
Q
E

N
D

R
A

 "
A

L
E

A
N

C
A

 G
J

I
N

O
R

E
 P

Ë
R

 Z
H

V
I

L
L

I
M

"

Monitorimi i
Strategjisë
Kombëtare për
Barazinë
Gjinore

2020

TIRANË



                                                            
 

 

 

 

 

 

 

Monitorim i Strategjisë Kombëtare për Barazinë 

Gjinore  
 

 

 

 

Bashkia Tiranë 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VITI 2020 
 

 

 
 



                                                            
 

 
Tabela e Përmbajtjes 
 

MONITORIMI I QËLLIMIT TË III-TË STRATEGJIK TË STRATEGJISË KOMBËTARE DHE PLANIT TË VEPRIMIT PËR BARAZI 

GJINORE 2016-2020 .................................................................................................................................................... 5 

GJETJET KRYESORE ..................................................................................................................................................... 5 

TË DHËNA STATISTIKORE NË LIDHJE ME RAPORTIMIN E DHUNËS NË FAMILJE NË BASHKINË TIRANË ........................................................ 6 

REZULTATET E MONITORIMIT – VITI 2020 .................................................................................................................10 

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. ................................................................................................................................................... 10 

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. ........................................................ 16 

OBJEKTIVI 3.3: NDËSHKIMI I DHUNUESVE DHE DHËNIA E MUNDËSISË PËR REHABILITIMIN E TYRE, PËRMES PROGRAMEVE TË SPECIALIZUARA.

 ..................................................................................................................................................................................... 22 

Konkluzione të rëndësishme ................................................................................................................................... 24 

Rekomandime kryesore .......................................................................................................................................... 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                            
 

 
Ky raport është hartuar nga Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim (QAGJZH), në kuadrin e projektit "Sigurimi 

i ekspertizës teknike për qeverinë dhe OSHC-të për zhvillimin, buxhetimin, zbatimin dhe monitorimin e 

masave për adresimin e dhunës ndaj grave në Strategjinë e re për Barazinë Gjinore dhe Planin e Veprimit", 

Projekti zbatohet në kuadër të programit “Zbatojmë Normat, Ndryshojmë Mendësitë” - kundër dhunës ndaj 

grave në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi. Ky projekt financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga 

UN Women. 

Përmbajtja e këtij raporti është vetëm përgjegjësi e Qendrës Aleanca Gjinore për Zhvillim, dhe nuk 

reflekton opinionin e Bashkimit Evropian apo UN Women.  
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Monitorimi i Qëllimit të III-të Strategjik të Strategjisë Kombëtare për Barazi Gjinore dhe Planit të 
Veprimit 2016-2020 
 

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

 
Gjetjet kryesore 
 

• Gjatë vitit 2020 pranë Drejtorisë Vendore të Policisë Tiranë, u evidentuan 1120 raste të dhunës në 
familje, nga të cilat 885 prej tyre ishin gra dhe vajza.  

• Në periudhën Janar – Dhjetor 2020, Mekanizmi i Koordinuar i Referimit pranë Bashkisë Tiranë ka 
menaxhuar dhe trajtuar 794 raste të viktimave të dhunës në familje.  

• Pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, u paraqitën 940 kërkesa për Urdhra Mbrojtje/Urdhra të 
Menjëhershëm Mbrojtje. Kjo gjykatë ka pranuar në total 57 Urdhëra Mbrojtje dhe 442 Urdhra të 
Menjëhershëm Mbrojtje.  

• Sipas të dhënave të përfituara nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë, përgjatë vitit 2020 janë 
referuar 469 kallzime.  

• Bashkia Tiranë, përgjatë vitit 2020, për shkak të situatës së shkaktuar nga COVID-19, ka organizuar 

një numër shumë të ulët aktivitetesh fizike, 4 aktivitetete ndërgjegjësuese në total, 3 prej të cilave 

në shkolla si dhe ceremoninë e ndezjes së instalacionit “REJA” në ngjyrën portokalli, në datën 25 

Nëntor 2020.   

• “Linja e Këshillimit për Burra dhe Djem” për periudhën Janar – Dhjetor 2020 ka mbështetur në total 

98 raste përmes 1040 seancash si dhe ka pritur 480 telefonata. 

• Gjatë muajit Maj 2020 është nënshkruar një Marrëveshje e veçantë midis Bashkisë Tiranë dhe 
“Linjës së Këshillimit për Gra dhe Vajza”. Marrëveshja është lidhur për fuqizimin e linjës për 
këshillimin e grave dhe burrave dhe viktimave të dhunës në famije, pas pandemisë COVID-19. 

• Në vitin 2020, me Administratorë Shoqërorë dhe Punonjësit për Mbrojtjen e Fëmijëve, janë 

zhvilluar 10 trajnime, nga të cilët 1 fizik dhe 9 trajnime online me ekspertë të barazisë gjinore të 

kontraktuar nga UNDP, UN Women, ASPA dhe Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim (GADC). 

• Bashkia Tiranë bashkëpunon ngushtësisht me organizatat ndërkombëtare sa i përket fushës kundër 
dhunës, veçanërisht me UNDP, me mbështetjen e të cilëve është ngritur MKR Tiranë si fillim në Maj 
të vitit 2012, por edhe me UN Women, të cilët e kanë mbështetur këtë bashki për hartimin e Planit 
të Veprimit për Barazinë Gjinore 2018-2020. 

• Për shkak të situatës së shkaktuar nga pandemia, është menduar që marrëveshja e MKR Tiranë të 
rinovohet në një moment tjetër gjatë vitit 2021. 

• Për vitin 2020, Koordinatorja Vendore e Dhunës në familje ka organizuar 6 mbledhje ETN-je dhe 16 

GTN, 2 fizike dhe 20 online përmes platformës Zoom. Gjithashtu, është organizuar 1 mbledhje fizike 

e Komitetit Drejtues të MKR Tiranë, në datën 15 Tetor 2020, me pjesëmarrjen e titullarëve të 

institucioneve pjesë të MKR, ku u miratuan dhe protokollet e menaxhimit të rasteve të dhunës në 

familje si dhe gjatë situatës së COVID-19. 

• Gjatë vitit 2020, bashkia Tiranë ka kaluar 3 vendime bonus strehimi ku janë shpallur fituese 41 gra 

fituese. Instrumenti i Bonusit të Strehimit për vitin 2020 ka të alokuar shumën e buxhetit në vlerën 

100,000,000 Lekë, që ështe 0.49% e buxhetit total për 2020.  



                                                            
 

 
• Me përjashtim të Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë, të gjitha institucionet e tjera marrin pjesë 

rregullisht në mbledhjet e ETN-së ose në aktivitete të tjera të përbashkëta. 

• Në Strehëzën Kombëtare për Viktimat e Dhunës në familje në Kamëz, është referuar vetëm 1 rast i 
ardhur nga Berati. 

• Përvec rastit të referuar tek Strehëza Kombëtare për Viktimat e Dhunës në Familje, Bashkia ka 

referuar shumë raste dhune për strehim emergjent tek qendrat apo organizatat bashkepunetore si 

Nisma ARSIS (e cila dhe mbështetet financiarisht nga Bashkia Tiranë), organizata Plan and GO (ka 

qendër emrgjence deri në 21 ditë) dhe Strehëza për Gra dhe Vajza. 

• Pranë Zyrës Përmbarimore Tiranë, për periudhën kohore Janar-Dhjetor 2020, janë regjistruar 
gjithsej 1445 çështje, ku 1439 prej tyre ishin në ekzekutim të vazhdueshëm dhe 24 të ekzekutuara 
tërësisht. Ndër to, për bashkinë e Tiranës rezultojnë 35 çështje me objekt “Urdhër Mbrojtje” ku 27 
prej tyre janë në ekzektim të vazhdueshëm dhe 8 të tjera janë ekzekutuar tërësisht.  

• Në bazë të informacioneve të përfituara, janë rreth 50 gra të punësuara me ndërmjetësimin e Zyrës 
së Punës dhe Koordinatores Vendore kundër Dhunës pranë Bashkisë Tiranë. Sektorët: fasoneri, 
kuzhine, pastrim në familje.  

 

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

Të dhëna nga Mekanizmi i Koordinuar i Referimit, Bashkia Tiranë  

Përgjatë vitit 2020, Mekanizmi i Koordinuar i Referimit pranë Bashkisë Tiranë ka trajtuar dhe menaxhuar 
nën koordinimin e Koordinatores Vendore kundër Dhunës 794 raste të dhunës në familje. Disa prej rasteve 
të suksesshme paraqiten në tabelën si vijon më poshtë:  
 
Tabela 1. Raste të suksesshme të trajtuara nga Mekanizmi i Referimit, Bashkia Tiranë  

Rasti Trajtimi  

Rasti A.Y Është akomoduar pranë Qendrës për Trajtimin e Viktimave të 

Dhunës në Familje (QKTVDHF) më datë 12.04.2019 nga 

Komisariati i Policisë Mallakastër, së bashku me katër fëmijët e  

Sistemimi i saj në qendër është mbështetur në Vendimin nr (62-

2019-2367) të datës 02.05.2019 të Regjistrit Themeltar nr. 

23001-00959-62-2019(67) të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier 

për “Vërtetimin e Urdhërit të Mbrojtjes” ndaj vjehrrës së saj, 

efektet e të cilit janë shtrirë deri më 02.05.2020. Gjatë 

kohëqëndrimit të znj Y në qendër i janë bërë të gjitha vlerësimet 

përkatëse nga ekipi multidisiplinar dhe i janë ofruar të gjitha 

shërbimet si asistencë psiko-emocionale, asistencë 

shëndetësore dhe asistencë juridike, ndërmjetësim për punësim 

të znj Y si edhe regjistrim të fëmijëve në Shkollën “100 Vjetori” 

Kamëz.  

