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HYRJE 

 

Situata e grave dhe vajzave të mbijetuara të dhunës dhe shërbimet e ofruara u ndikuan  

shumë nga shpërthimi i pandemisë Covid-19 në Marsin e 2020-es. Deri më 13 mars 2020, 

Forumi i Gruas Elbasan ka punuar normalisht në ambientet e tij duke kryer të gjitha 

shërbimet për përfituesit.  

Pas shpërthimit të koronavirusit si pandemi nga OBSH, me mbylljen e Gjykatës së 

Rrethit Elbasan për një periudhë të pacaktuar kohore dhe veçanërisht pas Urdhrit nr.156 

dhe nr. 157, datë 10.03.2020 mbi: “Masat parandaluese kundër infeksionit me Covid-19 

të përfituesve të shërbimeve të kujdesit social” të publikuara nga qeveria nxjerrjes së 

Vendimit të Qeverisë për mbylljen e shumë aktiviteteve, FGE mori vendimin për të 

vazhduar punën nga shtëpi për të mbrojtur përfituesit dhe stafin e FGE. Duke përshtatur 

shërbimet, Forumi i Gruas Elbasan zhvendosi këshillimin psikologjik dhe ligjor përmes 

linjave telefonike dhe online, në mënyrë që të ishte më pranë përfituesve. Përveç 

numrave të punës, specialistët e FGE, sipas profesionit të tyre (psikolog, avokat, punonjës 

social) vendosën të publikojnë edhe numrat e tyre personal në mënyrë që të jenë sa më 

afër përfituesve 24/7.  

Shumë përfitues kërkuan këshillim psikologjik për shkak të ankthit, depresionit dhe 

stresit të shkaktuar nga pandemia dhe izolimi. Specialistët e FGE gjithashtu mbajtën një 

bashkëpunim të ngushtë me policinë për t'i dhënë mbështetje rasteve urgjente. Pasojat e 

pandemisë ishin të shumta dhe u ndjenë vecanërisht nga ata që kishin më shumë nevojë, 

si gratë dhe vajzat të mbijetuara nga dhuna. Ato mbetën pa punë ose pa mjete të 

mjaftueshme për të mbajtur familjet e tyre. Në këtë drejtim, FGE modifikoi aktivitetet e 

saj për të lënë hapësirë për ndihmë të drejtpërdrejtë për përfituesit. 

Vazhdimisht në rrjetet sociale kemi shpërndarë informacion social dhe ligjor. Kemi 

nxjerrë thirrje për të mbijetuarit e dhunës që të mos hezitojnë të na kontaktojnë në numrat 

e publikuar. Link më poshtë: 

• https://www.facebook.com/forumigruaselbasan/photos/a.1807946449467802/248

2410408688066/?type=3&theater  

• https://www.facebook.com/forumigruaselbasan/photos/a.1807946449467802/248

4124895183284/?type=3&theater   

• https://www.facebook.com/forumigruaselbasan/photos/a.1804823889780058/248

4601511802289/?type=3&theater  

Ky izolim ose distancim shoqëror pati pasoja serioze për të mbijetuarit dhe viktimat e 

dhunës jo vetëm për vazhdimin e dhunës kryesisht nga partnerët abuzivë, por edhe në 

lidhje me nevojat themelore për jetën e tyre dhe fëmijëve për të mbijetuar nga kjo krizë. 

Çdo ditë kemi pasur raste të telefonatave nga gratë / vajzat jo vetëm për të ofruar 

shërbime psikologjike, por edhe ligjore, duke theksuar se Gjykatat punojnë vetëm në 

rastet e UMM / UM dhe për raste urgjente, si dhe informacione të tjera për fëmijët që 

preken njësoj nga të gjitha format e dhunës ose abuzimit seksual dhe dhunës brenda 

familjes. Jemi ndeshur çdo ditë me shumë probleme përmes telefonatave përtej 

shërbimeve që ofron FGE dhe me nevoja të tilla si: ushqimi, pagesa për shtëpitë me qira, 

https://www.facebook.com/forumigruaselbasan/photos/a.1807946449467802/2482410408688066/?type=3&theater
https://www.facebook.com/forumigruaselbasan/photos/a.1807946449467802/2482410408688066/?type=3&theater
https://www.facebook.com/forumigruaselbasan/photos/a.1807946449467802/2484124895183284/?type=3&theater
https://www.facebook.com/forumigruaselbasan/photos/a.1807946449467802/2484124895183284/?type=3&theater
https://www.facebook.com/forumigruaselbasan/photos/a.1804823889780058/2484601511802289/?type=3&theater
https://www.facebook.com/forumigruaselbasan/photos/a.1804823889780058/2484601511802289/?type=3&theater
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për sigurimin e ilaçeve për diagnozat e kryera më herët, etj. 

Përpjekjet kanë qenë të shumta ku FGE ka funksionuar si ndërmjetës në këto kohë të  

vështira ose situata krize për çështje që lidhen me mbështetjen e të mbijetuarve të dhunës, 

donatorët e mundshëm, thirrjet në rrjetet sociale dhe strukturat qeveritare, bizneset dhe 

anëtarët e komunitetit për të mundësuar trajtimin ekonomik mbështetje për shumë nevoja 

bazë për të mbijetuarit e dhunës për të menaxhuar situatën e vështirë. 

