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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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Informacioni më poshtë i referohet gjetjeve të monitorimit të zbatimit të Strategjisë gjatë vitit 2020.  

 
Gjetjet kryesore 

• Gjatë vitit 2020 pranë Drejtorisë Vendore të Policisë Shkodër u evidentuan 154 raste të dhunës në 
familje me 160 persona të dëmtuar.  

• 81 ishin kërkesat që u paraqitën pranë komisariateve të bashkisë Shkodër për Urdhër Mbrojtjes, 
ndërkohë që 51 ishin veprat penale të dhunës në familje sipas nenit 130/a.  

• Bashkia e Shkodrës, gjatë 4 viteve të fundit i ka kushtuar rëndësi të veçantë ҫështjeve gjinore dhe 
dhunës në familje, duke i integruar në të gjitha programet dhe funksionet e saj.  

• Në territorin e Bashkisë së Shkodrës që nga viti 2015 është krijuar dhe vënë në funksion strehëza 
për rastet emergjente të dhunës me bazë gjinore.  

• Qendrat Komunitare “Për Famijen” janë funksionale; Aktualisht janë në funksion 12 qendra; 7 në 
zonat urbane dhe 5 në Njësitë Administrative, ku ofrohet informim, këshillim, orientim, mbrojtje e 
fëmijëve, shërbime për fëmijët dhe familjen, fuqizim ekonomik, programe prindërimi, fuqizim 
komuniteti, ri-integrim në shkollë dhe mbështetje familjare për nevojat arsimore të fëmijëve, 
ofrohen shërbime për familjet në vështirësi socio-ekonomike, vulnerabël ndaj fenomenit të dhunës 
në marrëdhëniet familjare dhe gjithashtu janë trajtuar dhe mbështetur viktimat e dhunës në 
marrëdhëniet familjare, duke ofruar shërbime sipas nevojave specifike të secilit rast. 

• Të gjitha aktivitetet sensibilizuese që organizohen nga Bashkia e Shkodrës, në ditën ndërkombëtare 
të gruas (8 Marsi), 8 Prilli-dita ndërkombëtare e romëve, 15 maj-dita ndërkombëtare e familjes, 1 
qershor-dita kombëtare e fëmijëve, 1 Tetor-dita e të moshuarve, 20 Nëntor- dita ndërkombëtare 
për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, 25 Nëntor – 10 Dhjetor - 16 ditët e aktivizmit kundër 
dhunës me bazë gjinore, etj. janë planifikuar, organizuar dhe zhvilluar aktivitete ndërgjegjësuese 
sipas një kalendari të paracaktuar të cilat i kushtojnë vëmendje të veçantë qasjes gjinore dhe 
promovimit të rolit të gruas në shoqëri. 

• Një nga objektivat e Bashkisë Shkodër është partneriteti i ngushtë me shoqёrinë civile, organizatat 
jo-fitimprurëse me qëllim mbrojtjen e të drejtave të njeriut e cila është kthyer në traditë të 
bashkëpunimit të vazhdueshëm me organizatat e shoqërisë civile jo vetëm në nivel lokal por edhe 
rajonal e kombëtar.  

• Gjatë periudhës Janar- Dhjetor 2020 janë organizuar 30 aktivitete sensibilizuese, informuese,  të 
shpërndara në Qendrat Komunitare “Për Familjen”, shkollat e Bashkisë Shkodër, Qendrën Rinore 
“Atelie” dhe institucionet kulturore të Bashkisë Shkodër si: Biblioteka “Marin Barleti”, Muzeu “Oso 
Kuka”, Teatri Migjeni, Galeria e Arteve etj. Aktivitetet janë zhvilluar si në qytet ashtu dhe në njësitë 
administrative.  

• Krahas aktiviteteve fushatat e komunikimit online me qëllim rritjen e informimit dhe sensibilizimit 
të komunitetit për të mos pranuar dhe për të mos toleruar ushtrimin e dhunës me bazë gjinore dhe 
dhunës në familje janë organizuar vazhdimisht përgjatë të gjithë kësaj periudhe me anë të 
postimeve në mediat sociale të Bashkisë Shkodër dhe Drejtorisë së Shërbimeve Sociale, Strehimit  
dhe Shëndetit Publik.  

• Rastet me Urdhër Mbrojtje të menaxhuara nga Bashkia Shkodër gjatë vitit 2020 janë punësuar në 
sektorë të ndryshëm si: call center, fasoneri, të vetëpunësuara që përpara se të pajiseshin me 
Urdhrat e Mbrojtjes.  Gjatë vitit 2020 janë punësuar 5 gra viktima të dhunës në familje, në sektorë 
të ndryshëm si: fasoneri, mbledhje të bimëve mjekësore, call center, shërbime pastrimi etj. Ajo çka 
është vënë re nga monitorimi është se, për rastet e të papunësuarave pavarësisht insistimit dhe 
advokimit për t’u punësuar dhe referimit përkatës tek zyrat e punësimit, një pjesë e grave me UM 
për të mos humbur pagesën e ndihmës ekonomike kanë refuzuar të punësohen. 
 
 
 



 
 

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

Bashkia Shkodër ka menaxhuar dhe trajtuar gjithsej gjatë këtij viti 121 UM/UMM të lëshuar nga Gjykata e 

Rrethit Gjyqësor Shkodër. Ҫdo rast i trajtuar nga Drejtoria e Shërbimeve Sociale e Bashkisë së Shkodrës, si 

dhe Qendrat Komunitare “Për Familjen”, pjesë e kësaj drejtorie, është trajtuar në zbatim të plotë me 

legjislacionin përkatës dhe në bashkëpunim me institucionet/OSHC-të pjesë të MKR-së. Pavarësisht 

vështirësive janë dhënë shërbimet e nevojshme në varësi të problematikave të konstatura. Si vijon më 

poshtë paraqiten disa prej tyre me detaje sa i përket veprimeve të ndërmarra nga MKR për trajtimin e tyre. 

 
Tabela 1. Raste të suksesshme të trajtuara nga Mekanizmi i Referimit, Bashkia Shkodër 

Rasti Trajtimi  

RASTI 1  

K.P.  

Hapat e marra për menaxhimin e rastit K.P dhe N.P 

Pas marrjes dijeni për rastin K.P dhe N.P me anë të UMM-së me 

Nr.vendimi 87, datë 01.07.2020 dhe administruar pranë Bashkisë 

Shkodër me Nr.9405 Prot., datë 06.07.2020  janë ndërmarrë 

masat e mëposhtme: 

Bashkia është  venë në kontakt me organizatën „Gruaja tek 

Gruaja“ për të kuptuar situatën aktuale të rastit, të cilët na kanë 

komunikuar se mundësia e akomodimit tek strehëza është 

refuzuar nga ҫifti. Është kontaktuar menjehërë zonja Katrina, e 

cila është shprehur në mënyrë kategorike kundër realizimit të 

vizitës në familje dhe dhënies së informacioneve të mëtejshme 

rreth situatës aktuale, të paktën deri në seancën e vertetimit të 

UMM-së. Duke u përballur me një situatë të tillë specialisti i 

Bashkisë Shkodër, i qendrës komunitare “Për Familjen” Nr.5 ka 

komunikuar menjehërë me SPZ e lagjes Z. Pjetër Bungaja, të cilin 

e ka vënë në dije për situatën problematike të konstatuar gjatë 

telefonatës. 

