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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 CEDAË 

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 vitit 

2020.  

 

Gjetjet kryesore 
• Sipas të dhënave të Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit në Bashkinë Korçë për vitin 

2020 janë evidentuar 145 raste të dhunës në familje, ku 121 prej viktimave ishin gra dhe vajza.  

• Gjatë vitit 2020 pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë jane rregjistruar 186 çështje me 
objekt lëshim Urdhër i Menjëhershëm Mbrojtje dhe 28 çështje me objekt lëshimi Urdhër 
Mbrojtje. 

• Sipas të dhënave nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Korçë për vitin 2020 janë regjistruar gjithsej 
92 Procedime Penale. 

• Mekanizmi i Koordinuar i Referimit Bashkia Korçë, për vitin 2020 ka menaxhuar gjithsej 87 
raste. 

• Gjatë vitit 2020 janë realizuar gjithsej 7 aktivitete për ndërgjegjësimin e komunitetit për të mos 
pranuar dhunë: 2 aktivitete ndërgjegjësuese në shkollat e njësive administrative rurale dhe 4 
aktivitete informuese me gra të komuniteteve të ndryshme mbi çështje si: Barazia Gjinore; 
Prindërimi; etj. si edhe 1 aktivitet është realizuar në kuadër të 16 Ditëve të Aktivizmit Kundër 
Dhunës me Bazë Gjinore.  

• Bashkia Korçë për vitin 2020 ka zbatuar 2 projekte të financuara nga buxheti i saj për të 
asistuar rastet e dhunës në familje dhe për sensibilizimin qytetar ndaj fenomenit: 1. “Strehëza 
emergjente për viktimat e dhunës në familje” dhe 2. “Ndërgjegjësimi i komunitetit rural 
nëpërmjet aktiviteteve sensibilizuese në luftën kundër dhunës në familje”. Buxheti i vënë në 
dispozicion për këto dy projekte është 424.900 Lekë gjithsej. 

• Kryetari i Bashkisë Korçë ka firmosur Protokollin e ri të bashkëveprimit të punës së Mekanizmit 
të Koordinuar të Referimit Korçë, gjatë periudhës së pandemisë COVID – 19. 

• Bashkia Korçë për shkak të gjendjes së krijuar në vend nga pandemia, ka afishuar në faqen 
zyrtare të saj një numër pa pagesë (08003434), si dhe ka shpërndarë materiale 
ndërgjegjësuese në rrjetet sociale (facebook, instagram) për t‘ju ardhur në ndihmë të  gjithë 
individëve që pësojnë dhunë në familje. Në këtë numër kanë telefonuar 12 gra, të cilat kanë 
kërkuar ndihmë dhe konsultë. 

• Koordinatorja Vendore, përgjatë vitit 2020 ka marrë 25 trajnime në kuadër të dhunës në 
familje. 

• Gjatë vitit 2020 janë organizuar 6 mbledhje të Grupit Teknik Ndërdisiplinar, konkretisht në 
datat 17 Janar, 4 Shkurt, 11 Prill, 1 Qershor, 21 Shtator dhe 24 Dhjetor dhe janë trajtuar 23 
raste. 

• Në datën 23.12.2020 u firmos marrëveshja e bashkëpunimit me anëtarët e Komitetit Drejtues. 

• 9 është në total numri i grave kryefamiljare, viktima të dhunës në familje që kanë marrë bonus 
strehimi përgjatë vitit 2020. 

• Bashkëpunimi midis Koordinatores dhe aktorëve të Mekanizmit të Koordinuar të Referimit në 
përgjithësi është i mirë, mes atyre aktorëve që marrin pjesë në mbledhje. 

• Gjatë vitit 2020 nuk ka ndonjë rast që të ketë shkuar në “Strehëzën Kombëtare për Viktimat e  dhunës 
në Familje” në Kamëz. 



 
 

 
• Përgjatë këtij viti 2 janë viktimat e dhunës në familje, të punësuara me anë të referimit të 

koordinatores vendore dhe në bashkëpunim me Zyrën e Punës. Të dyja gratë i përkasin komunitetit 
Rom dhe janë punësuar në fabrikën e ullinjve në Korçë.  

• Sipas një analize të thelluar dhe monitorimit të vitit 2020, institucionet anëtare të Mekanizmit të 
Koordinuar të Referimit që marrin pjesë rregullisht në mbledhjet e Grupit Teknik Ndërdisiplinar janë: 
Shërbimi Social Shtetëror; Policia; Zyra e Punës; Prokuroria dhe Drejtoria Arsimore.  
 

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

Të dhëna nga Mekanizmi i Referimit, Bashkia Korçë 

Mekanizmi i Koordinuar i Referimit në Bashkinë Korçë, në bashkëpunim me koordinatoren dhe 
anëtarët e tjerë të mekanizmit të referimit ka menaxhuar gjithsej 87 raste të viktimave të dhunës 
në familje për vitin 2020. 
 