Një Thirrje për Ndihmë u nda në profilet në media sociale të organizatës. Lidhja: 

https://web.facebook.com/forumigruaselbasan/posts/2494068004188973  dhe arriti një 

bashkëpunim të ngushtë dhe të frytshëm me Institucionin e Policisë, me 7 bashkitë  e 

Rajonit Elbasan veçanërisht me koordinatorët e dhunës në këto bashki dhe OJQ -të lokale 

për të koordinuar përpjekjet për të ndihmuar dhe mbështetur gratë dhe vajzat, të 

mbijetuarat e dhunës. 

Kemi marrë reagime pozitive nga komuniteti dhe bashkëpunëtorët tanë dhe kemi qenë në 

gjendje të mbështesim 56 gra dhe vajza, përfituese të shërbimeve të FGE me pako 

ushqimore + detergjente. Konkretisht ndihma është dhënë nga: 

• 3 pako nga fondi i Qendrës së Kujdesit Ditor 

• 10 pako nga zyra e World Vision në Shqipëri 

• 8 pako nga Bashkia Elbasan 

• 1 pako nga një punonjëse policie nga Drejtoria Vendore e Policisë Elbasan 

• 7 pako nga anëtarët e komunitetit të cilët vendosën të kontribuojnë vullnetarisht 

• 26 pako nga Qendra e Gruas për Kulturë dhe Zhvillim 

• 1 paketë nga fondet e UNTF 

Përgjigja e përmirësuar nga aktorët lokalë, rritja e referimeve të rasteve dhe 

bashkëpunimi nga institucionet vendore dhe shtetërore dhe shërbimet cilësore të ofruara 

nga FGE kontribuojnë shumë në një akses më të madh në shërbimet për të mbijetuarit e 

DHF dhe DHBGJ në Rajonin Elbasan. Sidoqoftë, FGE beson se ka shumë punë për të 

bërë në të ardhmen drejt arritjes së këtij qëllimi dhe ka nevojë për të investuar në 

platforma online për të mbështetur përfituesit përmes kësaj krize të vazhdueshme dhe 

situatave të tjera të krizës në të ardhmen. 
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Paraqitja grafike e mbështetjes së ofruar nga donatorët për vazhdimësinë e punës së 

Forumit të Gruas Elbasan jepet më poshtë në vijim të Tabelës nr.1 me specifikimin e 

donatorit përkatës, projektit të zbatuar ose në zbatim dhe shumës së akorduar në Lekë. 

Grafiku nr.1 bën një shpërndarje të përqindjes që secili prej këtyre projekteve zë në 

buxhetin vjetor të FGE. 

 

 

Tabela 1 
Projekte të financuara gjatë Vitit 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nr i 

Projekt
eve 

Emri i Organizatës 
Financuese 

Titulli i Projektit Shuma e 
akorduar në 

Lekë 

1 AWEN - RRJETI I FUQIZIMIT 
TE GRUAS NE SHQIPERI 

"Akses i përmirësuar për gratë dhe vajzat, të mbijetuara nga 
dhuna në Qarkun e Elbasanit" 

              
3,711,000 

2 UNTF - UNITED NATIONS 
TRUST FUND 

“Aksesi i përmirësuar për gratë dhe vajzat të mbijetuara nga 
dhuna në Qarkun e Elbasanit” 

       
  4,456,120  

3 UNW – UN WOMEN 
ALBANIA npm fondeve të 
EU Commission + SIDA 

"Sfidimi i normave ekzistuese shoqërore përmes fushatave 
ndërgjegjësuese mes komuniteteve shkollore mbi stereotipet e 
dëmshme gjinore që përjetësojnë të gjitha format e VAWG, në 
veçanti dhunën seksuale, ngacmimin, përndjekjen dhe martesën 
e detyruar" 

             
 
 

 
2,457,182 

4 FILIA (Filia die 
Frauenstiftung) 

Grant për përgjigje urgjente për ofruesit e shërbimive ndaj 
dhunës në familje gjatë krizës COVID-19 

              
1,022,215 

5 Global Albanians 
Foundation (GAF) 

Akses i përmirësuar në shërbime për vajzat dhe grate të 
mbijetuara të dhunës të prekuara nga pandemia e COVID-19 

             
1,196,179 

6 Global Albanians 
Foundation (GAF) 

Akses i përmirësuar në shërbime për vajzat dhe grate të 
mbijetuara të dhunës të prekuara nga pandemia e COVID-19 

        
103,505 

TOTALI I PËRGJITHSHËM              
12,946,201 
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Grafiku 1  
Paraqitja grafike e të dhënave të Tabelës nr. 1  
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Gjatë vitit 2020 veprimtaria e Forumit të Gruas Elbasan (FGE) është fokusuar në tre 

shtylla kryesore si më poshtë:  

a) Shërbime konkrete në favor të grave dhe vajzave; 

b) Fushata sensibilizuese; 

c) Trajnime dhe ngritje kapacitetesh.  

 

a. Shërbime 

Shërbimet konkrete për gra/vajza me probleme dhune realizohen nga:  

1. Qendra e Këshillimit, ofron shërbime falas në ndihmë të grave/vajzave me probleme 

dhune dhe social-ekonomike në Qarkun e Elbasanit, por edhe nga Qarqet e tjera të 

Shqipërisë dhe jashtë saj. 

