. Një problematikë e madhe mbetet punësimi i grave, të mbijetuarat e dhunës në familje,
pavarësisht trajnimeve profesionale që atyre iu mundësohen. Këtu duhen patur parasysh edhe disa
faktorë të tjerë përveç punësimit si distanca nga punë në shtëpi, mundësia për ta lënë fëmijën në
çerdhe/kopësht. Rol luajnë dhe bizneset në këtë rast, të cilët duhen ndërgjegjësuar për të patur një qasje
më të përshtatshme ndaj kategorive të grave të dhunuara."

Z. Muço përmendi edhe identifikimin e hershëm të rasteve të dhunës në familje, referimin e tyre
në shërbime dhe pranë ofruseve të shëndetit ku ato mund të kërkojnë ndihmë. Në shkolla ka
punonjës socialë ku fëmijët mund të raportojnë dhunën, mjekët duhet gjithashtu të raportojnë
rastet, ndaj përgjegjësia nuk duhet të jetë vetëm e bashkisë, por e të gjithë aktorëve si dhe duhet
rritur ndjeshmëria.



Për një funksionim më të mirë, jo vetëm të mekanzimave të referimit në nivel vendor;
Përgjegjshmëri dhe angazhim më i lartë i ekspertëve të fushës dhe zhvillimi i punës së tyre në
përputhje me standardet e përcaktuara në Protokoll.
Fuqizimi i mëtejshëm i Mekanizmave të referimit për të qënë më efikas dhe të kryejnë më së
miri rolin e tyre.
Bashkëpunimi i çdo institucioni në nivel lokal, qendror me njëri-tjetrin dhe shoqërinë civile.
Sfida më e madhe mbetet reduktimi i dhunës. 

Fjalën më pas e mori Drejtoresha e Përgjithshme e Politikave Sociale pranë Ministrisë së
Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale znj. Merita Xhafaj, e cila foli mbi shërbimet e rehabilitimit
dhe riintegrimit, sesi janë paraqitur ato në Strategjinë e re për Barazinë Gjinore 2021-2030 në
Shqipëri dhe cilat janë planet e shtetit shqiptar dhe Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes
Sociale për ti fuqizuar shërbimet vit pas viti, për të shpëtuar sa më shumë gra që i mbijetojnë
dhunës në familje. Znj. Xhafaj përmendi rëndësinë e trajtimit të kësaj çështje dhe se dhuna në
familje është prioritet në të gjitha aspektet në mënyrë që të parandalohet jo vetëm nëpërmjet
fushatave, por edhe nëpërmjet fuqizimit ekonomik të gruas, fuqizimit ekonomik të familjes, ofrimit
të shërbimeve të tjera të cilat lidhen direkt me reduktimin e dhunës me bazë gjinore.

Znj. Xhafaj informoi të pranishmit se Komiteti i Palëve në Këshillin e Evropës ka miratuar raportin e
dytë të Shqipërisë për zbatimin e Konventës së Stambollit dhe falenderoi shoqërinë civile për
raportet hije që ata kanë bërë dhe të cilat janë të publikuara në faqen e GREVIO-s. Ajo gjithashtu
theksoi se Shqipëria ka bërë progres në këtë kuadër sidomos lidhur me zbatimin e
rekomandimeve urgjente të GREVIO-s. 

 Ndër të tjera znj. Xhafaj shtoi se: "Një nga fokuset ka qënë ngritja e shërbimeve në nivel qendror dhe
vendor për të mbijetuarat e dhunës në marrëdhëniet familjare, edhe strategjia e re për Barazinë Gjinore
si edhe strategjia e BE-së për Barazi Gjinore, ku është vendosur fokusi te ngritja e këtyre shërbimeve,
gjithashtu në nivel komunitar dhe qendor. Nuk ështe vetëm dhuna në marrëdhënie familjare, por ka
shumë forma të tjera, të cilat janë në fokus të ministrisë. Pushteti vendor ështe financuar nëpërmjet
fondit social dhe për vitin 2020 janë mbështetur me rreth 596 mijë Euro, 5 shërbime të specializuara
për viktimat e dhunës. Pas miratimit të vendimit të ri për mekanizmin e referimit në nivel vendor janë
zhvilluar disa trajnime ku kanë marrë pjesë koordinatorët e dhunës në familje të disa bashkive.
Nëpërmjet Ministrisë së Drejtësisë, mbështetja ligjore falë strukturës së ngritur pranë saj do të jetë një
vlerë e shtuar.  Krahas qendrës Lilium, janë planifikuar të ngrihen dhe dy qendra të tjera përkatësisht në
Fier dhe në Shkodër.  Ndërkohë janë bërë aktualisht 30 aplikime  në fondin social."

