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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.  
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BGj Barazia Gjinore 

DhBGj Dhunë me bazë Gjinore 

DhF Dhunë në Familje 

GTN Grupi Teknik Ndërdisiplinor 

INSTAT Instituti i Statistikave në Shqipëri 

KONVENTA CEDAW 
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Konventa e Këshillit të Evropës për Parandalimin dhe Luftimin e 
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KD Komiteti Drejtues 
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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 

 

 

Monitorimi i Qëllimit të III-të Strategjik të Strategjisë Kombëtare për Barazi Gjinore  dhe 

Planit të Veprimit 2016-2020 
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Informacioni më poshtë i referohet gjetjeve të monitorimit të zbatimit të Strategjisë gjatë vitit 

2020 (Janar – Dhjetor 2020.) 

Gjetjet kryesore 

▪ Në komisariatin e policisë në bashkinë Elbasan janë evidentuar 139 raste të dhunës në 

familje, nga të cilat  108  raste janë gra/vajza.  

▪ Nga Mekanizmi i Koordinuar i Referimit të Rasteve të Dhunës me bazë gjinore dhe dhunës 

në familje, në Bashkinë Elbasan janë identifikuar dhe mbështetur me shërbime 124 raste të 

dhunës në marrëdhëniet familjare, nga këto 29 të mbartura nga viti 2019. 

▪ Në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Elbasan janë shqyrtuar 175 raste të reja kërkesa për Urdhra 

Mbrojtje (UM) dhe Urdhra të Menjëhershëm Mbrojtje (UMM). Ndër to, kjo gjykatë pranoi 

66 raste, hodhi poshtë 64 ҫështje dhe pushoi 45 çështje. Nga 175 kërkesëpaditë për 

UM/UMM 140 ishin femra dhe 35 ishin meshkuj. 

▪ Pranë Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Elbasan janë regjistruar 132 procedime penale sipas 

nenit 130/a (1, 2, 3, 4).  

▪ Numri i aktiviteteve të realizuara apo në bashkëpunim më Bashkinë Elbasan dhe me aktorët 

lokalë publikë e jo publikë përgjatë kësaj periudhe ishte 33, me pjesëmarrjen e mbi 1000 

personave. 

▪ Bashkia Elbasan ka planifikuar në buxhetin e saj për vitin 2020 një fond prej 8.700.000 

Lekë në mbështetje të grave të dhunuara dhe me probleme social - ekonomike. Kjo tregon 

një rritje të ndjeshmërisë së bashkisë dhe anëtarëve të Këshillit Bashkiak ndaj target-grupit 

të grave me probleme dhune dhe social - ekonomike.  

▪ Bashkia Elbasan ka ofruar bonus social për vitin 2020 për 117 familje me një 

bashkëfinancim me Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, prej 14.794.394.80 Lekë, ku 

është subvencionuar nga fonde të vetë bashkisë Elbasan me vlerë 4.173.553.60 Lekë. Nga 

117, personat përfitues të bonusit social 43 janë gra.  

▪ Koordinatorja Vendore pranë bashkisë Elbasan ndan me anëtarët e MKR-së raportet dhe 

dokumentat zyrtare pas çdo mbledhje të përmuajshme të GTN-së.  

▪ Me Zyrën Rajonale të Punësimit Elbasan, ka bashkëpunim të ndërsjelltë dhe konkretisht 

janë arritur të punësohen 34 gra të rasteve me probleme dhune, të pajisura me UMM/UM. 

Sektorët ku janë punësuar janë: fasoneritë; punësim në sektorin e biznesit familjar; pastrim 

dhe kuzhinë; supermarkete si edhe kujdestare të fëmijëve apo personave të moshës së tretë 

në familje të ndryshme. 

▪ Përgjatë kësaj periudhe monitorimi janë realizuar 21 mbledhje dhe 8 kontakte online/telefon 

të GTN-së dhe 2 mbledhje të Komitetit Drejtues dhe 2 të Komisionit të sigurisë.  

▪ Rehabilitimi i dhunuesve  vazhdon të zhvillohet nga Shërbimi i Provës dhe Shoqata “Tjetër 

Vizion” e cila ofron shërbimin për këshillimin psiko-social të burrave dhe djemve të 

dhunshëm dhe gjatë vitit 2020 janë trajtuar 62 raste të burrave dhunues. 

▪ Anëtarët e Ekipit Teknik Ndërdisiplinar pranë mekanizmit të referimit Elbasan marrin pjesë 

në mënyrë të rregullt në mbledhjet e organizuara. 
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Të dhëna statistikore në lidhje me raportimin e dhunës në familje në Bashkinë Elbasan 

 

Të dhëna statistikore nga Drejtoria e Komisariatit të Policisë Elbasan 

Përgjatë vitit 2020 janë evidentuar  nga Komisariati i Policisë Elbasan 139 raste të dhunës në 

familje, me 151 persona të dëmtuar gjithsej nga të cilët 108 ishin gra dhe vajza. Ndërkohë që, për 

veprën penale dhunë në familje sipas nenit 130/a u evidentuan 57 raste nga të cilat 27 agresorë u 

arrestuan.  

Tabela 1. Dhuna në familje në Drejtorinë Vendore të Bashkisë Elbasan 

Burimi: Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit  

 

Të dhëna Statistikore nga Mekanizmi i Koordinuar i Referimit, Bashkia Elbasan 

Mekanizmi i referimit të rasteve të dhunës në familje në Bashkinë Elbasan mblidhet në mënyrë 

sistematike për adresimin e çështjeve të barazisë gjinore dhe dhunës në familje. 

Përgjatë periudhës janar – dhjetor 2020 nga Mekanizmi i koordinuar i referimit të rasteve të dhunës 

me bazë gjinore dhe dhunë në familje në Bashkinë Elbasan janë identifikuar dhe mbështetur me 

shërbime 124 raste të dhunës në marrëdhëniet familjare, ku 58 raste janë në monitorim dhe 29 raste 

janë te mbartura (kohezgjatja e UM) nga 2019 të mbështetura me shërbimeve për të parandaluar 

dhunën në familje.  

 

 

 

 

Përshkrimi  

 

Komisariati –Bashkia Elbasan   

Evidentuar 139 

Të dëmtuar gjithsej 151 

Prej tyre gra/vajza 108 

 KP.U. Mbrojtje 74 

Sh.U. Mbrojtjes 5 

V. P. Neni 130/a 57 

Vrasje raste/viktima 0 

Arrestuar për 130/a 27 

Ndaluar për 130/a 1 

Gjendje të Lirë për 130/a 32 

Në kërkim për 130/a 0 

Autorë të vetëvrarë 0 
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Tabela 2. Raste e dhunë në familje të trajtuara nga Mekanizmi i Koordinuar i Referimit Elbasan 

Indikatoret Viti 2020 

Nr .i rasteve të dhunës në familje ( total) 124 

Nr.i rasteve me UMM/UM 75 

Nr.i rasteve pa UM 11 

Nr. i rasteve të rrezimit të kërkesë-padisë 9 

Nr.i rasteve të mbartura nga viti 2019 29 

Meshkuj 11 

Femra 113 

Rome 2 

Egjiptiane 29 

Femije (te perfshire ne UM) 47 

Femije/femra 21 

 

 

Tabela 3. Raste të suksesshme të trajtuara nga Mekanizmi i Referimit, Bashkia Elbasan 

Rasti Trajtimi  

Z.G 43 vjece me origjinë nga 

Bashkia Elbasan, e martuar prej 

16 vitesh në një fshat të 

Bashkisë Peqin. Ka dy femijë të 

mitur nga kjo martesë, 15 dhe 

12 vjec. Z.ka pasur probleme të 

vazhdueshme të dhunës fizike, 

psikologjike dhe seksuale nga 

bashkëshorti gjatë gjithë 

periudhës martesore. Që javën e 

parë të martesës pse ajo kishte 

qeshur me një batutë që 

vëllezërit e tij kishin bërë me të 

para se ai të shkontë në xhami e 

kishte marrë e kishte rrahur, 

zhveshur nudo dhe lidhur… 

Pas një dhunë cnjerëzore nga b/sh e mbijetuara e dhunës ka 

bërë denoncim në polici falë edhe mbështetjes së motrës së 

saj. Referohet në shërbimet e “Forumi i Gruas Elbasan” 

(FGE) nga Specialisti i Policimit në Komunitet (SPK) në 

Komisariatin e Policisë Peqin, pas hartimit të UM-s si rast 

me probleme dhune dhe akomodohet në shellterin e 

emergjencës së FGE-së në Shkurt të 2020s. Gjatë 

akomodimit ka marrë këshillim psikologjik, konsulencë dhe 

asistencë ligjore në procesin gjyqësor të marrjes së Urdhërit 

të Mbrojtjes (UM) për një periudhë kohore 6 mujore si dhe 

është mbështetur gjatë procesit të divorcit. Gjithashtu, gjatë 

këtyre muajve rasti është mbështetur nga: 

FGE me pages qeraje për 5 muaj dhe me paketa 

ushqimore.  

Bashkia Elbasan me bonus qeraje per vitin 2021 dhe 

paketa ushqimore. 

Zyra e punës i ka mundësuar punën e parë në një 

fasoneri në Elbasan.  

Është mbështetur nga ZVA Elbasan për regjistrimin 

e fëmijëve në shkollë. 

Ka një familje që e mbështet. 

Pas divocit dhe një punësimi më të qëndrueshëm, 

përfituesja është rehabilituar dhe riintegruar normalisht në 

jeten shoqërore. 

 

A.S. 27 vjeç, viktimë e dhunës 

në familje me 2 fëmijë të mitur 

E mbijetuara e dhunës ka denoncuar dhunën në polici në 

Shkurt të 2020. Policia së bashku me koordinatoren e 
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2 dhe 4 vjec. Ka 5 vite martesë 

që në fillimet e martesës b/sh e 

ka dhunuar. Prezanton histori e 

probleme ekstreme të 

dhunës psikologjike, 

ekonomike,  verbale, seksuale, 

kërcënime, ndërprerje të 

shkollës lartë nga 

b/sh i cili kishte varësi nga 

alkooli dhe lëndët narkotike.  

dhunës, pas intervistimit kanë klasifikuar rastin si një rast 

dhune. Policia ka bëre vlerësimin e rriskut dhe me pas ka 

hartuar UMM. Rasti është referuar nga policia dhe 

koordinatoria e dhunës pranë shellterit të emergjencës të 

shoqatës „Forumi i Gruas Elbasan“ (FGE-së), ku ka marrë 

gjithë mbështetjen psikologjike, sociale dhe ligjore të 

nevojshme. Është mbështetur nga avokatia e FGE-së gjatë 

seancës së UMM  dhe UM dhe Gjykata i ka dhënë UM për 

6 muaj dhe për herë të parë gjykatësi ka vendosur që b/sh 

dhunues të paguaj detyrime ushqimore për fëmijët. Rasti 

gjatë këtyre muajve është mbështetur nga: 

▪ koordinatorja e dhunës n raste të Bashkinë Elbasan 

për përfitimin e Ndihmës Ekonomike si viktimë 

dhune; 

▪ Policia e cila e ka shoqëruar në çdo seancë 

UMM/UM në Gjykate dhe gjatë takimeve të 

fëmijëve nga i ati. 

