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Projekti zbatohet në kuadër të programit “Zbatojmë Normat, Ndryshojmë Mendësitë” - kundër dhunës ndaj 
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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 janë regjistruar 266 raste të dhunës në familje të raportuara në Drejtorinë Vendore 

të Policisë Vlorë. 

• Janë paraqitur pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë 246 kërkesa për urdhëra mbrojtje të reja, 
prej të cilave 11 kërkesa për Urdhëra Mbrojtje dhe 235 kërkesa për Urdhëra të Menjëhershëm 
Mbrojtje. Këtyre kërkesave, gjykata u është përgjigjur me lëshimin e 157 urdhërave sipas neneve 
përkatëse, 42 të pushuar dhe 35 janë rrëzuar.  

• Në bashkinë Vlorë janë organizuar 21 aktivitete ndërgjegjësuese në bashkëpunim me institucionet 
dhe organizatat e shoqërisë civile operuese në këtë bashki.  

• Në kushte pandemie, aktivitetet ndërgjegjësuese dhe informuese të ndërmarra nga institucionet 
anëtare të Mekanizmit të Koordinuar të Referimit janë pasqyruar në rrjetet sociale dhe është nxitur 
raportimi dhe denoncimi i dhunës nga vajzat dhe gratë. 

• Gjatë vitit 2020 organizata joqeveritare në Vlorë kanë bashkëpunuar me përfaqësues të besimeve 
fetare në prodhimin e një video sensibilizuese kundër dhunës ndaj vajzave dhe grave. 

• Përgjatë vitit 2020 Mekanizmi I Referimit në Bashkinë Vlorë ka realizuar një mbledhje të Komitetit 
Drejtues dhe 8 të Grupit Teknik Ndërsektorial.  

• Përgjatë periudhës janar – dhjetor 2020, mekanizmi ka trajtuar 93 viktima të dhunës në familje.  

• Institucionet arsimore dhe shëndetësore (spitali dhe qendrat shëndetësore) vazhdojnë të mos 
raportojnë raste të viktimave të dhunës në marrëdhëniet familjare. Gjatë vitit 2020, pranë Spitalit 
Rajonal Vlorë janë paraqitur dhe raportuar 3 raste vajza dhe gra viktima të dhunës në familje. 

• Mungon komunikimi dhe bashkëpunimi i mekanizmit me Mjekun Ligjor dhe Prokurorinë e Rrethit. 
Këto institucione nuk kanë marrë asnjeherë pjesë në mbledhjet e Grupit Teknik Ndërdisiplinar apo 
në mbledhjet e Komitetit Drejtues gjatë vitit 2020. 

• Bashkia Vlorë është duke shtuar shërbimet për kategoritë vulnerabël, përfshirë edhe viktimat e 
dhunës dhe fëmijët e tyre. Bazuar në Planin Social të Bashkisë Vlorë në vitin 2018, është miratuar 
ngritja e Qendrës Multifunksionale të Emergjencës për zhvillimin e fëmijës dhe fuqizimit të familjes 
gjatë vitit 2021. 

• Gjatë periudhës Janar – Dhjetor 2020, një grua viktimë e dhunës në marrëdhëniet familjare është 
mbështetur me programin e strehimit social nga bashkia. 

• Qendra Psiko-Sociale “Vatra” ka zhvilluar dy trajnime të përbashkëta me anëtarët e mekanizmit 
mbi çështjet e dhunës në familje dhe ndryshimet e fundit ligjore. Mungojnë trajnimet e 
përbashkëta të anëtarëve me iniciativën e bashkisë Vlorë.  

• Në ndryshim nga vitet e kaluara, gjatë 16 Ditëve të Aktivizmit Kundër Dhunës në Familje, me 
iniciativën e Aleancës së Grave Këshilltare pranë bashkisë janë prodhuar broshura informuese nga 
buxheti i bashkisë dhe shpërndarë në qendra shëndetësore, kopshte dhe shkolla. Materialet 
informuese janë prodhuar edhe nga organizata të shoqërisë civile, në kuadër të programeve dhe 
projekteve që ata ndjekin dhe implementojnë.  

• Bashkia Vlorë nuk ka një zë specifik në buxhet dedikuar mirëfunksionimit dhe veprimtarisë së 
mekanizmit te referimit. 

• Megjithëse pothuajse të gjitha viktimat e dhunës në familje në nevojë ekonomike janë referuar 
pranë Zyrës së Punës, nuk ka statistika të sakta sesa prej tyre janë punësuar përgjatë vitit 2020. 10 
ishin rastet e referuara përgjatë vitit 2020.  



                                                            

   
 

• Shërbimi i Provës është institucion i cili nuk është anëtar i këtij mekanizmi. Me rishikimin e 
marrëveshjes për funksionimin e MKR-së, u vlerësua domosdoshmëria e formalizimit të 
bashkëpunimit midis MKR-së dhe Shërbimit të Provës. 

• Në bashkëpunim me Qendrën “Vatra” dhe Drejtorinë Vendore të Policisë, gjatë vitit 2020 është 
ndërmjetësuar dhe realizuar akomodimi në situate emergjente i një gruaje viktima e dhunës në 
familje.  

• Që prej fundvitit 2018, Klinika Ligjore e Qendrës Psiko-Sociale “Vatra” ofron këshillime psiko-sociale 
me qëllim rehabilitimin e dhunuesve përmes programeve të specializuara.  

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

Të dhëna nga Mekanizmi i Referimit, Bashkia Vlorë  

Gjatë periudhës janar – dhjetor 2020, në nivel MKR-je në bashkinë Vlorë janë trajtuar 246 raste të 
viktimave të dhunës në familje dhe manaxhuar nga mekanizmi në tërësi janë 93 raste vajza dhe gra. 
Përgjithësisht, rastet janë referuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor, Komisariati Vlorë dhe Qendra Vatra.  
 
Tabela 1. Raste të suksesshme të trajtuara nga Mekanizmi i Referimit, Bashkia Vlorë 

Rasti Trajtimi  

E.M. 34 vjeç, viktimë e dhunës në 

familje me 2 fëmijë.  

Gjatë muajit qershor 2020, pranë Komisariatit të Policisë Vlorë u 

paraqit E.M ku denoncoi dhunën e ushtruar ndaj saj nga 

bashkëshorti.  Gjatë marrjes se deklaratave dhe hartimit të 

kërkesë padisë për Urdhër Mbrojtje, specialistët e policisë 

referuan rastin pranë koordinatorit vendor të dhunës në bashki. 

Koordinatori kreu vlerësimin e nevojave të përfitueses dhe e 

referoi atë në situatë emergjente pranë Qendrës Vatra për 

mbështetje me shërbim ligjor falas (për zgjidhjen e martesës dhe 

marrjen e kujdestarise se femijeve). Gjatë kësaj kohe, rasti u 

mbështet edhe me shërbime te tjera, në bazë të nevojave që 

paraqiste (mbështetje 8 mujore nga Vatra për banesë me qera, 

paketa ushqimore, veshmbathje, medikamente, plotësim i 

nevojave arsimore të fëmijëve dhe pagesë e tarifës së kopshtit). 

Specialistë nga bashkia ndoqën procesin e marrjes së pagesës 

nga Urdhëri i Mbrojtjes. Aktualisht përfituesja jeton me dy vajzat 

e saj në jetesë të pavarur, gëzon mbështetjen e familjes së 

origjinës dhe është e punësuar në profesion. 

D.L, viktimë e dhunës ne familje, 

me 2 fëmijë. 

Gjatë muajit shkurt 2020, koordinatori thirri mbledhjen e GTN 

për rastin e një gruaje viktimë e përsëritur e dhunës në 

marrëdhëniet familjare (nga ish-bashkëshorti) dhe dy fëmijëve 

të mitur të saj. Rasti në fjalë është rast i mbartur që prej vitit 

2018, kur u paraqit pranë Komisariatit të Policisë Vlorë dhe 

denoncoi dhunën e ushtruar ndaj saj nga bashkëshorti (në atë 

kohë). Kur ndodhi ngjarja, koordinatori referoi në situatë 

emergjence gruan pranë Qendrës Vatra ku u asistua me avokat 

gjatë procesit civil Zgjidhje martese dhe Lënie për rritje dhe 



                                                            

   
 

edukim të fëmijëve të mitur. Pas përfundimit të zgjidhjes së 

martesës, përfituesja u asistua po ashtu nga Vatra pranë Zyrës së 

Përmbarimit me qëllim përmbushjen e detyrimit ligjor nga ana e 

ish-bashkëshortit për pension ushqimor për fëmijët e mitur. Për 

shkak të problemeve shëndetësore dhe emocionale, gruaja u 

shpreh dhe u vlerësua e paaftë për punë. Për këtë u 

ndërmjetësua nga bashkia për aplikim dhe përfshirje në skemën 

e ndihmës ekonomike, nga ku edhe përfiton si kategori 

vulnerabël. Gjithashtu, familja u mbështet për  muaj nga Vatra 

për pagesë të banesës me qera, paketa ushqimore, 

medikamente, veshmbathje, paketa mjetesh shkollore. Me 

ndihmën e bashkisë dhe Vatrës, djali i saj u perfshi në listën e 

fëmijëve që frekuenton kopështin pa pagesë, nga të ardhurat e 

bashkisë për vitin shkollor 2018-2019. 