Por, gjithashtu ka nevojë: 

Znj. Xhafaj falenderoi shoqërinë civile për kontributin në ofrimin e shërbimeve si dhe për
këshillimin e ngritjen e kapaciteve si një nga çelësat e suksesit në këtë drejtim, bashkëpunimin me
insitutcionet dhe punën e palodhur që ato bëjnë në mbrojtje të të drejtave të grave të mbijetuara
nga dhuna. Ajo përmendi dhe vlerësoi aplikimet qe bëhen te fondi social, ku thirrja për aplikime ka
qënë e hapur deri në fillim të dhjetorit, e gjithashtu, theksoi dhe rëndësinë e edukimit që në
moshë të hershme dhe prindërimin pozitiv. 



1 në 2 gra ose 52% e tyre kanë pohuar se kanë përjetuar dhunë të paktën një herë në
jetën e tyre;
36% prej tyre pohojnë së aktualisht janë duke përjetuar dhunë.

Ka trajtuar në total 652 raste të dhunës me bazë gjinore dhe/ose dhunës në familje;
Ka mbledhur 19 grupe teknike ndërsektoriale (GTN) ku me partnerë të ndryshëm ka diskutuar
dhe menaxhuar rastet, duke ofruar shërbime të integruara, afatgjata dhe komunitare;
Komiteti Drejtues është mbledhur një herë dhe ka miratuar Protokollin e menaxhimit të
rasteve të dhunës seksuale; 
69 raste janë asistuar me strehim social (bonusi i qerasë);
169 gra janë trajtuar me ndihmë ekonomike;
42 gra janë ndërmjetësuar për punësim;
109 mijë marrin shërbime multidisiplinare në 6 qendra komunitare multidisiplinare nga një
staf i dedikuar për ti asistuar, ndihmuar, menaxhuar situatën e tyre rast pas rasti dhe për të
bërë follow-up;

Drejtoresha e Shërbimeve Sociale pranë bashkisë Tiranë znj.Migena Spaho diskutoi në lidhje me
punën që bën Bashkia Tiranë lidhur me rehabilitimin dhe riintegrimin e viktimave të dhunës në
familje. Znj. Spaho informoi se që nga viti 2012 bashkia Tiranë ka ngritur dhe konsoliduar
mekanizmat e koordinuar të referimit të dhunës në familje, ka fuqizuar strukturat e mbrojtjes së
fëmijëve, strukturat e përfshirjes së grave duke ofruar shërbime multidisiplinare për të
mbijetuarat e dhunës, fëmijët e tyre, por edhe për dhunuesin. Duke falenderuar partnerët dhe
shoqërinë civile për kontributin e tyre të vyer, znj. Spaho ndau statistikat në rang kombëtar si
vijon:

Gjatë 2021, bashkia Tiranë:

Ndër të tjera znj. Spaho shtoi: "Së fundmi, Bashkia Tiranë ka miratuar që punonjësi i mbrojtjes së
fëmijëve do të shërbejë si pikë fokale në të gjitha njësitë administrative të bashkisë. Njëkohësisht atyre u
janë shtuar dy detyra funksionale tek përshkrimi i punës si koordinator vendor i dhunës në familje.
Bashkia synon që në vitin 2022 të ketë koordinator të paktën në 3- 4 njësi të cilat kanë dhe numrin më
të lartë të rasteve të menaxhimit të dhunës. Gjithashtu, proçesi i raportimit të urdhrave të mbrojtjes (UM)
vijon me sukses dhe zhvillohet nga çdo punonjës social dhe koordinatori vendor në çdo njësi, i cili sjell
pranë Drejtorisë së Mbrojtjes dhe Përfshirjes Sociale raportin e monitorimit të UM, i cili referohet tek
policia."



