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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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Shkurtime 

ASPA Shkolla Shqiptare e Administratës Publike 

BE Bashkimi Evropian 

BGj Barazia Gjinore 

DhBGj Dhunë me bazë Gjinore 

DhF Dhunë në Familje 

GTN Grupi Teknik Ndërdisiplinor 

INSTAT Instituti i Statistikave në Shqipëri 

KONVENTA CEDAW 

Konventa për Eliminimin e të gjitha Formave të 

Diskriminimit ndaj Grave 

KONVENTA E STAMBOLLIT 

Konventa e Këshillit të Evropës për Parandalimin dhe 

Luftimin e Dhunës ndaj Grave dhe Dhunës në Familje 

KD Komiteti Drejtues 

MKR Mekanizmi Kombëtar i Referimit 

MShMS Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale  

NBGj Nëpunës i Barazisë Gjinore 

NjVQV Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore 

OShC Organizatë e Shoqërisë Civile 

OSCE Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë 

PKV Plani Kombëtar i Veprimit 

QAGjZh Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim 

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

REVALB 

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

në Shqipëri 

RrFGSh Rrjeti i Fuqizimit të Gruas në Shqipëri 

SKBGj Strategjia Kombëtare për Barazinë Gjinore 

ShGPS Shoqata e Grave me Probleme Sociale, Durrës 

UM Urdhër Mbrojtjeje 

UMM Urdhër i Menjëhershëm Mbrojtjeje 

UNDP Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara  

UN WOMEN 

Entitet i Kombeve të Bashkuara për Barazinë Gjinore dhe 

Fuqizimin e Grave 



 

 

  

VKM Vendim i Këshillit të Ministrave 

Monitorimi i Qëllimit të III-të Strategjik të Strategjisë Kombëtare për Barazi Gjinore dhe Planit të 
Veprimit 2016-2020   
   
Informacioni më poshtë i referohet gjetjeve të monitorimit të zbatimit të Strategjisë gjatë 
periudhës Janar – Dhjetor të vitit 2020.    
   
Gjetjet kryesore    
   

• Përgjatë vitit 2020 në bashkinë Kurbin u evidentuan 72 raste të dhunës në familje me 77 
persona të dëmtuar gjithsej nga të cilët 54 ishin gra dhe vajza.  

• Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kurbin për vitin 2020 ka pranuar dhe lëshuar 31 Urdhra të 
Mbrojtjes dhe Urdhra të Menjëhershëm të Mbrojtjes.  

• Gjatë këtij viti janë bërë 11 kallzime dhe është vendosur masa me arrestim në burg të 6 
agresorëve.  

• Mekanizmi I Koordinuar I Referimit është ngritur zyrtarisht në datë 2 korrik 2020.  
• Pranë bashkisë Kurbin mungojnë aktivitetet ndërgjegjësuese për komunitetin për të mos 

pranuar dhe për të mos toleruar dhunën në familje.  
• Gjatë këtij viti janë organizuar 2 mbledhje të Ekipit Teknik Ndërdisiplinar;  
• Bashkia nuk ka asnjë buxhet të planifikuar për mirefunksionimim e mekanizmit të 

kordinuar të referimit, I vetmi buxhet është paga e koordinaores.  
• Personi që mbulon pozicionin e koordinatores vendore kundër dhunës është njëkohësisht 

edhe Përgjegjëse në Sektorin e Mbrojtjes së Fëmijëve dhe Barazisë Gjinore, pranë 
Drejtorisë së Ndihmës Ekonomike dhe Mirëqenies Sociale në bashki.    

• Pranë kësaj bashkie mungojnë bashkëpunimet me organizata ndërkombetare apo fetare 
qpftë për organizim aktivitetesh ashtu edhe për trajnime me në fokus dhunën me bazë 
gjinore.  

