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1 Shoqatë e qytetarëve dhe organizatë joqeveritare.

Lista e shkurtesave:

ÇK Çështje të Kufirit
MDK                  Misionet Diplomatike dhe Konsullore
NjTQNJKM Njësia për Trafikim me Qenie Njerëzore dhe 

Kontrabandë të Migrantëve 
VTQNj Viktimë e Trafikimit me Qenie Njërëzore       
LPP Ligji për Procedurë Penale
LBNMP Ligji për Bashkëpunim Ndërkombëtar në Materien 

Penale     
SH Shoqatë1 
QNZhPM Qendra Ndërkombëtare për Zhvillim të Politikave 

Migratore
IOM Organizata Ndërkombëtare për Migrim
PP Prokuroria Publike 
IP-QNPS Institucioni Publik – Qendra Ndërkomunale për Punë 

Sociale                 
KP Kodi Penal
MPB Ministria e Punëve të Brendshme
MPPS Ministria e Punës dhe Politikës Sociale 
MPJ Ministria e Punëve të Jashtme
ON Organizata Ndërkombëtare
MKR Mekanizmi Kombëtar i Referimit
PKV Plani Kombëtar i Veprimit
NjKLKMTQNj Njësia Kombëtare për Luftimin e Kontrabandës së 

Migrantëve dhe Trafikimit me Qenie Njerëzore
DÇKM
NjMD

Departamenti i Çështjeve Kufitare dhe Migracionit 
Njësia për Mbrojtje të Dëshmitarëve

OSBE Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë
KB Kombet e Bashkuara
ZP Zyrtar i Policisë
QPH Qendra për Pranim të të Huajve 
QR Qendra Rajonale
РМ Republika e Maqedonisë
PSV Procedura Standarde të Veprimit për Trajtimin e 

Viktimave të Trafikimit me Qenie Njerëzore
MTR Mekanizmi Transnacional i Referimit
TQNj Trafikimi me Qenie Njerëzore
QPS Qendra për Punë Sociale
QV Qendra për Viktimat e Trafikimit me Qenie Njerëzore 

dhe Viktimat e Dhunës Seksuale
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Terminologjia dhe përkufizime pune:
Kthimi/riatdhesimi: paraqet një proces të përgatitjes, transportimit dhe 
akomodimit të sërishëm të viktimës në vendin e origjinës ose në një vend 
tjetër të përshtatshëm. 

Ofruesi i shërbimeve: janë institucione, organizata dhe shoqata që iu 
ofrojnë ndihmë dhe mbrojtje viktimave.

Fëmija është çdo person në moshë nën 18 vjeç.

Viktima e trafikimit me qenie njerëzore/fëmijë: nënkupton viktimën e 
veprës penale – Trafikimi me qenie njerëzore sipas nenint 418-a dhe 418-
ç të KP-së. Në pajtim me nenin 122, paragrafin 2 të KP-së, ku me termin 
viktimë e veprës penale nënkuptohet çdo person që ka pësuar dëm, 
përfshi lënDim fizik apo psikik, vuajtje emocionale, humbje materiale ose 
ndonjë shkelje tjetër të të drejtave dhe lirive të tij themelore si pasojë e 
kryerjes së një vepre penale.ÜShih SHTOJCA  1: Ekstrakt nga Kodi penal 
fq. 75

Mbrojtja e dëshmitarëve: janë masa sigurie që janë të nevojshme për 
të siguruar mbrojtje të dëshmitarëve në proçedimet juridike. Mbrojtja 
e dëshmitarëve mund të ofrohet para, gjatë dhe/ose pas mbarimit të 
procedurës penale dhe mund të përfshijë një ose dy kombinime të masave 
të parashikuara në Ligjin për mbrojtje të dëshmitarëve.

Kujdestari ligjor është personi përgjegjës i caktuar me Ligjin e familjes 
nga organi kompetent IP-QNPS/QPS, i cili i planifikon dhe bashkërendit 
aktivitetet dhe masat e parashikuara në PSV për ofrimin e ndihmës dhe 
përkrahjes së një fëmije VTQNj, si dhe kujdeset për garantimin e interesit 
të tij më të mirë. 

Identifikimi  paraqet shumën e veprimeve dhe masave të institucioneve 
kompetente, të cilat në bazë të rrethanave në të cilat është gjetur personi, 
janë të drejtuara kah grumbullimi i informacioneve dhe fakteve, nëpërmjet 
treguesve dhe intervistës së kryer, me qëllim konstatimin e viktimës së 
veprës penale Trafikim me qenie njerëzore/fëmijë.

Treguesit e trafikimit me qenie njerëzore: paraqesin 
“indikacione”/”tregues”/shenja që tregojnë për ekzistimin e mundshëm 
të trafikimit me qenie njerëzore, e cila konstatohet në bazë të analizës së 
kryer dhe vlerësimit të informacioneve të grumbulluara rreth procesit të 
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rekrutimit, transportimit dhe shfrytëzimit, intervistës së kryer, provave të 
siguruara dhe sjelljes së personit. 

Pëlqimi i informuar: paraqet pëlqimin e viktimës së trafikimit me qenie 
njerëzore për ndërmarrjen e hapave në procesin e ndihmës dhe mbrojtjes 
nga organet kompetente shtetërore, duke u bazuar në informimin e saj 
paraprak, përkatësisht në dhënien e informacioneve dhe pranimin e 
pëlqimit të informuar. Pëlqimi i informuar i viktimës së trafikimit me qenie 
njerëzore paraqet parakusht kryesor për realizimin e të gjitha aktiviteteve 
të parashikuara në PSV. 

Interesi më i mirë i fëmijës:  nënkupton që çdo situatë duhet shikuar nga 
këndvështrimi i fëmijës dhe pastaj merret parasysh qëndrimi i fëmijës, 
ndërsa ka për qëllim respektimin e të drejtave të fëmijës. Çdo vendim që 
ka të bëjë me fëmijën duhet të bazohet në objektivitetin dhe interesin më 
të mirë të fëmijës, duke konsideruar pjekurinë dhe moshën e tij.

Mekanizmi kombëtar i referimit të viktimave të trafikimit me qenie 
njerëzore: paraqet një sistem bashkëpunimi ndërmjet organeve dhe 
organizatave kompetente (MPPS, MPB, SHQ, ON dhe të gjithë aktorët 
përkatës) që veprojnë në territorin e Republikës së Maqedonisë në fushën 
e parandalimit, mbrojtjes, referimit dhe identifikimit, si dhe riatdhesimit 
të viktimave të trafikimit me qenie njerëzore. Zyra e Mekanizmit Kombëtar 
të Referimit funksionon në kuadër të Ministrisë së Punës dhe Politikës 
Sociale – Sektori i Mundësive të Barabarta. 

Personi i ngarkuar me rastin: është përfaqësues i një organi ose institucioni 
kompetent shtetëror, i një organizate ose shoqate ndërkombëtare e cila 
sipas PSV-së është kompetente për të ndërmarr masa dhe aktivitete të 
planifikuara ndaj VTQNJ. 

 • Për viktima vendore, personi i ngarkuar me rastin përcaktohet nga 
MKR; 

 • Për viktima të huaja, personi i ngarkuar me rastin përcaktohet nga 
NjTQNJKM /  NjKLKMTQNj;

Personi i ngarkuar për rastin, që nga çasti i identifikimit të viktimës, do të 
jetë përgjegjës për atë deri sa të fillojë procesi i ri-integrimit, përkatësisht 
riatdhesimit.

Ndihma dhe mbrojtja: masa, programe dhe shërbime që synojnë 
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rehabilitimin e viktimave ashtu si është përcaktuar në nenin 6 të Protokollit 
të Palermos të KB-ve. Masat mund të ofrohen nga institucionet shtetërore, 
shoqatat ose organizatat ndërkombëtare në vendet e destinacionit, 
tranzitit ose origjinës. Ato përmbajnë, por nuk janë të kufizuara vetëm 
me: akomodimin, mbrojtjen mjekësore, ndihmën psikologjike, edukimin, 
arsimin profesional, punësimin, ndihmën juridike dhe transportin. 

Viktima e mundshme e trafikimit me qenie njerëzore: nënkupton 
personin për të cilin në bazë të gjendjes së cenueshme dhe rrethanave në 
të cilat gjendet, ekzistojnë tregues se është viktimë e trafikimit me njerëz, 
mirëpo identifikimi i saj/tij ende nuk është mbaruar ose personi refuzon 
të identifikohet si viktimë.  

Ndihma juridike ka të bëjë me autorizimin prokurë dhe mbrojtjen e 
viktimave të trafikimit me qenie njerëzore dhe grupeve në rrezik të cilën e 
pranojnë nëpërmjet avokatëve për sigurimin e ndihmës juridike.

Qendra e pranimit për të huaj (QPH): është objekt i tipit të mbyllur 
nën kompetencat e Ministrisë së Punëve të Brendshme dedikuar për 
akomodimin e të huajve në kushte të përcaktuara me Ligjin për të huaj. 
Në QPH, në hapësira të veçanta, mund të akomodohet edhe një i huaj për 
të cilin ekziston dyshim i bazuar se është viktimë e veprës penale “Trafikim 
me qenie njerëzore” gjatë periudhës së rikuperimit dhe reflektimit.

Risocializimi është proces i rikuperimit psikik të viktimës, forcimit fizik dhe 
social për përballimin e traumave dhe pasojave nga abuzimi gjatë procesit 
të trafikimit, kthimi ose krijimi i shprehive të reja, aftësive, shkathtësive 
sociale dhe mundësinë për ri-integrim në shoqëri.

Ri-integrimi: paraqet shumën e aktiviteteve dhe masave të planifikuara 
të organizatave/institucioneve përgjegjëse të përfshira në trajtimin e 
VTQNj, të cilat synojnë integrimin e tyre lokal dhe ofrimin e ndihmës për 
ribashkim familjar, në komunitet ose integrimin e tyre në një komunitet 
të ri. Ri-integrimi nënkupton dhe zgjidhjen socio-ekonomike afatgjate për 
viktimën.

Mekanizmi Transnacional i Referimit: paraqet mekanizma dhe sisteme 
që janë të dizajnuara për ndihmë gjithëpërfshirëse dhe përkrahje 
transnacionale të viktimës. Mekanizmat transnacional të referimit e 
ndërlidhin tërë procesin e referimit që nga identifikimi e deri te riatdhesimi 
dhe ndihma nëpër vendet e tranzitit, destinacionit dhe origjinës dhe i 
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njëjti nënkupton bashkëpunim ndërmjet shoqatave dhe institucioneve 
shtetërore. 

Referimi është procedurë e kryer nga një institucion kompetent shtetëror, 
i cili pas masave të ndërmarra ndaj VTQNj e referon atë në një institucion 
tjetër kompetent për veprim të mëtejmë në pajtueshmëri me PSV.

Qendra për viktimat e trafikimit me qenie njerëzore dhe viktimat e 
dhunës seksuale është një godinë që siguron akomodim të përkohshëm 
të viktimave të trafikimit me qenie njerëzore dhe të huaj me leje qëndrimi 
të përkohshëm. 
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PJESA A
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1.HYRJE

Procedurat standarde të veprimit (PSV) për trajtimin e viktimave të 
trafikimit me qenie njerëzore i rregullojnë procedurat dhe mënyrat e 
sigurimit të ndihmës dhe mbrojtjes së të gjithë viktimave të trafikimit 
me qenie njerëzore (pa dallim nëse janë vendas ose të huaj me hyrje të 
rregullt apo të paregullt në shtet) nëpërmjet një qasjeje gjithpërfshirëse 
të bazuar në të drejtat e njeriut dhe orientohet nga viktima në formë të 
kornizave të institucionalizuara të bashkëpunimit.

Objektivat për hartimin e PSV-së:

 • Veprime të bashkërenditura dhe partneritete me të gjitha palët e 
përfshira në luftën kundër trafikimit me qenie njerëzore në nivel 
lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar me qëllim mbrojtjen e të 
drejtave të njeriut të viktimave,

 • Përmirësimi i identifikimit të viktimave të trafikimit me qenie 
njerëzore, 

 • Udhëzime për dhënie të ndihmës dhe mbrojtje të viktimave të 
trafikimit me qenie njerëzore në pajtueshmëri me të drejtat e tyre 
të njeriut.

Bazat për hartimin e PSV-së:

 • Konventa e KB-ve kundër Krimit të Organizuar Transnacional, me 
Protokollet2,

 • Protokolli për parandalim, mbrojtje dhe ndëshkim të trafikimit 
me qenie njerëzore, në veçanti të grave dhe fëmijëve, me të cilin 
plotësohet Konventa e Kombeve të Bashkuara kundër Krimit të 
Organizuar Transnacional,3

 • Konventa e Këshillit të Evropës për aktivitetet kundër trafikimit me 
qenie njerëzore,4

 

2 Fletorja zyrtare e RM, nr. 70/2004.
3 Fletorja zyrtare e RM, nr. 70/2004.
4 Fletorja zyrtare e RM, nr. 492009.



12

 • Raporti lidhur me zbatimin e Konventës së Këshillit të Evropës 
kundër Trafikimit të Qenieve Njerëzore nga “Ish Republika Jugosllave 
e Maqedonisë-Raundi i Dytë i Vlesërimit,

 • Rekomandimi CP(2018)8 mbi zbatimin e Konventës së Këshillit të 
Evropës kundër Trafikimit të Qenieve Njerëzore nga “Ish Republika 
Jugosllave e Maqedonisë”,

 • Direktiva 2012/29/eu e Parlamentit Evropian dhe Këshillit mbi 
themelimin e standardeve minimale për të drejtat, përkrahjen dhe 
mbrojtjen e viktimave të krimit, si dhe zëvendësimin e Vendimit 
Kornizë të Këshillit 2001/220/JHA,

 • Direktiva 2011/36/eu e Parlamentit Evropian dhe Këshillitmbi 
parandalimin dhe luftimin e qenieve njerëzore dhe mbrotjen e 
viktimave të tij, si dhe zëvendësimin e Vendimit Kornizë të Këshillit 
2002/629/JHA,

 • Kodi Penal,5

 • Ligji për Procedurë Penale,6 

 • Ligji për të Huaj,7

 • Ligji për Mbrojtjen e Dëshmitarëve,8

 • Ligji për Drejtësinë e Fëmijëve,9

 • Ligji për mbrojtje sociale,10

5 Fletorja zyrtare e RM, nr. 37/96, 80/99, 4/2002,  43/2003,  19/2004,  81/2005,  60/2006,  
73/2006,  7/2008,  139/2008,  114/2009,  51/11,135/11,  185/11, 142/12,  166/12,  55/13,  
82/13,  14/14,  27/14,  28/14, 115/14,  132/14,  160/14, 199/14, 196/15, 226/15 dhe 97/2017),
6 Fletorja zyrtare e RM, nr. 150/2010 dhe 51/2011,
7 Fletorja zyrtare e RM,.nr.97/2018,
8 Fletorja zyrtare e RM,nr. 38/2005 dhe 58/2005.
9 Fletorja zyrtare e RM, nr.148/2013,
10 Fletorja zyrtare e RM   nr. 79/2009, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 
38/14, 44/14, 16/14, 180/14, 33/15, 72/15, 104/15, 150/15, 173/15, 192/15, 30/16 dhe 163/17 
dhe 51/2018),
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 • Ligji për familje,11

 • Ligji për bashkëpunim ndërkombëtar në materien penale,12 

 • Plani kombëtar i veprimit dhe strategjia kundër trafikimit me qenie 
njerëzore dhe migracion ilegal 2017 – 2020,

 • Udhëzime për referim transnacional të viktimave të trafikimit me 
qenie njerëzore në Evropën Jugindore,13

 • Udhëzime për hartimin dhe zbatimin e reagimit gjithëpërfshirës 
kombëtar në luftën kundër trafikimit me qenie njerëzore dhe të 
publikuara nga ICMPD,14

 • Mekanizmi Kombëtar i Referimit. Bashkimi i të drejtave të personave 
të trafikuar. Doracak praktik i botuar nga OSBE,15 

 • Udhëzimet dhe parimet e rekomanduara mbi të drejtat e njeriut 
dhe trafikimit me qenie njerëzore (si rrjedhojë e Protokollit të KB 
mbi Trafikimin me qenie njerëzore) të botuara nga UNHCR, 

 • Raporti i Grupit të Ekspertëve për trafikim me qenie njerëzore16 i 
përpiluar nga Komisioni Evropian, si dhe dokumentet e Grupit të 
Punës së Paktit të Stabilitetit.17

 
 

11 Fletorja zyrtare e RM   nr. 80/1992, 9/1996, 38/2004, 33/2006, 84/2008, 67/10, 156/10, 
39/12, 44/12,,38/14,115/14 dhe 104/15 dhe 150/2015)
12 Fletorja zyrtare e RM   nr. 34/2018,
13 Udhëzime për referim transnacional të viktimave të trafikimit me qenie njerëzore në 
Evropën Juglindore, ICMPD, 2006,
14 Udhëzime për hartimin dhe zbatimin e reagimit gjithëpërfshirës kombëtar në luftën 
kundër trafikimit me qenie njerëzore, ICMPD, 2006,
15 Kroeger, T. dhe J. Malkoc, B.H. Uhl, Mekanizmi Kombëtar i Referimit. Bashkimi i të 
drejtave të personave të trafikuar. Doracak praktik, OSBE/ODIHR, Varshavë, 2004.
16 Raporti i Grupit të Ekspertëve për trafikim me qenie njerëzore. Komisioni Evropian, 
Drejtoria e përgjithshme e drejtësisë, lirisë dhe sigurisë. Bruksel, 22 dhjetor 2004.
17 Shih: http://www.stabilitypact.org/trafficking.
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Parimet udhëheqëse mbi të cilat bazohen PSV-të:

 • Qasja bazuar në të drejtat e njeriut;

 • Ndjeshmëria gjinore dhe mos-diskriminimi;

 • Qasja e bashkërenditur ndër-sektoriale dhe ndër-disiplinore;

 • Pjesëmarrja e shoqërisë qytetare;

 • Pronësia e qeverisë;

 • Qëndrueshmëria; dhe

 • Parandalimi i trafikimit me qenie njerëzore.

Si të përdoren PSV-të?
Sipas procedurave: 

1. Identifikimi dhe referimi;
2. Përkrahje dhe ndihmë e bashkërenditur;
3. Risocializimi dhe Ri-integrimi; 
4. Riatdhesimi; dhe
5. Procedura penale.

Secila procedurë përmban udhëzime:

 • Cilat masa duhet të zbatohen;

 • Kur do të zbatohen masat;

 • Kush do të jetë përgjegjës për masat; dhe

 • Si do të zbatohen masat. 

2. PËRGATITJA E RRJETIT TË BURIMEVE DHE REFERIMIT 
SIPAS PROCEDURAVE STANDARDE TË VEPRIMIT

ÇFARË burimesh përfshijnë PSV-të?
Procedurat standarde të veprimit mbështeten në burimet adekuate 
ekzistuese, personelin e trajnuar dhe kontakteve individuale në 
institucionet shtetërore/qeveritare, si dhe shoqatat përkatëse në 
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Republikën e Maqedonisë. 

Për viktimat e huaja, burimet janë me sa vijon: institucionet shtetërore/
qeveritare, shoqatat në shtetet e origjinës dhe organe/organizata tjera.

Në shtojcë, lista e organeve kompetente për zbatimin e PSV-ve në nivel 
kombëtar dhe kontaktet e MTR. 