Me datë 17.07.2020 u mbajt ETN-ja për rastin. Qëllimi i 

mbledhjes së ekipit teknik multidisiplinar ishte diskutimi i 

hapave që duhet të ndërmerren në vazhdim në lidhje me rastin 

e Zj.Katrina Pllumi dhe Z.Ndue Pllumbi, të pajisur me UM 

konkretisht situata e strehimit të tyre dhe shëndeti mendor i të 

birit Gjergj Pllumbi. (kërkesa paraqitur nga familja për trajtim të 

pavullnetshëm). 

Në vijim të përfundimeve të lëna gjatë mbledhjes së ETN-së dhe 

mbështetjes së ofruar nga Bashkia Shkodër janë marrë masat si 

më poshtë: Bashkia Shkodër i ka ofruar mundësinë e strehimit 

për një vit në konviktin e shkollës Industriale, të dhunuarve dhe 

organizata „Gruaja tek Gruaja“ mundësinë e mbështetjes për një 



 
 

 

1 muaj në një shtëpi me qera, mundësi të cilat janë refuzuar. 

Dhunuesi është trajtuar me ndihmë mjekësore të menjëhershme 

nga Qendra Komunitare për Shendetin Mendor, e cila në 

bashkëpunim me Drejtorinë e Policisë Vendore ka siguruar 

shtrimin në spital, ku ka ndjekur për disa javë trajtimin e 

specializuar të nevojshëm për rastin në fjalë, por nuk ka filluar 

akoma procedura për trajtimin e pavullneshëm në bazë të ligjit 

Nr.44/2012 “Për shëndetin mendor”. Nga Bashkia Shkodër në 

bashkëpunim me organizatën partnere „Nisma“ është siguruar 

mbështetja me pako ushqimore. Është siguruar këshillimi dhe 

referimi për përftimin e pagesës së përfituar nga UM. Rasti është 

në ndjekje dhe monitorim të vazhdueshëm nga stafi i Qendrës 

Komunitare “Për Familjen”, Nr.5. 

 

RASTI 2  

Gruaja, E. E nënë e tre fëmijëve (dy vajza dhe një djalë), nga 

komuniteti Rom, e divorcuar nga bashkëshorti ka jetuar me 

vjehrrën por që më pas e ka nxjerrë edhe ajo jashtë banesës. 

Rasti është trajtuar nga MKR gjatë periudhës Gusht-Shtator 2020 

dhe është referuar nga organizata Komuniteti „Papa Xhovani 

23“. 

Gruaja është paraqitur në rast të rënduar të gjendjes 

shëndetësore mendore dhe është trajtuar në terapi intensive 

dhe pasi ka dalë nga terapia është trajtuar dhe në terapi 

familjeje.  

Organizatat që kanë marrë përsipër rastin: Fshatrat SOS në 

Shkodër, Komuniteti Papa Xhovani, Gruaja te Gruaja, Shërbimi 

Social Shterëror dhe Mjeku Ligjor.  

Në takimin e Grupit Teknik janë marrë përsipër nga aktorët dhe 

është bërë e mundur që: 

1. Fëmijët gjatë periudhës Gusht -Shtator që nëna ka qenë 

në terapi janë strehuar në shtëpi familje duke marrë të 

gjitha shërbimet. 

2. Nëna është trajtuar në terapi intensive mjekësore gjatë 

kësaj periudhe.  

3. Pas daljes nga terapia shëndetësore i është ofruar terapi 

familjeje nga organizatat 

4. Organizatat kanë mundësuar që të gjejë shtëpi me qira 



 
 

 

dhe i mbulojnë qiranë ku jeton bashkë me fëmijët e saj. 

5. Gruaja është e angazhuar në punë të cilën ia kanë 

mundësuar organizatat 

6. Mbulohet me pako ushqimore dhe materiale shkollore 

gjatë gjithë periudhës 

 

  

  

Burimi: Koordinatorja Vendore, bashkia Shkodër 
 
 
Të dhëna nga Drejtoria Vendore e Policisë për Bashkinë Shkodër 

Sipas të dhënave të përfituara nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, gjatë vitit 2020 në 

bashkinë e Shkodrës u evidentuan 154 raste të dhunës në familje, me 160 persona të dëmtuar nga të cilët 

105 prej tyre ishin grad he vajza. 81 ishin rastet kur u kërkua Urdhër paraprak I mbrojtjes dhe 5 ishin rastet 

kur u shkel Urdhri I Mbrojtjes. Ndërkohë në vijim 51 ishin Veprat Penale për dhunë në familje sipas nenit 

130/a ku u arrestuan 25 agresorë.  

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

Burimi: Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit  
 
 
Të dhëna nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor, Shkodër 

Përgjatë periudhës Janar- Dhjetor 2020 nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër janë depozituar 14 kërkesa 
gjithsej, nga të cilat 8 janë paraqitur për Urdhëra Mbrojtjeje, Neni 10 pika 1; ndërsa 6 kërkesa janë 

 
Përshkrimi 

 
Komisariati–Bashkia Shkodër 

Evidentuar 154 

Të dëmtuargjithsej 160 

Prejtyregra/vajza 105 

 KP.U. Mbrojtje 81 

Sh.U. Mbrojtjes 5 

V. P. Neni 130/a 51 

Vrasjeraste/viktima 0/0 

Arrest.  për 130/a 25 

Ndaluarpër 130/a 5 

GjendjetëLirëpër 130/a 20 

Nëkërkimpër 130/a 4 

Autorëtëvetëvrarë 0 



 
 

 
paraqitur për Urdhëra të Menjëhershëm Mbrojtjeje. Sipas informacionit të përfituar nga Gjykata është bërë 
pushimi i gjykimit për nje rast.  
 
Lidhur me Rastet e Veprës Penale “Dhunë në familje“ sipas nenit 130/a1,2,3,4, janë pranuar 14 kërkesa të 
paraqitura ndërsa është refuzuar 1 prej tyre .  
 
Të dhëna nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor, Shkodër 
Sipas të dhënave nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Shkodër janë regjistruar 49 procedime penale sipas 
nenit 130/a/1,2,3,4 nga të cilat 9 persona janë arrestuar . Tre raste nuk janë filluar. 
 
Nuk ka UMM apo UM të lëshuar nga Bashkia gjatë vitit 2020.  Bashkia Shkodër ka menaxhuar dhe trajtuar 
gjithsej gjatë këtij viti 55 UMM dhe 66 UM të lëshuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër, në total 121 
raste të viktimave të dhunës në familje.  