• Për dhunuesit nuk ofrohet asnjë shërbim i specializuar për ri-integrimin e tyre në shoqëri.  
• Punonjësi social nuk interesohet për mbarëvajtjen e Urdhrit të Mbrojtjes, dhe po ashtu 

mungesa e një psikologu është mjaft problematike.  
• Nuk ka një bashkëpunim të mirëfilltë mes Zyrës së Punësimit dhe Përbarimit. Nuk ka 

informacion dhe as të dhëna të sakta se sa nga gratë e dhunuara u punësuan gjatë vitit 
2020.  

 
  

   
 
 
 
 
 
  
 
 



 

 

  

 
  

Të dhëna statistikore në lidhje me raportimin e dhunës në familje në Bashkinë Kurbin 
 
Të dhëna nga Mekanizmi i Koordinuar i Referimit, Bashkia Kurbin  

Mekanizmi i Koordinuar i Referimit pranë bashkisë Kurbin përgjatë vitit 2020 ka menaxhuar dhe 
trajtuar një rast të dhunës në familje. Trajtimi i rastit konsiston në: dhënien e ndihmës ekonomike 
për shkak të Urdhërit të Mbrojtjes; asistencë psikologjike; shoqërimi në polici i personave të cilët 
kanë kërkuar këtë shërbim. Gruaja e dhunuar është e punësuar dhe nuk ka kërkuar ndihmë për 
bonus qeraje.  
 
Si vijon më poshtë përshkruhet një rast i trajtuar nga ky mekanizëm, konsideruar edhe si një nga 
rastet e suksesshme.   
   
Tabela 1. Raste të suksesshme të trajtuara nga Mekanizmi i Referimit, Bashkia Kurbin   

Rasti   Trajtimi    

A.P. 48 vjeç, viktimë e dhunës 
në familje, me 4 fëmijë.   

Rasti është referuar nga Gjykata e rrethit Kurbin. Masat e 
marra për rastin janë: asistencë psikologjike, dhënia e 
bonusit të ndihmës ekonomike, po ashtu i është ofruar 
edhe mundësia e  strehimit,  të cilën  zonja nuk e ka 
pranuar pasi ka qëndruar tek familjarët e saj bashke me 
femijet pasi kishte nevoje per mbeshtetjen e  tyre 
emocionale,ajo ishte me profesion mesuese nuk kerkonte 
sherbime te tjera per tu punesuar  dhe nuk kishte deshire 
qe emri i saj te behej i njohur as nga opinioni  ,prandaj dhe 
nuk pranoi qe rasti i saj te trajtohej nga Mekanizmi,por 
pranoi qe te ndiqej ne cdo hallkë nga koordinatorja 
vendore. 

Burimi: Koordinatorja Vendore, Bashkia Kurbin   
   
   
Të dhëna nga Drejtoria Vendore e Policisë për Bashkinë Kurbin   
   
Sipas Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit, gjatë vitit 2020 pranë Bashkisë Kurbin janë 
evidentuar 72 raste të dhunës në familje me 77 persona të dëmtuar gjithsej, ku 54 prej të cilave 
ishin viktima grad dhe vajza.  
Personi i dhunuar ndiqet nga Mekanizmi i Koordinuar i Referimit dhe monitorohet nga 
koordinatori vendor dhe inspektori i policisë së zonës deri në mbylljen e çështjes. Kur viktima e 
dhunës ndan të njëjtën banesë me dhunuesin, monitorimi vazhdon nëpërmjet vizitave në familje 
dhe telefonatave të shpeshta si edhe ofrimit të shërbimeve mbështetëse. Institucionet kryesore 
në Bashkinë Kurbin që e monitorojnë viktimën e dhunuar janë policia dhe bashkia. Por, me 
ndryshimet e fundit në ligjin “Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare” ku parashikohet 
edhe largimi I dhunuesit nga banesa, monitorimi bëhet edhe më I lehtë për tu menaxhuar.  
 