Shërbimet e ofruara nëpërmjet psikologes/punonjëses sociale, janë:  

▪ Mbështetje psikologjike, sociale, individuale dhe në grup;  

▪ Ndërmjetësim me familjarët dhe përfituesit për gjetjen e alternativave drejt 

zgjidhjes së problemeve;  

▪ Ndërmjetësim në qendrën e Formimit Profesional, në Biznesin Lokal; 

▪ Informim, orientim dhe referim të rasteve për shërbime të tjera alternative të 

nevojshme të ofruara nga aktorë të tjerë vendor (publikë dhe jopublikë). 

Gjatë periudhës 01 Janar – 31 Dhjetor 2020 në total janë ofruar 847 këshillime 

psikologjike, nga këto: 

▪ 561 këshillime nëpërmjet linjës telefonike, ku nëpërmjet numrit të telefonit 

+355 69 65 11 674  përfitueset prezantojnë problemet e tyre duke mbetur anonim.  

▪ 286 këshillimit ballë për ballë, ku vajzat/gratë vijnë direkt në Qendrën e 

Këshillimit dhe bëjnë prezente problemet dhe shqetësimet e tyre.  

▪ 167 pyetësorë të plotësuar nga përfitueset për të identifikuar nevojat e tyre, në 

strehim, punësim etj. 

 

2. Studio Avokatore është e vetmja në Qarkun e Elbasanit që ofron shërbim ligjor falas. 

Shërbimet më konkretisht janë si më poshtë: 

▪ 150 konsulenca ligjore me objekte të ndryshme. Këto konsulenca u janë ofruar 

përfitueseve që kanë dashur të marrin vetëm informacion ligjor; 

▪ 61 dosje ligjore të çelura për përfaqësim në gjykatë; 

▪ 123 akte ligjore të hartuara për proçesin gjyqësor dhe kërkesa drejtuar 

institucioneve të tjera.  

▪ 306 konsulenca ligjore brenda dosjeve ofruar para dhe pas seancave gjyqësore;  

▪ 121 përfaqësime në gjykatë me avokat. 
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3. Qendra e Kujdesit Ditor (strehëz emergjence) është e vetmja në gjithë Qarkun 

Elbasan. Kjo qendër lindi si nevojë e asistimit dhe mbështetjes së grave të dhunuara të 

cilat denoncojnë dhunuesit e tyre, janë në rrezik e kërkojnë të pajisen me Urdhrin e 

Menjëhershëm të Mbrojtjes.  

Shërbimet e ofruara nëpërmjet punonjëses sociale janë: 

1. Strehim nga disa orë deri në 5 ditë, në pritje të marrjes së Urdhrit të 

Menjëhershëm të Mbrojtjes, për vajza/gra dhe fëmijët e tyre nën 18 vjeç. 

2. Vazhdim i këshillimit psiko-social-ligjor e mjekësor nga QK dhe SA-ja gjatë 

ditëve të akomodimit. 

Gjatë kësaj periudhe në QKD janë akomoduar 20 gra/vajza dhe 21 fëmijë të grup 

moshave të ndryshme. 

Konkretisht nga 20 raste të akomoduar, 15 kanë qenë raste të reja dhe 5 raste të 

përsëritura. Sipas zonave të banuara 11 raste janë nga Bashkia Elbasan, 4 nga Bashkia 

Prrenjas, 3 nga Bashkia Librazhd, 1 nga Bashkia Peqin, dhe gjithashtu ka pasur 1 raste 

nga Bashkia Himare. 

 

✓ Përgjatë këtij viti FGE ka shtrirë shërbimet e veta në të shtata bashkitë e Qarkut 

Elbasan duke ofruar sherbim këshillimi psiko-emocional npm 

psikologeve/punonjëseve sociale dhe përfaqësimin në komisariate dhe gjykatë për 

UM/UMM dhe këshillimin ligjor nga një avokate e dedikuar. Më konkretisht, në 

Korrik 2020 filluan punë 1 psikloge në Bashkinë Belsh, 1 psikologe në Bashkinë 

Gramsh dhe 1 Avokate për të shtata bashkitë e Qarkut. Në Dhjetor 2020, filluan punë 

1 psikologe në Bashkinë Librazhd, 1 punonjëse sociale në Bashkinë Cerrik, 1 

psikologe në Bashkinë Prrenjas dhe 1 punonjëse sociale në Bashkinë Peqin.  

 

Për periudhën Korrik – Dhjetor 2020, psikologia që punon në Bashkinë Belsh ka 

mbështetur në total 19 gra dhe vajza të mbijetuara nga dhuna duke i ofruar në total 34 

këshillime psikologjike.  

Për periudhën Korrik – Dhjetor 2020, psikologia që punon në Bashkinë Gramsh ka 

mbështetur në total 36 gra dhe vajza të mbijetuara nga dhuna duke i ofruar në total 46 

këshillime psikologjike.  

Për periudhën Korrik – Dhjetor 2020, avokatja që punon në të gjithë Qarkun e 

Elbasanit ka mbështetur në total 31 gra dhe vajza të mbijetuara nga dhuna duke i 

përfaqësuar në komisariate dhe gjykat dhe ka ofruar në total 49 këshillime ligjore.  

Per muajin Dhjetor 2020, psikologet dhe punonjeset sociale të bashkive Prrenjas, 

Librazhd, Peqin dhe Cerrik kanë mbështetur në total 13 gra dhe vajza të mbijetuara nga 

dhuna duke i ofruar në total 24 këshillime psikologjike. 