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 kuadër të ndërgjegjësimit të shoqërisë për të mos pranuar dhe për të mos toleruar ushtrimin e dhunës 
me bazë gjinore dhe dhunës në familje, Bashkia Shkoder ka realizuar një sërë aktivitetesh për 
ndërgjegjësimin e komunitetit në lidhje më dhunën me bazë gjinore gjatë periudhës janar-dhjetor 2020. 
Janë planifikuar, organizuar dhe zhvilluar aktivitete ndërgjegjësuese në kuadër të 8 marsit, ditës 
ndërkombëtare të gruas dhe në zbatim të kartës evropiane për barazi mes burrave dhe grave, të 
nënshkruar në vitin 2017, aktivitet ndërgjegjësues në ditën e Konventës për të të drejtat e fëmijëve si dhe 
aktivitete ndërgjegjësuese në kuadër të 16 diteve të aktivizmit  sipas një kalendari të paracaktuar. Të gjitha 
aktivitetet janë organizuar dhe zhvilluar në bashkëpunim me të gjithë institucionet pjesë e MKR-së, Qendrat 
Komunitare “Për familjen”, OSHC-të, shkollat dhe institucionet kulturore që operojnë në Bashkinë Shkodër. 
Përgjatë gjendjes së emergjencës së shkaktuar nga COVID-19 janë shpërndarë postime me informacionin e 
nevojshëm se ku mund të kërkohet ndihmë dhe kontaktet e nevojshme. Më poshtë janë  linqet e postimeve 
të Bashkisë Shkodër me informacionet, këshillat e sigurisë dhe mesazhet sensibilizuese për dhunën 
në familje.1 Gjatë periudhës Janar- Dhjetor 2020 janë organizuar 30 aktivitete sensibilizuese, informuese,  
të shpërndara në Qendrat Komunitare “Për Familjen”, shkollat e Bashkisë Shkodër, Qendrën Rinore “Atelie” 
dhe institucionet kulturore të Bashkisë Shkodër si: Biblioteka “Marin Barleti”, Muzeu “Oso Kuka”, Teatri 
Migjeni, Galeria e Arteve etj. Aktivitetet janë zhvilluar si në qytet ashtu dhe në njësitë administrative. 
 
Janë 30 aktivitete të organizuara për ndërgjegjësimin e komunitetit në lidhje më dhunën me bazë gjinore 
janë planifikuar, organizuar dhe zhvilluar në bashkëpunim me OSHC-të që operojnë në Bashkinë e Shkodrës 
të tilla si: organizata “Gruaja te Gruaja”, “Hapat e Lehtë:, “Albanian Disability Rights Foundation”, “Papa 
Giovanni XXIII”, “Nisma për ndryshim shoqëror”, “Hope for the World”, “Gender Alliance for Development 
Center” për ҫështjet e dhunës me bazë gjinore. Në aktivitetet e organizuara kanë marrë pjesë grupe të 
ndryshme të komunitetit, si të rinjtë, gratë, vajzat dhe djemtë e Bashkisë Shkodër. Numri i pjesëmarrësve 

                                                           

• 1 https://www.facebook.com/207655856280284/posts/1087030361676158/ 

• https://www.facebook.com/207655856280284/posts/1064571133922081/ 

• https://www.facebook.com/207655856280284/videos/2912714578793520/ 

• https://www.facebook.com/207655856280284/videos/2583512671937853/ 

• https://www.facebook.com/207655856280284/videos/1038507333198832/ 

• https://www.facebook.com/207655856280284/videos/3518084428264607/ 

 

https://www.facebook.com/207655856280284/posts/1087030361676158/
https://www.facebook.com/207655856280284/posts/1064571133922081/
https://www.facebook.com/207655856280284/videos/2912714578793520/
https://www.facebook.com/207655856280284/videos/2583512671937853/
https://www.facebook.com/207655856280284/videos/1038507333198832/
https://www.facebook.com/207655856280284/videos/3518084428264607/


 
 

 
ka qenë rreth 1000 persona, ndërsa janë kufizuar pjesëmarrja në kushtet e pandemisë dhe kemi një 
pjesëmarrje prej jo me shumë së 15 persona në çdo aktivitet.  
 
Bashkia e Shkodrës ka një traditë të bashkëpunimit të vazhdueshëm me organizatat e shoqërisë civile. Një 

nga objektivat e saj është partneriteti i ngushtë me shoqёrinë civile, organizatat jo-fitimprurëse me qëllim 

mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Bashkia Shkodër ka nënshkruar rreth 25  marrëveshje të cilat janë duke u 

zbatuar përgjatë vitit 2020, por nuk kanë munguar edhe bashkëpunime të tjera me OSHC-të për të cilat jo 

detyrimisht është nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi. 

Të gjithë stafi i Qendrave Komunitare “Për Familjen” (14 punonjës), të cilët ofrojnë shërbimet e nevojshmë 

pranë komunitetit ka qënë i përfshirë në trajnimet e organizuara gjatë kësaj periudhe të cilat kanë pasur në 

fokus dhunën në familje dhe dhunën me bazë gjinore.  

Gjatë periudhës së raportimit janë organizuar 7 trajnime me anëtarët e MKR-së  për zbatimin e protokollit 

dhe PSV-ve të trajtimit të rasteve të dhunës në familje dhe të dhunës me bazë gjinorë. 

1. Dhuna në familje dhe roli i autoriteteve përgjegjëse, (UNDP Shqipëri, me mbështetjen e fondeve të 

Qeverisë Suedeze) 

2. “Procedurat Standarde të Veprimit për trajtimin e rasteve të dhunës në familje dhe të dhunës me 
bazë gjinore,  në kuadër  të bashkëpunimit  si  anëtarë të Mekanizmit të Koordinuar të Referimit 
(MKR)”, (Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe mbështetet nga UNFPA Shqipëri, 
koordinuar nga Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin) 

3. “Njohja me protokollin e  menaxhimit të rasteve të dhunës në familje në nivel vendor, përmes 
mekanizmit të koordinuar të referimit (MKR), (QNL). 

4. Pjesëmarrje në trajnimin online “Ndërtimi i Kapaciteteve në Kuadrin Ligjor kundër Dhunës me bazë 
Gjinore”.  Qendra “Aleanca Gjinore për Zhvillim” (GADC) 

5. Pjesëmarrje në trajnimin online “Aftësi dixhitale për fuqizimin e grave dhe vajzave”. Qendra 
“Aleanca Gjinore për Zhvillim” (GADC) 

6. Pjesëmarrje në trajnimin online “Statistikat Gjinore, mbledhja dhe vlerësimi i tyre”. Qendra 
“Aleanca Gjinore për Zhvillim” (GADC) 

 

Bashkia Shkodër ka realizuar aktivitete në bashkëpunim me organizata ndërkombëtare kundër dhunës si: 

Terre Des Hommes Albania, UN Women, UNDP, World Vision, UNICEF dhe OSBE. Ky bashkëpunim ka 

konsistuar në fushata ndërgjegjësimi apo në aktivitete në terren të cilat kanë synuar rritjen e 

ndërgjegjësimit të komunitetit mbi dhunën në familje dhe dhunën me bazë gjinore. Në bazë të monitorimit 

të kryer pranë MKR-së së kësaj bashkie, nuk disponohen të dhëna lidhur me aktivitete të koordinuara apo 

edhe në bashkëpunim me organizata me bazë fetare.  

Buxheti në dispozicion të aktiviteteve ndërgjegjësuese në lidhje me dhunën me bazë gjinore, për vitin 2020 
në total arrin shumën  550 mijë lekë.Gjithashtu, është i parashikuar edhe një fond tjetër në dispozicion nga 
buxheti i bashkisë për ofrimin e shërbimeve I cili konsiston në kostot për paga dhe sigurime për stafin ( 
2,526 mijë lekë) dhe kosto operative (486 mijë lekë) për funksionimin e qendrave komunitare “Për 
Familjen”, të cilat menaxhojnë drejtpërdrejtë rastet e dhunës në familje. 
Target grupet e përfshira në këto aktivitete ishin gra, e vajza të reja, adoleshente e studente, nxënës 

ngashkollat 9-vjeçare e të mesme. Numri i pjesëmarrësve në aktivitetet në ambjente të hapura ishtederi në 

600 për shkak të kufizimeve të grumbullimeve për arsye të COVID-19. 

