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FALENDERIME 

Ky raport është rezultat i zbatimit të projektit pilot: “Monitorim i Mekanizmit të Referimit per 
rastet e Dhunës në Familje në nivel local- aktivizëm qytetar për përmirësimin e tij” i financuar 
nga LëvizAlbania, zbatuar nga Shoqata “Refleksione“.

Autorët e këtij raporti janë mirënjohës ndaj të gjithëve që kontribuan në zbatimin e këtij projekti 
dhe financuesve të tij, pa mbështetjen e të cilëve nuk do të ishte bërë e mundur projekti dhe 
publikimi i këtij raporti. 

Falenderime të posacme për partnerët tanë kryesorë lokalë në 3 bashkitë ku projekti u zbatua: 
Kryetarin e Bashkisë Fier, Z. Armando Subashi, Kryetarin e Bashkisë Lushnjë, Z. Fatos Tushe, 
kryetarin e Bashkisë Korҫë, Z. Sotiraq Filo; këshillat bashkiake, koordinatoret në Njësitë për 
Barazinë Gjinore dhe kundër Dhunës në Familje në 3 bashkitë: Juliana Pirra,  Natasha Doko dhe 
Elizeta Bita dhe NGO partnere lokale me përfaqësueset e  tyre Tatjana Jahollari dhe Ermelinda 
Myzeqari.   

Dëshërojmë të falenderojmë përfaqësuesit e institucioneve lokale të Mekanizmit të Referrimit 
që mundësuan monitorimin e tij, komunitetet lokale të qytetarëve, drejtues të komuniteteve 
fetare, dhe gazetarët lokalë që u angazhuan në aktivitetet e projektit. Falenderojmë viktimat 
e dhunës në familje, (DHF) në tre bashkitë për intervistat e tyre lidhur me shërbimet që kanë 
marrë nga Bashkia dhe Mekanizmi i  Referimit për adresimin e rasteve të tyre.
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LISTA E AKRONIMEVE

DAR Drejtoria Arsimore Rajonale OJF Organizata Jo-Fitim prurëse
DSHP Drejtoria e Shëndetit Publik POM Plani Operacional i Monitorimit
DHBGJ Dhuna me bazë gjinore PNUD Programi për Zhvillim i Kombeve të 

Bashkuara
DHF Dhuna në Familje QSH Qendra Shëndetësore
KP Kërkesë Padi SDC Agjensia Zvicerane për Zhvillim dhe 

Bashkëpunim
MR Mekanizmi i Referimit UM Urdhër Mbrojtjeje
NE Ndihmë Ekonomike UMM Urdhër i Menjëhereshëm Mbrojtjeje
NJA Njësi Administrative VKM Vendim i Këshillit të Ministrave
OKB Organizata e Kombeve të 

Bashkuara
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HYRJE

Dhuna në familje dhe në përgjithësi dhuna ndaj gruas vazhdon të jetë një dukuri shqetësuese në 
Shqipëri. Ajo mbetet kryesisht pas dyerve të mbyllura për shkak të mentalitetit që e sheh dhunën 
si një ҫështje private dhe familiare. Një pjesë e mirë e grave, që janë subjekt i dhunës, vuajnë në 
heshtje dhe nuk arrijnë dot ta denoncojnë dhe të shkëputen nga cikli i saj.

Shoqata Refleksione mbetet e angazhuar fuqimisht në ndryshimin e këtij mentaliteti, në ngritjen 
dhe forcimin e strukturave institucionale për t’iu përgjigjur rasteve të Dhunës në Familje (DHF) dhe 
Dhunës me Bazë Gjinore (DHBGJ). Në Shqipëri, pjesa më e madhe e shërbimeve dhe mbështetjes 
ndaj  grave, viktima të dhunës, jepet ne nivel lokal, përmes Mekanizmit të Referimit,  i njohur ndryshe  
edhe si Përgjigja e Koordinuar e Komunitetit për këto raste. 

Ky raport është realizuar në kuadër të projektit pilot “Monitorim i Mekanizmit të Referimit në nivel 
lokal për rastet e Dhunës në Familje (DHF) – aktivizëm qytetar për përmirësimin e tij- Gjetje dhe 
Rekomandime” i zbatuar nga Refleksione në Bashkinë e Lushnjës, Fierit dhe Korçës, mbështetur 
financiarisht nga Agjensia Zvicerane për Bashkëpunim dhe Zhvilim (SDC) përmes konsorciumit 
LëvizAlbania.  

Përfituesit nga ky raport janë: Ministria e Shëndetësisë dhe e Mbrojtjes Sociale, Ministria e 
Brendshme-Policia e Shtetit-; Ministria e Drejtësisë - Gjykatat, Prokuroritë, Përmbarimi-; qeverisja 
vendore-bashkitë, institucionet lokale, pjesë e Mekanizmit të Referimit, (MR) përgjegjëse për 
adresimin e rasteve të DHF, organizata lokale të shoqërisë civile të angazhuara   në mbrojtjen e të 
drejtave të gruas, Agjensitë e Donatorëve ndërkombëtarë  të interesuara në reduktimin e dhunës 
kundër gruas dhe rritjen e demokracisë lokale si edhe vetë shoqata Refleksione dhe organizatat 
lokale partnere, që morën pjesë në zbatimin e projektit.

Projekti ka patur si qëllim të përgjithshëm rritjen e demokracisë vendore nga angazhimi i qytetarëve 
në parandalimin e rasteve të DHF dhe përmirësimin e Mekanizmit të Referimit . Dhe si qëllime 
specifike: 1. Monitorimin e Mekanizmit të Referimit në tre Bashkitë e targetuara me anë  të Planit 
Operacional të Monitorimit (POM) , një instrument novator,  që u ndërtua nga projekti dhe u përdor 
për herë të parë në Shqipëri. 2. Angazhimn e komuniteteve lokale në monitorimin/përmirësimin 
e MR përmes advokimit dhe lobimit për POM, medias sociale & lokale & kombëtare; 3. Krijimi i 
aleancës me mediat lokale për një përqasje pozitive gjinore në mbulimin mediatik të rasteve të DHF.
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GJETJET KRYESORE

Projekti pilot u zbatua në 3 bashki: Fier, Lushnjë dhe Korçë. Monitorimi i Mekanizmit u krye me 
anë të POM që bëri të mundur vjeljen re të dhënave në rrugë elektronike lidhur me  funksionimin 
e MR në Bashkive të targetuara dhe institucioneve lokale, pjesë e tij. Për herë të parë pas 
hyrjes në fuqi të Reformës Territoriale-Administrative ( RTA), në vitin 2015, projekti monitoroi 
edhe adresimin e DHF & DHBGJ në zonat rurale apo në Njësitë Administrative, (NJA) si quhen 
pas hyrjes në fuqi të kësaj Reforme. U zhvilluan aktivitete lobimi dhe advokimi me strukturat 
dhe faktorët lokalë përfshirë edhe mediat lokale ku morën pjesë 168 qytetarë. Në takimet me 
komunitetet rurale dhe urbane  gjatë kohëzgjatjes së projektit  morën pjesë 316 qytetarë, që u 
sensibilizuan për një qëndrim aktiv dhe me tolerancë „zero“ kundër DHF& DHBGJ; u treinuan 39 
përfaqësues të institucioneve lokale, pjesë e MR në 3 bashkitë, mbi 9.000 qytetarë u informuan 
rreth projektit përmes faqes në Facebook  “Faqe e Hapur” dedikuar nxitjes së aktivizmit të tyre, 
52 gazetarë lokalë nga të 3 bashkitë u trejnuan për përqasje pozitive gjinore në informimin e 
publikut për rastet e DHF. 

Gazetarët lokalë në sejcilën bashki botuan nga 1 artikull në mediat dhe portalet lokale me ngjarje 
nga terreni dhe fakte për adresimin e rasteve të DHF, u realizuan prej tyre gjithsej 15 intervista 
televizive me qytetarë dhe punonjës në institucionet, pjesë e MR, që u përdorën në  për 3 video 
spote ndërgjegjësuese, u zhvilluan  4 emisione  në TV lokale dhe 2 në TV kombëtare, në të cilat 
u promovua projekti dhe roli progresiv i aktivizmit qytetar. 
Gjatë gjithë periudhës së zbatimit të projektit, mediat lokale prodhuan jo vetëm emisione të 
dedikuara rreth dukurisë së DHF  dhe projektit të Monitorimit të MR, por dhe reportazhe të 
dedikuara duke gjeneruar një numër të konsiderueshëm shikimesh në rrjete sociale si YouTube 
dhe Facebok. Gjatë 4 mujorit të parë të vitit 2018 reportazhet televizive kanë gjeneruar mbi 
1000 shikime nga qytetarët. Ky është një rezultat pozitiv në qoftë marrim në konsideratë 
faktin që bëhet fjalë kryesisht për qytetarë nga tre rrethet që ishin dhe në fokus të projektit 
tonë .Instrumenti novator, POM, rezultoi instrumenti i duhur për të krijuar një tablo të qartë 
të nevojave të MR , që duhet të adresohen sa më parë dhe mangësive. Ai kreu funksionin e tij  
parësor: monitorimi në ҫast dhe i vazhdueshëm i MR.
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Nga monitorimi i MR rezulton që hallka kyçe në funksionimin e MR janë koordinatoret në njësitë 
e barazisë gjinore dhe kundër DHF&DHBGJ në Bashki, që mbledhin dhe raportojnë të dhëna 
online për  rastet e dhunës , të referuara dhe menaxhuara në nivel lokal dhe i kontrollojnë ato 
të dhënat per këto raste, sidomos ato në zonat rurale. Monitorimi nxorri në pah disa mangësi në 
funksionimin e MR si paqartësi për përgjegjësitë institucionale midis anëtarëve të MR, mungesë 
e asistencës psikologjike, bashkëpunim  jo i  mjaftueshëm mes bashkive dhe NJA-ve për një 
përgjigje sa më efikase ndaj rasteve të dhunës në zonat rurale.

VLERËSIM I PËRGJITHSHËM

Projekti pilot “Monitorim i Mekanizmit të Referimit për rastet e Dhnuës në Familje në nivel lokal 
- aktivizëm qytetar për përmirësimin e tij” i përgjigjet situatës aktuale të DHF në 3 bashkitë 
e targetuara të projektit. Për herë të parë, që nga hyrja në fuqi e RAT,  në vitin 2015, projekti 
monitoroi funksionimin e MR në zonat rurale të 3 bashkive ose si njihen ndryshe në Njësitë 
Admnistrative (NJA) që në sajë të RAT janë përfshirë në detyrimet ligjore të bashkive  për të 
adresuar rastet e DHF. Përfituesit kryesorë nga zbatim i projektit janë komunitetet e qytetarëve 
që janë sensibilizuar për të qënë aktive dhe të angazhuar në jetën publike, gratë dhe vajzat, 
burrat, bashkitë dhe institucionet lokale, pjesë e MR. Dizenjimi dhe funksionimi i instrumentit 
novator POM, hartimi i Udhëzuesit për përdorimin e tij nga Bashkitë dhe institucionet lokale 
të MR, mund të konsiderohen si produktet e qëndrushme të projektit që mund të përdoren në 
nivel  kombëtar për të monitoruar MR në bashkitë e tyjera ku ato funksionojnë.

Projekti realizoi qëllimin e tij kryesor: Rritjen e demokracise vendore përmes ndërgjegjësimit 
dhe angazhimit të qytetarëve në parandalimin e DHF dhe përmirësimin e MR. 
Aktivitetet advokuese dhe lobuese, përdorimi i medias sociale, i asaj lokale dhe kombëtare rritën 
sensibilizimin dhe angazhimin e qytetarëve në jetën publike. Gazetarët lokalë u treinuan dhe në 
produktet e tyre, në kuadër  të projektit, u aplikua një përqasje pozitive në trajtimin e ҫështjeve 
të dhunës ndaj gruas. Rezultatet e projektit janë të qëndrueshme: POM, si instrument novator,  
mbetet  në pronësi  të 3 bashkive dhe institucioneve lokale për t’u përdorur sa herë që të jetë 
e nevojshme. Gazetarët lokalë kanë marrë njohuri sesi të trajtojnë me profesionalizëm rastet 
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e DHF dhe pa viktimizuar më tej viktimat e dhunës. Ngritja e aktivizmit të komuniteteve dhe 
mbajtja e tij gjallëpër të qënë të angazhuar në çështjet publike dhe në demokracinë e tyre lokale 
ka nevojë për vazhdim të aktiviteteve dhe nismave pasi mentaliteti kërkon kohë dhe përpjekje 
të vazhdueshme që të ndryshojë dhe të emancipohet.