 

Janë realizuar gjithashtu: 

 

 4 sesione fuqizimi për vajzat dhe gratë të mbijetuara të dhunës janë mbajtur me 

qëllim fuqizimin e tyre dhe dhënien e informacionit mbi çështje të lidhura 

punësimin, strehimin, të drejtat pronësore dhe ndihmën ekonomike. 75 përfituese 
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të shërbimeve të FGE kanë qënë pjesë e këtyre sesioneve për të thyer ciklin e 

dhunë sdhe për tu ri-integruar në shoqëri. Për shkak të konfidencialitetit të 

grave/vajzave nuk realizohen apo publikohen fotografi të sesioneve.  

 

 Për ti ardhur në ndihmë viktimave të dhunës në familje sipas problematikave të 

ngritura nga ato, gjatë këtij viti janë realizuar 4 Rrjete Rajonale online dhe offline 

me pjesëmarrjen e 110 aktorëve lokal nga gjithë Qarku Elbasan. 
                 

                  

                  

 

b. Fushata sensibilizuese 

FGE është një ndër organizatat më aktive në organizimin e fushatave të ndërgjegjësimit. 

Në kuadër të disa projekteve të mbështetura nga UN WOMEN, SIDA, Rrjeti i Fuqizimit 

të Gruas Shqipëri (AWEN), që po zbaton, ka realizuar Forume me Komunitetet Fetare, 

Takime Ndërgjegjësuese me të rinjtë në të gjithë Qarkun e Elbasanit. Konkretisht, 

përgjatë vitit 2020 janë realizuar:  

 

 

 7 Forume Publike me anëtarë të 5 komuniteteve fetare në Qarkun e Elbasanit 

(Musliman, Katolik, Orthodhoks, Evangjelik dhe Bektashi) me në total 121 

pjesëmarrës ndër të cilët 85 gra/vajza dhe 36 burra/djem. Përveç dhunës në 

familje, në fokusin e forumeve publike ishin të gjitha format e dhunës ndaj grave 

siç kërkohet nga Konventa e Stambollit, përfshirë dhunën seksuale, ngacmimin, 

martesën e detyruar, etj. Diskutimet në komunitet u përdorën për të adresuar të 

drejtat e njeriut të grave dhe çështje të barazisë gjinore në kontekstin e 
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marrëdhënieve familjare, arsimit, pronës, pjesëmarrjes në jetën publike dhe 

politike dhe fusha të tjera.  

  

  

  
 

  
 

 6 takime me te rinj u organizuan në kuadër të projektit të mbështetur nga AWEN 

nga 10 qe ishin te parashikuar për shkak të urgjencës kombëtare të krijuar nga 
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situata e Covid -19. 81 nxënës në total, nga të cilët 60 vajza dhe 21 djem të 

shkollave të mesme në Elbasan. Në këto takime nxënësit u informuan për 

legjislacionin në mbrojtjen e viktimave të dhunës në familje, institucionet 

përgjegjëse, shërbimet e ofruara për viktimat dhe fëmijët e tyre dhe çfarë është më 

e rëndësishme, kontributin/angazhimin e tyre në fushatat ndërgjegjësuese.  
Link:https://www.facebook.com/forumigruaselbasan/photos/pcb.2539243596338080/2539222696

340170/?type=3&theater                      

                   
     

Link:https://www.facebook.com/forumigruaselbasan/photos/pcb.2539243596338080/2539242333

004873/?type=3&theater                          

                    
 Me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Gruas, 8 Mars 2020, Forumi i Gruas 

Elbasan organizoi një manifestim në Sheshin Gensher me praninë e qytetarëve, 

studentëve, institucioneve dhe mediave, Njoftim për Shtyp; U synua rritja e 

ndërgjegjësimit të qytetarëve për të drejtat e grave duke lëvizur me makinë dhe 

lëshimi i thirrjeve me megafon. Manifestimi në bulevardin kryesor të qytetit, duke 

filluar nga sheshi i Stadiumit "Elbasan Arena" deri tek sheshi "Gensher" me 

praninë e qytetarëve, studentëve, institucioneve dhe mediave në kuadër të Javës së 

8 Marsit, Gruas Ndërkombëtare të Grave Dita. Mesazhet u shpërndanë për 

anëtarët e komunitetit dhe një deklaratë për shtyp u shpërnda për mediat. 

 Links të publikimeve të aktivitetit të marshimit në facebook më 6 mars 2020: 

https://www.facebook.com/forumigruaselbasan/videos/542856206339716/  

https://www.facebook.com/forumigruaselbasan/photos/pcb.2463274403935000/2

463272503935190/?type=3&theater  

https://www.facebook.com/forumigruaselbasan/photos/pcb.2463274403935000/2

463272503935190/?type=3&theater  

Best Channel: 