 
   



 

 

  

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

Burimi: Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit   
   
Të dhëna nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor, Kurbin1   
Gjatë vitit 2020, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kurbin ka pranuar dhe lëshuar 31 kërkesa për Urdhër 
të Mbrojtjes (UM) dhe Urdhra të Menjëhershëm të Mbrojtjes (UMM). Sipas të dhënave të 
përfituara nga gjykata, janë 3 UMM të refuzuara, ku në fazën e parë është pranuar kërkesa për 
lëshim të menjëhershëm të Urdhrit të Mbrojtjes, ndërsa në faazën e verifikimit është refuzuar 
kërkesa.  
 
Të dhëna nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor, Kurbin2   
Sipas të dhënave të përfituara nga ky institucion gjatë vitit 2020 janë bërë 11 kallzime të dhunës 
në familje sipas nenit 130/a të Kodit Penal. Pas këtyre kallzimeve janë proceduar 6 raste dhe 10 
persona janë vendosur nën hetim, ndërkohë që 6 janë dhunuesit e arrestuar me burg ndërsa 1 me 
arrest shtëpie.  
  

Rezultatet e Monitorimit – Viti 2020   
   

Objektivi 3.1 Ndërgjegjësimi I shoqërisë për të mos pranuar dhe për të mos toleruar ushtrimin e 
dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje.   
   
Në lidhje me ndërgjegjësimin e shoqërisë për të mos pranuar dhe për të mos toleruar ushtrimin e 
dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje  bashkia Kurbin bashkëpunon me shkollat në 
territorin e saj. Por, gjatë gjithë vitit 2020 nuk është organizuar asnjë aktivitet i tillë përveç 
aktiviteteve të organizuara në kuadër të 16 ditëve të aktivizmit kundër dhunës me bazë gjinore.  
 

                                                      
1 BUrimi: Gjykata e Rrethit Gjyqesor Kurbin  

2 Burimi: Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Kurbin  

  
Përshkrimi  

  
Komisariati–Bashkia Kurbin  

Evidentuar   72  

Të dëmtuar gjithsej   77 

Prej tyre gra/vajza   54 

 KP.U. Mbrojtje   38 

Sh.U. Mbrojtjes   0 

V. P. Neni 130/a   31 

Vrasje raste/viktima   0/0 

Arrest.  për 130/a   12 

Ndaluar për 130/a   1 

Gjendje të lirëpër 130/a   18 

Në kërkim për 130/a   1 

Autorëtëvetëvrarë   0 



 

 

  

Në aktivitetet e realizuara më herët grupet e synuara të ërfshira kanë qenë nxënësit e shkollave 
partnere si shkolla e mesme “At Shtjefen Gjecovi” Laç, Shkolla e Mesme “Arif Halil Sulaj” 
Mamurras.  
 
Gjatë periudhës së COVID-19 nuk janë ndërmarrë nisma të koordinuara nga bashkia për të 
ndërgjegjësuar komunitetin, qoftë edhe online. Kjo vjen edhe si pasojë e mungesës së planifikimit 
të buxhetit nga bashkia për akivitetet ndërgjegjësuese.    
 
Po ashtu, ka mungesë të organizimit të aktiviteteve edhe nga organizatat e shoqërisë civile që 
operojnë në territorin e Kurbinit, me fokus kundër dhunës në familje. Për sa i përket 
bashkëpunimeve me organizatat ndërkombëtare dhe organizatave me bazë fetare, bashkia nuk ka 
ndërtuar bashkëpunime me ta, qoftë për trajnime apo organizime akivitetesh të ndryshme për 
parandalimin e dhunës.   
 
