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“Shërbimet e rehabilitimit dhe
riintegrimit, për gratë që i mbijetojnë
dhunës, brenda sistemit të mirëqenies
sociale në Republikën e Shqipërisë.”

2 qershor 2021

Në datë 2.6.2021 Qendra “Aleanca Gjinore për Zhvillim” (GADC) dhe Rrjeti i Fuqizimit të Grave
Shqiptare (AWEN) organizoi Tryezën e Rrumbullakët: “Shërbimet e rehabilitimit dhe riintegrimit, për gratë
që i mbijetojnë dhunës, brenda sistemit të mirëqenies sociale në Republikën e Shqipërisë.” Ky aktivitet u organizua
në kuadër të projektit rajonal: "Institucionalizimi i Cilësisë në Programet e Rehabilitimit dhe
Riintegrimit për gratë e vajzat që i mbijetojnë dhunës". Projekti zbatohet në bashkëpunim me
rrjetin e organizatave që punojnë kundër dhunës me bazë gjinore në vendet e Ballkanit Perëndimor,
të udhëhequr nga Qendra Autonome e Grave, Serbi dhe mbështetet nga Agjencia Austriake për
Zhvillim.
Qëllimi i këtij aktiviteti ishte prezantimi i Raportit “Shërbime rehabilitimi dhe riintegrimi brenda sistemit të
mirëqenies sociale në Republikën e Shqipërisë për gratë e mbijetuara nga dhuna”. Ky raport synon të
përmirësojë legjislacionin dytësor/programet dhe institucionalizimin e shërbimeve cilësore për të
mbijetuarat e Dhunës me Bazë Gjinore (DhBGj). Rezultati i projektit si edhe diskutimet e kësaj
tryeze kanë për qëllim përmirësimin cilësor të shërbimeve të rehabilitimit dhe integrimit për të
mbijetuarat e DhBGj në të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor përfshirë Shqipërinë.
Në këtë aktivitet morën pjesë rreth 60 përfaqësues të institucioneve të ndryshme të vendit,
përfaqësues të shoqërisë civile, institucioneve lokale, media, donatorë etj. të cilët e ndoqën
diskutimin online nëpërmjet platformës ZOOM.
Të pranishëm në tryezën e diskutimit ishin: z. Albert Nikolla, zv. Ministër i Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale (MSHMS), Dr. Christian Steiner, Ambasadori Austriak në Tiranë; znj. Merita
Xhafaj, Drejtore e Përgjithshme e Politikave dhe Zhvillimit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale,
znj. Blerta Gazheli – Koordinatore pranë Qendrës Lilium, znj. Brikena Puka, Drejtore Ekzekutive e
Qendrës Vatra, znj. Ines Leskaj, Drejtore Ekzekutive AWEN. Në këtë aktivitet sollën përvojën nga
vendet e tyre, znj. Alexandra Nestorov nga Qendra Autonome e Grave, Serbi dhe znj. Adelina
Berisha nga Rrjeti i Grave të Kosovës.