https://www.facebook.com/best.channel/videos/1575560409251842/UzpfSTE2Mj

k1NTA0MzM5NzQwNzI6MjQ2Mzg0NTkyMDU0NDUxNQ/     

https://www.facebook.com/forumigruaselbasan/photos/pcb.2539243596338080/2539222696340170/?type=3&theater
https://www.facebook.com/forumigruaselbasan/photos/pcb.2539243596338080/2539222696340170/?type=3&theater
https://www.facebook.com/forumigruaselbasan/photos/pcb.2539243596338080/2539242333004873/?type=3&theater
https://www.facebook.com/forumigruaselbasan/photos/pcb.2539243596338080/2539242333004873/?type=3&theater
https://www.facebook.com/forumigruaselbasan/videos/542856206339716/
https://www.facebook.com/forumigruaselbasan/photos/pcb.2463274403935000/2463272503935190/?type=3&theater
https://www.facebook.com/forumigruaselbasan/photos/pcb.2463274403935000/2463272503935190/?type=3&theater
https://www.facebook.com/forumigruaselbasan/photos/pcb.2463274403935000/2463272503935190/?type=3&theater
https://www.facebook.com/forumigruaselbasan/photos/pcb.2463274403935000/2463272503935190/?type=3&theater
https://www.facebook.com/best.channel/videos/1575560409251842/UzpfSTE2Mjk1NTA0MzM5NzQwNzI6MjQ2Mzg0NTkyMDU0NDUxNQ/
https://www.facebook.com/best.channel/videos/1575560409251842/UzpfSTE2Mjk1NTA0MzM5NzQwNzI6MjQ2Mzg0NTkyMDU0NDUxNQ/
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TV Skampa: 

https://www.youtube.com/watch?v=HxeI9vObWNA&feature=youtu.be&fbclid=I

wAR2KfeY_dFRqKc9McT0FCAgy615LAcW6HX4kLSjFIWASnLIk-

aRceMiz0eY 

https://youtu.be/HxeI9vObWNA  

 

 Foto nga aktiviteti i marshimit:  

              
 

              
                       

 Aktivitet Publik për të shfaqur dokumentarët. Aktiviteti publik u mbajt më 29 

Korrik 2020 në “Real Scampis” Elbasan, për të shfaqur dokumentarët e shkurtër 

të realizuar nga nxënësit e shkollave. Ky aktivitet mblodhi përfaqësues nga 5 

shkollat e përfshira në projekt (studentë, mësues dhe drejtorë), dhe media për të 

shfaqur dokumentarët e shkurtër dhe për të diskutuar mbi to. Ishte gjithashtu një 

mundësi për të promovuar punën e bërë nga udhëheqëset femra dhe si një njohje e 

punës së tyre të vazhdueshme dhe të vazhdueshme në frymëzimin e vajzave dhe 

djemve të rinj. Ishin 34 pjesëmarrës në këtë aktivitet. Në fillim të aktivitetit u 

prezantuan rezultatet e projektit WIN “Gratë që Frymëzojnë Risinë”, donatori, 

qëllimi, objektivat e arritura, aktivitetet e mbajtura etj. Pastaj të gjithë 

pjesëmarrësve iu prezantua një përmbledhje e 5 dokumentarëve. Një panel i 

përbërë nga 5 gra drejtuese ishte pjesë e aktivitetit dhe secila prej tyre ndau këtë 

përvojë dhe dha një mesazh për të rinjtë. Në fund të aktivitetit, FGE dha disa 

dhurata simbolike për 5 gratë drejtuese. Link dokumentaret: 

Dokumentar, Anife Bullari: 

https://www.youtube.com/watch?v=y34j3TE7vwc&t=840s  

https://www.youtube.com/watch?v=HxeI9vObWNA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2KfeY_dFRqKc9McT0FCAgy615LAcW6HX4kLSjFIWASnLIk-aRceMiz0eY
https://www.youtube.com/watch?v=HxeI9vObWNA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2KfeY_dFRqKc9McT0FCAgy615LAcW6HX4kLSjFIWASnLIk-aRceMiz0eY
https://www.youtube.com/watch?v=HxeI9vObWNA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2KfeY_dFRqKc9McT0FCAgy615LAcW6HX4kLSjFIWASnLIk-aRceMiz0eY
https://youtu.be/HxeI9vObWNA
https://www.youtube.com/watch?v=y34j3TE7vwc&t=840s
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Dokumentar, Flutur Rusi: 

https://www.youtube.com/watch?v=J98fMcJI3uo&t=2s 

Dokumentar, Anila Cota: 

https://www.youtube.com/watch?v=WmnxqiD5Igc&t=1s  

Dokumentar, Bukurie Maloku: 

https://www.youtube.com/watch?v=eDKWOnlIVrs  

Dokumentar, Elisabeta Myftari: 

https://www.youtube.com/watch?v=WOPYd0syP5k&t=876s  

 

Foto nga aktiviteti: 

 

              

              
 

 Emision ne TV lokale për të prezantuar rezultatet e projekti qe FGE ka 

implementuar, WIN “Women that Inspire Novelty” – Grate qe Frymezojne Risi. 

Një projekt i realizuar me mbeshtetjen financiare te Programit te Granteve te 

Vogla te Komisionit per Demokraci te Ambasades Amerikane ne Tirane. Ky 

projekt synon te promovoje grate ne rolin e lidershipit dhe ne jeten sociale. 

Qellimi i projektit eshte te njohe me shume mbi grate lider ne Elbasan, e me gjere 

ne Shqiperi, dhe ti jape rendesi vleresimit te punes se tyre. Gjithashtu WIN synon 

qe me ane te 5 dokumentareve te shkurter mbi grate lider ne komunitet te 

frymezoje te rinjte ne komunitetin e Elbasanit, ne lidership. Link emisioni ne Tv; 

https://www.youtube.com/watch?v=jr5U2q9H4P4  

https://www.youtube.com/watch?v=J98fMcJI3uo&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=WmnxqiD5Igc&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=eDKWOnlIVrs
https://www.youtube.com/watch?v=WOPYd0syP5k&t=876s
https://www.youtube.com/watch?v=jr5U2q9H4P4
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 Hartimi i Planit Strategjik 2021-2026 për Forumin e Gruas Elbasan. Gjatë vitit 

2020 në një udhëtim larg zyrës (Përmet - Korçë) stafi i FGE punoi ngushtë për dy 

ditë për të hartuar Planin Strategjik për organizatën 2021-2026 i cili përputhet me 

kërkesat e komunitetit dhe donatorëve dhe është në përputhje me Plani Strategjik i 

AWEN për pesë vitet e ardhshme. Ky dokument është hartuar dhe do të 

publikohet në faqen e internetit dhe rrjetet sociale të FGE.  