▪ Paketa ushqimore; 

▪ Mbështetje për rifillimin e universitetit dhe arriti të 

mbylli të gjithë provimet e prapambetura; 

▪ Kryerja e procedurave të divorcit duke u mbështetur 

me avokat falas të FGE-së. 

▪ Mbështetje psiko – socale nga psikologia dhe 

punonjësja sociale e FGE-së në procesin e 

rintegrimit të FGE-së. 

▪ Pas ndjekjes se këtij plani rasti është ri-integruar me 

sukses. Nëna arrin të kujdeset për fëmijët e saj. 

Xh.C. 21 vjece, e martuar, me 

një   fëmijë 3 vjec e komunitetit 

egjiptian. Ka tre vite martesë. 

Paraqet që në lindje probleme 

shëndetësore (deformim të 

shtyllës kurrizore dhe problem 

me gjunjtë) dhe ka kryer disa 

operacione. Paraqet probleme  

të dhunës psikologjike dhe 

ekonomike nga bashkëshorti, i 

cili është person i alkoolizuar 

dhe nuk punon. 

Përfituesja ka denoncuar në polici në Gusht të 2020s, pas 

një dhunë psikologjike dhe kërcënimeve për jetën të 

ushtruar nga b/sh në ambiente publike dhe në prani të djalit 

3 vjec. Specialisti i  Policimit në Komunitet  (SPK) i ka 

plotësuar  kërkesën për Urdhër për Masat Paraprake të 

Mbrojtjes së Menjëhershme (UPMM) nga dhuna në familje. 

Referohet nga policia dhe koordinatorja vendore për 

akomodim e mbështetje në shërbimet e ofruara nga“Forumi 

i Gruas Elbasan” (FGE), ndërsa  dhunuesi ishte shpallur në 

kërkim nga policia. Është mbështetur nga avokatia e FGE-

së gjatë seancës së UMM  dhe UM dhe Gjykata i ka dhënë 

UM për 6 muaj. Koordinatorja e dhunës e Bashkisë Elbasan 

ka mbledhur  tryezën teknike me përfaqësuesit  e 

institucioneve dhe OJF-ve, për të diskutuar rreth rastit dhe 

për të marrë çdo institucion pëgjegjësitë përkatëse. Rasti 
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gjatë këtyre muajve është mbështetur nga: 

▪ Bashkia Elbasan për përfitimin e ndihmës 

ekonomike si viktimë dhune e pajisur me UM, 

bashkë me  djalin e mitur, duke lehtësuar procesin 

me bankën OPT, si dhe me pagesën e cerdhes së 

fëmijës për t‘i krijuar mundësi punësimi. 

▪ Me Zyrën e Punës për të  krijuar mundësinë  e 

punësimit, duke iu dhënë  2-3 oferta punësimi. 

▪ Është mbështetur në përgatitjen e dokumentacionit  

për të  përfituar kempin si  rast me probleme 

shëndetsore, duke e koordinuar  e bashkëpunuar me 

DRSHSSH. 

▪ I është ofruar  pagesa  e qerasë së një apartamenti 

për një periudhe kohore 6/mujore si dhe paketa 

ushqimore nga FGE. 

▪ Duke bashkëpunuar me policinë  për sigurinë e saj 

dhe të djalit në banesë me qera ka vazhduar 

këshillimi  psikologjik, social dhe ligjor për divorcin  

nga psikologia, punonjësja sociale dhe avokatia e 

FGE-se. 

 

Statistika nga Gjykatat e Rrethit Gjyqësor Elbasan1 

Përgjatë periudhës Janar – Dhjetor  2020, pranë gjykatës së rrethit Gjyqësor Elbasan janë shqyrtuar 

175 raste të reja kërkesa për Urdhra Mbrojtje (UM) dhe Urdhra të Menjëhershëm Mbrojtje (UMM). 

Ndër to, kjo gjykatë pranoi 66 raste, hodhi poshtë 64 të tilla dhe pushoi 45 çështje. Nga 175 kërkesë 

paditë për UM/UMM, 140 ishin femra dhe 35 ishin meshkuj. 

 

Gjithashtu, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan ka buxhetuar një zë të ri prej 120.000 Lekë për 

arredimin e një dhome për fëmijët e grave të dhunara, të abuzuara seksualisht dhe fëmijët që kanë 

kryer vepra penale të ndryshme, por jo vetëm. Gjykata ka kërkuar asistencën e psikologes dhe 

avokates së Forumit të Gruas Elbasan për mënyrën e arredimit (paisjet, lodrat, ngjyrat për lyerjen e 

mureve. etj). Kjo është Gjykata e parë në Shqipëri që ka ndërmarrë një nisëm të tillë. Kjo dhomë po 

përdoret për fëmijët për takimet e vlerësimit psikologjikë nga psikologë të gjykatës dhe marrjes në 

pyetje nga gjyqtarët pa qënë e nevojshme që fëmijët të shkojnë në sallën e gjyqit. 

 

Statistika nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Elbasan2 

Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Elbasan  gjatë vitit 2020 ka asistuar 132 ҫështje në lidhje me veprat 

penale “Dhunë në familje„ parshikuar nga neni 130/a  i Kodit Penal. Më të specifikuara të dhënat 

paraqiten si më poshtë. 

                                                 
1 Burimi: Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan 
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Të regjistruar për vitin 2020: 

130/a/1; 80 procedime penale, me 9 persona nën hetim, 29 të pandehur dhe 8 të arrestuar, 

130/a/2; 4 procedime penale, me 2 persona nën hetim, 

130/a/3; 10 procedime penale, 12 të pandehur dhe 4 të arrestuar, 

130/a/4; 38 procedime penale, me 6 persona nën hetim, 30 të pandehur dhe 25 të arrestuar. 

 

Drejtuar gjykatës me kërkesë për pushim: 

130/a/1; 14 procedime penale, 10 persona nën hetim, 

130/a/2;  2 procedime penale, 2 persona nën hetim, 

130/a/4, 7 procedime penale, 4 persona nën hetim, 

 

Pezulluar; 2 procedime penale parashikuar nga neni 130/a/1, 

Transferuar; në një prokurori tjetër 1 procedim penal parashikuar nga neni 130/a/1, 

 

Derguar per gjykim: 

130/a/1, 39 procedime penale me 47 të pandehur dhe 9 të arrestuar, 

130/a/3, 13 procedime penale me 20 të pandehur dhe 4 të arrestuar, 

130/a/4, 42 procedime penale me 44 të pandehur dhe 26 të arrestuar, 

 

Te gjykauara: 

130/a/1, 14 procedime penale me 15 të pandehur dhe 2 të arrestuar, 

130/a/3, 6 procedime penale me 6 të pandehur dhe 4 të arrestuar, 

130/a/4, 34 procedime penale me 35 të pandehur dhe 25 të arrestuar. 

 

Statistika nga Dega e Sherbimit të Provës Elbasan 3 

Për periudhën Janar – Dhjetor 2020 pranë Degës Territoriale të Shërbimit të Provës Elbasan i janë 

përcjellë nga Prokuroria dhe Gjykata e Rrethit Gjyqësore 31 urdhra ekzekutimi/vendime gjyqësore, 

raste të meshkujve dhe femrave të dënuar në bazë të nenit 130/a “Dhuna në familje” të Kodit Penal 

dhe të ndara përkatësisht 28 burra dhe 3 gra. 

 

Statistika nga Zyra Rajonale e Punës Elbasan4 

Për vitin 2020 pranë Zyres Rajonale e Punës Elbasan janë mbështetur 34 raste gra dhe vajza me 

probleme dhune si në keshillim karriere, rritjen e tyre profesionale dhe në nxitje të punësimit.  

 

Statistika nga Shoqata “Forumi i Gruas Elbasan„5 

Gjatë vitit 2020 Forumi i Gruas Elbasan ka mbështetur me shërbimet e tij psikologjike, sociale dhe 

ligjore 252 raste të grave të mbijetuara të dhunës në familje dhe me bazë gjinore si dhe janë 

                                                 
3 Dega e Sherbimit te Proves Elbasan 
4 Burimi Zyra Rajonale e Punes Elbasan 
5 Burimi “Forumi i Gruas Elbasan” 
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ofruar mbi 846 këshillime psiko-sociale dhe ligjore. Jane mbështetur me qera banese 6 gra dhe 

me paketa ushqimore 98 gra me probleme dhune dhe ekonomike dhe 40 pako për Krishtlindje 

fëmijëve të tyre. 

Statistika nga Shoqata “Tjetër Vizion”6 

Gjate periudhës Janar – Dhjetor 2020 Shoqata “Tjetër Vizion„ ka mbështetur me shërbime 

këshillimi dhe rehabilitimi 31 raste të burrave dhunues. Keto raste janë referuar nga Shërbimi i 

Provës, Bashkia Elbasan, Policia dhe Forumi i Gruas Elbasan.  

Rezultatet e Monitorimit   Janar – Dhjetor 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 Elbasan në bashkëpunim me institucione publike dhe jo publike pjesë e mekanizmit të 

referimit, ka organizuar fushata për ndërgjegjësimin e komunitetit rreth dhunës me bazë gjinore dhe 

përpjekjet që duhen bërë për ta parandaluar këtë fenomen. Gjithashtu, ka realizuar edhe 

ndërgjegjësim të komunitetit kundra dhunës në familje gjatë kohës së izolimit për shkak të 

pandemisë nëpërmjet rrjeteve sociale të Bashkisë Elbasan. 

 

Bashkëpunimi ndërsektorial i Bashkisë Elbasan me aktorët lokal është fokusuar edhe në drejtim të 

sensibilizimit të komunitetit mbi çështje që kanë të bëjnë me respektimin e të drejtave të 

grave/vajzave, fëmijëve, komunitetit rome/egjyptian, etj. 

 

OSHC-të bashkëkoordinuese në territorin e Bashkisë Elbasan për këtë periudhë monitorimi janë: 

▪ “Forumi i Gruas Elbasan” 

▪ “Tjetër Vizion”,  

▪ “World Vizion” 

▪ “A2B” 

▪ “Romano Sezzi” 

▪ “Qendra e Gruas për zhvillim dhe kulturor”, 

▪ “Qendra e Bashkëpunimit Ndërfetar”, etj. 

 

Këto organizata kanë bashkëpunuar me institucione vendore gjatë periudhës Janar - Nëntor 2020 në 

lidhje me këto aktivitete: 

1. Për javën e 8 Marsit Ditës Ndërkombëtare të të Drejtave të Grave për Barazinë Gjinore dhe 

kundër dhunës në familje. 