30 raste i përkasin bashkëpunimit: Polici– Bashki – Gjykatë – Prokurori  

42 raste i përkasin bashkëpunimit: Polici – Bashki – Gjykatë  

5 raste i përkasin bashkëpunimit: Polici – Bashki – Gjykatë – Zyra e Punës  

3 raste i përkasin bashkëpunimit: Polici – Bashki – Gjykatë - Drejtoria Arsimore  

7 raste i përkasin bashkëpunimit: Polici – Bashki – Gjykatë – Prokurori - Spital  

 

Disa prej rasteve të trajtuara nga Mekanizmi i Referimit në Bashkinë Korçë janë paraqitur në 

tabelën si vijon më poshtë: 

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

Rasti Trajtimi  

Sh.Q  Dhunohej në mënyrë të vazhdueshme nga djali i saj. Rasti u 
referua nga Administratori Shoqëror NJ.A Bulgarec. U ndoq 
nga Koordinatori Vendor deri në përfundimin e çështjes. Ka 
përfituar UM dhe ka aplikuar në sistemin e ndihmës 
ekonomike me statusin e dhunës në familje. Zonja u 
dërgua për trajtim shëndetësor me urgjencë e shoqëruar 
nga policia dhe kordinatorja vendore, pasi nga konflikti me 
të birin i ishte lënduar krahu. Rasti do ndiqet nga 
Administratori Shoqëror NJ.A Bulgarec.  Djali vuan dënimin 
si pasojë e ushtrimit të dhunës së ushtruar ndaj nënës së 
tij. 

J.Ç nënë e 3 fëmijëve të mitur E papunë. Mosmarrëveshje të herëpasherëshme me 
bashkëshortin pasi ai e tradhëton dhe ushtron dhunë 
psikologjike ndaj saj dhe fëmijëve. Është ndjekur në 
vazhdimësi nga koordinatorja vendore, që nga kërkesë 
padia, intervistimi i saj, fëmijëve dhe bashkëshortit të saj. 
Fëmijët u referuan në qendra multifunksionale për të 
konsumuar një vakt ushqimor si dhe ndihmohen nga 
mësuesit nga kjo qendër për detyrat e shtëpisë. U 



 
 

 
ndihmuan me pako ushqimore nga Fondacioni „Bethany“. 
Zonja u referua pranë zyrës së punës si e papunë. Sot ajo 
punon si rrobaqepëse në një firmë private. Si dhe ka 
aplikuar për bonus strehimi. 

M.M nënë e 5 femijevë Është ndjekur dhe përfaqësuar që në plotësimin e kërkesë 
padisë deri në përfundimin e çështjes nga koordinatori 
vendor. M.M denoncon bashkëshortin e saj për dhunë të 
herëpasherëshme fizike dhe psikologjike. Është ndihmuar 
të aplikojë si e pastrehë në programet e strehimit. Fëmijët 
u referuan tek qendra multifunksionale për shërbim 
ushqimor dhe psiko-social. Fëmijët me nisjen e shkollës u 
ndihmuan me kite shkollore. Dhunuesi është arrestuar që 
në momentin e denoncimit. 

V.SH nënë me tre fëmijë I përket komunitetit egjiptian. Është ndjekur në vazhdimësi 
 nga koordinatorja vendore që nga kërkesë padia deri në 
 marrjen UM. V.SH merr ndihmë ekonomike dhe i është 
siguruar një dhomë në shkollën e Kamenicës nga Kryeplaku 
i fshatit në bashkepunim me Policinë, koordinatoren e  
vendore kundër dhunës dhe Administratorin Shoqëror. 
Bashkëshorti i saj u arrestua pasi shkeli UM. Zonja është 
ndihmuar me pako ushqimore si dhe fëmijët vazhdojnë 
shkollen normalisht dhe u ndihmuan me kite shkollore. 
Zonjës i është ofruar punë dhe e ka filluar atë. 

H.K  Ka marrë UM dhe trajtohet me ndihmë ekonomike. Është 
ndihmuar nga MKR për të gjetur punë. Momentalisht është 
punonjëse e “Fabrikës së Ullirit” në qytetin e Korçës. 
Përfitoi nga bonusi i strehimit. Burri i saj vuan dënimin si 
pasojë e ushtrimit të dhunës në familje. 

Burimi: Koordinatorja vendore dhe monitorimi i drejtëpërdrejtë 
 

Të dhëna nga Drejtoria Vendore e Policisë për Bashkinë Korçë 

Sipas Drejtorisë së Përgjithme të Policisë së Shtetit, për vitin 2020  janë evidentuar 145 raste të 
dhunës në familje, ku të dëmtuar gjithsej ishin 148 individë. Nga ky numër 121 ishin vajza dhe gra 
ndërkohë që 105 ishin kërkesë-paditë për UM dhe 6 ishin rastet e shkeljes së Urdhrave të 
Mbrojtjes. Gjatë vitit 2020, 31 ishin vepra penale të dhunës në familje sipas Nenit 130/a, ku u 
arrestuan 25 agresorë, ndërsa 15 janë në gjendje të  lirë, në kërkim nga policia janë dhe autorë të 
tjherë, ndërsa të vetëvrarë nuk ka. Nuk ka akoma zbatim të ndryshimeve të reja në ligj, sa i përket 
nxjerrjes nga banesa të dhunuesit.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Tabela 2  Dhuna në familje në Drejtorinë Vendore të Bashkisë Korçë 

Përshkrimi Komisariati  Korçë 

Evidentuar 145 

Të dëmtuar gjithsej 148 

Prej tyre gra/vajza 121 

 KP.U. Mbrojtje 105 

Sh.U. Mbrojtjes 6 

V. P. Neni 130/a 31 

Vrasje raste/viktima 0 

Arrest.  për 130/a 25 

Ndaluar për 130/a 1 

Gjendje të Lirë për 130/a 15 

Në kërkim për 130/a 0 

Autorë të vetëvrarë 0 

Burimi: Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit 
 
Të dhëna nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor, Korçë 
Gjatë vitit 2020 pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë, janë regjistruar 186 çështje me objekt 
lëshim Urdhër i Menjëhershëm Mbrojtjeje dhe 28 çështje me objekt lëshimi Urdhër Mbrojtje, ndër 
të cilat: 

• 45 çështje janë pranuar 

• 116 çështje janë pushuar 

• 13 çështje janë rrëzuar 
 
Lidhur me rastet e „Dhunës në familje“ parashikuar nga neni 130/a1,2,3,4 i Kodit Penal janë 
rregjistruar 42 çështje penale, ndër të cilat kanë përfunduar 31 çëshje me vendim dënimi. 
 