 

  
 Gjatë kësaj periudhe kohore Forumi i Gruas Elbasan ka kryer një pjesë të 

supervizimit psikologjik dhe parandalimit të burn-out të stafit. Duke pasur 

parasysh situatën stresuese të krijuar nga pandemia Covid-19 dhe në konsultim 

me specialistët e UNW u vendos që të kryhen aktivitete parandaluese të burn-out 

duke përfshirë: staf retreat, Terapinë e Artit dhe mbikëqyrjen psikologjike me 

ekspertë të jashtëm. 

Supervizimi psikologjik, Tetor 2020: 
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Terapia e Artit, Sarande Tetor 2020: 

  
 

 Forumi i Gruas Elbasan (FGE) shpërndau 9 paketa ushqimore të 

mbështetura nga Global Albanian Foundation gjatë muajit Shtator 2020. FGE 

në fillim ngriti grupin e punës që do të merrej me evidentimin e 9 grave të 

mbijetuara të dhunës në familje, përfituese të shërbimeve të FGE, në vështirësi të 

mëdha ekonomike që do të përfitonin nga një paketë ushqimore të dhuruar nga 

GAF. U pregatitën dy lloj paketash, njëra për gra me fëmojë të grupmosjhës nën 3 

vjec dhe tjetra me fëmijë mbi këtë grupmoshë. Konkretisht 3 ishin në grupin e 

parë dhe 6 ishin në grupin e dytë. Përmbajtja e sejcilës paketë është në tabelën 

bashkëngjitur. Një tabelë e tillë është futur në sejcilën paketë dhe ju është kërkuar 

përfitueseve nëse mungon dicka të na telefonojnë. Kjo është një praktikë normale 

e ndjekur nga FGE për të qenë transparent me njerzit dhe me veten 

Shpërndarja gjeografike ishte si më poshtë: 

o Bashkia Librazhd - 2 paketa 

o Bashkia Belsh - 1 paketë  

o Bashkia Gramsh -1 paketë 

o Bashkia Elbasan - 5 paketa  

nga të cilat 2 ishin në zonat rurale konkretisht fshati Shushicë Njësia 

Administrative Shushicë dhe një në fshatin Thanë, Njësia Administrative Gjergjan 

Cdo paketë ushqimore kishte të dukshme logon dhe emrin e GAF si dhurues të 

këtyre paketave si dhe logon dhe emrin e FGE si zbatues. Më pas FGE bëri 

dërgimin e paketave në cdo përfituese të paketës. Janë bërë foto me sejcilën 

përfituese për ti patur si dokumentacion mbështetës. Presidentja e FGE ja ka 
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shpjeguar sejcilës përfituese kush është GAF, puna që ato bejnë në ndihmë dhe 

mbështetje të njerzve në nevojë. Link publikimi në media sociale: 

https://www.facebook.com/forumigruaselbasan/photos/pcb.2601395223456250/2

601391200123319/  

 

 ADISA (Qëndra e Integruar me një Ndalesë) në Elbasan, një institucion në 

vartësi direkte të kryeministrisë, është institucioni i parë publik që ndërrmerr një 

fushatë për ngritje fondesh për një shoqatë jo fitimprurëse, në rastin konkret për 

Forumin e Gruas Elbasan (FGE). Nismëtare të kësaj fushate janë dy zonja, 

punonjëse të këtij institucioni Ela dhe Xhoana, thotë drejtuesi I ADISA-s Z. Edvin 

Palloshi. I gjithë stafi I ADISA-s dhe jo vetëm, mblodhën fonde në lek për të 

kontribuar për të mbijetuarat e dhunës në familje, sidomos të atyre dhe me 

probleme shëndetësore. U shfrytëzua muaji Tetor me fushtatën “Fjongoja rozë më 

kujton” për të organizuar mbledhjen e këtyre fondeve. Fondet u dorëzuan tek FGE 

me datën 25 Nëntor 2020, Dita Ndërkombëtare për Eleminimin e Dhunës ndaj 

Grave. Për Forumin e Gruas Elbasan nuk është e rëndësishme sasia e fondit që u 

mblodh nga ky institucion, por fakti që për herë të parë në 21 vite që FGE bën 

shërbime konkrete FALAS për të mbijetuarat e dhunës në familje, një institucion 

dhe ky një institucion shtetëror, merr një inciativë të tillë shumë fisnike. 

