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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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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 2020.    

Gjetjet kryesore    

• Bashkia Pukë e ka firmosur Marrëveshjen e Bashkëpunimit të Mekanizmit të Koordinuar 
të Referimit në datë 28.9.2020.  

• Gjatë vitit 2020, pranë kësaj bashkie u evidentuan 3 raste të dhunës në familje nga 
policia vendore, ku në të tre rastet viktimat ishin gra.  

• Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pukë, gjatë këtij viti ka regjistuar 3 raste kërkesash për lëshim 
“Urdhër Mbrojtje”.  

• Bashkia Pukë ka organizuar 4 aktivitete ndërgjegjësuese për komunitetin, me përfshirjen 
e organizatave të ndryshme dhe qytetarëve të grupmoshave të ndryshme. 

• Me anë të koordinatores vendore kundër dhunës në familje, kjo Bashki ka organizuar 7 
takime me nxënës të shkollave të ndryshme të Pukës, për ndërgjegjësimin e tyre për të 
mos pranuar dhe toleruar dhunën me bazë gjinore.  

• Gjatë vitit 2020 janë organizuar 2 takime të Grupit Teknik Ndërsektorial por ka patur 
komunikime mes anëtarëve kur ka qenë e nevojshme ndjekja e rasteve.  

• Nuk ka një bashkëpunim të menaxhuar siç duhet mes anëtarëve të Mekanizmit të 
Koordinuar pranë kësaj Bashkie.  

• Menaxhimi i rasteve nënkupton asistencën për Urdhrat e Mbrojtjes dhe të pakta janë 
shërbimet në ndihmë të viktimave të dhunës në familje.  

• Viktimat e dhunës në familje përfitojnë vetëm ndihmën ekonomike për shkak të Urdhrit 
të Mbrojtjes, dhe nuk ka asnjë informacion nëse ndonjëra prej tyre është punësuar gjatë 
vitit 2020. 
 

 

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

Të dhëna nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pukë    

Sipas të dhënave të përfituara nga gjykata e këtij rrethi, për periudhën Janar – Dhjetor 2020 

janë paraqitur 3 raste të dhunës në familje, të cilat janë pajisur me Urdhër Mbrojtje.  

Të dhëna nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Pukë    

Sipas të dhënave nga prokuroria e kësaj bashkie, vetëm një nga dhunuesit është dënuar sipas 

Kodit Penal 130a/1,2,3,4 dhe vuan dënimin me arrest në burg.  



Të dhëna nga Policia Vendore e bashkisë Pukë    

Sipas të dhënave nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, në bashkinë Pukë janë 

evidentuar vetëm 3 raste të dhunës në familje, ku të gjitha të dëmtuarat ishin gra dhe vajza – 

dhe të tre viktimat janë pajisur me Urdhra Mbrojtje.  

Burimi: Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit  

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 dhunën në familje.   

 

Bashkia Pukë, nëpërmjet aktiviteteve të ndryshme ndëgjegjësuese ka bërë thirrje vazhdimisht 

për të mos pranuar dhe toleruar dhunën me bazë gjinore. Zakonisht bashkëpunohet me 

organizata të shoqërisë civile për organizimin e aktiviteteve, duke qenë se nuk ka një buxhet të 

dedikuar për të ndërgjegjësuar qytetarët. 

Gjatë fatkeqësisë natyrore për shkak të pandemisë COVID-19, Bashkia Pukë ka bërë disa dalje 

online dhe publikime periodike, sidomos në faqet e mediave sociale sa i përket ndërgjegjësimit 

të komunitetit për të rapotuar rastet e dhunës  në familje dhe sipas të dhënave të policisë gjatë 

periudhës së mbylljes (Mars – Maj) në këtë bashki nuk u regjistrua asnjë rast dhune në familje.  

Me anë të koordinatores vendore kundër dhunës në familje, kjo Bashki ka organizuar 7 takime 

me nxënës të shkollave të ndryshme të Pukës për ndërgjegjësimin e tyre për të mos pranuar 

  
Përshkrimi  

  
Komisariati–Bashkia Kurbin  

Evidentuar   3 

Të dëmtuar gjithsej   3 

Prej tyre gra/vajza   3 

 KP.U. Mbrojtje   1 

Sh.U. Mbrojtjes   0 

V. P. Neni 130/a   2 

Vrasje raste/viktima   0/0 

Arrestuar  për 130/a   1 

Ndaluar për 130/a   1 

Gjendje të lirë për 130/a   0 

Në kërkim për 130/a   0 

Autorë të vetëvrarë   0 



dhe toleruar dhunën me bazë gjinore, megjithëse Bashkia Punë nuk ka ndonjë buxhet specifik 

të parashikuar përsa i përket organizimit të aktiviteteve të tilla.  

Bashkia Pukë, ka bashkëpunim me organizata të ndryshme që operojnë në fushën e luftës 

kundër dhunës me bazë gjinore ndërkohë që, me UNDP kjo bashki ka patur një bashkëpunim të 

ngushtë në një projekt 3 vjeçar. Momentalisht kjo Bashki nuk ka bashkëpunim me organizata të 

komunitetit fetar.  