Duke qenë se efektet e Urdhërit të Mbrojtjes kanë përfunduar 

që më datë 02.05.2020, janë bërë përpjekje të vazhdueshme nga 

stafi i QKTVDHF për gjetjen e një apartamenti të përshtatshëm 

për të jetuar pas daljes nga qendra znj. Y së bashku me fëmijet e 

saj. Por megjithë opsionet e ofuara zonja nuk ka qenë 



                                                            
 

 
bashkëpunuese për disa arsye; nuk ndihej e gatshme të dalë, 

pronarët e shtëpive nuk kanë nënshkruar Kontratë Noteriale (e 

domosdoshme për të vazhduar dokumentacionin e nevojshëm 

për përfitim bonus qiraje), disa shtëpi nuk kanë patur kushtet e 

domosdoshme për jetesë, etj.  

Për këto arsye, QKTVDHF ka referuar rastin pranë Koordinatores 

Vendore në Bashkinë Tiranë për ndjekje të mëtejshme.  

Pas komunikimit të vazhdueshëm me znj. Y, kjo e fundit ka gjetur 

një banesë të përshtatshme si dhe ka nënshkruar kontratën 

noteriale. Më datë 3 Qershor 2020, është paraqitur pranë zyrës 

së Njësisë Administrative nr. 4, ku është asistuar për tërheqjen e 

lejes së banimit nga Fratar/Ballsh dhe me plotësimin e fazës së 

parë të aplikimit për bonusin e qirasë. Pagesa e qirasë 2 muajt e 

parë u mbulua nga Fondacioni „Alomik“. Gjithashtu, znj. Y u 

asistua për regjistrimin e fëmijëve në shkollë nga PMF e Njësisë 

Administrative nr. 4. 

Znj. Y është përfituese e një pakete të plotë shërbimesh si me 

poshtë vijon: 

• Ndihmë Ekonomike;  

• Bonus Qiraje në shumën 14.500 Lekë të reja ne muaj;  

• Këshillim psikologjik përmes Linjës së Këshillimit për Gra 

dhe Vajza;  

• Shërbime komunitare tek Qendra Komunitare “Gonxhe 

Bojaxhi”;  

• Paketa të ndryshme dhe të përmuajshme siguruar nga 

Koordinatorja Vendore falë bashkëpunimit me një numër të 

madh orgnizatash si Fondacioni Mirënjohja, Plan&Go, Nisma 

ARSIS, Strehëza për Gra dhe Vajza, Qendra për Nisma Ligjore 

Qytetare etj;   

• Pakot e fundvitit;  

Për çdo problematikë dhe nevojë në vijim, znj. Y ndihmohet dhe 

monitorohet nga Koordinatorja Vendore në bashkëpunim me 

anëtarët e MKR Tiranë dhe punonjësit e Njësisë Administrative 

nr. 4. 

Rast R.B R.B u strehua pas marrjes së UMM në qendrën "Streheza për 

Gra dhe Vajza" në Nëntor të vitit 2019 deri në muajin Prill 2020, 

duke u vendosur të jetojë më pas me një tjetër vajzë të dhunuar 



                                                            
 

 
M.B në një shtëpi me qera në zonën e Kinostudios. 

Pagesa me qera gjatë këtyre 2 muajve u mundësua nga 

Organizata "Të Ndryshëm të Barabartë”, ku secili rast përfitoi 

pagesë prej 10.000 lekë për të paguar qeranë dhe paketë 

ushqimore me vlerë 3000 lekë. Gjatë kësaj kohe R.B ka paguar 

qeranë tek bashkëjetuesja tjetër M.B e cila ia ka marrë pagesën 

dhe nuk ja ka dhënë pronares. 

Në datë 06.06.2020 nga pronarja e banesës u lajmërua që R.B të 

largohej prej aty, pasi M.B nuk kishte paguar qeranë prej 2 

muajsh dhe pagesat e energjisë elektrike. R.B kërkonte të 

shpjegohej nga M.B, por e gjendur në këtë situatë M.B kishte 

pirë fotoksinë dhe ndodhej e shtuar në Spital. 

R.B  e ngelur e pastrehë u shoqërua në Qendrën e Emergjencës 

„Arsis“. 

Për shkak të vështirësive në menaxhimin e rastit B, si rezultat 

edhe i situatës së shkaktuar nga pandemia, rasti u referua nga 

Nisma ARSIS për trajtim të mëtejshëm pranë Koordinatores 

Vendore e cila organizoi 2 GTN, në datat 12 dhe 18 Qershor për 

meanxhim ndërsektoral të rastit. Pas 2 GTN-ve u ndoqën hapat e 

mëposhtëm në ndihmë të R. dhe 2 vajzave të saj: 

• Znj. B, bashkë me 2 vajzat e saj, përkatësisht 10 dhe 12 

vjeç, pas daljes nga Qendra e Emergjencës ARSIS në datën 16 

Qershor 2020, u vendos në një banesë me qira në zonen e tregut 

ushqimor Kombinat. 

• Gjetja e banesës u mundësua nga punonjëset sociale të 

Qendrës “Të Qëndrojmë së Bashku”, të cilat vendosën kontaktin 

me qiradhënësin si dhe realizuan paraprakisht vizitën në banesë 

bashkë më Znj. R. B.  

• Brenda ditës u mundësua dhe pagesa për një muaj nga 

Organizata "Të Ndryshëm & të Barabartë" në vlerën 20.000 Lekë 

dhe paketë ushqimore. 

• Qiradhënësi kërkoi dhe një pagesë shtesë në formë 

garancie e cila do ta siguronte nga mundësia e largimit të zonjës 

pa paguar detyrimet e muajit (uje dhe drita). Kjo pagesë u 

mundësua nga Organizata “Plan and Go” në vlerën 20.000 Lekë 

në datën 17 Qershor 2020. 

Znj. B punon, ndërsa vajzat ndjekin shkollen. Familja gjithashtu 

është përfituese e një pakete të plotë shërbimesh si me poshtë 

vijon: 



                                                            
 

 
• Ndihmë Ekonomike;  

• Bonus Qiraje në shumën 16.500 Lekë të reja ne muaj;  

• Këshillim psikologjik dhe ligjor përmes Organizatës "Të 

Ndryshëm & të Barabartë";  

• Shërbime multidisiplinare tek Qendra Komunitare “Të 

Qëndrojmë së Bashku”;  

• Paketa të ndryshme dhe të përmuajshme siguruar nga 

Koordinatorja Vendore falë bashkëpunimit me një numër të 

madh orgnizatash si "Të Ndryshëm & të Barabartë", Fondacioni 

“Mirënjohja”, Plan&Go, Nisma ARSIS, Strehëza për Gra dhe 

Vajza, Qendra për Nisma Ligjore Qytetare etj;  

• Pakot e fundvitit.  

Për çdo problematikë dhe nevojë në vijim, znj. B ndihmohet dhe 

monitorohet nga Koordinatorja Vendore në bashkëpunim me 

anëtarët e MKR Tiranë dhe punonjësit e Njësisë Administrative 

nr. 4. 

 

  

  

Burimi: Koordinatorja vendore, bashkia Tiranë  
 
 

Të dhëna nga Drejtoria Vendore e Policië për Bashkinë Tiranë  

 
Sipas Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit  pranë bashkisë Tiranë, gjatë periudhës janar – 
dhjetor janë evidentuar 1120 raste të denoncuara nga viktimat e dhunës në marrëdhëniet familjare, ku 885 
prej tyre ishin gra dhe vajza.  
Sipas nenit 130/a 398 ishin veprat penale të dhunës në familje me arrestimin e 170 agresorëve. Detaje të 
hollësishmë sipas statistikave gjenden në tabelën vijuese.  
 
Tabela 2. Dhuna në familje në Drejtorinë Vendore të Bashkisë Tiranë  

 
Përshkrimi  

 
Komisariati –Bashkia  Tiranë 

Evidentuar 1120 

Të dëmtuar gjithsej 1178 

Prej tyre gra/vajza 885 

 KP.U. Mbrojtje 624 

Sh.U. Mbrojtjes 29 



                                                            
 

 

Burimi: Drejtoria Vendore e Policisë, Bashkia Tiranë   
 
 

Të dhëna nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor, Bashkia Tiranë 

Pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, rezultojnë për periudhën Janar - Dhjetor 2020, të përfunduara 
144 çështje gjyqësore me objekt: "Lëshim Urdhër Mbrojtje", nga të cilat: 
 

• 57 janë pranuar 

• 52 janë rrëzuar 

• 35 janë pushuar 
 
Për të njëjtën periudhë, kanë përfunduar 796 çështje gjyqësore me objekt: "Urdhër i Menjëhershëm 
Mbrojtje", nga të cilat: 
 

• 442 janë pranuar 

• 266 janë rrëzuar 

• 88 janë pushuar 
 
 

Të dhëna nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor, Bashkia Tiranë 

Sipas të dhënave të përfituara nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë, përgjatë vitit 2020 janë referuar 
469 kallzime. Po sipas të njëjtit burim 351 ishin procedimet e regjistruara me 68 persona nën hetim, 204 të 
pandehur dhe 107 persona të arrestuar.  
 