MËSIME TË NXJERRA

Angazhimi qytetar për të parandaluar DHF dhe kërkuar shërbime më të shumta nga Bashkia 
dhe institucionet lokale për viktimat e dhunës mbetet një nga rrugët  për rritjen  e demokracisë 
vendore. Dhuna prek gjithë shoqërinë dhe një shoqëri  me tolerancë ”zero” ndaj saj është e 
hapur drejt zhvillimit dhe emancipimit. 

Parandalimi i DHF & DHBGJ duhet të jetë një ndër prioritetet e bashkive dhe të institucioneve 
lokale, të NGO, liderëve të komuniteteve fetare, aktivistëve për të drejtat e njeriut, stafeve 
pedagogjike në shkolla. Një prioritet i tillë përfshin edhe vëmendjen ndaj burrave dhunes.

Nga monitorimi rezulton se për burrat dhunues  3 bashkitë e targetuara nuk parashikojnë  asnjë 
trajtim reabilitues. Por synimi për qytetarë aktivë dhe nxjerrjen e burrave dhunues nga  cikli i 
dhunës e bën emergjente ngritjen e strukturave përkatëse për reabilitimin dhe trajtimin e tyre 
psikologjik. Ndaj tyre duhet të tregohet po kaq kujdes sa edhe ndaj viktimave të dhunës duke  i 
hapur kështu rrugën reduktimit të dhunës dhe kohezionit social. 

Monitorimi i MR, përmes POM, ka nxjerrë në pah nevojën e përmirësimit dhe plotësimit me 
nene të reja të ligjit  “Për masa kundër dhunës në marrdhënie familiare”, lidhur me detyrimin 
ligjor të institucioneve lokale për të kryer përgjegjësitë e tyre në adresimin e  rasteve të dhunës. 
Monitorim i adresimit të rasteve të dhunës në zonat rurale tregon se për to bashkitë duhet të 
kenë planifikojnë buxhetim të veçantë.

Media lokale ka nevojë për organe shtypi që të luajë rolin e saj informues dhe edukues. Në 
3 bashkitë e targetuara janë mbyllur gazetat lokale për mungesë fondesh. Gazetarët lokalë i 
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publikojnë artikujt e tyre në portale dhe në median sociale. Bashkitë duhet të planifikojnë në 
buxhetet e tyre vjetore fonde për të patur organe shtypi lokale qoftë edhe javore apo mujore. 

Monitorimi i MR me anë të POM mund të replikohet edhe në 24 bashkitë e tjera të  Shqipërisë 
ku MR funksionon si edhe në ato bashki ku MR priten të ngrihen, në përgjigje të angazhimit të 
qeverisë për ngritjen e tyre në Strategjinë Kombëtare për Barazinë Gjinore, 2016-2020.  Kjo 
pasi në Shqipëri modeli i Mekanizmit të Referrimit për të adresuar rastet e DHF & DHBGJ 
është i njëjtë në 37 bashkitë ku ai funksionon dhe do të jetë po i njëjtë edhe në bashkitë ku do 
të ngrihet, pasi ai ka treguar efikasitetij e tij. Replikimi i monitorimit me anë të POM në nivel 
kombëtar , do të jetë një mundësi më shumë për përmirësimin e efikasitetit të MR. Për më tepër, 
projekti ka krijuar tanimë një model për angazhimin e komuniteteve lokale në jetën publike, 
për më shumë llogaridhënie dhe transparencë nga pushteti lokal në zbatimin e detyrimeve që 
i ngarkon ligji për adresimin e rasteve të DHF dhe mbështetjen e viktimave të saj. POM nuk 
dublon raportimin online që bëjnë Bashkitë në Ministrinë përgjegjëse pasi ai vjel  informacion 
qualitativ për funksionimin e MR.

KONTEKSTI I PËRGJITHSHËM

Ky projekt pilot u zbatua në një kontekst kur të dhënat për dhunën ndaj grave në Shqipëri 
tregojnë se situata ka nevojë emergjente për përmirësim dhe ndërhyrje pozitive.1 

Përqindja e grave me moshë mesatare 18-55 vjec që përjetojnë dhunë fizike dhe/ose seksuale 
nga partneri intim, të paktën një herë në jetën e tyre është 25%2, tregues që njihet  edhe 
si “Dhuna intime fizike dhe / ose seksuale e partnerit gjatë jetës” Në Indeksin e Pabarazisë 

1 http://evaw-global-database.unwomen.org/en/countries/europe/
   albania?typeofmeasure=3ebd6d85ae4d4dfcab5553635944cfc9#4

2 Burimi: Instituti Shqiptar i Statistikave (INSTAT) dhe Programi i Zhvillimit i Kombeve te 
   Bashkuara, 2013. Dhuna ne Familje ne Shqiperi, Anketa Kombetare e Popullsise 2013.
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Gjinore3, Shqipëria renditet në vendin e 51-të4  dhe në vendin e 62-të5  në Indeksin Global të 
Hendekut Gjinor 6. Krahasuar me vitin 2014 rastet e raportuara të dhunës në familje janë rritur 
me 30%, dhe rastet e DHF që përfundojnë në vrasje janë rritur me 12%.  Të dhënat tregojnë 
që  viktimat e DHF ngurojnë të kërkojnë ndihmë dhe të përfitojnë nga shërbimet egzistuese 
legjislative dhe sociale. Shumica e grave të dhunuara gjatë jetës dhe aktualisht edhe kur kanë 
kërkuar ndihmë, e kanë kërkuar nga familja e tyre ( përkatësisht 91.8% dhe 89.5% ) dhe/ose nga 
familja e bashkëshortit/patnerit ( përkatësisht 60.9% dhe 58.7% ). Gjithashtu, një pjesë e mirë 
e grave të dhunuara gjatë jetës dhe aktualisht kanë kërkuar ndihmë nga shoqëria (përkatësisht 
29% dhe 27.5% ). Gratë kërkojnë më rrallë ndihmë nga mjekë/punonjës të shëndetësisë, policia, 
avokatë apo gjykata .7

Më poshtë jepen të dhëna nga Policia e Shtetit për nivelin e dhunës në qarkun e Fierit, pjesë e 
të cilit janë dy bashkitë Fier dhe Lushnjë  dhe në qarkun e Korçës, pjesë e të cilit është bashkia 
Korçë, të targetuara nga ky projekt.

Periudha , 1 Janar - 30 Shtator 2017, raportuar nga Policia e Shtetit
Qarku Fier Qarku Korçë

Ngjarjet e evidentuara të dhunës në familje 304 235

Urdhëra Mbrojtjeje të kërkuara 154 139

Urdhëra Mbrojtjeje të shkelura 7 10

3 Indeksi i Pabarazisë Gjinore është një matje e përbërë që pasqyron pabarazinë mes 
grave dhe burrave në tri dimensione të ndryshme: shëndeti riprodhues (raporti i vdekshmërisë së 
nënave dhe niveli i lindjes së adoleshentëve), fuqizimi (përqindja e vendeve parlamentare të mbajtura 
nga gratë dhe pjesa e popullsisë së paku me arsimin e mesëm) dhe pjesëmarrja në tregun e punës 
(shkalla e pjesëmarrjes së fuqisë punëtore).

4 Burimi: Programi i Zhvillimit të Kombeve të Bashkuara, Raporti i Zhvillimit Njerëzor 2016.
5 Burimi: Forumi Ekonomik Botëror, Raporti Global i Hendekut Gjinor 2016.
6 Indeksi Global i Hendekut Gjinor, krahason boshllëqet/hendeqet gjinore kombëtare 

mbi bazën e kritereve ekonomike, politike, arsimore dhe shëndetësore.
7 https://shendeti.com.al/probleme-qe-lidhen-me-dhunen-ndaj-grave-ne-shqiperi/
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KUADRI LIGJOR DHE MONITORIMI I MR NGA PROJEKTI

Ligji “Për masa kundër dhunës në marrdhënie familjare” hyri në fuqi në vitin 2007 më tej  duke 
plotësuar kështu kuadrin ligjor të Shqipërisë në luftën kundër DHF&DHBGJ. Në nenet e këtij ligji 
nuk parashikohen sanksione ligjore për institucione, pjesë të MR,,që nuk plotësojnë detyrat e 
tyre të ngarkuara nga ligji i mësipërm. Sipas VKM 334/2011 “Për mekanizmin e bashkërendimit 
të punës për referimin e rasteve të dhunës në marrëdhëniet familjare dhe mënyrën e procedimit 
të tij”  ҫdo institucion duhet të përcjellë të dhënat për rastet e DHF në kohë dhe në mënyrë 
të rregullt. Monitorimi i funksionimit të MR në 3 bashki, me anë të POM, ka patur si vektor 
drejtues zbatimin e ligjit dhe VKM, të përmendur më lart, i cili përcakton përbërjen e MR dhe 
përgjegjësitë ligjore për ҫdo institucion lokal apo  hallkë të tij.

Projekti ka marrrë në konsideratë egzistencën e një sistemi të  integruar online në nivel lokal 
edhe kombëtar për vjeljen e të dhënave lidhur me menaxhimin e rasteve të DHF & DHBGJ,  që 
funksionon që prej vitit 2014, i pilotuar së pari në 10 bashki, falë projektit “ Ngritja e një sistemi 
të qëndrueshëm për të adresuar rastet e dhunës ndaj  grave në Shqipëri” zbatuar nga Rrjeti 
Kundër Dhunës me Bazë Gjinore dhe Trafikimit, menaxhuar nga Refleksionet dhe mbështetur 
financiarisht nga Fondi i Mirëbesimit i OKB-së. Aktualisht, sistemi i grumbullimit të të dhënave 
është instaluar në 37 bashkitë, ku MR është ngritur nga mbështetja financiare e donatorëve të 
ndryshëm  ndërkombëtarë. Në Raport Progresin për  Shqipërinë, 2018, që u publikua së fundmi, 
më 17 /04/2018 theksohet se “Mekanizmat institucionalë për të menaxhuar dhunën me bazë 
gjinore mbeten të dobëta”. Këtij konstatimi të freskët i shtohet  edhe fakti që MR janë ngritur 
vetëm në 37 bashki nga 61 që ka Shqipëria, në bazë të RAT.  Në bashkitë ku MR mungojnë 
nuk ka një përgjigje institucionale ndaj rasteve të DHF dhe as mbështetje për viktimat e saj. 
Përmirësimi i MR në 3 bashkitë e targetuara të projektit është një mundësi e mirë që MR,që 
pritet të ngrihen në 24 bashkitë, ku këto mekanizma mungojnë, të reflektojnë gjetjet nga zbatim 
i këtij projekti.

Kuadri ligjor nuk parashikon sanksione për largimin e personelit të kualifikuar në bashki dhe 
institucionet lokale, pjesë të MR, në rastet e rotacioneve politike/ zgjedhjeve lokale, gjë që 



Raporti Përfundimtar, Gjetje dhe Rekomandime

15

ndikon negativisht në efikasitetin e funksionimit të MR. Rrjeti i shërbimeve multidisiplinare për 
viktimat e dhunës në familje mbetet ende i kufizuar megjithë përpjekjet e stafeve lokale për të 
siguruar shërbime bazike multi-disiplinare emergjente.

MR NË OPTIKËN E PËRFAQËSUESVE TË INSTITUCIONEVE LOKALE 
QË JANË PJESË E TIJ.

Për të njohur situatën në institucionet lokale që janë pjesë e MR dhe ndërtuar një instrument  
monitorimi novator edhe efikas, projekti zhvilloi takime me përfaqësues të 3 bashkive dhe 
institucioneve lokale, pjesë të  MR, të cilët në punën e tyre të përditshme menaxhojnë raste të 
DHF&DHBGJ. Nga këto takime u evidentuan problemet e përbashkëta  me të cilat përballen 
MR:

• Hallkat më të dobëta të MR rezultojnë të jenë Gjykata, Prokuroria dhe Përmbarimi. Sipas 
ligjit, kur një  Urdhër Mbrojtjeje (UM) ose Urdhër i Menjëhershë Mbrojtjeje (UMM) vjen 
nga Gjykata, ai duhet të ekzekutohet menjëherë nga Përmbarimi, që rezulton të mos ketë 
dosjet e veta për rastin dhe nuk vepron, nëse viktima e dhunës nuk shkon të regjistrohet 
vetë atje.

• Shumë raste dhune në zonat rurale, në NJA, nuk raportohen.

• Titullarët e institucioneve lokale shpesh nuk marrin pjesë në mbledhjet që zhvillon 
bashkia, për politikat e menaxhimit të rasteve të DHF&DHBGJ, mbledhje që kryesohen  
nga Kryetari i bashkisë, edhe pse sipas ligjit duhet të marrin pjesë. Në vend të tyre shkojnë 
punonjës të deleguar që nuk jane as kompetentë, as  të informuar për çështjet që do të 
diskutohen. 