Ndiqni tryezën e diskutimit

Z. Albert Nikolla, zv.Ministër i MSHMS ndër të tjera theksoi rëndësinë e
takimeve të tilla diskutimi sa i përket shërbimeve ri-integruese dhe
rehabilituese për gratë që i mbijetojnë dhunës, dhe ndër të tjera tha:
“Dhuna kundër grave e vajzave është një dramë që lidhet drejtpërsëdrejti me lëndimin
e dinjitetit të gruas si person njerëzor. Dinjiteti i grave është i barabartë me atë të
burrave e për rrjedhojë, nëse dhuna nuk shihet edhe në këtë përmasë: pra si dhunim i
dinjitetit, atëherë diçka i mungon përpjekjes sonë kundër dhunës. Vetëm kur gratë të
jenë thellësisht të vetëdijshme për mbrojtjen e dinjitetit të tyre, atëherë do të jenë më të
lira e më pak të dhunuara dhe ligjet do të jenë më të efektshme. Ndaj theksoj se krahas
punës ligjore, mikpritjes në qendra riaftësimi, ndalimit të dhunuesve, duhet edhe një
punë e fortë kulturore për hapjen e mendjes së grave anembanë vendit që të kuptojnë
se janë zonja të fatit të tyre. Në Librin e Shenjtë “Torah”, është shkruar: “Kujdes! Mos
e bëni një grua të qajë, sepse Zoti i numëron pikat e lotëve të saj”!
Pjesëmarrës në takim ishte dhe Ambasadori Austriak në Tiranë, Dr. Christian Steiner, i cili u shpreh se
ishte i lumtur që Qendra “Aleanca Gjinore për Zhvillim” dhe Rrjeti i Fuqizimit të Grave Shqiptare
organizuan këtë tryezë diskutimi e cila përfshin jo vetëm përfaqësuesit në sallë por edhe pjesëmarrësit që e
ndoqën takimin online. Megjithëse i trishtuar që çështja aktuale e rasteve të dhunës ekstreme është mjaft e
lartë në të dyja vendet, si në Shqipëri ashtu edhe në Austri.
Ndër të tjera Dr. Steiner shtoi: “Dhuna me bazë gjinore është një problem global.
Në Austri, ka pasur deri tani 14 vrasje të grave e vajzave këtë vit, që është një numër
shumë i lartë. Dhuna ndaj grave e vajzave mbetet gjithashtu e përhapur në Ballkanin
Perëndimor. Mbyllja në shtëpi për shkak të pandemisë COVID-19 e përkeqësoi
situatën. Pa sisteme të përshtatshme rehabilitimi dhe riintegrimi, shumë gra shpesh
detyrohen të kthehen tek autorët e krimit ose lihen në rrugë pa mbështetje.
Institucioneve në Shqipëri u mungon një qasje holistike, e përqendruar tek viktima, e
sensibilizuar për të siguruar mbrojtjen dhe sigurinë për të mbijetuarat e dhunës.
Prandaj, Bashkëpunimi Austriak për Zhvillim mbështet Rrjetin e Fuqizimit të Grave
Shqiptare dhe Qendrën “Aleanca Gjinore për Zhvillim” për të institucionalizuar
programe cilësore rehabilitimi dhe riintegrimi për të mbijetuarit e dhunës në Shqipëri.

Shqipëria ka ratifikuar Konventën e Stambollit dhe ka hartuar një Strategji të re Kombëtare për Barazinë Gjinore dhe një
Plan Veprimi, duke synuar tolerancën zero ndaj dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje. Të mbijetuarat duhet të
mbrohen në mënyrë adekuate. Prandaj, është e rëndësishme që institucionet dhe organizatat e ndryshme në Shqipëri që
punojnë në këtë fushë të bashkëpunojnë ngushtë për të ofruar mbrojtje: shërbimet sociale, policia, gjykatat, organizatat e
grave dhe Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. Unë falenderoj përfaqësuesit që ishin këtu sot dhe angazhimin e
tyre për këtë kauzë.”