295 ishin çështjet që shkuan në gjyq me 319 të pandehur dhe me 92 agresorë të arrestuar, ndërkohë që 57 
çështje u pezulluan.  
 
 

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. 
 
Pranë Bashkisë Tiranë, përvec aktiviteteve ndërgjegjësuese vit pas viti, janë shtuar shërbimet 

multidisiplinare për rastet e dhunës në familje si dhe ndërgjegjësimi për këto shërbime, ku perfshihen 

Strehimi Social; Ndërmjetësimi për punësim; Këshillimi Ligjor dhe Psikologjik – shërbime këto që ofrohen në 

6 qendra komunitare për gratë dhe fëmijët e tyre.  Gjatë vitit 2020 përfshirë këtu edhe periudhën gjatë 

situatës së emergjencës së krijuar nga COVID-19, nuk është ndërprerë ofrimi i shërbimeve të mbrojtjes për 

rastet e dhunës në familje.  

V. P. Neni 130/a 398 

Vrasje raste/viktima 0/0 

Arrest.  për 130/a 170 

Ndaluar për 130/a 48 

Gjendje të Lirë për 130/a 176 

Në kërkim për 130/a 26 

Autorë të vetëvrarë 0 



                                                            
 

 
Aktualisht Bashkia Tiranë po rishikon Planin e Veprimit për Barazi Gjinore 2018-2020, ku një ndër objektivat 

(objektivi 3.7) të të cilit është rritja e efektivitetit të qasjes shumë-sektoriale dhe shërbimeve bazë të 

specializuara për viktimat/të mbijetuarat/it e dhunës me bazë gjinore, dhunës në familje. Në bazë të 

monitorimit, po punohet për fuqizimin e mëtejshëm të Mekanizmit të Koordinuar të Referimit kundër 

dhunës në familje, me rritjen e kapaciteteve të 27 pikave fokale të trajnuara për çështjet e dhunës në 

familje dhe dhunës me bazë gjinore në 24 Njësitë Administrative dhe 3 lagjet e reja të Tiranës; si dhe per 

zgjerimin e rrjetit të Mekanizmit të Referimit të Rasteve të Dghunës në marrëdhëniet familjare me 

përfshirjen e institucioneve dhe organizatave të reja sipas nevojave te rasteve te dhunes ne familje. 

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve Sociale, nën koordinimin e institucioneve të administratës së 

shërbimeve sociale lokale por edhe me Prefekturën, Shërbimimin Social Shtetëror dhe partnerë nga 

shoqëria civile, për të mundësuar sigurimin e shërbimeve të menjëhershme dhe afatgjata të mbrojtjes dhe 

kujdesit për të gjithë individët/familjet në nevojë, përfshirë dhe rastet e dhunës në familje, ka marrë këto 

masa: 

• Identifikimin e individëve/familjeve në nevojë dhe hartimin e listave përkatëse, në bashkëpunim 
dhe me Shërbimin Social Shtetëror dhe Institutin e Sigurimeve Shoqërore, bazuar në 
dokumentacionin e disponuar por edhe kërkese,  sipas grupeve prioritare: 

• Pensionistët e vetmuar 

• Familjet që kanë një person me aftësi të kufizuar 

• Familjet e prekura nga tërmeti që kryesisht jetojnë në cadra 

• Familjet në vështirësi ekonomike 

• Vlerësimin dhe kontaktimin e individëve/familjeve në nevojë, duke hartuar edhe planin e 
ndërhyrjes për çdo përfitues, bazuar në nevojën e tyre për asistencë. 

• Përcaktim i grupeve të patronazhimit në çdo Njësi Administrative/lagje, të cilët në vazhdimësi do të 
përditësojnë listat emërore të personave që do kenë nëvojë për asistencë në banesë. 

• Asistenca përmes Numrit të Gjelbër dhe raportuesve të tjerë. Lidhur me ata individë/familje që nuk 
janë mundur të kontaktohen/asistohen nga stafet e njësive administrative/lagjeve, shërndarja e 
njoftimeve për të drejtuar kërkesat në Numrin e Gjelbër 0800 0888 e Policinë Bashkiake, si dhe të 
menaxhohen raportimet edhe nga rrjetet sociale, OJF, qytetarë, për të referuar më pas çdo kërkese 
drejt njësisë administrative/lagjes të Bashkisë Tiranë. 

• Asistenca për individët dhe familjet në vështirësi nga Njësitë Administrative/Lagjet. Bashkia Tiranë 
përmes stafeve të njësive administrate dhe lagjeve në territorin e vet do të mundësojë asistencë në 
familje duke ofruar paketa ushqimore me produkte bazë për familjet në vështirësi ekonomike, 
shërbim në banesë për përkujdesje dhe blerje të ushqimeve apo medikamenteve, kjo sipas 
vlerësimit të kërkesës së drejtuar.  Ofrimi i shërbimit catering në banesë, pra një vakt i ngrohtë,  për 
të moshuarit e vetmuar.  

• Shfrytëzimin e Qendrës Sociale “Strehëza Tiranë”, aktualisht gjysmërezidenciale, në funksion të 
personave në situatë rruge me shërbim 24 orë, me paketën e plotë të shërbimeve të përkujdesjes.  

• Bashkëpunim me strukturat e shoqërisë civile për të siguruar ndihma humanitare në mbështetje të 
individëve/familjeve më në nevojë. 

 

Bashkia Tiranë, përgjatë vitit 2020, për shkak të situatës së shkaktuar nga COVID-19, ka organizuar një 

numër shumë të ulët aktivitetesh fizike, 4 aktivitete ndërgjegjësuese në total, 3 prej të cilave në shkolla si 

dhe ceremoninë e ndezjes së instalacionit “REJA” në ngjyrën prortokalli në datën 25 Nëntor 2020.   

 

 



                                                            
 

 
Aktivitetet me shkollat: 

1. Sesion informues për Mekanizmin e Koordinuar të Referimit dhe Trajtimit të rasteve të dhunës në 
familje, me studentë të vitit të dytë në Punë Sociale pranë Fakultetit të Shkencave Sociale  (21 janar 
2020);  

2. Sesion informues mbi dhunën në familje, bullizmin, ngacmimet seksuale dhe Mekanizmin e 
Koordinuar të Referimit pranë Gjimnazit “Sadik Stavileci”  (2 Mars 2020);  

3. Sesion informues online gjatë periudhës së izolimit nga situata pandemike COVID-19 me studentë 
të vitit të dytë të Administrimit dhe Politikave Sociale (5 Prill 2020) 
 

Megjithatë, duhet theksuar fakti që Bashkia Tiranë është përfshirë intensivisht në organizimin dhe 

lehtesimin e aktiviteteve ndërgjegjësuese te OSHC-ve në territorin e saj, vecanërisht atyre aktiviteteve që 

jane zhvilluar në ambientet e njësive administrative.  

Numri total i pjesëmarrësve në aktivitetet e mësipërme ishte rreth 140 pjesëmarrës; Target-grupet: nxënës 

dhe studentë. Ndërkohë që Ceremonia e ndezjes se instalacionit “REJA” në ngjyrën prortokalli në datën 25 

nëntor 2020 u organizua me vetëm 10 pjesmarrës, për shkak të masave të reja të grumbullimit. 

Bashkia e Tiranës në bashkëpunim me Strehëzën për Gra dhe Vajza dhe Qendrën Komunitare Sot për të 

Ardhmen, pjesë e MKR Tiranë dhe mbështetjen e UNDP, ka zhvilluar fushatën online “Të gjithë bashkë 

mund t’ia dalim për të adresuar dhunën në familje” në kuadër të  fushatës 16 ditore të aktivizmit kundër 

dhunës më bazë gjinore. Qëllimi i kësaj fushate ishte promovimi i punës dhe rolit të Mekanizimit të 

Koordinuar të Referimit të rasteve të dhunës në familje të Bashkisë Tiranë dhe të jepeshin mesazhe 

ndërgjegjësuese nga secili antarë i ETN-së. Çdo ditë të fushatës u postua në mediat sociale fotoja dhe 

mesazhi i një anëtari të ETN-së. Është i pamundur të përllogaritet numri i përfituesve nga fushata për shkak 

se u zhvillua online, por sipas monitorimit të kryer kjo fushatë ka patur shumë shpërndarje dhe klikime, si 

edhe reagimi ka qenë shumë pozitiv. Pas postimit të ditës së parë, janë identifikuar 5 raste të reja dhune. 

Ndërkohë, janë disa aktivitete të organizuara dhe të koordinuara nga OSHC-të në territorin e bashkisë 

Tiranë:  

1. Qëndra të Drejtat e Njeriut në Demokraci (QDNJD) 
QDNJD ka zhvilluar 5 trajnime me mjekë/infermjerë të Qendrave Shëndetësore nr.2, 6, 9 dhe stafin e 

Poliklinikës nr.2 Tiranë, në lidhje me përgjegjësitë që iu atribuon legjislacioni kundër dhunës në familje dhe 

dhunës me bazë gjinore dhe njohjen me protokollin e menaxhimit të rastit në nivel vendor. Në këto 

trajnime morën pjesë 46 mjekë/infermjerë.  

Gjithashtu QDNJD ka kryer 10 takime informuese me gra/vajza të komunitetit, banore në Njësitë 

Administrative 3, 4, 6 dhe 8, në të cilat ka patur 117 pjesëmarrës. Këto takime janë fokusuar në ofrimin e 

informacionit praktik në lidhje me mbrojtjen që ofron legjislacioni kundër dhunës në familje dhe shërbimet 

mbështetëse në dispozicion për të mbijetuarat nga dhuna.  

