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„Gjendja ime aktuale nuk ka asnjë lidhje me përvojën time të shkuar.
Është diçka tërësisht e re. Aktualisht bëj një jetë të pavarur dhe jetoj në
një apartament... Punoj me kohë të plotë… Marr një pagë mujore, me të
cilën plotësoj nevojat e mia. Për momentin gjëja që dua më shumë në
jetë është puna ime. (…) Me mbështetjen e [organizatës] jeta ime ka
ndryshuar shumë dhe kam ecur dukshëm pothuajse në çdo aspekt të
jetës. Thjesht duhet ta kem parasysh këtë dhe të bëj më të mirën. Nuk do
ta harroj kurrë sa shumë kam vuajtur. Kjo është hera e parë në jetën time
që kam filluar të mendoj për të ardhmen. Për herë të parë kam besimin
se mund t’i bëj gjërat vetë (...). Kam vuajtur shumë dhe e kam pasur
shumë të vështirë të arrij në këtë fazë, megjithatë [organizata] më mësoi
si të ndihem e fuqizuar. Për këtë arsye po ju them se jeta ime ka ndryshuar shumë. Jam shumë e lumtur.“
„Nadja” nga Stip, Maqedoni

Fondacioni “King Baudouin” ka qenë
aktiv në fushën e anti-trafikimit që nga
viti 2003, duke pasur në fokus ndihmën
për viktimat, mbrojtjen e të drejtave të
tyre dhe përfshirjen e tyre sociale.
Pavarësisht progresit të kohëve të fundit
në ndjekjen penale të trafikantëve, identifikimi i viktimave dhe dhënia e ndihmës
për to mbeten aspekte të nënvlerësuara
të veprimeve anti-trafikimin në Evropën
Juglindore.
Megjithatë, një mënyrë për të dalë nga
rrethi vicioz i trafikimit është të shkojmë
përtej ndihmës së drejtpërdrejtë dhe
afatshkurtër për viktimat dhe të investojmë në përfshirjen e tyre afatgjatë
sociale-ekonomike dhe në një mjedis
familjar dhe shoqëror të shëndoshë. Për
këtë qëllim, në vitin 2007 Fondacioni krijoi “Programin për ri/integrimin e viktimave të trafikimit” (PRVT - Trafficking
Victims Re/integration Programme), përmes së cilit janë financuar skemat e ri/
integrimit në shtatë vende të Ballkanit.
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Në periudhën 2007-2014 janë lëvruar në
total 1,5 milionë euro grante për 15 organizata jofitimprurëse (OJF) që punojnë
me personat e trafikuar, për rehabilitimin
dhe përmirësimin e jetës së këtyre personave. Si rezultat, më shumë se 1700 persona të trafikuar së bashku me familjet e
tyre në mbarë Ballkanin kanë përfituar
nga këto programe përfshirjeje të përshtatur sipas nevojave të tyre.
Përtej dhënies së ndihmës, një nga arritjet kryesore të PRVT-së ka qenë krijimi i
një perceptimi të përbashkët rreth kësaj
sipërmarrjeje kaq komplekse siç është
ri/integrimi. Kjo ka përfshirë bashkëpunimin mes OJF-ve partnere, të cilat përdorin një sërë praktikash profesionale dhe
punojnë në kontekste të ndryshme, si
dhe që përballen me një shumëllojshmëri sfidash. Seminaret e shumta rajonale, mundësitë për të mësuar mes
kolegësh dhe shkëmbimi i praktikave
kanë çuar në zhvillimin e instrumenteve
të përbashkëta, duke përfshirë mjaft
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seriozisht, zhvillimin e instrumenteve për
monitorimin dhe vlerësimin e planeve
dhe shërbimeve individuale të ri/integrimit dhe forcimin e aftësive profesionale,
duke përmbushur njëkohësisht standardet ndërkombëtare të kujdesit.
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Ky libërth ka për qëllim të nxjerrë në pah
rezultatet kryesore dhe ndikimin e programit për ri/integrimin e viktimave të
trafikimit (PRVT) në jetën e personave të
trafikuar dhe, në një aspekt më të gjerë,
në fushën e ri/integrimit në Ballkan. Në
të jepet një përmbledhje e rezultateve
dhe ndikimeve të vlerësimit të PRVT-së
të kryer në vitin 2014 përmes intervistimit të përfituesve, të OJF-ve partnere,
specialistëve dhe zyrtarëve të shtetit, si
dhe të burimeve të tjera të të dhënave.