Takimi vijoi me një analizë të thelluar të znj. Merita Xhafaj, e cila bëri një
panoramë të gjerë të kuadrit ligjor por edhe të punës së bërë deri më sot për
mbrojtjen dhe mbështetjen e viktimave të dhunës në familje në mënyrë të
koordinuar institucionale, duke theksuar këtu edhe përmirësimet që iu
bënë ligjit “Për masat ndaj dhunës në marrëdhënie familjare“, po ashtu
edhe ndryshimeve që u miratuan në VKM-në „Për mekanizmin e
bashkërendimit të punës ndërmjet autoriteteve përgjegjëse për referimin e
rasteve të dhunës në marrëdhëniet familjare si dhe procedimin e tij për
mbështetjen dhe rehabilitimin e viktimave të dhunës“. Ndër të tjera znj.
Xhafaj theksoi se legjislacioni mbi shërbimet e përkujdesit shoqëror ka
ardhur në përmirësim të vazhdueshëm, duke u plotësuar dhe me akte
nënligjore të rëndësishme, me anë të të cilave janë përcaktuar kritere dhe
vendosur standarde për shërbimet edhe për gratë viktima të dhunës në
familje.
Në vijim znj. Xhafaj tha: „Nga vlerësimi 4 vjeçar që i është bërë Strategjisë Kombëtare të Barazisë Gjinore për vitet 20162020, ka rezultuar se në fund të vitit 2020, numri i shërbimeve mbështetëse të specializuara është rritur me 53.8 %, nga 13
shërbime të specializuara në 2015, në 20 shërbime mbështetëse të specializuara në fund të vitit 2020 dhe aktualisht kemi
tashmë 22 lloje tipologjishë. Megjithëse vlerësohet se ka zhvillime pozitive dhe objektivi është arritur sipas SKBGJ 20162020, duhet që këto shërbime të jenë afatgjata dhe të qëndrueshme. Për këto arsye, nëpërmjet masave dhe veprimeve të
vendosura edhe në Strategjinë e re 2021-2030, synohet zgjerimi i gamës së shërbimeve mbështetëse të specializuara për
trajtimin e deri në rehabilitimin dhe riiintegrimin e viktimave apo të mbijetuarave të dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në
familje, si dhe shtimi i shërbimeve të munguara për të gjithë grupet e grave, të rejave dhe vajzave, duke synuar trefishimin e
këtyre shërbimeve të reja në të gjithë vendin. Paralelisht me punën për viktimat e dhunës në familje, është e rëndësishme edhe
puna me dhunuesit, edhe si detyrim që rrjedh nga Ligji i DHF, i ndryshuar. Deri tani ky shërbim po ofrohet si këshillim nga
Linja e Këshillimit për burrat dhe djemtë në 4 Bashki (Tiranë Shkodër, Elbasan, Vlorë) dhe online ofrohet në të gjithë
vendin.“
Znj. Mirela Arqimandriti prezantoi Raportin dhe gjetjet kryesore të tij i
cili do të shërbejë si bazë dhe do të sjellë informacion në tre aspekte:
1. Eksperienca e grave dhe vajzave të mbijetuara nga DhBGj me qendrat
e mbështetjes së grave në Shqipëri;
2. Eksperienca e grave dhe vajzave të mbijetuara nga DhBGj me qendrat
e shërbimit të OJQ-ve;
3. Një hartë e shërbimeve mbështetëse për gratë e DhBGj në përputhje
me Konventën e Stambollit.
Vetë projekti i cili po zhvillohet nga GADC dhe AWEN synon:
a). Mbështetje për gratë për të lënë autorët e dhunshëm dhe për t'u bërë më autonome; b). Propozime
cilësore të bazuara në prova për legjislacionin sekondar dhe programe për të ndihmuar të mbijetuarat; c).
Aftësi të përmirësuara të ofruesve të shërbimeve drejt rritjes së sigurisë së të mbijetuarave; d). Rrjet rajonal
i forcuar për adresimin e dhunës ndaj grave në përputhje me standardet e BE-së.