Në fillim të vitit 2020, përkatësisht gjatë muajit shkurt, gruaja u 

dhunua sërisht në banesë nga ish-bashkëshorti. Pasi denoncoi 

rastin në polici, specialistët e policisë dhe ajo vet referuan 

problematikën pranë Klinikës Ligjore (avokatëve) të Qendrës 

Vatra. Rasti u referua edhe pranë koordinatorit vendor të 

dhunës. Vatra asistoi gruan gjatë seancës gjyqësore për pajisjen 

me Urdhër Mbrojtje. GTN-vlerësoi sërisht nevojën emergjente të 

përfitueses me shërbime direkte (banesë me qera, paketa 

ushqimore, medikamente dhe kontrolle mjekësore, 

veshmbathje, mbështetje për arsiminin e fëmijëve).  

Aktualisht përfituesja jeton me dy fëmijet e saj, gëzon ndihet e 

stabilizuar, ka përmirësuar marrëdhëniet me familjarët, është 

më e ndërgjegjësuar për situatën në të cilët ndodhet, është e 

aftë të kujdeset për fëmijët dhe ka pranuar ndjekjen e seancave 

këshillimore me psikologen e Vatrës. Gruaja ka aplikuar për 

përfshirje në skemën e strehimit social pranë bashkisë Vlorë, me 

ndërmjetësimin e Qendrës Vatra dhe koordinatorit vendor. Në 

bashkëpunim me Drejtorinë Rajonale të Shërbimit Social është 

aplikuar për përfshirje në skemën e ndihmës ekonomike si 

përfituese e pagesës së paaftësisë. 

Burimi: Koordinatorja vendore, bashkia Vlorë 
 
 

Të dhëna nga Drejtoria Vendore e Policisë së Qarkut Vlorë për bashkinë Vlorë 

Gjatë vitit 2020 pranë Drejtorisë Vendore të Policisë Vlorë u evidentuan 266 raste të dhunës në familje me 
275 persona të dëmtuar, nga të cilat 192 ishin gra dhe vajza. Ndërkohë që për veprën penale “Dhunë në 
familje” sipas nenit 130/a u evidentuan 101 raste me arrestimin e 32 agresorëve. Në tabelën vijuese 
paraqiten të detajuara statistikat e përfituara nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit.  



                                                            

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

Burimi: Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit.  
 

Të dhëna nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor, Bashkia Vlorë 

Në bazë të statistikave të Gjykatës së Shkallës së Parë të Rrethit Gjyqësor Vlorë për periudhën janar-dhjetor 

2020, sa i përket urdhërave të mbrojtjes, janë paraqitur pranë Gjykatës së Shkallës së parë të Rrethit Vlorë 

246 kërkesa për urdhëra mbrojtje të reja, prej të cilave 11 kërkesa për Urdhëra Mbrojtje dhe 235 kërkesa 

për Urdhëra të Menjëhershëm Mbrojtje. Këtyre kërkesave gjykata u është përgjigjur me lëshimin e 157 

urdhërave sipas neneve përkatëse, 42 të pushuar dhe 35 janë rrëzuar. Nga numri total i kërkesave janë 

perfunduar të gjitha kërkesat. Pranë gjykatës së shkallës së parë nuk janë paraqitur për ankim raste për 

urdhër të menjëhershëm mbrojtje. 

 

Duhet theksuar se ka rritje të kërkesave të reja për urdhër mbrojtje që në 6-mujorin e parë të vitit 2019 dhe 

6-mujorit të parë të viti 2020, specifikisht 90 kërkesa ne në 6-mujorin e parë  të vitit 2019 dhe 144 kërkesa 

në 6-mujorin e parë të vitit 2020. 

 

Tabela 3. Të dhënat Statistikorë nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë  

Viti 
2020 

Urdhëra 
të 

mbartur 

Urdhëra 
te rinj 

UM UMM Lëshuar Pushuar Rrëzuar Shkelje 
e 

urdhërit  

Mbetur pa 
përfunduar 

Ankim 

 
0 246 11 235 157 42 35 0 0 0 

TOT 246 11 235 157 42 35 0 0 0 

 

Sipas disa të dhënave statistikore te siguruara nga Gjykata e Shkallës së Parë të Rrethit Gjyqësor Vlorë për 

dhunën në familje gjatë vitit 2020, vihet se janë trajtuar pranë këtij institucioni 234 raste të reja viktima të 

 
Përshkrimi  

 
Drejtoria Vendore e Policisë Vlorë  

Evidentuar 266 

Të dëmtuar gjithsej 275 

Prej tyre gra/vajza 192 

 KP.U. Mbrojtje 147 
Sh.U. Mbrojtjes    3 

V. P. Neni 130/a 101 

Vrasje raste/viktima     0 

Arrest.  për 130/a   32 

Ndaluar për 130/a     7 

Gjendje të Lirë për 130/a   65 

Në kërkim për 130/a 6 

Autorë të vetëvrarë 0 



                                                            

   
 
dhunës në familje, prej të cilëve 211 vajza dhe gra dhe 23 djem dhe burra. Tabelat e mëposhtme 

pasqyrojnë profilin e plotë të rasteve të lartë përmendura. 

Gjinia e viktimës: 

Femër  211 

Mashkull    23 

Total 234 
Burimi: Gjykata e Shkallës së Parë të Rethit Gjyqësor Vlorë 

 

Mosha e viktimës: 

16 - 18 vjeç  2 

19 – 25 vjeç  21 

26 - 35 vjeç 49 

36 - 45 vjeç 52 

46 - 55 vjeç 30 

Mbi 55 vjeç 37 

Total 191 
Burimi: Gjykata e Shkallës së Parë të Rethit Gjyqësor Vlorë 

 

Statusi civil i viktimës: 

Beqar  10 

Të martuar 130 

Bashkëjetesë    12 

Divorcuar  20 

i/e ve   10 

Total 182 
Burimi: Gjykata e Shkallës së Parë të Rethit Gjyqësor Vlorë 

 

Arsimimi i viktimës: 

Analfabet - 

Arsim fillor  3 

Arsim 9 vjeçar 43 

Arsim i mesëm 88 

Arsim i lartë   9 

Total 143 
Burimi: Gjykata e Shkallës së Parë të Rethit Gjyqësor Vlorë 

Vendbanimi: 

Qytet 182 

Periferi  38 

Fshat  14 

Total 234 
Burimi: Gjykata e Shkallës së Parë të Rethit Gjyqësor Vlorë 

 



                                                            

   
 

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. 
 
Lidhur me ndërgjegjësimin e shoqërisë kundër dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje, gjatë gjithë 
vitit bashkia Vlorë dhe institucione të tjera shtetërore dhe organizata të shoqërisë civile kanë organizuar 
aktivitete sensibilizuese, veçanërisht edhe gjatë ditëve kombëtare/ndërkombëtare dhe fushatave 
kombëtare ndërgjegjësuese. 
 