Kjo organizatë ka zhvilluar 2 trajnime me punonjës të Policimit në Komunitet pranë Komisariatit nr.6 Tiranë, 

në lidhje me ndryshimet e fundit të legjislacionit kundër dhunës në familje. Gjithashtu, ka kryer 7 takime 

informuese me gra/vajza të komunitetit, banore në Lagjen nr.12 dhe Njësitë Administrative 4 dhe 6, në të 

cilat kanë marrë pjesë 68 persona. Këto takime janë fokusuar në ofrimin e informacionit praktik në lidhje 

me mbrojtjen që ofron legjislacioni kundër dhunës në familje dhe shërbimet mbështetëse në dispozicion 

për të mbijetuarat nga dhuna. Janë zhvilluar 4 takime koordinuese me institucionet përgjegjëse për 



                                                            
 

 
zbatimin e legjislacionit kundër dhunës në familje, që operojnë  në Njësitë Administrative nr.4, 6, Dajt dhe 

Shëngjergj.  

Në Ditën Ndërkombëtare për Eleminimin e  Dhunës ndaj Grave, QDNJD ka zhvilluar një fushatë 

sensibilizuese në Njësinë Administrative nr.6 në bashkëpunim me institucinet përgjegjëse për zbatimin e 

legjislacionit kundër dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje, që operojnë pranë kësaj Njësie. 

2. Qendra për Zhvillim Komunitar "Sot për të Ardhmen" 
 

Qendra për Zhvillim Komunitar "Sot për të Ardhmen" dhe “Strehëza për Vajza dhe Gra” në kuadër të 

projektit për përgjigje të menjëhershme të nevojave të krijuara nga kriza e COVID-19 kanë siguruar: 

mbështetje të vazhdueshme/shërbim prindërimi dhe këshillimi psikologjik dhe juridik për viktimat e dhunës 

në familje, rritje të kapaciteteve për anëtarët e mekanizmit të referimit, moderim/monitorim dhe nxitje të 

koordinimit mes anëtarëve të mekanizmit, rritje të angazhimit dhe koordinimit me OJF në shërbim, hartim 

dhe publikim doracak dhe booklet për fëmijët, familjen dhe rolin e grave në kushtet e pandemisë, fushatë 

ndërgjegjësimi dhe online ku anëtarët e Mekanizmit të Referimit  të Dhunës në Familje të Bashkisë Tiranë 

kanë dhënë mesazhet kundër dhunës në familje gjatë 16 ditëve të aktivizmit (mbi 30,000 persona). 

Target grupet (fushata edukuese dhe ndërgjegjësuese/ fushata 16 ditëve kundër dhunës me bazë gjinore 

dhe në familje), 

• Komuniteti i gjerë nëpërmjet ndërgjegjësimit, informimit dhe aktiviteteve edukuese e këshilluese 
(30,000 të arritur vetëm nëpërmjet faqeve sociale të facebook të Qendrës për Zhvillim Komunitar 
“Sot për të Ardhmen”). 

• 17 anëtarë të Mekanizmit Tiranë, të përfshirë në fushatë nëpërmjet foto-mesazheve në 
bashkëpunim me SAWG. 

• 5 figura publike të angazhuara në fushatë nëpërmjet video-mesazheve. 

• 2 booklete për familjen, fëmijët “Bashkë ia dalim më mirë” dhe rolin e gruas “Diellëza, gratë në 
kohën e Covid-19”1. 
 

3. Strehëza për Vajza dhe Gra ka organizuar:  
 

• 8 Aktivitete informuese me aktore kyç për adresimin e dhunës në familje në NJA (Krrabë, 
Berzhitë, Petrelë, Vaqarr, Pezë, Farkë, Ndroq, Shëngjergj) (79 pjesëmarrës) 

• 8 konkurse pikture me të rinjtë e NJA-ve Krrabë, Bërzhitë, Petrelë, Vaqarr, Pezë, Farkë, 
Ndroq, Shëngjergj (21 fitues, 136 pjesëmarrës) 

• 8 Forume të hapura diskutimi me të rinjtë e NJA-ve Krrabë, Bërzhitë, Petrelë, Vaqarr, Pezë, 
Farkë, Ndroq, Shëngjergj (117 pjesëmarrës) 

• 2 trajnime ETN mbi protokollet e MKR (59 pjesmarres) 
 

4. Linja e Këshillimit për Gra dhe Vajza 
 
Gjatë periudhës së mbylljes pandemike, Linja Kombëtare ka vazhduar në kapacitet të plotë punën e saj, 
duke ofruar shërbimin telefonik 24 orë, 7 ditë të javës. Që pas vendosjes së karantinës, Linja ka marrë një 
numër shumë të lartë telefonatash krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe kjo tendencë 

                                                        
1 https://issuu.com/qendrakomunitare/docs/booklet_diellezat__1_   
https://www.al.undp.org/content/albania/en/home/library/womens_empowerment/doracaku-
djellezat.html 
https://issuu.com/qendrakomunitare/docs/kidsbook_20finale_20  
https://www.al.undp.org/content/albania/en/home/library/poverty/_bashke-ia-dalim-me-mire-.html 

 



                                                            
 

 
ka vazhduar deri në muajin Qershor, pas të cilit numri i telefonatave është normalizuar disi, edhe pse ende 
është më i lartë se vitet e mëparshëm. Problematikat kryesore të telefonueseve, përveç dhunës, kanë qenë 
të natyrës socio-ekonomike dhe gjithashtu kemi patur raportime të shumta në lidhje me ankthin dhe 
depresionin e shkaktuar nga izolimi. Telefonatat kanë ardhur jo vetëm nga gra dhe vajza, viktima të dhunës 
në familje, por edhe nga qytetarë të tjerë të cilët shprehën nevojat e tyre për këshillim psikologjik për të 
përballuar efektet e karantinës, ndihmë ekonomike dhe referim në shërbime të tjera.   
 
Për të gjitha këto arsye, gjatë muajit maj 2020 është nënshkruar një Marrëveshje e veçantë midis Bashkisë 
Tiranë dhe Linjës së Këshillimit për Gra dhe Vajza. Marrëveshja është lidhur për Fuqizimin e Linjës për 
Këshillimin e Grave dhe Burrave dhe viktimave të dhunës në famije, pas pandemisë së shkaktuar nga 
COVID-19. Qëllimi i kësaj marrëveshje është forcimi i Linjës së Këshillimit profesional me anë të telefonit 
për gratë, burrat, vajzat dhe djemtë për mënyrat e menaxhimit të stresit, ankthit pas situatës së krijuar nga 
pandemia COVID-19. Nëpërmjet kësaj marrëveshje Bashkia Tiranë dhe Linja e Këshillimit synojnë të 
forcojnë dhe zhvillojnë bashkëpunimin e tyre në kuadër të përdorimit të Linjës ALO të zhvilluar nga 
organizata.  

Gjithashtu, çdo rast të konstatuar në nevojë për mbështetje Linja e Këshillimit për Gra dhe Vajza e ka 
referuar pranë Bashkisë Tiranë. Mekanizmi i Koordinuar i Referimit ka funksionuar shumë mirë në referimin 
e rasteve në insitucione më të specializuara, sipas nevojave të telefonueseve. Gjithashtu, një pjesë e 
telefonueseve nevojat e të cilave ishin për ushqime, mjekime dhe materiale higjieno-sanitare dhe  janë 
vlerësuar si emergjente nga këshillueset e Linjës, janë referuar pranë drejtorisë sonë për t’u përfshirë në 
listën e përfituesëve të Bashkisë Tiranë dhe kanë përfituar ndihmat që shpërndahen nga Njësitë 
Administrative përkatëse.  

 
Ekspertja ligjore ka përpiluar një udhëzues të veçantë për rregullat dhe procedurat e aplikimit për leje dalje,  
“paga lufte”, shtyrje të qirasë, etj, dhe ka ndihmuar telefonuesit të aksesojnë dhe operojnë në faqet online 
të intitucioneve shtetërore që ofrojnë mbështetje në këtë kohë pandemie. Gjithashtu Linja ka asistuar 
viktima në gjykata dhe komisariate policie për aplikim për urdhra mbrojtje. 
 

5. Linja e Këshillimit për Burra dhe Djem 
 

Linja e Këshillimit për Burra dhe Djem për periudhën Janar – Dhjetor 2020 ka mbështetur në total 98 raste 
përmes 1040 seancash si dhe ka pritur 480 telefonata. 
 
Shërbimi i këshillimit për burrat e dhunshëm është një program ndërhyrjeje i cili synon reduktimin deri në 
ndalimin e plotë të akteve të dhunës, që ndjekësi i këtij programi, kryen ndaj partneres apo familjarëve të 
tij. Ky shërbim ofrohet si terapi rehabilituese, ku nëpërmjet teknikave të ndërhyrjes, bëhet reduktimi i 
sjelljeve të dhunshme dhe zëvendësimi i tyre me sjellje të reja pa dhunë. Ofrimi i këtij shërbimin ka filluar 
në vitin 2012 dhe vazhdon rregullisht. 
 
Gjatë kësaj periudhe numri i aktiviteteve të koordinuara nga LKBD në territorin e bashkisë për shkak edhe 
të situatës së pandemisë kanë qenë të reduktuara, mund të përmëndim; protestën e organizuar për 
"Femijerine e Vjedhur" në muajin Qershor 2020 ku pati një pjesmarrje për tu admiruar,Numri i personave 
të përfshirë në këtë aktivitet ka qenë shumë i lartë, por pa një shifër të saktë.  
 