Gjatë periudhës Mars – Dhjetor ka pasë nje shtrirje të madhe të aktiviteteve online për shkak të pandemisë. 

Në këtë aspekt janë realizuar mbi 10 aktivitete përfshirë fushatat e komunikimit online, me qëllim rritjen e 

informimit dhe sensibilizimit të komunitetit për të mos pranuar dhe për të mos toleruar ushtrimin e dhunës 

me bazë gjinore dhe dhunës në familje, janë organizuar vazhdimisht përgjatë të gjithë kësaj periudhe me 

anë të postimeve në mediat sociale të Bashkisë Shkodër  



 
 

 
Në faqen e facebook-ut të Drejtoria e Shërbimeve, Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik gjeni të publikuar 

edhe çdo aktivitet sensibilizues të organizuar nga Bashkia Shkodër për parandalimin e dhunës.2 

Tabela3. Tabela e aktiviteteve kundër dhunës me bazëgjinore dhe datat e realizimit të tyre 

Nr Data Vendi Tema Organizuar nga: 

1 02.03.2020 

 

Qendra Komunitare 

“Për Familjen” nr. 5 

  

 

Aktivitet me rastin e 7-8 Marsit 

“Përshëndesim mësuesen dhe 

nënën  me krijimet tona 

artistike” 

Bashkia Shkodër 

  

 

 

2  03.03.2020 

 

 Qendra Komunitare 

“Për Familjen” Gur i Zi  

 

 #TijeShembull 

 

Bashkia Shkodër 

  

3 04.03.2020 

 

  Qendra Komunitare 

”Për Familjen” Dajç 

 

 Seancë informuese me temë: 

Barazia gjinore 

 

Bashkia Shkodër 

  

4 05.03.2020   Qendra Komunitare 

”Për Familjen” Rrethina 

 

 

Qendra Komunitare 

”Për Familjen” Dajҫ 

 

 

Biblioteka “Marin 

Barleti” 

 

Qendra Komunitare 

Multifunksionale “Për 

Familjen” 

Aktivitet sensibilizues me 

komunitetin e NJA Rrethina 

 

Seancë informuese me temë: 

Fuqizimi i gruas 

 

 

Gruaja në fokusin e letërsisë 

shqipe 

 

Aktivitet me rastin e 7-8 Marsit 

“Përshëndesim nënën me 

krijimet tona artistike” 

 

Biblioteka“Marin 

Barleti” 

 

Galeria e Arteve 

 

  

                                                           
2  https://ëëë.facebook.com/Drejtoria-e-Sh%C3%ABrbimeve-Sociale-Strehimit-dhe-Sh%C3%ABndetit-Publik-

Shkod%C3%ABr-207655856280284/ 

 



 
 

 

 

Galeria e Arteve 

 

 

Ekspozitë Skulpture 

“MONUMENTA” 

  

5 06.03.2020 #Doortodoor 

 

 

 

Qendra Komunitare 

“Për Familjen” nr. 3 

 

 

Qendra Komunitare 

Multifunksionale “Për 

Familjen 

 

 

 

Muzeu Historik “Oso 

Kuka” 

 

 

Mirënjohje #Lule për ty (Vizita 

në familje për të moshuarat) 

 

 

Aktivitet sensibilizues me 

komunitetin e lagjes Nr.3 

 

 

Aktivitet me rastin e 7 Marsit 

“Përshëndesim mësuesen  me 

krijimet tona artistike” 

 

 

 

 

Ekspozitë   “Përballje me të 

brendshmen…” 

 

Bashkia Shkodër 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muzeu Historik 

“Oso Kuka” 

 

6  08.03.2020   

Teatri Migjeni 

  

Ekspozitë pikture 

 

Bashkia Shkodër 

Galeria e Arteve   

7 09.03.2020 #Doortodoor 

 

 

 

Mirënjohje #Lule për ty (Vizita 

në familje për të moshuarat) 

 

Aktivitet sensibilizues me 

 

Bashkia Shkodër 

Kryqi Kuq 

 



 
 

 

Qendra Komunitare 

“Për Familjen” nr. 5 

 

komunitetin e lagjes Nr.5 

 

8  02.10.2020 Qendra Komunitare 

“Për Familjen” Nr.5  

 Aktivitet informues dhe 

ndërgjegjësues me fëmijë   

"Antitrafikimi dhe Migrimi"  

 

Bashkia Shkodër 

 

9  03.10.2020 Sheshi para Bashkisë 

Shkodër 

Drama “Në sytë e mi” Qendra Rinore 

“Atelie”  

 

Terrre Des Hommes 

 

10 06.10.2020   Qendra Komunitare 

“Për Familjen” Nr.2 

 

 Aktivitet informues dhe 

ndërgjegjësues për trafikimin e 

personave me prindërit 

Bashkia Shkodër 

  

11 07.10.2020 Shkolla "Jordan Misja" Aktivitet informues dhe 

ndërgjegjësues për trafikimin e 

personave   

Bashkia Shkodër 

  

12 09.10.2020  Qendra Komunitare 

“Për Familjen” Nr.4 

 

 Aktivitet informues dhe 

ndërgjegjësues për trafikimin e 

personave 

Bashkia Shkodër 

  

13  

 

09.10.2020 

 

 Qendra Komunitare 

“Për Familjen” Dajҫ 

 

Aktivitet informues dhe 

ndërgjegjësues për trafikimin e 

personave “ Stop trafikimit të 

fëmijëve” 

 

Bashkia Shkodër 

 

14  12.10.2020 Shkolla 9 vjeçare 

“Skëndërbeg” 

 

Sesion informues 

me temë “Thuaj STOP 

trafikimit” 

 

Bashkia Shkodër 

 

15 12.10.2020 Shkolla e mesme 

“Shejnaze Juka” 

Sesion informues 

 me temë “Thuaj STOP 

 

Bashkia Shkodër 



 
 

 

 trafikimit”   

 

16 15.10.2020  Qendra Komunitare 

Multifunksionale  “Për 

Familjen” 

 

 Aktivitet ndërgjegjësues mbi 

çështjet e trafikimit me 

komunitetin rom dhe egjiptian 

Bashkia Shkodër 

Nisma për ndryshim 

shoqëror 

  

 

17 16.10.2020 Qendra Komunitare 

“Për Familjen” 

Rrethina, Shtoj i Vjetër 

 

Aktivitet informues dhe 

ndërgjegjësues për trafikimin e 

fëmijëve 

dhe ekspozitë  me piktura 

 

Bashkia Shkodër 

  

 

18  

20.10.2020 

Qendra Rinore “Atelie” 

 

Ekspozite pikture 

“Më dëgjo mua, REAGO tani!” 