8 gra dhe 13 fëmijë - 4 prej tyre janë nga bashkia Elbasanit; 2 nga bashkia e Prrenjasit; 1 nga
bashkia Librazhd dhe 1 nga bashkia e Peqinit

Fjalën e mori më pas znj. Shpresa Banja Presidente e organizatës Forumi i Gruas Elbasan. Znj.
Banja ofroi një panoramë të punës që ka bërë organizata që nga themelimi i saj duke theksuar
rëndësinë e komponentit të ndërgjegjësimit ku edhe takimet e shumta që janë bërë në çdo bashki
të Elbasanit kanë luajtur një rol kyç në parandalimin e dhunës. "Falë këtyre trajnimeve tanimë
komuniteti e di që ka ligje, shërbime dhe përfitime të ndryshme në bazë të legjislacionit, por edhe
penalitetet. Me mbështetjen e Kombeve të Bashkuara, që nga viti 2020 Forumi e ka shtrirë veprimtarinë
edhe në 7 bashki të tjera përveç Elbasanit me 1 psikologe ose punonjëse sociale. Megjithatë edhe kjo ka
një anë negative pasi duke qenë se projekti financohej nga një donator deri në fund te 2021, vajzat të
cilat janë trajnuar në dhënien e shërbimeve nuk kanë më mbështetje financiare. Lidhur me këtë situatë,
kryetarëve të bashkive u është dërguar një shkresë zyrtarë për ta marrë parasysh çështjen dhe për ti
punësuar këto vajza që mund të ofrojnë një ndihmë të madhe." - shtoi ndër të tjera znj. Banja.

Më tej, znj. Banja informoi në lidhje me Strehëzën e Emergjencës e cila operon prej thuajse 12
vitesh, por duke qënë se projekti mbështetës përfundon ajo rrezikon të mbyllet nëse nuk do të
ketë mbështetje nga pushteti lokal apo/dhe qeveria. Shërbimi që strehëza ofron është shumë
thelbësor dhe i domosdoshëm. Deri vitin e kaluar strehëza strehonte gratë që kërkonin një
Urdhër të Menjëhershëm të Mbrojtjes (UMM), por tashmë ajo strehon edhe gra me Urdhër
Mbrojtje (UM), pasi mbi 80% e grave kërkojnë kryesisht UM. Ajo theksoi se ndonëse donatorë të
ndryshëm mund të investojnë për ta mbështetur, ka ardhur koha që qeveria dhe pushteti të
ndërmarrin përsipër e të mbeshtesin këto shërbime tashmë të konsoliduara në mbrojtjen,
rehabilitimin dhe riintegrimin e të mbijetuarave të dhunës.  

Për periudhën shtator-nëntor 2021, strehëza ka akomoduar:

Në linjën e diskutimeve për Urdhrat e Mbrotjes (UM), avokatja që operon pranë GADC, znj.
Rezarta Agolli u shpreh se ekziston një problematikë e madhe lidhur me ndjekjen e këtyre rasteve
në momentin që UM mbyllet dhe askush nuk interesohet si po jetojnë këto gra, a kanë gjetur një
shtëpi, apo si është situata me fëmijët e tyre. 