2. Fushata ndërgjegjësuese në lidhje me të drejtat dhe fuqizimin e grave e vajzave. 

3. Fushatë ndërgjegjësuese mbi të drejtat e fëmijëve. 

4. Aktivitete ndërgjegjësimi kundër abuzimit seksual tek gratë/vajzat dhe fëmijët. 

5. Aktivitete ndërgjegjësimi kundër trafikimit të qënieve njerëzore. 

6. Aktivitete për 16 ditët kundër dhunës ndaj grave. 

                                                 
6 Burimi “Tjeter Vizion” 
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7. Aktivitete ndërgjegjësimi mbi të drejtat e njeriut, etj. 

 

Bashkia Elbasan në bashkëpunim me OSHC-të që punojnë në këtë bashki dhe insttucionet e tjera 

vendore ka mundur të realizojë 33 aktivitete ndërgjegjësuese, 7 prej të cilave organizuar nga 

OSHC me bazë fetare, si forume në komunitet me burra/gra, vajza/djem, në zonat rurale dhe 

urbane, takime me nxënës të shkollave të mesme e 9-vjeçare, takime e leksione të hapura me 

studentë, sesione fuqizuese me gratë e mbijetuara nga DHF, me komunitetet e ndryshme fetare, 

marshim paqësor kundër dhunës me bazë gjinore, protesta kundër dhunës seksuale ndaj fëmijëve 

dhe grave, workshope, seminare, trajnime, etj. Target grupet kanë qenë gra/vajza, burra/djem, të 

rinj/të reja, nxënës shkolle dhe studentë, etj. Janë përfshirë në këto aktivitete mbi 1000 persona. 

 

Në kuadër të rritjes së kapaciteteve të punonjësve në Njësitë Administrative të Bashkisë Elbasan, 

për identifikimin dhe menaxhimin e rasteve të dhunës në marrëdhëniet familjare janë punësuar 16 

specialistë, punonjës socialë dhe specialistë të ndihmës ekonomike dhe janë organizuar trajnime 

dhe takime informuese me administratorët shoqërorë dhe punonjësit socialë të 12 Njësive 

Administrative të kësaj Bashkie. 

 

Bashkia Elbasan ka vazhduar bashkëpunimin e frytshëm me organizata ndërkombëtare, si PNUD, 

UN Women, USAID, OSCE, Ambasadën e SHBA, Suedisë, Kuvajtit, Zvicrës, etj. 

Bashkia Elbasan ka planifikuar në buxhetin e saj për vitin 2020 një fond prej 8.700.000 Lekë në 

mbështetje të grave të dhunuara dhe me probleme social - ekonomike. Kjo tregon një rritje të 

ndjeshmërisë së bashkisë dhe anëtarëve të Këshillit Bashkiak ndaj target-grupit të grave me 

probleme dhune dhe social-ekonomike. Më poshtë po sjellim të detajuar fondin e buxhetuar nga 

Bashkia Elbasan: 

▪ Fondi social i për vitin 2020 është 2.000.000 Lekë. 

▪ Fondi për pjesëmarrje në projekte të përbashkëta është 3.500.000 Lekë. 

▪ Fond në dispozicion për cështje të barazisë gjinore 500.000 Lekë. 

▪ Fond  nga të ardhurat e bashkisë për ndihmë ekonomike në total është 3.200.000 Lekë, nga i 

cili ndihma ekonomike për rastet e UMM/UM është 2.000.000 Lekë. 

Për periudhën Shtator 2018 – Shtator 2020, kjo bashki është bashkëfinancuese në shumën 25.000$, 

me PNUD në kuadër të Programit Rajonal për Demokraci Lokale në Ballkanin Perëndimor 

(ReLOaD) që financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Programi i Kombeve të 

Bashkuara për Zhvillim (UNDP) në gjashtë vende të Ballkanit Perëndimor, për financim të 

përbashkët të OJF-ve brenda dhe jashtë Elbasanit, ku një prej objektivave kryesore e ka dhuna në 

familje dhe dhuna me bazë gjinore. 

 

Bashkia paguan nga buxheti i saj pagën e Nepunëses Gjinore dhe Koordinatores së dhunës në 

familje, në shumën vjetore 696.000 Lekë (58.000 Leke/muaj). 

 

Me ndihmë ekonomike për shkak të UM, gratë kryefamiljare/ vajzat-nëna janë mbështetur edhe me 

bonus qeraje në 16 raste.  
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Tabela 4. Tabela e aktiviteteve kundër dhunës me bazë gjinore dhe datat e realizimit të tyre 

Nr.  Data Vendi Tema  Organizuar nga:  

1.  

 

21.02.2020 Drejtoria 

Rajonale e 

Shëndetit 

Publik 

Elbasan 

Sesion fuqizues për denoncimin e 

dhunës, ku dhe çfarë duhet të 

bëjnë nëse janë në një situatë 

dhune me grate përfituese  të 

shërbimeve të FGE-së, me 

pjesëmarrës nga policia dhe 

koordinatorja e dhunës në 

Bashkinë Elbasan. 

Forumi Gruas 

Elbasan në 

bashkëpunim me 

Koordinatoren e 

dhunës në Bashkinë 

Elbasan dhe SPZ e 

Komisariatit të 

Policisë Elbasan. 

2 27.02.2020 Këshilli 

Qarkut 

Elbasan 

Forumi i Gruas Elbasan organizoi 

Rrjetin Rajonal me të gjithë 

aktorët lokalë nga i gjithë Qarku 

Elbasan.  

Të gjithë së bashku diskutuan, 

reflektuan mbi shkaqet dhe masat 

që duhet të marrin për të 

parandaluar humbje të tjera të 

jetës së grave. Cdo institucion 

mori angazhimin dhe 

përgjegjësinë në funksionimin më 

të mirë të Mekanizmit të 

Referimit dhe për të intensifikuar 

punën parandaluese dhe edukuese 

me burrat dhe djemtë. 

 

Forumi i Gruas 

Elbasan me të gjithë 

aktorët e 

mekanizmit të 

referimit me 7 

bashkitë e Qarkut 

Elbasan. 

3 03.03.2020 Shkolla Mahir 

Domi 

Takim ndërgjegjësimi me të rinjtë 

e shkollës së mesme “Mahir 

Domi” mbi dhunën në familje, 

dhunën me bazë gjinore, 

ngacmimet seksuale dhe mënyrën 

si të rinjtë të përfshihen në luftën 

kundër fenomenit të dhunës. 

Forumi i Gruas 

Elbasan në 

bashkëpunim me 

Shkollën e 

mesme“Mahir 

Domi” 

4 04.03.2020 Shkolla 

”Vasil 

Kamami” 

Takim ndërgjegjësimi me të rinjtë 

e shkollës së mesme “Mahir 

Domi” mbi dhunën në familje, 

dhunën me bazë gjinore, 

ngacmimet seksuale dhe mënyrën 

si të rinjtë të përfshihen në luftën 

kundër fenomenit të dhunës. 

Forumi i Gruas 

Elbasan në 

bashkëpunim me 

Shkollën e mesme 

“Vasil Kamami” 

5 04.03.2020  Konferenca me teme: “Roli i Qendra e Gruas për 
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Hotel 

“Skampa” 

Elbasan 

Grave Paqendërtuese në Zbatimin 

e Rezolutës 1325” 

 

Zhvillim dhe 

Kulturë në Shqipëri 

në bashkëpunim me 

Bashkinë dhe 

Këshillin e Qarkut 

Elbasan 

6 05.03.2020 City Fish, 

Labinot 

Fushë, 

Elbasan 

Takim ndërmjetësimi më gratë e 

fasonerisë Rozafa, ku u pa një 

film së bashku dhe ku u diskutua 

për situatën e grave dhe dhunën 

me bazë gjinore. 

UN WOMEN, 

Bashkia Elbasan 

dhe Forumi i Gruas 

Elbasan. 

7 06.03.2020 Stadiumi 

‘Arena”  

Sheshi 

Gensher, 

Elbasan 

- Sensibilizim i qytetareve për të 

drejtat e grave duke levizur me 

makine dhe duke bërë thirrje me 

megafon për t’i thënë STOP 

dhunës ndaj grave/vajzave. 

- Manifestim paqësor në Sheshin 

Gensher me praninë e qytetareve, 

studentëve, institucioneve dhe 

mediave, ku u lexua një 

Deklaratë për Shtyp dhe u bë 

thirrje për t’i thënë stop dhunës 

në familje dhe me bazë gjinore 

nga burra aktivistë të të drejtave 

të grave;  

Shpërndarje e luleve të 

Mimozave dhe fletë volanteve 

për të drejtat e grave në qendër të 

qytetit;  

Homazh Jetës! Ndezja e qirinjve 

për gratë që kanë humbur jeten 

nga dhuna në familje dhe me 

bazë gjinore. 

Forumi i  Gruas 

Elbasan në 

bashkëpunim me 

Institucionet lokale 

pjesë e MKR. 

 

8 10.05.2020 Elbasan Mbështetje me paketa ushqimore 

gjatë periudhës së izolimit për 

shkakë të pandemisë covid – 19. 

Forumi i Gruas Elbasan (FGE)  

ka shpërndarë 55 paketa 

ushqimore për të mbijetuarat e 

dhunës në familje dhe fëmijëve 

në Bashkinë Elbasan.  

 

Forumi i Gruas 

Elbasan në 

bashkëpunim me 

Qendrën e Gruas 

për Zhvillim dhe 

Kulturë, World 

Vizion, aktivistë e 

vullnetarë të të 

drejtave të grave, 



 

15 

 

etj. 

 

9 29.05.2020 ZOOM Takimin e Rrjetit Rajonal me 

aktorët lokalë, online nëpërmjet 

platformës Zoom. Gjatë këtij 

takimi FGE ndau me 

pjesëmarrësit:  

Informacion mbi shërbimet e 

ofruara dhe problematikat e 

hasuara për shkak të pandemisë 

së COVID-19 në mbështetje të 

grave e vajzave me probleme 

dhune në familje në Qarkun 

Elbasan. 

 

Forumi i Gruas 

Elbasan dhe aktorët 

lokalë të MKR në 7 

Bashkitë e Qarkut 

Elbasan. 

10 13.05.2020 ZOOM Takim për të adresuar 

shqetësimin në rritje të numrit të 

lartë të rasteve të dhunës me bazë 

gjinore gjatë kufizimeve të 

COVID-19, Ambasadorja e 

Shteteve të Bashkuara Yuri Kim 

dhe Ambasadorja e Suedisë Elsa 

Håstad organizuan një forum me 

13 organizata që punojnë me këtë 

çështje. 