Bashkia Shkodër 

Terrre Des Hommes 

 

 

19  

22.10.2020 

Sheshi para Bashkisë 

Shkodër 

 

Marshim me biҫikleta 

“Nëse ti shikon diçka, atëherë 

thuaj diçka” 

 

 

Bashkia Shkodër 

Terrre Des Hommes  

 

20  

 

 

28.10.2020 

 

 

 

Qendra Komunitare 

“Për Familjen”  Gur i Zi 

 

 

 

 

Aktivitet informues dhe 

ndërgjegjësues për trafikimin e 

të rinjve  

 

Bashkia Shkodër 

Shkolla “Zef Jubani”, 

Gur i Zi 

 

21 28.10.2020 Shkolla e mesme 

“Adem Haxhija”, 

Postribë 

Aktivitet informues dhe 

ndërgjegjësues për trafikimin e 

personave 

 

 Bashkia Shkodër 

 

 



 
 

 

 

22  24.11.2020 Radio Shkodra Prezantimi fushatës  

 

#HeshtjaNukTëMbron  

 

Bashkia Shkodër 

  

 

23 24.11.2020  Qendra Komunitare 

“Për Familjen” Rrethina 

Forum rinor “Dhuna kibernetike 

dhe të rinjtë” 

 

Bashkia Shkodër 

  

 

 

24 25.11.2020  Gjimnazi “Shejnaze 

Juka” 

 

 Sesion informues “Dhuna 

seksuale” 

 

Bashkia Shkodër 

 

25  

 

26.11.2020 

 

 

Gjimnazi “At Gjon 

Karma”, Gur i Zi 

 

Sesion informues “Dhuna 

seksuale” 

 

Bashkia Shkodër 

 

26  

 02.12.2020 

 

 Sheshi Para Bashkisë 

Shkodër  

 

 

 Panair Social Promocional  

 

 

 Bashkia Shkodër 

        OSHC 

 

 

27  

02.12.2020 

 

 Mediat sociale të 

Bashkisë Shkodër 

 

 

Ekspozita online “Heshtja nuk të 

mbron” 

 

 

 

Bashkia Shkodër 

 

  

 

28 02.12.2020 Qendra Komunitare  Sesion informues  për dhunën Bashkia Shkodër 



 
 

 

“Për Familjen” nr. 3 

 

me bazë gjinore 

 

 

Organizata 

Komuniteti Papa 

Giovani XXIII 

 

 

29  07.12.2020 Qendra Rinore Atelie   

 Guys Talk 

 

Bashkia Shkodër 

  

 

30 09.12.2020 

 

Qendra Rinore Atelie  Prezantimi i murales 

 

Bashkia Shkodër 

 

Burimi: Koordinatorja Vendore, bashkia Shkodër 
 
 

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. 
 
Në zbatim të ligjit nr.139/2015, “Për Vetqeverisjen Vendore”, ligjit nr. 9669, datë 18.12.2006 “Për Masa 
ndaj Dhunës në Marrëdhëniet Familjare”(i ndryshuar) , i ndryshuar me Ligjin Nr.47/2018, neni 8, pika 8 e tij; 
si dhe të VKM nr. 334, datë 17.02.2011 “Për mekanizmin e bashkërendimit të punës për referimin e rasteve 
të dhunës në marrëdhëniet familjare dhe mënyrën e proçedimit të tij”, Bashkia e Shkodrës gjatë vitit 2017, 
ka koordinuar dhe nënshkruar marrëveshjen e bashkëpunimit për riogranizimin e mekanizmit të 
bashkërendimit të punës për referimin dhe trajtimin e rasteve të dhunës në marrëdhëniet familjare dhe 
mënyrën e proçedimit të tij. Kjo marrëveshje është nënshkruar nga të gjitha institucionet publike që 
veprojnë në territorin e bashkisë së Shkodrës me rastet e dhunës në familje dhe gjithashtu organizatat e 
shoqërisë civile që janë aktive dhe veprojnë në territor me këtë target grup. Bashkëpunimi midis këtyre 
Institucioneve dhe organizatave përgjatë periudhës janar-qershor 2020 ka qenë shumë i mirë. Të gjithë 
aktorët i janë përgjigjur në kohë nevojës për veprim dhe menaxhim të rasteve. 
 
Ekipi Teknik Ndëërdisiplinar mblidhet ad-hoc, në varësi të rasteve të dhunës në familje dhe problematikave 
që paraqet ҫdo rast konkret, ose brenda 24-48 orëve ose brenda javës kur është identifikuar rasti. Ky ekip 
mblidhet me kërkesën e institucionit, pjesë e mekanizmit, i cili ka identifikuar rastin. (psh; policia, 
organizata, Bashkia, qendrat komunitare). Në momentin që paraqitet një rast dhune, bëhet vlerësimi 
fillestar për të parë nivelin e riskut në të cilin ndodhet viktima. Më pas bëhet vlerësimi i detajuar, sipas 
nevojave që paraqet rasti, mblidhet ETN, ndahen rolet e përgjegjësitë. Pas vlerësimit të nevojave të ҫdo 
rasti, hartohet plani i punës dhe për ҫdo shërbim të specializuar vlerësohen mundësitë dhe kapacitetet 
fillimisht nga institucionet, pjesë e mekanizmit dhe në rast se këto institucione nuk i ofrojnë, kërkohet 
mbështetja nga partnerë të ndryshëm privatë apo publikë. Ҫdo rast, që trajtohet nga Drejtoria e 
Shërbimeve Sociale e Bashkisë së Shkodrës, si dhe Qendrat Komunitare “Për Familjen”, pjesë e kësaj 
drejtorie, trajtohet në zbatim të plotë me legjislacionin përkatës.  
 
Bashkia Shkodër përgjatë vitit 2020 ka trajtuar, menaxhuar dhe monitoruar 121 raste të dhunës në familje. 
Përpos rasteve të reja gjatë vitit ka vazhduar edhe menaxhimi dhe monitorimi i urdhërave të mbrojtjes që 
kanë qemë në fuqi nga viti 2019. 
 



 
 

 
Për të gjithë rastet janë hartuar dhe dërguar raportet përkatëse të monitorimit çdo 60 ditë në Drejtorinë 
Vendore të Policisë Shkodër. 
 
Ҫdo rast i trajtuar nga Drejtoria e Shërbimeve Sociale e Bashkisë së Shkodrës, si dhe Qendrat Komunitare 
“Për Familjen”, pjesë e kësaj drejtorie, është trajtuar në zbatim të plotë me legjislacionin përkatës dhe në 
bashkëpunim me institucionet / OSHC-të pjesë të MKR-së, ndaj vlerësojmë se trajtimi i ҫdo rasti ka qenë i 
sukseshëm. Pavarësisht vështirësive janë dhënë shërbimet e nevojshme në varësi të problematikave të 
konstatura. 
 
Gjatë kësaj periudhe Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale me mbështetjen e UNDP-së, në kuadër 
të programit të përbashkët “T’i japim fund dhunës ndaj grave dhe vajzave në Shqipëri” ka përgatitur dy 
protokolle për t’iu ardhur në ndihmë të gjithë MKR-ve duke synuar në një praktikë të unifikuar për të gjitha 
bashkitë. Në këtë kuadër ju janë dërguar me email dhe shkresë zyrtare të gjithë institucioneve pjesë e MKR-
së protokollet përkatëse dhe janë organizuar 2 trajnime me anëtarët e MKR-së për zbatimin e këtij 
protokolli. Në bazë të monitorimit rezulton se pjesa më e madhe e institucioneve anëtare të MKR-së kanë 
shprehur dakordësinë dhe kanë caktuar pikat e kontaktit të Komitetit Drejtues dhe Ekipit Teknik 
Ndërdisiplinar. Për shkak të mungesës së përgjigjes nga Gjykata e Rrethit Shkodër, Prokuroria e Rrethit 
Shkodër, Spitali Rajonal Shkodër, Zyra Vendore Arsimore dhe  Shërbimi i Provëës  sidhe gjendjes së 
shkaktuar nga COVID-19 nuk është realizuar akoma mbledhja e KD-së.  