KUR identifikohen dhe sigurohen burimet për PSV?
Burimet, personeli dhe kontaktet që janë të identifikuar në këtë dokument 
duhet rregullisht të përditësohen, planifikohen në programet vjetore të 
punës të të gjithë palëve të përfshira në zbatimin e PSV. 

КUSH duhet të veprojë sipas PSV?
Organet kompetente të zbatimit të PSV: ÜShih SHTOJCA 2: Lista e 
organeve kompetente për PSV në RM, fq. 79. 

КUSH duhet ta mbikëqyr zbatimin e PSV?
Organet kompetente që janë të ngarkuar me dorëzimin e të dhënave te 
Komisioni Kombëtar për Luftën kundër Trafikimit me Qenie Njerëzore 
dhe Migracionit Ilegal për shkak të mbajtjes së evidencës dhe bazës së të 
dhënave, në pajtueshmëri me kompetencat e tyre gjatë zbatimit të PSV. 

Mbikëqyrjen dhe monitorimin e zbatimit të PSV e kryen Koordinatori 
Kombëtar për Luftën kundër Trafikimit me Qenie Njerëzore / Komisioni 
Kombëtar për Luftën kundër Trafikimit me Qenie Njerëzore dhe Migracionit 
Ilegal. Për zbatimin e tyre përgjegjës janë: NjTQNJKM / NjKLKMTQNj – 
MPB dhe MKR, QPS/MPPS. 

Gjithashtu, Komisioni/Koordinatori i Komisionit Kombëtar e mbikëqyrin 
dhe zbatimin e Strategjisë dhe Planit Kombëtar të Veprimit (PKV) për luftën 
kundër trafikimit me qenie njerëzore duke e avancuar bashkëpunimin 
ndërinstitucional që paraqet përcaktim të përhershëm të institucioneve 
të Republikës së Maqedonisë me qëllim përballimin e suksesshëm të 
trafikimit me qenie njerëzore.

Qasja e theksuar në luftën kundër trafikimit me qenie njerëzore është 
praktikë e vendosur e Komisionit Kombëtar, e cila jep rezultate të mira, 
duke u përkushtuar në avancimin e mbrojtjes së viktimave të trafikimit me 
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qenie njerëzore, në kornizën legjislatiove dhe institucionale dhe forcimin 
e sistemit të bashkërendimit kombëtar nëpërmjet bashkëpunimit zyrtar 
ndërmjet organeve shtetërore, shoqatave, organizatave ndërkombëtare 
dhe palëve të tjera të përfshira.

SI përzgjedhen burimet?
Çdo burim i përcaktuar dhe i dakorduar zgjidhet në bazë të standardeve 
dhe strukturave të përcaktuara në këtë dokument. Gjithashtu, të gjitha 
masat e Procedurave përshtaten sipas nevojave individuale konkrete të 
viktimave për çdo rast individual. 

Mbrojtja e të dhënave personale: 
Të gjitha subjektet e përfshira në zbatimin e PSV janë të ngarkuara me 
mbrojtjen e të dhënave personale, në pajtim me Ligjin për mbrojtjen e të 
dhënave personale.

3. PARIMET THEMELORE:

 • Programet për ndihmë dhe mbrojtje duhet të përshtaten sipas 
nevojave individuale të çdo viktime veç e veç.

 • Viktima duhet të jep pëlqim në bazë të informimit paraprak për tërë 
procesin e pranimit të ndihmës dhe mbrojtjes.

 • Viktima ka të drejtë të vendos kur dhe nëse dëshiron të pranojë 
ndihmën. 

 • Çdo person për të cilin ekzistojnë shenja që është viktimë e trafikimit 
me qenie njerëzore do të trajtohet si viktimë e mundshme deri në 
konstatimin/identifikimin përfundimtar. 

 • Të gjitha subjektet e përfshira në procesin e zbatimit të PSV, që 
kanë rënë në kontakt me një viktimë të mundshme të trafikimit me 
qenie njerëzore, duhet t’i njoftojnë organet kompetente nëpërmjet 
telefonit dhe/ose me shkrim. 

 • Të gjitha subjektet e përfshira në procesin e zbatimit të PSV, që 
kanë rënë në kontakt me një viktimë të mundshme të trafikimit me 
qenie njerëzore ose viktimë të trafikimit me qenie njerëzore duhet 
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të veprojnë në pajtim me parimin e mos-diskriminimit në bazë të 
gjinisë, moshës, statusit social, racës, religjionit, bindjes politike ose 
çfarëdo dallimi tjetër.

 • Intervista me viktimën e mundshme/viktimën duhet të kryhet duke 
i respektuar të drejtat e njeriut dhe dinjitetin themelor të njeriut 
nga profesionistët e trajnuar.

 • Viktimat në programin e përkrahjes duhet të kenë mundësi për 
të shprehur pakënaqësinë e tyre nga shërbimet e pranuara, nga 
individë të përfshirë në ofrimin e shërbimeve, nga problemet me 
persona të tjerë të përfshirë në program ose probleme të tjera.  

 • Të gjitha informacionet duhet të ruhen në fshehtësi dhe qasje në to 
duhet të kenë sa më pak njerëz që është e mundur. 

 • Të gjitha masat e ndërmarra nga organet kompetente për mbrojtjen 
e viktimës duhet të jenë urgjente dhe të paraqesin prioritet në 
raport me aktivitetet e tyre, të përshtaten me nevojat e viktimës 
në pajtim me moshën, si dhe me nevojat e personave me pengesa 
në zhvillim.

Gjatë zbatimit të PSV për trajtimin e fëmijëve-viktima, do të 
zbatohen dhe sigurohen standarde dhe parime minimale në 
pajtueshmëri me Udhëzuesin për mbrojtjen e të drejtave të 
fëmijëve viktima të TQNJ në RM: 

 • Respektimi i të drejtave të fëmijëve;

 • Interesi më i mirë i fëmijëve;

 • E drejta për mos-diskriminim;

 • E drejta për informacione;

 • E drejta për fshehtësi;

 • E drejta për mbrojtje;

 • E drejta për mendimin e fëmijës;
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 • Parimi i mos-kthimit (non-refoulement);

 • Qasja në akomodim të sigurt dhe të përshtatshëm; 

 • Arsim dhe përkujdesje shëndetësore.
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PJESA B
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I PSV: IDENTIFIKIMI DHE REFERIMI

ÇFARË është identifikimi? 
IDENTIFIKIMI është një proces me të cilin nëpërmjet një sërë treguesish 
dhe intervistash fitohen informacione në bazë të së cilave kryhet vlerësimi 
nëse personi është viktimë e trafikimit me qenie njerëzore. 

Procesi i identifikimit është urgjent dhe përfshin:

 • Referimin fillestar dhe vërtetimin e identitetit: Viktima e 
mundshme referohet ose vetvetiu drejtohet tek organi kompetent 
për referim fillestar: NjTQNJKM / NjKLKMTQNj / MPB dhe MKR/
QPS/MPPS;

 • Dhënien e informacioneve: viktimës së mundshme i jepen 
informacione dhe përcaktohen nevojat e saja urgjente; 

 • Vlerësimin e hershëm të rrezikut: përcaktimi i shëndetit dhe 
sigurisë së viktimës së mundshme;

 • Gjuhën dhe përkthimin: mundësimin e bisedës në gjuhë të 
kuptueshme për viktimën e mundshme;

 • Intervistën për identifikim (statusin e konstatuar të viktimës): 
parashtrimi i pyetjeve dhe vlerësimi i rrethanave për identifikimin 
e viktimës së mundshme si viktimë e trafikimit me qenie njerëzore 
ose ndonjë lloj tjetër të krimit; 

 • Dhënien e informacioneve pas identifikimit: për shkak të pranimit 
të pëlqimit të viktimës në bazë të informimit paraprak, përkatësisht 
pëlqim të informuar për përfshirjen e viktimës në programin e 
ndihmës dhe përkrahjes nga organet kompetente;

Në raste kur viktima është fëmijë, pëlqimin e jep prindi/
kujdestari në pajtim me interesin e saj/tij më të mirë.
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 • Periudhën e rikuperimit dhe reflektimit (të menduarit dhe 
vendimmarrja): i mundësohet si viktimave të huaja të trafikimit me 
qenie njerëzore ashtu edhe viktimave vendore të TQNj, veçanërisht 
fëmijëve/viktima dhe nuk është i kushtëzuar me bashkëpunimin e 
viktimës me organet kompetente shtetërore; 

 • Lejen për qëndrim të përkohshëm: i lëshohet të huajit në të cilën 
do të konstatohet statusi i viktimës.

Qëllimi i identifikimit është: të përcaktohen elementet e veprës penale 
të trafikimit me qenie njerëzore/fëmijë në pajtueshmëri me Kodin Penal; 
viktima të drejtohet me kohë tek organet/shërbimet përkatëse për ndihmë 
dhe përkrahje, në mënyrë sa më të shpejtë dhe më të përshtatshme.

Çdo viktime i caktohet  Person përgjegjës: 

 • Për viktimat vendore, Person përgjegjës është zyrtar i MKR; 

 • Për viktimat e huaja, Person përgjegjës është zyrtar i policisë nga 
NjTQNJKM/NjKLKMTQNj/MPB.

Personi përgjegjës që caktohet për rastin do të jetë prëgjegjës për viktimën 
që nga çasti i identifikimit deri në largimin e saj nga Qendra e Viktimave 
ose Qendra për Pranim të të Huajve.

MASA 1: REFERIMI FILLESTAR DHE PËRCAKTIMI I 
IDENTITETIT

ÇFARË 
Referimi fillestar është njoftimi tek organet kompetente për një 
person/viktimë e mundshme e trafikimit me qenie njerëzore me qëllim 
identifikimin e saj/tij dhe referimin te Qendra për viktima të trafikimit 
me qenie njerëzore dhe dhunë seksuale ose te Qendra për Pranim të të 
Huajve. 

KUR  
Menjëherë pasi që të lind baza e dyshimit që një person është viktimë e 
mundshme. 
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KUSH
Njoftimi dhe referimi fillestar mund të jetë në bazë të njohurive të 
drejtpërdrejta ose tërthorta nga përfaqësues të: 

 • ekipeve mobile;18 

 • policisë,

 • qendrave për punë sociale,

 • inspektoratit të punës,

 • prokurorisë publike,

 • institucioneve arsimore,

 • institucioneve shëndetësore, 

 • personave të tjerë të trafikuar, 

 • familjes ose miqve, 

 • shoqatave, 

 • organizatave ndërkombëtare,  

 • ambasadave ose konsullateve, 

 • personave që merren me transport, 

 • personave të tjerë fizik dhe juridik ose

 • viktima e mundshme mund të paraqitet personalisht tek organet 
kompetente.

Për të gjithë njohuritë e drejtpërdrejta dhe tërthorta, sipas së cilave 
ekziston bazë dyshimi se një person është viktimë e mundshme, të gjithë 

18  Në pajtim me Planin e Reformave 3-6-9 të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, u 
formuan Ekipe Mobile në Manastir, Gjevgjeli, Kumanovë, Shkup dhe Tetovë të cilat synojnë 
avancimin dhe promovimin e trajtimit shumë-disiplinor dhe rolin proaktiv në procesin e 
identifikimit dhe trajtimit të viktimave të trafikimit me qenie njerëzore. Veprimtaria e tyre 
filloi në mars të viti 2018 dhe do të zgjat deri në mbarimin e projektit në qershor të vitit 
2019 me mundësi për institucionalizimin e tyre. Ekipet Mobile përbëhen nga përfaqësues 
të: MPB, MPPS dhe SHQ. Në bazë të nevojës dhe vlerësimit të Ekipeve Mobile, mund të 
përfshihen edhe inspektorë të punës dhe shërbime të tjera.
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organet/organizatat e mësipërme duhet ta njoftojnë:19

 •  NjTQNJKM/NjKLKMTQNj20/ MPB për viktima të huaja të mundshme; 
ose

 • MKR/QPS/MPPS për viktimat vendore të mundshme.

Në qoftë se viktima e mundshme e referuar nuk posedon dokumente 
identifikimi për vërtetimin e identitetit të tij/saj, atëherë MPB e merr 
përgjegjësinë për të vërtetuar identitetin, si për viktimat e mundshme 
vendore ashtu edhe për ato të huajat.

Referimi deri te shërbimet përkatëse dhe sigurimi i akomodimit për 
viktimën është i nevojshëm për shkak të vendosjes së një sistemi efikas 
dhe bashkërendimit me institucionet përkatëse, shoqatat dhe organizatat 
ndërkombëtare. 

Në qoftë se bëhet fjalë për fëmijë, është e domosdoshme 
përcjellje nga një i rritur deri në caktimin e kujdestarit ose 
gjetjen e prindit.  

Kur mosha e fëmijës nuk është përcaktuar me saktësi, atëherë 
veprohet sikur ajo të mos ketë arritur moshën madhore, 18 vjeçe. Ajo 
duhet të trajtohet si fëmijë derisa të konstatohet mosha.

SI
Referimi bëhet në mënyrë që nuk do të shkaktojë trauma ose rreziqe 
plotësuese ndaj jetës dhe shëndetit të viktimës dhe/ose familjes së tij/
saj. Të gjitha informacionet dhe veprimet që ndërmerren janë të fshehta. 

19 Organet e mësipërme nuk i referojnë viktimat në QPH (përveç policisë - Departamenti 
për luftimin e krimit të organizuar dhe serioz dhe policisë kufitare edhe atë vetëm në raste 
kur përmbushen kriteret për akomodimin e të huajit në pajtueshmëri me Ligjin për të huaj).
20 Njësia Kombëtare për Luftimin e Kontrabandës së Migrantëve dhe Trafikimit me 
Qenie Njerëzore është formuar me qëllim ngritjen e kapaciteteve kombëtare dhe rritjen e 
efikasitetit të policisë dhe prokurorisë në luftimin e formave të organizuara të kontrabandës 
së migrantëve dhe trafikimit me qenie njerëzore, në janar të vitit 2018. Është formuar në afat 
prej tre vitesh me mundësi vazhdimi.
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Referimin në Qendërn e Viktimave e bën përfaqësues i MKR/punëtor 
social me Vendim nga QPS kompetente. 

Referimi në Qendrën e Pranimit për të Huaj bëhet vetëm në rast të fundit, 
për të cilën gjë është e mundur një afat më i shkurtër kohor dhe vetëm në 
raste kur janë përmbushur dispozitat ligjore për akomodimin e të huajit 
në Qendrën e Pranimit për të Huaj, në pajtueshmeri me Ligjin për të huaj 
dhe aktet përkatëse nënligjore.

Në qoftë se bëhet fjalë për fëmijë, zyrtari i policisë nga 
NjTQNJKM-NjKLKMTQNj e njofton MKR/QPS për të njoftuar 
prindin ose për të caktuar një kujdestar. 

Në rast të konstatimit të identitetit të fëmijës së huaj, zyrtari 
i policisë nga NjTQNJKM-NjKLKMTQNj pranë MPB-së kryen verifikimin 
dhe siguron identitetin në shtetin e origjinës nëpërmjet kontakteve në 
MTR ose kontakteve të tjera zyrtare.

Verifikimin e identiteti të viktimës së mundshme të huaj i/e cili/cila nuk 
posedon dokumente identifikimi e bën zyrtari i policisë pranë NjTQNJKM-
NjKLKMTQNj/MPB, i cili nëpërmjet kontakteve në MTR ose kontakteve 
të tjera zyrtare i kontakton organet kompetente në shtetin e origjinës së 
viktimës së mundshme me qëllim verifikimin e identitetit.

MASA 2: DHËNIA E INFORMACIONEVE 

ÇFARË 
Dhënie e informacioneve viktimave të mundshme duhet të jetë pjesë 
përbërëse e tërë procesit të referimit. Informacionet e dhëna mira 
mundësojnë që viktimat e mundshme të njoftohen plotësisht dhe ta 
rikthejnë sigurinë e tyre, si dhe të vendosin në mënyrë të pavarur për 
hapat e ardhshëm. 

KUSH e drejton bisedën dhe informon?  

 • Zyrtari i policisë pranë NjTQNJKM-NjKLKMTQNj / MPB;

 • Zyrtarët kompetent pranë QPS/MKR/MPPS;
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 • Ekipet Mobile; 

 • Inspektorati i punës.

KUR duhet të jepen informacionet? 
Zyrtari kompetent duhet menjëherë të jep informacionin dhe t’u përgjigjet 
nevojave urgjente të viktimës së mundshme me të cilën ka rënë në kontakt.

SI duhet të jepen informacionet? 
Informacionet fillestare duhet të jepen në afat sa më të shkurtër kohor. 
Zyrtari kompetent i cili i jep informacionet duhet ta bëjë atë në mënyrë të 
qartë, profesionale dhe me durim, duke e nxitur viktimën e mundshme të 
parashtrojë pyetje dhe t’i kuptojë qëllimet e tij. Informacionet përkatëse 
duhet të jenë të qasshme edhe në formë të shkruar dhe të përkthyera në 
gjuhën që e kupton viktima e mundshme në qoftë se ai/ajo është shtetase 
e huaj.

PARAKUSHTET PËR MBAJTJEN E BISEDËS 
1 Biseda për nevojat/kërkesat:  

 • nevoja personale/themelore,
 • rroba,
 • të mundësohet pushim,
 • kujdesje mjekësore urgjente,
 • shfrytëzim të telefonit,
 • përkthyes, (profesionist dhe pikëpamja gjinore)

2 Kujdesje për sigurinë personale,
3 Informimi për shërbimet në dispozicion, hapat e ardhshëm të 

referimit dhe periudha e vendimmarrjes, ndihma juridike,
4 Sigurimi i materialit të shkruar informues,  
5 Pyetje/kërkesa nga viktima e mundshme.

MASA 3: VLERËSIMI I HERSHËM I RREZIKUT

ÇFARË 
Qëllimi i vlerësimit të hershëm të rrezikut është që të zbulohet rreziku i 
drejtpërdrejtë nëpërmjet bisedës fillestare dhe:
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 • kërcënimeve ndaj jetës së viktimës së mundshme;

 • nevoja për ndihmë mjekësore urgjente ose nevoja të tjera urgjente; 
dhe

 • të përcaktohen hapat e ardhshëm për sigurinë dhe mirëqenien e 
viktimës së mundshme. 

KUR 
Biseda zhvillohet pasi që viktima e mundshme:

 • të jetë akomoduar në një vend të sigurt (lokacion të sigurt);

 • të jetë e kënaqur me të gjitha nevojat themelore;

 • të ketë pranuar informacione rreth procesit të intervistës;

 • do t’i jepet mundësia për të parashtruar pyetje, të bëjë kërkesa dhe 
të jep pëlqim për zhvillimin e mëtejshëm të bisedës. 

Biseda NUK duhet të zhvillohet në qoftë se viktima e mundshme: 

 • gjendet në një lokacion të pasigurt;

 • ka nevojë për ndihmë urgjente mjekësore;

 • kërkon këshilla juridike;

 • kërkon të shtyhet biseda ose refuzon;

 • në qoftë se është i pranishëm person tjetër nga vendi i shfrytëzimit.

 • Me fëmijën nuk duhet të fillojë biseda në qoftë se nuk 
është i pranishëm prindi/kujdestari ligjor ose përfaqësuesi i 
QPS.

 • Në qoftë se fëmija refuzon të bisedojë,prindi/kujdestari 
ose përfaqësuesi i QPS vendos për hapat e ardhshëm.

Viktimave të mundshme, të cilat refuzojnë të bisedojnë ose nuk pranojnë 
ndihmë, duhet tju jepen informacione përkatëse për kontakt (gojarisht 
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ose me shkrim në gjuhën që e kuptojnë) në qoftë se vendosin të kërkojnë 
ndihmë më vonë. 