 
   
Tabela3. Tabela e aktiviteteve kundër dhunës me bazë gjinor edhe  datat e realizimit të tyre  

Nr.    Data   Vendi   Tema   Organizuar nga:    

1   04.12.2020   Lac   

Në kuadër të 16 
ditëve të aktivizmit 
kundër dhunës me 
bazë gjinore   

Strehëza për Gratë dhe Vajza-
SAWG   

 2   10.12.2020   Lac  
 Bëje botën 
portokalli  

 World Vision Kurbin dhe 
Qendrën “Strehëza për Gra dhe 
Vajza” - Tiranë  

               

Burimi: Monitorim i Drejtëpërdrejtë 
 
 
Mekanizmi i koordinuar i Referemit nuk ka një funksionim të mirëfilltë dhe rrjedhimisht nuk ka 
informacion nëse anëtarët e tryezës teknike kanë ndjekur trajnime të përbashkëta apo individuale 
përveç trajnimit të poshtëcituar.  
 
Në datë 30.9.2020 është organizuar nga Strehëza për Grad he Vajza (SWAG) dhe bashkia Kurbin 
një trajnim në kuadër të projektit “Fuqizimi i reagimit të koordinuar të ofruesve të shërbimeve 
(struktura të policisë, shëndetësisë, arsimit dhe sektorëve të qeverisjes vendore) për të 
menaxhuar çështje që lidhen me të gjitha format e dhunës ndaj grave në përputhje me CEDAË dhe 
Konventës së Stambollit, financuar nga KE dhe zbatuar nga Un Ëomen. Ky trajnim kishte si objektiv, 
punonjësit e shëndetësisë dhe rolin e tyre në adresimin e rasteve të dhunës me bazë gjinore.  
 

Objektivi 3.2: Fuqizimi i mekanizmave të referimit si dhe shtimi/përmirësimi i shërbimeve 
mbështetëse të specializuara për mbrojtjen dhe trajtimin e rasteve të dhunës me bazë gjinore 
dhe dhunës në familje.  
 

Mekanizmi i Koordinuar i Referimit pranë bashkisë Kurbin nuk ka qenë i ngritur formalisht deri në 
muajin korrik të vitit 2020 mbi bazën e një marrëveshje. Sipas koordinatores vendore, anëtarë të 



 

 

  

ndryshëm të MKR kanë bashkëpunuar me njëri tjetrin ad-hoc. Institucionet kanë ndërvepruar me 
njëra-tjetrën duke ofruar secila asistencën e tyre me detyrat qe ju cakton ligji, për zgjidhjen dhe 
menaxhimin e secilit rast të dhunës në familje. Bazuar në monitorimin e kryer është evidentuar se 
nuk është mbajtuar apo ndarë me anëtarët e tjerë të MKR-së asnjë raport mujor nga ana e 
koordinatores vendore. Gjithashtu nuk ka një dokumentim sa I përket bashkëpunimit të 
institucioneve me njëra tjetrën.  
 
Me datë 2 korrik 2020 është bërë takimi i parë mes përfaqësuesve të institucioneve për ngritjen e 
Mekanizmit të Koordinuar të Referimit dhe Komitetit Drejtues duke nënshkruar marrëveshjen 
ndërmjet tyre.  Bashkia Kurbin angazhohet të mbrojë dhe mbështesë viktimat e dhunës në familje, 
si një ndër grupet më vulnerabël dhe në nevojë, dhe për të qënë gjithmonë krah tyre në 
eleminimin e këtij fenomeni shqetësues.  
 
Gjatë vitit 2020 numri i viktimave që përfituan ndihmë ekonomike për shkak të Urdhrit të 
Mbrojtjes ishte 33, ndërsa asnjë prej tyre nuk është trajtuar me bonus qeraje. 
 
Të gjitha rastet me UM të përçuara nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kurbin, janë plotësuar në 
mënyrë të rregullt në sistemin REVALB nga koordinatorja vendore kundër dhunës pranë kësaj 
bashkie. Sipas informacionit të mbledhur nuk rezulton asnjë UM apo UMM i plotësuar nga bashkia 
apo organizatat e shoqërisë civile, të gjitha urdhrat e mbrojtjes plotësohen nga policia.  Asnjë prej 
rasteve të dhunës në familje në këtë bashki nuk është referuar pranë Strehëzës Kombëtare për 
Viktimat e Dhunës në Kamëz.  
 