Përvec Marrëveshjes së Bashkëpunimit për Mekanizmin e Bashkërendimit të Punës për Referimin  dhe 

Trajtimin e Rasteve të Dhunës në Familje e cila është rinovuar dhe nënshkruar në Korrik të vitit 2018 pa afat 

kohor, gjatë muajit maj 2020 është nënshkruar një Marrëveshje e veçantë midis Bashkisë Tiranë dhe Linjës 

së Këshillimit për Gra dhe Vajza. Marreveshja është lidhur për Fuqizimin e Linjës për Këshillimin e Grave dhe 

Burrave dhe viktimave të dhunës në famije, pas pandemisë së shkaktuar nga COVID-19. Qëllimi i kësaj 



                                                            
 

 
marrëveshje është forcimi i Linjës së Këshillimit profesional me anë të telefonit për gratë, burrat, vajzat dhe 

djemtë për mënyrat e menaxhimit të stresit, ankthit pas situatës së krijuar nga pandemia COVID-19. 

Nëpërmjet kësaj marrëveshje Bashkia Tiranë dhe Linja e Këshillimit synojnë të forcojnë dhe zhvillojnë 

bashkëpunimin e tyre në kuadër të përdorimit të Linjës ALO të zhvilluar nga organizata dhe marrëveshjet e 

bashkëpunimit që ka nënshkruar bashkia me OSHC-të;  

Në vitin 2020, me Administratorë Shoqërorë dhe Punonjës për Mbrojtjen e Fëmijëve janë zhvilluar 10 

trajnime nga të cilët 1 fizik dhe 9 trajnime online me ekspertë të barazisë gjinore të kontraktuar nga UNDP, 

UN Ëomen, ASPA dhe Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim (GADC). 

Gjatë këtij viti janë realizuar 3 trajnime të përbashkëta të të gjithë anëtarëve të mekanizmit, trajnime këto 

të organizuara online. Dy të parët u realizuan në datat 13 Maj dhe 11 Qershor 2020, mbi zbatimin e 

protokollit për menaxhimin e rasteve të dhunës në familje nëpërmjet MKR, si dhe trajnimi i tretë u realizua 

poashtu online në datat 2-3 Korrik 2020 për buxhetimin e përgjegjshëm gjinor. 

Bashkia Tiranë bashkëpunon ngushtësisht me Organizatat Ndërkombëtare sa i përket fushës kundër 

dhunës, veçanërisht me UNDP, me mbështetjen e të cilëve është ngritur MKR Tiranë, si fillim në Maj të vitit 

2012, por edhe me UN Women, të cilët e kanë mbështetur këtë bashki për hartimin e Planit të Veprimit për 

Barazinë Gjinore 2018-2020, objektiv i rëndësishëm i të cilit është dhe Objektivi specifik 3.7 “Të rritet 

efektiviteti i qasjes shumë sektoriale dhe shërbimeve bazë të specializuara për viktimat/të mbijetuarat/it e 

dhunës me bazë gjinore, dhunës në familje dhe trafikimit të qenieve njerëzore. 

Gjatë këtij viti, bashkia Tiranë është mbështetur nga UN Women në lidhje me buxhetimin gjinor si vijon: 

1. Trajnime të stafit të Bashkisë Tiranë (Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve Sociale dhe buxhet-
financa kryesisht) mbi parimet e barazisë gjinore dhe buxhetimin gjinor (2 dhe 3 Korrik 2020); 

2. Përgatitjen e një analize gjinore me ndihmën e Av. Aurela Bozo, eksperte e kontraktuar nga UN 
Women. Analiza gjinore është drejt finalizmit. 
 

Bashkia Tiranë ka kërkuar gjithashtu mbështetjen e UN Women me kontraktimin e një menaxheri rastesh 

dhune, të vendosur në Sektorin e Përshirjes Sociale dhe Barazisë Gjinore përgjatë vitit 2021, për shkak të 

rritjes se numrit të rateve të dhunës të trajtuara nga mekanizmi i koordinuar i kësaj bashkie. 

Në vijim, bashkia Tiranë ka bashkëpunim të mirë prej vitesh me një numër organizatash fetare si: Caritas 

Albania, Fondacioni “AloMik”, Fondacioni “Mirënjohja”, Fondacioni “Firdeus”, “Katar Charity”, 

“Gjysmëhëna Shqiptare” etj. Bashkia ka kryer një numër shumë të madh aktivitesh me këto oragnizata 

veçanërisht gjatë vitit 2020, ku në bashkëpunim janë shpërndarë ndihma humanitare, paketa ushqimore, 

veshmbathje etj, po ky bashkëpunim nuk ka qenë në fushën e dhunës në familje. 

 
 
Tabela 3. Tabela e aktiviteteve kundër dhunës me bazë gjinore dhe datat e realizimit të tyre 

Nr.  Data Vendi Tema  Organizuar nga:  

1 21.01.2020 Pranë Fakultetit të 
Shkencave Sociale  

Sesion informues për 
Mekanizmin e 
Koordinuar të Referimit 
dhe Trajtimit të rasteve 
të dhunës në familje, 
me studentë të vitit të 
dytë në Punë Sociale  

Bashkia Tiranë 



                                                            
 

 
2 2 Mars 

2020 
Pranë Gjimnazit 
“Sadik Stavileci”                                                                                                                                                 

Sesion informues mbi 
dhunën në familje, 
bullizmin, ngacmimet 
seksuale dhe 
Mekanizmin e 
Koordinuar të Referimit  

Bashkia Tiranë  

3 5 Prill 2020 Online Sesion informues 
online gjatë periudhës 
së izolimit nga situata 
pandemike COVID-19 
me studentë të vitit të 
dytë të Administrimit 
dhe Politikave Sociale  

Bashkia Tiranë  

4 25.11.2020  Ceremoninë e ndezjes 
së instalacionit “REJA 
në ngjyrën prortokalli  

Bashkia Tiranë  

     

     

Burimi: Koordinatorja vendore, Bashkia Tiranë 
 

Objektivi 3.2: Fuqizimi i mekanizmave të referimit si dhe shtimi/përmirësimi i 
shërbimeve mbështetëse të specializuara për mbrojtjen dhe trajtimin e rasteve të dhunës 
me bazë gjinore dhe dhunës në familje. 
 
Mekanizmi i Koordinuar i Referimit Tiranë drejtohet nga Bashkia Tiranë dhe është ngritur për herë të parë 

në Maj 2012. Marrëveshja e bashkëpunimit mbi të cilën operon është ajo e vitit 2018, e cila u nënshkrua pa 

afat, duke përfshirë dhe Linjën e Këshillimit për Gra dhe Vajza dhe Linjën e Këshillimit për Burra dhe Djem. 

Marrëveshja u konsultua me të gjithë anëtarët e Mekanizmit dhe u nënshkrua nga të gjitha palët në Korrik 

2018. 

Kjo Marrëveshje Bashkëpunimi është parashikuar të rishikohet dhe rinovohet në të ardhmen e afërt duke 

përfshirë organizata dhe institucione të tjera të rëndësishme në menaxhimin e rasteve të dhunës në familje 

si Shërbimi i Provës. Për shkak të situatës së shkaktuar nga pandemia, është menduar që marrëveshja e 

MKR Tiranë të rinovohet në një moment tjetër gjatë vitit 2021. 

MKR Tiranë ka në përbërje 15 institucione, konkretisht:  

1. Drejtoria e Policisë së Qarkut Tiranë,  
2. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë,  
3. Prokuroria e Rrethit Tiranë,  
4. Zyra e Përmbarimit Tiranë,  
5. Instituti i Mjekësisë Ligjore Tiranë,  
6. Autoriteti Shëndetësor Rajonal Tiranë,  
7. Spitali (QSUT) Tiranë,  
8. Drejtoria e Shërbimit Social Shtetëror Tiranë,  
9. Drejtoria Arsimore Rajonale Tiranë,  
10. Zyra Rajonale e Punësimit Tiranë,  
11. Strehëza për Gra dhe Vajza Tiranë,  
12. Qendra për Zhvillim Komunitar “Sot për të Ardhmen”. 



                                                            
 

 
13. Qendra “Të Drejtat e Njeriut në Demokraci” (është përfshirë në Mekanizmin e Referimit 

gjatë vitit 2017 përmes një Marrëveshje Bashkëpunimi) 
14. Linja e Këshillimit për Gra dhe Vjaza 
15. Linja e Këshillimit për Burra dhe Djem 

 

Ky Mekanizëm reagon menjëherë dhe me përgjegjësinë e duhur me shërbimet e mëposhtme të cilat janë 

falas për të mbijetuarat e dhunës në familje: 

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

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

• Këshillim psikologjik dhe ligjor; 

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

• Aktivitete ndërgjegjësuese dhe informuese të komunitetit; 

• Linjën Kombëtare të Këshillimit 24 orëshe 116 117 pritëse, këshilluese dhe referuese të 
rasteve të dhunës në familje dhe këshillim për gra dhe vajza përmes Numrit të Gjelbër 
08009888; 

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

• Ndërmjetësim për punësim; 

• Paketa të ndryshme ushqimore, veshmbathje, higjeno-sanitare etj. 
 