KUSH 
Zyrtari kompetent (Zyrtari i policisë nga NjTQNJKM/ NjKLKMTQNj/MPB 
ose nga QPS/MKR/MPPS)  në bashkëpunim me: 

 • Punonjësit shëndetësor;

 • Ekipet Mobile; 

 • Inspektoratin e Punës.

SI 
Vlerësimi i hershëm duhet të bëhet në një lokacion të sigurt. Në qoftë se 
është e mundur, biseda duhet të zhvillohet në ambientet e MPB, zyrat e 
shoqatave, Qendrat e Punës Sociale dhe/ose QPH/QV. 

Në qoftë se vlerësimi i rrezikut tregon që janë të nevojshme masa për 
mbrojtje, atëherë duhet të merren veprime përkatëse urgjente për të 
shmangur rrezikun. Ü Shih SHTOJCA 8: Vlerësimi i rrezikut dhe sigurisë/
lista e kontrollit (çeklista) fq. 110.

MASA 4: GJUHA DHE PËRKTHIMI

ÇFARË
Për viktimat e mundshme që nuk kanë njohuri përkatëse të gjuhës për të 
komunikuar me organet kompetente është shumë e rëndësishme që të 
sigurohet përkthim përkatës. 

KUR  
Para se të fillojë procesi i identifikimit duhet të përcaktohet nëse ka 
nevojë për përkthyes dhe në qoftë se ka nevojë, atëherë duhet të 
sigurohet përkthim. 

KUSH  

 • Përkthyesë të çertifikuar gjyqësor;
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 • Interpretues (persona që e dinë gjuhën e shenjave); 

 • Zyrtar i policisë nga MPB dhe

 • Zyrtarë kompetent nga QPS pranë MPPS.21

Në raste kur paraqitet nevoja për angazhim të përkthyesve, të cilët nuk janë 
përthyes të çertifikuar gjyqësor, atëherë duhet të bëhet një përzgjedhje e 
kujdesshme dhe ajo gjë të mos paraqet rrezik plotësues për sigurinë e 
viktimës së mundshme.

Personat që kanë qenë së bashku me viktimën e mundshme nuk duhet të 
përdoren si përkthyes – madje edhe kur pohojnë se janë miq, pjesëtarë 
të familjes, etj.

Përkthyesi nënshkruan një deklaratë për saktësinë dhe fshehtësinë e 
informacioneve të fituara. ÜShih SHTOJCA 3: Deklarata e përkthyesit, fq. 
81.  

Detyrimi për të siguruar dhe paguar përkthimin bie mbi supet e porositësit. 

SI 
Duhet të përcaktohet nëse viktima e mundshme është në gjendje mjaft 
të mirë të flet gjuhën dhe të komunikojë në mënyrë efikase dhe të 
qartë. Viktima e mundshme e cila nuk pranon përkthyes nënshkruan një 
deklaratë se e kupton gjuhën dhe se nuk ka nevojë për përkthim. ÜShih 
SHTOJCA 4: Deklarata e viktimës për njohjen e gjuhës, fq. 82. 

Për fëmijën që nuk e njeh gjuhën, sigurohet përkthyes, 
ndërsa në qoftë se e kupton gjuhën, deklarimin e nënshkruan 
prindi/kujdestari.

Para se të fillojë biseda, viktima e mundshme duhet të informohet për 
rolin e përkthyesit, detyrimet dhe përgjegjësitë e përkthyesit, si dhe të 
drejtën e tyre për të hequr dorë nga përkthyesi në çdo kohë. 

21 Në raste të veçanta urgjente përfshihen edhe profesionistë të MPPS dhe zyrtarë të policisë 
pranë MPB për të siguruar përkthim. 
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Përkthyesi duhet të njoftohet paraprakisht për natyrën e bisedës, ndërsa 
më mirë është të ketë përvojë paraprake ose të jetë i aftësuar për punë 
me persona të cenueshmërisë së lartë. Përkthyesi informohet qartë për 
detyrimet dhe përgjegjësitë e tij/saj gjatë bisedës dhe pas saj. 

KRITERET PËR ZGJEDHJEN E PËRKTHYESIT
1 Të mos e njeh viktimën e mundshme që më herët;
2 Të mos jetë nga i njëjti vendbanim ose nga vendi ku është gjetur 

viktima e mundshme;
3 Të mos jetë person që e përfaqëson vendin e origjinë së viktimës 

së mundshme.

MASA 5: Intervista për IDENTIFIKIM

ÇFARË 
Identifikimi i personit për të cilin ekzistojnë tregues se është viktimë e 
trafikimit me qenie njerëzore realizohet nëpërmjet një interviste të 
planifikuar mirë nga përfaqësues të NjTQNJKM / NjKLKMTQNj dhe/ose 
MKR/QPS dhe/ose koordinatorët e Ekipeve Mobile.

KUR 
Intervista duhet të realizohet kur viktima e mundshme do të ndjehet e 
gatshme dhe dakord, ndërsa më së voni deri në skadimin e periudhës së 
rikuperimit dhe reflektimit.22 

Kur NUK duhet të zhvillohet intervista?
 Në qoftë se te viktima e mundshme vërehet:

 • shqetësim, nervozë ose agresivitet;

 • ka nevojë plotësuese për mbrojtje dhe ndihmë mjekësore;

 • kërkon këshilla juridike;

22 Periudha e reflektimit ka të bëjë me periudhën për të menduar dhe marrë vendim.
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 • nuk është siguruar përkthim për intervistën;

 • kërkon biseda të shtyhet ose e refuzon atë; 

Intervista me viktimën e mundshme duhet të realizohet pas përmbushjes 
së nevojave themelore dhe pas dhënies së informacioneve të qarta për 
procesin e intervistës.

Në qoftë se bëhet fjalë për fëmijë, nevojitet që intervistën 
e identifikimit ta kryej profesionist, në vend dhe mënyrë 
të përshtatshme, sipas mundësisë me gjini të njejtë me 
fëmijën, në prani të prindit/kujdestarit, në pajtueshmëri me 
standardet për zhvillimin e intervistës me fëmijë.

KUSH 
Intervistën e realizon përfaqësues i: 

 • NjTQNJKM / NjKLKMTQNj;  

 • QPS/MKR dhe

 • Koordinatorë të Ekipeve Mobile. 

Gjatë intervistës, në qoftë se fëmija ka nevojë për përkthim, 
atëherë sigurohet përkthim. 

Fëmija që është e aftë të formojë qëndrime të veta, ka të 
drejtë ta shpreh mendimin e tij në varësi nga mosha dhe 

aftësia psikike në të cilën gjendet.

SI
Personi që e realizon intervistën në pajtim me Formularin e bashkëngjitur 
për identifikimin e viktimave të trafikimit me qenie njerëzore kryen 
vlerësim të informacioneve të përgjithshme dhe analizë të të dhënave 
faktike. ÜShih SHTOJCA 5: Formulari për identifikimin e viktimave të 
trafikimit me qenie njerëzore, fq. 83. 
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Gjatë identifikimit duhet të merren parasysh:

 • Gjendja specifike e grave dhe fëmijëve viktima,23 dhe

 •  Ekzistimi i shkaqeve të arsyeshme për të besuar që personi është 
viktimë, veçanërisht:24 

- Elementet e përkufizimit për Trafikim me qenie njerëzore-Neni 
418 (а) i KP, 

- Treguesit për trafikim me qenie njerëzore/fëmijë, 

- Rrethanat në të cilat është gjetur personi,

- Përgjigjet e intervistës që i ka dhënë viktima,

- Sigurimi i dokumentacionit të provave.

Identifikimi nuk duhet të mbështetet vetëm në vetëidentifikimin e viktimës 
(përkatësisht, viktima nuk mundet gjithnjë vetvetiu të identifikohet  si 
viktimë e trafikimit me qenie njerëzore); 

Në qoftë se një shtetas i RM është kthyer nga një vend i tretë dhe pastaj 
është identifikuar si viktimë e trafikimit me qenie njerëzore nga organet 
kompetente të RM, të njëjtët duhet ta njoftojnë vendin e shfrytëzimit, 
nëpërmjet kontakteve të MTR, me qëllim gjetjen/përcaktimin e autorit të 
veprës penale dhe ndërmarrjes së masave. 

Në qoftë se në territorin e Republikës së Maqedonisë identifikohet një 
viktimë-shtetase e huaj, atëherë institucioni që vepron/identifikon e 
informon vendin e origjinës duke i shfrytëzuar kontaktet e MTR. ÜShih 
SHTOJCA 6: Lista e organeve për bashkëpunim transnacional (kontaktet 
e MTR), fq.  89.

MASA 6: DHËNIA E INFORMACIONEVE PAS IDENTIFIKIMIT 

ÇFARË 
Gjatë fazës së dhënies së informacioneve pas identifikimit të personit (pa 
dallim nëse është apo nuk është identifikuar si viktimë e trafikimit me 

23 Neni 10 paragrafi 2 i Konventës së Këshillit të Evropës.
24 Neni 10 paragrafi 2 I Konventës së Këshillit të Evropës.
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qenie njerëzore) i jepen informacione të hollësishme për të drejtat që i ka 
në dispozicion, përfshi dhe kushtet dhe detyrimet, si dhe i jepet mundësi 
të shpreh shqetësimet e tij/saj dhe të parashtrojë pyetje.  

Rreth hapave të ardhshme në procesin e mbrojtjes dhe ndihmës të 
ofruar nga organet kompetente, pëlqimi i viktimës duhet të bazohet në 
informimin paraprak, përkatësisht informacionet e nevojshme të pranuara 
për ndihmën dhe pëlqimin e dhënë për pranimin e ndihmës, përkatësisht 
për pëlqimin e informuar. ÜShih SHTOJCA 7: Deklarata për pëlqim të 
INFORMUAR të viktimës fq. 109.  

Personat përgjegjës për rastin janë të detyruar të mbajnë dosje për viktimat 
dhe t’i ruajnë të gjitha dokumentet përkatëse, të sigurojnë mbrojtjen e 
tyre, në pajtueshmëri me Ligjin për informacione të besueshme. 

KUR 
Menjëherë pas përcaktimit të statusit të viktimës, duhet të jepen 
informacione të sakta rreth shërbimeve dhe procedurave.    

Fëmija duhet të ketë informacione në dispozicion rreth 
gjendjes në të cilën gjendet, rreth të drejtave dhe 
shërbwwimeve që i ka në dispozicion në përputhje me 
moshën e tij dhe gjuhën që ai/ajo e kupton.

KUSH 
Personi përgjegjës për rastin i jep informacione viktimës për shërbimet 
dhe procedurat.

Në qoftë se viktima-shtetas/e e huaj dëshiron të kontaktoj ambasadën 
e vendit të origjinës, atëherë personi prëgjegjës e kontakton ambasadën 
dhe e njofton për kërkesën e saj. 

SI 
Të gjitha informacionet i pranon nëpërmjet personit përgjegjës gojarisht 
ose në formë të shkruar.
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MASA 7: PERIUDHA E RIKUPERIMIT DHE REFLEKTIMIT25  

ÇFARË 
Për shkak të sigurimit të mbrojtjes dhe ndihmës së viktimave është 
e nevojshme të ofrohet një peridhë rikuperimi/për të rimarrë veten 
(gojarisht dhe me shkrim) me qëllim shmangien e ndikimit nga autorët e 
veprës penale “Trafikim me qenie njerëzore”, si për viktima të huaja ashtu 
edhe për viktimat vendase të trafikimit me qenie njerëzore, veçanërisht 
fëmijët/viktima.

Gjatë kësaj periudhe, viktima duhet të merr vendim nëse do të 
bashkëpunojë me organet kompetente në zbardhjen e veprave penale dhe 
ndjekjen penale të autorëve, ose do të kthehet në shteëpi, përkatësisht 
shtetasja e huaj në shtetin e origjinës së saj ose në shtetin në të cilin ka 
lejeqëndrim ligjor.

Periudha e rikuperimit dhe reflektimit nuk është e kushtëzuar me 
bashkëpunimin e viktimës me organet kompetente.  

Gjatë periudhës së rikuperimit dhe reflektimit, viktima ka të drejtë për:

Informacione për realizimin e të drejtës për gjuhën që e kupton, gjatë së 
cilës njoftohet për:

 • akomodim të përshtatshëm dhe të sigurt;

 • ndihmë mjekësore, psikologjike-sociale;

 • ndihmë materiale; 

 • përkthim dhe interpretim; 

 • këshilla dhe informacione për të drejtat e tyre ligjore;

 • ndihmë juridike gjatë procedurës penale ose ndonjë procedure 
tjetër në të cilën viktima i ushtron të drejtat e saja;

 • të drejtën për t’u arsimuar;

 • procedurat përshtatëse gjyqësore ose administrative, si dhe për të 
realizuar të drejtën e azilit;

25 Masat 7 dhe 8 do të zbatohen pasi që të zbatohet Ligji për të huajt. 
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 • mundësitë dhe procedurat për kthimin në shtetin amë ose në 
vendin në të cilin ka pasur lejeqëndrim ligjor para se të hyjë në 
territorin e Republikës së Maqedonisë; 

 Në qoftë se viktima vendos të bashkëpunojë me organet kompetente, 
atëherë pranon informacione rreth:

 • Lejeqëndrimit të përkohshëm;

 • Procesit të grumbullimit të provave;

 • Procesit gjyqësor dhe të drejtën për të pretenduar dëme jomateriale; 

 • Mundësive për të dëshmuar dhe për mbrojtje;

 • Ndihmës që është në dispozicion dhe kushtet e ndihmës.   

KUR  
Menjëherë pas identifikimit, fillon periudha e rikuperimit dhe reflektimit, 
e cila për viktima të vendit dhe të huaja zgjat deri në dy muaj, që nga dita 
e akomodimit/referimit fillestar të viktimës në QV/QPH. 

Në rast se bëhet fjalë për fëmijë, duke u udhëhequr nga 
interesi i tij më i mirë, atëherë periudha e rikuperimit dhe 
reflektimit mund të vazhdohet.

Periudha e rikuperimit dhe reflektimit/vendimmarrjes për viktimat e huaja 
dhe të vendit mund të ndërpritet në qoftë se:26

 • Shtetasi i huaj paraqet rrezik për rendin pulik dhe sigurinë kombëtare 
të Republikës së Maqedonisë, ose

 • Konstatohet se statusin viktimë të veprës penale – Trafikim me qenie 
njerëzore – e ka fituar në mënyrë të paligjshme.

Kundër vendimit për ndërprerje të periudhës së rikuperimit dhe reflekfitmit, 
i huaji/viktima vendase kanë të drejtë të parashtrojnë ankesë për kontest 
administrativ.

26 Neni 121 i Ligjit për të huaj.
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KUSH
Personi përgjegjës për rastin, zyrtari i policisë pranë NjTQNJKM/ 
NjKLKMTQNj/MPB dhe nga Departamenti i Çështjeve Kufitare të RM/MPB;

në bashkëpunim me:  

 • Personat kompetent të QPS/MKR,

 • Punëtorët social, psikologët, 

 • Punëtorët shëndetësor,

 • SHQ/OJQ.

SI 
Hapi i parë në organizimin e periudhës së rikuperimit dhe reflektimit 
është informimi i viktimës nga Personi përgjegjës për rastin për të siguruar 
pëlqimin e tij/saj për të marrë hapa të tjera. Pastaj, viktima nuk guxon të 
intervistohet, ndërsa duhet të informohet në gjuhën që e kupton. 

MASA 8: LEJA PËR QËNDRIM TË PËRKOHSHËM 

ÇFARË 
Shtetasit të huaj, të cilit do t’i caktohet statusi i viktimës, i lëshohet leje 
për qëndrim të përkohshëm, në qoftë se:

 • qëndrimi i tij/saj është i domosdoshëm për shkak të sigurisë ose 
gjendjes personale të tij/saj,

 • qëndrimi i tij/saj është i domosdoshëm për shkak të bashkëpunimit 
me organet kompetente shtetërore për zbardhjen e veprave penale 
dhe ndjekjen penale të autorëve.

Leja për qëndrim të përkohshëm lëshohet nga organi kompetent pranë 
Ministrisë së Punëve të Brendshme. Lejeqëndrimi i përkohshëm do të 
miratohet për një periudhë gjashtë mujore dhe i njëjti mund të vazhdohet 
në qoftë se ende përmbushen kushtet e mësipërme.  
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Në rast se viktima të trafikimit me qenie njerëzore janë 
fëmijë, duke u udhëhequr nga interesi i tyre më i mirë, 
atëherë lejeqëndrimi i përkohshëm mund të vazhdohet.

KUR 
Gjatë periudhës së rikuperimit ose reflektimit ose pas mbarimit të saj, pasi 
që të përcaktohet statusi i viktimës. 

Pas miratimit të lejeqëndrimit të përkohshëm, viktima-shtetase e huaj 
mund të akomodohet në Qendrën e Viktimave (QV).

KUSH
Lejeqëndrimin e përkohshëm e lëshon organi kompetent pranë MPB në 
afat sa më të shkurtër të mundshëm, por jo më vonë se pesë ditë. 

SI 
Kërkesën për lëshimin e lejeqëndrimit të përkohshëm për viktimën-
shtetase e huaj e parashtron NjTQNJKM/ NjKLKMTQNj. 

Lejeqëndrimi i përkohshëm i viktimës së trafikimit me qënie njerëzore 
mund të anulohet, në qoftë se:

- shtetasi i huaj e keqpërdor ose e humb statusin e viktimës së 
trafikimit me qenie njerëzore ose

- paraqet rrezik ndaj rendit publik dhe sigurisë kombëtare të 
Republikës së Maqedonisë.

II PSV: PËRKRAHJA DHE NDIHMA E BASHKËRENDITUR

Ndihma dhe përkrahje e viktimës së trafikimit me qenie njerëzore fillon 
menjëherë pas zbulimit dhe fillimit të procesit të identifikimit, nga ku fillon 
edhe periudha e stabilizimit dhe vendimmarrjes, përkatësisht, rikuperimit 
dhe reflektimit. Ndihma dhe përkrahja synojnë t’i përmbushin nevojat 
themelore dhe të drejpërdrejta të viktimës, si dhe të krijojnë kushte për 
sigurinë e tij/saj:
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 • Akomodim;

 • Ushqim;

 • Rroba dhe nevoja të tjera themelore;

 • Këshillim psikologjik dhe përkrahje psiko-sociale;

 • Referimi për ndihmë juridike; njoftimi për dispozitat ligjore lidhur 
me lejeqëndrimin e përkohshëm, kërkimi i informacioneve rreth 
problemeve të mundshme ligjore pas kthimit në vendin e origjinës;

 • Kontakti me zyrën konsullore me pëlqimin e informuar të viktimës-
shtetas/e e huaj;

 • Sigurimi i dokumenteve (në bashkëpunim me zyrën konsullore);

 • Kontakti me autoritetet në vendin e origjinës me pëlqimin e 
informuar të viktimës;

 • Kontroll mjekësore dhe ndihmë mjekësore;

 • Masa sigurie; Ü Shih SHTOJCA 8: Vlerësimi i rrezikut dhe sigurisë / 
lista e kontrollit (çeklista), fq. 110.

 • Kontakti me familjen dhe/ose të afërm, në qoftë se këtë e kërkon 
viktima;

 • Njoftimi i organeve kompetente.