Bazuar pikërisht në qëllimet dhe rezultatet e pritshme, ky raport është një bazë i cili sjell në mënyrë të
detajuar situatën e shërbimeve rehabilituese dhe riintegruese të viktimave të mbijetuara të dhunës. Pas
prezantimi të raportit u paraqitën disa konkluzione si:
Bazuar në të dhënat demografike, qartazi gratë e mbijetuara nga dhuna në familje shoqërohen nga një
situatë e vështirë socio-ekonomike;
Shumë prej tyre kanë fëmijë të mitur dhe nuk i kanë zgjidhur plotësisht problemet e tyre me autorin e
krimit;
Pjesa më e madhe e viktimave të dhunës kanë probleme serioze me strehimin dhe punësimin;
Shumë gra kthehen të jetojnë me familjet e tyre, pasi shteti Shqiptar nuk siguron strehimin e viktimave
të dhunës në familje dhe as fuqizimin ekonomik të tyre apo punësimin;
Nga analiza e përgjigjeve rezulton se shërbimi i ofruar nga qendrat nuk është në përputhje me
standardet ndërkombëtare;
Qendrat nuk ofrojnë mbulim të plotë për të gjitha nevojat e grave, siç janë mbështetja psikologjike dhe
sociale, vend i sigurtë, mundësi punësimi, kujdesi i përkohshëm për fëmijët e tyre etj;
Në të shumtën e rasteve qendrat e shërbimeve i ridrejtojnë viktimat e dhunës drejt OJQ-ve për të marrë
lloje të ndryshme të ndihmës duke bërë kështu që pjesa më e madhe e mbështetjes socio-psokologjike të
jepet nga organizatat e grave.
Znj. Arqimandriti kërkoi nga përfaqësuesit e MSHMS që gjetjet për shërbimet e rehabilitimit dhe
integrimit për gratë e dhunuara të kenë vëmendjen e duhur dhe të adresohen në mënyrën e duhur nga
Ministria.
Znj. Ines Leskaj nga AWEN në fjalën e saj tha: “Falenderojmë ADA për
bashkëpunimin dhe mbështetjen e cila është në sinergji të plotë me punën shumëvjeçare
të organizatave të grave dhe organizatave të tjera ndërkombëtare. Zv. Ministri e
përmendi gjatë fjalës së tij që duhet të rritet dinjiteti për gratë dhe vajzat që synojmë ti
mbështesim. Që të ketë dinjitet, këto gra dhe vajza duhet të jenë të pavarura dhe të
fuqizuara mjaftueshëm dhe për të arritur këtë është rrugë e gjatë. Siç e dimë të gjithë,
nga eksperienca proceset e rehabilitimit dhe riintegrimit kërkojnë burime të
mjaftueshme, të qëndrueshme dhe që zgjasin në kohë. Për këtë qëllim nevojiten
profesionistë të ofrimit të shërbimeve të cilët për fatin tonë të mirë ne i kemi pjesë të
stafeve të organizatave të rrjetit. Eksperienca dhe ekspertiza e tyre është vlerë e shtuar
sa i takon kontributit të dhënë ndër vite lidhur me ofrimin e shërbimeve: protokollet,
standardet, etikën dhe procesin e rehabilitimit/ri-integrimit. Ne e shohim si shumë të
rëndësishëm bashkëpunimin me institucionet shtetërore dhe gjej rastin të falenderoj znj.
Xhafaj e cila ka njohur dhe vlerësuar punën e organizatave ofruese të shërbimeve.”
Disa statistika nga zhvillimi i projektit:
Shërbimet mbështetëse të ofruara përmes këtij projekti për 193 përdorues të shërbimeve
Mbështetje ligjore:
180 gra, të mbijetuara nga dhuna - përdoruese shërbimesh
14 vajza, të mbijetuara nga dhuna - përdoruese shërbimesh
8 djem, përdorues shërbimesh
11 burra, përdorues shërbimesh

Mbështetje psikologjike:
85 gra dhe vajza , të mbijetuara nga dhuna - përdoruese shërbimesh
30 fëmijë, të mbijetuar nga dhuna - përdorues shërbimesh