Gjithashtu edhe gjatë mbledhjeve të ETN-së të zhvilluar gjatë këtij viti institucione të tilla si: Gjykata e 
Rrethit Gjyqësor Shkodër,  Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Shkodër, Spitali Rajonal Shkodër, Zyra Vendore 
Arsimore nuk kanë marrë pjesë. 

Ҫdo rast i trajtuar nga Drejtoria e Shërbimeve Sociale e Bashkisë së Shkodrës, si dhe Qendrat Komunitare 
“Për Familjen”, pjesë e kësaj drejtorie, është trajtuar në zbatim të plotë me legjislacionin përkatës dhe në 
bashkëpunim me institucionet / OSHC-të pjesë të MKR-së, ndaj vlerësojmë se trajtimi i ҫdo rasti ka qenë i 
sukseshëm. Pavarësisht vështirësive janë dhënë shërbimet e nevojshme në varësi të problematikave të 
konstatuara. Numri i rasteve të trajtuara me sukses është 17. 
 
Për menaxhimin veprohet sipas rastit, pra, ndahen raporte të caktuara për menaxhimin e rasteve dhe 
monitorimin e UM. 
Në Bashkinë e Shkodrës përsëri është konstatuar se pozicioni i koordinatorit vendor të mekanizmit të 
referimit për rastet e dhunës me bazë gjinore është vend vakant. Puna mbulohet nga Drejtoria e 
Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik dhe Qendrat Komunitare “Për familjen” të Bashkisë 
Shkodër. Pozicioni i Koordinatorit Vendor të dhunës në Bashkinë Shkodër është hapur që në vitin 2009. nga 
informacionet e marra nga përgjegjësja e zyrës për shërbimet sociale rezulton se arsyeja e vendit vakant 
vjen  pasi nuk ka pasur konkurentë të kualifikuar në shpalljen e realizuar. 
 
 
 
 
Do të bëhet përsëri shpallja  për vendin vakant për pozicionin e Koordinatorit Vendor të mekanizmit të 
referimit për rastet e dhunës me bazë gjinore.  
 
Gjatë kësaj periudhe janë organizuar 3 trajnime në të cilat ka marrë pjesë personi që mbulon  çështjet e  
dhunës në bashkinë Shkodër: 1. Dhuna në familje dhe roli i autoriteteve përgjegjëse, (UNDP Shqipëri, me 
mbështetjen e fondeve të Qeverisë Suedeze); 2. “Procedurat Standarde të Veprimit për trajtimin e rasteve 
të dhunës në familje dhe të dhunës me bazë gjinore,  në kuadër  të bashkëpunimit  si  anëtarë  të 
Mekanizmit të Koordinuar të Referimit (MKR)”, (Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe 
mbështetet nga UNFPA Shqipëri, koordinuar nga Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin); 3. 
“Njohja me protokollin e  menaxhimit të rasteve të dhunës në familje në nivel vendor, përmes mekanizmit 
të koordinuar të referimit (MKR), (QNL). Me mbështetjen e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes 



 
 

 
Sociale, ASPA-s dhe OSHC-ve në kuadër të projekteve të ndryshme me fokus dhunën dhe barazinë gjinore 
po mundësohet ngritje e kapaciteteve të stafit që merret me menaxhimin e rasteve të dhunës në familje 
dhe dhunës me bazë gjinore. 

Buxheti në dispozicion të aktiviteteve ndërgjegjësuese në lidhje me dhunën me bazë gjinore, është i ndarë 
në disa zëra:   
 1. Zbatimi i sistemit të referimit të rasteve për viktimat e dhunës në familje. (200 mijë lekë).  
2. Zbatimi i kartës evropiane për barazi gjinore. (200 mijë lekë).  
3. Dita ndërkombëtare e gruas, 8 marsi (150 mijë lekë). Ndërsa buxheti indirekt përfshin edhe kohën e 
punës së specialistëve dhe të funksionimit të qendra Komunitare “Për Familjen” të cilat operojnë në 
territorin e Bashkisë së Shkodrës.  
 
Fond tjetër në dispozicion për ofrimin e shërbimeve (nga buxheti i bashkisë Shkodër)konsiston në kostot 
për paga dhe sigurime për stafin (2,526 mijë lekë) dhe kosto operative (486 mijë lekë) për funksionimin e 
qendrave komunitare “Për Familjen”, të cilat menaxhojnë drejtpërdrejtë rastet e dhunës në familje. 
 
Institucionet anëtare më të angazhuara në mënyrë aktive në MKR janë Drejtoria e Shërbimeve Sociale e 
Bashkisë së Shkodrës, Qendrat Komunitare “Për Familjen”, Policia Vendore e Policisë Shkodër, organizatat e 
shoqërisë civile (Gruaja tek Gruaja, Shpresë për Botën, Komuniteti papa Xhovani 23, Qendra Sociale Hapat 
e Lehtë, etj.), Drejtoria Rajonale e Punësimit Shkodër dhe NJVKSH Shkodër, Drejtoria Rajonale e Arsimit, 
Shërbimi Social.  
Bashkia e Shkodrës ka koordinuar dhe nënshkruar marrëveshjen e bashkëpunimit për riogranizimin e 
mekanizmit të bashkërendimit të punës për referimin dhe trajtimin e rasteve të dhunës në marrëdhëniet 
familjare dhe mënyrën e proçedimit të tij që në vitin 2017. Kjo marrëveshje është nënshkruar nga të gjitha 
institucionet publike që veprojnë në territorin e bashkisë së Shkodrës me rastet e dhunës në familje dhe 
gjithashtu organizatat e shoqërisë civile që janë aktive dhe veprojnë në territor me këtë target grup 
 
Përgjatë kësaj kohë  për shkak të situatës së krijuar nga COVID-19 ETN-ja nuk është mbledhur fizikisht. Të 
gjitha rastet janë trajtuar nga Drejtoria e Shërbimeve Sociale e Bashkisë së Shkodrës, si dhe Qendrat 
Komunitare “Për Familjen”, pjesë e kësaj drejtorie  në bashkëpunim të ngushtë më disa nga aktorët 
kryesore të MKR-së si: Policia Vendore e Policisë Shkodër, organizatat e shoqërisë civile (Gruaja tek gruaja, 
Shpresë për Botën, Komuniteti papa Xhovani 23, Qendra Sociale Hapat e Lehtë etj.), Drejtoria Rajonale e 
Punësimit Shkodër dhe NJVKSH Shkodër, në zbatim të plotë me legjislacionin përkatës. Për periudhën janar-
dhjetor 2020  nuk ka pasur mbledhje të Komitetit Drejtues; 
Gjatë periudhës raportuese janë në total 13 UMM ndërsa janë lëshuar vetëm 10 UM nga Gjykata Shkodër. 
Organizatat nuk kanë plotësuar UM /UMM 

Ndërkohë që nuk është referuar asnjë rast në në Strehëzën Kombëtare për Viktimat e Dhunës në famile në 
Kamëz.  