Tabela 3. UM/UMM Gjykata  

Përshkrimi Për viti 2020 

Urdhër Mbrojte 186 

Urdhër i Menjëhershëm i Mbrojtjes 28 

Vepër penale 130a/1,2,3,4 31 

Burimi: Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë 
 
Të dhëna nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor, Korçë 

Në bazë të dhënave të përfituara nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Korcë, gjatë vitit 2020 janë 
regjistruar gjithsej 92 procedime penale sipas nenit 130/a.1,2,3,4.  
 

• Sipas nenit 130/a1 janë proceduar 69 persona, nga të cilët 62 janë nën hetim. 43 janë të 
pandehur dhe 7 agresorë janë arrestuar.  

• Sipas nenit 130/a2 janë proceduar 6 persona, nga të cilët 7 janë nën hetim. 10 janë të 
pandehur dhe asnjë prej tyre nuk është arrestuar.  

• Sipas nenit 130/a3 janë proceduar 10 persona, nga të cilët 12 janë nën hetim. 20 janë të 
pandehur dhe 2 agresorë janë arrestuar.  

• Sipas nenit 130/a4 janë proceduar 7 persona, nga të cilët 5 janë nën hetim. 21 janë të 
pandehur dhe 3 agresor është arrestuar.  



 
 

 

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. 
 
Për të rritur ndërgjegjësimin e shoqërisë për të mos pranuar dhe toleruar dhunën, bashkia Korçë  
gjatë vitit 2020 ka realizuar 2 aktivitete ndërgjegjësuese në shkollat e zonave rurale kryesisht në 
shkollën e Bulgarecit dhe Dishnicës duke dhënë mesazhe sensibilizuese kundër dhunës në familje, 
si duhet të veprojnë dhe ku duhet të drejtohen  kur shikojnë një rast dhune. Në kuadër të këtyre 
fushatave janë vendosur dhe shpërndarë fletëpalosje. 
 
Kjo bashki në momentin e parë  të  përhapjes së COVID-19 ka afishuar në faqen zyrtare të saj një 
numër telefoni pa pagesë (0800 34 – 34  zyra kundër dhunës në familje) për t’u ardhur në ndihmë 
viktimave të dhunës në familje dhe dhunës me bazë gjinore me fokus të veçantë gjatë periudhës 
së shpallur fatkeqësi natyrore. Gjithashtu në mënyrë të vazhdueshme ka publikuar materiale 
ndërgjegjësuese dhe informuese mbi dhunën në familje në rrjetet sociale si (facebook, instagram) 
për të gjithë individët që pësojnë dhunë në familje për t’u treguar që nuk janë vetëm në këtë 
situatë të vështirë. Gjatë vitit 2020, në numrin pa pagesë kanë telefonuar 12 gra të cilat kanë 
kërkuar ndihmë dhe konsultim. 
 
Gjatë vitit 2020, Koordinatorja vendore ka marre pjesë në emisione radiofonike mbi arritjet dhe 
sfidat që has Mekanizmi i Koordinuar i Referimit (MKR) dhe Bashkia Korçë si koordinuese e 
mekanizmit. Një emision radiofonik te RTSH Korça u realizua ne daten 10.12.2020 për të folur 
rreth aktiviteteve të realizuara në “16 ditët e Aktivizmit kundër Dhunës me Bazë Gjinore” dhe 
funsionimin si Koordinatore Vendore kundër dhunës në familje. 
 
Gjatë vitit 2020 janë realizuar disa aktivitete informuese me nënat e komunitetit Rom dhe të 
përzierë duke diskutuar mbi çështje si: “Barazia gjinore”, “Prindërimi”, “Çështjet sociale 
ekonomike” etj. Për shkak të gjendjes së krijuar nga COVID-19 puna ka vijuar edhe online 
nëpërmjet mesazheve ndërgjegjësuese e informuese. 
 
Bashkia Korçë edhe për vitin 2020 ka zbatuar dy projekte të financuara nga buxheti i saj, për të 
asistuar rastet e dhunës në familje dhe për sensibilizimin qytetar ndaj fenomenit:  

1. “Strehëza emergjente për viktimat e dhunës në familje”  
2. “Ndërgjegjësimi i komunitetit rural nëpërmjet aktiviteteve sensibilizuese në luftën kundër 

dhunës në familje”.  
Buxheti i vënë në dispozicion për këto dy projekte është 424.900 lekë gjithsej. 

Në lidhje me aktivitetet sensibilizuese, janë përfshirë nxënës në ambjentet e shkollave, ndërsa 
nxënës të tjerë janë informuar nëpërmjet materialeve promocionale, të cilat janë shpërndarë në 
shkollë nga mësuesit kujdestarë. Për shkak të gjendjes së krijuar nga COVID – 19 pjesëmarrja  në 
aktivitete informuese më tema të caktuara në ambjente të mbyllura ka qenë i reduktuar. 
 
Në aktivitetet e organizuara nga kjo Bashki, fokus ishin target grupet e nxënësve të shkollave të 
mesme; të rinj e të reja të qendrës Rinore Korçë, qytetarë, gra dhe burra anëtarë të komuniteteve 
në nevojë dhe pakicave kombëtare. 