Në disa raste edhe pse kanë UM ato nuk përfitojnë nga benefitet e tij, raste të tjera kanë frikë të
marrin UM pasi nuk i drejtohen dot policisë se nuk kanë ku të lënë fëmijët. Këto gra nuk futen në
skemat e bashkisë, ndaj janë organizatat që i marrin dhe i menaxhojnë ato. Së bashku me
avokaten prezente në takim kishim edhe një grua të mbijetuar të dhunës në familje e cila foli për
historinë e saj, dhunën ekonomike, fizike dhe atë psikologjike që kishte pësuar dhe sesi e kishte
duruar për shumë kohë për shkak të idesë se do të shkatërrohej familja. Një ndodhi e fortë e
kishte shtyrë gruan të merrte vendimin për të mos e duruar më këtë dhunë dhe të merrte jetën
në duart e saj. Për shkak të privatësisë, intervista e zonjës u bë me qark të mbyllur dhe pa kamera. 



Fjalën më tej, e mori znj. Ines Leskaj, Drejtore Ekzekutive e Rrjetit të Fuqizimit të Grave (AWEN) e
cila përshkroi shërbimet që ofron rrjeti në kuadër të këtij projektit rajonal. Ajo u shpreh se rrjeti
ofron shërbime bazike konkrete ligjore si dhe ka edhe shërbimin e terapistëve. Vetëm nëpërmjet
projektit janë asistuar më shumë se 62 raste. AWEN çdo vit asiston më shumë se 3000-4000 gra
e vajza, jo vetëm në identifikimin e rastit, por edhe në asistim direkt e konkret nëpërmjet
projekteve të ndryshme që rrejti ka. Znj. Leskaj vuri theksin te rëndësia e advokimit dhe lobimit
sidomos në zonat rurale. 

Sfidë mbetet përfaqësimi në gjyq për përpjesëtim pasurie, pasi prona e patundshme në
shumë raste është në emrin e prindërve të dhunuesit.
Paragjykimi që gratë hasin në momentin që thonë se janë në një strehëz dhe ndonjëherë
detyrohen ta fshehin këtë fakt kur kërkojnë punë. 
Mospërfitimi i bonusit të qerasë nga ana e njësive administrative ku referohen pasi pronarët e
shtëpive nuk pranojnë të bëjnë kontratë noteriale dhe dosja skualifikohet automatikisht. Znj.
Azizaj sugjeroi që për këto kategori të veprohet si me rastin e tërmetit dhe të përjashtohen
nga ky parashikim.
Moszbatimi i ligjit për largimin e dhunuesit nga banesa.
Sfidë mbetet vendosja në qendër e personave me probleme të rënda shëndetësore dhe
problemeve të shëndetit mendor për të cilat qendra nuk ka kapacitetet e duhura për trajtimin
e tyre.
Duhen forcuar politikat sociale në të gjitha njësitë administrative të vendit me qëllim
mbështetjen e viktimave të dhunës dhe kthimin e tyre pranë njësive administrative nga kanë
ardhur. Për shkak të mungesës së këtyre politikave mbështetëse të mbijetuarat e dhunës në
familje kërkojnë të integrohen në Tiranë pasi kanë më shumë mundësi puinësimi dhe
përfitojnë nga politikat sociale të bashkisë Tiranë. Por nga ana tjetër, kostoja e jetesës në
Tiranë, qeratë e banesave janë shumë të larta krahasuar me rrethet, duke e vështirësuar së
tepërmi jetesësn e tyre. Nëse do të sigurohej bonusi social dhe punësimi i tyre në rrethet e
origjinës atëherë jetesa e tyre do të jetë më e përballueshme. 