E pranishme në takim ishte edhe znj. Blerta Gazheli, Koordinatore e
Qendrës “Lilium”, qendër e hapur në vitin 2019 nga MSHMS për viktimat
e abuzimit seksual, me një grup shërbimi multidisiplinar. Hapja e qendrës
u bë në kuadër të zbatimit të SKBGJ 2016-2020 për ngritjen e një qendre
për trajtimin e krizave të sulmeve seksuale. Ndër të tjera në fjalën e saj
znj. Gazheli tha: “Tanimë, rastet e trajtuara në qendër kanë arritur në 80. Qendra,
përveç kujdesit për rastet e emergjencës, ka për qëllim edhe sensibilizimin e popullatës
nëpërmjet shkollave, pasiqë është e domosdoshme të merret informacion për
abuzimin seksual dhe dhunën, kjo edhe nëpërmjet bashkëpunimit me policinë,
psikologët dhe shkollat, për të sensibilizuar referimin e rasteve të abuzimit seksual.
Problematikë e dalë nga e gjithë puna, është fakti i abuzimit të minorenëve, i cili sa
vjen e rritet, ndërkohë që ky vit ka nisur me 16 raste abuzimi të minorenëve. Qendra
„Lilium“, është një urë lidhëse, që vazhdon punën me pritjen, mbështetjen,
rehabilitimin dhe integrimin e viktimave të dhunës në familje, gra dhe fëmijë të tyre.
Qendra „Lilium“ është e para qendër për menaxhimin e rasteve të dhunës seksuale jo vetëm për gratë dhe vajzat, por dhe për
fëmijët, djemtë dhe burrat si dhe pjesëtarët e komunitetit LGBTQI. Por deri më tani, nga të gjitha rastet, thuajse 80% janë
raste të dhunës seksuale ndaj grave dhe vajzave.”
Ndërkohë, brenda vitit, „Lilium“ nuk do jetë më e vetmja qendër, por do të vihen në funksion dhe dy qendra
simotra në Shkodër dhe në Vlorë. Në këtë kuadër znj. Arqimandriti u shpreh se: ”Hapja e kësaj qendre ka qenë
një arritje dhe është e nevojshme që sa më parë të hapen dhe qendrat e reja. Gjithashtu, duhet një organizim i mirëfilltë me
shkollat, me qëllim minimizimin deri në zero të viktimave, organizime këto që duhet të bëhen në bashkëpunim me Ministrinë
e Arsimit. Gjithashtu duhet realizuar edukimi ligjor për dhunuesit dhe viktimat e mundshme por edhe për mundësinë e
raportimit të menjëhershëm dhe të sigurtë.”
Në fjalën e saj znj. Brikena Puka, Drejtore Ekzekutive e Qendrës „Vatra“,
ndër të tjera informoi se krahas strehëzës, „Vatra“ ka ngritur edhe klinikën
ligjore, ku avokatët përveç asistencës për viktimat e trafikimit asistojnë
edhe viktimat e dhunës.
Tanimë pranë Vatrës janë të punësuar 2 avokatë, një psikolog për gratë,
vajzat dhe fëmijët, një këshillues për burrat dhunues dhe një punonjës
social për vlerësimin e rastit. „Janë të shumta shërbimet që ofrohen pranë strehëzës
si akomodimi (mbulimi i nevojave bazike); siguria dhe mbrojtja; asistenca mjekësore,
ajo psikologjike, asistenca ligjore dhe mbështetja për edukimin. Gjithashtu ofrohen
aktivitete për rritjen e aftësive për jetën; aktivitete kreative; mbështetje për vendosjen e
kontakteve me familjet; kurse për formim profesional; këshillim për punësim; trajnim
në punë/internship; ndërmjetësim për punësim; apartamente me qera dhe mbështetje.“
– shtoi znj. Puka.
Në strehëz aktualisht ka 18 raste, 14 monitorime dhe 4 raste në ndjekje.
Ndërkohë që gjatë vitit 2020 kanë qenë 82 gra me 31 fëmijët e tyre. „Familja
është bazë -theksoi znj. Puka – dhe ne punojmë shumë për rivendosjen e kontakteve
me familjen për viktimat, dhe nga statistikat tona kemi vënë re që kryesisht rastet që
janë riintegruar suksesshëm janë ato raste për të cilat familjet kanë qenë mbështetëse.“