Tre janë Organizatat e Shoqërisë Civile (OSHC) që operojnë dhe bashkëpunojnë me Bashkinë 
Korçë: 



 
 

 
1. Gruaja në Zhvillim Korçë 
2. Misioni Emanuel dhe Dorkas 
3. Agjensia Rajonale e Zhvillimit nëpërmjet Bordit Këshillimor Qytetar 

 
Gjatë vitit 2020 koordinatorja vendore pranë Bashkisë Korçë ka marrë 25 trajnime në kuadër të 
dhunës në familje, për shkak të situatës së krijuar nga COVID – 19. Këto trajnime janë organizuar 
të gjitha online, disa prej tyre janë renditur më poshtë: 

• “Rritja e kapaciteteve dhe njohurive digitale”, organizuar nga Qendra “Aleanca Gjinore 
për Zhvillim” GADC (23-24 gusht 2020) 

• “Diskriminimi me bazë gjinore dhe puna në Shqipëri”, organizuar nga Qendra “Aleanca 
Gjinore për Zhvillim” GADC  (12.11 2020) 

• “Statistikat gjinore, mbledhja dhe vlerësimi i tyre”, organizuar nga Qendra “Aleanca 
Gjinore për Zhvillim” GADC (9.10.2020) 

• “Ndërtimi i kapaciteteve në kuadrin ligjor kundër dhunës me bazë gjinore”, organizuar 
nga Qendra “Aleanca Gjinore për Zhvillim” GADC (21 – 22 korrik 2020) 

• “Menaxhimi i rasteve të dhunës në familje”, organizuar nga “Programi i Kombeve të 
Bashkuara për Zhvillim” UNDP (06.05.2020) 

• “Protokollet e emergjencës COVID-19”, organizuar nga UN WOMEN dhe Ministria e 
Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale (15.05.2020) 

• Trajnim për protokollet për anëtarët e MKR për menaxhimin e rasteve të “Dhunës në 
familje në situatën e COVID-19”, organizuar nga UN WOMEN (10.06.2020)  

• Forum online “Luftojmë së bashku kundër dhunës seksuale ndaj femijëve”, organizuar 
nga ”Qendra për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijeve në Shqipëri” CRCA, Altin Hazizaj 
(30.06.2020) 

• “Parimet e barazisë gjinore dhe buxhetimi i përgjithshëm gjinor”, organizuar nga UN 
WOMEN (7 – 8 korrik 2020) 

• “Nocione dhe Koncepte Gjinore të Integrimit Gjinor, Drejtësisë Sociale dhe Koncepte të 
Përgjithshme Gjinore”, organizuar nga “Shkolla Shqiptare e Administratës Publike" ASPA 
(21 – 23 korrik 2020) 

 
Gjatë vitit 2020 ka patur edhe 1 trajnim ku kanë marrë pjesë disa nga anëtarët e Mekanizmit të 
Referimit të Bashkisë Korçë. 

• „Për një qasje të sigurtë dhe gjithëpërfshirëse në shërbim ndaj vajzave dhe grave të 
dhunuara nga komuniteti Rom/Egjiptjan, LGBTI dhe atyre me aftësi të kufizuara“  
organizuar nga UN WOMEN.  

 
Ndërkohë që, në kuadër të zbatimit të Planit Gjinor Bashkia Korçë ka bashkëpunim të 
vazhdueshëm me UN WOMEN.   
 
Tabela 4. Tabela e aktiviteteve kundër dhunës me bazë gjinore dhe datat e realizimit të tyre 

Nr.  Data Vendi Tema Organizuarnga:  

1 13.02.2020 Qëndra 
Multifunksionale 

“Barazia gjinore dhe 
problematikat që 
hasin në shoqëri e 
familje” 

Bashkia Korçë 

2 18.02.2020 Qëndra 
Multifunksionale 

Barazia gjinore dhe 
prindërimi” 

Dorcas 

3 04.03.2020 Shkolla Bulgarec “Dhuna në familje Bashkia Korçë 



 
 

 
me baze gjinore” 

4 05.03.2020 Shkolla Dishnicë “Dhuna në familje 
me baze gjinore” 

Bashkia Korçë 

5 06.03.2020 Pedonalja e 
qytetit 

“Marshim 
ndërgjegjësues” 

Bashkia Korçë 

6 25.11.2020 Pedonalja e qyteti  “16 Ditët e 
Aktivizmit kunder 
dhunës me 
bazëgjinore”video 
mesazh sensibilizues 

UN WOMEN 

7 09.12.2029 Qendra Rinore Takim informues me 
gra me problem te 
ndryshme sociale 

Komisioneri kundër 
diskriminimit 

Prefektura Korçë 
Avokati I Popullit 

Burimi: Koordinatorja vendore dhe monitorim i drejtëpërdrejtë 
 
Në “16 Ditët e Aktivizmit Kundër Dhunës me Bazë Gjinore” Bashkia Korçë në bashkëpunim me 
Qendrën “Aleanca Gjinore për Zhvillim” bënë të mundur realizimin e një aktiviteti, i cili u përcoll 
me anë të një video mesazhi, ku figura të njohura të qytetit të Korçës trasmetuan një mesazh 
sensibilizues, i cili tërhoqi vëmendjen e shumë kalimtarëve. Video-mesazhi u transmetua në 
pedonalen e qytetit i projektuar në murin e shkollës ABC dhe në televizionet lokale.  

Në bashkëpunim me Prokurorinë e Rrethit Korçë janë realizuar takime sensibilizuese në 
institucione të ndryshme si: Materniteti; Kryq i Kuq; Spitali Korçë; Gjykata; Bashkia Korçë dhe 
Prokuroria, ku janë shpërndarë fletëpalosje dhe shirita portokalli. 