Gjatë periudhës së pandemisë COVID-19, informimi i qytetarëve është realizuar nëpërmjet mediave lokale 
dhe mediave sociale online. Në dispozicion të qytetarëve janë vendosur 4 numra celulari të dedikuar si dhe 
kontaktet e kryetarëve të rajonave dhe administratorëve shoqërorë, të publikuar edhe në ëebsite-n e 
bashkisë Vlorë. Përveçse informacioneve të vazhdueshme lidhur me pandeminë, këta numra janë vendosur 
në dispozicion me qëllim mbajtjen e kontakteve të vazhdueshme me qytetarët edhe për raportimin e 
dhunës në familje.  Me vëzhgimin e faqes në internet dhe rrjeteve sociale të bashkisë vihet re angazhim më 
i madh i kësaj të fundit edhe në pasqyrimin e aktiviteteve lidhur me dhunën në familje dhe informimin e 
komunitetit.1 
 
Bashkia Vlorë, në kuadër të fushatave kombëtare dhe ndërkombëtare ndërgjegjësuese kundër dhunës në 
familje dhe me bazë gjinore, është përfshirë aktivisht në implementimin dhe realizimin e një kalendari të 
përbashkët aktivitetesh sensibilizuese në  Vlorë. 
Nëqoftëse gjatë vitit 2019 posterat informues janë realizuar vetëm nga Organizatat e Shoqërisë Civile 
(OSHC) që operojnë në Vlorë dhe punojnë në këtë fushë, këtë vit prodhimi i posterave sensibilizues është 
realizuar edhe me iniciativë të bashkisë dhe Aleancës së Grave Këshilltare të bashkisë Vlorë.  
Përvec të tjerash, gjatë periudhës 25 nëntor – 10 dhjetor, bashkia Vlorë ka ideuar, prodhuar dhe 
shpërndarë në bashkëpunim me Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Vlorë nëpër qendrat 
shëndetësore, kopështe dhe shkolla 9 vjeçare dhe të mesme të qytetit postera sensibilizues2 nën Sloganin 
#Dëgjo! Beso!Mbështet! dhe numrat e kontaktit për të raportuar dhunën dhe kërkuar ndihmë. 
 
Edhe Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor Vlorë i është bashkuar Fushatës portokalli së 16 Ditëve të 
Aktivizmit Kundër Dhunës, duke mbështetur nismën e organizatës “Të ndryshëm dhe të Barabartë”. Ata 
kanë shpërndarë postera dhe mesazhe sensibilizuese në institucione lokale në Vlorë, si shkolla, qendra 
rinore, etj.3 
 
Vlen të theksohet se që prej vitit 2011, bashkia Vlorë, nëpërmjet Qendrës Vatra, ka vendosur në dispozicion 
një linjë fikse telefoni +355 332 224 078 me qëllim raportimin e dhunës, denoncimin e problematikës dhe 
marrjen e shërbimeve dhe këshillimeve për viktimat e dhunës në bashkinë Vlorë në kohë reale. Kjo linjë 
krijon lidhje me njësitë lokale, policinë, urgjencat mjekësore dhe OJF-të, duke vendosur në këtë mënyrë 
edhe koordinimin ndër-institucional. 
 

                                                        
1 https://www.facebook.com/Bashkia-Vlor%C3%AB-346276352540/photos/10157701455197541 

2 https://www.facebook.com/Aleanca-e-Grave-K%C3%ABshilltare-t%C3%AB-Bashkis%C3%AB-Vlor%C3%AB-

109823167507228/photos/194343372388540 

3 https://www.facebook.com/promocionishedetesor/photos/1556245334577485/ 



                                                            

   
 
Përgjatë vitit 2020, bashkia Vlorë, insititucione shtetërore lokale dhe organizata të shoqërisë civile 
organizuan 21 grupe aktivitetesh me natyrë ndërgjegjësuese kundër tolerimit të dhunës në familje dhe 
dhunës me bazë gjinore. Aktivitetet e pasqyruara më poshtë kishin për qëllim informimin e komunitetit mbi 
fenomenin e dhunës, ndërgjegjësimin e shoqërisë dhe forcimin e kapaciteteve të punonjësve në luftën 
kundër dhunës. 
 
Tabela 3. Tabela e aktiviteteve kundër dhunës me bazë gjinore dhe datat e realizimit të tyre 

Nr.  Data Vendi Tema  Organizuar nga:  

1 19.02.2020 OneTV Vlora Bisedë në TV “Referimi 
dhe trajtimi i viktimave të 
dhunës dhe rehabilitimi i 
djemve dhe burrave 
dhunues”. 

Vatra 

2 20.02.2020 Vlorë Tryezë e Rrumbullakët 
me  anëtarë të 
Mekanizmit Rajonal për 
Referimin dhe Trajtimin e 
Viktimave të Dhunës në 
familje 

Vatra 

3 27.02.2020 Vlorë Trajnim me anëtarë të 
Mekanizmit Rajonal për 
Referimin dhe Trajtimin e 
Viktimave të Dhunës në 
familje 

Qendra Psiko-Sociale Vatra 

4 8.03.2020 Vlorë 8 Mars - T’i japim fund 
dhunës dhe shfrytëzimit 
të vajzave dhe grave! 

Vatra 

5 Mars-Prill-
Maj 

Vlorë Fushatë ndërgjegjësimi 
dhe informimi në rrjetet 
sociale lidhur me cështjet 
e dhunës në familje 

Vatra dhe OSHC 

6 6.06.2020 Vlorë Marshim “Thyej 
heshtjen” 

Nxënës, mësues dhe Vatra 

7 23.06.2020 Vlorë “Sfidat në mbështetjen e 
viktimave të dhunës në 
familje” 

Këshilli Bashkiak i bashkisë Vlorë 

8 Tetor 2020 Vlorë Nisma për mbledhjen e 
firmave për krijimin e 
regjistrit të autorëve të 
krimeve seksuale 

Vatra 

9 Nëntor 
2020 

Rrjete sociale Analizë e situatës së 
viktimave të dhunës në 
Rrethin e Vlorës dhe 
ndikimi i pandemisë 
shkaktuar nga Covid-19 

Vatra 

10 13.11.2020 Vlorë Takim “Burrat dhe djemtë 
flasin” 

Vatra 

11 25.11.2020 Qendra e 
Shërbimeve 
Komunitare për 

Takim ndërgjegjësues me 
komunitetin për 
raportimin e dhunës 

Bashkia Vlorë dhe Aleanca e 
Grave Këshillëtarë në bashki 



                                                            

   
 

Fëmijët me 
Aftësi të 
Kufizuara 

12 25.11.2020 Vlorë Takim me përfaqësuese 
të Aleancës së Grave 
Këshilltare të Këshillit 
Bashkiak  Vlorë. 

Vatra 

13 25 Nentor 
– 10 
Dhjetor 

Vlorë Shpërndarje e posterave 
informues “Dëgjo! Beso! 
Mbështet!” në qendra 
shëndetësore, 
institucione shtetërore 
dhe jo-shtetërore 

Bashkia Vlorë dhe Aleanca e 
Grave Këshillëtare të bashkisë 

14 25 Nentor 
– 10 
Dhjetor 

Vlorë 16 Ditë Fushatë 
ndërgjegjësimi “Dëgjo! 
Beso! Mbështet” 

Njësia Vendore e Kujdesit 
Shëndetësor Vlorë 

15 25 Nentor 
– 10 
Dhjetor 

Vlorë Videomesazhe nën 
sloganin “Dëgjo! Beso! 
Mbështet!” 

Refleksione, bashkia Vlorë, Vatra, 
Drejtoria Rajonale e Shërbimit 
Social Shtetëror 

16 3.12.2020 Platforma Zoom Trajnim i GTN “Mbi 
ndryshimet e reja në 
Ligjin “Për masa ndaj 
dhunës në marrëdheniet 
familjare” 

Bashkia Vlorë dhe Vatra 

17 6.12.2020 Vlora Neës Bisedë në TV 
“Parandalimi i dhunës 
kundër grave” 

Reflesione, Vatra dhe Drejtoria 
Vendore e Policisë së Qarkut Vlorë 

18 7.12.2020 Shkolla “Ali 
Demi” Vlorë 
(Zoom) 

Seancë informimi “Dhuna 
në familje dhe pasojat e 
saj” 

Vatra  

19 10.12.2020 Shkolla “Jani 
Minga” Vlorë 
(Zoom) 

Seancë informimi “Dhuna 
në familje dhe pasojat e 
saj” 

Vatra 

20 11.12.2020 Universiteti 
“Ismail Qemali” 

Ekspozitë “Burrat dinë 
me dasht” 

Vatra në bashkëpunim me “Gruaja 
te Gruaja” Shkodër 

21 14.12.2020 Shkolla “Halim 
Xhelo” Vlorë 
(Zoom) 

Seancë informimi “Dhuna 
në familje dhe pasojat e 
saj” 

Vatra 

Burimi: Koordinatorja vendore, bashkia Vlorë dhe monitorim I drejtëpërdrejtë  
 
Një rëndësi të veçantë (veçanërisht në kushte pandemie) luajnë fushatat informuese dhe ndërgjegjësuese 
që kanë ndërmarrë disa prej institucioneve në rrjetet e tyre sociale. Qendra Psiko-Sociale “Vatra”, Njësia 
Vendore e Kujdesit Shëndetësor Vlorë dhe bashkia Vlorë, janë angazhuar gjatë gjithë vitit në informimin e 
publikut mbi çështjet e dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje, ndërgjegjësimin e komunitetit dhe 
informimin mbi ndryshimet e reja që ka pësuar Ligji “Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”. 
 