 

Tabela. 2 Tabela e aktiviteteve kundër dhunës me bazë gjinore dhe datat e realizimit të tyre 

Nr Data Vendi Tema Organizuar nga: 

1 14.10.2020 Bashkia Reagimi i koordinuar kunder 

dhunes familje 

Gruaja tek Gruaja 

2 25.11.2020 Qender qytetit Parandalo, Ndergjegjeso Bashkia 

3 07.12.2020 Qender qytetit Stop Dhunes  Qendra Komunitare 

Puke 

4 21.12.2020 Bashkia Merr pjesë, Shprehu, Vendos Qendra Komunitare 

Puke 

     

     

 

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 (MKR) në bashkinë Pukë, është krijuar në vitin 2010 me 

mbështetjen e projektit të “Rrjetit kundër Dhunës me Bazë Gjinore dhe Trafikimit” dhe financim 

nga Fondi i Mirëbesimit i Kombeve të Bashkuara për Eliminimin e Dhunës ndaj Grave (UNTF). 

Mbështetja përfundoi në vitin 2013 dhe MKR duke përfshirë Komitetin Drejtues dhe Grupin 

Teknik Ndërdisiplinar, vepruan sipas Marrëveshjes së Bashkëpunimit të nënshkruar ndërmjet të 

gjitha institucioneve të përcaktuara me ligj, ndërkohë që ekzistonte dhe koordinatorja vendore 

që kryente funksionet e përcaktuara në ligjin për dhunën në familje. Me mbështetjen e 



projektit, u krijua një zyrë me standarde të përshtatshme për intervistat me të mbijetuarat nga 

dhuna në familje. Me përfundimin e mbështetjes, në vitin 2014 MKR pushoi së funksionuari.  

Përgjatë këtyre viteve është Sektori i Përfshirjes Sociale dhe Barazisë Gjinore, ai i cili ka 

menaxhuar dhe ndihmon rastet e dhunës në familje dhe dhunës me bazë gjinore.  

Në bazë të monitorimit dhe komunikimeve të vazhdueshme nga ana e Aleancës Gjinore për 

Zhvillim, me datë 28.9.2020 është nënshkruar Marrëveshja e Bashkëpunimit mes institucioneve 

sipas ligjit, duke formalizuar kështu pas disa vitesh Mekanizmin e Koordinuar të Referimit pranë 

Bashkisë Pukë.  

Ky Mekanizëm ka për detyrë të reagojë menjëherë dhe me përgjegjësinë e duhur me shërbimet 

e mëposhtme, të cilat janë falas për të mbijetuarat e dhunës në familje: 

• Mbështetje multidisiplinare për të mbijetuarat/it e dhunës në marrëdhëniet familjare;  

• Strehim social (bonus qeraje, mbulim qeraje 2-3 muaj nga organizata bashkëpunëtore); 

• Këshillim psikologjik dhe ligjor; 

• Mbështetje të rasteve të dhunës në familje pranë institucioneve përkatëse: Gjykatë, 
Polici; Përmbarim, Prokurori etj; 

• Aktivitete ndërgjegjësuese dhe informuese të komunitetit; 

• Linjën Kombëtare të Këshillimit 24 orëshe 116 - 117 pritëse, këshilluese dhe referuese të 
rasteve të dhunës në familje; 

• Këshillim për djem dhe burra përmes Linjës së Këshillimit për Djem dhe Burra; 

• Paketa të ndryshme ushqimore, veshmbathje, higjieno-sanitare etj. 
 
 
Zyrtarisht, në vitin 2020 janë realizuar dy mbledhje të Grupit Teknik Ndërdisiplinar, me qëllim 
specifikimin e detyrave të anëtarëve të GTN-së, mënyrës së funksionimit dhe menaxhimit të 
rasteve të dhunës me bazë gjinore.  
 
Tabela nr. 2 Mbledhjet e Grupit Teknik Ndërdisiplinar – MKR Pukë  

Data Mbledhjet e GTN 

28.09.2020 Diskutuar për bashkëpunimin ndërmjet gjithë anëtarëve të MKR-së përsa i 

përket menaxhimit të viktimave të dhunës në familje dhe asaj me bazë 

gjinore.  

14.10.2020 Diskutim mes anëtarësh për mënyrën e dhënies së ndihmës për viktimat e 

dhunës në familje – mundësia e punësimit, bonusi i qerasë, asistenca dhe 

ndihma ligjore apo psikologjike.  

 



Tabela nr. 2 Përbërja e Komitetit Drejtues – Bashkia Pukë  

Institucioni Emër mbiemër i përfaqësuesit në vitin 

2020 

Bashkia Gjon Gjonaj (kryetar) 

Drejtoria Policis Angjelin Zefi 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor  Angjelin Deda 

Prokuroria e Rrethit Kledia Selimi 

Drejtoria Arsimore Rajonale Pjeter Marku 

Drejtoria Shëndetit Publik Vinjola ___ 

Zyra Përmbarimit Artan Seferi 

Zyra Punësimit Ilirjan Lleshi 

Organizata jo qeveritare Miliha Islami 

  

 

 

Objektivi 3.3: Ndëshkimi i dhunuesve dhe dhënia e mundësisë për rehabilitimin e tyre, përmes 
programeve të specializuara. 