Në këtë takim mori pjesë edhe znj. Redinela Azizaj nga Qendra Kombëtare e Trajtimit të
Viktimave të Dhunës në Familje (Strehëza Kombtare) e cila ndau eksperiencat duke nënvizuar
faktin se Strehëza është e vetmja që trajton viktimat e dhunës në familje dhe ka si qëllim
akomodimin, fuqizimin, rehabilitimin dhe riintegrimin e viktimave. Znj. Azizaj tregoi sesi ndër vite
ka patur një trend rritës por gjatë pandemisë ata kanë asistuar më pak raste. Gjatë 2021 janë
trajtuar 84 banorë, nga të cilët 37 gra dhe 47 fëmijë. Në total, që nga momenti i hapjes së
qendres (viti 2011) e deri në dhjetor 2021, numri i përfituesve është afërsisht 840 banorë, nga të
cilat 350 gra dhe pjesa tjetër fëmijë. Një rol të rëndësishëm luajnë edhe shërbimet psiko-sociale
të fokusuara kryesisht në kalimin e traumës dhe fitimin e vetëbesimit dhe riintegrimi i të
mbijetuarave të dhunës për një jetë normale. Znj.Azizaj u shpreh se: "Këtë vit është lidhur një akt-
marrëveshje me Ministrinë e Drejtësisë, Drejtorinë për Ndihmën Juridike Falas për përfaqësimin në
gjykim dhe përjashtimin nga taksat gjyqsore. Nga ana tjetër, edhe fëmijët përfitojnë nga shërbimet e
Strehëzës dhe grave iu ofrohen trajnime dhe kurse profesionale e më pas asistohen për punësim."

Sfida:  



Nga qendra "Vatra" mori pjesë znj. Xhensila Murati e cila informoi mbi shërbimet që ofron
qendra, kryesisht rezidenciale për viktimat e trafikimit dhe viktimat e mundshme të trafikimit si
dhe shërbimet emergjente për viktimat e dhunës në familje. Në kuadër të një marrëveshje
bashkëpunimi që Vatra ka me bashkinë Vlorë dhe Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale
ofrohen shërbime deri në 72 orë për viktimat e dhunës në familje, por shpesh edhe më gjatë sesa
kaq për shkak edhe të sfidave që has ky target grup. Znj. Murati përmendi ndër shumë shërbime
që ofron Vatra edhe atë të psikologut, i cili njihet nga gjykata falë një marrëveshje të arritur me
gjykatën e rrethit gjyqësor Vlorë, për të gjitha ato viktima të dhunës që nuk kanë mundësi të
paguajnë detyrimet financiare për zgjidhjen e martesës apo shërbimeve të tjera ligjore që marrin
pranë gjykatës. Ajo theksoi risinë nga viti 2018 me ngritjen e Klinikës Ligjore për trajtimin e
burrave dhe djemve dhunues duke qënë se ky është një shërbim që mungonte në rajonin e jugut.
Znj. Murati shtoi: "Nga janari deri në shtator 2021, Vatra ka mbështetur 230 viktima të dhunës. Një
shërbim shumë thelbësor që ne ofrojmë për viktimat e dhunës në familjes është dhe fuqizimi ekonomik
nëpërmjet start-up, si një shërbim që jep dhe qëndrueshmëri më tej për riintegrimin e tyre.
Bashkëpunimi me Bashkinë Vlorë ka qënë i mirë dhe ky është i treti vit rradhazi që bashkia mbështet
falas kopshtet dhe çerdhet e fëmijëve të të mbijetuarave të dhunës. Ndërkohë Vatra ka advokuar për
zgjatjen e orarit të çerdheve dhe kopshteve për ti mundësuar grave të gjejnë punë."  

Si sfidë, znj. Murati përmendi vështirësinë në punësim për shkak të kapaciteteve dhe aftësive që
kanë të mbijetuarat e dhunës, traumën dhe mungesën/humbjen e aftësive profesionale për shkak
të dhunës dhe faktit që zakonisht viktimat përgjithësisht nuk punojnë për shkak të mentalitetit të
bashkëshortit. Megjithatë, nuk ka munguar përpjekja për ti punësuar ato.