Sa i përket trajnimeve të përbashkëta të anëtarëve të Mekanizmit të Koordinuar të Referimit pranë 

bashkisë Vlorë, janë organizuar trajnime nga organizatat e shoqërisë civile që operojnë në Vlorë apo 

organizata qëndrore (Tabela 3). 



                                                            

   
 
 

Në kuadër të kësaj, aktorët lokalë anëtarë të MKR në mbrojtjen e viktimave të dhunës dhe fëmijëve në 

bashkinë Vlorë kanë marrë pjesë në 2 trajnime të organizuara nga Qendra Vatra me temë “Sfidat në 

mbrojtjen e viktimave të dhunës në familje” dhe “Ndryshimet e reja ligjore mbi Ligjin “Për masat ndaj 

dhunës në marrëdhëniet familjare”. 

 

Gjithashtu, me qëllim rritjen e kapaciteteve të GTN lidhur me dhunën në familje ne kohën e pandemisë 

Covid-19, specialistë të GTN-së janë angazhuar në 4 ditë trajnim mbi temat “Rritja e ndërgjegjësimit të stafit 

të bashkive për zvogëlimin e ndikimit të Covid” dhe “Parandalimi dhe trajtimi i rasteve të dhunës në familje 

në kohën e pandemisë Covid-19”. Trajnimet janë realizuar me mbështetjen e Bashkëpunimi Gjerman GIZ. 

Gjatë trajnimeve janë trajtuar tema specifike si: Dhuna me bazë gjinore gjatë ciklit të jetës së një gruaje; 

Ndikimi i pandemisë Covid-19 tek dhuna në familje; Mekanizmi referues ne nivel vendor, ekipi teknik 

ndërsektorial dhe bashkëpunimi i aktorëve; etj. 

 

Gjatë vitit 2020, Bashkia Vlorë ka vendosur ura të reja bashkëpunimi me organizata ndërkombëtare dhe 

kombëtare të shoqërisë civile që punojnë në mbrojtje të viktimave të dhunës në marrëdhëniet familjare. 

Specifikisht, gjatë muajit shtator, koordinatori vendor i dhunës në familje është angazhuar në një fushatë 

ndërgjegjësuese mbi cështje që lidhen me dhunën në familje, në kuadër të nismës “Zbatimi i një plani 

komunikimi (COMBI) për të ndryshuar mënyrat e sjelljes së burrave dhe djemve në komunitet” në kuadër të 

programit rajonal “Zbatojmë Standartet - Ndryshojmë Mendësi” mbështetur nga Un Women në Shqipëri, 

zbatuar nga Observatori për të drejtat e fëmijëve dhe të rinjve. Në këtë kontekst, janë organizuar 5 ditë 

sensibilizuese me nxënës të shkollës së mesme “Jani Minga”, anëtarë komunitetit në Vlorë dhe Njësinë 

Administrative Novoselë, administratorë shoqërorë të Rajoneve Nr. 1, 2, 3, 4 dhe 5 në Vlorë, Zyrën e Punës 

Vlorë, fasoneri dhe biznese private. Aktivitetet u realizuan në bashkëpunim të ngushtë me bashkinë Vlorë, 

Drejtorinë Rajonale të Shërbimit Social Shtetëror dhe Aleancën e Grave Këshilltare të bashkisë Vlorë. 

Qëllimi i tyre ishte informimi mbi dhunën në familje, ndërgjegjësimi për raportimin e dhunës pranë 

institucioneve koopetente dhe informimi për hartën e shërbimeve për mbrojtjen dhe fuqizimin e viktimave 

të dhunës në familje. 

 

Edhe gjatë periudhës Tetor – Dhjetor 2020, specialistë të bashkisë Vlorë dhe anëtarë të GTN, në kuadër të 

bashkëpunimit me Shoqatën Refleksione, kanë marrë pjesë dhe janë angazhuar në 2 takime mbi cështje që 

lidhen me dhunën në familje. Në këtë kontekst, specialistë të GTN kanë diskutuar mbi sfidat dhe 

problematikat që hasin viktimat e dhunës në marrëdhëniet familjare; kanë dhënë mesazhe sensibilizuese 

kundër dhunës për realizimin e një spoti sensibilizues dhe kanë marrë pjesë në një bisedë në television me 

temë “Parandalimi i dhunës para se ajo të ndodh”. 

 

Ajo çfarë vlen të përmendet është se që prej vitit 2018, edhe gjatë 16 Ditëve të Aktivizmit Kundër Dhunës 

me Bazë Gjinore, këtë vit, Qendra “Aulona” ka nxitur dhe kontribuar në angazhimin e drejtuesve të 

komuniteteve fetare në Vlorë në një videomesazh4 të prodhuar kundër dhunës ndaj vajzave dhe grave. Në 

                                                        
4 

https://ëëë.youtube.com/ëatch?app=desktop&feature=youtu.be&v=AFsp82m4nEY&fbclid=IëAR1oI26jcViV

Nro4HqT12fUt4qLp0zAPTIlC0xRMxvzMLxix5FG9XVLn5-s 

 



                                                            

   
 
këtë videomesazh kanë marrë pjesë dhe kanë dhënë kontributin e tyre nën sloganin “Dëgjo! Beso! 

Mbështet!” Myftiu i Rrethit të Vlorës, përfaqësues të Kishës Katolike, Prifti i Kishës Orthodhokse “Shën 

Theodhori”, Pastori i Kishës Biblike Baptiste, Pastori i Kishës Ungjillore dhe drejtues të Kishës së Krishtit 

Vlorë. 

 

 

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 në Bashkinë Vlorë funksionon në bazë të një marrëveshje të nënshkruar 

që prej vitit 2011. Në funksion të ngritjes dhe mirëfunksionimit të MKR, edhe gjatë vitit 2020 vazhdoi të jetë 

funksionale Marrëveshja e Bashkëpunimit e datës 22.02.2011. Kjo marrëveshje është lidhur midis Bashkisë 

Vlorë dhe Drejtorisë së Policisë Qarkut Vlorë, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë, Prokuroria e Rrethit 

Gjyqësor Vlorë, Zyra Vendore e Përmbarimit Vlorë, Mjeku Ligjor, Drejtoria e Shëndetit Publik Vlorë, Spitalit 

të Përgjithshëm Vlorë, Drejtoria e Shërbimit Social Shtetëror Vlorë, Drejtoria Arsimore Rajonale Vlorë, Zyra 

e Punësimit Vlorë dhe Qendra Psiko-Sociale “Vatra”. 

 

Me datë 3 dhjetor 2020, gjatë mbledhjes së Komitetit Drejtues, drejtuesit e insitucioneve anëtare firmosën 

Marrëveshjen e re të bashkëpunimit për funksionimin e MKR në bashkinë Vlorë. Marrëveshja e re pati për 

qëllim rishikimin e detyrave dhe përgjegjësive të cdo institucioni anëtar në referimin, trajtimin dhe 

koordinimin e rasteve viktima të dhunës në marrëdhëniet familjare. Ishin sërisht të njëjtat institucione 

pjesë e marrëveshjes. Ndërkohë ajo çka vihet re është mungesa e Shërbimit të Provës, si institucion pjesë e 

marrëveshjes së bashkëpunimit të MKR-së. 

 

Gjatë pandemisë Covid-19 është ruajtur e njëjta mesatare mujore e rasteve të dhunës në familje ku secili 

rast është trajtuar me përparësi sipas nevojave të identifikuara me bashkëpunimin e ngushtë të të gjithë 

anëtarëve të MKR-së si dhe janë monitoruar rastet me Urdhër Mbrojtje duke vlerësuar dhe adresuar 

nevojat e rastit. Kryesisht për muajin mars 2020, në bazë të Urdhrit nr.92/4 datë 27/03/2020, individët në 

nevojë pjesë e skemës së ndihmës ekonomike përfituan dyfish pagesën e ndihmës ekonomike dhe kjo jo 

vetëm për skemën e sistemit dixhital dhe fondit të kushtëzuar 6% që finacohet nga buxheti i shtetit por u 

trajtuan edhe familjet të cilat përfitojnë ndihmë ekonomike nga të ardhurat e bashkisë Vlorë. Në skemën e 

ndihmës ekonomike përfshihet edhe kategoria e viktimave të dhunës në familje të pajisura me UM. Një prej 

masave të marra në mënyrë urgjente nga institucioni i bashkisë në përputhje me ligjin nr.139/2015 “Për 

Vetqeverisjen Vendore”, është edhe trajtimi i përfituesve të skemës së ndihmës ekonomike për të gjitha 

kategoritë në nevojë, në ofrimin e paketave ushqimore në mënyrë të vazhdueshme për këta përfitues. 