Përkrahja dhe ndihma e ofruar duhet të bazohet në vlerësimin e kryer 
mbi nevojat e viktimës/personit. Vlerësimin e kryen personi përgjegjës 
për rastin. Ü Shih SHTOJCA 9: Vlerësimi i nevojave të personave të 
cenueshëm dhe VTQNj, fq. 113.

Vlerësimin e nevojave të fëmijës/viktimë e kryen personi përgjegjë në 
konsultim me kujdestarin ligjor në përputhje me moshën e fëmijës. 

Gjatë vlerësimit të nevojave i kushtohet vëmendje të posaçme fëmijëve/
personave me nevoja të veçanta. 

Të gjithë fëmijët e huaj dhe shtetasit e RM kanë të drejtë për 
mbrojtje të njëjtë, pa dallim të statusit të tyre, shtetësisë, 
racës, gjinisë, religjionit, gjuhës, përkatësisë etnike ose 
ndonjë statusi tjetër.
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Gjatë kësaj faze të ofrimit të ndihmës për viktimën, ofruesit e shërbimeve 
kanë për detyrë:

 • të sigurojnë siguri dhe mbrojtje;

 • të sigurojnë shërbime mjekësore;

 • të sigurojnë përkrahje dhe ndihmë psiko-sociale;

 • të ofrojnë ndihmë juridike;

 • t’i ndihmojnë viktimës që ta kthejë vetëbesimin dhe stabilitetin; и

 • të bashkëpunojnë me njëri tjetirn gjatë planifikimit dhe përpilimit 
të hapave të ardhshëm për viktimën.

Përkrahje dhe ndihmë do iu jepet:

Të gjithë viktimave të mundshme/të identifikuara të trafikimit me qenie 
njerëzore të cilat do të gjenden në territorin e Republikës së Maqedonisë. 

MASA 1: VLERËSIMI I NEVOJAVE TË VIKTIMËS

Me qëllim përcaktimin e masave përkatëse për të ndihmuar çdo viktimë 
është e nevojshme të bëhet vlerësimi i nevojave. 

ÇFARË
Vlerësimi i nevojave bëhet në bazë të kritereve të mëposhtme:

KRITERET PËR VLERËSIMIN E NEVOJAVE

TË DHËNA RRETH RASTIT

1 Emri dhe mbiemri dhe/ose numri i dosjes së rastit
2 Vendi i origjinës
3 Gjuha

NEVOJA THEMELORE
1 Akomodim
2 Ushqim
3 Ilaçe
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4 Komunikim me familjen
VLERËSIMI I RREZIKUT

1 Shqetësimi aktual rreth sigurisë personale
2 Individë që mund t’i shkaktojnë probleme personit
3 Shqetësim për pjesëtarët e familjes ose personave të afërt
4 Lokacione të cilat nuk janë të sigurta që personi t’i frekuentojë
5 Në qoftë se personi është ndjekur në një periudhë të caktuar 

kohore dhe në cilën periudhë/nga cili? 
NEVOJA SHËNDETËSORE

1 Kontroll i detyrueshëm mjekësor 
Kontrolle sipas nevojës:
Kontroll në mjekësinë ligjore 
Test të gjakut, kontroll mikrobiologjike
Sëmundje infektive
Kontroll gjinekologjik 
Shërbime dentare
Probleme psikologjike dhe psikike
Gjendje të rrezikut të lartë (sëmundje të zemrës, epilepsi, 
astmë)
Pengesa në zhvillim

KUR
Vlerësimi i nevojave të viktimës bëhet pasi që viktimave do iu jepen 
informacione lidhur me shërbimet në dispozicion, kushtet dhe detyrimet 
në raport me pranimin e shërbimeve.

KUSH
Personi përgjegjës për rastin: nga MKR/QPS pranë MPPS; në bashkëpunim 
me:

 • Zyrtarin e policisë së NjTQNJKM-NjKLKMTQNj pranë MPB-së; 

 • Zyrtarin e policisë së DÇKM pranë MPB-së;

 • Ekipin Mobil;

 • Punonjësit shëndetësor;

 • Përfaqësues të Shoqatave. 
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SI
Para se ta fillojë procedurën e vlerësimit të nevojave, ndërsa duke i pasur 
parasysh informacionet e fituara për rastin, personi përgjegjës për rastin 
duhet ta informojë viktimën rreth:

 • Qëllimit të procedurës së vlerësimit të nevojave ( p.sh., si do të 
realizohet, pse është e dobishme);

 • Të shpjegojë se kush ka qasje në informacione;

 • Të shpjegojë mundësinë e individit që të refuzojë t’i përgjigjet 
çfarëdo pyetjeje;

 • Të shpjegojë pse është i nevojshëm kontrolli i domosdoshëm 
mjekësor; 

Vlerësimi i nevojave të fëmijëve duhet të kryhet në 
bashkërendim me prindin/kujdestarin ligjor dhe në gjuhën 
që e kupton fëmija.

MASA 2: HARTIMI I PLANIT TË NDIHMËS

ÇFARË
Plani i ndihmës është i qartë dhe përmban përshkrim të hollësishëm të 
hapave të propozuara për kujdesin e viktimës, si dhe është i bazuar në 
vlerësimin e nevojave të saja individuale. Gjatë tërë procesit të realizimit 
të planit, i cili mund t’i nënshtrohet rishikimit varësisht nga shkalla e  
realizimit të tij dhe gjendjes në të cilën gjendet viktima, si dhe nga nevojat 
e saja plotësuese.

KUR
Pasi që të mbarojë procedura e vlerësimit të nevojave të viktimës.

KUSH
Personi përgjegjës për rastin nga Qendra për Pranim të të Huajve/Qendra 
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e Viktimave të Trafikimit me Qenie Njerëzore dhe Dhunës Seksuale, në 
bashkëpunim me viktimën;

SI
Personi përgjegjës për rastin i bashkërendit aktivitetet e planit të ndihmës 
dhe përkrahjes së individit me:

 • Ekipin e përkrahjes (profesionistë me profile të përshtatshme, 
përfaqësues të SHQ dhe QPS);

 • Prindin/kujdestarin. 

 • Viktimën.

Komunikimi duhet të përfshijë:

 • Informacione rreth asaj se si do të vazhdojë puna e ekipit;

 • Vendqëndrimi;

 • Koha e takimit të ardhshëm;

 • Çfarë duhet të ndërmerret në rast rreziku ndaj sigurisë dhe mbrojtjes 
së viktimës;

 • Nevojat për ndihmë psiko-sociale;

 • Ndihmë mjekësore dhe 

 • Juridike. 

MASA 3: PËLQIMI PËR REALIZIMIN E PLANIT TË NDIHMËS

ÇFARË
Procedura e pëlqimit realizohet me qëllim viktima ta kuptojë dhe pranojë 
ndihmën e ofruar, kushtet dhe afatet.

KUR
Pasi që viktimës do t’i shpjegohet plani i ndihmës, kushtet dhe afatet e 
ofrimit të ndihmës. 
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KUSH
Personi përgjegjës për rastin, në bashkëpunim me personat përgjegjës të 
Qendrës për Pranim të të Huajve/ Qendrës së Viktimave të Trafikimit me 
Qenie Njerëzore dhe Dhunë Seksuale, si dhe në bashkëpunim me viktimën;

SI
Viktimës duhet t’i mundësohet një përshkrim i qartë i shërbimeve të 
ofruara, në gjuhën që e kupton, për të cilat viktima duhet të jep pëlqim 
me shkrim. 

MASA 4: PËRSHTATJE DHE STABILIZIMI

ÇFARË  
Procesi i përshtatjes dhe stabilizimit përfshin:

 • Paketën e shërbimeve shëndetësore dhe ndihmën e nevojshme 
mjekësore;

 • Përkrahjen dhe ndihmën psiko-sociale me qëllim: 

- Rritjen e ndjesisë së viktimës për pavarësi dhe vetëbesim;
- Aktivitetet socio-edukative;
- Fitimin e njohurive dhe shkathtësive; 
- Përgatitjen për risocializim dhe ri-integrim;
- Ndihmën individuale psikologjike;

 • Ndihmën juridike; dhe

 • Mundësitë për edukim/trajnim për profesion të ri;

 • Arsim të rregullt për fëmijë.

KUR 
Pas vlerësimit të kryer të nevojave dhe planit të hartuar të ndihmës.

KUSH 
Kujdesi për përshtatje dhe stabilizim duhet të ketë qasje shumë-sektoriale 
dhe duhet të realizohet në bashkërendim me personin përgjegjës për 
rastin (QPS/MKR) dhe organet kompetente në vijim:
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 • Ekipi Mobil;

 • Ekipi i përkrahjes nga Qendra e Viktimave; 

 • Punëtorët shëndetësor;

 • SHQ/OJQ.

SI 

 • Takime/diskutime të bashkërenditura të ekipit me pjesëtarët e 
ekipit të përkrahjes së paku dy herë në muaj, të konvokuara nga 
personi përgjegjës për rastin;

 • Përpilimi i raportit për vlerësimin e progresit;

 • Njoftimi i viktimës për rezultatet e vlerësimit të ekipit;

 • Mundësitë e përkrahjes së personave që dëshirojnë të mbeten/
kthehen në shtëpi;

 • Komunikimi me institucione të tjera; 

Viktima duhet t’i parashtrojë ankesë personit përgjegjës për rastin dhe 
t’i shpalos vërejtjet e saja lidhur me cilësinë e shërbimeve të ofruara dhe 
procedurave. Ankesa mund të shprehet gojarisht ose me shkrim. 

Në qoftë se viktima nuk është e kënaqur me personin përgjegjës, atëherë 
ai/ajo mund t’i parashtrojë ankesë MKR-së ose Komisionit Kombëtar për 
Luftimin e Trafikimit me Qenie Njerëzore dhe Migracion Ilegal.

Secili nga ofruesit e shërbimeve, në rolin e personit përgjegjës për rastin 
(në qoftë se ankesa nuk është kundër tij/saj), ka për detyrë t’i shqyrtojë 
pohimet e ankesës në afat sa më të shkurtër kohor dhe ta njoftoj viktimën.

Parashtrimi i ankesës assesi nuk duhet të ndikojë në ofrimin e shërbimeve 
ndaj viktimës.

III PSV: RISOCIALIZIMI DHE RI-INTEGRIMI 

Risocializimi dhe ri-integrimi janë të lidhura ngushtë njëra me tjetrën 
në procese të gërshetuara, të cilat nënkuptojnë masa dhe aktivitete të 
planifikuar të organizatave/institucioneve përkatëse të përfshirë në 
mbrojtjen e VTQNj, qëllimi i tyre i përbashkët është përgatitja e viktimës 
së trafikimit me qenie njerëzore për integrim të sërishëm në mjedisin e 
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saj/tij, si dhe përfshirja e suskesshme e  saj/tij në shoqëri. 

Përveç qëllimit të përbashkët, çdo proces i veçantë ka edhe tiparet e tij 
specifike dhe realizohen në periudha të ndryshme kohore dhe mjedise të 
ndryshme. Risocializimi synon ta rehabilitojë viktimën dhe ta përgatit për 
ri-integrim të suksesshëm në komunitetin/mjedisin e mëhershëm ose të ri 
dhe realizohet gjatë qëndrimit të viktimës në QV/QPH, si dhe për mjedisin 
në të cilin kthehet viktima, pas braktisjes së QV/QPH. 

Viktimat që nuk qëndrojnë në QV-në, e realizojnë programin e risocializimt 
në vendbanimin e tyre. 

Periudha e risocializimit dhe ri-integrimit është një proces afatgjatë i 
cili mbaron kur viktima e trafikimit me qenie njerëzore do të integrohet 
plotësisht në mjedisin e tij/saj dhe do të bëhet pjesëtar aktiv i shoqërisë 
në fushën ekonomike, kulturore, qytetare dhe politike, si dhe do të 
funksionojë në jetën e përditshme duke ndërtuar marëdhënie të 
qëndrueshme me personat e rrjetit të vet shoqëror, duke u bazuar në 
mirëkuptim dhe respekt të ndërsjellë.  

Procesi i risocializimit përfshin shërbime nga fusha e:

 • Akomodimit-strehimit të sigurt;

 • Këshillimit psikologjik;

 • Mbrojtjes shëndetësore; 

 • Ndihmës juridike;

Procesi i ri-integrimit përfshin shërbime nga fusha e:

 • Transportimit; 

 • Kthimit të sigurt në familje ose në forma të tjera alternative;

 • Mbrojtjes sociale dhe për fëmijë;

 • Arsimit dhe 

 • Punësimit.
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MASA 1: PËRGATITJA PËR RISOCIALIZIM DHE RI-INTEGRIM

ÇFARË
Masat e ndihmës që ndërmerren në procesin e risocializimit, përfshi dhe 
shërbimet/aktivitetet për përkrahje të viktimës gjatë qëndrimit në QV dhe 
në procesin e ri-integrimit në komunitet ose në familje pas kthimit të tij/
saj. 

Për viktima të huaja, realizimi i masave të risocializimit zbatohen edhe 
gjatë kohës së qëndrimit të viktimës në Qendrën për Pranim të të Huajve.

KUR 
Risocializimi si parapërgatitje për ri-integrim fillon menjëherë pasi që 
viktima të strehohet në QV-në ose në Qendrën për Pranim të të Huajve 
ose menjëherë pas periudhës së reflektimit. 

Për viktimat e huaja, procesi i risocializimit është i qasshëm deri në çastin 
e largimit të tyre, kur jepen rekomandime për vazhdimin e këtij procesi 
pas kthimit të tyre.

Rekomandime/udhëzime për vazhdimin e ri-integrimit:

Viktima vendase përgatitet para se të kthehet në vendbanimin e tij/saj 
ose në komunitetin në të cilin planifikohet ri-integrimi i saj/tij dhe duhet 
t’i jepen rekomandime menjëherë pasi që të kthehet, së bashku me 
dokumentacionin e plotë, i cili i dorëzohet QPS-së kompetente. 

Për viktimat e huaja, rekomandimet/udhëzimet për vazhdimin e ri-
integrimin përgatiten 15 ditë para kthimit në vendin e origjinës dhe 
i dorëzohen personit të kontaktit në MTR ose organizatës partnere në 
vendin e origjinë me të cilën është vënë kontakti.

KUSH
QPS-ja kompetente sipas vendit ku do të realizohet ri-integrimi /MKR 
pranë MPPS dhe SHQ, në qoftë se bëhet fjalë për viktimë vendase. 

Për viktimat e huaja të akomoduara në Qendrën për Pranim të të 
Huajve, në përpilimin e ri-integrimit përfshihen edhe personat përgjegjës 
(punëtori social/psikologu) i Qendrës për Pranim të të Huajve, së bashku 



47

me personin përgjegjës për rastin dhe në bashkëpunim me punëtorin 
social dhe psikologun ose me SHQ (në qoftë se ka qenë e akomoduar gjatë 
periudhës së reflektimit). 

Personi përgjegjës për rastin është i ngarkuar me viktimën që nga çasti i 
identifikimit të viktimës e deri në mbarimin e procesit të risocializimit dhe 
ri-integrimit.

Në procesin e risocializimit dhe ri-integrimit të fëmijës, 
edhe prindi/kujdestari është i përfshirë në mënyrë aktive 
ose personat e formave alternative të përkujdesjes, siç janë 
familja ku strehohet dhe personeli i shtëpive të vogla grupore. 

SI
Risocializimi dhe ri-integrimi realizohen në bazë të Programeve ekzistuese 
dhe planeve të hartuara individuale në bashkëpunim me viktimën, 
në pajtueshmëri me nevojat dhe aftësitë e çdonjërit veç e veç, duke 
praktikuar: 

 • Programin e ndihmës dhe përkrahjes gjatë ri-integrimit të viktimave 
të trafikimit me qenie njerëzore;

 • Programin e ndihmës dhe përkrahjes gjatë ri-integrimit të fëmijëve-
viktima të trafikimit me qenie njerëzore;

MASA 2: PLANI PËR RISOCIALIZIM DHE RI-INTEGRIM

ÇFARË
Plani i risocializimit parashikon:

 • Përkrahjen psiko-sociale;

 • Aktivitetet për stabilizimin dhe vetë-rikuperimin;

 • Ndihmën juridike;

 • Aktivitetet shoqërore; 

 • Aktivitetet sportive dhe përkrahjen për plotësimin e kohës së lirë 
me aktivitete rekreative
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Plani i ri-integrimit parashikon:

 • Përgatitjen e mjedisit (familjen, familjen e përkujdesjes, personelin 
dhe fëmijët e shtëpisë grupore të vogël) për kthimin/përkujdesjen 
e viktimës;

 • Vazhdimin e arsimimit; 

 • Aftësim për profesion të ri;

 • Këshillime dhe ndihmë gjatë punësimit.

Plani duhet të bazohet në nevojat, mundësitë dhe interesat e viktimës 
dhe të përpilohet nga personi përgjegjës në bashkëpunim me ekipin e 
përkrahjes. 

Plani është elastik dhe duhet të ndryshohet dhe plotësohet sipas nevojës.

KUR
Për viktimat vendase që nuk kanë qenë të strehuara në QV-në – plani i 
risocializimit përpilohet menjëherë pas vlerësimit të nevojave të viktimës 
nga ekipi i ekspertëve të QPS-së kompetente. 

Për viktimat e strehuara në QV-në, plani i risocializimit përpilohet pas 
strehimit të tyre në QV-në në bashkëpunim me QPS. 

Për viktimat vendase, në bashkëpunim me QPS dhe familjen, përpilohet 
plani i ri-integrimit në komunitet, dhjetë ditë para braktisjes së QV-së.  

Për viktima të huaja të strehuara në Qendrën për Pranim të të Huajve, 
plani i risocializimit përpilohet menjëherë pas strehimit të tyre, nga personi 
përgjegjës, ekipi i ekspertëve, punëtori social dhe psikologu i QPH-së.

Në rast të fëmijës së huaj – viktimë e TQNj, vendosen 
marrëdhëniet nëpërmjet kontakteve të MTR me vendin e 
origjinës ose nëpërmjet procedurave të tjera formale dhe 
është e rëndësishme të fillojë procesi i jurisdiksionit të 

fëmijës, si dhe të bëhet plani për risocializimin e tij, i cili përpilohet 
menjëherë pas strehimit të tij në QPH, nga personi përgjegjës, ekipi i 
ekspertëve, psikologu dhe punëtori social i QPH-së.
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 Plani i risocializimit dhe ri-integrimit për fëmijë është i detyrueshëm 
dhe rekomandohet sigurimi i masave afatgjate, si dhe përfshirja në 
institucione arsimore.

Procesi i risocializimit është i qasshëm deri në largimin e tyre nga 
QPH/QV me rekomandime për vazhdimin e këtij procesi pas kthimit të 
tyre në vendin e origjinës.

KUSH

 • Personi përgjegjës për rastin;

 • Punëtori social dhe psikologu i QPH

 • Viktima;

 • Prindi/kujdetari;

 • SHQ;

 • Organizata ndërkombëtare;

 • QPS – punëtor social / MKR pranë MPPS; në bashkëpunim me:

	 Përfaqësuesit e komunitetit lokal;
	 Institucioneve përkatëse; 
	 Ekipin mobil;
	Njësinë rajonale pranë Ministrisë së Arsimit. 
	 Agjencinë e Punësimit;

SI 
Plani i risocializimit dhe ri-integrimit duhet të përpilohet së bashku dhe 
me pëlqim të viktimës për pranimin e ndihmës plotësuese. 

Në qoftë se viktima nuk dëshiron të përfshihet në Programin e risocializimit 
dhe ri-integrimit, atëherë do t’i jepen informacione për disa institucione 
dhe organizata të caktuara të cilave mund t’iu drejtohet sipas nevojës.