Bashkia Korçë nuk ka kryer aktivitete të përbashkëta me organizatat fetare dhe nuk ka përfshirë në 
aktivitete ato organizata fetare që janë pjesë e MKR-së, si “Jezus Krishti për Ballkanin” apo 
Fondacioni “Kenedi”. Këto Fondacione në shërbesat e tyre fetare predikojnë për familjen e 
shëndetëshme sipas mësimeve fetare dhe për pasojat negative që sjell dhuna në familje 
 

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. 
 
Pranë Drejtorisë së Kujdesit Social, “Zyra Kundër Dhunës në Familje” ka nisur punën në 24 Maj 
2010. Duke pasur për bazë Ligjin nr. 9669, Datë 18.12.2006 “Mbi masat kundër dhunës në 
marrëdhëniet familjare”, që ka si objektiv primar krijimin e një rrjeti të koordinuar të autoriteteve 
përgjegjësë për të mbrojtur, mbështetur dhe rehabilituar viktimat e dhunës në familje, si dhe për 
të zbatuar pasojat dhe parandaluar këtë fenomen. Bashkia Korçë e ka pëmbushur me sukses 
nënshkrimin e Marrëveshjes së Bashkëpunimit midis anëtarëve të Komitetit Drejtues, prej datës 
19.05.2010. Ky rrjet i aktorëve vendorë zgjeron rrjetin e shërbimeve për viktimat, duke u bazuar 
në nismat lokale që kanë rezultuar të sukseshme në të kaluarën. Anëtarët e këtij sistemi u 
angazhuan për të zbatuar një politikë të përbashkët e cila garanton qëndrueshmërinë e 
mandateve institucionale lidhur me dhunën në familje përmes përshkrimeve të qarta të punës, të 
hartuara me mbështetjen e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mirëqënies Sociale dhe UNDP. 
 



 
 

 
Protokolli i Menaxhimit të Rasteve të Dhunës në Familje përmes Mekanizmit të Koordinuar të 
Referimit gjatë situatës së COVID 19, është përgatitur në bashkëpunim me Ministrinë e 
Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale me mbështetjen e UNDP Shqipëri, në kuadër të Programit të 
Përbashkët të Kombeve të Bashkuara “T’i japim fund dhunës ndaj grave në Shqipëri”. 
Qëllimi i këtij protokolli është t’i vijë në ndihmë institucioneve përgjegjëse në nivel vendor, 
anëtarëve të Mekanizmit të Koordinuar të Referimit (MKR) të rasteve të dhunës në familje, në 
mënyrë të veçantë anëtarëve të Ekipit Teknik Ndërdisiplinar (ETN), në menaxhimin e rasteve të 
dhunës në familje gjatë periudhës së pandemisë COVID-19. “Për shpalljen e gjendjes së 
fatkeqësisë natyrore”, kjo situatë ka sjellë edhe nevojën për përshtatjen e një protokolli të veçantë 
me disa udhëzime të thjeshta dhe praktike për anëtarët e MKR, për t’i konsideruar dhe respektuar 
gjatë menaxhimit të rasteve të dhunës në familje, përgjatë gjithë periudhës së pandemisë COVID-
19.  
 Kryetari i Bashkisë Korçë z. Sotiraq Filo, me 5 Maj 2020 së bashku me Koordinatoren Vendore të 
Dhunës në Familje, znj. Inelda Hasankolli dhe anëtarët e Komitetit Drejtues kanë firmosur 
protokollin e Menaxhimit të Rasteve të Dhunës në Familje gjatë COVID -19. 
 
Përgjatë vitit 2020 janë organizuar 6 mbledhje të Grupit Teknik Ndërdisiplinar, konkretisht në 
datat 17 Janar, 4 Shkurt, 11 Prill, 1 Qershor, 21 Shtator dhe 24 Dhjetor. Në këto mbledhje kanë 
marrë pjesë përfaqësues nga: Bashkia Korçë, Drejtoria e Shëndetit Publik, Policia, Drejtoria 
Arsimore, Zyra e Punës dhe Shërbimi Social Shtetëror. Në mbledhjet e Grupit Teknik Ndërdisiplinor 
janë trajtuar dhe diskutuar 23 raste viktima të dhunës në familje. 
 
Mekanizmi i Koordinuar i Referimit në Bashkinë Korçë, në bashkëpunim me Koordinatoren 
vendore dhe anëtarët e tjerë të mekanizmit për vitin 2020 ka menaxhuar 87 raste, ndërkohë që 
për shkak të situatës së krijuar nga COVID-19 nuk është përcaktuar një buxhet dedikuar 
funksionimit të MKR – së. 
 
Koordinatorja vendore pranë kësaj Bashkie shpërndan rregullisht me anëtarët e MKR-së raportet e 
mbledhjeve periodike si dhe ato të rasteve emergjente. Ndërsa, në lidhje me shkëmbimin e 
informacionit me Drejtorinë e Policisë, ky raportim bëhet çdo muaj.  
  
Sistemi  i hedhjes të të dhënave “Revalb”, në lidhje me statistikat për menaxhimin e rasteve të 
dhunës në familje ne nivel bashkie përditësohet në mënyrë të vazhdueshme dhe nuk ka probleme 
në përdorimin apo plotësimin e tij. Koordinatorja i plotëson këto të dhëna sapo merr raportimin 
nga institucionet përkatëse.  
 