 

Që prej datës 13/01/2020, e emëruar në rolin e Specialistes për dhunën në familje është znj. Fabiola Islami, 

e cila zëvendëson përkohësisht znj. Rezarta Andoni. Ajo mund të kontaktohet çdo ditë nga ora 08:00 deri në 

orën 16.00 nëpërmjet nr. të telefonit +355692128127, adresës së e-mailit islamifabiola@gmail.com ose 

mund të takohet direkt pranë Zyrës në Bashki, ose tek Qendra Psiko-Sociale “Vatra” Vlorë. Paga Bruto e 

specialistit të  dhunës në familje është 54,800 Lekë/muaj. 



                                                            

   
 
 

Detyrat e koordinatorit vendor janë specifikuar edhe në Rregulloren e re të Bashkisë Vlorë, e rishikuar gjatë 

periudhës shtator-tetor të vitit 2017. Kjo rregullore është publikuar në faqen zyrtare të Bashkisë Vlorë.5 

 

Duhet theksuar se prej muajit Shkurt 2020, Koordinatori Vendor i dhunës në Bashkinë Vlorë mbulon edhe 

detyrat dhe funksionet e punonjësit të Njësisë së Mbrojtjes së Familje, për shkak të largimit të PMF nga 

detyra. 

 

Gjatë vitit 2020, koordinatori ka marrë pjesë në trajnimet e poshtë listuara: 

• Trajnimin mbi Procedurat Standarte të Veprimit për trajtimin e rasteve të dhunës në familje dhe 

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

Referimit, organizuar nga Suedi Sverige, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes sociale, UNFPA.  

• Trajnimin “Udhëzues për parandalimin e Ekstremizmit të dhunshëm”, organizuar nga USAID dhe 

Qendra e Koordinimit kundër ekstremizmit të dhunshëm në Shqipëri. 

• Takimin mbi Ofrimin e mbështetjes teknike për procesin e deinstitucionalizimit në Shqipëri, 

organizuar nga ARSIS dhe UNICEF. 

• Trajnimin “Sfida dhe perspektiva të Policimit në Komunitet në Rajonin e Vlorës”, organizuar nga 

Qendra Rinore e Vlorës, Policia e Shtetit, bashkia Vlorë, Qeveria Suedeze dhe SCPA Program. 

• Trajnimin “Rritja e kapaciteteve me partnerë lokal në manaxhimin e të miturve në konflikt me ligjin, 

me fokus në aspektet emocionale-sjellore”, organizuar TDH Shqipëri. 

• Trajnimin për Protokollet e Menaxhimit të Rasteve të Dhunës në Familje dhe për situatën COVID-

19, organizuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes sociale, Suedi Sverige dhe UNDP. 

• Takimin koordinues me koordinatorët vendorë për referimin e rasteve të dhunës në marrëdhëniet 

familjare në kuadër të përmbushjes së Qëllimit të III Strategjik të Strategjisë Kombëtare dhe Planit 

të Veprimit për Barazi Gjinore 2016-2020”. 

• Trajnim mbi mirë-funksionimin e Mekanizmit të Bashkërendimit të Punës per Referimin e Rasteve 

të Dhunes në Familje dhe Protokollet e MSHMS mbi trajtimin e rasteve të dhunës në kohë 

pandemie; 

• Trajnimin “Sfidat në mbrojtjen e fëmijëve, të rinjve dhe vajzave LGBT”, organizuar nga Streha LGBT. 

• Sesionin informues “Fuqizimi i pushtetit lokal për të zbatuar ligjin për sinjalizuesit” organizuar  nga 

Partnerët për Ndryshim dhe Zhvillim dhe Komiteti Shqiptar i Helsinkit. 

• Trajnimin me temë “Ndërtimi i kapaciteteve në teknologji dhe aftësi digitale”, organizuar nga 

Aleanca Gjinore për Zhvillim. 

• Takimin mbi procesin e hartimit të Raportit të II të Monitorimit për cështjet e barazisë gjinore dhe 

kundër dhunës në familje dhe dhunës me bazë gjinore për vitin 2019 – 2020. 

• Forumin rajonal “Statusi i punësimit të grave dhe vajzave”, organizuar nga Aleanca Gjinore për 

Zhvillim. 

• Webinarin ‘Intersectional solutions to eleminate violence against women and girls living with 

disabilities”, organizuar nga UN Women. 

 

                                                        
5 http://bashkiavlore.org/transparenca/rregullorja/ 



                                                            

   
 
Në lidhje me marrjen e informacionit në kohë apo momentin e ngjarjes për cdo rast dhune, koordinatorja 

vendore kontaktohet me SPZ e zonave të bashkise Vlorë në momentin kur paraqitet pranë komisariatit 

viktima e dhunës në familje për të bërë procedurat për kërkesë-padi për UMM. Koordinatori vendor ka 

arritur të ketë të gjitha numrat e kontakteve të SPZ nga të cilët siguron numrat e kontakteve për të 

komunikuar me viktimën dhe bën vleresimin e nevojave ose intervistimet përkatëse e më pas referon 

rastet në institucionet që ofrojnë shërbime sipas rastit të paraqitur. Koordinatori vendor ka një 

bashkëpunim shumë të mirë me Policinë dhe Qendrën “Vatra” për identifikim referim dhe menaxhim 

rastesh të viktimave të dhunës. Çdo muaj specislisti i dhunës në familje dhe sektorit të të miturve i kalon 

me email komunikatat për shtyp për rastet e dhunës ku mëpas koordinatorja vendore kontakton me spz te 

cilët kanë trajtuar rastet e ku merr paraprakisht edhe numrat e këtyre rasteve. Një mënyrë tjetër është 

kontakti me gjykatën nëpërmjet kancelares apo kryesekretares per numrat e kontakteve të viktimave të 

dhunës, po ashtu merr dhe statistika 3 mujore, 6 mujore ose vjetore nga Gjykata e Shkallës së Parë Vlorë. 

Gjatë vitit 2020, në bashkinë Vlorë janë realizuar 8 mbledhje të Grupit Teknik Ndërsektorial për trajtimin e 
rasteve viktima të dhunës në marrëdhëniet familjare. Në kushtet e pandemisë Covid-19, mbledhjet janë 
realizuar fizikisht dhe nëpërmjet platformave online (zoom, ëhatsapp). Natyra e mbledhjeve ka qenë për 
trajtimin, diskutimin dhe manaxhimin e rasteve dhe mbledhje raportuese në nivel MKR-je. Mbajtje e 
rregullt e minutave të takimit gjatë mbledhjeve, procesverbale, listë-prezenca, foto dhe shperndarje e 
minutave të takimit me anëtarët e GTN. Vihet re mungesa e vazhdueshme e pjesëmarrjes së institucioneve 
të tilla si: Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Vlorë, Zyra e Përmbarimit dhe Mjeku Ligjor. 
 
Tabela 1. Numri i mbledhjeve të GTN-së ne vitin 2020 në Bashkinë Vlorë 

Data  Mbledhjet e GTN-së 

03.02.2020 Mbledhja u realizua me inicimin nga koordinatori vendor i dhunës. U trajtua rasti i një 
gruaje viktimë e dhunës në familje, banuese në Vlorë. Te pranishem ne mbledhje ishin 
perfaqesues nga bashkia, Vatra, Drejtoria Rajonale e Sherbimit Social Shteteror Vlore, 
NJVKSH dhe Zyra e Punës.  Ceshtjet e diskutura gjate mbledhjes lidhen me: situaten aktuale 
te viktimes dhe nevojat qe ajo paraqet, masat konkrete per mbeshtetje, vleresimi i 
mundesive per punësim, asistence psikologjike, mbeshtetje per femijet, etj. Gjate 
mbledhjes, nga grupi u vendos per referim dhe mbeshtetje te rastit me sherbime 
psikologjike prane Klinikes Ligjore te Qendres Vatra dhe referim i gruas per punesim. 