 IV PSV: RIATDHESIMI/KTHIMI 

Procesi i kthimit duhet të jetë vullnetar, i dinjitetshëm dhe i sigurt. Ai 
përfshin parapërgatitjen, transportimin dhe dorëzim-pranimin e viktimës 
në vendin e origjinë ose në një vend të tretë. Viktimave duhet t’u jepet 



50

mundësia të shprehen vetë nëse, kur dhe si do të dëshirojnë të kthehen 
në shtëpi. 

Mënyrat:
Për viktimat – shtetas të RM:

 • MPPS nëpërmjet zyrës së MKR/QPS, në bashkëpunim me 
NjTQNJKM/NjKLKMTQNj pranë MPB, Ekipeve Mobile dhe SHQ; ose

 • Riatdhesim individual me shpenzime në kurriz të vet.

Për viktimat – shtetas të huaj nëpërmjet  Mekanizmit Transnacional të 
Referimit (MTR) në qoftë se ekziston në vendet e origjinës ose nërpërmjet 
formave zyrtare të komunikimit.

 • Institucion qeveritar me institucion qeveritar – Në Republikën 
e Maqedonisë, organet kompetente janë: MPB/ NjTQNJKM/
NjKLKMTQNj, MPPS/MKR/QPS (në rast se bëhet fjalë për fëmijë) 
dhe MPJ;

 • Mënyra të kombinuara, p.sh., institucion qeveritar me SHQ, 
institucion qeveritar nëpërmjet një programi të IOM për kthim 
vullnetar dhe të asistuar; 

 • Kthim individual me shpenzime në kurriz të vet.

Fëmija/shtetasi i huaj nuk guxon të kthehet në vendin e 
origjinës ose në një vend të tretë, e cila jep pëlqim për 
këtë, përderisa në atë vend nuk bëhet vlerësimi i familjes 
ose i institucionit që do ta pranojë atë fëmijë dhe nëse nuk 

sigurohen kushte përkatëse për pranimin e tij. Deri në sigurimin 
e kushteve përkatëse, fëmija mbetet në territorin e Republikës 
së Maqedonisë. Ü Shih SHTOJCA 10: Udhëzime për vlerërimin e 
familjes, fq. 116.
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MASA 1:  MARRJA E VENDIMIT PËR KTHIMIN E VIKTIMËS 

ÇFARË është vendim i informuar për kthim/riatdhesim?
Vendimi i informuar për kthim është vendim të cilin e merr lirshëm 
viktima pas informimit të plotë rreth opsioneve dhe rreziqeve, të cilat 
janë konstatuar, ndërsa ka të bëjë me vazhdimin e qëndrimit të tij/saj në 
vendin e destinacionit, kthimin në shtëpi ose ndërrimin e vendbanimit/
vendqëndrimit.

KUR 
Viktima duhet pyetur për vendimin e khtimit në shtëpi gjatë procesit të 
asistimit, ndërsa në veçanti:

 • menjëherë pas identifikimit; dhe 

 • para skadimit të periudhës së vendimmarrjes, përkatësisht 
rikuperimit dhe reflektimit. 

KUSH e këshillon viktimën për vendimin e saj për t’u 
kthyer?
Në qoftë se bëhet fjalë për viktimë vendase – është kompetente zyra e 
MKR/QPS dhe QV.

Në qoftë se bëhet fjalë për viktimë – shtetase e huaj, janë kompetent 
NjTQNJKM/NjKLKMTQNj pranë MPB dhe SHQ që punojnë me viktimën. 

Në raste kur bëhet fjalë për kthim vullnetar të viktimës, këshillohet 
një organizatë ndërkonbëtare dhe personat përgjegjës të Mekanizmit 
Transnacional të Referimit në qoftë se është i themeluar në vendin e 
origjinë së viktimës ose kontakte të tjera zyrtare.

Për kthimin e fëmijës së huaj, është kompetent QPS në 
bashkëpunim me NjTQNJKM/NjKLKMTQNj pranë MPB.
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SI përgatitet viktima për të marr vendimin e kthimit?
Viktimës duhet t’i jepen informacione gojore dhe me shkrim në gjihën që 
e kupton ajo/ai:

DHËNIA E INFORMACIONEVE

INFORMACIONET

1 Informacione për mundësitë ligjore që të mbetet në vendin e 
destinacionit:

 • Lejeqëndrim, 

 • Mundësia për të fituar azil,

 • Shërbime sociale të qasshme, 

 • Mundësi për ndihmë psiko-sociale,

 • Mundësi për ndihmë mjekësore,

 • Mundësi për të vijuar kurse të gjuhës,

 • Mundësi për trajnim dhe arsimim,

 • Informacione për gjendjen e tregut të punës,

 • Mundësi për akomodim (strehimore) dhe

 • Persona dhe organizata për të kontaktuar. 

2 Informacione për mundësitë e vendit të origjinës, për shërbime 
sociale të qasshme: 

 • Përkrahje psikologjike,

 • Përkrahje juridike,

 • Ndihmë mjekësore,

 • Akomodim dhe strahim, edukim dhe arsim,

 • Informacione për pasojat e mundshme në vendin e 
origjinës,

 • Persona dhe organizata për të kontaktuar.
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MASA2: VLERËSIMI I RREZIQEVE DHE MUNDËSIVE PËR 
PËRFSHIRJE SOCIALE 

ÇFARË
Vlerësimi i rrezikut dhe sigurisë para kthimit është i rëndësishëm për 
shkak të sigurimit të sigurisë së viktimës dhe familjes së saj. 

KUR 
Menjëherë pasi që viktima të vendos të kthehet në shtëpi.

KUSH 
Vlerësimin e kthimit të sigurt e kryen personi përgjegjës për rastin, në 
bazë të informacioneve të fituara nga:

 • Viktima;

 • MKR/QPS pranë MPPS, Ekipet Mobile dhe NjTQNJKM/NjKLKMTQNj 
pranë MPB;

 • Personat përgjegjës të MTR në vendin e origjinës, në qoftë se 
ekziston ajo zyrë ose kontakte të tjera zyrtare;

 • SHQ;

 • Ministria e Punëve të Jashtme – Misionet Diplomatike Konsullore 
(MDK në vendin e origjinës nga i cili vjen viktima dhe MDK të RM 
për viktimat vendase që janë identifikuar në shtetet tjera);

 • Organizatat ndërkombëtare.

Vlerësimi i bërë i dorëzohet personit përgjegjës për rastin, i cili e informon 
viktimën për rezultatet.  

SI 
Vlerësimi i rrezikut dhe sigurisë realizohet duke iu prëgjigjur pyetjeve që i 
përmban pyetësori Ü Shih SHTOJCA 8: Vlerësimi i rrezikut dhe sigurisë / 
lista e kontrollit (çeklista), fq. 110.

Personat që punojnë me rastin, së bashku iu përgjigjen pyetjeve të 
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çeklistës me qëllim përpilimin e vlerësimit të rrezikut dhe sigurisë.

Në qoftë se ekziston mungesë e informacioneve për ndonjë pyetje, 
atëherë kontaktohet viktima në mënyrë plotësuese.

Fëmija nuk guxon të kthehet në qoftë se kthimi i tij është 
në kundërshtim me Konventën e të Drejtave të Fëmijëve, 
Konventën mbi Statusin e Refugjatëve dhe Protokollin dhe 
Konventën Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive 
Themelore të Njeriut.

Shënim: Viktima duhet të kthehet në vendbanimin/vendin e origjinës 
vetëm në qoftë se ajo nuk paraqet kërncënim ndaj sigurisë së saj/tij. 
Në qoftë se kjo nuk është e mundur, atëherë duhet të parashikohen 
mundësi tjera për ndërrimin e vendbanimit ose vendqëndrimit 
në një vend të tretë ( në pajtueshmëri me Ligjin për Mbrojtje të 
Dëshmitarëve). 

MASA 3: HARTIMI I PLANIT PËR MENAXHIM TË RREZIKUT

ÇFARË është plani për menaxhim të rrezikut?
Është plan në të cilin janë përcaktuar rreziqet me të cilat mund të 
ballafaqohet viktima dhe pjesëtarët e familjes së saj/të afërmit, pasi që 
të riatdhesohet. 

Qëllimi i planit është të sigurojë që rreziku të zvogëlohet në minimum dhe 
të menaxhohet me të në mënyrë efikase.

KUR
Pasi që të bëhet vlerësimi i rrezikut dhe sigurisë, si dhe vlerësimi i 
përfshirjes sociale të viktimës, i cili bëhet në bashkëpunim me VTQNj. 

KUSH

 • NjTQNJKM/NjKLKMTQNj pranë MPB;
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 • MKRQPS pranë MPPS;

 • SHQ;

 • Organet kompetente dhe organizatat në vendin e origjinës.

Vlerësimi i rrezikut për fëmijët gjatë përfshirjes sociale 
realizohet në këshillim me prindin ose kujdestarin. 
Bashkëpunimi ndërmjet personave përgjegjës në RM 
dhe organizatave/institucioneve kompetente në vendin 
e origjinës kryet në pajtim me ligjet ekzistuese me qëllim 

sigurimin e shkëmbimit efikas dhe cilësor të informacioneve para 
kthimit të fëmijës. 

SI
Hartohet plan i cili përmban një përmbledhje të të gjithë gjetjeve të 
llojllojhshme. Pastaj, NjTQNJKM/NjKLKMTQNj harton një pjesë të planit i 
cili ka të bëjë me vlerësimin e rrezikut dhe sigurisë, ndërsa MKR e harton 
planin që ka të bëjë me rreziqet gjatë përfshirjes sociale. 

Pas hartimit të planit, viktima duhet të njoftohet për rreziqet që mund t’i 
has dhe masat që do të ndërmerren për të mbrojtur atë dhe të afërmit e 
saj. 

MASA 4: GJETJA E FAMILJES

ÇFARË 
Në rast se viktima i ka ndërprerë lidhjet me familjen e saj, ndërsa ka 
shprehur dëshirë të kthehet dhe ti rindërtojë lidhjet, atëherë duhet të 
merren veprime për vendosjen e lidhjeve me familjen.

KUR
Paralelisht me procesin e vlerësimit të rrezikut dhe sigurisë së mjedisit.

KUSH 

 • NjTQNJKM/NjKLKMTQNj pranë MPB; dhe MKR/QPS pranë MPPS; 
në bashkëpunim me: 
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 • MPJ;

 • Personat përgjegjës të MTR;

 • Organizatës ndëkombëtare varësisht nga kushtet e rastit; 

 • Misionet diplomatike dhe konsullore në RM; 

 • SHQ. 

SI
Institucionet/organizatat e përfshira do t’i shfrytëzojnë të gjitha 
kompetencat e tyre (biseda me viktimën, kontakte telefonike, persona të 
tretë, dosje të policisë, etj.).

MASA 5: DOKUMENTET E IDENTIFIKIMIT

ÇFARË
Kur viktima nuk posedon dokumente identifikimi dhe ose pasaportë, 
është e domosdoshme që ato të sigurohen. 

KUR
Dokumentet sigurohen (iniciohet sigurimi i tyre) kur do të krijohen 
kushtet për riatdhesimin e saj/tij. Lëshimi i dokumenteve zgjat varësisht 
nga specifikat e çdo rasti individual. 

KUSH
Procesin e sigurimit të dokumenteve për viktimën e nis personi përgjegjës 
për rastin pranë NjTQNJKM/NjKLKMTQNj – MKR/QPS, ndërsa e realizon 
në bashkëpunim me organet kompetente pranë MPB ose institucione 
tjera dhe misione diplomatike dhe konsullore. 

Në qoftë se viktima kërkon azil në Republikën e Maqedonisë, atëherë 
veprohet në pajtim me Ligjin për Mbrojtje Ndërkombëtare dhe të 
Përkohshme, ndërsa gjatë kohës që zgjat procedura e azil-kërkimit, nuk 
kontaktohen ambasadat dhe misionet konsullore.

SI
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Në qoftë se viktima ma marr vendim për kthim vullnetar në vendin 
e origjinës, personi përgjegjës pranë NjTQNJKM/NjKLKMTQNj e nis 
procedurën e sigurimit të pasaportës në adresë të DÇKM, i cili nëpërmjet 
MPJ-së konakton për këtë gjë me ambasadën përkatëse ose misionet 
diplomatike dhe konsullore ose me institucionet e tjera kompetente. 

Shënim: Në pasaportë nuk duhet të theksohet se personi është 
viktimë.

MASA 6: NJOFTIMI I VIKTIMËS 

ÇFARË
Ndarja e informacioneve me viktimën synon njoftimin e plotë të viktimës 
me procesin e kthimit që të arrihet ri-integrimi i saj dhe shmanget ri-
viktimizimi plotësues, gjë që është shumë e rëndësishme për viktimën.

KUR
Menjëherë pas marrjes së vendimit për riatdhesim. 

KUSH
Personi përgjegjës për rastin.

SI
Viktima informohet dhe zhvillohet bisedë për:

 • Rezultatet e vlerësimit të rrezikut dhe sigurisë, si dhe përfshirjen 
sociale;

 • Statusin e identitetit dhe dokumentet e udhëtimit (pasaportën);

 • Si do të realizohet transportimi nga njëri shtet në tjetrin ose në 
kuadër të shtetit:  

- Transportimi do të bëhet me ose pa përcjellje;

- Mjete e transportimit;

- Mjete financiare;
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- Ndihma gjatë tranzitit;

- Kush do ta pranojë viktimën pasi që të mbërrijë;

- Si të njoftohet me përfaqësuesin e organizatës/institucionit 
pranues gjatë tranzitit dhe pas mbërritjes në vendin e origjinës;

- Rreziqet për sigurinë. 

 •  Informacionet për ditët e para në vendin e origjinës ose 
vendbanimin: 

- Të drejtat dhe mundësitë e viktimës që riatdhesohet;

- Mundësitë e strehimit;

- Mundësitë e ndihmës;

- Kontakt informacione për organizatat/institucionet përkatëse;

- Rreziqet për sigurinë;

- Informacione për ri-integrimin.

MASA 7: NDARJA E INFORMACIONEVE PËR VIKTIMËN 
PARA LARGIMIT 

ÇFARË
Shkëmbimi i informacioneve ndërmjet vendit të origjinës dhe vendit të 
destinacionit duhet t’i përcaktojë nevojat për ndihmë të viktimës në 
vendin e origjinës.  

Personi përgjegjës, duke i shfrytëzuar kontaktet e MTR dhe kontaktet tjera 
zyrtare, do të dorëzojë informacionet e nevojshme për viktimën, si dhe 
për shërbimet dhe ndihmën e ofruar gjatë periudhës së risocializimit. 

KUR
Së paku 10 ditë para riatdhesimit të viktimës.

Në raste të jashtëzakonshme, kur nuk ka informacione kthyese nga vendi i 
origjinës së viktimës, atëherë ky afat mund të jetë edhe më i shkurtër (por, 
jo më pak se 48 orë).
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KUSH
Personi përgjegjës për rastin; nga NjTQNJKM-NjKLKMTQNj pranë MPB; në 
bashkëpunim me:

 • SHQ; 

 • Personat përgjegjës të MTR ose ndonjë organizatë/institucion 
tjetër që e pranon.

SI
Me qëllim sigurimin e ndihmës së shpejtë dhe të përshtatshme pas 
mbërritjes në vendin e origjinës., vendi që e dërgon duhet ta kontaktojë 
vendin e origjinës me qëllim bashkërendimin e procesit të riatdhesimit.

Personi përgjegjës i dërgon organizatës/institucionit pranues një raport 
të përgatitur dhe jep rekomandime për ndihmën e viktimës pas kthimit 
të saj. 

Njoftimi duhet të ndodh në mënyrën vijuese:

 • Kërkim të ndihmës gjatë kthimit (tranzit dhe/ose pranim) nga 
institucioni/orgaizata që e dërgon;

 • Konfirmimi i kërkesës për ndihmë (tranzit dhe/ose pranim) nga 
institucioni/organizata pranues deri tek institucioni/organizata që 
e dërgon;

 • Kërkesë për ndihmë gjatë ri-integrimit nga institucioni/organizata 
që e dërgon;

 • Konfirmimi dhe mundësitë për ndihmë gjatë ri-integrimit nga 
institucioni/organizata që e pranon.

Informacionet që organizata dërgues i jep organizatës pranues duhet të 
përmbajnë:

 • Emrin e viktimës;

 • Datën e lindjes dhe vendbanimin në vendin e origjinës (në qoftë se 
kthehet në vendin e origjinës);

 • Gjendjen shëndetësore aktuale ose gjendjen për të cilën ekziston 
dyshimi ose cenueshmëria e viktimës;
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 • Gjendjen psiko-sociale të viktimës; 

 • Informacionet dhe masat e risocializimit të ndërmarra në vendin e 
destinacionit;

 • Nivelin e arritur të risocializimit;

 • Vlerësimin e sigurisë dhe rrezikut;

 • Opsionet e kthimit;  

 • Një pasqyrë të shkurtër të nevojave për ndihmë;

 • Data e parashikuar dhe koha e largimit (në qoftë se ekziston);

 • Rekomandime/udhëzime për përpilimin e planit të ri-integrimit në 
vendin e origjinës.

Në bazë të informacioneve të fituara dhe këshillimeve me institucionin/
organizatën që e dërgon, institucioni/organizata që e pranon vendos nëse 
dhe sa ka mundësi që t’i ofrojë ndihmë personit të referuar.   

Që të mundësohet siguria e viktimës, duhet të ekzistojë qarkullim 
informacionesh ndërmjet organizatës dërgues dhe pranues, si dhe me 
organizata të tjera të mundshme në tranzit ose në vendkalimet kufitare. 

Kështu, duhet të përcjellen informacionet vijuese:

 • Të dhëna për udhëtimin (mjeti transportues, emri i transportuesit, 
etj.), data dhe koha e mbërritjes në destinacionin e fundit;

 • Pas largimit të viktimës, organizatës pranues i dërgohet njoftim; 

 • Emri(at) e shoqëruesve, në qoftë se ka;

 • Konfirmim që viktima do të pritet dhe kush do ta pret;

 • Konfirmim që viktima ka mbërritur dhe ka qenë e pritur, menjëherë 
pas mbërritjes. 

Organizata pranues caktohet nga mesi i institucioneve dhe/ose shoqatave 
duke i pasur parasysh pikëpamjet vijuese:

 • Vlerësimin e rreziqeve ndaj sigurisë së viktimës;

 • Vendin nga e cila vjen ajo;
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 • Moshën, gjininë, arsimin e viktimës;

 • Programet e ndihmës, të cilat disa organizata/ofrues të shërbimeve i 
ofrojnë në vendin e origjinës vis-a-vis nevojave specifike të ndihmës 
së viktimës. 

 • Është e nevojshme të sigurohet vlerësim i drejtë i 
rrezikut para se fëmijët t’iu kthehen prindërve të tyre, duke i 
konsideruar interesat më të mira të fëmijës;

 • Fëmijët kanë të drejtë të riatdhesohen në vendin e 
origjinës, në qoftë se është e sigurt për ato dhe familjet e tyre, me 
përcjellje dhe kujdestar ligjor, si dhe të pranohen nga institucionet 
kompetente ose prindërit/kujdestarët e tyre ligjor; 

 • Fëmijët dhe familjet e tyre kanë të drejtë për masa të veçanta 
të mbrojtjes në vendin e origjinës, tranzitit dhe destinacionit 
nëpërmjet bashkëpunimit ndërkombëtar dhe eventualisht 
transferimi në vende të treta.