Diskutimit iu bashkua nëpërmjet platformës online, znj. Alexandra
Nestorov, që përfaqëson “Autonomous Women Center”, Serbi, e cila
është organizata lider e projektit. Ajo falenderoi organizatorët por edhe të
gjitha organizatat e shoqërisë civile që me punën e tyre po mundohen të
krijojnë një botë më të mirë për të gjithë. Në vijim, znj Nestorov paraqiti
një prezantim të organizatës që ajo përfaqëson, duke treguar
eksperiencën për shërbimet e rehabilitimit në sistemin e mirëqënies
sociale për gratë e mbijetuara nga dhuna. Znj.Nestorov prezantoi bazën
ligjore të krijuar dhe të përdorur gjatë punës së tyre, ndryshimet ligjore
dhe ato që do ishte e nevojshme të ndryshoheshin dhe përmirësoheshin
në Republikën e Serbisë. Gjatë fjalës u pasqyrua edhe një analizë e
hartëzimit të shërbimeve të mirëqënies sociale, për gratë e mbijetuara nga
dhuna si edhe për shërbimet për popullsinë në qeverisjen vendore por dhe
në të gjithë vendin.
Znj. Nestorov theksoi ndër të tjera edhe shërbimet bazë të rregulloreve ekzistuese si: shërbime ditore,
mbështetje për jetesë të pavarur; terapi konsultimi dhe shërbime social-edukative; shërbime akomodimi;
ndihmë financiare.
Për ta përmbyllur në fund me konkluzionet dhe rekomandimet ndër të cilat:
Përmirësimi i shërbimeve dhe zhvillimi i mbrojtjes të specializuar sociale për viktimat e mbijetuara të
dhunës, bazuar në Konventën e Stambollit;
Në rastet e shtimit të shërbimeve të merret parasysh që gratë mund të jenë njëkohësisht pjesë e disa
grupeve të margjinalizuara;
Të bëhen ndryshimet ligjore, të unifikohen shërbimet e mbrojtjes sociale në të gjithë vendin, etj.
Më pas, po virtualisht, u bë pjesë e diskutimit edhe znj. Adelina Berisha,
Koordinatore e “Rrjetit të Grave të Kosovës”, e cila gjithashtu solli një
prezantim të situatës në lidhje me rehabilitimin dhe riintegrimin e
viktimave të dhunës me bazë gjinore në Republikën e Kosovës. Ajo
prezantoi bazën ligjore për këto çështje në Kosovë, me procedura standarde
dhe strategjinë dhe planin e tyre të veprimit. Ndërkohë që, tashmë po
punohet për ndryshimin e bazës ligjore për të qenë në linjë dhe me
Konventën e Stambollit, duke kërkuar kështu të bëhet e mundur paketa e
plotë për të kryer rehabilitimin dhe riintegrimin e plotë të viktimave, duke
qenë se deri më tani ka mangësi të mëdha në mbështetjen buxhetore.

Ndër të tjera znj. Berisha tha: „Problem në Kosovë janë edhe qëndrat e formimit profesional të cilat nuk kanë prioritet,
ashtu siç thuhet në ligj, viktimat e dhunës. Po ashtu si në Shqipëri e Serbi, edhe në Kosovë, qendrat e Punës Sociale nuk
arrijnë të kryejnë funksionin e tyre.“ Gjithashtu, ajo bëri një prezantim të qëndrave dhe strehëzave për viktimat
e dhunës, ndërkohë që theksoi se akoma nuk ka asnjë strehëz për burrat e dhunuar.
Ndërsa rekomandimet vijojnë të jenë thuajse të njëjtat me Shqipërinë dhe me rajonin: Si, me ndryshimin e
ligjit; me organizime të trajnimeve; të përpilimit të udhëzuesve; përcaktimin dhe rritjen e buxhetit;
krijimin e politikave dhe standardeve përsa i përket mbrojtjes, trajtimit, shërbimit të viktimave të dhunës,
atyre me aftësi të kufizuar, personat LGBTQI, pakicat, etj.

Në përmbyllje të aktivitetit, u diskutua për mundësitë e vijimit të mëtejshëm të projektit, bazuar dhe në
gjetjet dhe konkluzionet e dala nga tryeza e diskutimit, ku përveç fokusit të rehabilitimit dhe riintegrimit të
grave të dhunuara dhe fëmijëve të tyre dolën dhe problematika të tjera, për hapat e nevojshëm që duhen
ndërmarrë në vijim, për përmirësimin e Programeve të Rehabilitimit dhe Riintegrimit për gratë e vajzat në
Shqipëri, Kosovë, Serbi dhe rajon.
„Me bashkëpunimin e të gjithë aktorëve, shpresojmë që pas dy vitesh kur të ribëjmë edhe një herë analizën e shërbimeve të
riintegrimit dhe rehabilitimit të grave të mbijetuara nga dhuna, të kemi një raport me rezultate më të larta dhe inkurajuese.“
– përmbylli takimin znj. Arqimandriti.
Për të lexuar Raportin e plotë ju lutemi të klikoni këtu:

Për më shumë informacione ju lutemi të kontaktoni:
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