Shpresojmë që mësimet, dëshmitë dhe
përvojat e ravijëzuara në këtë libërth të
kontribuojnë në hapjen e perspektivave
dhe praktikave të reja për ri/integrimin e
personave të trafikuar.
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Fondacioni “King Baudouin” dëshiron të
falënderojë autorin e këtij libërthi, Geoff
Meade, si edhe Rebecca Surtees nga
Instituti Nexus, për hartimin e vlerësimit
të ndikimit mbi të cilin bazohet kjo
përmbledhje dhe për këshillat e saj të
dobishme për krijimin dhe monitorimin
e PRVT-së. Falënderime të sinqerta u
drejtohen gjithashtu OJF-ve partnere në
shtatë vendet e Ballkanit për përkushtimin dhe aftësitë e tyre profesionale.
Fondacioni ndihet krenar që u ka dhënë
mbështetje dhe që është partner me to.
Gjithashtu falënderojmë Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) që e ka bashkëfinancuar
PRVT-në që nga viti 2011.
Fondacioni “King Baudouin”
Prill 2015
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NJË MËNYRË PËR TË DALË
NGA RRETHI VICIOZ I
TRAFIKIMIT ËSHTË TË
SHKOJMË PËRTEJ NDIHMËS
SË DREJTPËRDREJTË DHE
AFATSHKURTËR PËR
VIKTIMAT DHE TË
INVESTOJMË NË
PËRFSHIRJEN E TYRE
AFATGJATË SOCIALEEKONOMIKE.
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Trafikimi i qenieve njerëzore nuk është
diçka e re. Ai ka forma të shumta dhe
numri i viktimave është i madh. Ky fenomen është shumë i përhapur prej shumë
vitesh, sidomos në Ballkan.
As përpjekjet për trajtimin e këtij problemi nuk përbëjnë risi. Donatorët kanë
shpenzuar miliona euro në financimin e
programeve anti-trafikim.
Por ka qenë mungesa relative e shërbimeve gjithëpërfshirëse dhe afatgjata të
ri/integrimit për viktimat ajo që e nxiti
Fondacionin “King Baudouin” (KBF) që
në vitin 2007 të niste Programin për ri/
integrimin e viktimave të trafikimit
(PRVT). Qëllimi ishte fokusimi në programe afatgjata për t’i ndihmuar viktimat
e trafikimit të rehabilitoheshin dhe të
përmirësonin jetën e tyre dhe të riintegroheshin në familjen dhe komunitetet e
tyre.
KBF-ja filloi punën duke financuar OJF-të
e pakta që punonin në atë kohë me ofrimin e ndihmës për ri/integrimin e personave të trafikuar dhe në vitin 2011 rezultatet e arritura frymëzuan Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) që të përfshihej si bashkëfinancues i programit.
Rezultatet e PRVT-së tashmë janë paraqitur në një studim të rëndësishëm bazuar
në intervistat me partnerët e programit,
zyrtarët e shtetit dhe viktimat e trafikimit.
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Qëllimi është rritja e ndërgjegjësimit për
historinë e PRVT-së, shkëmbimi i praktikave më të mira me aktorët e tjerë të
përfshirë në punën për ri/integrimin.
KBF-ja shpreson se ai do të përdoret si
një model për t’u ndjekur nga profesionistët, specialistët, qeveritë dhe organizatat kombëtare dhe ndërkombëtare të
përgatitura për të marrë përsipër sfidën
e mbështetjes së ri/integrimit të viktimave të trafikimit dhe për të vazhduar
punën që nisi në vitin 2007.
Gjetjet paraqesin sukseset e arritura dhe
po ashtu shpalosin fushat ku duhet
punuar më shumë për sa i përket
masave të qeverive dhe shoqërisë civile
në lidhje me ri/integrimin. Është me rëndësi të përmendet se rezultatet tregojnë
pa asnjë dyshim se TRVP-ja ka plotësuar
një hendek shumë të madh mes masave
për ri/integrim në Ballkan dhe i ka dhënë
formë një modeli praktik ri/integrimi
afatgjatë dhe gjithëpërfshirës për këtë
punë kaq urgjente në të ardhmen.