Të dhënat shkëmbehen në varësi të legjislacionit në fuqi. Ekziston Protokolli i përgatitur dhe i nënshkruar 
mes policisë dhe bashkisë për shkëmbimin e të dhënave. Aktualisht personi që zëvendëson koordinatorin e 
dhunës për bashkinë Shkodër nuk është trajnuar për përdorimin e sistemit REVALB por janë realizuar 
trajnime në lidhje me përdorimin e këtij sistemi gjatë muajit korrik. Në këtë aspekt, janë identifikuar nevoja 
për ngritjen e kapaciteteve të koordinatorit për përdorimin e tij.  
Gjithsesi, bashkia Shkodër ka krijuar databazën e vet dhe të gjitha të dhënat për rastet e dhunës në familje 
dhe dhunës me bazë gjinore janë në hedhura në databazën e krijuar nga Bashkia Shkodër. 
Programi i strehimit për bonuset nuk ka gjetur zbatim gjatë gjithë  vitit 2020 në Bashkinë Shkodër, ndaj 
kategoria e grave të dhunuara nuk ka pasur përfitues. Aktualisht është në proces zbatimi ky program dhe 
po realizohet vlerësimi i dosjeve. Buxheti në dispozicion për programin e strehimit social “Subvencionimi i 
qerave” është 600 mijë lekë. Bonusi i qerase fillon te zbatohet në vitin 2021 nga Bashkia Shkodër.Nuk ka 
raporte të përcjella nga Zyra Vendore e Shërbimit të Provës, Shkodër, megjithatë bashkëpunimi midis 
Bashkisë së Shkodrës dhe Zyrës Vendore të Shërbimit të Provës, Shkodër është shumë i mirë. Të gjitha 



 
 

 
rastet e referuara janë menaxhuar me sukses dhe kanë kryer orët e punës në interes publik (pa pagesë) 
pranë institucioneve të varësisë së Bashkisë Shkodër. Por nuk ka dënime për dhunuesit, për vepra të tjera 
ka dënime.  
 
 
Tabela1. Numri i mbledhjeve të GTN-së në vitin 2020 në Bashkinë Shkodër 

Data   Mbledhjet e GTN-së -qëllimi i mbledhjes 
  

 16.06.2020 

  

 Mbledhja e parë  

“Njohja me protokollin e  menaxhimit të rasteve të dhunës në familje në nivel vendor, 

përmes mekanizmit të koordinuar të referimit (MKR)” 

  

 07.07.2020 

Mbledhja e dytë  

 “Procedurat Standarde të Veprimit për trajtimin e rasteve të dhunës në familje dhe të 

dhunës me bazë gjinore, në kuadër  të bashkëpunimit  si  anëtarë  të Mekanizmit të 

Koordinuar të Referimit (MKR)” 

17.07.2020  

Mbledhja e tretë 

ETN- Rasti K.P dhe N.P 

25.09.2020 

Mbledhja e katërt 

Shkëmbimin e përvojave të anëtarëve të mekanizmit të koordinuar të referimit të rasteve 

të dhunës në familje (MKR)  të bashkisë Shkodër me anëtarët e MKR-së së bashkisë 

Fushë Arrëz dhe bashkisë Has.  

05.10.2020 

Mbledhja e pestë 

ETN- Rasti M. M 

 09.12.2020  

Mbledhja e gjashtë 

Prezantimi i studimit mbi sigurinë e grave dhe vajzave në hapësirat publike nga 

Observatori dhe Bashkia Shkodër. 

  

Burimi:Monitorim i drejtëpërdrejtë  Bashkia Shkodër 
 
 
 
 
Tabela 7. Përbërja e Komitetit Drejtues, Bashkia Shkodër Viti 2020 

Institucioni Emërmbiemër i përfaqësuesitnëvitin 2020 

Bashkia Voltana Ademi Kryetar 

Drejtoria e Policisë N/Komisar Ermira Shabaj  



 
 

 

Gjykata e RrethitGjyqësor Blenda Behri 

Prokuroria e Rrethit Suela Kerxhaliu                 

DrejtoriaArsimoreRajonale/ 

Zyra Vendore e Arsimit 

Parauniversitar Shkodër 

Blediane Nika                   Drejtore         

Drejtoria e ShëndetitPublik/ 

Njësia Vendore e Kujdesit 

Shëndetësor Shkodër 

Lindita Haxhija                  Drejtore 

Drejtoria e Shërbimit Social Valbona Tula                     Drejtori 

Zyra e Përmbarimit Enderson Memcaj             Permbaruesi 

Prefektura Majlinda Angoni                Prefekte  

Drejtoria Rajonale e Punësimit 

Shkodër/Zyra e Punësimit 

Rozafa Zmijani                   Drejtore 

OSHC 

Gruaja tek Gruaja 

Zyra për Djem Dhe Burra 

Hapat e Lehtë 

Papa Giovanni XXIII 

 

Trendelina Borici    Drejtore   

Endrit Uligaj                  Koordinator zyre  

Denada Shpuza                  Presidente  

Mira Prekperaj                  Drejtore 

Dhoma e Avokatisë Ilir Golemi                           Kryetar 

Zyra Vendore e Shërbimit të 

Provës 

Frida Dashi                          Drejtore 

  

Burimi: Bashkia Shkodër 
 
 
 
 
 
 
Tabela 2. Përbërja e GTN-së, Bashkia Shkodër Viti 2020 

Institucioni Emër mbiemër i përfaqësuesit në vitin 2020 

Bashkia Lorena Bardeli  

Drejtoria e Policisë Luan Hamzallari  Shefi i Sektorit të Kundër dhunes 



 
 

 

Gjykata e RrethitGjyqësor Ermira Dedja/ Arbër Ҫela 

Prokuroria e Rrethit Suela Kexhaliu  

DrejtoriaArsimoreRajonale 

Zyra Vendore e Arsimit 

Parauniversitar Shkodër 

Elira Smakaj Specialiste 

Drejtoria e ShëndetitPublik/ 

Njësia Vendore e Kujdesit 

Shëndetësor Shkodër 

Stela Niklekaj Psikologe 

Zyra e Përmbarimit Enderson Memçaj  Kryetar zyre 

Prefektura Fluzela Zaja Përfaqësuese 

Kryetarët e Njësive 

Administrative 

Sipa Rasteve  

Drejtoria Rajonale e 

Punësimit Shkodër 

Zyra e Punësimit 

Fatbardha Mujaxhi Përgjegjës  

Organizata Jo qeveritare Luljeta Alibali Punonjëse Hapat e Lehtë 

 Fatjon Taipi Psikolog  Zyra për Djem Dhe Burra 

 Mira Prekperaj Drejtore Papa Giovanni XXIII 

 Sindi Kola Avokate Gruaja tek Gruaja 

Strehëzat për viktimat e 

dhunës 

Atila Uligaj      Menaxhere  

Komunitete fetare Nuk janë pjesë e Marrëveshjes për MKR  

Dhoma e Avokatisë së Rrethit Ilir Golemi 

Zyra Vendore e Shërbimit të 

Provës 

Valmira Boriçi                Specaliste 

Sherbimi Social Shteteror  Besmir Brecaj                Specialist/Punonjës social 

Eltjon Boshti                Specialist/Punonjës social 

Drejtoria Rajonale e Formimit 

Profesional Shkodër 

Leonora Asllani     Përfaqësuese 

Burimi: Bashkia Shkodër 
 



 
 

 
 

Objektivi 3.3: Ndëshkimi i dhunuesve dhe dhënia e mundësisë për rehabilitimin etyre, permes 
programeve të specializuara. 
Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër sipas detyrimeve ligjore ndan UMM dhe UM në mënyrë të 

vazhdueshme me Bashkinë Shkodër, ndërsa nuk ka statistika të ndara në mënyrë periodike, përveҫ rasteve 

të kërkuara më shkresë zyrtare nga ana e bashkisë.  