9 është numri total i grave kryefamiljare viktima të dhunës në familje, që kanë marrë bonus 
strehimi përgjatë  vitit 2020.  
 
Shërbimi i Provës zbaton urdhërat e ekzekutimit që vijnë nga Prokuroria për zbatimin e vendimit të 
Gjykatës për rastet e dhunës në familje. Për vitin 2020 numri i rasteve të dhunuesve të trajtuar me 
programe të shërbimit të provës, në bashkinë Korçë është, 14 të dënuar për veprën penale dhunë 
në familje, nga të cilët 5 janë femra dhe 9 meshkuj. Koordinatore Vendore në Bashkinë e Korçës 
është znj. Inelda Hasankolli, emëruar në Tetor të vitit 2019. Koordinatorja Vendore ka funksionin e 
menaxheres së rastit të dhunës në familje. Ajo koordinon dhe drejton punën e Ekipit Teknik 
Ndërdisiplinor (ETN) si dhe siguron burime ose i referon rastet për shërbime të mëtejshme të 
specializuara të tilla si: strehim, këshillim dhe shërbime ligjore falas, mbështetje psikologjike etj. 
Ajo shërben si ndërmjetëse për institucionet dhe organizatat që ofrojnë shërbime mbështetëse të 



 
 

 
specializuara, jep informacion gjithpërfshirës dhe të përditësuar mbi situatën, si dhe lidh 
viktimën/të mbijetuarën me to, për të mundësuar kujdes dhe trajtim të menjëhershëm dhe 
afatgjatë.  
 
Gjithashtu, Koodinatorja Vendore asiston viktimat për njohjen e të drejtave të tyre dhe sigurimin e 
Urdhërave të Mbrojtjes, harton së bashku me to dhe anëtarët e ETN-së planin individual të sigurisë 
dhe ndërhyrjes për garantimin e mbrojtjes dhe shërbimeve të specializuara, si dhe përgatit raportin 
për shëndetin mendor dhe gjendjen psiko-sociale të viktimës/të mbijetuarës. Ajo bashkëpunon me 
efektivët e policisë për monitorimit e zbatimit të Urdhërave të Mbrojtjes.  
 
Bashkëpunimi për rastet e dhunës në familje i Bashkisë Korçë me Policinë paraqitet shumë i mirë për 
vitin 2020, nuk ka dokumenta që e vërtetojnë këtë bashkëpunim, duke qenë se ky është i përditshëm 
dhe kryhet në bazë të marrëveshjes mes dy institucioneve. 
 
Me drejtorinë Arsimore bashkëpunohet në rast të aktiviteteve sensibilizuese me shkollat. 
 

Në çdo rast dhune të evidentuar, vihet në dijeni dhe Shërbimi Social.  Bashkëpunimi me këtë institucion 
është shumë i mirë. Shërbimi Social jep një kontribut të madh në menaxhimin e  rastit dhe është aktiv në 
çdo mbledhje të organizuar nga koordinatorja. 

 
Urdhërat e Mbrojtjes (UM) dhe Urdhërat e Menjëhershëm të Mbrojtjes (UMM) plotësohen nga  
Gjykata, nga Policia plotësohen vetëm UMPM. Nga Gjykata jane plotësuar 186 UMM dhe 28 UM, ndërsa 
nga policia për vitin 2020 është plotësuar 1 UMPM. Në “Strehëzën Kombëtare për Viktimat e dhunës në 
Familje” në Kamëz gjatë vitit 2020 nuk është referuar asnjë rast. 
 

Tabela 5. Numri i mbledhjeve të GTN-së në vitin 2020 në Bashkinë Korçë 

Data  Mbledhjet e GTN-së 

 Përshkrimi i mbledhjes.  

17.01.2020 Grupi i MKR është mbledhur për të diskutuar rreth ecurisë së mekanizmit përgjatë 
2019 

04.02.2020 Grupi i MKR është mbledhur për të pasqyruar rastet të cilat janë evidentuar dhe sa 
nga keto raste janë me urdhër mbrojtje. Mbledhja u realizua online për shkak të 
COVID-19 

11.04.2020 Grupi i MKR është mbledhur për të trajtuar rastet e evidentuara në muajin prill si 
dhe për të bërë një krahasim të rasteve janar- prill 2019 dhe janar – prill 2020  

01.06.2020 Grupi i MKR për të trajtuar rastin e vajzës e cila denoncoi të atin për abuzim seksual 

21.09.2020 Grupi i MKR u mblodh për të pasqyruar numrin e rasteve në muajt Qershor – Gusht 
dhe për të trajtuar disa nga rastet më të suksesshme. 

24.12.2020 Qendra “Aleanca Gjinore për Zhvillim” në bashkëpunim me Bashkinë Korçë realizoi 
një tryezë diskutimi “Stop dhunës me bazë gjinore”. 
Qëllimi i këtij takimi ishte diskutimi i gjetjeve paraprake të monitorimit të MKR – së 
pranë kësaj bashkie, sfidat dhe rekomandimet që ka secili anëtar i mekanizmit. 

Burimi: Koordinatorja vendore dhe monitorim i drejtëpërdrejtë 
 

Tabela 6. Numri i mbledhjeve të KD-së në vitin 2020 në Bashkinë Korçë 

Data  Mbledhjet e GTN-së 

 Përshkrimi i mbledhjes.  