• Ka raste që UM ose UMM  për viktimën plotësohet 2 herë, edhe nga koordinatorja 
në Bashki edhe nga policia, gjë që cënon efikasitetin në gjithë procesin e dhënies së 
mbështetjes për viktimën. 
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• Ka raste që gjykata apo prokuroria rrëzojnë UM  ose UMM të plotësuara në polici, pasi  
sipas tyre nuk ka prova që viktima  e  dhunës duhet  ta marrë atë. 

• Nuk mungojnë rastet kur UM&UMM nuk janë të merituara ( gënjehet për ushtrim dhune 
për të përfituar ndihmën financiare)

• Bashkitë kanë punonjës socialë por asnjë psikolog të  çertifikuar dhe  jurist.

• Shumë nga viktimat e dhunës nuk duan të punojne por preferojnë ndihmë ekonomike

PRAKTIKA POZITIVE PËR T’U  PROMOVUAR

Nga Monitorim i MR  rezulton që ashkia Korçë i kushton vëmendje të veçantë ҫështjeve sociale. 
MR, i ngritur në këtë Bashki në vitin 2011, funksionon me efikasitet. Bashkëpunimi ndër-
institucional është shumë i mirë, ka pjesëmarrje aktive në të gjitha takimet dhe rasteve të dhunës 
u shkohet deri në fund. Një herë në muaj bashkia zhvillon takime dhe koordinon me policinë 
përgjigjen institucionale për rastet e DHF.  Gjykata nxjerr UM brenda 24 orëve. Çdo zyrë pune 
referon rastet e  dhunes kur i konstaton. Korça ka një eksperiencë të mirë bashkëpunimi me 
psikologët në shkolla. Çdo rast  i ushtrimit të DHF & DHBGJ faktohet dhe argumentohet nga 
një psikolog klinik, pjesë e stafit të njësisë së mbrojtjes së fëmijëve. 

Bashkia e Korçës ka një qendër pritjeje ( 48 orë - 1 javë ) për raste emergjente dhe ka 11 
qendra ditore për kategori të ndryshme ( moshën e 3-të, fëmijë, fëmijë të abuzuar/post trauma 
dhe qendra multifunksionale ). Ajo mbulon shpenzimet operative të këtyre qendrave. Së shpejti 
Bashkia do të ngrejë edhe një qendër për personat vulnerabël dhe do ofrojë një sërë shërbimesh 
mbështetëse për to. MR në këtë bashki ka një bashkëpunim shumë të mirë me Qëndrën 
Kombëtare të Strehimit për rastet e dhunës, që ndodhet në Tiranë dhe dërgon për strehim në 
këtë qëndër raste dhune, që nuk ka mundësi t’i strehojë në qëndrat e veta. 
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MONITORIMI I PROÇEDURAVE PËR T‘IU ARDHUR NË NDIHMË  
VIKTIMAVE TË DHF

Viktima e dhunës në familje ose çdo person që konsiston një rast të ushtrimit të dhunës në 
familje, mund të drejtohet për ndihmë në:  

• Çdo strukturë vendore dhe autoritetet përgjegjëse shtetërore;
• Polici
• Prokurori
• Gjykatë
• Avokat
• OJF të specializuara përmbrojtjen e të drejtavetë gruas/të njeriut
• Koordinatori i dhunës në familje pranë njësisë së qeverisjes vendore
• Specialist i Njësisë për Mbrojtjen e Fëmijëve pranë bashkisë
• Psikologu i shkollës.

 
Rastet e dhunës zakonisht denoncohen së pari në polici ku edhe bëhet kërkesë padia, ( KP). Pasi 
punonjësi  i policisë merr në pyetje viktimën e dhunës policia lëshon  kërkesën për UM&UMM. 
Gjykata jep vendimin per të patur ose jo UM&UMM. Policia dhe koordinatori në Bashki 
bashkëpunojnë, shkëmbejnë informacionin dhe rakordojnë veprimet institucionale. Koordinatori 
në bashki plotëson „Formularin e mbrojtjes nga DHF”. Në vijim angazhohet shërbimi social 
brenda bashkisë dhe institucionet e tjera përkatëse të MR që ofrojnë shërbime mbështetëse 
për të cilat personi i dhunuar ka nevojë si psh: ndihma ekonomike, psikologjike, shëndetësore, 
strehimi, arsimi,etj. Procesi i mbështetjes zgjat 2-3 muaj ndërsa në raste të vështura / komplekse 
edhe një vit.
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KONKLUZIONE TË PËRGJITHSHME NGA MONITORIMI I MR

Monitorimi i parë i MR, me instrumentin novator POM u krye nga 15 Dhjetor 2017 - 15 Shkurt 
2018. Të dhënat e vjela prej tij u pasuruan edhe nga të dhënat prej takimeve / bisedave me 
përfaqësues të institucioneve lokale, gazetarët lokalë, aktivistë për të drejtat e njeriut, liderë të 
komuniteteve fetare etj,. Për lehtësi këto të dhëna janë paraqitur të ndara në dy kategori: I) Të 
dhëna që janë të përbashkëta për 3 bashkitë e targetuara. II) Të dhëna që janë të ndryshme  nga 
njëra bashki në tjetrën.

I . Të dhëna të përbashkëta në MR në 3 bashkitë

Të dhënat e vjela nga monitorimi me anë të POM tregojnë se në sejcilën bashki, gratë, viktima 
të dhunës ose çdo person ndaj të cilit / cilës ushtrohet dhunë mund të drejtohen për ndihmënë 
çdo strukturë vendore dhe autoritetet përgjegjëse shtetërore;8 Polici, Prokurori. Gjykatë, 
Avokat, OJF të specializuara për mbrojtjen e të drejtave të gruas/të njeriut, Koordinatorja për 
DHF pranë njësisë së qeverisjes vendore, Specialist i Njësisë për Mbrojtjen e Fëmijëve pranë 
bashkisë, Psikologu/ia e shkollës. 

Monitorimi tregoi se të ekipet në 3 bashkitë dhe NJA  mendojnë që  raportimi dhe trajtimi i 
rasteve të DHF është përmirëusar dhe kjo vihet re nga rritja e numrit të raportimeve por rritja 
e dhunës ndaj gruas mbetet shqetësuese. Policia mban rregullisht statistika dhe bashkëpunon 
me institucionet e tjera lokale të MR. Numri i denoncimeve mbahet vetëm në komisariatet 
përkatëse të policisë. Nuk bëhen krahasime të numrit të denoncimeve në polici me numrin e 
UM&UMM, të lëshuara nga gjykata pasi  jo domosdoshmërisht çdo denoncim finalizohet me 
UM.&UMM. Numri i kerkesë-padive (KP) rakordohet me numrin e UM&UMM. Të tre Bashkitë 
pohojnë se kjo procedurë  është e konsoliduar. KP në Komisariatet e Policisë dhe vendimet e 
8 të përcaktuara në pikën 2 të nenit 5 të ligjit nr.9669, datë 18.12.2006 “Për masa ndaj  dhunës në marrëdhëniet 
familjare”, të ndryshuar, që ushtrojnë veprimtarinë e tyre në territorin ku shtrin juridiksionin e saj bashkia
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Gjykatës për UM dërgohen rregullisht në  Bashki.  Gjykata lëshon UM&UMM pasi shqyrton KP, 
që i sjell  policia apo vetë gruaja / personi i dhunuar. Gjykata vendos pranimin e kerkesës nga 
Policia per lëshim UM & UMM, pushim të  gjykimit ose rrëzimin e KP. Gjykata, ka detyrim ligjor 
tia dërgojë rregullisht vendimet për UM&UMM Komisariatit të policisë, Prokurorisë, Zyrës së 
Përmbarimit dhe Zyrës së Shërbimeve Sociale në Bashki.

Jo të gjitha  institucionet e MR i kanë të qarta përgjegjësitë, kush bën ҫfarë psh cili institucion 
lëshon KP, UM apo jep një shërbim të caktuar etj. Në 48 orët pas marrjes së UM ekzekutohen 
vendimet që përcakton Gjykata.. UM i vjen për njohje dhe zbatim Komisariatit përkatës të 
Policisë, i cili merr masa për zbatim të pikave të UM që i përkasin policisë, njofton dhunuesin për 
UM e lëshuar, largon dhunuesin nga banesa ose viktimën e dhunës drejt familjes së origjines. 
Më tej bisedohet me strehëzat apo qendrat që ofrojnë shërbime akomodimi dhe ofrohen edhe 
shërbime të tjera emergjente si këshillime apo mjekime. Në shumë raste ndodh që gruaja me 
UM, lihet të qendrojë në të njëjtën banesë me burrin që e dhunon, në pamundësi për ta lëvizur. 
Raste të tilla ndiqen në bashkëpunim me bashkinë dhe policinë nëepërmjet vizitave në familje, 
ndërgjegjësimit të dhunuesit etj. Policia mban ne kontroll dhunuesin, merr takim me viktimën e 
dhunës në familje dhe i bëhet e ditur të denoncojë nëse ndjehet e kërcënuar dhe nëse shkelet 
ndonjë pikë e UM&UMM. Institucionet në të treja Bashkitë pohojnë se ka patur raste kur 
institucionet e MR kanë qenë të bindur për rastin e dhunës por gjykata e ka refuzuar lëshimin 
e UM për pamjaftueshmëri provash. Në të treja Bashkitë ka shkelje të UM&UMM.  Shpesh 
ndodh që viktimat kthehen tek dhunuesi, për shkak të  varësisë ekonomike prej tij. Pavarësisht 
spektrit të gjerë të shërbimeve të disponueshme, viktimat e dhunës në të tre Bashkitë preferojnë 
ndihmën financiare ( ekonomike), ushqime, strehë dhe punësim. Të treja Bashkitë nuk kanë në 
dispozicion juristë dhe psikologë të specializuar/ҫertifikuar për mbështetje psikologjike dhe 
juridike për viktimat.

Asnjë nga Bashkitë nuk ofron trajtim / këshillim / ndihmë të specializuar psikologjike për burra / 
djem dhunues dhe as linjë këshillimi falas 24 orë për rastet e DHF. Viktimave të DHF u ofrohet 
ndihmë ligjore pasi pajisen me UM&UMM si: përfaqësim në gjykatë, përpilim të KP, të kërkesës 
për divorc, kujdestari fëmijesh, ato futen menjehrë në skemën e ndihmës ekonomike dhe të 
strehimit. Ndihma ekonomike ndërpritet në raste kur personi punësohet. Viktimat e dhunës 
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orientohen në tregun e punës në rastet kur e kërkojnë vetë këtë shërbim dhe janë të gatshme 
për punë, ndjekin kurset profesionale dhe  programe  punësimi të bashkisë apo Zyrave Rajonale 
të Punësimit.  Atyre dhe fëmijëve të tyre u ofrohen shërbime arsimore / edukative si edhe 
paketa ushqimore, veshmbathje, përjashtim nga tarifa e kopshteve dhe çerdheve, libra dhe kite 
shkollore falas,  kampe verore, pjesëmarrje në qendra ditore etj.

Të treja bashkitë kanë një rrjet të gjerë partnerësh për ofrimin e një pakete sa më të plotë 
shërbimesh mbështetëse per viktimat e DHF dhe një fond të posaçëm që është rreth 5% e 
buxhetit të bashkisë mbi të cilin ka të drejta ekskluzive këshilli bashkiak por ky buxhet nuk është 
përdorur ndonjëherë për trajtimin e rasteve të dhunës. 

Të tre Bashkitë pohojnë se kanë njohuri për Konventën e Këshillit të Europës për Parandalimin 
dhe luftën kundër dhunës ndaj gruas dhe dhunës në familje, të njohur si Konventa e Stambollit, të 
ratifikuar nga Shqipëria, që hyri në fuqi në gusht 2014. Por kapacitetet njerëzore dhe financiare 
për ta zbatuar Konventën janë të limituara.

Paraqitje grafike për të dhënat e përbashëta në 3 bashkitë
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II . Dallimet midis bashkive

Situata e strehimit është e ndryshme nga njëra bashki në tjetrën. Bashkia Lushnjë ka vetem një 
qendër tranzitore, të hapur ne vitin 2017, me kushte shumë të mira. Bashkia Fier nuk ka strehëza 
/ shtëpi të sigurta dhe as qendra të përkohshme strehimi dhe mbrojtjeje për 48 orë. Bashkia 
Korҫë ka një strehëz emergjence me kushte optimale dhe gjithashtu qendra të përkohshme 
strehimi e mbrojtjeje për 48 ore, periudhë kohore kur gruaja nuk pranohet ne strehëz pasi  duhet 
më pare të ketë marrë UM & UMM nga Gjykata. Bashkia dhe policia në Bashkinë e Lushnjës nuk 
rakordojnë të dhënat mes tyre por policia mban statistika për rastet e KP  që lidhen me lëshimin 
e UM. Në Fier dhe Korcë Bashkitë rakordojnë statistikat çdo muaj me Drejtorinë e Policisë.
  