30.03.2020 Mbledhja u realizua me inicimin nga koordinatori vendor i dhunës. U trajtua rasti i dy grave 
viktima të dhunës ne familje, banuese ne Vlore. Te pranishem ne mbledhje ishin 
perfaqesues nga bashkia, Vatra, Drejtoria Rajonale e Sherbimit Social Shteteror Vlore, 
NJVKSH dhe Zyra e Punës.  Ceshtjet e diskutura gjate mbledhjes lidhen me: situaten aktuale 
te viktimes dhe nevojat qe ajo paraqet, masat konkrete per mbeshtetje, vleresimi i 
mundesive per punësim, asistence psikologjike, mbeshtetje per femijet, etj. 

13.05.2020 Mbledhja u realizua me inicimin nga koordinatori vendor i dhunes. U trajtua rasti i një 
gruaje viktimë e dhunes ne familje, banuese ne Vlore. Te pranishem ne mbledhje ishin 
perfaqesues nga bashkia, Vatra, Drejtoria Rajonale e Sherbimit Social Shteteror Vlore, 
NJVKSH dhe Zyra e Punës.  Ceshtjet e diskutura gjate mbledhjes lidhen me: situaten aktuale 
te viktimes dhe nevojat qe ajo paraqet, masat konkrete per mbeshtetje, vleresimi i 
mundesive per punësim, asistence psikologjike, mbeshtetje per femijet, etj. Gjithashtu 
mbledhja u shfrytëzua për bërjen e një pasqyre të përgjithshme për rastet e asistuara nga 
bashkia gjatë periudhës së karantinimit nga Covid-19. 

26.06.2020 Mbledhja u realizua me inicimin nga koordinatori vendor i dhunës. U trajtua rasti i një 
gruaje viktime e dhunes ne familje. Se bashku me NJMF, u trajtua rasti i një të miture 
viktimë e dhunës në familje. Te pranishem ne mbledhje ishin perfaqesues nga bashkia, 



                                                            

   
 

Vatra, Drejtoria Rajonale e Sherbimit Social Shteteror Vlore dhe Zyra Rajonale Arsimore. 
Ceshtjet e diskutura gjate mbledhjes lidhen me: situaten aktuale te viktimes dhe nevojat qe 
ajo paraqet, masat konkrete per mbeshtetje, asistence ligjore dhe psikologjike dhe nisjen e 
procedurave per kujdestari. 

01.09.2020 Mbledhja u realizua fizikisht, me qëlllim për manaxhimin e një rasti viktimë e dhunës në 
familje dhe fëmijës së saj të mitur. Mbledhja u organizua e iniciuar nga Koordinatori vendor 
i dhunës në familje. Morën pjesë përfaqësues nga bashkia Vlorë, Qendra Vatra, Shtëpia e 
Fëmijës, specialistë për vlerësimin e nevojave për fëmijë në qendrat rezidenciale të 
përkujdesit nga ARSIS. Takimi u zhvillua në ambient të hapur për shkak të Covid. 

21.09.2020 Mbledhja u realizua online, nëpërmjet aplikacionit Ëhatsapp, e iniciuar nga Koordinatori 
vendor i dhunës në familje. Takimi u shfrytëzua për të siguruar informacion nga 
koordinatorja vendore dhe institucionet anëtare të MKR lidhur me punën në luftën ndaj 
dhunës në periudhën e raportimit. Në mbledhje morën pjesë përfaqësues nga bashkia 
Vlorë, Qendra Vatra, Policia, Zyra Arsimore Rajonale, Zyra e Përmbarimit dhe Spitali i 
Përgjithshëm Vlorë. 

30.10.2020 Mbledhja u realizua online, nëpërmjet aplikacionit Whatsapp, e iniciuar nga Koordinatori 
Vendor i dhunës në familje. Një ditë para mbledhjes, koordinatori referoi nëpërmjet email 
se mbledhja do të shërbente për raportimin e rasteve viktima të dhunës të trajtuara nga 
cdo institucion. Për këtë qëllim, ajo ndërtoi një format tip ku referoi rastet e trajtuara nga 
koordinatori gjatë muajit tetor. 

26.11.2020 Mbledhje e GTN-së Bashkia Vlorë për zhvillimin e takimit të rradhës. U thirr nga 
koordinatori vendor për diskutimin dhe raportimin e rasteve viktima të dhunës në familje 
të trajtuara me shërbime nga institucionet përgjatë muajit tetor 2020. Nga raportimet gjatë 
mbledhjes, rezultoi se në nivel MKR-je, në bashkinë Vlorë janë trajtuar dhe mbështetur me 
shërbime direkte dhe këshillime 46 vajza dhe gra viktima të dhunës në marrëdhëniet 
familjare. Ky raportim u bazua në një format që koordinatori vendor ngriti dhe ndau 
paraprakisht me institucionet anëtare të MKR. Edhe këtë herë vihet re mungesa e 
Prokurorisë, Zyrës së Përmbarimit, Zyrës së Punës, Zyrës Vendore Arsimore. 

  

Burimi: Bashkia Vlorë dhe monitorim i drejtëpërdrejtë  
 
Tabela 2. Numri i mbledhjeve të KD-së në vitin 2020 në Bashkinë Vlorë 

Data  Mbledhjet e GTN-së 

03.12.2020 Mbledhja e Komitetit Drejtues, u mbajt në ambientet e Bashkisë Vlorë, e iniciuar nga 
Koordinatori vendor i dhunës në familje. Takimi u shfrytëzua për të firmosur Protokollin e 
Ri për Manaxhimin e Situatave të Emergjencës dhe rishikimin e Marrëveshjes së 
bashkëpunimit për funksionimin e MKR në bashkinë Vlorë. Në kushtet e pandemisë, në 
mbledhje u ftuan dhe morën pjesë: z. Dritan Leli, kryetar i bashkisë Vlorë; z. Artion Duka, 
drejtori i Drejtorisë Vendore të Policisë së Qarkut Vlorë; z. Albert Spiro, zv. kryetar i 
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë; z. Eno Koleka, drejtor i Drejtorisë Rajonale të Shërbimit 
Social; znj. Adena Vangjeli, administrator e Qendrës Psiko-Sociale “Vatra”; znj. Alma Bakiu, 
drejtore e Zyrës Vendore Arsimore; z. Myzafer Islamaj, kryetar i Njësisë Vendore të Kujdesit 
Shëndetësor; znj. Irena Stasa, drejtore e Drejtorisë së Ndihmës dhe Shërbimeve sociale dhe 
znj. Fabiola Islami, koordinatore vendore. Ndërkohë, janë vendosur kontakte për firmosjen 
e marrëveshjes dhe protokollit edhe nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Vlorë, Zyra Vendore 
e Përmbarimit Gjyqësor Vlorë, Mjeku Ligjor Vlorë, Spitali Rajonal Vlorë dhe Drejtoria 
Rajonale e Punësimit. Takimi zgjati 1 orë. 

Burimi: Bashkia Vlorë dhe monitorim i dretëpërdrejtë  
 
 



                                                            

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

Institucioni Emër mbiemër i përfaqësuesit në vitin 2020 

Bashkia Dritan Leli 

Drejtoria e Policisë së Qarkut 

Vlorë 

Artion Duka 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor  Albert Spiro 

Prokuroria e Rrethit  Erion Cela 

Zyra Vendore  Arsimore Alma Bakiu 

Njësia Vendore e Kujdesit 

Shëndetësor 

Myzafer Islamaj 

Drejtoria Rajonale e 

Shërbimit Social 

Eno Koleka 

Zyra e Përmbarimit  Fitim Kociaj 

Zyra e Punësimit  Saniela Xhaferi 

Spitali Rajonal Vlorë Brunilda Mersini 

Qendra Psiko-Sociale “Vatra” Brikena Puka 

Mjeku Ligjor Ilir Robi 

 
 
Tabela 3. Përbërja e GTN-së, Bashkia Vlorë Viti 2020 

Institucioni Emër mbiemër i përfaqësuesit në vitin 2020 

Bashkia Irena Stasa, Fabiola Islami 

Drejtoria e Policisë Silvana Ngresi 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Julia Hajri 

Prokuroria e Rrethit Ariela Rexha 

Zyra Vendore  Arsimore Iris Mitro 

Drejtoria Rajonale e 

Shërbimit Social 

Laura Mustafaj 

Njësia Vendore e Kujdesit 

Shëndetësor 

Florina Hajrulla 



                                                            