 

Në territorin e bashkisë Pukë, nuk ka asnjë organizatë që ofron programe të specializuara për 

rehabilitimin e dhunuesve, njëjtë as bashkia nuk e ka një program të tillë. Megjithëse Gjykata e 

Rrethit Gjyqësor Pukë ka lëshuar 3 Urdhra Mbrojtje gjatë vitit 2020, nuk ka informacion nëse 

agresorët kanë marrë ndonjë dënim alternativ.  

Ndërkohë, sipas informacionit të përfituar nga Drejtoria e Përgjithshme e Përmbarimit, janë 14 

çështje në ekzekutim të vazhdueshëm me objekt “Pensione Ushqimore”, ndërkohë që po sipas 

kësaj drejtorie për bashkinë Pukë rezultojnë 13 çështje me objekt “Takim Fëmije” dhe 3 çështje 

të ekzekutuara plotësisht me objekt “Urdhër i Menjëhershëm i Mbrojtjes” 



Konkluzione të rëndësishme 

Megjithëse Mekanizmi i Koordinuar i Referimit ka zyrtarizuar edhe nje herë marrëveshjen në  

vitin 2020, nga monitorimi rezulton se, përgjigja e anëtarëve të këtij mekanizmi është i shpejtë 

për rastet e menaxhimit të dhunës në familje. Megjithëse zyrtarisht janë evidentuar vetëm 3 

raste të dhunës në familje, duhet patur parasysh se zona ku është e pozicionuar Puka, 

mentaliteti dhe stigma bën që shumë viktima të mos pranojnë të denoncojnë dhunën në 

familje, kjo sidomos në zonat rurale.  

Koordinatorja vendore pranë kësaj Bashkie është angazhuar më së shumti në detyra të tjera 

përgjatë vitit 2020, detyra të deleguara nga vetë bashkia, duke u angazhuar me personat 

vulnerabël sidomos gjatë mbylljes pandemike për shkak të COVID-19.  

Bashkia Pukë, duhet të bashkëpunojë me të gjithë aktorët që operojnë në territorin e saj për 

ofrimin e shërbimeve për viktimat e dhunës në familje por mbi të gjitha për ndërgjegjësimin e 

tyre, sidomos për të denoncuar rastet kur dhunohen.  

Rekomandime të rëndësishme 

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

Pukës për vitin 2020, më poshtë renditen disa rekomandime të cilat kërkojnë masa të 

menjëherëshme për të rregulluar funksionimin e Mekanizmit të Referimit në Bashkinë Pukë dhe 

adresimin e objektivit kundër dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje.  

• Menaxhimi i rasteve të dhunës në familje nënkupton një ofrim të gjerë të shërbimeve, 

në mënyrë që viktimat të kenë mundësinë e integrimit në shoqëri, ndaj rekomandohet 

zgjerimi i rrjetit edhe me organizata të tjera që ofrojnë shërbimet që mungojnë;  

• Vetë Bashkia nuk ofron programe për rehabilitimin e dhunuesve dhe po njësoj nuk 

ekzistojnë organizata të shoqërisë civile që i ofrojnë këto programe. Prandaj është i 

nevojshëm bashkëpunimi edhe me bashki të të njëjtit qark, siç është Shkodra p.sh, ku ka 

organizata të cilat merren me rehabilitimin e dhunuesve. Një mënyrë është ofrimi i 

seancave në mënyrë digjitale online.  

• Rekomandohet të ndërmerren fushata në të gjithë bashkinë Pukë për komunitetin, që jo 

vetëm të mos pranojnë dhunën në familje por edhe ata denoncojnë atë, sidomos në 

zonat rurale.  

• Prodhimi i materialeve ndërgjëgjesuese dhe shpërndarja e tyre në të gjithë bashkinë, 

është një detyrim sa ligjor aq edhe moral, në mënyrë që çdo grua apo vajzë që ndjehet e 

dhunuar të ketë informacionin se ku mund të denoncojë.  



• Rekomandohen të ndërmerren trajnime të përbashkëta me të gjithë anëtarët e 

Mekanizmit të Koordinuar të Referimit, në mënyrë që secili prej tyre të ketë dijeni për 

detyrat dhe përgjegjësitë që i përcakton ligji.  

• Të rritet bashkëpunimi me Zyrën e Punës, në mënyrë që viktimat e dhunës në familje të 

kenë mundësinë e punësimit dhe përfitimit të pavarësisë ekonomike.  

• Funksionimi sa më i mirë i MKR bazohet mbi të gjitha hallkat e tij si mekanizëm, ndaj 

angazhimi i të gjithë anëtarëve për menaxhimin e rasteve por edhe për ndërgjegjësimin 

e komunitetit, është një domosdoshmëri.  

• 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.    
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