Në Lushnjë kapacitetet logjistike dhe njerëzore të MR kanë nevojë për plotësim/ përmirësim. 
Nuk ka fond të vecantë për rastet e dhunës dhe UM paguhen nga fondi i Ministrisë. Bashkia 
dhe Policia ne Korҫë pohojnë që ka shkelje të shumta të UM, 15 UM janë shkelur në vitin 2017. 
Bashkia Korçë ka vështirësi në gjetjen e partnerëve, nuk ka shumë OJF sidomos për shërbimet 
mbështetëse për fëmijët. Gjithashtu dhe Bashkia Lushnjë ka vështirësi në gjetjen e partnerëve 
në territorin e saj

Korçë Lushnjë Fier

• Ka shkelje te 
Urdherave te 
Mbrojtjes

• Vështirësi në gjetjen e 
partnerëve (OJF-ve)

• Kapacitetet logjistike dhe 
njerëzore të MR  kanë 
nevoje per plotesim/
përmiresim

• Bashkia nuk ka në 
dispozicion jurist dhe 
psikolog 

• Nuk ka strehëza.
• Gruaja lihet ne 

te njejten banese 
me dhunuesin 
dhe situata 
monitorohet nga 
policia dhe bashkia.

Të dhëna të detajuara nga monitorimi i MR në 3 Bashkitë e targetuara
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BASHKIA FIER

Numri i denoncimeve në polici nuk krahasohet me numrin e UM që ka lëshuar Gjykata pasi  jo 
çdo denoncim finalizohet me një UM.  Bashkia dhe Gjykata krahasojnë numrin e KP me numrin 
e UM.

Ka kontradiktë mes Bashkisë, Gjykatës, Zyrës së Avokatisë nga njëra anë dhe Policisë nga ana 
tjetër lidhur me plotësimin e KP. Sipas 3 institucioneve të lartëpërmendura të Drejtësisë, KP 
plotësohet vetëm një herë, kurse sipas Policisë, KP plotësohet sa herë që viktima e DHF është 
e kërcënuar, kur ai / ajo nuk ka një UM, kur UM përfundon dhe kushtet nuk kanë ndryshuar.

Në në të shumtën e rasteve gruaja me UM lihet të qëndrojë në të njëjtën banesë me burrin 
që e dhunon, në pamundësi për t‘ gjetur një strehe / banesë tjetër.  Në raste të tilla Bashkia 
monitoron nëpërmjet koordinatorit vendor ose inspektorit të policisë zonën ku banon viktima 
dhe  mban nën kontroll dhunuesin duke u takuar me të dhe me viktimen e DHF.

Bashkia dhe Gjykata pohojnë se ka patur raste kur është vërtetuar që UM nuk ka qenë  i vlefshëm 
dhe është rrëzuar nga Gjykata ose nuk është lëshuar për mungesë provash. 

Bashkia, Policia, Gjykata dhe Zyra e Avokatisë japin të dhëna se në shumë raste ka shkelje të 
UM. Sipas policisë një e katërta e UM shkelen. Arsyet kryesore janë: jetesa në një banesë me 
dhunuesin, ekonomia e dobët që ka familja, mungesa e shërbimeve për dhunuesit, dhunuesi nuk 
pranon ta zbatojë UM.

Bashkia dhe Përmbarimi pohojnë se UM ekzekutohet nga autoriteti përmbarues sipas ligjit në 
fuqi. Por Përmbarimi nuk mban një dosje të individit dhe individi duhet të registrohet vetë.

Bashkia Fier nuk ka strehëza /shtëpi të sigurta për viktimat e dhunës të cilëve gjykata u ka 
dhënë UM ose UMM. Bashkia nuk ka as qendra të përkohshme strehimi dhe mbrojtjeje për 48 
orë. Ajo bashkëpunon me strehëzat në nivel kombëtar dhe rajonal. Institucione të tjera partnere 
me të cilat Bashkia bashkëpunon për strehimin e rasteve të DHF  janë Policia dhe OJF. 
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Nuk ka një kohë mesatare qëndrimi për rastet e DHF  në këto strehëza. Varet nga rasti dhe 
afati që ofrojne strehëzat. Në 48 orët e para që gruaja nuk është e strehuar, ajo akomodohet 
tek ndonjë i afërm, ose kthehet në banesë por monitorohet gjate gjithë kohës nga inspektori i 
zonës i policisë. MR dhe Bashkia i ofrojnë asaj ndihmë ligjore, psikologjike, paketa emergjence 
dhe ndihmë ekonomike.

Bashkia dhe institucionet lokale të MR pohojnë që viktimavet ë dhunës u ofrohet ndihmë ligjore 
si  përfaqësim në gjykatë, njohja me ligjin “Për masa kundër dhunës në marrdhëniet familiar”, në  
rastet e divorceve etj

Personat e dhunuar orientohen në tregun e punës dhe regjistrohen në Zyrat e Punës. Që i 
informon për profesionet dhe bizneset që ofrojnë punë dhe  ndiqen në tregun e punës deri sa 
punësohen. U ofrojnë ndihmë ekonomike kur marrin UM/UMM. Ndihma ndërpritet në raste 
transferimi në një qytet tjetër ose kur përfundon afati i UM. Personave të dhunuar u ofrohen 
kurse profesionale dhe u jepet prioritet në zyrën e punës për një punësim sa më të shpejtë. 
Ndihma e preferuar nga personat e dhunuar është ndihma financiare dhe ajo ushqimore.

Bashkia, Gjykata dhe Shërbimi Social pohojnë që pasi marret UM rekomandohet trajtim 
mjekësor për viktimat e dhunës. Por konstatohet mungesë dëshire nga ana e viktimave për të 
marrë shërbime mjekësore. Gjykata i rekomandon Bashkisë trajtim psikologjik për viktimat e 
dhunës, pasi ato pajisen me UM. Institucionet partnere me të cilat bashkëpunon Bashkia për 
shërbimet e mbështetjes psikologjike janë; Drejtoria Rajonale e Shëndetësisë, (DRSH), Drejtoria 
Arsimore, (DAR)  OJF, Shëndetsia, Shërbimi Social Shtetëror (SHSSH).  Bashkia nuk ka dijeni sa 
detyrues është ligji që rekomandimi i Gjykatës të zbatohet. Ka neglizhencë për këtë lloj shërbimi 
me kur ai ofrohet numri i seancave është i   pamjaftueshëm. Ka raste kur Gjykata i rekomandon 
Bashkisë trajtim psikologjik edhe për dhunuesit pasi jep UM për viktimën e DHF, por, jo të 
gjithë gjykatësit e bëjnë këtë gjë. Bashkia apo Gjykata nuk janë në dijeni sa detyrues është 
ligji që rekomandimi i gjykatës të zbatohet. Bashkia e Fierit nuk ofron trajtim/këshillim/ndihmë 
të specializuar psikologjike për burra / djem dhunues por i orienton dhunuesit në Tiranë dhe 
Shkodër pranë Linjës së këshillimit përBurra dhe Djem, shërbim të cilin zakonisht ata nuk e 
marrin në konsideratë.
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Bashkia nuk ofron linjë këshillimi falas 24 orë për rastet e dhunës.

Personave të dhunuar dhe fëmijeve të tyre u ofrohen shërbime arsimore dhe edukative. Njoftohen 
psikologët dhe punonjësit sociale të shkollave ku studiojnë fëmijet e viktimave të dhunes në 
familje për t‘i patur ata nën vëzhgim dhe bërë këshillime. Në bashkëpunim me bashkinë dhe OJF, 
fëmijet e viktimave ndihmohen me paketa dhe artikuj shkollorë si edhe Bashkia i mbështet me 
pagesen  e çerdhes / kopshtit.

Gjurmimi i personit të dhunuar pas trajtimit të rastit

Personi i dhunuar ndiqet dhe monitorohet nga koordinatori vendor, administratori social dhe 
inspektori i policisë zakonisht deri 6 muaj pas mbylljes së çështjes. Kur viktima e dhunës kthehet 
tek dhunuesi,  pas marrjes së mbështetjes, monitorimi vazhdon nëpërmjet vizitave në familje 
dhe telefonatave të shpeshta si edhe ofrimit të shërbimeve mbështetëse. Institucionet kryesore 
që e ndjekin personin e dhunuar pasi kthehet tek dhunuesi janë Bashkia dhe Policia.

Kapacitetet logjistike dhe njerëzore të MR

Nga monitorimi rezulton se të gjitha institucionet e MR-se në Bashkinë Fier mendojnë se 
logjistika dhe kushtet e punës, zyra dhe pajisjet, kompjutera, interneti janë të mira ose shumë 
të mira. Koordinatori në Bashki trajnohet 1 herë në tre muaj nga OJF ose Ministria e Linjës. 
Nuk ka lëvizje apo largim nga detyra të koordinatorit të dhunës, që është treinuar. Ka largime 
të anëtarëve të grupit teknik ose largim titullaresh në rast rotacionesh politike. Të riardhurit / 
zëvendësuesit trejnohen nga OJF ose bashkia. Bashkia nuk ka në dispozicion jurist dhe psikolog 
të specializuar me kohë të plotë për të ndjekur rastet e dhunës. Sipas rëndësise së rastit, vihen 
në dispozicion juristë nga Bashkia dhe nga shoqatat të tjera që bashkëpunojnë me kordinatorin 
vendor.
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Funksionimi i MR pas hyrjes në fuqi të RAT

Bashkia pohon se është përmirësuar raportimi dhe trajtimi i rasteve pas hyrjes në fuqi të RAT dhe 
kjo vihet re nga rritja e numrit të raportimeve nga muaji në muaj.. Por ajo planifikon përforcimin 
e MR, rritjen e bashkëpunimit midis institucioneve të MR-së dhe OJF-ve kombëtare dhe 
ndërkombetare që ofrojnë shërbime për keto persona dhe sigurimi i buxheteve afatgjata. Në NJA 
rastet e dhunës identifikohen në nivel NJA ose nëpërmjet vetëdeklarimit nga personat e dhunuar 
ose nga  vizitat ne familje që bën punonjësi përkatës në NJA. Në rastin kur personi  paraqitet 
vetë në zyrat e NJA dhe vleresohet si viktimë e DHF rasti referohet nga NJA tek koordinatori 
vendor në bashki. Raportimi i rasteve të dhunës nga NJA bëhet nëpërmjet telefonatave me 
koordinatorët e dhunës në Bashki si edhe me adresimin direkt të vetë qytetareve në Bashki.

Buxhetimi për menaxhimin e rasteve të dhunës

Burimet e financimit të bashkisë për shërbime ndaj viktimave të dhunës, gjenerohen nga vjelja e 
taksave dhe donacionet. 2%- 3% e buxhetit të Bashkisë shkon për shërbimet sociale, përfshirë 
këtu edhe shërbimet ndaj viktimave të dhunës. Bashkia ka një fond të posaçëm, për rastet e 
emergjencave civile mbi të cilin ka të drejta ekskluzive këshilli bashkiak. Ky buxhet nuk është 
përdorur ndonjëherë për trajtimin e rasteve të DHF&DHBGJ.

BASHKIA LUSHNJË

Bashkia nuk dërgon letër lajmërimi institucioneve përkatëse të MR nëse nuk kanë raportuar 
asnjë rast dhune pas një kohe të caktuar.. Numri i denoncimeve mbahet vetëm nga komisariatet 
përkatëse dhe nuk bëhen krahasime. Gjykata nuk di numrin e rasteve që paraqiten në polici, 
pasi ajo shqyrton KP e ardhura nga policia apo nga  vetë  personi i dhunuar. Në përgjithësi 
policia mban vetëm statistika për rastet e KP të referuara për lëshimin e UM por nuk rakordon 
të dhënat me Bashkinë Procedura e lëshimit të UM&UMM nga Gjykata dhe kopetencat e saj 
janëe standarte si në bashkinë e Fierit, të paraqitur më lart.  
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Në Bashkinë e Lushnjës në përgjithësi ndodh që viktimat e dhunës qëndrojnë në një banesë 
me dhunuesin. Raste të tilla ndiqen në bashkepunim me policine nepermjet vizitave në familje, 
ndërgjegjësimit të dhunuesit etj. Policia mban ne kontroll dhunuesin, merr takim me viktimën 
e dhunës në familje dhe i behet e ditur që nëse ndjehet e kërcënuar dhe shkelet ndonjë pikë e 
UM, të denoncojë në polici. 

Policia dhe gjykata pohojnë se ka patur raste kur institucionet e MR kanë qenë të bindur për 
rastin e dhunës por gjykata e ka refuzuar lëshimin e UM. Kjo ka ndodhur në rastet kur Gjykata 
nuk ka krijuar bindjen që rasti ka qenë për UM duke i konsideruar provat të pamjaftueshme. 