 

Global Albanians 

Foundation 

 

11 15.05.2020   ZOOM Trajnim per protokollin e 

emergjencës që siguron 

funksionimin e panderprerë të 

strehëzave gjatë emergjencës 

#COVID19 dhe trafikimit, për t'i 

dhënë fund dhunës ndaj grave ne 

Shqiperi.  

 

UN Women 

Albania në 

bashkëpunim me 

Ambasadën 

Suedeze në Tiranë 

 

12 20.05.2020   ZOOM Perfaqësues të FGE-së ndoqën 

webinar-in mbi Konventën e 

Stambollit me temë: "Dhuna ndaj 

grave dhe vajzave para, gjatë dhe 

pas COVID-19: dritehijet e 

pandemisë që duhen adresuar". 

Sektori Kundër 

Dhunes ndaj Grave 

në Këshillin e 

Europës ne 

bashkëpunim me 

Rrjetet Akademike 

të Këshillit të 

Europës (CEAN). 

13 28.05.2020 ZOOM Përfaqësues të FGE-së ndoqën   UN Women 

https://www.facebook.com/GlobalAlbaniansFoundation/?__cft__%5b0%5d=AZULO-kG4FS0__fP8GV6zK14bYpfl1g9KPm_NYchQQ1JTom40xjSrw9u9jpckTmzqyP02i4M99Fz2nxaBZbcicYcqKg05J5BY0kN_3uDGbIxs4OU5AwsKj6S9QFS4_h2ILfB9hkjgj3dKqBsjRKeayW57CO4OLslWbdA6L4Vtqr2p34qgNmo-vuH-Z2ZoLNv2lF2I0GRhp03DIHQvO4Gvt9tXQEuxPg9kdkfD69V9ZSyQn_UstSoCTsnIVuYo90IXq8&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/GlobalAlbaniansFoundation/?__cft__%5b0%5d=AZULO-kG4FS0__fP8GV6zK14bYpfl1g9KPm_NYchQQ1JTom40xjSrw9u9jpckTmzqyP02i4M99Fz2nxaBZbcicYcqKg05J5BY0kN_3uDGbIxs4OU5AwsKj6S9QFS4_h2ILfB9hkjgj3dKqBsjRKeayW57CO4OLslWbdA6L4Vtqr2p34qgNmo-vuH-Z2ZoLNv2lF2I0GRhp03DIHQvO4Gvt9tXQEuxPg9kdkfD69V9ZSyQn_UstSoCTsnIVuYo90IXq8&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/GlobalAlbaniansFoundation/?__cft__%5b0%5d=AZULO-kG4FS0__fP8GV6zK14bYpfl1g9KPm_NYchQQ1JTom40xjSrw9u9jpckTmzqyP02i4M99Fz2nxaBZbcicYcqKg05J5BY0kN_3uDGbIxs4OU5AwsKj6S9QFS4_h2ILfB9hkjgj3dKqBsjRKeayW57CO4OLslWbdA6L4Vtqr2p34qgNmo-vuH-Z2ZoLNv2lF2I0GRhp03DIHQvO4Gvt9tXQEuxPg9kdkfD69V9ZSyQn_UstSoCTsnIVuYo90IXq8&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/GlobalAlbaniansFoundation/?__cft__%5b0%5d=AZULO-kG4FS0__fP8GV6zK14bYpfl1g9KPm_NYchQQ1JTom40xjSrw9u9jpckTmzqyP02i4M99Fz2nxaBZbcicYcqKg05J5BY0kN_3uDGbIxs4OU5AwsKj6S9QFS4_h2ILfB9hkjgj3dKqBsjRKeayW57CO4OLslWbdA6L4Vtqr2p34qgNmo-vuH-Z2ZoLNv2lF2I0GRhp03DIHQvO4Gvt9tXQEuxPg9kdkfD69V9ZSyQn_UstSoCTsnIVuYo90IXq8&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXi7bTeuI5HdWXqbLkQP035Y7reTKUJLr6UKsFVGEckvFHjlgtyJqdQQoWfI-Ox68Zoq5SmA9YxhbmyVtQfWR_eo1knKm4kJZXYMJoHcvHaukpT_NIUwRER0eDaxe_jDVMy_v_OQ-MU8RTXPT2q1JS1i2deGFK71n9MhXov49TPQvZmUGOq5-4YieetT1bQQzc&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/unwomenalbania/?__cft__%5b0%5d=AZXi7bTeuI5HdWXqbLkQP035Y7reTKUJLr6UKsFVGEckvFHjlgtyJqdQQoWfI-Ox68Zoq5SmA9YxhbmyVtQfWR_eo1knKm4kJZXYMJoHcvHaukpT_NIUwRER0eDaxe_jDVMy_v_OQ-MU8RTXPT2q1JS1i2deGFK71n9MhXov49TPQvZmUGOq5-4YieetT1bQQzc&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/unwomenalbania/?__cft__%5b0%5d=AZXi7bTeuI5HdWXqbLkQP035Y7reTKUJLr6UKsFVGEckvFHjlgtyJqdQQoWfI-Ox68Zoq5SmA9YxhbmyVtQfWR_eo1knKm4kJZXYMJoHcvHaukpT_NIUwRER0eDaxe_jDVMy_v_OQ-MU8RTXPT2q1JS1i2deGFK71n9MhXov49TPQvZmUGOq5-4YieetT1bQQzc&__tn__=-UC%2CP-y-R
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webinar-in e organizuar nga UN 

Women për prezantimin e 

Raportit të Vlerësimit mbi 

“Impaktin e Pandemisë Covid-19 

mbi Shërbimet e Specializuara 

për Viktimat dhe të Mbijetuarit e 

Dhunës në Ballkanin Perëndimor 

dhe Turqi”.  

Linku ku mund të lexoni raportin 

e 

plote:https://www.unwomen.org/-

/media 

 

14 29.05.2020 ZOOM Takimin e Rrjetit Rajonal me 

aktorët lokalë online nëpërmjet 

platformës Zoom. Gjatë këtij 

takimi FGE ndau me 

pjesëmarrësit:  

Informacion mbi shërbimet e 

ofruara dhe problematikat e 

hasuara për shkak të pandemisë 

së COVID-19 në mbështetje të 

grave e vajzave me probleme 

dhune në familje në Qarkun 

Elbasan. 

 

Forumi i Gruas 

Elbasan 

15 04.06.2020 ZOOM Forumi i Gruas Elbasan ishte 

pjesë e diskutimit virtual të 

organizuar nga Komisioneri për 

Mbrojtjen nga Diskriminimi në 

bashkëpunim me Avokatin e 

Popullit referuar rastit të vajzës 

së mitur 15 – vjeçare, të bërë 

tashmë mediatike.  

Në takim u diskutuan 

papërshtatshmëria e portretizimit 

në media të rastit, nevoja për 

ndjekje të mëtejshme nga 

institucionet dhe rëndesia e punës 

ndërgjegjësuese në shkolla me të 

rinj, mësues dhe prindër në lidhje 

me normat gjinore. 

Komisioneri për 

mbrojtjen nga 

Diskriminimi 

https://www.unwomen.org/-/media
https://www.unwomen.org/-/media
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16 06.06.2020 Elbasan 

Sheshi 

“Gensher” 

Pjesëmarrje në protestën Stop 

Dhunës  Seksuale ndaj Femijëve 

Grave 

 

Grupim qytetar, gra 

e vajza. 

17 30.07.2020 Në ”Real 

Skampini” 

Elbasan 

Forumi i Gruas Elbasan organizoi 

aktivitetin publik per promovimin 

e 5 Grave Lider në Bashkinë 

Elbasan të përzgjedhura nga 

shkolla si modele shembull për 

t’u ndjekur në rrugën drejt 

suksesit dhe ndanë me ne 

mesazhe frymëzuese për të 

rinjtë..  

 

Vajza/djem, 

mësues, 

përfaqësues të 

institucioneve. 

18 17.09.2020 Nëpërmjet 

platformës 

Zoom 

Forumi i Gruas Elbasan (FGE) 

organizoi takimin e Rrjetit 

Rajonal me aktorë lokalë publike 

dhe jopublikë nga Qarku Elbasan, 

ku u diskutuan, menaxhimi i 

rasteve të dhunës gjatë periudhës 

COVID-19, arritjet, sfidat dhe 

mundësitë për të ndihmuar më tej 

rastet më të vështira të vajzave/ 

grave të mbijetuara nga dhuna. 

shërbeu gjithashtu për të forcuar 

bashkëpunimin në të ardhmen 

midis të gjithë aktorëve. 

Aktorë lokalë 

publike dhe 

jopublikë nga 

Qarku Elbasan 

19 23.10.2020 Në ambientet 

e Komisariatit 

të Policisë 

Elbasan 

Sesion trajnues për ngritje 

kapaciteti me Specialistët e 

Policisë së Zonës (SPZ) nga 

Bashkia Elbasan ku u diskutua 

mbi ndryshimet e reja në ligjin e 

dhunës, detyrimet që rrjedhin nga 

ky ligj për secilin prej aktorëve 

dhe sesi mund të përmirësohet 

menaxhimi i rasteve të të 

mbijetuarve të dhunës.  

Specialistët e 

Policisë së Zonës 

(SPZ) 

20 02.11.2020 Rozafa – 

Labinot-

Fushe 

Qendra e gruas per zhvillimi dhe 

kulturë në kuadër të 20 vjetorit të 

rezolutës 1325 organizoi tryezën 

e hapur të diskutimit me temë; 

 

Përfaqësues  nga 

Qeveria 

Parlamenti, 

https://www.facebook.com/hashtag/stopdhunesseksualendajfemijevegrave?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXeBpTlUprk403w6vo1bgnEnhYsOubnl4aidgw6r7Um3SlOal-veUcAmbHeyPnhVzC4aP_cE5vy6jo4bmT-sWcSVF9biskrpnSwOFLQcTbWoCC5G9ETtoAr2UKLmYhfHTqz5g4w9ZrWnxJ3Fk9k1F6i&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/stopdhunesseksualendajfemijevegrave?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXeBpTlUprk403w6vo1bgnEnhYsOubnl4aidgw6r7Um3SlOal-veUcAmbHeyPnhVzC4aP_cE5vy6jo4bmT-sWcSVF9biskrpnSwOFLQcTbWoCC5G9ETtoAr2UKLmYhfHTqz5g4w9ZrWnxJ3Fk9k1F6i&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/stopdhunesseksualendajfemijevegrave?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXeBpTlUprk403w6vo1bgnEnhYsOubnl4aidgw6r7Um3SlOal-veUcAmbHeyPnhVzC4aP_cE5vy6jo4bmT-sWcSVF9biskrpnSwOFLQcTbWoCC5G9ETtoAr2UKLmYhfHTqz5g4w9ZrWnxJ3Fk9k1F6i&__tn__=*NK-R
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Rrugëtimi i rezolutës 1325; 

hartimi planit të veprimit 

,implementimi i saj dhe 

problematikat e konstatuara 

 

prefektura, Bashkite 

dhe OJF. 