Koordintorja vendore znj. Viilma Kola është njëkohësisht Përgjegjëse e Sektorit të Mbrojtjes së 
Fëmijëve dhe Barazisë Gjinore e cila i kryen të dy funksionet. Gjatë vitit 2020 koordinatorja ka 
marrë disa trajnime të paraqitura si vijon:  
 
06.8.2020 – Protokolli i menaxhimit të rasteve të dhunës në familje ofruar nga Ministria e 
Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale në bashkëpunim me Strehëzën për Gra dhe Vajza.  
30.9.2020 – Punonjësit e shëndetësisë dhe roli i tyre në adresimin e rasteve të dhunës me bazë 
gjinore, organizuar nga Strehëza për Gra dhe Vajza. 
24.9.2020- Rritja e Kapaciteteve Digjitale, organizuar nga Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim  
09.10.2020 - Trajnim mbi Statistikat Gjinore dhe përpunimin e tyre, kjo për të fuqizuar 
koordinatorët vendore të MKR-ve pranë bashkive respektive, nga Qendra “Aleanca Gjinore për 
Zhvillim” 

Bashkia Kurbin nuk ka një buxhet të planifikuar për dhunë; qoftë për aktivitete apo në materiale 
ndërgjëgjesuese kundër dhunës me bazë gjinore.  

 Gjatë  vitit 2020 Grupi Teknik Ndërdisiplinar I plotë me pjesëmarrjen e të gjithë anëtarëve  nuk ka 
organizuar asnjë mbledhje per trajtuar rastet specifike, kjo së pari sepse muajt e parë funksionimi I 
mekanizmit të rëferimit ka qenë shumë sporadic dhe ad-hoc dhe së dyti ndikuar nga situate 
pandemike Covid-19. E gjithë vemendja e bashkisë përfshirë këtu edhe koordinatoren vendore u 
fokusua në target grupet në nevojë pas shpalljes së fatkeqësisë natyrore për tu ardhur në ndihmë. 
Kjo, edhe sepse bashkia Kurbin ishtë një prej bashkive të godituara nga tërmeti I 26 nëntori 2019 
dhe vëmëndja e bashkisë është fokusuar më së shumti në këto dy drejtime, duke lënë në plan të 
dytë dhunën në familje apo menaxhimin e rasteve nëse do të paraqiteshin.  



 

 

  

 
Rastet e trajtuara nga mekanizmi nuk kanë qenë të mirefillta dhe me një menaxhim të plotë dhe 
me pjesëmarrjen e të gjithë aktorëve por rasti është ndjekur në bashkëpunim mes 2 – 3 anëtarëve 
të këtij mekanizmi. Bazuar në monitorim, duket sikur viktimat e dhunës në familje nuk duan që të 
bëhen publike ndaj preferojnë që të ndiqen vetëm nga koordinatorja vendore.  
 
Bashkëpunimi kryesisht ka qenë më Gjykatën, Policinë dhe një nga Organizatat që operon në 
Kurbin dhe që ofron asistëncën e saj për rastet e cila është Ëorld Vision dhe Strehëza për Gra dhe 
Vajza –SAËG.     
 