Ekipi Teknik Ndërdisiplinar dhe bashkëpunëtorët marrin pjesë në proçesin e vlerësimit të rastit dhe 

angazhohen për zgjidhjen e tij. Institucionet pjesë të MKR Tiranë janë nxitur të jenë pjesëmarrëse aktive në 

menaxhimin e rasteve si dhe të koordinojnë punën me njëra-tjetrën në mënyrë që të mund t'u shërbejnë sa 

më mirë të mbijetuarve të dhunës në familje në radhë të parë, por edhe anëtarëve të tjerë të familjes të 

prekur nga dhuna, që shpesh kanë probleme të thella ekonomike-sociale. Me përjashtim të Prokurorisë së 

Rrethit Gjyqësor Tiranë, së cilës i janë drejtuar një numër shkresash zyrtare për pjesmarrje në këto 

mbledhje, të gjitha institucionet e tjera marrin pjesë rregullisht në mbledhjet e ETN-së ose në aktivitete të 

tjera të përbashkëta. 

Për vitin 2020, Koordinatorja Vendore e Dhunës në familje ka organizuar 6 mbledhje ETN-je dhe 16 GTN, 2 

fizike dhe 20 online përmes platformës Zoom. Gjithashtu, është organizuar 1 mbledhje fizike e Komitetit 

Drejtues të MKR Tiranë, në datën 15 tetor 2020, me pjesëmarrjen e titullarëve të institucioneve pjesë të 

MKR, ku u miratuan dhe protokollet e menaxhimit të rasteve të dhunës në familje si dhe gjatë situatës së 

COVID-19. 

Gjatë vitit 2020, MKR Tiranë ka arritur të trajtojë 794 raste të dhunës në familje dhe dhunës me bazë 

gjinore gjatë mbledhjeve të ETN-së dhe GTN-ve me anëtare të MKR Tiranë, në bashkëpunim me Njësitë 

Administrative dhe Qendrat Komunitare. 137 raste prej totalit të rasteve janë asistuar dhe trajtuar në 

mënyrë të drejtpërdrejtë nga Koordinatorja Vendore në Bashkinë Tiranë. Këto 137 raste ku ka ndërhyrë hap 

pas hapi Koordinatorja Vendore mund të konsiderohen dhe si raste suksesi.  

Megjithatë, është e rëndësishme të evidentohet problematika që edhe pse rastet e dhunës mbështeten me 

një paketë të plotë shërbimesh ato kanë nevojë për mbështetje të vazhdueshme për shkak të varfërisë, 

pagës së ulët, dhe faktit se duhet t’ja dalin të vetme pa asnjë mbështetje nga familja biologjike.  

Shërbimet e përfituara nga të mbijetuarat e dhunës në familje përfshijnë:  

 



                                                            
 

 
• Ndihmë Ekonomike 

• Bonus Qiraje  

• Këshillim psikologjik dhe iligjor 

• Punësim 

• Shërbime komunitare tek Qendra e BT 

• Paketa të ndryshme dhe të përmuajshme siguruar nga Koordinatorja Vendore falë 
bashkëpunimit me një numër të madh organizatash; 

 
Sa i përket buxhetit të dedikuar për MKR për vitin 2020, ai parashikon:  

• Pagën e Koordinatores Vendore në vlerën 749,376 Lekë në vit, e përfshirë në buxhetin e Drejtorisë 
së Mbrojtjes dhe Përfshirjes Sociale. 

• Mbështetjen e përvitshme të Linjës së Këshillimit për Gra dhe Vajza duke filluar në vitin 2018 me 
shumën totale 474,000 Lekë cdo vit. 

• Si dhe në kuadër të marrëveshjes së re me Linjën e Këshillimit për Gra dhe Vajza të lidhur në Maj 
2020, shuma në vlerën 922,725 Lekë për vitin 2020. 
 

1279 është numri  i grave të dhunuara që kanë marrë Ndihmë Ekonomike për shkakt të UM/UMM, të ndara 

sipas muajve si më poshtë vijon:  

Nr Muaji  Numri i grave  

1 Janar 103 

2 Shkurt 104 

3 Mars 101 

4 Prill 96 

5 Maj 90 

6 Qershor 94 

7 Korrik 106 

8 Gusht 99 

9 Shtator 99 

10 Tetor 118 

11 Nëntor 130 

12 Dhjetor  139 

 
 

 
Gjatë vitit 2020, Bashkia Tiranë ka kaluar 3 vendime bonus strehimi ku janë shpallur fituese 41 gra fituese 

Instumenti i Bonusit të Strehimit për vitin 2020 ka të alokuar shumën e buxhetit në vlerën 100,000,000 

Lekë, që ështe 0.49% e buxhetit total për 2020.  

Koordinatorja vendore kundër dhunës pranë bashkisë Tiranë është znj. Anjeza Bojaxhiu. Znj. Bojaxhiu është  

njëkohësisht nëpunëse gjinore me përgjegjësi për çështjet gjinore dhe zbatimin e Planit të Veprimit për 

Barazinë Gjinore 2018-2020. Pozicioni i saj është i qëndrueshëm, pjesë e strukturës së Drejtorisë së 

Përgjithshme të Shërbimeve Sociale, Bashkia Tiranë. 

Gjatë vitit 2020, koordinatorja vendore ka marrë pjesë në trajnime të ndryshme, të cilat pasqyrohen si më 

poshtë: 

• Trajnim online lidhur me “Protokollin për funksionimin e qendrave rezidenciale publike dhe 
jo-publike që ofrojnë shërbimin e strehimit (strehëzat) për viktimat e dhunës në familje dhe 



                                                            
 

 
trafikimit në situatën e pandemisë së COVID-19” organizuar nga MSHMS në datën 15 Maj 
2020 në platformën ZOOM. 

• Trajnim online per protokollet per anetaret e MKR-ve per menaxhimin e rasteve te DHF dhe 
per situaten COVID-19, organizuar nga MShMS ne bashkepunim me PNUD në datën 29 maj 
2020 në platformën ZOOM. 

• Takim online me koordinatoret vendore për rishikimin e VKM 334/2011 “Per mekanizmin e 
bashkerendimit te punes per referimin e rasteve te dhunes ne maredheniet familjare dhe 
menyren e procedimit te tij”, organizuar nga MShMS në datën 22 qershor 2020, në 
platformën Zoom. 

• Trajnim për buxhetimin e përgjegjshëm gjinor me stafin e Bashkisë Tiranë, organizuar nga 
UN Women në datat 2 dhe 3 Korrik 2020 

• Trajnimi “Ndërtimi i kapaciteve në kuadrin ligjor kundër dhunës me bazë gjinore për MKR”, 
nga Qendra “Aleanca Gjinore për Zhvillim” GADC, në datat 20-21 korrik 2020 

 

• Trajnimi "Rritja e Kapaciteteve të Njohurive Dixhitale" nga Qendra “Aleanca Gjinore për 
Zhvillim” GADC, në datat 23-24 Shtator 2020 

• Trajnim mbi Statistikat Gjinore dhe përpunimin e tyre, kjo për të fuqizuar koordinatorët 
vendore të MKR-ve pranë bashkive respektive, nga Qendra “Aleanca Gjinore për Zhvillim” 
GADC, në datën 9 tetor 2020 

• “Hyrje ne integrimin e perspektives gjinore ne nivel vendor”, 5 tetor – 6 nëntor 2020, 
NALAS, për të cilin është pajisur edhe me çertifikatë.  

• Trajnimi “Dhuna në familje dhe roli i autoriteteve përgjegjëse", me 4 sesione intensive 
online në dt 9, 10, 14 dhe 15 dhjetor, nga ASPA me mbështetjen e UNDP. 

• Trajnim online "Si të shkruajmë një projekt të suksesshëm në lidhje me shërbimet sociale 
për viktimat e dhunës në familje", nga UN Women, në datën 29 dhjetor 2020. 

 
Përveç këtyre trajnimeve, Koordinatorja Vendore ka marrë pjesë në një numër të lartë tryezash, takimesh 

online, kombëtare dhe ndërkombëtare, në fushën e dhunës në familje dhe barazisë ginore. 

Pranë bashkisë Tiranë janë firmosur protokollet e menaxhimit të rasteve të dhunës në familje si dhe gjatë 

situatës së COVID-19, protokolle që u miratuan në mbledhjen e Komitetit Drejtues  të MKR Tiranë të 

organizuar në datën 15 Tetor 2020, me pjesëmarrjen e titullarëve të pjesës më të madhe të institucioneve 

pjesë të këtij mekanizmi. Të gjitha institucionet pjese të MKR Tiranë, me përjashtim të Prokurorisë së 

Rrethit Gjyqësor Tiranë, e kanë nënshkruar këtë protokoll. Problematika e mospërfshirjes së Prokurorisë në 

punën dhe aktivitetin e ETN Tiranë është e hershme dhe është raportuar vazhdimisht pranë instancave por 

dhe pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale.  

Bashkëpunimi me anëtarët e MKR Tiranë, venaçërisht me Policinë dhe OSHC-të është shumë i mirë. 

Anëtarët marrin pjesë në proçesin e vlerësimit të rasteve dhe angazhohen për zgjidhjen e tyre. Institucionet 

pjesë të MKR Tiranë janë nxitur të jenë pjesëmarrëse aktive në menaxhimin e rasteve si dhe të koordinojnë 

punën me njëra-tjetrën në mënyrë që të mund t'u shërbejnë sa më mirë të mbijetuarve të dhunës në 

familje në radhë të parë, por edhe anëtarëve të tjerë të familjes të prekur nga dhuna, që shpesh kanë 

probleme të thella ekonomiko-sociale. Me përjashtim të Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë, të gjitha 

institucionet e tjera marrin pjesë rregullisht në mbledhjet e ETN-së ose në aktivitete të tjera të përbashkëta. 