 
 

 
23.12.2020 U firmos marrëveshja e bashkëpunimit me anëtarët e Komitetit Drejtues 

Burimi: Monitorim i drejtëpërdrejtë  

Tabela 7. Përbërja e Komitetit Drejtues, Bashkia Korçë, Viti 2020 

Institucioni Emër mbiemër i përfaqësuesit në vitin 2020 

Bashkia Kryetari i bashkise z.Sotiraq Filo 

Drejtoria e Policisë Z. Ferdinad Mara 

Gjykata e RrethitGjyqësor Znj. Juljeta Kole 

Prokuroria e Rrethit Znj. Dhorina Theodhori 

DrejtoriaArsimoreRajonale Z. Kristaq Grabocka 

Drejtoria e ShëndetitPublik Z. Mikel Llogori 

Drejtoria e Shërbimit Social Znj. Mariana Jorgji 

Zyra e Përmbarimit Znj. Olta Shkembi 

Prefektura Z. Dhori Spiropali 

Zyra e Punësimit Znj. Denada Manoku 

OSHC - 

Dhoma e Avokatisë - 

ShërbimiShëndetësor - 

  

Burimi: Koordinatorja Vendore, Bashkia Korçë 
 
 
Tabela 8. Përbërja e GTN-së, Bashkia Korçë, Viti 2020 

Institucioni Emër mbiemër i përfaqësuesit në vitin 2020 

Bashkia Znj.Inelda Hasankolli 

Drejtoria e Policisë Znj.Dhurata Mehmeti 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Znj.Lubjana Kinolli 

Prokuroria e Rrethit Znj.Nauglena Ara 

Drejtoria Arsimore 

Rajonale 

Znj.Anila Bitraku 



 
 

 
Drejtoria e Shëndetit 

Publik 

Znj.Nada Tërpo 

Zyra e Përmbarimit Znj.Olta Shkëmbi 

Prefektura Znj. Mimoza Bello 

Kryetarët e Njësive 

Administrative 

Z. Klajdi Shaho ( Bulgarec) 

Z. Marsel Mejdanlli (Drenovë) 

Z. Like Shkëmbi (Mollaj) 

Z. Kostika Zguri (Voskopojë) 

Zyra e Punësimit Znj.Helena Zhappa 

Organizata Joqeveritare  “Kenedi” 

Strehëza për viktimat e 

dhunës 

- 

Komunitete fetare “Jezu Krishti për Ballkanin” dhe “Kenedi” 

Dhoma e Avokatisë së 

Rrethit 

- 

Burimi: Koordinatorja Vendore, Bashkia Korçë 

Objektivi 3.3: Ndëshkimi i dhunuesve dhe dhënia e mundësisë për rehabilitimin e tyre, përmes 
programeve të specializuara. 
Gjatë vitit 2020  në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Korçë, janë trajtuar gjithsej 186 raste me objekt 
“Lëshim Urdhër i Menjëhershëm Mbrojtje” dhe 28 çështje me objekt “Lëshim Urdhër Mbrojtjeje”. 
Gjykata nxjerr vendime bazuar në ligj dhe kërkesë-padi, duke mos pasur alternativa për shërbime 
të tjera të dhëna nga shteti. 
Me ndyshimin e Ligjit 9669, datë 18.12.2006 “Për masat ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”, 
me ekzekutimin e vendimit ngarkohet struktura përkatëse e Policisë se Shtetit, në bashkëpunim 
me Shërbimin Përmbarimor Gjyqësor dhe Zyrën e Shërbimeve Sociale Bashkia Korçë.     
Për vitin 2020 Zyra e Përmbarimit Korçë ka ekzekutuar në total 753 çështje me objekt “Pension 
ushqimor”, ku 740 çështje janë në ekzekutim të vazhdueshëm dhe 6 çështje janë të ekzekutuara 
tërësisht sipas kodit 616/a. 
 
Përgjatë vitit 2020, në total janë 60 çështje me objekt “Takim femije”, çështje në ekzekutim të 
vazhdueshem janë 55,  çështje të ekzekutuara tërësisht sipas kodit 616/a janë 2, çështje të 
pushuara sipas kodit 616/b është 1, gjithashtu kemi dhe 1 çështje të pezulluar me Vendim Gjykate. 
Për  vitin  2020, Zyra e Përmbarimit Korçë nuk ka ekzekutuar ndonjë rast me objekt “Lëshim 
Urdhër i Menjëhershëm i Mbrojtjes” (UMM). 
 
Çështje me objekt “Lëshim Urdhër Mbrojtje” (UM) për vitin 2020 në tolal është 1, çështje në 
ekzekutim të vazhdueshëm nuk ka, çështje të ekzkutuara tërësisht është 1. 



 
 

 
 

Shërbimi i Provës zbaton urdhërat e ekzekutimit që vijnë nga Prokuroria për zbatimin e vendimit të 
Gjykatës për rastet e dhunës në familje. Për vitin 2020, numri i rasteve të dhunuesve të trajtuara 
me programe të shërbimit të provës në bashkinë Korçë është: 14 të dënuar për veprën penale 
dhunë në familje, nga të cilët 5 janë femra dhe 9 meshkuj. Shërbimi i Provës ka një bashkëpunim 
të mirë me Qendrën e Formimit Profesional dhe Zyrën e Punës. 
 
Për vitin 2020 Shërbimi i Provës monitoron dhe rastin e një të mituri i cili ishte përfshirë në veprën 
penale “Dhunë në Familje”. I mituri është drejtuar në Qendrën e Formimit Profesional, ku dhe 
ndjek një kurs.  
 