21  

25.11.2020 

  

Hapje e 16  Diteve të Aktivizimit 

kundër dhunës ku mori pjesë 

Ambassador Elsa Håstad in 

Albania, u organizua nje takim 

mes burrash, mes të cilëve edhe 

drejtues të institucioneve publike 

si Prefektura, Prokuroria, Policia, 

Bashkia,  që flasin për normat 

gjinore, maskulinitetin e 

dëmshëm dhe shoqerite 

patriarkale. 

#BurratdheDjemteFlasin 

#GlobalGuyTalk AËEN-

Albanian Ëomen Empoëerment 

Netëork 

#Sida 

Në“Real Skampini” 

Elbasan 

22 26.11.2020 Nëpërmjet 

platformës 

Zoom 

Forumi i Gruas Elbasan zhvilloi 

takimin e Rrjetit Rajonal me ne te 

cilin diskutua menaxhimi i 

rasteve të dhunës gjatë pandemise 

COVID-19, arritjet, sfidat dhe 

mundësitë për të ndihmuar më tej 

rastet më të vështira të vajzave/ 

grave të mbijetuara nga dhuna. 

Ky takim shërbeu gjithashtu për 

të forcuar bashkëpunimin në të 

ardhmen midis të gjithë aktorëve. 

Aktorë lokalë 

publike dhe 

jopublikë nga 

Qarku Elbasan, 

23 07.12.2020 Bashkia 

Librazhd 

Takim me  komunitetin Ungjillor 

ne Librazhd në një forum publik 

me një numër mbi mbrojtjen e të 

drejtave të grave, stereotipet 

gjinore, rëndësinë e 

marrëdhenieve të shëndetshme 

dhe ndikimet e dhunës në familje 

e në shoqëri. 

Grupim qytetar gra/ 

vajza, burra/djem 

24 07.12.2020 Në Kishën Takim me komunitetin ku folëm Grupim qytetar gra/ 

https://www.facebook.com/EHstad/?__cft__%5b0%5d=AZVP1qsczP7cMlenuC4meyX2pgGvr-dpOxj_0lgFOzMmhIBfV0wRkIMFDDlu4z3nC0aFjfY6G5RziLhXL0fpmpDmfKQuGh2JB5sPffx_THkeMNUncIVgBrbzxUsX_SDoJXHLshzmqrJX6xqR1EVvm_Mm_aYxm84iY8oUq_XrNt3GOneTpw2gKTtEu410zLXNrztrs7Pb-YVRunS1963H_PzJ11CDuxw10h6Vw-fsmBObVybN2_5SfnY8MFIU5V9lq6msxh3mm522CXjnc0K_xWjY&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/EHstad/?__cft__%5b0%5d=AZVP1qsczP7cMlenuC4meyX2pgGvr-dpOxj_0lgFOzMmhIBfV0wRkIMFDDlu4z3nC0aFjfY6G5RziLhXL0fpmpDmfKQuGh2JB5sPffx_THkeMNUncIVgBrbzxUsX_SDoJXHLshzmqrJX6xqR1EVvm_Mm_aYxm84iY8oUq_XrNt3GOneTpw2gKTtEu410zLXNrztrs7Pb-YVRunS1963H_PzJ11CDuxw10h6Vw-fsmBObVybN2_5SfnY8MFIU5V9lq6msxh3mm522CXjnc0K_xWjY&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/burratdhedjemteflasin?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVP1qsczP7cMlenuC4meyX2pgGvr-dpOxj_0lgFOzMmhIBfV0wRkIMFDDlu4z3nC0aFjfY6G5RziLhXL0fpmpDmfKQuGh2JB5sPffx_THkeMNUncIVgBrbzxUsX_SDoJXHLshzmqrJX6xqR1EVvm_Mm_aYxm84iY8oUq_XrNt3GOneTpw2gKTtEu410zLXNrztrs7Pb-YVRunS1963H_PzJ11CDuxw10h6Vw-fsmBObVybN2_5SfnY8MFIU5V9lq6msxh3mm522CXjnc0K_xWjY&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/globalguytalk?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVP1qsczP7cMlenuC4meyX2pgGvr-dpOxj_0lgFOzMmhIBfV0wRkIMFDDlu4z3nC0aFjfY6G5RziLhXL0fpmpDmfKQuGh2JB5sPffx_THkeMNUncIVgBrbzxUsX_SDoJXHLshzmqrJX6xqR1EVvm_Mm_aYxm84iY8oUq_XrNt3GOneTpw2gKTtEu410zLXNrztrs7Pb-YVRunS1963H_PzJ11CDuxw10h6Vw-fsmBObVybN2_5SfnY8MFIU5V9lq6msxh3mm522CXjnc0K_xWjY&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sida?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVP1qsczP7cMlenuC4meyX2pgGvr-dpOxj_0lgFOzMmhIBfV0wRkIMFDDlu4z3nC0aFjfY6G5RziLhXL0fpmpDmfKQuGh2JB5sPffx_THkeMNUncIVgBrbzxUsX_SDoJXHLshzmqrJX6xqR1EVvm_Mm_aYxm84iY8oUq_XrNt3GOneTpw2gKTtEu410zLXNrztrs7Pb-YVRunS1963H_PzJ11CDuxw10h6Vw-fsmBObVybN2_5SfnY8MFIU5V9lq6msxh3mm522CXjnc0K_xWjY&__tn__=*NK-R
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Orthodokse 

Bashkia 

Prrenjasit 

mbi rëndesinë e marrëdhenieve të 

shëndetshme dhe ndikimet e 

dhunës në familje e në shoqëri.  

Ndamë me pjesëmarrësit 

shërbimet që ofron FGE për gratë 

dhe vajzat në të gjithë qarkun dhe 

rëndësinë që ka informacioni për 

t’i shpëtuar një situate të 

dhunshme. 

 

vajza, burra/djem 

25 07.12.2020 Ambientet e 

A2B 

Fondacioni A2B Albania i është 

bashkuar fushatës sensibilizuese 

në kuadër të Ditëve të 

Aktivizimit Kundër Dhunës! 

Grupet e debatit & 

ndërgjegjësimit midis prindërve 

dhe fëmijëve ka qënë një nga 

risitë me impakt pozitiv. 

Fëmijët e Projekteve të A2B kanë 

pregatitur dhe vazhdojnë të 

paraqesin spote sensibilizuese 

kundër Dhunës ndaj nënave & 

gruas! 

Ata i bëjnë thirrje edhe 

baballarëve që të mos dhunojnë 

por të duan nënat e tyre!! 

 

Gra/burra dhe 

fëmijët e tyre. 

26 10.12.2020 Elbasan 

Sheshi 

“Gensher.  

Në Ditën Ndërkombëtare të të 

Drejtave të Njeriut, shoqata 

"Gruaja tek Gruaja" Shkodër në 

bashkëpunim me Bashkinë 

Elbasan hapen ekspozitën: 

"Burrat dinë me dashtë". 

Përfaqësues nga 

Bashkia, OJF-të e 

qytetarë. 

Burimi: Website-t e institucioneve dhe organizatave lokale 

 

 

Tabela 4. Tabela e aktiviteteve në bashkëpunim me organizatat me bazë fetare  

Nr.  Data Vendi Tema  Organizuar nga:  

1 23.10.2020 Në ambientet e 

shkollës “Elena 

Gjika: 

Takim me 

komunitetin Katolik 

në Elbasan për të 

folur mbi barazinë 

Grupim qytetar gra e vajza 

burra/djem si dhe klerikë. 

https://www.facebook.com/hashtag/a2b?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXbb1SSWpC0zGzSuDjeDSpNoQCNVATRiaYD-cnCOPg9VK0FiEH8WZ8IZBGpj0UBfJLZdhcPJojIHNQxXubDfCWy2dBVE6Ht8MLOO8UV2mAmgKc5sGHkz70Qo70jA7TmLBcV_UQ0Cdco1UuT4GEoEpELAYFiOIhuD9lTu12y3bN9Ng&__tn__=*NK-R
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gjinore dhe rendësinë 

e marrëdhenieve të 

shëndetshme.  

2 25.10.2020 Në ambientet e 

jashtme të Kishes 

‘Shën Nikolla” 

Elbasan 

Bashkëbisedim me 

komunitetin 

Orthodoks në 

Elbasan mbi 

rëndësinë e 

marrëdhënieve të 

shëndetshme, 

ndikimet e dhunës në 

familje dhe shembujt 

pozitive në shoqëri.  

Hirësia e tij, z. Andon Merdani 

ndau me pjesëmarrësit 

mendime e këshilla me vlerë. 

3 30.10.2020 Ambientet e 

Xhamisë 

Forum publik 

komunitetin 

Musliman në Gramsh 

mbi mbrojtjen e të 

drejtave të grave, 

stereotipet gjinore, 

rëndësinë e 

marrëdhënieve të 

shëndetshme dhe 

ndikimet e dhunës në 

familje e në shoqëri. 

Grupim qytetar gra/ vajza, 

burra/djem 

4 30.10.2020 Ambientet e 

Xhamisë 

Forum publik 

komunitetin 

Musliman mbi 

rendësinë e 

marrëdhënieve të 

shëndetshme, 

ndikimet e dhunës në 

familje dhe shembujt 

pozitivë në shoqëri.  

Pjesëmarrësit ndanë me ne 

mendimet e tyre mbi rëndësinë 

e edukimit në familje dhe 

shkolla dhe folën për shembujt 

që jepen në media.  

5 23.10.2020 Në ambientet e 

shkolles “Elena 

Gjika 

Takim me 

komunitetin Katolik 

në Elbasan për të 

folur mbi barazinë 

gjinore dhe rëndësinë 

e marrëdhënieve të 

shëndetëshme.  

Grupim qytetar gra e 

vajza.burra/djem si dhe klerikë. 

6 25.10.2020 Në ambientet 

jashtë Kishës 

Bashkëbisedim me 

komunitetin 

Hiresia e tij, z. Andon Merdani  

ndau me pjesëmarrësit 
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‘Shën Nikolla” 

Elbasan 

Orthodoks në 

Elbasan mbi 

rëndesine e 

marrëdhënieve të 

shëndetshme, 

ndikimet e dhunës në 

familje dhe shembujt 

pozitivë në shoqeri.  

mendime e keshilla me vlere. 

7 09.12.2020 Ambientet e 

Kishës Ungjillore 

Forumin me 

komunitetin 

Ungjillor mbi 

rendësine e 

marrëdhënieve të 

shëndetshme, 

ndikimet e dhunës në 

familje dhe shembujt 

pozitivë në shoqëri. 