Në rastin e MKR Tiranë UM/UMM plotësohen nga Policia e cila për periudhën janar – dhjetor 2020 

raporton së janë 1120 raste të denocuara  nga viktimat e dhunës në marëdhëniet familjare.  

Gjatë kësaj periudhe organizatat pjesë të MKR nuk kanë plotësuar UMM/UM pasi përgjithësisht rastet 

pranë organizatave janë referuar pas raportimit në komisariat. Në raste sporadike ku viktima/e mbijetuara 



                                                            
 

 
është paraqitur për herë të parë në organizatë, për shkak të mungesës së vullnetit për të iniciuar një 

cështje të tillë në gjykatë apo për shkak të nevojave për mbrojtjen e integritetit fizik të saj është kryer 

referimi në komisariatin përkatës. 

Në Strehëzën Kombëtare për Viktimat e Dhunës në famile në Kamëz është referuar vetëm një rast i ardhur 

nga Berati, 22 vjec nënë e 3 femijëve të mitur. Rasti është larguar nga Berati, për shkak të dhunës së 

ushtruar nga bashkëshorti dhe familja e tij. Në datën 27 maj 2020 është referuar rasti pranë Koordinatores 

Vendore në Bashkinë Tiranë dhe janë marrë masa të mënjëhershme në bashkëpunim me Policinë Vendore 

Tiranë duke bërë të mundur shoqërimin e Znj. A dhe 3 fëmijëve të saj në Qendrën Kombëtare të Trajtimit të 

Viktimave të Dhunës (QKTVDHF) Kamëz në datën 28 maj 2020. Të nesërmen, në datën 29 maj 2020, S. A, 

me mbështetjen e stafit të QKTVDHF ka bërë denoncimin në komisariatin e Kamzës. Rasti që  në fillim të  

akomodimit në qendër ka shprehur rezistencë për qëndrimin e mëtejshëm në  institucion. Ajo kërkon 

mbështetje për ri-integrimin e saj dhe te fëmijëve në komunitet dhe është mbështetur nga Koordinatorja 

Vendore në bashkëpunim me stafin  e Qendrës Komunitare Shkozë, për gjetjen e një banese me qira e cila 2 

muajt e parë iu mbulua nga Fondacioni AloMIK! Rasti u mbështet për cdo problematikë dhe u monitorua 

nga Koordinatorja Vendore në bashkëpunim me anëtarët e MKR Tiranë dhe punonjësit e Njësisë 

Administrative nr. 1 dhe stafi i Qendrës Komunitare Shkozë.  

Përvec rastit të referuar tek QKTVDHF, Bashkia ka referuar shumë raste dhune për strehim emergjent tek 

qendrat apo organizatat bashkepunetore si Nisma ARSIS (e cila dhe mbështetet financiarisht nga Bashkia 

Tiranë), organizata Plan and GO (ka qendër emrgjence deri në 21 ditë) dhe Strehëza për Gra dhe Vajza. 

Sistemi REVALB aksesohej dhe përditësohej me raste dhune thuajse cdo ditë para sistuatës së COVID-19, 
dmth para marsit 2020. 

Por, koordinatorja ka hasur disa vështirësi të hasura në menaxhimin e sistemit të raportimit online të 
rasteve të dhunës. Koordinatorja vendore pranë Bashkisë Tiranë është trajnuar për hedhjen e rasteve të 
dhunës në këtë sistem, por ka hasur probleme, sidomos, me ndarjen e re territoriale. Bashkia Tiranë ka 
tashmë 24 Njësi Administrative dhe 3 lagje te reja në varësi. Hedhja e numrit të madh të rasteve të dhunës 
për Tiranën nuk mund të bëhet në kohë reale vetëm nga një person sepse tani njësia vendore është shumë 
më e gjerë dhe patjetër duhet të ketë një lidhje shumë të ngushtë me administratorët shoqërorë, që janë 
në ndarjet më të vogla. Ndaj sipas komunikimeve koordinatorja rekomandon trajnimin edhe të pikave të 
tjera të kontaktit nga Njësitë Administrative që raportojnë më shumë raste dhune, ku do të veçonim Njësitë 
Administrative nr. 1, 4, 6 dhe 11. Kjo do të ishte një lehtësi, dhe do të përshpejtonte procesin e hedhjes së 
rasteve në sistemin online. 

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

Institucioni Emër mbiemër i përfaqësuesit në vitin 2020 

Bashkia Kryetar Erion Veliaj 

Anjeza Bojaxhiu Koordinatore Vendore 

Drejtoria e Policisë Rebani Jaupi - Drejtor 

Brunilda Velaj – Specialiste për mbrojtjen e të miturve dhe dhunës 

në familje 

Elena Hasango - – Specialiste për mbrojtjen e të miturve dhe dhunës 



                                                            
 

 
në familje 

 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Petrit Çomo Kryetar 

Alba Nikolla - Përgjegjëse e Personelit dhe Marrëdhënieve me 

Publikun 

Prokuroria e Rrethit Elisabeta Imeraj Drejtues Prokurorie 

Drejtoria Arsimore Rajonale Erjeta Alhysa Drejtore  

Irma Hysenaj Specialist 

Drejtoria e Shëndetit Publik Rudina Basha/ Specialiste 

Drejtoria e Shërbimit Social Eleni Pistoli/Specialiste 

Zyra e Përmbarimit  Anxhela Doleqi/Përmbaruese 

Gjyqësore 

Prefektura  

Zyra e Punësimit  Zamira Shehaj – Drejtore  

Dorina Guzi - Specialiste 

OSHC Strehëza për Gra dhe Vajza Tiranë 

Edlira Haxhiymeri 

Marsela Allmuça/ Rrjeti i Qendrave Komunitare “Sot 

për të Ardhmen” 

Tiranë Fabiola Laço 

Migena Ismailati/ Linja e Këshillimit për Gra dhe Vajza 

Linja e Këshillimit për Burra dhe Djem/ Iris Luarasi 

Ejnxh Pepa 

Bledar Zeneli 

 

Dhoma e Avokatisë  

Shërbimi Shëndetësor  Rudina Basha 



                                                            
 

 
Specialiste 

  

Burimi: Bashkia Tiranë 
 
Tabela 1. Përbërja e GTN-së, Bashkia Tiranë Viti 2020 
Institucioni Emër mbiemër i përfaqësuesit në vitin 2019 

Bashkia Anjeza Bojaxhiu 

Drejtoria e Policisë Elena Hasango 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Alba Nikolla 

Prokuroria e Rrethit Dritan Rreshka 

Drejtoria Arsimore Rajonale Edlir Tërpo 

Drejtoria e Shëndetit Publik Rudina Basha 

Zyra e Përmbarimit Dorina Saja 

Prefektura  Nuk ka 

Kryetarët e Njësive 

Administrative 

Nuk ka 

Zyra e Punësimit Vera Mborja 

Organizata Jo qeveritare Migena Ismailati 

Strehëzat për viktimat e 

dhunës 

Marsela Allmuça 

Komunitete fetare Nuk ka 

Dhoma e Avokatisë së Rrethit Nuk ka 

Burimi: Bashkia Tiranë 
 
 
 

Objektivi 3.3: Ndëshkimi i dhunuesve dhe dhënia e mundësisë për rehabilitimin e tyre, përmes 
programeve të specializuara. 
 
Pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, rezultojnë për periudhën Janar - Dhjetor 2020 rezultojnë 940 
kërkesa për Urdhra Mbrojtje/Urdhra të Menjëhershëm të Mbrojtjes. 
 Gjatë vitit 2020 ishin të përfunduara 144 çështje gjyqësore me objekt: "Lëshim Urdhër Mbrojtje", nga të 
cilat: 

• 57 janë pranuar 

• 52 janë rrëzuar 



                                                            
 

 
• 35 janë pushuar 

 
Për të njëjtën periudhë, kanë përfunduar 796 çështje gjyqësore me objekt: "Urdhër i Menjëhershëm 
Mbrojtje", nga të cilat: 
 

• 442 janë pranuar 

• 266 janë rrëzuar 

• 88 janë pushuar 
 
Pranë Zyrës Përmbarimore Tiranë, për periudhën kohore Janar-Dhjetor 2020 janë regjistruar gjithsej 1445 
çështje, ku 1439 prej tyre ishin në ekzekutim të vazhdueshëm dhe 24 të ekzekutuara tërësisht. Ndër to, për 
bashkinë e Tiranës rezultojnë 35 çështje me objekt “Urdhër Mbrojtje”, ku 27 prej tyre janë në ekzektim të 
vazhdueshëm dhe 8 të tjera janë ekzekutuar tërësisht.  
 
Sipas statistikave të mësipërme siç parashikohet në legjislacionin në fuqi dhe po vazhdon të trajtojë me 
përparësi rastet, të cilat theksojme se këto raste jane aktive dhe do të ndiqen deri në përfundimin e afatit 
kohor siçështë parashikuar në titullin ekzekutiv. Zyra Përmbarimore Tiranë, me qëllim informimin e 
viktimave të dhunës lidhur me vënien në ekzekutim të urdhrit të mbrojtjes në zyrën e përmbarimit, me me 
dërgimin në zyrën e koordinatorit vendor kundër dhunës të çdo Urdhri të Menjëhershëm të Mbrojtjes nga 
ana e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë kontakton viktimat e dhunës edhe pse nuk janë të regjistruar 
ende si palë përmbarimore, në adresat apo numrat e vënë në dispozicion nga gjykata për t’i informuar e 
vënë në dijeni sesi duhet të proçedojnë për të vënë në lëvizje zyrën përmbarimore. 
 