   
 
Zyra e Përmbarimit Lindita Shalianji      

Zyra e Punësimit Gjinovefa Xhori 

Qendra Psiko-Sociale “Vatra” Malvina Aliaj, Oliana Manaj 

Spitali Rajonal Vlorë Rudina Radhima     

Mjeku Ligjor Ilir Robi 

Burimi: Bashkia Vlorë 
 
Gjatë mbledhjes së rradhës së Këshillit Bashkiak të Bashkisë Vlorë, datë 29.10.2020, bazuar në Planin Social 
të Bashkisë Vlorë në vitin 2018, është miratuar ngritja e Qendrës Multifunksionale të Emergjencës për 
zhvillimin e fëmijës dhe fuqizimit të familjes. Qendra do të funksionojë si strehëz për akomodimin 
emergjent të fëmijëve, të moshuarve, viktimave të dhunës në familje, etj. Qendra gjithashtu do të 
funksionojë edhe si qendër ditore për kategoritë vulnerabël si: fëmijë jetim, fëmijëve të familjeve të grave 
viktima të dhunës në familje, fëmijë të komunitetit egjyptian, të moshuar, persona me aftësi të kufizuar, 
etj. Qendra do të ngrihet në asetet e bashkisë Vlorë, specifikisht pranë Godinave të Shkollës Industriale 
“Pavarësia” Vlorë. Stafi do të përbëhet nga 5 punonjës – psikolog, punonjës social, mësues, sanitar dhe 
manaxher i qendrës. Kjo strukturë do të monitorohet nga Bashkia Vlorë dhe Drejtoria e Ndihmës dhe 
Shërbimit Social. Është planifikuar se gjatë vitit të parë të funksionimit të qendrës do të financohet 1 milion 
lekë nga bashkia Vlorë dhe 42 milion lekë nga qeveria shqiptare. Është parashikuar që në vazhdimësi 80% 
do të financohet nga qeveria. 
 
Qendra Psiko-Sociale “Vatra” 
 
Gjatë vitit 2020, Qendra Vatra ka mbështetur me shërbime multidisiplinare 246 vajza dhe gra viktima të 
dhunës në marrëdhëniet familjare dhe në situatë vulnerabël. Shërbimi rezidencial, apartamente me qera, 
paketa ushqimore, asistencë dhe këshillime ligjore dhe psikologjike, siguri fizike në strehëz, asistencë 
shëndetësore dhe medikamente, edukim, përmirësim i marrëdhënieve me familjen, formim profesional, 
trajnim në punë dhe ngritje mikrobiznesi janë disa nga shërbimet e ofruara për riintegrimin e viktimave të 
dhunës. 
Lidhur me asistëncën ligjore, kryesisht janë asistuar raste në cështje të tilla si: Zgjidhje martese, cështje 
penale “Dhunë në familje” dhe “Dëmtime të tjera pa dashje”, “Përndjekje”, “Kujdestari Familjare”, 
“Ngacmim seksual”, etj. 
 
Rastet janë referuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë, Komisariati i Policisë Vlorë, koordinatori vendor i 
dhunës dhe Njësia për Mbrojtjen e Fëmijës pranë bashkisë, OJF të tjera, komuniteti, Prokuroria Vlorë, Zyra 
e Përmbarimit Vlorë si edhe nga rrjetet sociale dhe janë asistuar pranë Klinikës Ligjore të Qendrës Vatra, 
gjykatës, prokurorisë dhe Komisariatit të Policisë. 
 
Arsyet kryesore të kërkimit të shërbimit ligjor dhe psikologjik janë të lidhura ngushtë me dhunën fizike, 
psikologjike, ekonomike dhe seksuale që është ushtruar ndaj përfitueseve. 
Gjatë periudhës mars-maj, këshillimi ligjor dhe psikologjik u mundësua online, nëpërmjet telefonatave dhe 
rrjeteve sociale, sipas nevojave të përfitueseve. Problematikat e tyre lidhen ngushtësisht me ushtrimin e 
dhunës dhe ashpërsimin e saj gjatë periudhës së izolimit. 
 



                                                            

   
 
Me qëllim përnbushjen e nevojave, është ndërmjetësuar dhe orientuar për aplikim për programe të 
strehimit social pranë bashkisë për 6 vajza dhe gra viktima të dhunës. Një prej tyre ka përfituar nga skema 
dhe do të mbështetet gjatë vitit 2021 nga bashkia me shërbime strehimi social. 
 
 
Drejtoria Rajonale e Shërbimit Social Shtetëror 
 
Drejtoria Rajonale e Shërbimit Social Shtetëror Vlorë është pjesë e Komitetit Drejtues të Ekipit Teknik 
Ndërdisiplinar që prej vitit 2011. 
 
Nisur dhe nga Marrëveshja e Bashkëpunimit për ngritjen e Mekanizmit të Koordinuar të Referimit të 
rasteve të dhunës në familje, Drejtoria Rajonale e Shërbimit Social Shtetëror Vlorë ka qenë e gatshme të  
koordinojë dhe bashkëpunojë  me institucionet dhe autoritetet përgjegjëse për parandalimin, mbrojtjen, 
mbështetjen dhe rehabilitimin e viktimave të dhunës në familje. 
 
Drejtoria Rajonale e Shërbimit Social Shtetëror Vlorë ka caktuar  si anëtare të  ETN-së  një punonjëse sociale 
si  dhe  ka mundësuar: 
- pjesëmarrjen në mbledhjet mujore si dhe shkëmbimin e informacionit sipas kërkesës;  
- ndjekjen e rasteve sidomos me referimet që mund të nevojiten në institucionet rezidenciale apo qendra 
pritëse si dhe kemi asistuar në përgatitjen e dosjes përkatëse të rastit duke u koordinuar me qendrat që 
ofrojnë këto shërbime;  
- angazhim në veprimtaritë trajnuese lidhur me Kuardrin Ligjor kundër dhunës ndaj grave si dhe sesioneve 
informuese për forcimin e kapaciteteve të referimit në nivele lokale për të adresuar rastet e dhunës. 
 
Gjatë vitit 2020, pranë Drejtorisë Rajonale të Shërbimit Social Shtetëror Vlorë nuk është  paraqitur asnjë  
rast  viktimë dhune dhe nuk është referuar nga administratorët e Njësive Administrative  asnjë rast i tillë. 
 
Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor Vlorë 
 
Ndikuar prej pandemisë Covid-19, aktiviteti i NJVKSH Vlorë lidhur me cëshjet e dhunës në marrëdhëniet 
familjare është përqëndruar në: 

- Grumbullim i të dhënave statistikore 
Gjatë vitit 2020, drejt NJVKSH Vlorë nuk ka asnjë rast viktimë dhune të raportuar nga qendrat shëndetësore. 
Raportimi që bëjnë qendrat shëndetësore bëhet periodikisht çdo 3 muaj. 
 

- Veprimtari promocionale dhe ndërgjegjësim i komunitetit nëpërmjet rrjeteve sociale 
Për shkak të pamundësise per dalje ne terren, si pasojë e Covid, NJKVSH, me qëllim informimin e 
qytetarëve mbi tema të ndryshme për sa i përket përmirësimit të shëndetit mendor dhe advokimit mbi 
rëndësisë e një shëndeti mendor pozitiv, ka ndërmarrë veprimtari promocionale në rrjetet sociale. Disa nga 
temat e publikuara kanë qenë edhe “Dhuna në Familje”, temë e përgatitur në kuadër të 16 ditëve të 
aktivizmit kundër dhunës ndaj grave. 
 

- Fushatë ndërgjegjësimi 25 Nëntor – 10 Dhjetor ”Sfida Portokalli” 
Në kuadër të 16 ditëve të aktivizmit mbi dhunën me bazë gjinore, Sektori i Shëndetit Mendor, pjesë e 
NJVKSH Vlorë, në bashkëpunim me organizatën "Different and Equal" ka realizuar fushatën  "Sfida 
Portokalli". Fushata ka perfshirë disa institucione të qytetit të Vlorës si Bashkia Vlorë, Prefektura,  NJVKSH 
Vlorë, OSHKSH, Kopshti 13, OSHE etj. Qëllimi i keseaj fushate ka qenë sensibilizimi dhe ngritja e zërit për të 
drejtat e grave. 
 