Tabela 4. Përbërja e Komitetit Drejtues, Bashkia Kurbin Viti 2020   

Institucioni   Emër mbiemër i përfaqësuesit në vitin 2020   

Bashkia   Kryetaria - znj. Majlinda Cara   

Drejtoria e Policisë   Shef Komisariati -z. Erdit Rreqeku   

Gjykata e RrethitGjyqësor   Kryetari- z.Ded Miri   

Prokuroria e Rrethit   Prokuror I Rrethit – z. Arben Nika   

Drejtoria Arsimore 
Rajonale   

Zyra Vendore Arsimore Laç, Kurbin, Përgjegjëse znj. Pashke 
Zefi   

Drejtoria e Shëndetit 
Publik   

Zyra Vendore Shendetsore  Kurbin, Dr. Shpresa Marnoj  

Drejtoria e Shërbimit Social 
Shtetëror, Lezhë   

Drejtor, z. Keler Sufja   

Zyra e Përmbarimit   Drejtore, znj. Mikeda Cena   

Zyra e Shërbimit të Provës   Drejtore, Lindita Leçaj   

Nen Prefektura   Nënprefekt, z. Mhill Luli   

Zyra e Punësimit   Drejtori, z. Pashk Prenga   

OSHC   World Vision Albania, Drejtor Ekzekutiv znj. Eljona Elmazi   

Dhoma e Avokatisë   Nuk e ka firmosur  

Shërbimi Spitalor Kurbin   Drejtor, z. Venedik Çallo   

“Strehëza për Gra dhe 
Vajza” , Tiranë   

Drejtore Ekzekutive znj. Edlira Haxhiymeri   

Burimi: Bashkia Kurbin   
   
Tabela nr. 5. Përbërja   ETN-se   Bashkia KURBIN  

Institucioni   Emër mbiemër i përfaqësuesit në vitin 2020   

Albana Malci   
Koordinatore e Viktimave me Status te Posacem, Prokuroria 
Kurbin   

Florinda Zvangu   Komisariati Policor Kurbin   

Morena Suti    Nj.V.K.SH.Kurbin   

Florentina Kovaci   P. Sociale DRSHSSH Lezhe   

Hike Isufi   Inspektore, Milot   

Artenisa  Bibaj   Specialiste sherbimit, Zyra e Punes   

Rovina Syziu   Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kurbin   

Arbiona Prenga   NJMF Bashkia Kurbin   

Vilma Kola   Pergjegjëse e Sektorit të Mbrojtjes së Fëmijëve dhe Dhunes ne 



 

 

  

Familje    

Sidorela Tanushi    Specialiste e Njesise se Mbrojtjes   

Blerina Gjidiaj   WORLD VISION   

 
 
MBledhja e ETN-së pranë kësaj bashkie me datë 22 Dhjetor 2020 kishte prezentë anëtarët si më 
poshtë vijon:  
 
Tabela nr. 6 Mbledhja e ETN-së 22.12.2020 

Institucioni   Emër mbiemër I përfaqësuesit në vitin 2020   

Albana Malci   
Koordinatore e Viktimave me Status te Posacem, Prokuroria 
Kurbin   

Florinda  Zvangu   Komisariati Policor Kurbin   

Morena Suti    Nj.V.K.SH.Kurbin   

Ledi Gjoka   Studente 

 
Enxheliki Piroli 

Studente  

Artenisa  Bibaj   Specialiste sherbimit, Zyra e Punes   

Rovina Syziu   Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kurbin   

Arbiona Prenga   NJMF Bashkia Kurbin   

Vilma Kola   
Pergjegjëse e Sektorit të Mbrojtjes së Fëmijëve dhe Dhunes ne 
Familje    

Marsela Allmuca  SAWG Albania 

 
Marinela Mucobega 

SAWG Albania   

 
Burimi: Bashkia Kurbin   
   

Objektivi 3.3: Ndëshkimi i dhunuesve dhe dhënia e mundësisë për rehabilitimin e tyre, përmes 
programeve të specializuara.   
   
Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kurbin ka pranuar dhe alokuar 31 Urdhra të Mbrojtjes dhe Urdhrëa të 
Menjëhershëm të Mbrojtjes gjatë vitit 2020.  
 