Institucionet pohojnë se ka shkelje të UM. Bashkia thotë se shkelen mesatarisht 3 UM në 6 
muaj. Policia thotë se shkelen 25 % e UM shkelen ngaqë viktimat e DHF nuk  gjen mbeshtetje 
tek familjarët dhe janë të varura ekonomikisht nga bashkëshorti dhunues. Kur shkelen UM 
behet kallzim penal ne Prokurori. Nuk ka asnjë informacion në lidhje me ekzekutimin e UM nga 
Përmbarimi

Bashkia Lushnjë ka vetem një qendër emergjence të hapur ne vitin 2017 dhe kushtet janë shumë 
të mira. Për strehimin bashkepunohet me Shërbimin Social Shtetëror Rajonal. Mesatarisht 
personat e dhunuar qendrojne 7 ditë në këto streheza. Gjatë 48 orëve që gruaja nuk është e 
strehuar asaj i ofrohet mbështetje psikologjike,nga psikologë të punësuar pranë Bashkisë.

Bashkia nuk ka linjë këshillimi 24 orë. 

Shërbime mbështetëse Ligjore, Ekonomike, Mjekësore dhe Psikologjike në Bashkinëe Lushnjës, 
ndjekja e rastit pas shërbimeve të marra nga MR,  trajtimit të viktimave të DHF janë standarte 
dhe njëlloj si ato të paraqitura më lart për Bashkinë e Fierit ( fq 16-17).
 

Kapacitetet  logjistike dhe njerëzore të MR. 

Bashkia e Lushnjës jep të dhënën se ka vetem një muaj që është vendosur një kompjuter per 
kordinatorin e dhunës dhe internet nuk ka. DSHP gjithashtu raporton kushte jo të mira logjistike. 
Koordinatorja në bashki, përvec ndjekjes së rasteve të dhunës nuk ka detyra të tjera por ajo nuk 
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është trajnuar. Në përgjithësi titullarët nuk paraqiten në mbledhjen e Komitetit Drejtues por 
delegojnë punonjës të tjerë. Bashkia nuk ka kapacitete dhe struktura për t’iu përgjigjur rasteve 
emergjente. Ka një qendër e cila është hapur në vitin 2017 dhe struktura përgjegjëse është 
drejtoria e shërbimit social pranë bashkisë.

Situata e adresimit të rasteve të DHF pas RAT

Bashkia nuk ka vënë re as përmirësime, as  përkeqësime në raportimin e rasteve pas hyrjes 
në fuqi të RAT. NJA raportojnë përmirësim në identifikimin dhe trajtimin e rasteve si masa të 
menjëhershme për të marrë në mbrojtje viktimat e DHF. Rol pozitiv ka luajtur edhe qendra e 
ngritur vitin e kaluar që ka kushte shume të mira, përfshirë dhe shëbimin shëndetësor.

Buxhetimi për menaxhimin e rasteve të dhunës

Bashkia nuk ka fond te vecante për rastet e dhunës dhe UM paguhen nga fondi i ministrise së 
linjës.

BASHKIA KORÇË

Numri i denoncimeve në polici nuk krahasohet me numrin e UM që ka lëshuar gjykata.
Numri i KP rakordohet me numrin e UM. Procedurat për marrjen e UM, procedurat e ndjekura 
gjatë 48 orëve pasmarrjes së UM janë standarte, të përshkruara më lart, për Bashkinë e Fierit.

Bashkia e Korҫës rezulton me numrin më të madh të shkeljes së UM. Në vitin 2017 janë shkelur 
15 UM. Policia raporton 13 raste të shkeljes së UM, për të cilat është proceduar në bazë të 
nenit 321 të Kodit.Penal. UM shpesh shkelen se të konfliktuarit jetojnë në të njëjtën banesë, 
kanë kushte të vështira ekonomike dhe varësi ekonomike nga njëri-tjetri, papunësi, përdorim të 
pijeve aloolike etj. Shumë dhunues janë ndjekur penalisht me masë sigurie në burg ose janë në 
ndjekje të lirë me detyrim paraqitje.

Bashkia pohon se përmbarimi mban një dosje të viktimës pa patur nevojë që ajo të regjistrohet. 
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Zyra e Përmbarimit protokollont UM, që asaj ia dërgon Gjykata. Më tej nevojitet patjetër kërkesa 
e paditesit për ta ekzekutuar Kur paditësja nuk paraqitet, Përmbarimi dërgon një ftesë për t’u 
paraqitur.

Shërbimet mbështetëse ligjore, ekonomike, shëndetësore, strehimi, Arsimore, Psikologjike janë 
standarte , të përshkruara më lart në rastin e Bashkisë së Fierit ( fq 16-17)

Në Bashkinë e Korcës është vjelë e dhëna lidhur me rastet kur mjeku i familjes, nuk raporton 
ushtrimin e dhunës ngaqë nuk ka status mbrojtës.  MR në këtë bashki ka sfidë shërbimet e 
mbështetjes psikologjike pasi viktimave të dhunës u ofrohet ndihmë e specializuar psikologjike 
por jo rehabilitim i mirëfilltë afatgjatë rast pas rasti për shkak të mungesës së fondeve, largimit 
të viktimave të dhunës në një vend më të sigurtë, numrit të pakët të psikologëve që ofrojnë 
shërbime, mungesës së psikologëve dhe punonjësve sociale në strukturat e policisë, mungesës 
së shërbimit psikologjik falas për  viktimavt e DHF. 

Bashkia nuk ofron trajtim/këshillim/ndihmë të specializuar psikologjike për burra/djem dhunues 
dhe as linjë këshillimi falas 24 orë për rastet e dhunës. Linja është vetëm 8 orë.

Viktimave të dhunës dhe fëmijëve të tyre u ofrohen shërbime arsimore/edukative, Por ka 
vështiresi në gjetjen e partnerëve, (në Korçë nuk ka shumë organizata). Vetë pushteti vendor 
nuk arrin të plotësojë shërbimet e nevojshme.

Ndjekja e rastit te viktimës së dhunës pas trajtimit multi-disiplinor. 

Viktima e dhunës ndiqet edhe pas mbylljes së çështjes nga Policia për 6 muaj. Në shumicën e 
rasteve pas marrjes së mbështetjes ajo kthehet përseri tek dhunuesi. Nëse konstatohet përsëri 
dhunë veprohet përsëri sipas ligjit. Pasi kthimit në familje ajo nuk ndiqet më. Kur personi i 
dhunuar kthehet kjo përbën shkelje të UM nga vetë viktima dhe duhet ndjekur penalisht mgjth 
nuk është bërë deri më sot. Viktima sqarohet mbi pasojat dhe vendos vetë per jeten e saj. Nese 
ka probleme i rekomandohet të denoncojë sërish. Ka patur një rast ai kur ai është shpallur rast 
dhune për të përfituar statusin azilit ekonomik. Por është  penalizuar me mosdhënien e ndihmës.
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Kapacitetet  logjistike  dhe njerëzore të MR

Sa i takon logjistikës dhe kushteve të punës (zyra dhe pajisje, kompjutera, internet) vlerësohen 
përgjithësisht të mira. Megjithatë disa nga institucionet raportojnë probleme si psh; NJA 
Vithkuq, NJA Mollaj ku ka nevojë për përmirësim. Në NJA Lekas nuk ka internet dhe Zyrat 
e Punës gjithashtu kanë shpesh probleme ndërprerje gjë që krijon pengesa në përdorimin e 
sistemit elektronik të instaluar në zyra. DSHP raporton se ka nevojë për ambjente specifike për 
trajtimet psikologjike dhe mjedise ku  mund të strehohen dhe persona me probleme te shëndetit 
mendor që janë viktima të dhunës. Koordinimi / bashkëpunimi mes anëtarëve të MR është 
shumë i mirë. Në mbledhjen e Komitetit Drejtues vijnë personat relevantë që jane kompetentë 
dhe të informuar. Ka largime të anëtarëve të grupit teknik dhe të riardhurit/zëvendësuesit në 
MR trajnohen përsëri. Bashkia nuk ka në dispozicion jurist dhe psikolog për të ndjekur rastet e 
dhunës

Situata e monitorimit pas RAT

Bashkia pohon se është përmirësuar identifikimi dhe raportimi i rasteve të dhunës pas RAT.  
Pesë NJA raportojnë  përmirësim në trajtimin e rasteve pas hyrjes në fuqi të RAT. Identifikimi 
i rasteve të dhunës bëhet nga aktore të ndryshëm te MR:  Në nivel NJA merret informacion 
nga shkollat, kryetarët e fshatrave, policia, shëndetësia si edhe nga personat drejtperdrejt 
të përfshirë. Rastet e dhunës nga burimet e mësiperme referohen tek kordinatorja vendore 
kundër dhunës në bashki. Ka raste kur viktimat shkojnë direkt në polici dhe NJA njoftohet nga 
përfaqësuesja e Bashkisë dhe nga kordinatorja vendore.  Disa NJA pohojnë se identifikohen 
rastet dhe bisedohen problemet së pari me kordinatoren vendore. Më tej rasti trajtohet në 
mbledhje bashkarisht me institucionet e tjera  Ka viktima në zonat rurale që nuk e denoncojnë 
dhunën ose e denoncojnë dhe tërhiqen. Qendrat shëndetësore jane të rezervuara në dhënien 
e informacionit 

Buxheti për menaxhimin e rasteve të dhunës

Edhe Bashkia e Korcës nuk ka përdorur asnjëherë për trajtimin e rasteve  të dhunës  fondin e 
prej 5% të  buxhetit mbi të cilin ka të drejta ekskluzive këshilli bashkiak.
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Gjatë periudhës 1 Mars - 1 Prill 2018 u realizua monitorimi i dytë i MR
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GJETJE DHE KONKLUZIONE NGA MONITORIMI I DYTË

Gjatë periudhës 1 Mars - 1 Prill 2018 u realizua monitorimi i dytë i MR. 

Pyetësori për këtë monitorim kishte si qëllim të merrte të dhëna më të detajuara për adresimin 
nga MR në 3 bashkitë e rasteve të DHF në zonat rurale, për të monitoruar, për herë të pare, 
funksionimin e MR në këto zona, pas hyrjes në fuqi të RAT.
 
RAT rivlerësoi ndarjen e DHF ne “Rurale” kundrejt “Urbane” dhe qartësoi se DHF në Shqipëri 
nuk mund të konsiderohet më vetëm si një fenomen rural, për shkak të migrimit të brendshëm 
të popullsisë, dhe njëherazi nuk është absolutisht një dukuri vetëm urbane. Në sajë të kësaj 
reforme të gjitha shërbimet që jepen nga MR në nivel lokal për DHF tani mbulojnë edhe rastet 
e DHF në  komunitetet që jetojnë në zonat rurale.

Veprimtaria e institucioneve lokale, që varen nga qeveria qendrore, shtrihet më mirë në 
zonat rurale në kuadër të RAT që ndikon në mënyrë të konsiderueshme në decentralizimin e 
përgjegjësive. Që nga hyrja në fuqi e RAT, MR në 3 bashkitë e targetuara po synon që  shërbimet 
dhe mbështetja e viktimave të DHF përmes MR të mbulojnë dhe popullatën rurale.

Specialistët për DHF&DHBGJ, që pas hyrjes në fuqi të RAT japin të dhëna edhe për zonat rurale. 
Ndodh që ka vonesa në përditësimin e tyre për shkak të ngarkesës së punës në terren si dhe 
nivelit jo të kënaqshëm të ndërgjegjësimit për detyrimin e tyre institucional për të ofruar raporte 
dyjavore tek specialistët për DHF&DHBGJ në Bashki. Mungojnë të dhëna të konsoliduara dhe 
ka mospërputhje të dhënash të raportuara midis institucionesh të MR-së dhe zonave urbane 
kundrejt atyre rurale. 