Grupim qytetar gra/ vajza, 

burra/djem 

Burimi: Monitorim dhe Website-t e institucioneve dhe organizatave lokale 

 

Pas kalimit të javës së parë të muajit Mars ndryshoi situata edhe në vendin tonë nga virusi COVID 

19, ku shumë shpejt në vazhdim u morën masa shtrënguese duke synuar sigurinë e qytetarëve dhe 

ku u mbyllën të gjitha institucionet dhe shërbimet publike dhe private. Kjo situatë bëri që çdo 

insitucion të marrë masa për sigurinë e përfitueseve dhe vetë stafit. Shumë institucione publike dhe 

private ka funksionuar duke mbajtur komunikime të përditshme online por në raste të nevojshme 

edhe takime me stafin për të përmbushur nevojat e përfituesve. 

Në vazhdimësi në rrjetet sociale janë shpërndarë shpesh informacione sociale, ligjore, ku bëhëj 

thirrje  që viktimat e dhunës të mos hezitojnë të kontaktojnë në numrat e afishuar e të publikuar.7  

 

Bashkia Elbasan ka qenë pjesëmarrëse dhe bashkëpunuese në 33 aktivitetet e realizuara në 

bashkëpunim me OSHC-të dhe institucionet e tjera vendore pjesë e mekanizmit të referimit kundër 

dhunës në familje dhe dhunës me bazë gjinore. Megjithatë për shkak të pandemisë covid-19 kemi 

nje ulje të numrit të aktiviteteve krahasuar me vitet e mëparshme dhe një ulje të numrit të 

pjesëmarrësve në aktivitetet e ndikuar nga kufizimet dhe nevoja e distancimit social.   

 

                                                 
7https://www.facebook.com/forumigruaselbasan/photos/a.1807946449467802/2482410408688066/

?type=3&theater 

https://www.facebook.com/forumigruaselbasan/photos/a.1807946449467802/2484124895183284/?

type=3&theater 

https://www.facebook.com/forumigruaselbasan/photos/a.1804823889780058/2484601511802289/?

type=3&theater 

 

https://www.facebook.com/forumigruaselbasan/photos/a.1807946449467802/2482410408688066/?type=3&theater
https://www.facebook.com/forumigruaselbasan/photos/a.1807946449467802/2482410408688066/?type=3&theater
https://www.facebook.com/forumigruaselbasan/photos/a.1807946449467802/2484124895183284/?type=3&theater
https://www.facebook.com/forumigruaselbasan/photos/a.1807946449467802/2484124895183284/?type=3&theater
https://www.facebook.com/forumigruaselbasan/photos/a.1804823889780058/2484601511802289/?type=3&theater
https://www.facebook.com/forumigruaselbasan/photos/a.1804823889780058/2484601511802289/?type=3&theater
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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. 

 

Bashkia Elbasan luan një rol shumë të rëndësishëm në Mekanizimin e Referimit pranë kësaj 

Bashkie. Kur një viktimë e dhunës në familje (dhe kushdo që mund të raportojë dhunën në familje) 

i drejtohet Bashkisë Elbasan, atëherë në bashkëpunim me Policinë nis procesi i vlerësimit të rastit të 

refruar i cili përfshin: 

• Një intervistë me viktimën, 

• me abuzuesin, si dhe me anëtarë të tjerë të familjes,  

• vlerësim të nivelit të rrezikut,  

• dokumentim të kujdesshëm të fakteve/provave,  

• shoqërimin në institucionet e shëndetit parësor (nëse është e nevojshme), 

• si dhe transportimin e viktimës së dhunës në një vend të sigurt.  

 

Koordinatorja dhe punonjësi i policisë, si përfaqësuesit e ekipit ndërinstitucional përcaktojnë se 

cilët anëtarë të tjerë dhe cilat burime nevojiten për ndërhyrjen e parë dhe/ose të menjëhershme në 

vijim. Pas dhënies së ndihmës së parë viktimës së dhunës, koordinatorja e dhunës shtron rastin për 

shqyrtim në mbledhjen e ekipit teknik ndërdisiplinor. 

Duhet theksuar se për rastet që nuk kërkojnë ndërhyrje emergjente kërkohet respektimi i vullnetit të 

viktimës së rritur lidhur me referimin e rastit. Këto janë rastet kur dhuna në familje ka mundësi që 

të trajtohet edhe pa një UM/UMM. Në punën e përditshme nuk mungojnë raste që mund/duhet të 

vlerësohen si të tilla kur bëhet fjalë për episode krejt rastësore dhe të shkëputura ku ‘agresiviteti’ i 

dhunuesit dhe lëndimi i viktimës mund të jenë pjesë e trajtimit psiko-social. Padyshim që për këtë 

kërkohet shumë seriozitet dhe kujdes me qëllim mbrojtjen e veçantë të familjes dhe të anëtarëve të 

saj. Në mbledhjet e mbajtura për shqyrtimin e rastit, anëtarët e ekipit Teknik ndërdisiplinor hartojnë 

një plan të përbashkët ndërhyrjeje për zgjidhjen afatgjatë të rastit të trajtuar. 

Menaxhimi i rasteve të Dhunës në Marrëdhëniet Familjare në Bashkinë Elbasan kalon nëpër këto 

etapa: 

1. Identifikimi 

2. Referimi 

3. Vlerësimi i plotë i rastit 

4. Mbledhja e ekipit teknik ndërdisiplinor 

5. Hartimi i planit individual 

6. Monitorimi 

7. Mbyllja e rastit 
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Për vitin 2020, numri i rasteve të dhunës në familje të menaxhuara nga MKR është 124, 11 janë 

burra dhe djem dhe 113 janë gra dhe vajza të dhunuara. 

Nga 124 raste të mbështetura nga MKR, 11 janë burra dhe djem dhe 113 janë gra dhe vajza të 

dhunuara. 2 nga përfitueset janë nga komuniteti rom dhe 29 prej tyre janë nga komuniteti egjyptian. 

Numri i fëmijëve të përfshirë në urdhrat e mbrojtjes është 47. Numri I rasteve të pajisura me urdhra 

mbrojtje është 75. 

 

Bazuar në vlerësimin e nevojave të rasteve janë ofruar shërbime si më poshtë: 

 

 mbështetje psiko sociale dhe emocionale - 124 raste total 

 konsulencë dhe mbështetje ligjore - 86 raste  

 strehim emergjent - 8 gra dhe 11 fëmijë  

 transport në një vend të sigurtë 12 raste 

 mbështetje ekonomike si rast në nevojë - 28 raste  

 mbështetje ekonomike për shkak të UM - 75 raste  

 paketë ushqimore/higjeno sanitare  – 110 pako  

 bonus per  qera banese  (sipas specifikave të rastit) - 19 raste 

 kujdes shëndetësor, blerje e ilaçeve për nënat dhe fëmijet –  98 raste 

 referim për ndjekjen e një kursi profesional – 69  raste 

 punësim i rastit duke koordinuar me Zyrën Rajonale të Punësimit Elbasan - 22 raste  

 regjistrimi i fëmijëve përkatësisht në shkollë dhe çerdhe 

 ofrimi i çerdhes dhe kopshtit falas nga Bashkia Elbasan për rastet e dhunës në familje - 8 

fëmijë. 

 Monitorim përmes metodave të komunikimit ( telefonit, vizitës në familje,takim) për 

zbatimin e masave mbrojtëse të përcaktuara në vendimin e Gjykatës së Rrethit Gjygjësor për 

lëshimin e urdherit të mbrojtjes (86 raste me UMM/UM’) duke zbatuar protokollin e 

sigurise Covid-19 

Koordinatorja Vendore pranë Bashkisë Elbasan ndan me anëtarët e MKR-së raportet dhe 

dokumentat zyrtare pas çdo mbledhje të përmbuajshme të GTN-së.  

Ndërkohë që sistemi online REVALB, vijoi të shfaqte problematika edhe përgjatë kësaj periudhe, 

megjithëse pas ndryshimit të ligjit të dhunës në familje, ky sistem është përmirësuar dhe funksionon 

më mirë.  

Përgjatë muajve Janar – Dhjetor 2020 numri i rasteve të trajtuara me sukses nga Mekanizmi i 

Referimit pranë Bashkisë Elbasan kapi shifrën e 124 rasteve të viktimave të dhunës në familje. 

Shifër kjo që vjen në rritje vit pas viti.  

Përgjatë periudhës Janar – Dhjetor 2020 nga mekanizmi i koordinuar i referimit të rasteve të dhunës 

me bazë gjinore dhe dhunës në familje, në Bashkinë Elbasan janë identifikuar dhe mbështetur me 

shërbime 116 raste të dhunës në marrëdhëniet familjare, ku 58 raste janë në monitorim dhe 29 raste 

janë të mbartura (kohëzgjatja e UM) nga 2019 të mbështetura me shërbime për të parandaluar 

dhunën në familje. 
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Bashkia Elbasan ka ofruar bonus social për vitin 2020 për 117 persona me një bashkëfinancim me 

Minisrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë prej 14.794.394.80 Lekë, ku është subvencionuar nga 

fonde të vetë bashkisë Elbasan me vlerë 4.173.553.60 Lekë. Nga 117 personat përfitues të bonusit 

social 43 janë gra. Nga këto 43 gra përfituese të bonusit sociale 16 gra janë viktima të dhunës në 

familje që kanë përfituar edha nga shërbimet psiko-sociale dhe ligjore të Bashkisë dhe OJF-ve.  

 

Bashkia Elbasan që nga viti 2010 ka të emëruar një Nëpunëse të Barazisë Gjinore që luan edhe rolin 

e Koordinatores Vendore kundër dhunës në familje, e cila është Znj. Marsida Sejdini. Ndërkohë që 

në Planin e Mbrojtjes Sociale 2016-2020 dhe në “Planin e Veprimit për Barazinë Gjinore 2018-

2020” të kësaj Bashkie është sygjeruar zgjerimi i “Sektorit të Mbrotjes së Fëmijëve dhe Barazisë 

Gjinore”, si  dhe propozimi për ndarjen e funksioneve të Nëpunës/es së Barazisë Gjinore dhe 

Koordinator/es Vendor/e kundër dhunës në familje, përmes emërimit të dy personave me kohë të 

plotë, por deri në periudhën e raportimit vazhdon e njëjta situatë.  

 

Koordinatorja e dhunës bashkëpunon ngusht me SPK-të për menaxhimin dhe monitorimin e rasteve 

të dhunës. Çdo muaj koordinatoria vendore raporton ecurinë e punës në GTN për cdo mbledhje. 

Dokumenta qe  faktojnë këtë bashkëpunim datojnë që në 2012 kohë kur u ngritë MKR-ja në 

Bashkinë Elbasan. Gjithashtu, janë verbale e tryezave teknike, ku përfaqësuesesit nga policia dhe 

institucionet e tjera përgjegjëse  janë gjithmonë të pranishëm, referimet e rasteve  nga policia per 

ndihmë e mbështetje të Bashkisë, etj. 