Ndërkohë sipas Drejtorisë së Përgjithshme të Përmbarimit -për Zyrën Përmbarimore, Kurbin, nga 
63 cështje që ka në ekzekutim të vazhdueshëm, vetëm për 8 çështje garantohet ekzekutimi i 
rregullt i detyrimit, për 55 nuk shlyhet fare detyrimi nga debitorët për pamundësi paguese, 
mungesë pasurie etj të ngjashme. Po sipas kësaj drejtorie, 19 janë çështjet e ekzekutuara në 
mënyrë të vazhdueshme me objekt “Takim fëmije”, ndërkohë që nuk rezultojnë çështje për 
ekzekutimin nga zyra e Përmbarimit të çështjeve me objekt “Urdhër I Menjëhershëm I Mbrojtjes”. 
Përgjatë vitit 2020 Zyra Përmbarimore në Kurbin ekzekutoi 52 çështje me objekt “Urdhër I 
Mbrojtjes”  



 

 

  

Ndërkohë sipas informacioni të përfituar nga Zyra e Shërbimit të Provës  rezulton vetëm 1   rast.  

Nga monitorimi rezulton se për burrat dhunues nuk parashikohet asnjë trajtim rehabilitues, apo 
program I specializuar për ta. Bashkia nuk ka buxhet apo programe të tilla, si edhe në territorin e 
saj mungojnë organizatat e shoqërisë civile që mund ta ofrojnë si shërbim. 

  

Konkluzione të rëndësishme   

• Gjatë gjysmës së parë të vitit 2020 në bashkinë Kurbin nuk ka patur Mekanizëm të 
Koordinuar të Referimit I cili të operonte si një I tërë dhe funksional. Rastet e dhunës që 
janë paraqitur janë trajtuar ad-hoc nga koordinatorja dhe nga policia. Ngritja formale e 
këtij mekanizmi u realizua në datë 02.07.2020.  

• Ekipi Teknik Ndërdisiplinar nuk operon si një mekanizëm I vetëm dhe në mënyrë të rregullt 
por funksionon në varësi të rasteve të cilat referohen nga gjykata.  

• Nga monitorimi vihet re se takimet e MKR-së shpesh nuk janë të dokumentuara me listë 
prezenca apo dhe fotografi dhe nuk ka një frymë bashkëpunimi të mirëfilltë.  

• Edhe pse nuk ka një buxhet të dedikuar, bashkia Kurbin nuk inicion fushata 
ndërgjëgjesuese as në mediat sociale që nuk kërkojnë fonde apo buxhet.  

• Kjo bashki ka mungesë të programeve dhe qendra të rehabilitimit të dhunuesve, çfarë e 
bën mjaft të vështirë ri-integrimin e tyre në shoqëri.  

• Punonjësi social nuk interesohet për mbarëvajtjen e Urdhrit të Mbrojtjes, dhe po ashtu 
mungesa e një psikologu është mjaft problematike.  

• Nuk ka një bashkëpunim të mirëfilltë mes Zyrës së Punësimit dhe Përbarimit. Nuk ka 
informacion dhe as të dhëna të sakta se sa nga gratë e dhunuara u punësuan gjatë vitit 
2020.  

• Bashkëpunimi I Prokurorisë me koordinatoren vendore nuk egziston,  
• Sumë raste të dhunës në zonat rurale nuk raportohen;  
• Titullarët e institucioneve anëtare të MKR shpesh nuk marrin pjesë në mbledhjet që 

zhvillon bashkia, për politikat e menaxhimit të rasteve të MKR-se, mbledhje që kryesohen 
nga Kryetari i bashkisë, edhe pse sipas ligjit duhet të marrin pjesë. Në vend të tyre shkojnë 
punonjës të deleguar që nuk jane as kompetentë, as të informuar për çështjet që do të 
diskutohen.  

• Rezzultojnë raste kur është denocuar dhunë në familje për të përfituar nga statusi i azilit 
politik ose ndihmë ekonomike, ndaj këto raste duhen shikuar me përparësi dhe të 
minimizohen në të ardhmen duke verifikuar me prova të mjaftueshme.  