Bashkia dhe Policia, në sejcilën Bashki, janë dy institucionet kyçe të referimit dhe trajtimit të 
rasteve të dhunës edhe për zonat rurale. Për këtë arsye monitorimi i dytë u përqëndrua më në 
thellësi të procesit në nivel institucional tek Bashkia dhe Policia, në marrëdhënien e tyre me NJA 
për  referimin dhe trajtimin e rasteve të DHF.  Së fundmi një pjesë e pyetësorit u përqëndrua 
edhe në ndryshimet e ndodhura pas RAT. 
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MR për adresimin e DHF në zonat rurale- Bashkia Fier, Lushnjë, Korҫë

Viktimat  e DHF në zonat rurale në 3 Bashkitë e targetuara nga projekti raportohen tek  Bashkia 
dhe Policia. Raportimet në zonat rurale bëhen zakonisht me telefon nga punonjësit socialë të 
NJA-së që paraqiten fizikisht tek koordinatoret e dhunës ose në zyrën e shërbimit social të 
Bashkive shpesh bashkë me viktimën e DHF. Bashkitë mbledhin statistika të thjeshta për rastet 
me UM që janë në skemën e ndihmës ekonomike, hedhin dhe ruajnë të dhënat online kurse 
institucionet e tjera, policia dhe NJA-të i ruajnë sipas formateve të përcaktuara. 
Nuk ka diferenca të mëdha midis dhunuesve në zonat rurale dhe urbane. Mentaliteti patriarkal 
shfaqet i njëjtë. Në shkollat e zonave rurale  organizohen fushata ndërgjegjësimi për DHF dhe 
DHBGJ ( më shumë nga 25 nëntori – 10 dhjetor,  në ditët e aktivizimit kundër dhunës).  Fushatat 
edhe pse janë pozitive, nuk janë të mjaftueshme për të luftuar fenomenin. NJA nuk kanë fare 
buxhet dhe burime  për të adresuar rastet e DHF&DHBGJ. Ka vetëm një administrator social 
që mbledh  dhe  raporton  rastet. Ato nuk disponojne burime njerëzore, financiare, shërbim 
transporti apo shërbim 24 orë në qendrat shëndetësore. Nuk ka as OJF të specializuara për  këtë 
fenomen. Mungojnë paketat e shërbimeve të integruara e gjithë-përfshirëse për këtë grup. Por 
është përmirësuar aksesi dhe cilësia e shërbimeve për rastet e dhunës dhe ndjekjen e tyre nga 
bashkia. Nuk është shkurtuar koha e ofrimit të shërbimeve mqs në zonat rurale infrastruktura 
nuk është e mjaftueshme (distanca të mëdha me qendrën)

Në zonat rurale policia është mjaft e angazhuar nëpërmjet inspektorëve për rastet e  DHF. 
Rastet e dhunës janë shtuar në vitet pas RAT si pasojë e rritjes së raportimit. Policia pohon se 
rastet e dhunës në familje raportohen tek policia nga vetë viktimat ose nga komuniteti. Nuk ka 
raportime të dhënash nga NJA dhe as  informacion për mënyrën sesi  i mbajnë NJA të dhënat.

Policia mban statistika periodike (1,3,6,9,12 mujore) për të gjitha rastet e referuara. Për viktimat 
e DHF nxjerrim të dhëna për gjininë, moshën, statusin civil, lidhjen familjare me dhunuesin, 
arsimin, vendbanimin (qytet/zone rurale), me/pa fëmije, dhe statusin e punesimit (i punësuar/i 
pa punësuar). Për dhunuesin/autorin nxjerrim llojin e masës se si procedohet (arrestuar, ndaluar, 
i shpallur në kërkim, apo në gjendje të lirë) . Analiza të statistikave bëhen brenda Policisë dhe 
në takimet multidisiplinare që mbahen nga bashkitë. Dokumentimi i profilit shërbven për 
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studime mbi fenomenin dhe për të identifikuar zonat problematike, grupmoshat, gjininë etj, 
për marrjen e masave paraprake, për të mundësuar parandalimin e DHF. Policia ka edhe profile 
për dhunuesin (të dhënat e tij personale, lidhjen me viktimën, masën e aplikuar ndaj tij për 
shkeljen/veprën penale të kryer). Policia organizon fushata ndërgjegjsimi (3 deri në 5 në vit), 
si psh takime në shkolla, bashkëbisedime, shpërndarje fletëpalosje te ndryshme informative, 
pjesmarrje e mediave lokale. Institucionet partnere në këto fushata janë ; Bashkia, qarku, OJF te 
ndryshme, Drejtoritë Arsimore.

NJA kanë burime të kufizuara ose të munguara për  adresimin e rasteve të dhunës. Ato nuk kanë 
buxhet, kanë kapacitete  njerëzore minimale (një specialist ëe bën shume funksione).  Gjithashtu 
atyre u mungojnë kapacitetet logjistike për t’iu shërbyer viktimave të dhunës.. Qëndrat 
Shëndetësore  nuk janë 24 orë të hapura. Prej disa vitesh janë ngritur mini-ekipe teknike në nivel 
lokal, qe përbëhen nga një punonjës i policisë, një punonjës shëndetësie, kryeplaku i fshatit, 
adminstratori  i NJA dhe administratori shoqëror ( në rolin e koordinatorit për zonën). Aksesi 
në shërbime mendohet se është përmirësuar sidomos krahasuar me vite më parë kur ekipet 
teknike nuk ekzistonin dhe shumë raste mbeteshin pa u adresuar. Koha e ofrimit të shërbimeve 
ka akoma vend për përmirësim.  Distanca e NJA nga bashkitë është e madhe dhe jo cdo fshat ka 
infrastrukture të mirë, dy elementë që ndikojne drejtpërdrejt në kohën e marrjes së shërbimeve. 
Zakonisht punonjësit e NJA komunikojnë me punonjësin e Policisë së zonës drejtpërsëdrejti  
ose nëpërmjet Bashkisë. Trajtimi i çdo rasti dhune ka  procedura standarte dhe punonjësit e 
policisë  janë përgjegjës për trajtimin e rastit, pavarësisht nga është marrë informacioni për 
rast dhune . Policia nuk mbledh statistika nga NJA dhe rakordon cdo rast me Bashkinë. Profili 
i të dhunuarave hartohet sipas sipas formulareve standard dhe shërben për dokumentimin 
e rastit dhe përcjelljen në institucionet përkatëse (prokurori apo gjykatë). Bëhen analiza për 
domethënien e numrit të denoncimeve për DHF në Bashki, Policia dhe nga NJA.
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NJA Bashkia Policia

• ka mungesa 
ne burime per 
adresimin e dhunes 
dhe mungojne oJF 
partnere

• organizon fushata 
ndergegjësimi

• raportohet me 
telefon soe ne 
Bashki

• koha e sherbimit 
eshtë e gjate 
(distanca)

• Mungojnë paketat e 
shërbimeve të integruara 
e gjithë-përfshirëse për 
këtë grup

• mban statistika sasiore 
dhe cilesore dhe 
rakordon me policine

• mban profile te rasteve 
te dhunuara sipas 
formateve standart

• veshtiresi ne gjetjen e  
vendeve te punës dhe  
banesave me qera

• inspektoret e policise 
gjithmone te angazhuar 
ne terren

• organizon fushata 
ndergjegjesimi

• mban statistika sasiore 
dhe cilesore dhe 
rakordon me bashkine

• dokumenton profile e te 
dhunuarave

• analizon, interpreton 
dhe diskuton të dhënat 
me institucionet 
partnere

Mekanizimi i Referrimit nga këndvështrimi i viktimave të dhunës në 3 bashkitë

Krahas monitorimit të dytë në zonat rurale projekti vlerësoi me më interes intervistimin face to 
face të viktimave të dhunës për të vjelë opinionin dhe përvojat e tyre në ofrimin e shërbimeve 
dhe mbështetjes nga MR. Për këtë qëllim u hartua një pyetësor standart për të 3 bashkitë me 
pyetje të detajuara për reagimin institucional multi -.disiplinor të MR në adresimin e rasteve të 
tyre. Aspektet më thelbësore nga  intervistimi i tyre janë si vijon:
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Profili i viktimave të dhunës

Vetëm njëra prej tyre është në marrëdhënie pune por jo të rregullt. Viktimat e intervistuara 
kanë 10-20 vjet martesë dhe të gjitha raportojnë episode dhune që  në vitet e para të martesës. 
Disa nga viktimat raportojnë dhunë të bashkëshortit dhe ndaj fëmijëve ose dhunë të prindërve 
të bashkëshortit ndaj tyre.. Dhuna e ushtruar, shpesh nën efektin e alkoolit raportohet se 
përsëritet herë pas here edhe  pse denoncohet.  Viktimat janë në rrezik  në cdo rast edhe kur 
ato vazhodojnë të jetojnë me dhunuesin ose kur ai pret të lirohet nga dënimi me burg. Në rastin 
e fundit viktimat shpesh  kërcënohen  me jetë. Nga viktimat e pyetura, dy prej tyre i kanë ish 
bashkshortët në burg. Ato pohojnë se kanë raportuar për herë të parë ose direkt në polici ose 
në Bashki tek njësia për barazi gjinore dhe kundër DHF në bashki. Viktimat që kanë shkuar 
për herët të parë në  polici janë referuar më tej në bashki dhe anasjelltas. Me përjashtim të një 
rasti viktimat kanë bërë padi dhe kanë  kërkuar UMM dhe disa prej tyre kanë nisur procedurat 
për divorc. Vetëm një rast raporton se nuk ka paditur por ka kërkuar divorc. Të gjitha viktimat 
raportojnë se kanë marrë ndihmë gjatë hartimit të KP nga policia ose nga zyra përkatëse në bashki.

30-50 vjec

Të divorcuara ose në proces zgjidhjeje martesore

Kanë deri në tre fëmijë

Me shkollim bazë dhe të pa punësuara

Dhuna e ushtruar është e fizike,
emocionale, psikologjike dhe seksuale
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Viktimat referojnë se kanë aplikuar për UM/UMM dhe se nuk kanë hasur vështirësi në marrjen 
e tij, me përjashtim të një rasti për arsye konflikti.  Një ngatë intervistuarat , në Fier përmend 
që nuk ka patur nevojë për UM/UMM sepse dhunuesi është arrestuar direkt dhe dënuar me dy 
vjet burgim. Gjithsesi në rastin e fundit viktima ka raportuar dhunë dhe nga vjehërri por në këtë 
rast ajo ka ikur nga shtëpia për të familja e saj e origjinës. Viktimat thonë se UMM lëshohet për 
24 orë kurse UM për dy javë (15 ditë). Raportohet një sjellje shumë mbështetëse dhe orientuese 
sidomos nga institucionet e para të referrimit si Bashkia dhe Policia por edhe nga institucione 
te tjera si zyrat / OJF fetare etj. Edhe institucionet e tjera të MR vlerësohen përgjithësisht 
ndihmuese  nga viktimat.

Ndër sfidat më të mëdha të përmendura nga viktimat pas denoncimit janë;

Presioni dhe ndikimi i vazhduar 
i dhunuesit/ish bashkëshortit 
tek fëmijët; dhuna e ushtruar 
dhe nga prindërit e dhunuesit 
mbi viktimën dhe fëmijët; 

Frika dhe presioni 
cfarë do ndodhë me 
to pasi bashkëshortët 
të dalin nga burgu

Mbijetesa, probleme ekonomike, 
punësimi dhe strehimi

Rasti i A.B. dhunuar 
sistematikisht nga ish-
bashkëshorti në sy të fëmijëve. 
Kur burri u burgos ajo jetoi 
me vjehrrën. Kjo e fundit dhe 
njerëzit e burrit dëshmuan 
kundër të dhunuarës madje e 
akuzuan se ajo kishte ngritur 
dorë mbi vjehrrën. Gjykata për 
mungesë provash nuk lëshoi 
UM.

Rastet A.B., A.V, V.G 
i kanë bashkëshortët 
në burg por ato 
shprehën shumë të 
shqetësuara se cfarë 
do të ndodhë me to 
pas lirimit të tyre. 
Ato shpesh marrin 
kërcënime edhe nga 
burgu. Ndihen në 
rrezik