Për vitin 2020, situata vijon të jetë e njëjtë me vitet e mëparshme, duke qenë se në Korçë nuk ka 
qendra rehabilituese, as qendra ku jepet shërbim psikologjik apo terapi grupi, apo për rehabilitim 
e personave që janë përdorues të lëndëve narkotike dhe alkoolit. Dhunuesit që janë përdorues të 
lëndëve narkotike janë shumë problematikë dhe pjesa më e madhe e tyre janë të rinj, të cilët 
përveç shkaktimit të problemeve ekonomike janë ushtrues të dhunës psikologjike dhe fizike tek 
prindërit dhe të afërmit e tyre.  
 
Konkluzione të rëndësishme 
Mekanizmi i Referimit pranë Bashkisë Korçë ka një bashkëpunim shumë të mirë mes anëtarësh por 
mbledhjet e GTN-së në këtë Bashki duhet të bëhen në mënyrë të rregullt çdo muaj, ndërkohë që 
këtë vit janë mbledhur vetëm 6 herë. Numri i rasteve të trajtuara nga MKR-ja pranë kësaj Bashkie 
është pothuajse i njëjtë me rastet e identifikuara nga policia. Policia, Zyra e Punës, Shërbimi Social, 
Prokuroria dhe Drejtoria Arsimore marrin pjesë rregullisht në mbledhje, kurse Gjykata dhe 
Përmbarimi pavarësisht bashkëpunimit të mirë me koordinatoren, nuk marrin pjesë në mbledhjet 
e GTN-së. Gjithashtu, duhen ndërtuar marrëdhënie bashkëpunimi më të mira midis Gjykatës dhe 
Policisë. Përsa i përket rehabilitimit të dhunuesve sipas ndryshimeve në ligjin “Për masat ndaj 
dhunës në marrëdhëniet familjare”, në qoftëse Gjykata jep vendimin “punë publike” për 
dhunuesin, ajo (gjykata) duhet të bashkëpunjë edhe me Shërbimin e Provës, ndërkohë që hapja e 
një Qendre Rehabilitimi për dhunuesit në Korçë është një sfidë. Edhe punësimi i të mbijetuarave të 
dhunës në familje mbetet një sfidë, duke qenë se numri i të punësuarave krahasuar me viktimat 
është relativisht i vogël. Kjo vjen edhe si rezultat i mospranimit nga ana e viktimave për t’u 
punësuar.  
 

 

Rekomandime kryesore 
Në bazë të monitorimit të zbatimit të Strategjisë Kombëtare për Barazinë Gjinore në bashkinë e 
Korçës 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 Korçë dhe adresimin e objektivit të tretë të SKBGJ,  kundër dhunës me bazë 
gjinore dhe dhunës në familje:  
 

• Rekomandohet që fondi i emergjencës të mundësohet pa procedura dhe prokurorime. 

• Prokuroria nuk duhet të arrestojë dhunuesin vetëm në rastin kur është lëshuar raporti nga 
mjeku i kriminalistikës, por rekomandojmë që prokuroria të marrë parasysh të gjitha llojet e 
dhunës si: (psh: dhunë psikologjike, dhunë ekonomike, dhunë seksuale, abuzim emocional 
etj.) të cilat janë ushtruar mbi pjesëtarin e familjes. 

 



 
 

 
• Rekomandojmë bashkëpunim më të mirë me qendrat shëndetësore. Mjeku i familjes në rast 

se identifikon dhunë të ushtruar mbi një individ duhet të plotësojë kartelën dhe ta referojë 
rastin tek institucionet përkatëse. 

• Shërbimi i Provës përveç informacionit që merr nga Specialisti i Policisë së Zonës, kërkon 
informacion edhe nga Bashkia Korçë për personat që janë në shërbim prove. 

• Grupi Teknik Ndërdisiplinar në këtë Bashki duhet të mblidhet në mënyrë të rregullt çdo 
muaj. 

• Në territorin e bashkisë Korçë nuk ka asnjë organizatë apo qendër që të mundësojë  
programe këshillimi për djemtë dhe burrat ose të mundësojë trajtimin dhe rehabilitimin e 
dhunuesve. Ka patur raste të menaxhuara që nuk janë raste suksesi, sepse në Korçë nuk ka 
qendra rehabilituese për personat me varësi nga drogërat dhe alkooli, ndaj ngritja e një 
qendre të tillë është një nga rekomandimet tona më të forta.  

• Rekomandohen trajnime të përbashkëta ku të marrin pjesë të gjithë anëtarët e mekanizmit, 
në mënyrë që zbatueshmëria e ligjit të jetë sa më efektive dhe informacioni të jetë i plotë 
edhe për ata anëtarë që janë zëvendësuar ndër vite brenda mekanizmit të referimit. 

• Të mbijetuarat e dhunës orientohen gjithmonë drejt punësimit me anë të ndërmjetësimit të 
Zyrës Rajonale të Punësimit, por në shumicën e rasteve ato nuk shkojnë për të punuar, ndaj 
është e nevojshme një ndërhyrje edhe më e thellë dhe e detajuar për integrimin e tyre.  

• Rekomandojmë mundësinë e vetëpunësimit për gratë e dhunuara. Ofrimin e një fondi të 
caktuar për të hapur një biznes privat si dhe krijimin e kushteve lehtësuese për taksat 
vendore për një periudhë kohe të caktuar, e cila do të shërbejë për fuqizimin e tyre. 

• Dhënia e shërbimit emergjent për viktimat e dhunës në familje pa organizatat partnere do 
ishte shumë i vështirë për menaxhim në territorin e kësaj bashkie. Nuk ka staf dhe buxhet 
për mbulimin e shërbimit psiko-social dhe ndihmës së drejtpërdrejtë për përfituesit. Ndaj 
rekomandohet adresimi dhe alokimi i fondeve nga Bashkia Korçë për këtë problematikë.  
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