 

 Aktivitet ndërgjegjësues më 25 Nëntor 2020, në Ditën Ndërkombëtare kundër 

Dhunës ndaj Grave, diskutimin mbi barazinë gjinore, dhunën dhe të drejtat e 

lehtësuan burrat. Drejtues institucionesh të ndryshme në Elbasan u mblodhen për 

të ndarë përvojat dhe mendimet e tyre mbi  vështirësitë e të qenit ‘burrë’ dhe çfarë 

mund të bëjë secili për t’i tejkaluar ato. Synimi i #burratedjemtëflasin 

#globalguytalk ishte që të normalizojmë të folurin rreth çfarë do të thotë të jesh 

burrë në Shqipëri, çfarë normash duhet të ndjekë një djalë që nesër të quhet një 

‘burrë i vërtetë’. Shpeshherë, mungesa e komunikimit është një barrierë që shton 

presionin mbi djemtë e burrat dhe ndikon drejtpërdrejtë në mirëqenien e tyre 

psiko-emocionale, si dhe në mënyrën sesi ata ‘zgjedhin’ ta jetojnë jetën e tyre. 

Këtë aktivitet e ndoqi nga afër dhe ambasadorja e Suedisë në Shqipëri Znj. Elsa 

Hastad. Link pastime në media sociale: 

https://www.facebook.com/forumigruaselbasan/posts/2676916465904125  

https://www.facebook.com/forumigruaselbasan/posts/2676288595966912  

Foto nga aktiviteti: 

  

https://www.facebook.com/forumigruaselbasan/photos/pcb.2601395223456250/2601391200123319/
https://www.facebook.com/forumigruaselbasan/photos/pcb.2601395223456250/2601391200123319/
https://www.facebook.com/forumigruaselbasan/posts/2676916465904125
https://www.facebook.com/forumigruaselbasan/posts/2676288595966912
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c. Trajnime   

Në kuadër të projektit “Akses i përmirësuar për gratë dhe vajzat të mbijetuara të dhunës 

në Rajonin e Elbasanit” i financuar nga UN Women nëpërmjet United Nations Trust 

Fund. #UNTF, FGE ka realizuar trajnime me aktorë të ndryshëm lokal si: përfaqësues 

institucionesh dhe ofruesit direkt të shërbimeve, për tema të cilat kanë patur në qendër 

çështjet gjinore, trajtimin e të mbijetuarve të dhunës të renditura si më poshtë:  

 

 Trajnim për ngritje kapaciteti të specialistëve të Polisicë së Zonës të Bashkisë 

Elbasan me datë 16.10.2020 në ambjentet e Komisariatit të Policisë Elbasan 

Pjesëmarrës në total ishin 18 persona nga të gjithë Njësitë Ad. të Bashkisë Elbasan, 17 

meshkuj dhe 1 femër. Gjatë sesionit të trajnimit u diskutuan: 

1- Qëllimi; Rritja e kapaciteteve të specialistëve te policisë së zonës (SPZ-ve) për të 

mbështetur viktimat e dhunës në familje   

2- Objektivat;  Njohuri rreth dhunës në familje (DHF) dhe dhunës me bazë gjinore 

(DHBGJ); Njohuri rreth legjislacionit në fuqi mbi ndryshimet e reja në ligjin “Për Masa 

ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”, detyrimet që rrjedhin nga ky ligj për secilin prej 

aktorëve dhe sesi mund të përmirësohet menaxhimi i rasteve të të mbijetuarve të dhunës; 

VKM për ngritjen e Mekanizmit të bashkërendimit të punës për referimin e rasteve të 

dhunës në marrëdhëniet familjare dhe menyrën e procedimit të tij; për Strategjinë 

Kombëtare të Qeverisë Shqiptare 2016-2020.; Konventën e Stambollit, si dhe Kartën 

https://www.facebook.com/hashtag/untf?epa=HASHTAG
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Europiane; Njohuri dhe aftësi për plotësimin e Raportit për vlerësimin e riskut për rastin e 

DHF; Njohuri dhe aftësi për plotësimin e Urdhërit për masat paraprake të mbrojtjes së 

menjëhershme nga DH; Aftësi për të përdorur metoda efektive në ndihmë të të 

mbijetuarve nga dhuna në familje  

Ky trajnim shërbeu gjithashtu për të ndarë eksperienca të mira/ positive, sfida, për të 

forcuar bashkëpunimin në të ardhmen midis tyre si dhe ciklin e menaxhimit të rasteve 

konkrete (pra u ndërthur dhe me raste nga praktika në lidhje me vështirësitë që hasin në 

punën e përditshme rreth zbatimit të legjislacionit në fuqi). 

         

         
 

 Forumi i Gruas Elbasan organizoi me datë 22.10.2020 një Sesion Trajnimi një 

ditor për ngritje kapaciteti me profesionistë të shëndetësisë në ambjentet e 

Drejtorisë Rajonale të Shërbimt të Kujdesit Shëndetësor, për ngritje kapaciteti me 

personel të Qendrave Shëndetësore të Bashkisë Elbasan sipas aktivitetit të 

parashikuar në projekt. Pjesëmarrës në total ishin 16 persona, nga ku 15 femra 

dhe 1 mashkull. 

Gjatë sesionit të trajnimit u diskutuan: Qëllimi; Rritja e kapaciteteve të personelit 

të Qendrave Shëndetsore për të mbështetur viktimat e dhunës në familje  

Objektivat;  Njohuri rreth legjislacionit në fuqi, mbi ndryshimet e reja në ligjin 

“Për Masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare, detyrimet që rrjedhin nga ky 

ligj për secilin prej aktorëve dhe sesi mund të përmirsohet menaxhimi i rasteve të 

të mbijetuarve të dhunës. 