•  

 
 

Rekomandime kryesore   

Në bazë të monitorimit të zbatimit të Strategjisë Kombëtare për Barazinë Gjinore në bashkinë e 
Kurbinit për vitin 2020, më poshtë renditen disa rekomandime të cilat kërkojnë masa të 
menjëherëshme për të rregulluar funksionimin e Mekanizmit të Referimit kundër dhunës me bazë 



 

 

  

gjinore në Bashkinë Kurbin dhe adresimin e objektivit kundër dhunës me bazë gjinore dhe dhunës 
në familje    

• Duhet te zhvillohen paketa sa më të plota shërbimesh të integruara për të dhunuarat.  
• Duhet të zhvillohen shërbime të specializuara dhe seanca te herë pas hershme 

ndërgjegjësimi për dhunuesit   
• Dokumentimi i takimeve të realizuara nga MKR në të ardhmen, duke filluar që nga: 

njoftimi, organzimi i mbledhjeve 1 herë në muaj minimalisht, duke vijuar me elementë si: 
listëprezenca e pjesëmarrësve, fotografi të takimeve, deri tek raporti i takimit.    

• Të miratohet Protokolli i menaxhimit të rasteve të dhunës në familje gjatë periudhës së 
COVID-19, si dhe të ndërmerren nisma apo aktivitete në bashkëpunim ose nga vetë bashkia 
me temë “Kundër dhunës në familje”, qoftë edhe online.   

• Bashkëpunimet mes institucioneve duhet të jenë të dokumentuara.   
• Koordinatori vendor duhet të jetë i/e emëruar specifikisht në këtë pozicion që të mos ketë 

mbivendosje detyrash.   
• Të planifikohet buxhet për realizimin e aktiviteteve kundër dhunës nga bashkia ose edhe 

ne bashkepunim me OSHC-te apo organizatat fetare qe mund te operojne ne Kurbin.    
• Të ndërtohet bashkëpunim me OSHC të ndryshme lokale , ndërkombëtare  apo edhe 

organizata me bazë fetare për aktivitete të ndryshme të përbashkëta me fokus kundër 
dhunës në familje.   

• Pasi MKR dhe KD janë formalizuar duhen realizuar trajnime për anëtarët e saj që 
menaxhimi dhe roli i tyre të jetë sa më eficient,  kur bëhet trajtimi i rasteve konkrete.    

• Të ndërtohet bashkëpunim me OSHC të ndryshme lokale , ndërkombëtare  apo edhe 
organizata me bazë fetare për aktivitete të ndryshme të përbashkëta me fokus kundër 
dhunës në familje.   

• Të realizohen trajnime informuese mes anëtarëve të MKR-së në mënyrë që të njohin 
detyrat dhe përgjegjësitë që iu cakton ligji.  

• Pas UM të lëshuar me vendim gjykate, duhet te urdhërohet i padituri ose dhunuesi të 
marrë pjesë në programe rehabilitimi pranë qendrave spitalore, qendrave ambulatore ose 
qendrave komunitare, që japin shërbime të shëndetit mendor, 2 shërbime të alkoologjisë 
ose shërbime të toksikologjisë, duhet bere ngritja e qendrave multifunksionale per 
trajtimin e dhunuesve.    

• Policia duhet te analizoje, interpretoje dhe diskutoje të dhënat me institucionet partnere.  
• Përcaktimin e sanksioneve për institucionet lokale, pjesë e MKR që nuk i kryejnë detyrimet 

që i cakton ligji.   
• Rekomandohet marrja e masave të menjëhershme për të patur psikologë të specializuar në 

Bashki dhe Polici.   
• Nxitje e angazhimit të qytetarëve për reduktimin e dhunes në familje dhe përmiresimin e 

efikasitetit te punes së MKR, ndërgjegjësim i popullatës në zonat rurale; ngritje e 
mëtejshme kapacitetesh sidomos në administratë.  