MASA 8: RIATDHESIMI DHE TRANSPORTIMI I SIGURT  

ÇFARË
Transportimi i viktimës nga QPH/QV deri në vendbanimin e saj, përkatësisht 
në vendin e origjinës duhet të jetë i sigurt për viktimën.

KUR
Pas marrjes së vendimit për riatdhesim dhe pas sigurimit të kushteve për 
riatdhesim të sigurt dhe dinjitetshëm. 

KUSH
 • për viktima vendase: MKR/QPS pranë MPPS, NjTQNJKM/
NjKLKMTQNj dhe Departamenti për Mbrojtjen e Dëshmitarëve 
pranë MPB, SHQ;

 • për viktima – shtetas të huaj: NjTQNJKM/NjKLKMTQNj, DÇKM dhe 
Departamenti për Mbrojtjen e Dëshmitarëve pranë MPB. 
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Gjatë riatdheisimit të fëmijëve, është e domosdoshme 
përcjellja (eskortë) e kujdestarit ligjor dhe përfaqësuesve të 
NjTQNJKM/NjKLKMTQNj.

NjTQNJKM/NjKLKMTQNj e shoqëron viktimën/dëshmitarin nga lokacioni i 
sigurt ku është strehuar deri në vendin e duhur (gjykatë, prokurori publike, 
institucion shëndetësor, komisariat të policisë, etj.), ndërsa Departamenti 
për Mbrojtjen e Dëshmitarëve përfshihet kur viktimës i është caktuar 
statusi i dëshmitarit të mbrojtur.

SI
Është e nevojshme që viktima t’i kenë në dispozicion të gjitha mjetet e 
nevojshme për riatdhesim:

 • Dokumente të udhëtimit dhe/ose identifikimit;

 • Biletën e udhëtimit;

 • Numra telefonik në rast të nevojave urgjente;

 • Informacione për atë sesi të njeh personin që do ta pranojë pas 
mbërritjes dhe gjatë tranzitit;

 • Gjësende personale; 

 • Personin shoqërues/Personin përgjegjës;

 • Mjete financiare.

Shënim: Në qoftë se vlerësimi i rrezikut tregon se nuk është i nevojshëm 
shoqëruesi gjatë transportimit, atëherë viktima shoqërohet deri në 
vendin e largimit dhe gjithashtu do të pranohet dhe shoqërohet nga 
vendi i mbërritjes në destinacionin e qëndrimit.

Që të sigurohet riatdhesimi i sigurt dhe i dinjitetshëm i VTQNJ është i 
nevojshëm shkëmbimi me kohë i informacioneve ndërmjet Personave 
përgjegjës të vendeve të origjinës dhe destinacionit.

Personi përgjegjës që e shoqëron viktimën duhet menjëherë ta njoftojë 
personin përgjegjës në vendin pranues se VTQNj është nisur rrugës.
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Nga ana tjetër, personi përgjegjës i vendit pranues duhet menjëherë ta 
njoftoj personin përgjegjës e vendit dërgues se VTQNj ka mbërritur sigurt 
në destinacionin e dëshiruar. 

V. PSV – PROCEDURA PENALE

Viktima përfshihet në procedurë penale në qoftë se vendos të 
bashkëpunojë me policinë dhe organet kompetente të gjyqësorit. 

Në pajtim me dispozitat e LPP, çdo person, përfshi dhe viktimën e 
trafikimit me qenie njerëzore, i thirrur në cilësi të dëshmitarit, ka për 
detyrë të jep dëshmi. Në qoftë se ekziston probabiliteti që me dëshminë 
ose me përgjigjen ndaj ndonjë pyetjeje, dëshmitari do ta ekspozonte 
veten ndaj një rreziku për jetën ose integritetit personal, i njëjti mund të 
mos dëshmojë për të dhëna personale. Dëshmitari nuk ka detyrim për 
t’iu përgjigjur pyetjeve të caktuara nëse është e qartë që me atë do ta 
ekspozonte veten ose ndonjë të afër të tij/saj ndaj turpit të madh, dëmit 
të madh material ose ndjekjes penale. 

Fëmijët, viktima të veprave penale, të cilat me ligj janë të 
parashikuara si vepra penale dhe fëmijët dëshmitarë, gëzojnë 
mbrojtje dhe përkrahje shtesë nga të gjitha institucionet, 

organet dhe individët në sistemin e drejtësisë së fëmijëve, me 
qëllim zvogëlimin e pasojave negative mbi ato nga vepra penale 
dhe të parandalohet ndikimi negativ i të vepruarit të institucioneve 
mbi zhvillimin e drejtë të fëmijës, si dhe të inkurajohen të kërkojnë 
mbrojtje para gjykatës kompetente.

MASA 1: GRUMBULLIMI I PROVAVE ME PËRKRAHJEN E 
VIKTIMËS 

ÇFARË
Viktima mund të vendos:

 • Të mos bashkëpunojë me organet e gjyqësorit;

 • Të bashkëpunojë me organet e gjyqësorit dhe të merr pjesë në 
procedurën gjyqësore.
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Në qoftë se viktima bie dakord të bashkëpunojë me organet e gjyqësorit, 
atëherë pjesëtarë të Njësisë Kombëtare për Luftimin e Kontrabandës së 
Migrantëve dhe Trafikimit me Qenie Njerëzore -  NjKLKMTQNj, si dhe 
NjTQNJKM me përgatitje paraprake të viktimës me ndihmën e një ekipi 
ekspertësh kryejnë bisedë fillestare lidhur me shfrytëzimin e viktimës dhe 
identifikimin e autorëve të veprës penale - trafikim me qenie njerëzore. 

Gjatë zhvillimit të bisedës fillestare, viktima ka të drejtë të dëgjohet nga 
persona të gjinisë së njëjtë. Për bisedën e zhvilluar me viktimën, në qoftë 
se ekzistojnë shenja të veprës penale - trafikim me qenie njerëzore, 
përpilohet procesverbal për pranimin e kallëzimit penal, të cilin e 
nënshkruan viktima. 

Fëmija viktimë, gjatë dhënies së dëshmisë, ka të drejtë:  të 
veprohet me të me respekt ndaj dinjitetit të tij; të mbrohet 
nga diskriminimi; në mbrojtje të posaçme nga viktimizimi i 
sërishëm ose nga ri-viktimizimi; ndihmë psikologjike dhe 
ndihmë tjetër profesionale, si dhe përkrahje nga organet, 

institucionet dhe organizatat e ndihmës për fëmijët viktima të veprave 
penale.

KUR
Që nga momenti i fillimit të procedurës, përkatësisht nga çasti i dhënies 
së pëlqimit për bashkëpunim, në bazë të informimit paraprak, e deri në 
fund të gjykimit.

KUSH

 • NjKLKMTQNj/NjTQNJKM pranë MPB; 

 • MKR/QPS;

 • Prokurori Publik;

 • Gjykatësi i procedurës paraprake.
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Në qoftë se bëhet fjalë për fëmijë, atëherë duhet të 
përfshihet prindi/kujdestari, përfaqësuesi i MKR/QPS dhe 
profesionistë të tjerë sipas nevojës.

SI
Para se të fillojë biseda, viktima njoftohet për të drejtat vijuese:

 • Ndihmë juridike falas,

 • Pyetje nga persona të gjinisë së njëjtë,

 • Të mos përgjigjet ndaj pyetjeve që kanë të bëjnë për jetën  e saj 
personale, të cilat nuk kanë të bëjnë me veprën penale,

 • Të kërkojë të merret në pyetje me ndihmën e mjeteve audio-vizuale,

 • Të përjashtohet publiku nga seanca kryesore gjyqësore,

 • Të përfshihet në ndjekjen penale të të tjerëve ose ushtrimin e 
të drejtës për pretendime materiale ose kompensim nga fondi 
shtetëror, në qoftë se kompensimi nuk mund të realizohet nga i 
dënuari,

 • Sigurinë personale dhe sigurinë e familjes së saj ose personave të 
tjerë të afërm me viktimën dhe

 • Viktima-dëshmitar, gjatë tërë procedimit penal ka të drejtë të 
kërkojë shtyrjen e seancës dëgjimore/dhënies së dëshmisë.

Në qoftë se nevojiten informacione të tjera, ndërsa viktima – shtetase 
e huaj është kthyer në vendbanimin e saj para gjykimit, atëherë 
NjKLKMTQNj/NjTQNJKM pranë MPB nëpërmjet bashkëpunimit policor 
ndërkombëtar (INTERPOL, EUROPOL, SELEC, kontaktet e MTR), dorëzon 
kërkesë për gjetjen e viktimës (konfirmimin e identitetit dhe informimin e 
saj për seancën gjyqësore). 

Prokurori publik, me lutje për ndihmë juridike ndërkombëtare ose me 
kërkesë për bashkëpunim ndërkombëtar në materie penale, i drejtohet 
drejtpërdrejtë prokurorit kompetent të shtetit përkatës ose Ministrisë 
së Drejtësisë, e cila lutjen/kërkesën ia përcjell MPJ-së ose drejtpërdrejtë 
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institucioneve të vendit të origjinës për të ndërmarr masa të mëtutjeshme. 
Në raste urgjente, lutja/kërkesa dorëzohet nëpërmjet kanaleve të 
bashkëpunimit policor ndërkombëtar, por duke i dërguar një kopje të 
lutjes/kërkesë edhe Ministrisë së Drejtësisë. Lutja/kërkesa mund të 
pranohet edhe në formë elektronike ose në një mënyrë tjetër, nëpërmjet 
tele-komunikimit, për të cilën gjë përpilohet raport me shkrim, ndërsa 
origjinali dërgohet me postë të rregullt.

Shënim: Siguria dhe mirëqenia  e viktimës ka prioritet më të lartë në 
raport me grumullimin e provave.

MASA 2: PËRGATITJA E VIKTIMËS PARA SEANCËS 
KRYESORE GJYQËSORE

ÇFARË
Qëllimi i fazës parapërgatitore para gjykimit është të sigurohet që viktima 
të:

 • jetë e vetëdijshme për të drejtat e saja:

- e drejta për prokurë, i cili do da përfaqësojë dhe do të merr pjesë 
në procedimin penal në mënyrë aktive,

- e drejta për përkthyes, përkatësisht interpretues,

- të respektohet e drejta e privatësisë – të mos iu përgjigjet 
pyetjeve të caktuara,

- derisa të sigurohen kushte të sigurta, të shtyhet dhënia e 
dëshmisë ose theksimi i të dhënave personale, 

- e drejta për të marr pjesë në seancën kryesore gjyqësore dhe 
të merr pjesë në procedurën e shpalosjes së provave që t’iu 
parashtrojë pyetje dëshmitarëve, ekspertëve dhe të pandehurve 
(në qoftë se njëkohësisht është në cilësinë e palës së dëmtuar),

- e drejta për të pretenduar kompensim material dhe/ose dëme 
jomateriale,

- e drejta për gjykim në të cilën është përjashtuar publiku,
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 • Të jetë plotësisht e njoftuar për procedimin penal: për dështimin 
ose çdo anulim të ndjekjes penale nga prokurori publik,

 • Të jetë e vetëdijshme për personat e ndryshëm të përfshirë në atë 
proces dhe

 • T’i sigurohet ndihmë pskologjike dhe çfarëdo ndihme tjetër 
profesionale.

KUR
Gjatë procedurës hetimore të cilën e zhvillon PP dhe gjatë gjykimit;

KUSH

 • Prokura/kujdestari që e bën komunikimin me prokurorin publik;

 • Ekipi i përkrahjes psiko-sociale pranë QPS/QV dhe SHQ; 

Në qoftë se viktima është kthyer në vendin e origjinës, ndërsa gjykimi 
zhvillohet në vendin e destinacionit, atëherë viktima përgatitet në vendin 
e origjinës edhe atë me kërkesë të prokurorit publik/gjykatësit të vendit 
të destinacionit. 

Ndihma juridike ndërkombëtare realizohet në pajtim me Ligjin për 
Bashkëpunim Ndërkombëtar në Materie Penale. 

SI

 • Para datës së gjykimit, në mënyrë të përshtatshme, personi 
përgjegjës për rastin sqaron se si do të zhvillohet procesi gjyqësor,

 • Viktima-dëshmitar e shoqëron ekipin e përkrahjes (zyrtar policie, 
prokurë, punëtor social – kujdestar dhe psikolog) përgjatë tërë 
procesit gjyqësor,

 • Sipas mundësisë, viktima-dëshmitar duhet të përkujtohet për 
dëshmitë e saja të dhëna më herët. Kjo duhet të bëhet në ambiente 
joformale dhe

 • Viktima përgatitet për dhënie të dëshmisë në seancën kryesore 
gjyqësore, në prani të ekipit të përkrahjes dhe prokurorit publik. 
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Në qoftë se është kthyer në vendin e origjinës, përgatitja për gjykimin i 
përket organeve kompetente në vendin e origjinës. 

MASA 3: PËRKRAHJA E VIKTIMËS GJATË SEANCËS 
KRYESORE GJYQËSORE

ÇFARË
Me qëllim që viktima të jep dëshmi për rrethanat relevante është e 
rëndësishme të zvogëlohen në minimin:

 • rreziqet ndaj sigurisë dhe frikësimi dhe

 • rreziku i traumatizimit të sërishëm/viktimizimit. 

Fëmija-viktimë ka të drejtë për masa të veçanta në procesin 
e mbrojtjes duke e konsideruar interesin e tij më të mirë.

KUR
Gjatë seancës kryesore gjyqësore.

KUSH

 • NjKLKMTQNj/NjTQNJKM pranë MPB;

 • Prokurori publik;

 • Gjykatësi;

 • Prokura;

 • Kujdestari – ekipi i përkrahjes;

 • Shoqëruesi i SHQ.

SI
 • Masat mbrojtëse procedurale i përcakton gjykata, sipas vlerësimit 
të saj, me propozim të prokurorit publik ose ekipit të përkrahjes së 
viktimës,
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 • Gjatë vendimmarrjes për masat e veçanta mbrojtëse procedurale, 
gjykata duhet të konsiderojë vullnetin e viktimës;

Kur viktimë e trafikimit me qenie njerëzore është një fëmijë, 
atëherë gjykata duhet të vendos veç e veç ose së bashku me 
një MASË të veçantë të mbrojtjes, audio-video të dëshmisë 
dhe pyetja e fëmijës që të përdoret si provë në procedim. 
Në raste të veçanta, për shkak të rrethana të reja të rastit, 

gjykata mund të urdhërojë pyetje të sërishme të fëmijës-viktimë, 
së paku edhe një herë nëpërmjet shfrytëzimit të mjeteve teknike të 
komunikimit.

 • Mënyrë të veçantë të pyetjes me përdorimin e mjeteve teknike 
për transmetim të imazhit dhe tingullit, pa praninë e palëve dhe 
pjesëmarrësve të tjerë në procedim, në ambientet në të cilën 
gjendet pala e dëmtuar ose dëshmitari, kështu që palët, avokati 
i mbrojtjes dhe personat që kanë të drejtë të parashtrojnë 
pyetje, këtë gjë e bëjnë me ndërmjetësim të organit që e zhvillon 
procedimin, psikologun, pedagogun, punëtorin social ose nodnjë 
profesionist tjetër,

 • Shmangien e kontaktit me autorin e veprës penale, ose me persona 
të afërm me autorin, gjatë hyrjes në pallatin e gjykatës, duke 
shfrytëzuar hyrje të posaçme, ambiente të posaçme, etj.

 • Ekipi i përkrahjes duhet të jetë në afërsi të viktimës gjatë dhënies 
së dëshmisë dhe 

 • Përjashtimi i publikut nga gjykatorja.

Kur bëhet fjalë për një viktimë që është riatdhesuar në vendin e origjinës, 
ndërsa është e nevojshme të jep dëshmi para gjykatave kompetente të 
RM-së, atëherë PP nëpërmjet ndihmës juridike ndërkombëtare dorëzon 
kërkesë për gjetjen dhe sigurimin e viktimës-dëshmitar. 

Në qoftë se viktima duhet të dëshmojë, atëherë ndërmerren veprime për 
organizimin e mbërritjes së saj të sigurt në RM. 

Në raste kur ekzistojnë mundësi teknike, dëshmitari – viktima e trafikimit 
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me qenie njerëzore, shtetase e huaj, mund të merret në pyetje nëpërmjet 
video-konferencës dhe telefonit (LPP, Protokolli i Dytë Plotësues i 
Konventës për Ndihmë Juridike të Ndërsjellë në Materien Penale).  

MASA 4: PROGRAMI PËR MBROJTJEN E VIKTIMËS – 
DËSHMITARIT PAS MBARIMIT TË SEANCËS KRYESORE 
GJYQËSORE

ÇFARË
Në varësi nga vlerësimi i rrezikut, viktima-dëshmitar mund të kthehet në 
vendin e origjinës/vend tjetër. Në qoftë se viktima-dëshmitar (shtetase 
e huaj/shtetase e RM) hyn në programin e mbrojtjes së dëshmitarëve, 
atëherë mund të zbatohet masat vijuese:

 • ruajtja e fshehtësisë së identitetit;

 • sigurimi i mbrojtjes personale;

 • ndërrimi i indentitetit;

 • ndërrimi i vendbanimit, përkatësisht vendqëndrimit.

Të sigurohet ndihmë psikosociale dhe përkrahje e viktimës pas seancës 
kryesore gjyqësore.

KUR
Pas gjykimit, derisa ekziston rrezik ndaj sigurisë së viktimës ose të afërmive 
të tyre nga çfarëdolloj kërcënimi ndaj jetës, shëndetit, lirisë, integritetit 
fizik ose pasurisë/pronës në madhësi më të madhe. 

KUSH

 • NjMD pranë MPB;

 • NjKLKMTQNj/NjTQNJKM pranë MPB,

 • SHQ.
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SI

 • Ndërrimi i të dhënave personale të dëshmitarit;

 • Sigurimi i vendbanimit të sigurt, përkatësisht vendqëndrimit;

 • Njoftimi i viktimës dhe familjes së saj paraprakisht për lëshimin e 
autorit nga burgu.

Pas mbarimit të procesit gjyqësor, vazhdohet me mbikëqyrjen e sigurisë 
së viktimës nga MPB dhe ekipi i përkrahjes për shkak të zvogëlimit të 
rrezikut nga ri-viktimizimi.

MASA 5: PËRKRAHJE VIKTIMËS PËR PARASHTRIMIN E 
KËRKESËS PËR PRETENDIM LIGJOR NË PROCEDURËN 
PENALE 

ÇFARË
Viktima ka të drejtë të merr kompensim për dëme materiale nga autori i 
veprës penale për shkak të dëmeve të shkaktuara. 

Kompensimi i viktimës realizohet me parashtrimin e kërkesës pasurore 
juridike në procedurën penale. Propozimi për realizimin e kërkesës 
pasurore juridike i dorëzohet gjykatës që e zhvillon procedurën. 

Rreth kërkesës pasurore juridike vendos gjykata penale. Në fakt, me 
vendimin me të cilin i pandehuri shpallet fajtor, gjykata vendos plotësisht 
ose pjesërisht rreth kërkesës pasurore juridike. Në qoftë se provat në 
procedurën penale nuk sigurojnë bazë të mjaftueshme për shqiptimin e 
vendimit të plotë ose pjesshëm rreth kërkesës pasurore juridike, ndërsa për 
sigurimin e tyre plotësues ekziston rrezik nga prolongimi i pa arsyeshëm 
i procedurës penale, atëherë gjykata do ta referojë palën e dëmtuar që 
kërkesën pasurore juridike ta realizojë në procedurë civile.