• VKM për ngritjen e Mekanizmit të bashkërendimit të punës për referimin 

e rasteve të dhunës në marrëdheniet familjare dhe menyrën e procedimit të 

tij për Strategjinë Kombëtare të Qeverisë Shqiptare 2016-2020.  
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• Për Konventën e Stambollit, si dhe Kartën Europiane 

• Njohuri dhe aftësi për  identifikimin dhe trajtimin e rasteve të dhunës 

• Njohuri për plotësimin e UMM/ UM 

• Njohje dhe lehtësim për plotësimin e kartelave personale të viktimave të 

dhunës, 

• Aftësi për të përdorur metoda efektive në ndihmë të të mbijetuarve nga 

dhuna në familje  

• Kooperimi me institucionet përkatëse për të arritur rezultate pozitive 

• Si dhe pritshmëritë të dala nga vetë pjesëmarrësit. 

 

 Forumi i Gruas Elbasan organizoi një Sesion Trajnimi online me 

Administratorët e Njësive Administrative në Bashkinë Elbasan, për ngritje 

kapaciteti me Administratorët e Bashkisë Elbasan, dt 09.10.2020. Pjesëmarrës në 

total ishin 5 persona, nga ku 4 meshkuj dhe 1 femër. Gjatë sesionit të trajnimit u 

diskutuan: Çështë dhuna sipas ligjit, format dhe modelet e saj; Cikli i abuzimit, 

dinamika e dhunës. Baza ligjore: 

• Ligji nr. 47/2018 për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.9669, datë 

18.12.2006, “Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”, të ndryshuar 

• VKM, Nr.334, datë 17.02.2011, për ngritjen e Mekanizmit te bashkërendimit të 

punës për referimin e rasteve të dhunës në marrëdhëniet familjare dhe mënyrën e 

procedimit të tij;  

• Konventa e Stambollit; 

• Karta Evropiane pёr Barazi Gjinore; 

• Strategjia Kombëtare e Qeverisë Shqiptare  2016-2020; 

• Çfarë është një UM/UMM dhe mënyra e plotësimit 

• Ofrimi i një modeli tip mbi plotësimin e një UM/UMM-je 

  
 

 Cmime FGE: 

Në Shtator 2020, FGEE iu dha çmimi i dytë në Konkursin Kombëtar "Praktikat më të 

mira në ofrimin e shërbimeve të kujdesit social" organizuar nga Programi i Kombeve të 

Bashkuara për Zhvillim dhe Partnerët Shqiptarë për Ndryshim dhe Zhvillim në 

bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë. Konkursi "Shërbimet për Viktimat e Dhunës 
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në Familje dhe Dhunës me Bazë Gjinore" Forumi i Gruas Bashkia Elbasan-Elbasan në 

kuadër të programit të përbashkët të Kombeve të Bashkuara "Askush të mos mbetet 

prapa" i mbështetur nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim kishte për 

synim të promovojë modelet më të mira në fushën e shërbimeve sociale, të cilat kanë 

treguar efektivitet në zbatim, dhe përshkallëzimin e tyre në të tjera bashki ku këto 

shërbime mungojnë për të siguruar përfshirjen sociale të grupeve në nevojë. 

Bashkangjitur Certifikata dhe fotot nga aktiviteti. 

  

 

Më 10.09.2020, Ministria e Drejtësisë me protokollin Nr.5577 autorizon organizatën 

jofitimprurëse Forumi i Gruas Elbasan për të ofruar shërbime të ndihmës juridike 

parësore të garantuara nga shteti. Për herë të parë në Shqipëri, Ministria e Drejtësisë 

autorizon vetëm 12 OJQ në nivel kombëtar për të siguruar këtë shërbim për njerëzit në 

nevojë që nuk kanë qasje në një avokat privat. Bashkangjitur autorizimin e Ministrisë së 

Drejtësisë dhe foto nga takimi me Ministren e Drejtësisë në Shqipëri, zonja Etilda Gjonaj. 

          
 



 
________________________________________________________________________ 

 

   

FGE për realizimin e objektivave të saj bashkëpunon me institucione shtetërore në nivel 

qendror/lokal si dhe me shumë organizata partnere, ku mund të përmendim: Tjetër 

Vizion, Në Dobi të Komunitetit, World Vizion, etj. 
Disa nga institucionet shtetërore me të cilat FGE ka marrëveshje bashkëpunimi janë: 

• Këshilli i Qarkut Elbasan; 

• Zyra Vendore Arsimore Elbasan; 

• Drejtoria e Policisë së Qarkut Elbasan (DPQE);  

• Drejtoria Rajonale e Shëndetësisë (DRSH), Elbasan; 

• Bashkia Elbasan; 

• Bashkia Cerrik; 

• Bashkia Librazhd; 

• Bashkia Prrenjas; 

• Bashkia Belsh; 

• Bashkia Gramsh; 

• Bashkia Peqin; 

 

Gjithashtu, FGE ka një partneritet të zgjeruar me organizata e rrjete kombëtare e 

ndërkombëtare si më poshtë: 

• Komiteti Rajonal Antitrafik (KRAT); 

• Komiteti Drejtues dhe Ekipi Teknik për “Mekanizmin e bashkërendimit të punës 

për referimin e rasteve të dhunës në marrëdhëniet familjare dhe mënyrën e 

proçedimit të tij”;  

• Rrjeti i Fuqizimit të Gruas në Shqipëri (AWEN);  

• Women Against Violence Europe (WAVE) - Pikë fokale për Shqipërinë. 

 

 

  