- Pjesëmarrje dhe angazhim në aktivitete të organizuara nga institucione dhe OJF në Vlorë 



                                                            

   
 
 
Spitali Rajonal Vlorë 
 
Gjatë vitit 2020, pranë Spitalit Rajonal Vlorë janë paraqitur dhe raportuar 3 raste vajza dhe gra viktima të 
dhunës në familje. Një prej tyre ka qenë banuese në Tiranë ndërkohë që eshtë dhunuar në qytetin e 
Himarës. Rastet janë mbëshetur me shërbim te specializuar shëndetësor dhe mbështetje psikologjike. Për 
mbrojtjen e tyre janë koordinuar shërbimet me Komisariatin e Policisë. Për tu theksuar vlen të përmendet 
presioni dhe dhuna verbale e ushtruar ndaj vajzave/grave nga babai/vëllai/bashkëshorti. 
 

Objektivi 3.3: Ndëshkimi i dhunuesve dhe dhënia e mundësisë për rehabilitimin e tyre, përmes 
programeve të specializuara. 
 
 
Lidhur me rehabilitimin e djemve dhe burrave dhunues, që prej prej Nëntor 2018, Qendra Vatra ofron 
mbështetje me shërbime këshillimi psiko-social nga specialistë të trajnuar për rehabilitimin e djemve dhe 
burrave dhunues. Detyra e këtij shërbimi është të krijojë dhe ofrojë një plan këshillimi afatgjatë dhunuesit, 
duke ndikuar në mënyrë të drejtëpërdrejtë dhe në rritjen e sigurisë për viktimat e dhunës.  
Qëllimi i shërbimit synon eksplorimin e sjelljeve të reja që e largojnë abuzuesin nga dhuna në familje, me 
qëllimin final krijimin e një ambjenti pa dhunë në familjet ku personat jetojnë, me fokus të vecantë krijimin 
e ambienteve të sigurta për viktimat e dhunës. 
 
Pjesë e rëndësishme e këtij shërbimi është dhe parandalimi nëpërmjet edukimit dhe informimit të të rinjve 
dhe komunitetit (me fokus të vecantë djemtë) rreth problematikave të dhunës në familje.  
 
Gjatë vitit 2020, 24 djem dhe burra janë mbështetur me këshillim dhe asistencë psikologjike nëpërmjet 
takimeve direkte. Seancat realizohen në trajtën e këshillimeve individuale (afatagjata). Përgjithësisht, 
situatat problematike që kanë përjetuar përfituesit lidhen ngushtësisht me gjendjen e rënduar emocionale 
dhe psikologjike si pasojë e humbjes së vendit të punës, mungesës së të ardhurave, ushtrimit të dhunës në 
familje, problematikave të shëndetit mendor, konsumimit të alkoolit, konflikteve me natyrë pronësore, 
mungesës së vetbesimit, etj.  
 
Në kuadër të kësaj, Vatra ka vendosur marrëveshje bashkëpunimi me Drejtorinë Vendore të Policisë së 
Qarkut Vlorë, Zyrën Vendore të Përmbarimit dhe Shërbimin e Provës Vlorë. Megjithatë, rastet e referuara 
nga institucionet e lartë përmendura përbëjnë një numër shumë të vogël. Kjo mbetet një ndër sfidat në 
rehabilitimin e djemve dhe burrave dhunues. Së dyti, mentaliteti patriarkal bën që përfituesit e shërbimit 
(dhunuesit) të mos i ndjekin në vazhdimësi të tilla shërbime. 
 

Konkluzione të rëndësishme  
• Mekanizmi i Referimit pranë bashkisë Vlorë ka bashkëpunim shumë të mirë mes aktorësh por 
Prokuroria dhe Mjeku Ligjor nuk marrin asnjeherë pjesë dhe nuk bashkëpunojnë në mbledhjet e Ekipit 
Teknik Ndërdisiplinar.  

• Në kushtet e Pandemisë Covid-19, në bashkinë Vlorë pati vështirësi në firmosjen e Protokollit të Ri 
për manaxhimin e rasteve viktima të dhunës në marrëdheniet familjare. 

 

• Gjatë vitit 2020 u rishikua dhe u firmos Marrëveshja e Re për funksionimin e MKR-së pranë 
bashkisë Vlorë, me inciativën e kësaj të fundit. 

• Ekziston një përpjestim i drejtë i UM dhe UMM të lëshuara nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë me 
kërkesat për këto urdhëra gjatë vitit 2020. 



                                                            

   
 

• Krahasuar me vitin 2019, është rritur numri i kërkesave për UMM gjatë vitit 2020. 

• Bashkia Vlorë është duke shtuar shërbimet për kategoritë vulnerabël, përfshirë edhe viktimat 
edhunës dhe fëmijët e tyre. Bazuar në Planit Social të bashkisë Vlorë në vitin 2018, është miratuar 
ngritja e Qendrës Multifunksionale të Emergjencës për zhvillimin e fëmijës dhe fuqizimit të familjes 
gjatë vitit 2021.  

• Gjatë 2 viteve të fundit është vendosur bashkëpunimi i MKR në bashkinë Vlorë me komunitetet 
fetare, në prodhimin e materialeve sensibilizuese kundër dhunës në familje. 

• Ndryshe nga viti 2019 ku mungonin trajnimet e përbashkëta, janë zhvilluar dy trajnime të 
përbashkëta me anëtarët e MRR, organizuar nga Qendra Psiko-Sociale “Vatra”. 

• Ndryshe nga viti i kaluar, gjatë vitit 2020, janë prodhuar materiale promovuese (postera me 
sloganin Dëgjo! Beso! Mbështet!) nga buxheti i bashkisë Vlorë, me iniciativën e Aleancës së Grave 
Këshillëtare të bashkisë Vlorë.  

• Bashkia Vlorë nuk ka një zë specifik në buxhet dedikuar mirëfunksionimit dhe veprimtarisë së MKR. 

• Shërbimi i Provës është institucion i cili nuk është pjesë e MKR-së në bashkinë Vlorë.  

• Në saj të veprimtarisë së Qendrës Vatra, organizatë e specializuar në trajtimin e viktimave të 
dhunës, në Vlorë viktimat e dhunës mbështeten me shërbime direkte riintegruese multidisiplinare. 

• Prej vitit 2018, pranë Klinikës Ligjore të Qendrës Vatra ofrohet shërbim psiko-social për riintegrimin 

e djemve dhe burrave dhunues nga këshillues të specializuar në cështjet e dhunës.  

• Megjithëse përgjatë vitit 2020 janë referuar pranë Zyrës së Punës 10 gra dhe vajza viktima të 

dhunës në familje, nuk ka një statistikë të saktë sesa prej tyre janë punësuar apo në cilët sektorë.  

 

Rekomandime kryesore  

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

• Shtim i burimeve njerëzore  që punojnë për trajtimin e viktimave të dhunës në marrëdhëniet 
familjare dhe mbrojtjen e fëmijëve në bashki, me qellim përmbushjen me eficiencë dhe efektivitet 
të detyrave dhe përgjegjësive të specialistëve. 

• Fuqizimi i rolit të administratorëve shoqërorë në identifikimin, trajtimin dhe manaxhimin e rasteve 
viktima të dhunës në familje. Nisur nga përvoja, nevojitet gjithashtu rritja e kapaciteteteve të 
administratorëve shoqërorë mbi cështjet që lidhen me dhunën në marrëdhëniet familjare.  

• Nevojitet buxhet specifik i alookuar nga bashkia Vlorë dedikuar mirëfunksionimit dhe veprimtarisë 
së MKR. 

• Rekomandohet formalizimi i bashkëpunimit dhe bërja pjesë e MKR edhe e Shërbimit të Provës, si 
institucion kyç në trajtimin e dhunuesve, me qëllim ofrimin e shërbimeve të koordinuara për 
rehabilitimin e burrave dhe djemve dhunues. 

• Rekomandohen trajnime të përbashkëta të anëtarëve të Mekanizmit të Referimit Vlorë, në mënyrë 
që të përfitohet Identifikimi i hershëm; Te kuptuarit e njëjtë të rriskut dhe trajtimin e rasteve të 
dhunës në familje. 

• Nevojitet lehtësim i procedurave për përfitimin nga programet e strehimit social nga bashkia Vlorë 
si dhe mbështetja me këtë shërbim për gratë e dhunuara. 



                                                            

   
 

• Nevojitet qëndrueshmëri dhe koordinim në përpunimin dhe hedhjen e të dhënave statistikore të 
sakta lidhur me dhunën në marrëdhëniet familjare nga institucionet dhe në nivel MKR-je. 
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