Në territorin e Bashkisë Tiranë ofrohen programe rehabilimi për dhunuesit nga Linja e Këshillimit për Burra 
dhe Djem. Shërbimi i këshillimit për burrat e dhunshëm është një program ndërhyrjeje i cili synon 
reduktimin deri në ndalimin e plotë të akteve të dhunës, që ndjekësi i këtij programi, kryen ndaj partneres 
apo familjarëve të tij. Ky shërbim ofrohet si terapi rehabilituese, ku nëpërmjet teknikave të ndërhyrjes, 
bëhet reduktimi i sjelljeve të dhunshme dhe zëvendësimi i tyre me sjellje të reja pa dhunë. Ofrimi i këtij 
shërbimin ka filluar në vitin 2012 dhe vazhdon rregullisht . 
 
Këshillimi me dhunuesit zhvillohet kryesisht në ambientet zyrës së Linjës së Këshillimit për Burra dhe Djem, 
por gjithashtu edhe në ambientet e paraburgimit Jordan Misja (313), Mine Peza (302), IEVP Vaqarr ( 327) 
dhe Shërbimit të Provës. Këshillimi i cili ofrohet është individual,  ballë për ballë dhe një cikël zgjat 
minimalisht 16 deri në 24 seanca. Seanca zgjat 50-55 minuta dhe çdo klient ndjek një seancë në javë. Gjatë 
procesit të këshillimit ndërthuren teknika nga shkolla të ndryshme të psikoterapisë dhe të këshillimit.  
 
Gjatë kohës së COVID-19 është aplikuar edhe këshillimi online nëpërmjet Skype dhe aplikacioneve të tjera, 
kjo mënyrë e re e ofrimit të këtij shërbimi ka rezultuar i suksesshëm dhe do të vijojë të ofrohet edhe në 
vazhdim. Linja e Këshillimit për Burra dhe Djem për periudhën Janar – Dhjetor 2020 ka mbështetur në total 
98 raste përmes 1040 seancash si dhe ka pritur 480 telefonata. Shërbimi i këshillimit për burrat e 
dhunshëm është një program ndërhyrjeje i cili synon reduktimin deri në ndalimin e plotë të akteve të 
dhunës, që ndjekësi i këtij programi, kryen ndaj partneres apo familjarëve të tij. Ky shërbim ofrohet si terapi 
rehabilituese, ku nëpërmjet teknikave të ndërhyrjes, bëhet reduktimi i sjelljeve të dhunshme dhe 
zëvendësimi i tyre me sjellje të reja pa dhunë. Ofrimi i këtij shërbimin ka filluar në vitin 2012 dhe vazhdon 
rregullisht. 
 
Për periudhën Janar-Dhjetor 2020, nëpërmjet memorandumit të bashkëpunimit Nr. 2230 prot., datë 
03.01.2018 me Linjën e Këshillimit për  Burra dhe Djem, janë referuar 23 burra të cilët kanë përfituar nga 
programet e trajtimit dhe paketat specifike te këshillimit që kjo shoqatë ofron. (vetëm 23, sepse të 
pranuarit për të përfituar nga këto paketa është në vullnetin e lire te  të dënuarit). Shërbimi i Provës 
përcjell cdo ditë të premte, si dhe cdo fund muaj statistika në organin epror që është Ministria e Drejtësisë. 



                                                            
 

 
Sidoqoftë referuar ligjit "Për të Drejtën e informimit", Shërbimi i Provës përcjell infomacion statistikor të 
çdo subjekt apo individ i interesuar. 
 

Konkluzione të rëndësishme  

• Mekanizmi i Koordinuar i Referimit pranë bashkisë Tiranë ka bërë shumë hapa pozitivë në 

përmbushjen e të 3 objektivave të Strategjisë Kombëtare të Barazisë Gjinore dhe Planit të Veprimit. 

Koordinimi nga ana e koordinatores kundër dhunës pranë kësaj bashkie është mjaft koherent, I 

shpejtë dhe me rezultate mjaft positive sa I përket menaxhimit të viktimave të dhunës në familje.  

• I gjithë Ekipi Teknik Ndërdisiplinar, duke përjashtuar këtu vetëm Institucionin e Prokurorisë, operon 

si një trup i vetëm, duke përmbushur kështu detyrimet ligjore dhe morale që secili anëtar i 

mekanizmit ka.  

• Ndërgjësimi por edhe mbështetja e fëmijeve që vijnë nga familje me probleme dhune është i 

vështirë, kjo sepse mungojnë psikologët e shkollave. Një psikolog mbulon më shumë së tre shkolla.  

• Mungon një databazë për të gjithë gjyqtarët, databazë kjo me kontaktet e të gjithë aktorëvë të që 

mund të japin ndihmë për viktimat e dhunës në familje. Mungesa e një zyre statistikash pranë 

Gjykatës së Tiranës e bën të vështirë ndarjen e rasteve sipas bashkive apo për përpunim tjetër më 

të hollësishëm.  

• Mungon ndërgjegjësimi i mjekëve që t’i referojnë rastet e dhunës së familje, sepse raste ka por ata 

nuk i marrin përsipër për t’i denoncuar.  

• Shpesh në vendimet e gjykatës nuk shkruhet adresa e plotë e viktimës duke vështirësuar punën e 

Zyrës së Përmbarimit për të egzekutuar si urdhër. Gjithashtu rezulton se brenda urdhërit të 

mbrojtjes caktohet dhe takimi me fëmijen. Por, protokolli në menaxhimin e rasteve të tilla nuk ka 

parashikuar për zyrën e përmbarimit diçka të tillë.  

• Rastet e viktimave të dhunës në familje janë rritur dhe njëkohësisht është rritur numri i viktimave 

që kanë shfaqur probleme të rënda psikologjike dhe emocionale.  

• Gratë dhe vajzat e dhunuara, që kanë përfituar punësimin me ndërmjetësimin e Zyrës së Punës dhe 

koordinatores vendore, janë në një numër mjaft të ulët. Vetëm 50 janë rastet për të gjithë vitin, 

ndërkohë që shumica e tyre (viktimave të dhunës) nuk pranojnë të punësohen.  

 

Rekomandime kryesore  

 

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

• Bashkia Tiranë, duhet të shikojë mundesinë e përdorimit të të gjithë mekanizmave për të bërë të 

mundur që të gjithë anëtarët e Mekanizmit të Koordinuar të Referimit të jenë prezent dhe 

bashkëpunues në trajtimin dhe menaxhimin e rasteve.  



                                                            
 

 
• Gjyqësori në përgjithësi dhe gjykata në veçanti ka prolematika – Janë rreth 20 gjyqtarë më pak 

referuar organikës, mungesa të cilat jo vetëm ngadalësojnë punën, por edhe ndikojnë në lëvizje 

strukturore. Rekomandohet që plani i ngritjes së zyrës statistikore të shikohet me përparësi, 

megjithëse statistikat përçohen në kohë reale, ka përsëri mungesa në detajimin e tyre.  

• Rekomandohet shqyrtimi i situatës së dhunuesve me probleme të shëndetit mendor, të cilët jo 

vetëm e ripërsërisin dhunën, por janë një kategori, të cilën edhe Zyra e Përmbarimit e ka të vështirë 

që ti menaxhojë për ekzekutimin e çështjeve në lidhje me Urdhrat e Mbrojtjes.  

• Njësoj edhe viktimat e dhunës në familje me probleme të shëndetit mendor apo me aftësi të tjera 

të kufizuara, mbeten një prej problematikave që MKR e Tiranës duhet t’i shikojë me përparësi që të 

ngrejë infrastrukturat përkatëse për këtë target-grup, për menaxhimin e tyre.  

• Punësimi i grave të dhunuara mbetet një tjetër problematikë e kësaj bashkie. Megjithë vendosjen e 

urave lidhëse me aktorët e tjerë, pjesë të mekananizmit, punësimi i këtyre grave mbetet në shifra 

shumë të ulëta, ndaj rekomandohet që të punohet sa më shumë jo vetëm për formimin profesional 

por edhe për ndërgjegjësimin e tyre (grave të dhunuara) për të punuar dhe për të mos u varur 

ekonomikisht vetëm nga asistenca e bashkisë. 

• Plotësimi i Urdhrave të Mbrojtjes apo Urdhrave të Menjëhershëm të Mbrojtjes duhet të kenë të 

gjitha detajet e nevojshme të kontaktit, në mënyrë që Zyra e Përmbarimit të ketë mundësinë e 

ekzekutimit të rasteve pa hasur në pengesa.  

• Bashkia Tiranë duhet të alokojë një pikë të veçantë në buxhet sa i përket materialeve 

ndërgjegjësuese për komunitetin për të mos pranuar dhe për të denoncuar dhunën me bazë 

gjinore. 

• Bashkia e Tiranës vijon të vuajë mungesën e një strehëze emergjence (0 – 48 orë) e cila do të 

lehtësonte adresimin e rasteve të referuara që kanë nevojë për vëmendje të menjëhershme nga 

ana e mekanizmit të referimit. Rekomandohet lobim dhe advokim i të gjithë anëtarëve të 

mekanizmit për të zgjidhur këtë çështje. 

• Rekomandohet rishikimi i modulit të Sistemi REVALB, me ndryshimet e reja në ligj dhe me 

azhornimet e herëpahershme ka sjellë problematika, sidomos në printimin e raporteve mujore apo 

3-mujore, të cilat nuk kanë funksionuar siç duhet. 
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