Me qëllim mbrojtjen e kërkesës pasurore juridike në procedurën penale, 
mund të caktohen masa të përkohshme për sigurimin e kërkesës pasurore 
juridike, e cila ka ndodh për shkak të kryerjes së veprës penale. Me 
sigurimin e përkohshëm të pasurisë ose aseteve nëkuptohet edhe ngrirja 
e përkohshme, sekuestrimi, ruajtja e fondeve, llogarive bankare dhe 
transaksioneve financiare ose të fitimeve gjeneruara nga vepra penale.
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Në qoftë se është e nevojshme, zbatohen dispozitat e KP për konfiskim të 
zgjeruar.

Kur gjykata shqipton vendim shfajësues, atëherë e referon palën e dëmtuar 
që ta realizojë kërkesën e saj pasurore juridike në procedurë civile.

Fëmija e cila ka fituar statusin e viktimës me vendim të 
plotfuqishëm, përkatësisht është dëmtuar me një vepër që 
me ligj është parashikuar si vepër penale ose kundërvajtje 
me elemente të dhunës dhe të cilës i njihet e drejta e 
kërkesës pasurore juridike mund të parashtrojë kërkesë për 

kompensim në gjykatën kompetente. 

Ministri i Drejtësisë, pas pranimit paraprak të mendimit nga Këshilli 
Shtetëtor për Parandalim e Abuzimit të Fëmijëve miraton program 
vjetor për kompensimin e fëmijës-viktimë, përkatësisht palës së 
dëmtuar.

Gjykata merr vendim për kompensim në vlerën e caktuar të kërkesës 
pasurore juridike (pretendim dëmshpërblimi), pa mos e rritur atë me 
interes ose shpenzime të tjera plotësuese rreth realizimit të kërkesës. 

Vendimin përfundimtar për pagesën e dëmshpërblimit, gjykata ia dorëzon 
Ministrisë së Drejtësisë, e cila e realizon pagesën.

KUR
Më së voni, deri në mbarimin e seancës kryesore gjyqësore para gjykatës 
së shkallës së parë. 

Për fëmijën-viktimë, kur për shkak të pengesave faktike 
ose juridike, pretendimi për dëmshpërblim nuk mund të 
realizohet nga pasuria e autorit të veprës penale ose veprës 
tjetër të dhunës, dhe kur kanë kaluar më tepër së gjashtë 

muaj nga koha e marrjes së vendimit të plotfuqishëm të gjykatës për 
dëmshpërblimin.
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KUSH
Pretendimin e dëmshpërblimit e dorëzon viktima nëpërmjet prokurës-
kujdesarit të saj.

Për fëmijën-viktimë, pretendimin mund ta theksojnë 
prindërit, kujdestari dhe prokura ligjore.

SI

 • Me njoftimin e viktimës për të drejtat e saja për dëmshpërblim në 
kuadër të procedurës penale dhe pjesëmarrjes aktive në të;

 • Me sigurimin e ndihmës juridike falas gjatë procedurës;

 • Me njoftimin e viktimës – shtetase e huaj nëpërmjet prokurës 
gjatë procedurës civile që zhvillohet në vendin e destinacionit në 
pajtueshmëri me LBNMP;

 •  Të ndahet informacioni në vendin e destinacionit rreth pretendimit 
për dëmshpërblim dhe mbikëqyrja e viktimës nga ekipi i përkrahjes.

 • Me njoftimin e viktimës për të drejtën e dëmshpërblimit. 
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PJESA C
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» SHTOJCA 1: EKSTRAKT NGA KODI PENAL: VEPRAT 
PENALE TË TRAFIKIMIT ME QENIE NJERËZORE:

Trafikimi me qenie njerëzore 
Neni 418-a

(1) Ai që me anë të kërcënimit ose përdorimit të forcës ose formave të tjera 
të ushtrimit të dhunës, rrëmbimit, mashtrimit, abuzimit të pushtetit ose 
gjendjes së shtatzënisë, pafuqisë ose paaftësisë fizike ose psikike të tjetrit 
apo të dhënies ose marrjes së parave apo përfitimeve tjera për të arritur 
pëlqimin e një personi që ka kontroll një person tjetër apo në mënyrë tjetër 
rekruton, transporton, transferon, shet, blenë, strehon ose pranon persona 
për shkak të shfrytëzimit me anë të prostitucionit ose formave të tjera të 
shfrytëzimit seksual, pornografisë, punës së detyruar ose skllavërinë ose 
praktikave të ngjashme me skllavërinë, martesave të detyruara, shtazënisë 
së detyruar, birësimit të paligjshëm ose forma të ngjashme si lypja ose 
shfrytëzimi për veprimtari të ndaluar me ligj ose heqjen e paligjshme të 
organeve nga trupi i njeriut do të dënohet me së paku katër vite burg.

(2) Ai që do të merr ose shkatërron një kartë identiteti, pasaportë ose 
dokument tjetër që i përket një tjetri me qëllim kryerjen e veprës së 
paragrafit 1 do të dënohet me së paku katër vite burg.

(3) Ai që shfrytëzon ose mundëson shfrytëzimin e shërbimeve sesksuale 
ose një lloji tjetër të shfrytëzimit nga persona që ka ditur ose ka qenë i 
obliguar që të dijë se është viktimë e trafikimit me qenie njerëzore do të 
dënohet me burg prej gjashtë muaj deri pesë vite.

(4) Nëse veprën e paragrafëve (1), (2) dhe (3) të këtij neni e kryen një zyrtar 
gjatë kryerjes së detyrës, atëherë ai do të dënohet me së paku tetë vite 
burg.

(5) Pëlqimi i viktimës së trafikimit me qenie njerëzore me qëllim shfrytëzimin 
e parashikuar në paragrafin 1, nuk ka rëndësi për ekzistimin e veprës penale 
të paragrafit 1.

(6) Në qoftë se veprën e këtij neni e kryen person juridik, atëherë do të 
dënohet me gjobë monetare.

(7) Paluajtshmëritë e shfrytëzuara, objektet dhe mjete e transportit të 
përdorura për kryerjen e veprës do të sekuestrohen.
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Kontrabanda e migrantëve 
Neni 418-b

(1) Ai që me anë të dhunës ose kërcënimit serioz do të sulmoj jetën 
ose trupin me anë të rrëmbimit, mashtrimit, shfrytëzimit, me abuzim 
të pozitës zyrtare ose me shfrytëzim të paaftësisë së një personi tjetër, 
transporton migrantë të paligjshëm përtej kufijve shtetëror, si dhe edhe 
ai që krijon, furnizon ose posedon dokumente të falsifikuara të udhëtimit 
për atë qëllim, do të dënohet me së paku katër vjet burg.

(2) Ai që rekruton, transporton, transferon, blen, shet, strehon ose pranon 
emigrantë dënohet me burgim prej një deri në pesë vjet.

(3) Në qoftë se gjatë kryerjes së veprës nga paragrafët 1 dhe 2 rrezikohet 
jeta ose shëndeti i një migranti ose migranti trajtohet me poshtërsi ose 
mizorisht ose pengohet që të ushtrojë të drejtat që i takojnë sipas të 
drejtës ndërkombëtare, atëherë autori i veprës do të dënohet me së paku 
tetë vite burg.

(4) Në qoftë se vepra e paragrafëve 1 dhe 2 është kryer ndaj një të mituri, 
atëherë autori i veprës do të dënohet me së paku tetë vite burg.

(5) Në qoftë se veprën e paragrafëve (1), (2), (3) dhe (4) të këtij neni e 
kryen një zyrtar në detyrë, atëherë do të dënohet me së paku dhjetë vite 
burg.

(6) Objektet dhe mjetet e transportit të shfrytëzuar për kryerjen e veprës 
do të sekuestrohen.

Organizimi i grupit dhe nxitja për kryerje të veprave penale 
të trafikimit me qenie njerëzore, trafikimit me të mitur dhe 

kontrabanda me migrantë 
Neni 418-c

(1) Ai që organizon një grup, bandë ose shoqëri tjetër për kryerje të 
veprave penale sipas nenit 418-a, 418-b , 418-c dhe 418-ç do të dënohet 
me së paku tetë vite burg.

(2) Ai që do të bëhet pjesëtar i grupit, bandës ose shoqërie tjetër nga 
paragrafi 1 ose në mënyrë tjetër e ndihmon grupin, bandën ose shoqërinë, 
do të dënohet me së paku një vit burg.
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(3) Pjesëtari i grupit të paragrafit 1 i cili do ta zbulojë grupin para se të 
kryej veprën penale brenda ose ndaj tij, do të lirohet dënimi.

(4) Ai i cili nxit, bën thirrje ose përkrah kryerjen e veprave penale të 
neneve 418-a, 418-b, 418-c dhe 418-ç do të dënohet me burg prej një deri 
një dhjetë vite.

Trafikimi me të mitur 
Neni 418-ç

(1) Ai që do të josh një të mitur për të kryer akte seksuale ose do 
të mundësojë kryerjen e akteve seksuale me të mitur ose rekruton, 
transporton, transferon, blenë, shet ose ofron për të shitur, furnizon, 
siguron, strehon ose pranon një të mitur me qëllim shfrytëzimin e tij për 
akte seksuale për të përfituar kompensim monetar ose një formë tjetër 
të shfrytëzimit seksual, pornografisë, punës së detyruar ose skllavërisë, 
lypjes ose shfrytëzimit për akte të ndaluara me ligj, robëri, martesë të 
detyrueshme, fekondim të detyruar, birësim të paligjshëm ose zhvat 
pëlqim në cilësi të ndërmjetësit për të birësuar një të mitur, heqje të 
paligjshme të organeve të trupit të njeriut, do të dënohet me së paku tetë 
vite burg.

(2) Ai që veprën e paragrafit 1 do ta kryej me forcë, kërcënim serioz ose me 
forma të tjera të forcës, rrëmbimit, mashtrimit, abuzimit të pozitës zyrtare 
ose gjendjes së shtazënisë, pafuqisë ose paaftësisë fizike ose psikike të 
një tjetri, ose me dhënien ose pranimin e parave ose një përfitimi tjetlr 
me qëllim për të fituar pëlqimin e personit që ka nën kontroll një person 
tjetër ose vepra penale është kryer ndaj një të mituri që nuk i ka mbushur 
14 vite, do të dënohet me së paku dhjetë vite burg.

(3) Ai që shfrytëzon ose i mundëson një tjetri shfrytëzim të shërbimeve 
seksuale ose një lloj tjetër të shfrytëzimit të të miturve për të cilën ka 
pasur njohur ose ka pasur për detyrë të dijë se është viktimë e trafikimit 
me qenie njerëzore, do të dënohet me së paku tetë vite burg.

(4) Shfrytëzuesi i shërbimeve seksuale nga i mituri që nuk ka mbushur 14 
vite, do të dënohet me së paku 12 vite burg.

(5) Ai që do të merr ose shkatërrojë kartë identiteti, pasaportë ose 
dokument udhëtimi të një personi tjetër me qëllim kryerjen e veprës sipas 
paragrafëve 1 dhe 2, do të dënohet me së paku katër vite burg.
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(6) Në qoftë se veprën e paragrafëve (1), (2), (3) dhe (4) të këtij neni e 
kryen një zyrtar në detyrë, ai do të dënohet me së paku dhjetë vite burg.

(7) Pëlqimi i të miturit me aktet e parashikuara në paragrafin 1, nuk ka 
rëndësi për ekzistimin e veprës penale të paragrafit 1.

(8) Në qoftë se veprën e këtij neni e kryen një person juridik, atëherë ai do 
të dënohet me gjobë monetare.

(9) Paluajtshmëritë e shfrytëzuara, objektet dhe mjete e transportit të 
përdorura për kryerjen e veprës do të sekuestrohen.
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» SHTOJCA 2: LISTA E ORGANEVE KOMPETENTE PËR 
PSV NË RM

REPUBLIKA E MAQEDONISË

Organi kompetent Të dhëna për kontakt

Njësia për trafikim 
me qenie njerëzore 
dhe kontrabandë të 
migrantëve; Ministria e 
Punëve të Brendshme; 
Shkup

Ljubço Markudov
Kryeshef
Adresa: Dimçe Mirçev nr. 9, 1000 Shkup
Tel: +389 2 314 23 77
Celular: +389738 38 96
e-mail: ljupco_markudov@moi.gov.mk

Biljana Lalova
Kryeinspektore
Adresa: Dimçe Mirçev nr. 9, 1000 Shkup
Tel: +389 2 314 2433
Celular: +38970242623
e-mail: biljana_lalova@moi.gov.mk

Ministria e Punës dhe 
Politikës Sociale; Shkup

Zyra e Mekanizmit 
Kombëtar të Referimit;  

Elena Grozdanova
Këshilltare qeveritare
Adresa: Dame Gruev 14, 1000 Shkup 
Tel: +389 2 3129 308
Celular:+389 75 311 726
e-mail: egrozdanova@mtsp.gov.mk

Svetlana Cvetkovska
Koordinator i MKR
Adresa: Dame Gruev 14, 1000 Shkup 
Tel: +389 2 3 106 443                                                                                 
Celular: +38976456795 
e-mail: scvetkovska@mtsp.gov.mk; 
nmuofficemk@yahoo.com

Prokuroria themelore 
publike për ndjekje 
penale të krimit 
të organizuar dhe 
korrupsionit 

Prokuror Publik Vilma Ruskovska
 
Prokuror Publik Gordana Smaqoska
Drejtuese e NjKLKMTQNj 
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Departamenti i 
Çështjeve Kufitare 
dhe Migracionit - BSP; 
Ministria e Punëve të 
Brendshme; Shkup

Nikola Mirçevski
Adresa: Dimçe Mirçev nr.9, 1000 Shkup
Tel: +389 2 333 40 36                                                                                                                                              
Celular: +38970358187
e-mail: Nikola_Mircevski@moi.gov.mk

Lidija Velkovska
Adresa: Dimçe Mirçev nr.9, 1000 Shkup
Tel: +389 2 333 40 36                                                                                                                                              
Celular: +38970387967
e-mail: Lidija_Velkovska@moi.gov.mk

Qendra për Pranimin e 
të Huajve; Shkup

Toni Stefanovski
Tel/fax:+389 2 3142613
Celular: +38971220850
e-mail: toni_stefanovski@moi.gov.mk  
             t.stefanovski@yahoo.com

Njësia për Mbrojtje të 
Dëshmitarëve; Ministria 
e Punëve të Brendshme; 
Shkup

Olivera Pehçevska
Tel: +389 72332869
Celular:  +38972308147
e-mail: olivera_pehcevska@moi.gov.mk

Organizata 
Ndërkombëtare për 
Migrim – IOM 

Natasha Vidova 
Counter Trafficking Focal Point
Tel: +389 2 305 53 06
e-mail: nvidova@iom.int

 Jelena Krasiq
Counter Trafficking Focal Point
Tel: +389 2 305 53 06
e-mail: jkrasic@iom.int

Shoqata për Aksion 
kundër Dhunës dhe 
Trafikimit me Qenie 
Njerëzore “Porta e 
Hapur – La Strada“, 
Shkup

Maja Varoshlija
Tel/fax:+389(0)2700107 
Celular.: +38970367639
e-mail: mvaroslija@lastrada.org.mk; 
lastrada@lastrada.org.mk

 



81

» SHTOJCA 3:  DEKLARATA E PËRKTHYESIT

                                                                                                          
EMRI I INSTITUCIONIT                                                     Numri i evidencës ______________
__________________

DEKLARATË

Unë _______________________________________  i biri i.________  
NUI_______________ _____________________ nga ______________________, 
në cilësinë e përkthyesit të certifikuar në gjuhën _____________________ , me 
përgjegjësi materiale dhe penale deklaroj që:

Nuk e njoh viktimën e TQNj, as identitetin e saj dhe vendbanimin. 

Gjithashtu, informacionet dhe të dhënat që do t’i pranoj gjatë intervistës 
ndërmjet viktimës së trafikimit me qenie njerëzore (kodi/ numir i dosjes së rastit) 
dhe zyrtarit _____________________  në cilësinë e përkthyesit, do t’i konsideroj 
të fshehta dhe nuk do t’i keqpërdor të njëjtat, nuk do të komentoj ose në asnjë 
mënyrë tjetër t’i shpalos publikisht pas kësaj intervisteje përveç në procedurë 
gjyqësore lidhur me të njëjtin rast.  

        Data dhe vendi

____________________

         Përkthyesi                                                               Zyrtari

____________________                                                ____________________                                               

          Nënshkrim                                             Nënshkrim                    
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 » SHTOJCA 4: DEKLARATA E VIKTIMËS PËR NJOHJE TË 
GJUHËS 

EMRI I INSTITUCIONIT                                              Numri i evidencës ____________
________________________

DEKLARATË

Unë _____________________________i biri/e bija e.___________________ 
lindur më _________________  në _________, NUI______________________, 
Nurmi i rastit._________________, lidhur me intervistën me zyrtarin 
_____________________ përfaqësues i __________, rreth pyetjes nëse e 
njoh gjuhën maqedonase dhe nëse bie dakord që intervista të zhvillohet 
në gjuhën maqedonase ose të më sigurohet përkthyes në gjuhën time 
amtare_____________________  DEKLAROJ:

Që e NJOH dhe bie DAKORD që intervista të zhvillohet në gjuhën maqedonase.

        

    Data dhe vendi

____________________

    Personi i intervistuar                                                       Zyrtari            

____________________                                                                                                                     ____________________         

           Nënshkrim                                                                                   Nënshkrim   
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» SHTOJCA 5: FORMULAR PËR IDENTIFIKIMIN E 
VIKTIMAVE TË TRAFIKIMIT ME QENIE NJERËZORE

TË DHËNA THEMELORE RRETH VIKTIMËS

Emri dhe mbiemri/ Pseudonime 
dhe tipare 
personale

Data dhe vendi i lindjes:

Numri unik i identifikimit 
(NUI)

Emri dhe mbiemri i 
prindërve:

Adresa Gjinia
a) mashkullore
b) femërore 

Gjuha që e flet

Kontakt telefoni:

Vendbanimi/shteti Shtetësia Kombësia

Arsimi
а) pa arsim                                                                      ç) shkollë të mesme të pambaruar
b) shkollë fillore të pambaruar                        d) të mesme
c) fillore                                                               dh) të lartë/sipëror

Gjendja martesore
а) i/e pa martuar                                 ç) bashkësi 
jashtëmartesore                                  
b) i/e martuar                                      d) i/e 
divorcuar
c) i/e ndarë                                          dh) i/e ve

A ka fëmijë?
_____________
_____________

Sa kohë më parë e ka braktisur vendbanimin?

Arsyet për braktisjen e vendbanimit:
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Si ka lidhur kontakt me autorin e veprës? *
 а) vullnetarisht                                                       b) me forcë     

*Plotësohet vetëm për persona të moshës madhore    

Kush e ka rekrutuar/ndërmjetësuar? 
а) familja                                             c) person i panjohur                       
d) të tjerë ______________________
b) miqtë                                               ç) bashkëshorti/ja  

MËNYRAT E REKRUTIMIT
а) me forcë,
b) kërcënim serioz
c) dinakëri                             е) gënjeshtër                                                        gј) Shantazh
ç)  me dhunë                     ë) rrëfim të gjysmë të vërtetës
d) rrëmbim                        f) ushtrim të dhunës
dh) mashtrim                    g) shpallje ose mënyrë tjetër të gjetjes së punës, etj.