Ky bashkëpunim është  shumë konkret dhe domethënës në ndjekjen e problematikave të  një gruaje 

të dhunës nga koordinatorja së bashku me SPK-në e NJ.A përkatëse. Dokumenta qe faktojnë këtë 

bashkëpunim janë verbale e tryezave teknike, ku përfaqësuesesit nga policia janë gjithmonë të 

pranishëm, referimet e rasteve.  

 

Me Zyrën Rajonale të Punësimit Elbasan,  ka bashkëpunim të ndërsjelltë dhe konkretisht dhe janë 

arritur të punësohen 34 gra me probleme dhune të pajisura me UMM/UM. 

 

Bashkia Elbasan me Drejtorinë Arsimore Rajonale ka bashkëpunim në organizimin e fushatave të 

përbashkëta ndërgjegjsuese, në mbështejen për regjisrimin apo lëvizjen nga shkolla të fëmijëve të 

grave të dhunuara e të divorcuara, kur ndërrojnë banesë si dhe në pjesëmarrjen rregullisht ne 

tryezen teknike të përfaqësuesve të DAR. Në ndjekjen e rasteve të fëmijëve me UM nga psikologia 

e shkolles. Dokumenta qe faktojnë këtë bashkëpunim janë verbale e tryezave teknike, ku 

përfaqësuesesit nga janë gjithmonë të pranishëm, referimet e rasteve.  

 

Me Shërbimin Social ka bashkëpunim në pjesëmarrjen rregullisht në tryezën teknike të 

përfaqësuesve të këtij institucioni si dhe në pjesëmarrjen e tyre në fushata të përbashkëta 

ndërgjegjësuese. Dokumenta që faktojnë këtë bashkëpunim janë verbalet e tryezave teknike, ku 

përfaqësuesesit nga policia, Sherbimi Social janë gjithmonë të pranishëm, referimet e rasteve   

 

Përgjatë periudhës Janar – Qershor 2020 GTN pranë mekanizmit të referimit Bashkia Elbasan është 

mbledhur 10 herë në takime për referime apo diskutime të ndryshme të rasteve të paraqitura 2 në 
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mbledhje normale dhe 8 në takime online dhe telefon. Në cdo takim të GTN-së janë mbledhur rreth 

15 pjesëmarrës nga institucionet anëtare te MKR-së.  

 

Përgjatë kësaj periudhe monitorimi janë realizuar 21 mbledhje te GTN-se, ku 8 në mbledhje 

normale dhe 16 kontakte online/telefon.  

Puna e MKR-se eshte realizuar ne zbatim te Protokollit te Menaxhimit te rasteve te dhunes ne 

familje ne nivel Vendor perms MKR-se, gjate situates se Covid-19, i miratuar nga Komiteti 

Drejtues per raste e dhunes ne familje ne Bashkine Elbasan me date 15/07/2020. 

 

Tabela 5. GTN-ja e Bashkisë Elbasan viti 2020 

Institucioni Emër mbiemër i përfaqësuesit në vitin 2020 

Bashkia Marsida Sejdini , Nadire Kreka, Shefki Lika 

Drejtoria Vendore e Policisë Fatbardha  Menalla 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Ledio Sulkuqi 

Prokuroria e Rrethit Armida Halili 

Zyra Vendore Arsimore Sonila Luzi 

Drejtoria e Shëndetit Publik Evis Bici, Helga Kongoli 

Zyra e Përmbarimit Merita Tirana 

Prefektura  Kristina Qypi 

Kryetarët e Njësive Administrative Etleva Mezini 

Zyra e Punësimit Alma Beqiri 

Organizata Jo qeveritare  

Forumi i Gruas Elbasan Dhoksi Gjoka 

Tjetër Vizion Luljeta Qose 

Ëord Vizion Enkeleda Tabaku 

A2B Alketa Hasani 

Komunitete fetare Sokol Lulegjura 

Media Bruna Kercyku 

Burimi: Bashkia Elbasan 

Për periudhën Janar – Dhjetor 2020 janë zhvilluar dy mbledhje të Komitetit Drejtues në Bashkinë 

Elbasan. Një në datë 5 Mars 2020 dhe një në 15 Korrik 2020, ku kryetari i Bashkisë Elbasan ka 

njoftuar mbledhjen e KD-së ku janë diskutuar këto cështje: 

Tabela 6. Numri i mbledhjeve të KD-së përgjatë vitit 2020 në Bashkinë Elbasan 

Viti Mbledhjet e KD 

05.05.2020  

 

Tematika e takimit: "Asnjë hezitim për zbatimin e masave kundër dhunës në familje 

detyrë institucionale e Mekanizmit të Koordinuar të Referimit të rasteve të dhunës në 

familje" 

Bashkërendimin e veprimtarisë së institucioneve të autoriteteve përgjegjëse, në nivel 

vendor dhe referimin e rasteve të dhunës në familje” ne kuader te ngjarjeve te fundit të 

vrasjeve të grave/vajzave dhe ne prag te 8 Marsit, Dites Nderkombetare të Drejtave të 

Grave.  
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15.07.2020 Me datën 15 Korrik 2020 u zhvillua online takimi me Komitetin Drejtues të 

Mekanizmit Koordinues të Referimit për rastet e Dhunës në Familje për të 

bashkërenduar punën ndaj një fenomeni aq të ndjeshëm, si ai i dhunës në familje. 

Kryetari i Bashkisë Elbasan në cilësin e kryetarit të KD ka drejtuar mbledhjen dhe ku 

ishin të pranishëm 17 përfaqësues nga institucionet anëtare të MKR-së. Gjatë takimit u 

prezantuan rastet e asistuara nga Bashkia, Policia, Prokuroria dhe Forumi i Gruas 

Elbasan gjatë periudhës janar – qershor 2020.   

Të gjithë anëtarët e MKR-së në Bashkia Elbasan pavarësisht rrethanave kufizuese për 

shkak të COVID-19, vazhdojnë të ofrojë shërbimet në menaxhimin e rasteve duke i 

mbështetur ato nëpërmjet ndihmave ushqimore e sanitare, me këllim psiko-social dhe 

konsulencë ligjore, etj.  

Gjithashtu, në fund të takimit anëtarët e MKR-së miratuan Protokollin e Menaxhimit të 

Rasteve të Dhunës në familje në nivel vendor dhe Protokollin në rast të situatave 

emergjente për t’i ardhur në ndihmë institucioneve përgjegjëse e të gjithë aktorëve 

vendor. 

Burimi: Monitorim i drejteperdrejte dhe Bashkia Elbasan 

 

Tabela. 7 Komiteti Drejtues Bashkia Elbasan 2020 

Institucioni Emër mbiemër i përfaqësuesit në vitin 2020 

Bashkia Gledian Llatja  

Prefektura  Maksim Malaj  

Drejtoria Vendore Policisë Arjan Muco  

Shefi I Kom.Policise Elbasan Ermal Lilaj 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Ledio Sulkuqi,  

Prokuroria e Rrethit Kreshnik Ajazi,  

Zyra Vendore Arsimore  Anila Cota,  

Drejtoria Rajonale e Shëndetit Publik Xhevair Budani 

Zyra Përmbarimore Elbasan Merita Tirana,  

Shërbimi i Provës  Gentjan Gazidede,  

DRSHSSH Marsida Haxhiu,  

Zyra Rajonale e Punësimit Marsida Hyseni,  

Qendra Rajonale e Formimit Profesional Merilda Xhoxhi 

Bashkia Elbasan Marsida Sejdini 

Forumi i Gruas Elbasan Nertila Toli,  

Tjetër Vizion Arjan Cala 

Ëord Vizion Ilir  Gjoni 

A2B Alketa  Hasani 

Qendra e Gruas per Zhvillim Kulturor Rudina  Collaku 

Media Fatmir Popja 
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Me datën 21 Korrik  dhe në datën 16 Nëntor 2020 Kryetari i Bashkisë Elbasan z. Llataj ka zhvilluar 

dy takime me Komisionin e Sigurisë (KS) për të bashkërenduar punën ndaj gjithë fenomeneve 

shqetësuese që rrezikojnë jetën e qytetarëve të bashkisë Elbasan. Takimi i parë ishtë online dhe i 

dyti ballë për ballë. Ishin të pranishëm 24 përfaqësues nga institucionet anëtare të KS-së. Gjatë 

takimit të parë u prezantuan puna dhe sfidat e hasura nga anëtarët e këtij komisioni gjatë periudhës 

janar – qershor 2020.   

 

Të gjithe anëtarët e KS-së në Bashkia Elbasan gjatë periudhës së pandemisë COVID-19, me gjithe 

sfidat e hasura kanë vazhduar të ofrojë shërbimet në menaxhimin e rasteve të dhunës, moshës së 

tretë, fëmijëve dhe personave me probleme shëndetësore duke i mbështetur ato nëpërmjet ndihmave 

ushqimore e sanitare, me këshllim psiko-social dhe konsulencë ligjore, ilace, etj.  

 

Kryetari i Bashkisë Elbasan  i cili moderoi takimin midis të tjerash u ndal në përkujdesin e punën e 

bërë nga bashkia ndaj grave me probleme dhune jo vetëm gjatë kohës së pandemisë por ne  

vazhdimësi duke u përkushtuar në sigurimin e jetës së grave e fëmijëve të tyre. Bashkia Elbasan për 

2020 ka shpërndar 3000 pako ushqimore dhe sanitare për familjet në nevojë.  

 

Gjate takimit të dytë të KS-së Kryetari i Bashkise Elbasan, Gledian Llatja  prezantoi planin e 

veprimit per Sigurine Publike 2020-2023, pasi cdo anëtarë e kishte parë më parë dhe kishte dërguar 

komentet për permirësimin e tij. Ne fund të takimit komisioni miratojë planin e ri.  

 

Strukturat e barazisë gjinore në bashki dhe Këshillin Bashkiak të Bashkisë luajnë një rol të 

rëndësishëm në buxhetimin e shërbimeve për viktimat e dhunës në familje. Në Bashkinë Elbasan 

janë ngritur dhe funksionojnë: Komisioni i Barazisë Gjinore në Këshillin Bashkiak dhe Komisioni i 

Barazisë gjinore, i cili ka në përbërje drejtorë drejtorish në bashki. Komisioni i Barazisë Gjinore në 

Këshillin Bashkiak siguron që para se te miratohen projekt vendime të caktuara në KB të 

analizohen në lidhje me efektet gjinore; 

Një nga praktikat e mira të identifikuara në Bashkinë Elbasan është pagesa e cerdhes për fëmijet e 

viktimave të dhunës në familje të pajisura me urdhra mbrojtje për sa kohë që UM janë në fuqi. 

Kërkesa u përgatit nga KVKDHF, me qëllim që viktima të kishte mundësi të punonte dhe të 

fuqizohej ekonomikisht. Gjate 2020 jane mbështetur 12 fëmijë per 12 muaj me 3500 lekë ne muaj. 