Z. Arjan Çala nga Tjetër Vizion - Elbasan: "Para disa vitesh ka patur një strehëz për viktimat e dhunës
me bazë gjinore por për shkak të mungesës së financimeve ajo nuk ekziston më. Këto viktima sot
trajtohen në Qendrën ditore për gra dhe vajza ku i ofrohet një paketë e gjerë shërbimesh, mbështetje
social-ekonomike, shërbim psiko-social, këshillim e mbështetje ligjore, formim
professional/ndërmjetësim për punësim, etj. Nga ana tjetër Tjetër Vizion ka edhe një strehëz për viktimat
e trafikimit." Z.Çala ndau me pjesëmarrësit disa shifra sipas të cilave nga 520 viktima të dhunës në
familje dhe të trafikimit, numri i minorenëve prevalon me 55%. Gjithashtu, ai theksoi se punësimi
mbetet sfidë e madhe pasi ka një shkallë formimi të ulët dhe kjo sjell problematika në punësim.
Tjetër Vizion ka një qendër të formimit profesional ku gratë, vajzat dhe të rinjtë marrin pjesë dhe
rrisin kapacitetet e tyre profesionale, e një pjesë e tyre janë të punësuara. Ashtu si pjesëmarrësit e
tjerë, Z. Çala theksoi rëndësinë e bashkëpunimit mes institucioneve pasi këto shërbime që janë
thuajse të njëjta për shkak dhe të natyrës dhe nevojave të kategorisë së viktimave të dhunës nuk
mund të kenë sukses kur ofrohen individualisht.



Duhet të vijojë puna për dërgjegjësimin e komunitetit i cili shpeshherë për shkak të

mentalitetit ndikon negativisht mbi situatën e viktimave të dhunës;

Informim i vazhdueshëm në komunitet për numrin 116/117;

Zhvillimi i fushatave ndërgjegjësuese nga bashkitë pasi ato i kanë të gjitha mjetet (shkollat,

institucionet shëndetësore, njësitë administrative) nëpërmjet materialeve sensibilizuese; 

Të shtohet numri i qendrave të krizave të referimit të dhunës seksuale. Shërbime të tilla duhet

jenë të disponueshme për 200.000 banorë dhe shtrirja e tyre gjeografike duhet t'i bëjë ato të

aksesueshme për viktimat në zonat rurale po aq sa në qytete. Shërbime të tilla duhet

gjithashtu të jenë të aksesueshme për grupet vulnerabël të grave.

Rëndësia e shkrimit të projekteve të mira për ta shfrytëzuar planin social;

Duhen thelluar më shumë çështjet e rehabilitimit dhe riintegrimit të të mbijetuarave të

dhunës me bazë gjinore;

Çdo gruaje të dhunuar i duhet ndërtuar profili dhe hartuar plani i punës pë ndjekjen e rastit

nga punonjësi social dhe qendrat e punës;

Punësimi i denjë i grave;

Ngritja e zërit nga ana e shoqërisë civile mbi problemet e sistemit gjyqësor;

Zbatimi i ligjit 125/220, sepse dhunesit nuk largohen nga shtëpia duke mos shkuar për ndjekje

penale për veprën dhunë në familje, por qëndrojnë në shtëpi duke u larguar nga banesa

viktima së bashku me femijet.

Të mblidhen te dhëna administrative, te cilat janë thelbësore per te analizuar reagimin

institucional/gjyqësor ndaj dhunës seksuale në Shqipëri për të vendosur bazat për

politikëbërjen në të ardhmen.

Në fjalën përmbyllëse, znj. Mirela Arqimandriti ndau me pjesëmarrësit disa rekomandime nga
diskutimet në tryezë:

Për më shumë informacion kontaktoni: 

Znj. Mirela Arqimandriti 
Drejtoreshë Ekzekutive 
Qendra "Aleanca Gjinore për Zhvillim" 

E-mail: marqimandriti@gadc.org.al 

Ky aktivitet u organizua në kuadër të projektit rajonal “Institucionalizimi i rehabilitimit cilësor dhe
programet e riintegrimit për të mbijetuarat e dhunës”, mbështetur nga Agjencia Austriake për
Zhvillim. Ky projekt është implementuar në bashkëpunim me organizatat që punojnë kundër dhunës me
bazë gjinore në vendet e Ballkanit Perëndimor, nën drejtimin e “Qendra e Grave të Pavarura”
(“Autonomus Women’s Center”) Serbi dhe në Shqipëri po zhvillohet nga Qendra "Aleanca Gjinore për
Zhvillim" dhe Rrjeti Shqiptar i Fuqizimit të Grave. 