Rasti A.V referon padrejtësi 
në sistemin e ndihmës 
ekomomike. Sipas reformës së 
re ajo është e përjashtuar. A.V 
gjithashtu referon se nuk është 
prioritarizuar nga Zyra e Punës. 
Dikush tjetër në kushte shumë 
më të mira se ajo ka marrë një 
vend pune për të cilën ajo kishte 
më shumë nevojë. Nuk arrin të 
mbulojë dot as qeranë e shtëpisë.
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Dy viktimat në Korcë raportojnë se policia nuk gjykon mjaftueshëm fakte dhe në një rast të 
dytë ka refuzuar të leshojë UM. Në 48 orët pas marrjes së UM/UMM viktimat raportojnë masat 
e mëposhtëme: Policia largon dhunuesin 100 m larg shtëpisë ku jetonin bashkë cifti. Pastaj 
merret  e dhunuara nga policia dhe i kërkohet  të raportoje dhunën. Dhunuesi është burgosur, 
viktima është kthyer në banesë me fëmijët dhe ka kërkuar mbështetje të vazhdueshme nga 
MR, komunikim të rregullt me telefon ose vizita në zyrën e Bashkisë. Ajo ka kërkuar strehim në 
strehëza kur ka qenë e nevojshme dhe ka nisur procedurat për divorc. Viktima ka aplikuar për 
ndihmë ekonomike. Sa i përket llojit të shërbimeve mbështetëse që viktimat kanë marrë  më 
kryesoret janë:  Ndihmë ligjore sidomos në momentet e para të padisë dhe më pas për divorc; 
Mbështetje për strehim (pagesë qeraje) nga Bashkia dhe OJF; Mbështetje psikologjike nga OJF; 
Mbështetje për fëmijët nga OJF të zonës (terapi, shkollim materiale shkolle, ndihma ushqimore 
etj:; Ndihmë ekonomike mgjth me reformimin e skemës një viktimë raporton se tashmë është 
jashtë saj ndërsa një viktimë tjeter se ka marrë ndihmën akoma. Ndër shërbimet më të kërkuara, 
viktimat përmendin; ndihmën ligjore për divorc, strehimin, ndihmën ekonomike, punësim dhe 
mbështetje për fëmijët (terapi, edukim ndihma të tjera). Viktimat referojnë vështirësi në marrjen 
e ndihmës ekonomike pas ndryshimeve të fundit ligjore, në përballimin e qerasë për strehimin 
(ndihma më e vogël se qeraja aktuale), prioritarizmit në punësim ose informacion për punë nga 
Zyrat e Punës dhe mbështetje të specializuar dhe të vazhduar psikologjike. Zakonish koha e 
nevojshme  për zgjidhjen e cështjes nga momenti i denoncimit është 3 muaj. Gjithsesi kjo varet 
dhe nga kompleksiteti  rastit. Ka raste qe zgidhen me shpejt në 1-2 muaj dhe të tjera që duan 
4-5 apo më shumë muaj. Përgjithësisht viktimat perceptojnë dhe referojnë se shërbimet nga 
institucionet kanë qenë të shpejta dhe cilësore. Nga secili institucion mbështetës duhen pak ore, 
dite ose javë (në varësi të shërbimit), për ti dhënë përgjigje cështjes. Sidoqoftë, dy raste raportojnë 
pakënaqësi me policinë, vonesa në pagesën e ndihmës ekonomike dhe shërbimet e punësimit .9  
Disa nga viktimat shprehen se për një farë kohe janë lënë të banojnë me dhunesin ose ato janë 
kthyer vetë për hir të fëmijëve. Gjithsesi policia dhe zyra e koordinimit të rasteve të dhunës në 
Bashki kane qenë në kontakt të vazhueshëm me to. Në rrezik mbeten viktimat, dhunuesit e të 
cilëve janë akoma në burg por që në momentin kur dalin ata bëhen kërcënim serioz për gruan 
dhe fëmijët. Lidhur me mbështetjen e specializuar për fëmijët, viktimat referojnë se kanë marrë 
ndihmë psikologjike nga OJF ose kontraktuar nga Bashkia. Nënat kanë patur gjithmonë fëmijët 

9. Rast në Lushnjë; Shërbimet e punësimit nuk përshtaten me kërkesat e saj si nënë e dy fëmijëve. Psh të punojë 
vetëm ditë jave se në fundjavë nuk ka kush mban fëmijët. Këtë jave i është ofruar kurs formimi profesional në 
rrobaqepësi nga Zyra e Punës
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me vete edhe kur janë transferuar në strehëza ose në shtëpitë banimi. Viktimat e intervistuara 
tregojnë raste kur MR nuk ka funksionuar:  në një rast në Fier policia nuk ka reaguar dhe nuk ka 
referuar në bashki; në një rast në Korcë policia nuk ka marrë masa ndaj dhunës së ushtruar nga 
vjehrra e viktimës; ka mosbesim nga policia/ në rastet kur viktima është rikthyer tek dhunuesi; 
ambjente izoluese në strehëza dhe izoluese për fëmijët; do preferonin strehim falas dhe ndihmë 
ekonomike; ndihma financiare është e pamjaftueshme, viktimat kanë nevojë për mbështetje 10 ; 
mungesë ndihme për fëmijët me ushqime nga shoqatat psh në Lushnjë
Viktimat vlerësojnë shumë mirë mbështetjen e bashkisë,  sjelljen e punonjësve, komunikimin 
e vazhdueshëm, mbeshtetjen në cdo moment nga punonjësit e bashkisë. Viktimat e dhunës 
referojnë se fillimisht e kanë mbajtur të fshehtë dhunën per 2, 4 apo në një rast edhe 10 vjet. 
Kjo për arsye të ndryshme si p sh shpresa se viktima do ndryshojë, presioni nga familjarët e 
dhunuesit etj.  Shumica e viktimave të DHF përmendin se kanë patur përkrahje të gjerë nga 
shoqëria dhe fqinjët madje në disa raste përkrahje edhe më shume se familja. Në disa raste 
familjarët u janë përgjigjur financiarisht ndonëse në gjendje të vështire ekonomike. Dy raste 
raportojnë mungesë mbështetje totale nga familja.
Çështje me rëndësi për t’u adresuar për viktimat e dhunës nga gjejtjet nga intervistim I tyre face 
to face:

Gjendja e tyre psikologjike është 
e rënduar për shkak të traumave 
të herë pas hershme të kaluara. 
Ato kanë nevojë për reabilitim 
psikologjik

   2 raste raportojnë gjendje shume te renduar 
psikologjike dhe nevoje per terapi te specializuar. 
Kushtet ekstreme i kane cuar keto dy raste deri ne 
tentative per vetevrasje

Bashkia duhet t’i adresoje problemet e rastit individualisht më mirë  si psh; problemin e ndihmës 
ekonomike, punësimin, viktimat e dhunës të kenë prioritet në punësim.
Varësia ekonomike dhe papunësia e bejnë vështirë shkeputjen nga situate e dhunës.
Kërcënimi nga burrat e burgosur 
Përvec bashkisë të gjitha institucionet e tjera përgjegjëse si ndihma ekonomike dhe zyrat e 
punës duhet të marrin më shumë përgjegjësi në fushën e tyre të sherbimeve.
Mentaliteti familjar i prapambetur
Dhuna jo vetëm nga bashkëshorti por dhe familjarët duhet trajtuar me të njëjtin vëmendje.
10. Viktima në Lushnjë nuk arrin të paguajë faturat e energjisë elektrike
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REKOMANDIME

Një Mekanizëm Referues i suksesshem nënkupton raste dhune të trajtuara në moment, të mirë-
koordinuara midis institucionesh dhe personi i dhunuar i adresuar në të gjitha aspektet në kohën 
më të shkurtër të mundshme (mbrojtje gjykate, kujdes shendetesor, strehim etj.) 

Bazuar në gjetjet nga monitorimi i MR në tre bashkit, Refleksione do të propozojë plotësime/
përmireësime në ligjin „ Mbi masa kundër dhunës në marrdhënie familiare“ që lidhen me : 

1. Përcaktimin e sanksioneve për institucionet lokale, pjesë e MR që nuk i kryejnë detyrimet 
që i cakton ligji.

2. Plotësim /përmirësim ligjor i statusit të koordinatores në njësitë e bashkisë përbarazi gjinore 
dhe luftënkundër DhF përtë patur të parashikuar në ligj një ststus mbrojtjtës, pasi janë teë 
ekspozuara ndaj dhunuesve.

3. Rregullime ligjore për të patur  psikologë të specializuar në Bashki dhe Polici.
4. Të gjithë instituconet e MR duhet të fitojnë paralelisht njohuri të përbashkëta e të kenë 

qartësi në përgjegjësitë e tyre dhe kolegëve në identifikimin, raportimin dhe trajtimin e 
rastevetë DHF&DHBGJ.

5. Duhet te zhvillohen paketa sa më të plota shërbimesh të integruara për të dhunuarat.
6. Bashkitë duhet të kenë linja të mira internet dhe pajisjet e nevojshme për të aksesuar 

lehtësisht on line në funksionimin e MR.
7. Duhet të zhvillohen shërbime të specializuara dhe seanca te herë pas hershme ndërgjegjësimi 

për dhunuesit
8. Raste kur është denocuar dhunë për të perfituar nga statusi azilit politik ose ndihmë 

ekonomike duhet të minimizohen në të ardhmen duke verifikuar prova të mjaftueshme.
9. Nxitje e angazhimit të qytetarëve për reduktimin e DHF dhe përmiresimin e efikasitetut te 

punes së MR, ndërgjegjësim i popullatës në zonat rurale; ngritje e mëtejshme kapacitetesh 
sidomos në NJA dhe më shumë trajnime për Administratorët Shoqërorë.
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ANEKSE
Aspekti për monitorim
Rakordime; urdhera mbrojtjeje, të dhëna &informacione, dokumente te tjera
• A i dërgon bashkia letër lajmërimi institucioneve përkatëse të MR nëse nuk kanë raportuar 

asnjë rast dhune pas një kohe të caktuar?
• A rakordon Bashkia dhe Policia numrin e rasteve të dhunës të raportuara?
• A rakordon Bashkia dhe Policia statusin e rasteve të dhunës së raportuara
• A krahasohen dhe rakordohen numri i denoncimeve në polici me numrin e urdhërave të 

mbrojtjes që ka lëshuar gjykata?
• A krahasohen numri i kerkese padive me me numrin e urdhërave të mbrojtjes?
• Sa herë plotësohet Kerkese-Padia?
• Nga cili institucion plotësohet kjo Kerkese-Padi?
• Sa herë plotësohet urdheri i mbrojtjes (UM)?
• Nga cili institucion plotësohet ky urdhër mbrojtje?
• Çfare ndodh ne 48 ore pas marrjes se urdherit te mbrojtjes nga gjykata ose urdherit 

emergjent te mbrojtjes?
• Sa raste ka bashkia kur gruaja me urdher mbrojtjeje, lihet te qendroje ne te njejten banese 

me burrin qe e dhunon ne pamundesi per ta levizur?
• Si ndiqen raste te tilla?
• A ka patur raste kur është vërtetuar se urdhëri I mbrojtjes nga gjykata nuk eshte i vlefshëm, 

pra eshte rrezuar (PO/JO)
• Pershkruani disa nga këto raste
• Çfare masash janë marrë?
• A ka patur raste kur institucionet e MR kane qene te bindur per rastin e dhunes por gjykata 

e ka refuzuar leshimin e urdhrit te mbrojtjes? (po/jo)
• Nese po cilat jane arsyet? Ju lutem shpjegoni ne detaje.
• A ka shkelje të urdherave të mbrojtjes?
• Sa urdhera mbrojtjeje shkelen mesatarisht cdo 6 mujor?
• Përse shkelen urdhërat e mbrojtjes?
• A ekzekutohet urdhëri i mbrojtjes nga autoriteti përmbarues?
• Nëse jo cilat janë arsyet?
• Nëse po, sa ditë pas daljes së urdhërit ekzekutohet?
• A mban përmbarimi një dosje të individit pa patur nevojë individi të registrohet?
• Nëse jo, pse?
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Strehimi
• A ka bashkia strehëza /shtëpi të sigurta për viktimat e dhunës të cilëve gjykata u ka dhënë 

urdhër mbrojtjeje / urdhër të menjëhershëm në mënyrë që të sigurohet nga dhunuesi deri 
sa të riintegrohet në shoqëri?

• Nese po, sa te tilla ka?
• Nese jo, si e zgjidh bashkia kete problem?
• Cilat jane institucionet partnere me te cilat bashkepunon per ceshtje te strehimit?
• Si janë kushtet e ofruara në këto strehëza?
• Sa kohë mesatarisht qëndrojnë personat e dhunuar në këto strehëza?
• Çfarë ndodh ne 48 oret qe gruaja nuk eshte e strehuar? 
• Çfarë i ofron bashkia apo MR asaj?  
• A ka bashkia qendra të perkohshme strehimi, mbrojtjeje për 48 ore, kohe kur ajo nuk mund 

te shkoje ne strehëz? 
• A ka bashkepunetorë/partner bashkia në strehim? 
• Cilët janë ato?

Shërbime Mbështetëse ( Punësim, Ndihmë Ekonomike, Edukim, Mbështetje ligjore, 
Mjekesore dhe Psikologjike )
• Çfarë shërbimesh mbështetëse u ofrohet personave të dhunuar? 
• Çfarë shërbimesh mbështetëse preferojnë personat e dhunuar? 
• Sipas rastit, a rekomandohet trajtim mjekësor për personat e dhunuar, pasi merret urdhëri 

i mbrojtjes?  
• Nese po, cili institucion rekomandon trajtimin?
• Cilat jane institucionet partnere me te cilat bashkepunon bashkia per sherbimet 

shendetesore?
• Pershkruani sfidat (identifikim, koordinim, raportim, trajtim) lidhur me ofrimin e sherbimeve 

mjekesore personave te dhunuar
• Sipas rastit, a rekomandohet trajtim psikologjik per personat e dhunuar, pasi merret urdheri 

i mbrojtjes?  
• Nese po, cili institucion rekomandon trajtimin?
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• Cilat jane institucionet partnere me te cilat bashkepunon bashkia per sherbimet se 
mbeshtetjes psikologjike? 