Ka një tendencë rritje të raportimit të rasteve të dhunës në familje nga viti ne vit sipas te dhenave te 

Koordinatores Vendore te dhunes ne familje ne bashki, e cila kërkon më shumë shërbime të 

dedikuara për viktimat e dhunës në familje. 

Kërkesat për Urdhra Mbrojtje dhe Urdhra të Menjëhershëm të Mbrojtjes vazhdojnë të plotësohen 

vetëm nga policia. Koordinatoria e dhunës vazhdon të mbajë dy role dhe nuk është punësuar një 

nënpunëse e re gjinore mgjs numri i rasteve në këtë bashki vazhdon të rritet nga viti në vit dhe 

detyrat e koordinatores janë shtuar. Megjithese mekanizmi ka funksionuar mire ne kete bashki, 

ofrimi i shërbimeve të riintegrimit mbetet një sfidë në vitet në vijim.  
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Objektivi 3.3: Ndëshkimi i dhunuesve dhe dhënia e mundësisë për rehabilitimin etyre, përmes 

programeve të specializuara. 

 

Parlamenti Shqiptarë pas lobimeve të vazhdueshme sidomos të OSHC-ve të grave miratoi në datën 

15.10.2020 ligjn nr. 125/2020 për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9669, datë 18.12.2006 

¨për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare¨, të ndryshuar. Ky ligj hyri në fuqi në fillim të 

muajit Nëntori 2020. Ndryshimet e këtij ligji kanë dhëne efektet e para tek kancelarit dhe gjykatësit 

që kanë shprehur interesë dhe kanë marrë informacione për programet e këshillimit dhe reabilitimit 

të personave dhunues në territorin e Qarkut/Bashkië Elbasan.  

 

Sipas vlerësimit të nevojave Gjykata, Prokuroria, Koordinatorja Vendore në Bashkinë Elbasan dhe 

SPZ-të e Komisariatit të policisë Elbasan kanë informuar dhe/ose referuar dhunuesit tek këto 

institucione: 

 Informim për respektimin e  masava të caktuara në UM dhe penalitetet që sjell ligji për 

shkeljen e këtyre masave për 80 raste nga koordinatoria vendore dhe SPZ-ja.  

 Referim pranë degës territoriale të Shërbimit të Provës Elbasan dhe TjetërVizion për ofrimin 

e shërbimeve të këshillimit dhe reabilitimit të dhunuesve. 

 Referim pranë Studios Avokatore të Forumi i Gruas Elbasan, për mbështetje ligjore. 

 Referim pranë Mjekut të Familjes për tu diagnostifikuar për shqetësimet shëndetësore. 

 Referim pranë Qendrës Komunitare të Shëndetit Mendor. 

 Referim pranë QFP për ndjekjen e një kursi profesional. 

 Referim pranë Zyrës së Punës për t’u informuar me vendet e lira të punës. 

 

Rehabilitimi i dhunuesve dhe personave të dënuar zhvillohet nga Dega Territoriale të Shërbimit të 

Provës Elbasan dhe Shoqata Tjetër Vizion, që ofrojnë shërbime këshillimin psiko-social të burrave 

dhe djemve të dhunshëm në funksion të ri-edukimit të dhunës në marrëdhëniet familjare.  

 

Pranë Degës Territoriale të Shërbimit të Provës Elbasan janë përcjellë nga Prokuroria dhe Gjykata e 

Rrethit Gjyqësore 31 (tridhjetë) urdha ekzekutimi/vendime gjyqësore me raste të meshkujve dhe 

femrave të dënuar në bazë të nenit 130/a “Dhuna në familje” të Kodit Penal dhe të ndara 

përkatësisht 28 (njëzet e tetë) burra dhe 3 (tre) gra. 

Shoqata “Tjetër Vision„ ka mbështetur me sherbime këshillimi dhe rehabilitimi 25 raste të burrave 

dhunues. Këto raste janë referuar nga Shërbimi i Provës, Bashkia Elbasan. Policia dhe Forumi i 

Gruas Elbasan.  

Nga zyra e përmbarimit nuk trajtohen  raste të burrave dhunues. Zyra e përmbarimit  mbështet me 

dokumentacionin përkatës rastet  kur burrat dhunues nuk  paguajnë detyrimin ushqimor ndaj 

fëmijëve të tyre. Gjithashtu  ndjek rastet kur kanë kërkesë ankesa nga një grua e dhunuar në 

pengesat për të takuar apo marrë fëmijët e tyre. Për periudhen janar – dhjetor 2020 kjo zyrë ka 

ndjekur ekzekutimin e çështjeve si vijon: 
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▪ Urdhër mbrojtje 6 çështje, nga të cilat 4 çështje janë pushuar të ekzekutuara,1 ceshtje 

transferuar. 

▪ Pension ushqimor, 1357 çështje, 190 çështje janë pushuar të ekzekutuara e gjithashtu femijet 

kane mbushur moshen sipas ligjit; 

▪ Takim me femijet , 121 çështje, 3 çështje janë pushuar të ekzekutuara. 

Ndryshimet e reja ligjore janë favorizuese për reabilitimin e dhunuesve, por për shkak se ka vetëm 

një muaj që ka hyrën në fuqi efektet e tij janë shumë shpejt për të dhënë rezultate konkrete.  

Edhe pse në çdo rast dhunuesit janë këshilluar/informuar nga institucionet e siper permendura të 

paraqiten pranë këtyre shërbimeve jo të gjithë dhunuesit kanë shkuar dhe kanë ndjekur rregullisht 

këto programe e ndikuar kjo nga mentaliteti patriakal dhe krenaria mashkullore e theksuar ne 

kulturen tonë.  

 

 

KONKLUZIONE  

 

Objektivi 3.1 Bashkia Elbasan ka qenë pjesëmarrëse dhe bashkëpunuese në 33 aktivitetet e 

realizuara në bashkëpunim me OSHC-të dhe institucionet e tjera vendore pjesë e mekanizmit të 

referimit kundër dhunës në familje dhe dhunës me bazë gjinore. Megjithatë për shkak të pandemise 

Covid-19 kemi një ulje të numrit të aktiviteteve krakasuar me vitet e mëparshme dhe nje ulje të 

numrit të pjesëmarrësve në aktivitete e ndikuar nga kufizimet dhe nevoja e distancimit social.  

Objektivi 3.2: Kërkesat për Urdhra Mbrojtje dhe Urdhra të Menjëhershëm të Mbrojtjes vazhdojnë të 

plotësohen vetëm nga policia. 

Koordinatoria e dhunës vazhdon të mbajë dy role dhe nuk është punësuar një nënpunëse e re gjinore 

megjithëse numri i rasteve në këtë bashki vazhdon të rritet nga viti në vit dhe detyrat e 

koordinatores janë shtuar. 

Megjithese mekanizmi ka funksionuar mirë në këtë bashki, ofrimi i shërbimeve të ri-integrimit 

mbetet një sfidë në vitet në vijim. 

Objektivi 3.3: Ndryshimet e reja ligjore janë favorizuese për reabilitimin e dhunuesve, por për 

shkak se ka vetëm pak kohë që ka hyrë në fuqi është shumë shpejt për të dhënë rezultate konkrete. 

Edhe pse në çdo rast dhunuesit janë këshilluar/informuar nga institucionet e sipërpërmendura të 

paraqiten pranë këtyre shërbimeve jo të gjithë dhunuesit kanë shkuar dhe kanë ndjekur rregullisht 

këto programe e ndikuar kjo nga mentaliteti patriakal dhe krenaria mashkullore e theksuar ne 

kulturen tonë. 

REKOMANDIME 

 

Në bazë të monitorimit të zbatimit të Strategjisë Kombëtare për Barazinë Gjinore në bashkinë e 

Elbasanit për periudhën janar – dhjetor 2020, më poshtë renditen disa rekomandime për 

përmirësimin e punës së funksionimit të Mekanizmit të Referimit kundër Dhunës me bazë gjinore 

në Bashkinë Elbasan dhe adresimin e objektivit të tretë të SKBGJ (2016-2020), kundër dhunës me 

bazë gjinore dhe dhunës në familje. 



 

30 

 

• Ngritja dhe funksionimi e një qendre rehabilitimi për viktimat e dhunës në familje me 

qëndrim afatgjatë është një nga prioritetet e përcaktuara nga kjo bashki, për të cilën është e 

rekomandueshme të vijojë puna me qëllim buxhetimin e këtij shërbimi të rëndësishëm. 

• Rekomandohet rritja e alokimit të fondeve për organizimin e fushatave të  ndërgjegjësimit 

në lidhje me parandalimin dhe luftimin e dhunës me bazë gjinore, përfshirë dhunën në 

familje; 

• Ndjekje me përpikmëri të vendimeve të gjykatës për plotësimin e detyrimeve ndaj një gruaje 

të dhunuar.  

• Të nxitet nga ana e shoqërisë civile dhe të merren masa për vendosjen e shërbimit të 

rehabilitimit në vendimet e gjykatës proces ky që duhet ndjekur nga përpjekje të të gjithë 

aktorëve të përfshirë për t’u materializuar. 

• Është e nevojshme gjetja e mundësive për ngritjen e kapaciteteve për një qendër rehabilitimi 

për rastet e dhunës në familje me qëndrim afatgjatë.  

• Ndjekja deri në fund e proçesit, qoftë për referimin por edhe për rehabilitimin dhe 

monitorimin e viktimave të dhunës në familje.  

• Të rriten kapacitetet e punonjësve të të gjitha institucioneve anëtarë të GTN-së,  të përfshirë 

në trajtimin e rasteve të dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje, përmes trajnimeve 

për të menaxhuar me efikasitet rastet që paraqiten. (Identifikimin e hershëm; Te kuptuarit e 

njëjtë të rriskut dhe trajtimin e rasteve të dhunës në familje) 

• Nxitja e të gjithë aktorëve pjesë e Mekanizmit që të jenë prezent në çdo mbledhje që 

organizohet nga GTN e bashkisë Elbasan. 

• Bashkia Elbasan duhet të alokojë fonde për fletëpalosje apo materiale të tjera 

ndërgjegjësuese.  

• Shtimi i burimeve financiare dhe njerëzore për të përballuar volumin e punës, duke qenë se 

përgjegjësitë dhe shërbimet për viktimat e dhunës me bazë gjinore janë shtuar. 

Koordinatorja vendore kundër dhunës në familje duhet të ushtrojë vetëm detyrat që kjo 

detyrë paracakton me ligj. 

 Të krijohen mundësitë për punësimin e viktimave të dhunës në familje.  

 Të fuqizohen dhe shtohen programeet rehabilitimit për dhunesit.   

 Mbështetje për integrimin dhe fuqizimin e grave (viktima të dhunës në familje), kredi të 

vogla, strehi, start ups për bizneset etj. 

 Të shikohet me përparësi ngritja e strukturave për plotësimin e objektivit të tretë të 

strategjisë kombëtare. 
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