Prane Zyres se Permbarimit Shkoder per periudhen janar - dhjetor 2020 janë depozituar 60  kerkesa per 

ekzekutim me objekt urdher mbrojtje dhe urdher te menjehrshem mbrotje nga te cilat jane ekzekutuar 20 

dosje permbarimore.Keto dosje jane ekzekutuar pasi i ka mbaruar afati i ekzekutimit i vendosur nga 

gjykata.  

Rastet e referuara nga Zyra Vendore e Shërbimit të Provës, Shkodër gjatë kësaj periudhe kanë qenë raste të 

kundravajtjeve penale të llojeve të tjera, por jo dhunues. Nuk rezultojnë të dhëna për dënimet alternative 

për dhunuesit nga Shërbimi i Provës për vitin 2020.  

Zyra për “Burra dhe Djem” që operon në Bashkinë Shkodër realizon aktivitete të ndara në dy programe: 

programe parandaluese dhe rehabilituese për dhunuesit. Programet rehabilituese realizohen përmes 

aktiviteteve të seancave të terapisë të zhvilluara me ta.  

Për dhunuesit ka një program te mirepercaktuar që zgjat nga 4 deri në 6 muaj. Seancat e këshillimit janë 

individuale, zgjasin 60 minuta dhe zhvillohen 1 herë në jave. Keto takime mbahen në ambjentet e ZDB. Per 

te zhvilluar kete trajtim, keshilluesit e ZDB kane zhvilluar trajtime dhe specializime specifike per punen me 

dhunuesit. Numri i dhunuesve per vitit 2020 ka qene 64 persona ne total 

 
Nuk ka raporte të përcjella nga Zyra Vendore e Shërbimit të Provës, Shkodër, megjithatë bashkëpunimi 
midis  Bashkisë së Shkodrës dhe Zyrës Vendore të Shërbimit  të Provës, Shkodër është shumë i mirë. Të 
gjitha rastet e referuara janë mënaxhuar me sukses dhe kanë kryer orët e punës në interes publik (pa 
pagesë) pranë institucioneve të varësisë së Bashkisë Shkodër. 
 

Konkluzione të rëndësishme 

Bazuar në moniotorimin e vitit 2020 lind nevoja për citimin e disa konkluzioneve të rëndësishme:  

• Numri i rasteve të trajtuara nga MKR pranë kësaj bashkie është pothuajse i barabartë me numrin e 

rasteve të identifikuara nga policia, sidoqoftë nuk është një trajnim ndërsektorial për të gjitha 

rastet e evidentuara nga policia.  

• Gjykata nuk merr pjesë në mbledhjet e Grupit Teknik Ndërdisiplinar si edhe numri I UM/UMM të 

lëshuara prej saj është shumë here më i ulët sesa numri i kërkesave për këta urdhëra, ndaj kjo 

është një prej temave kryesore që duhet diskutuar dhe menaxhuar nga MKR pranë kësaj bashkie.  

• Buxhetimi gjinor është shumë i rëndesishem për të siguruar integrimin e viktimave te dhunës në 

familje. Kjo domosdoshmëri akoma nuk është reflektuar në zërat buxhetorë të bashkisë Shkodër.  

• Mbledhjet e ETN-së nuk vlerësohen njësoj nga të gjithë anëtarët e tij duke mos u paraqitur dhe 

dhënë kontributin e tyre në zgjidhjen dhe mbarëvajtjen e rasteve.  

•  Puna e organizatave të shoqërisë civile duhet të vlerësohet më shumë nga të gjithë anëtarët e 

MKR-së, kryesisht prej institucioneve vendimmarrëse dhe koordinuese.  



 
 

 

• Pozicioni i koordinatorit vendor të mekanizmit të referimit për rastet e dhunës me bazë gjinore 

është vend vakant aktualisht. Pozicioni i koordinatorit vendor të dhunës në Bashkinë Shkodër është 

hapur që në vitin 2009. Puna mbulohet nga Drejtoria e Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit 

Publik dhe Qendrat Komunitare “Për familjen” të Bashkisë Shkodër. 

• Gjatë vitit 2020 vetëm 5 gra, viktima të dhunës në familje janë punësuar, dhe kjo jo për shkak të 

mosreferimit në zyrën përkatëse por nga mungesa e vullnetit të viuktimave për tu punësuar. Për 

këtë vendim ndikon shumë frika që ato kanë për humbjen e Ndihmës Ekonomike për shkak të 

Urdhrit të Mbrojtjes.  

• Përgjatë tre viteve të fundit institucionet anëtare më të angazhuara në mënyrë aktive në MKR, që 

kanë marrë pjesë edhe në mbledhjet e ETN-së janë: Drejtoria e Shërbimeve Sociale e Bashkisë së 

Shkodrës; Qendrat Komunitare Për Familjen; Drejtoria Vendore e Policisë Shkodër; Organizatat e 

shoqërisë civile (Gruaja tek gruaja, Hapat e lehtë, Papa Xhovani XXIII, Shpresë për Botën etj.), 

Drejtoria Rajonale e Punësimit Shkodër dhe NJVKSH Shkodër, ndërkohë që vijon të mungojë në 

takime institucioni I Gjykatës dhe ai I Prokurorisë.  

 

Rekomandime kryesore  

Në bazë të monitorimit të zbatimit të Strategjisë Kombëtare për Barazinë Gjinore në bashkinë Shkodër për 
vitin 2020, më poshtë renditen disa rekomandime të cilat kërkojnë masa të menjëhershme për të rregulluar 
funksionimin e Mekanizmit të Referimit kundër Dhunës me bazë gjinore në Bashkinë Shkodër dhe 
adresimin e objektivit të tretë të SKBGJ,  kundër dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje:  

• Kapacitetet e kufizuara njerëzore, inftrastrukturore, burimet financiare të limituara dhe të 

munguara në shumicën e rasteve;   

• Strehimi afatgjatë i viktimave të dhunës në familje dhe kapacitetet e kufizuara të strehimit 

emergjent;  

• Bashkëpunimi ndërinstitucional në disa raste dhe marrja e përgjegjësive sipas legjislacionit në fuqi 

nga secili prej anëtarëve të MKR-së;  

• Puna me dhunuesit duhet të jetë e programuar nga bashkia Shkodër përmes futjes së programeve 

në Qendrat Komunitare ‘Për Familjen” ;  

• Në mënyrë sa më të shpejtë dhe emergjente duhen marra masa për plotësimin vakant të 

Koordinatores vendore kundër dhunës pranë bashkisë Shkodër;  

• Bashkia e Shkodrës por edhe organizatat apo institucionet partnere duhet të ndërmarrin fushata 

ndërgjegjësuese që të mbijetuarat e dhunës në familje të pranojnë ofertat për punësim dhe në këtë 

mënyrë të fitojnë pavarësinë e tyre ekonomike.  
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