MËNYRA E TRANSPORTIMIT
а) transport (mjete transporti)_____________________________
b) transferim (ilegal/legal)
c) fshehje 
ç) pranim dhe strehim

LLOJI I SHFRYTËZIMIT 
а) shfrytëzim me anë të prostitucionit 
forma tjera të shfrytëzimit seksual,
pornografi
b) punë të detyruar /robëri
c) skllavëri 
ç) martesë të detyruar
d) shtatzëni të detyruar,
dh) birësim të paligjshëm, 
e) lypje ose shfrytëzim me qëllim të veprimtarisë së ndaluar me ligj,
f) heqja e paligshme e organeve të trupit të njeriut

TË SHPJEGOHET SHFRYTËZIMI:
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KONTAKTI I PARË ME VIKTIMËN

GJUHA E KOMUNIKIMIT:
KUSH:
KU:
DATA:

PO JO VËREJTJE

Personi posedon dokumente 
udhëtimi ose dokumente identiteti

Dokumentet i ka mbajtur 
punëdhënësi/person tjetër

Dokumentet e identitetit ishin të 
falsifikuara dhe/ose të siguruara 
nga një person i panjohur/i tretë

A ka mjete financiare

Personi ka pasur liri të kufizuar të 
lëvizjes  

Personi është mbajtur në izolim 
vetëm ose edhe me persona tjerë

Ka pasur një person që e ka 
kontrolluar lëvizjen e viktimës

Ka lëndime të dukshme trupore  –  
gjurmë të dhunës

A ka qenë i detyruar personi të bëj 
diçka me dhunë

Personi e njeh ku gjendet vendi / 
e njeh rutën e lëvizjes... (vende, 
qytete...)

Personi e njeh gjuhën që i flasim

E di destinacionin e tij/saj të fundit
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Lë përshtypje që të dhënat që i jep 
ia ka mësuar dikush tjetër

MËNYRAT E HYRJES/DALJES NË MAQEDONI (VETËM PËR TË HUAJ)

Person tjetër e ka organizuar 
udhëtimin dhe/ose ka marr vizë

Kërkesa për vizë për hyrje/dalje 
i është dorëzuar nga një person 
tjetër

Është siguruar leja e punës sipas 
bazave të ndryshme

Nga personi është kërkuar të kryej 
edhe aktivitete të tjera me ushtrim 
të dhunës/kërcënimit

Personi ka udhëtuar i shoqëruar 
gjatë transportimit, kostoja e 
udhëtimit është paguar nga dikush 
tjetër dhe ka marr udhëzime si të 
sillet gjatë kalimit të kufijve

Personi ka udhëtuar i vetëm/pa 
shoqërues 

Personi ka frikë mos të deportohet

Personi ka hyrë në vend në mënyrë 
të paligjshme

DOEMOS TË PLOTËSOHET PËR TË 
GJITHË

Gjendja socio-ekonomike 
është e vështirë dhe mungojnë 
perspektivat në shtetin-rajonin e 
origjinës

Familja varet nga të ardhurat e 
personit
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Personi ka qenë i rekrutuar në 
shtetin-rajonin që vjen nëpërmjet 
shpalljes ose një mënyre tjetër dhe 
ka pranuar një propozim pune

A ka lidhur kontratë pune?

Premtimet për punë nuk 
korrespondojnë me kushtet e 
punës dhe jetesës në rajonin ose 
shtetin e destinacionit

Personit i është premtuar leje 
pune, të cilën kurrë nuk e ka 
pranuar

GJENDJA E PUNËS/KUSHTET E PUNËS

Personi ka liri të kufizuar të lëvizjes 
/ komunikon nën mbikëqyrje

Orari i punës është më i gjatë sesa 
maksimumi i lejuar me ligj

Punon në kushte të 
papërshtatshme (p.sh., duhet 
të punojë menjëherë pas një 
sëmundjeje ose mbarimit të 
shtatzënisë) 

Personi nuk ka qasje në shërbime 
mjekësore 

Personi është i varur nga 
а) alkooli        b) droga        c) ilaçe 

GJENDJA E SHFRYTËZIMIT 

Personi e ka ditur që do të 
detyrohet në shfrytëzim

Personi është ndëshkuar me 
dhunë fizike (tjera)



88

Personi shpeshherë e ka ndërruar 
lokacionin e shfrytëzimit

MËNYRA E PAGESËS

Personi ka marrë kompensim 
monetar

Ka marrë një pjesë të vlerës së 
marrëveshjes

Nuk ka marrë asnjë qindarkë

Nuk ka marrë kompensim për arsyet vijuese:

Është dashur të paguaj borxhin 
e kostos së udhëtimit, lëshimit 
të dokumentit të udhëtimit, 
akomodimit, etj.

Duhej të paguaj një vlerë parashë 
të caktuara në ditë ose në javë për 
akomodim dhe ushqim 

Një pjesë të pagës duhej t’ua jep 
personave të tretë  

Sekuestrimi ose mbajtja e pagës 
për shkak të mosbindjes

A ËSHTË IDENTIFIKUAR PERSONI 
SI VIKTIMË?

  Po        Jo        E mundshme 

VËREJTJE:

Data ______________
Personi që e ka zhvilluar intervistën  ________________
Përkthyesi ____________________
Të pranishëm të tjerë (prindi/kujdestari) - ______________ -  _____________
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» SHTOJCA 6: LISTA E ORGANEVE TË BASHKËPUNIMIT 
TRANSNACIONAL27 

27 Versioni i fundit i përditësuar i listës së kontakteve të MTR është bërë në korrik të vitit 
2018.
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» SHTOJCA 7: DEKLARATA E PËLQIMIT TË INFORMUAR 

DEKLARATË

Unë_____________________________i biri/bija e _________________ 
me numër NUI/ ______________________ me vendbanim në 
_________________ deklaroj se jam informuar për masat/shërbimet 
vijuese të ndihmës dhe mbrojtjes që do të m’i sigurojnë dhe jam e 
vetëdijshme për të drejtat e mia dhe bie dakord të strehohem dhe t’i 
shfrytëzoj shërbimet e QV/QPH:

 • akomodim i përshtatshëm dhe i sigurt;

 • ndihmë mjekësore dhe psiko-sociale;

 • ndihmë materiale, 

 • përkthim dhe interpretim të këshillave dhe informacione rreth të 
drejtave të tyre ligjore;

 • ndihmë juridike gjatë procedurës penale ose ndonjë procedure 
tjetër në të cilën viktima i realizon të drejtat e saja;

 • e drejta për arsim,

 • procedurat përkatëse gjyqësore ose administrative, si dhe realizimi 
i të drejtës për azil;

 • mundësitë dhe procedurën e riatdhesimit të tyre në shtetin e tyre 
ose në shtetin ku kanë pasur vendqëndrim ligjor para se të hyjnë në 
territorin e Republikës së Maqedonisë dhe

 • kushtet për lëshimin e lejes për qëndrim të përkohshëm; 

Jam i/e njoftuar se më jepet mundësia të parashtroj ANKESË për vërejtjet 
lidhur me procedurat dhe shërbimet e ofruara. 

Deklaratën e nënshkruaj me vullnet të lirë28

                                                                                    Emri dhe mbiemri      
     Nënshkrimi

28 Për fëmijët-viktima, pëlqimin e nënshkruan prindi/kujdestari, ndërsa QPS kompetente 
sjell vendim për strehim.



110

» SHTOJCA 8:  VLERËSIMI I RREZIKUT DHE SIGURISË / 
çeklista

VLERËSIMI I PËRGJITHSHËM I RREZIKUT 

А. Vlerësimi fillestar i gjendjes shëndetësore

1 Gjendja fizike dhe shenja të dhunës:

 • Lëndime të mëparshme dhe të tashme;

2 Gjendja psikike:

 • Pagjumësi;

 • Gjendje stresi-nervozizmi;

 • Depresion.

3 Gjendja shëndetësore – në dukje:

 • Çrregullime psikike dhe emocionale; (dokument shtojcë)

 • Çrregullime psikike;

 • Gjendja shëndetësore aktuale;

 • Gjendje të nivelit të lartë të rrezikut;

 • Mënyrë të rrezikshme të jetesës.

B. Vlerësimi fillestar i rrezikut ndaj sigurisë  (mendimi i MPB-NjTQNJKM-
NjKLKMTQNj dhe QPS/MPPS).

1 Kujdesi aktual për sigurinë;

2 Kërcënime paraprake ndaj sigurisë;

3 Persona konkret që mund të shkaktojnë probleme;

4 Shqetësimi ndaj sigurisë së pjesëtarëve të familjes;

5 Lokacione të rrezikshme për personin; 

6 Të tjera.
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Çeklista 

1  • Në qoftë se shkoni në shtëpi, si do të ndjeheni?

 • Ku do të ndjehenit më mirë?

 • A i është kërcënuar dikush familjes/miqve tuaj?

 • A ju është kërcënuar juve dikush?

 • A e dinë autorët e veprës penale se ku jetoni ju/familja juaj?

 • Autorët e veprës penale, a janë pjesë e familjes suaj, miq, 
ose grupe të ngushta shoqërore?

 • Çfarë duhet/mund të bëhet që të ndjeheni i/e sigurt? 

 • Si do të reagojë familja/miqtë tuaj kur të ktheheni në shtëpi?

 • A dëshironi të ktheheni në shkollë, punë, universitet, etj.?

2 Vlerësimi i rrezikut nga policia:

 • A i janë kërcënuar familjes ose miqve autorët e veprës 
penale?

 • A janë qarqet e autorëve pjesë e familjes, miqve ose grupit 
shoqëror?

 • A e dinë autorët vendin e qëndrimit të personit?

 • A është në gjendje dhe e gatshme policia në vendin e 
origjinës ta mbrojë viktimën nga hakmarrja ose dhuna (në 
rast se viktima është shtetas/e e huaj)? 

 • A është ngritur procedurë penale kundër autorëve?

 • A bëhet fjalë për një person apo grup të organizuar të 
autorëve? Si janë marrëdhëniet e tij/tyre me viktimën?

 • Vlerësimi i rrezikut nëpërmjet evidencës së policisë, si dhe 
nëpërmjet informacioneve të pranuara nga persona të tretë.
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3 Rreziqet gjatë përfshirjes sociale:

 • Kërcënim nga ndjekja penale ose procedurë kundërvajtëse 
për vepra të kryera gjatë gjendjes së eksploatimit/
shfrytëzimit;

 • Gjendja e infrastrukturës – qasshmëria deri në vendbanim;

 • Mundësitë për mbrojtje nëpërmjet policisë vendore;

 • Stigmatizimi, margjinalizimi dhe izolimi social;

 • Përfshirja në programin e viktimave-dëshmitarëve;

 • Qasja në shërbime sociale, institucione që sigurojnë strehim;

 • Sigurimi i këshillimit mjekësor, psikologjik dhe juridik;

 • Mundësia që të vazhdohet trajnimi ose edukimi profesional;

 • Mundësia për strehim të përhershëm; 

 • Mundësia për siguri ekonomike afatgjate dhe të pavarur;

 • Mundësia për kthim në familje; gjendja e familjes (dhunë, 
abuzime, etj.?);

 • Gjendja e komunitetit;

 • Trazira qytetare;

 • Gjendja fizike dhe psikologjike e viktimës.
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» SHTOJCA 9:  VLERËSIMI I NEVOJAVE TË PERSONAVE 
TË RREZIKUAR DHE VTQNj29

Vlerësimi i nevojave themelore për përkrahjen e personit të rrezikuar 
______________ (lloji i rrezikut) ose viktimës së trafikimit me qenie 
njerëzore.  

Vlerësimi është dinamik dhe rishikohet me kalimin e kohës me 
përmbushjen e nevojave të personave ose si rrjedhojë e ndryshimit të 
natyrës ose vëllimit të nevojave. 

Nëpërmjet procesit të vlerësimit synohet të arrihet kjo që vijon: 

 1) Të përcaktohet vëllimi dhe natyra e nevojave të personave të rrezikuar 
dhe/ose viktimave të trafikimit me qenie njerëzore,  

2) Të përcaktohen kapacitetet e personave/viktimave të trafikimit me 
qenie njerëzore që të mund t’i përballojë këto nevoja. 

3) Të përcaktohen kapacitetet e rrethit shoqëror të personave/viktimave 
të trafikimit me qenie njerëzore që të mund të përballojë këto nevoja. 

Vlerësimi  bëhet rreth:
1) Të ardhurave Kjo duhet të jetë adekuate me nevojat themelore për 
jetesë. Zbuloni nëse personat e rrezikuar ose viktimat e trafikimit me 
qenie njerëzore kanë aftësi të kujdesen për veten. Hulumtoni kualifikimet 
e tyre dhe të prindërve të tyre nëse janë të siguruar në fushën sociale dhe 
nëse pranojnë kompensim për papunësi. 

2) Strehimit Këta nevoja veprojnë në mënyrë të përbashkët me variabla 
të tjera; të ardhurat, aftësinë e personave të rrezikuar ose viktimës së 
trafikimit me qenie njerëzore për të pasur një jetë të pavarur, qasja në 
banim, siguri në familje dhe si përmbushen të njëjtat nga strehimi. 

3) Aftësive të punësimit Zbuloni rreth punësimeve të mëparshme dhe 
shkathtësive. Identifikoni menaxhimin profesional, vlerësimin, punësimin 
dhe mundësitë e trajnimit. Në qoftë se nuk mund ta realizojnë këtë nevojë 

29  Formulari është si një udhëzues për përcaktimin e nevojave të personave të rrezikuar/
viktimave të TQNj, ndërsa pas kryerjes së kësaj, përpilohet një plan i ndërhyrjeve prioritare.   
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nëpërmjet iniciativës personale me programet publike të punësimit ose 
me organizatat joqeveritare, të kihet kujdes nëse kjo kategori e njerëzve 
është në marrëdhënie të rregullta pune ose i janë ndërprerë marrëdhëniet 
e punsë (arsyet).  

4) Kujdesit për shëndetin Kjo është fushë kritike dhe përfshin pikëpamjen 
psikike, optike, stomatologjike dhe parandaluese. Zbulojeni shëndetin e 
kulturën e mëhershme. Gjendja shëndetësore psikosomatike vështrohet 
nga pikëpamja zhvillimore, ndërsa ndonjë herë është e lidhur me 
problemet aktuale në familje, por mund të ndikojë edhe në gjendjen 
socio-ekonomike të personave të rrezikuar dhe viktimave.

 5) Shëndetit psikik Këta nevoja manifestohen në sjelljen, të shprehurit e 
brendshëm në jetën e përditshme. Çlirimi nga depresioni dhe parehatia, 
të pasurit e qëndrimit pozitiv dhe mundësi për vetë-aktualizimi janë 
pikëpamje të shëndetit psikik. 

6) Lidhjeve personale dhe shoqërore Ndihmojnë për përmbushjen e 
nevojave intime, integrimit sociale, vetëvlerësimit dhe vetëndihmës. 
Vlerësoni shkathtësitë dhe aftëtisë në relacion me lidhjet shoqërore 
dhe përcaktoni rrjetin e tyre shoqëror. Lidhjet shoqërore kënaqin pesë 
funksione: intimitetin, integrimin në shoqëri, mundësinë për kujdes të 
ndërsjellë, vërtetimin e vlerave dhe ndihmën.  

7) Kohës së lirë dhe rekreacionit Pasqyrohet në cilësinë e jetës. 
Përqendroheni në mundësitë e rekreacionit që janë në dispozicion dhe 
pyetni nëse ato janë të pranueshme për ata. 

8) Aktiviteteve në jetën e përditshme Janë aktivitete që vlerësohe për të 
kuptuar nëse mund të bëjnë një jetë të pavarur. Një ndër nevojat është të 
jenë të aftë të përgatisin ushqim, të bëjnë dush dhe të vishen. Zbuloni nëse 
janë të aftë të bëjnë Pazar, të pastrojnë dhe të paguajnë fatura. Shumë 
grupe të rrezikuara të kësaj fushe kërkojnë vlerësim të kujdesshëm. Rrjeti 
shoqëror dhe shërbimet sociale janë burimet e përkrahjes. 

 9) Transportimit A mund të lëvizin në mënyrë të pavarur ose kanë 
nevojë për ndihmë viktimat e trafikimit me qenie njerëzore dhe grupet 
e rrezikuara. Punëtori social duhet ta vlerësojë qasshmërinë e tyre në 
mjete të transportit dhe nevojën e tyre për të organizuar programe të 
specializuara transporti. 

 10) Ndihmës juridike Kjo ka të bëjë me autorizimin prokurë dhe mbrojtjen 
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e vitkimave të trafikimit të qenieve njerëzore dhe grupeve të rrezikuara 
duke krijuar lidhje me avokatë me qëllim sigurimin e ndihmës juridike. 

 11) Arsimit Këta nevoja vlerësohen nëpërmjet mësimit të mangësive 
të grupeve të rrezikuara dhe viktimave të trafikimit me qenie njerëzore 
dhe me orientimin e tyre drejt arsimimit. Arsimi mund të shërbejë për 
mësimin e shkathtësive profesionale, komunikative dhe të tjera me qëllim 
zhvillimin intelektual dhe kulturor. 

 12) Matjes së aftësive për funksionim të pavarur Aftësia për të vlerësuar 
se deri në çfarë shkalle mund të funksionojnë të pavarur personat e 
rrezikuar dhe viktimat. 

13) Vlerësimit të gjendjes së funksionimit kognitiv E vështron orientimin, 
aftësitë intelektuale, gjykimin, fleksibilitetin, harmoninë në të kuptuar, 
vlerat dhe harmoninë e tyre me sjelljen dhe të menduarit për veten. 

14) Vlerësimit të funksionimit emocional Ka të bëjë me praninë ose 
mungesën e depresionit, efekteve shqetësuese ose shqetësimeve. 
Gjithashtu, ka të bëjë me emocionet dhe stilin e kontrollit të tyre.  

15) Gjendjes së funksionimit të sjelljes Kjo vlerësohet nëpërmjet vlerësimit 
të shkathtësive shoqërore (ndjeshmëria ndaj të tjerëve, bashkëpunimi dhe 
konfirmimi), higjienës personale, shkathtësitë për të dëgjuar, shkathtësitë 
për të vetë-shprehurit, praninë ose mungesën e agresivitetit, nivelin e 
motivimi dhe gatishmërinë për të qenë i/e përgjegjshëm.
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» SHTOJCA 10: UDHËZIME PËR VLERËSIMIN E FAMILJES

Qëllimi: 

Vlerësimi i familjes kryhet me qëllim përcaktimin e përshtatshmërisë së 
familjes dhe kapaciteteve të saja për të marrë pjesë në ri-integrimin dhe 
risocializimin e pjesëtarit të familjes – viktimës së trafikimit me qenie 
njerëzore. 

Kush: 

Punëtori profesionist në Qendrën kompetente për punë sociale. 

Si: 

Vlerësimi i familjes kryhet me zbatimin e metodave, teknikave dhe 
formave të punës sociale.

Metodat: biseda, vëzhgimi, punë këshillëdhënëse dhe këshilluese;

Teknikat: analiza e përmbajtjeve, vizita në familje; 

Format e punës: punë individuale dhe punë me familjen (në grup).

 Elementet që i përmban vlerësimi:

 • Strukturën e familjes: numri i anëtarëve/mosha.

 • Kushtet banesore: 

 • Shkallën arsimore:

 • Gjendjen shëndetësore:

 • Punësimin/të ardhurat e familjes:

 • Funksionimin e failjes / marrëdhëniet familjare:

 • Stilin edukativ të prindërve:

 • Shfrytëzimin e kohës së lirë:



117



118


	albansko IOM korica.pdf
	Page 1