• A ofrohet trajtim/këshillim/ndihmë e specializuar psikologjike për personat e dhunuar? 
Permendni disa

• Pershkruani sfidat (identifikim, koordinim, raportim, trajtim) lidhur me ofrimin e sherbimeve 
psikologjike personave te dhunuar

• A rekomandon Gjykata trajtim psikologjik të dhunuesve pasi jep urdhrat e mbrojtjes?  
• Kujt ia jep rekomandimin? 
• Sa detyrues është ligji që rekomandimi i gjykatës të zbatohet?
• A ofron bashkia trajtim/këshillim/ndihmë e specializuar psikologjike për burra/djem 

dhunues?
• A ka programe/mundesi edukimi nga institucione te tjera per burrat dhunues?
• A ofron bashkia linjë këshillimi falas 24 orë për rastet e dhunës?
• A u ofrohet personave të dhunuar ndihmë ligjore?
• Çfarë shërbimesh ligjore u ofrohen atyre?
• A orientohen personat e dhunuar në tregun e punës?
• Si orientohen ata?
• Cilat janë institucionet partnere të bashkisë lidhur me orientimin në tregun e punës?
• Sa kohë ndiqen këta persona në treg pune?
• A ofrohet ndihmë ekonomike për rastet që marrin urdhër mbrojtje/ të menjëhershëm ?
• A ofrohet ndonjë tip tjetër mbështetjeje financiare?
• A ka raste kur ndërprehet ndihma ekonomike.
• Cilat janë arsyet e ndërprerjes?
• A u ofrohen sherbime arsimore/edukimi personave te dhunuar dhe femijeve te tyre? (Po/jo)
• Cfare shrebimesh u ofrohen?
• A u ofrohen sherbime specifike mbrojtjeje femijeve te personave te dhunuara?
• Permendi disa
• Pershkruani sfidat lidhur me ofrimin e ketyre sherbimeve
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Gjurmimi i personit të dhunuar pas trajtimit të rastit
• Kush e ndjek personin e dhunuar edhe pas mbylljes se ceshtjes dhe si behet kjo?
• Per sa kohe gjurmohet?
• A ka raste qe personi dhunuar, kthehet përseri te dhunuesi edhe pas marrjes se mbështetjes?
• Nese po, sa shpesh ndodh kjo? ( sa raste ne 10 psh )
• Cilat janë masat që merren?
• A ndiqet personi edhe pasi kthehet në familje? ( Po/Jo ) 
• Nese po, cili institucion e ndjek?
• Nese po, si ndiqet?
• A ka raste kur nje rast dhune shpallet i tille per te perfituar nga ndihma ekonomike ( po/jo )?
• Nese po, si veprohet ne keto raste?

Kapacitetet ( fizike dhe njerëzore ) të MR
• Si është logjistika dhe kushtet e punës ( zyra dhe pajistje, kompjutera, internet )?
• A ka detyra të tjera koordinatori përkatës në bashki, përvec ndjekjes së rasteve të dhunës?
• Cilat janë këto detyra?
• A trajnohet koordinatori në bashki?
• Sa shpesh trajnohet koordinatori në bashki? 
• Nga kush trajnohet?
• Ka lëvizje/ largim nga detyra e koordinatorit të dhunës i cili është i trajnuar?
• Nese po, cilat janë arsyet e largimit?
• Si është koordinimi /bashkëpunimi mes anëtarëve të MR?
• A vinë në mbledhje e MR personat relevantë (psh titullarët e institucionit ) që jane 

kompetente e te informuar?
• Nëse jo, cilët janë personat që vijnë?
• A ka largime të anëtarëve të grupit teknik?
• Ne rast rotacionesh politike a ka largim titullaresh?
• A trajnohen të riardhurit/zëvendësuesit në MR? 
• Nese po, kush i trajnon?
• Ka bashkia në dispozicion jurist dhe psikolog për të ndjekur rastet e dhunës?
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• Në rast se nuk ka, kush e ndjek rastin e dhunës lidhur me aspektet ligjore dhe shërbimeve 
të mbështetjes psikologjike? A ka kapacitete dhe struktura bashkia për t’iu përgjigjur 
rasteve emergjente?

• Cilat janë ato?

Situata e monitorimit pas reformës territoriale
• Përshkruani procesin e identifikimit të rasteve të dhunës në Njësinë tuaj Administrative
• Përshkruani procesin e raportimit të rasteve të dhunës tek Bashkia juaj
• A është përmirësuar apo përkeqësuar raportimi i rasteve pas reformës territoriale?
• A është përmirësuar apo përkeqësuar trajtimi i rasteve pas reformës territoriale?
• Si është përmirësuar? 
• Si është përkeqësuar? Cilat janë problematikat? 
• Cilat janë planet e bashkisë për përmirësim në të ardhmen?

Buxhetimi për menaxhimin e rasteve të dhunës
• Cilat jane burimet e financimit te bashkise ( te vete bashkise ose nga pushteti qendror ) per 

sherbime ndaj viktimave te dhunes?
• Paraqisni një strukture buxheti per 2017-2018-2019 ( linjat dhe shumat ) per sherbime 

ndaj viktimave te dhunes
• Sa është % e buxhetit që Ministria e Financave i jep bashkisë për të ofruar shërbime ndaj 

viktimave të dhunës?
• A ka rritje në % të buxhetit ( nga momenti i ngritjes së MR ), për shërbime ndaj viktimave 

të dhunës, që Këshilli Bashkiak miraton? 
• Sa përqind nga të ardhurat që gjeneron vetë Bashkia përdoren për të ofruar shërbime 

viktimave të dhunës?
• A ka një fond të posaçëm Bashkia mbi të cilin Kryetari ka të drejta ekskluzive? Nese po, sa 

eshte?
• A është përdorur ndonjëherë ky buxhet për trajtimin e rasteve të dhunës?
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Institucione partnere që merren me të drejtat e njeriut, raste DHF & DHBGJ
• Cilat janë organizatat e shoqërisë civile (vendase ose të huaja), që merren me të drejtat e 

njeriut, trajtimin dhe menaxhimin e rasteve të dhunës. Sa eshte numri i tyre?
• Sa efikase janë ato?
• Cilat janë aktivitete që kryejnë, frekuenca, performanca etj?
• Si dhe sa bashkëpunojnë këto OJF mes tyre, me institucionet pjesë të MR dhe me 

koordinatoret për dhunën në bashki?

Konventa e Stambollit
• A e njihni Konventën e Stambolli dhe dispozitat e saj?
• Clat janë kapacitetet njerëzore dhe financiare të Bashkisë për të zbatuar dispozitat e 

Konventës së Stambollit?
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Pyetësori për gratë e dhunuara

Emër           Mbiemër

Mosha           Statusi Civil

Fëmijë:           Profesioni

Përshkrimi i rastit të dhunës: (një paragraf që përshkruan shkurt historinë e gruas)

• Cili është institucioni i parë ku keni raportuar /paditur/denoncuar  rastin tuaj tës dhunës?
• Cfarës ndodhi menjësherë pas denoncimit? Ku ju adresoi institucioni ku ju denoncuat 

dhunën e ushtruar ndaj jush?
• 
• A keni bërë një padi kundër dhunuesit tuaj?  Cfarës kërkuat në padi?
• A ju kanë  ndihmuar në formulim e kërkesë padisë? Kush?
• A keni kërkuar/aplikuar për të marrë një urdhër mbrojtjeje apo urdhër të menjëshershëm 

mbrojtjeje, UMM?
• A keni hasur pengesa në marrjen e UM ose UMM? 
• Nëse po ku i hasët këto pengesa dhe cili institucion ju ndihmoi t’i kapërcenit? 
• Sipas jush pse ju dolën pengesa?
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• Pas sa kohe që nga momenti i denoncimit/ raportimit doli UM?
• Si është sjellë institcucioni i parë ku keni raportuar  me ju?
• A ju ka orientuar mirë?
• Po institucionet e tjera?
• Cfarës vështirësish të kanës dalë përpara që nga moment i denoncimit?
• Ku keni hasur më shumë vështirësi?
• Cfarë ka ndodhur gjatës 48 orëve pas marrjes së urdhërit të mbrojtjes nga gjykata ose 

urdhërit emergjent të mbrojtjes?
• Tregoni  cilat shërbime ju kanë dhënë (ndihmë ligjore, strehim, asistencë mjekësore, 

psikologjike, ndihmë ekonomike, mbështetje për fëmijët)?
• Cfarë shërbimesh keni kërkuar ju?
• A ja ua kanë dhënë të gjitha; bashkia dhe institucionet lokale?
• Cilat kanë qenë shërbimet që nuk keni marrë dot?
• Që nga momentii  denoncimit deri në zgjidhjen e cështjes tuaj sa kohë ka kaluar?
• A ka qënë shërbimi i shpejtë, mesatar apo i ngadaltë?
• A ka qenë shërbimi cilësor? 
• Ju a keni qenëtë kënaqur me shërbimet e ofruara?
• Në sa kohë ju ështëofruar  secili shërbim?
• Cilat janë shërbimet që ju preferoni më tepër?
• Nëse ju kanë transferuar në një institucion tjeter, ku ju kanë referuar?
• Si është sjellur ai me ju?
• A ka patur raste kur jeni lënë të qëndroni ne te njëjtën banesë me burrin qe ju ka dhunuar?
• Nëse po, nga kush  institucion jeni ndjekur dhe si?
• A jeni kthyer përseri te dhunuesi edhe pas marrjes se mbështetjes?
• Pas kthimit tek i dhunuari a jeni ndjekur nga institucionet? 
• Nëse po, cili institucion dhe per sa kohë? 
• Si ju ka ndjekur ai?
• A ju kanë dhësnë ndihmë psikologjike fësmijëve të tu?
• A  i ke marrë ata në strehëku je strehuar?
• Cfarë nuk ju ka pëlqyer në trajtimin nga institucionet?
• Cfarë vlerësoni më shumë  në mbështetjen që ju ka dhësnë bashkia?
• Sa kohë e keni mbajtur të fshehtë që burri ju dhunonte dhe pse?
• A ju kanë mbësshtetur fqinjët dhe shoqëria?
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Pyetësori për Bashkinë dhe Policinë lidhur me rastet e dhunës 
Zonat rurale pas Reformës Administrative Territoriale

• Cili eshte institucioni i pare ku raportojne grate e dhunuara nga Njesitë Administrative dhe 
zonat rurale të bashkisë?

• Koordinatori në Bashki
• Policia
• Të dy institucionet
• Asnjë nga institucionet
• Ju lutem përshkruani në detaje procesin e raportimit të rasteve të dhunës nga njësia 

administrative/ zona rurale, drejt instituciuonit tuaj? 
• Ju lutem përshkruani në detaje procesin e trajtimit të rastit të dhunës nga njësia 

administrative/ zona rurale, drejt instituciuonit tuaj? 
• A mbledh institucioni i juaj të dhëna/statistika për rastet e dhunës të raportuara nga Njësitë 

Administrative?
• Po Njësitë Administrative a mbajnë statistika për rastet e dhunës?
• Cfare lloj të dhënash/statistikash mblidhni ju si institucion Bashkie/Policie? Ju lutem listoni 

në detaje
• A rakordoni statistika me Njësitë administrative për rastet e dhunës?
• Nëse po cfarë të dhënash rakordoni?
• A ka institucioni juaj një ide të qartë për profilin e të dhunuarave (mosha, gjendja socio-

ekonomike, gjendja familjare etj.)
• Nëse po, a ju shërben ky profil dhe këto të dhëna për ti adresuar më mirë nevojat e tyre?
• A mbledh institucioni juaj të dhëna për dhunuesit?
• A ka institucioni juaj një ide të qartë për profilin e dhunuesve ?
• Nëse po, a ju shërben ky profil dhe këto të dhëna për ti adresuar më mirë ato? Shpjegoni si …
• A organizohen në Bashkinë tuaj dhe Njësitë Administrative fushata ndërgjegjësimi për 

dhunën në familje dhe atë me bazë gjinore?
• Nëse po, sa mesatarisht në vit organizohen?
• Si konsiderohet impakti i këtyre fushatave?
• A interpretohet numri i ankesave për raste dhunë në Bashki, Polici dhe dhe Njësitë tuaja 

Administrative ? 
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• A përdoret ky numër si tregues për masa konkrete  ?
• Sa buxhet kane ne dispozicion NJA-të për të adresuar rastet e dhunës?
• Sa kapacitete njerëzore kanë ata për të adresuar problematikat e dhunës?
• A është i qartë institucioni juaj për përgjëgjësitë e veta në raportim e trajtim?
• A janë të qarta NJA-të për përgjëgjësitë e veta në raportim e trajtim?
• A mendoni ju se është përmirësuar aksesi në shërbime për rastet e dhunës së raportuara 

nga NJA-të?
• A mendoni ju se është përmirësuar cilësia në shërbime për rastet e dhunës së raportuara 

nga NJA-të?
• A mendoni ju se është shkurtuar koha e ofrimit të shërbimeve  për viktimat e dhunës në 

NJA?
• A mendoni ju se ka një alokim më te mirë të burimeve për adresimin e rasteve të dhunës në 

nivel institucioni dhe NJA-je?
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