Në fillim, në vitin 2007, nuk ekzistonte
asnjë shembull ri/integrimi për t’u ndjekur: qeveritë e rajonit kishin, dhe ende
kanë, prioritete të tjera në buxhetet e
tyre dhe problemi i trafikimit të qenieve
njerëzore (veçanërisht i shtetasve të tyre)
ishte diçka e re për t’u trajtuar, në mes të
një sërë problemesh të tjera urgjente
sociale dhe ekonomike. Por dalëngadalë
filloi të shfaqet një model për mbështetjen dhe fuqizimin e viktimave të trafikimit, rezultatet e të cilit mund të nxisnin të
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dobëtit dhe të shtynin qeveritë për të
marrë edhe një herë në konsideratë rolet
dhe prioritetet e tyre.
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Sot, organizatat që punojnë në fushën e
ri/integrimit në rajonin e Ballkanit janë
mjaft të kualifikuara. Ato punojnë ngushtë me qeveritë, duke koordinuar përpjekjet për arritjen e rezultateve më të
larta, dhe ndjekin formulën e PRVT-së
për ri/integrimin, e cila është tashmë themeli i punës së OJF-ve dhe partnerëve të
tyre. Shpresojmë që financimi për ri/integrimin, megjithëse sigurohet ende në
shkallë të madhe nga donatorët ndërkombëtarë, do të mbështetet gjithnjë e
më shumë nga qeveritë, duke shpërndarë barrën financiare të një skeme që
eksperimenti i PRVT-së ka vërtetuar se
mund të ketë përfitime të qëndrueshme.
Gjatë kësaj kohe, me rëndësi ka qenë një
paketë e përbashkët shërbimesh ri/integrimi të partnerëve të PRVT-së, duke përfshirë akomodimin e sigurt dhe të përballueshëm ekonomikisht, ndihmën
mjekësore, mbështetjen psikologjike,
ndihmën juridike, arsimin, ndihmën
materiale, trajnimin profesional, mundësitë/zhvillimin ekonomik, këshillimin dhe
ndërmjetësimin me familjen, monitorimin e rasteve dhe ndjekjen e tyre, si dhe
mbështetjen për përfituesit dytësorë
(d.m.th. familjet e viktimave).
Praktika e PRVT-së ka identifikuar tre faza
të veçanta të ri/integrimit gjatë një periudhe trevjeçare: ndërhyrja në situatë krize
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(0-3 muaj); tranzicioni (4-12 muaj); dhe
ri/integrimi / përfshirja sociale (13-36
muaj). Afatet kohore ndryshojnë në
varësi të organizatave dhe individëve,
por të gjithë e pranojnë se ndihma
duhet të jetë gjithëpërfshirëse dhe të
zgjasë për aq kohë sa të mundësojë
rehabilitimin dhe ri/integrimin në familje
dhe komunitet.

FILLIMI
Pikënisja e KBF-së ka qenë fakti se shërbimet e ri/integrimit janë thelbësore për
aftësinë e viktimave të trafikimit për rehabilitim dhe për të gjetur sërish vendin e
tyre në shoqëri. Ishte e qartë se asnjë
masë afatshkurtër nuk do të funksiononte – nevojitej një program afatgjatë
dhe kompleks, i cili duhej të përfshinte
shërbime të vazhdueshme për mbështetjen e ri/integrimit të ish-viktimave të trafikimit.
Qëllimi ishte financimi i programeve që
mbështetnin ri/integrimin e qëndrueshëm, që rritnin kapacitetet e OJF-ve për
të ofruar shërbime dhe mbështetje për
ri/integrim dhe nxitnin bashkëpunimin
me shërbimet shtetërore dhe mekanizmat kombëtarë të referimit.
Metoda e punës është llogaritur që të
veprojë si një shtysë për programe ri/
integrimi efikase, të bazuara në të drejtat
e njeriut, të cilat do të vazhdojnë edhe
pas përfundimit të PRVT-së.
Hap pas hapi, teksa PRVT-ja zhvillohej
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dhe nevojiteshin përshtatje të tij, u formësua një mozaik strategjish të lidhura:
nga financimi i shërbimeve të ri/integrimit tek udhëheqja dhe asistenca teknike,
tek takimet dhe seminaret e rregullta të
partnerëve të PRVT-së për punën, plus
një sërë dokumentesh metodologjish
për shkëmbimin e përvojave dhe ideve
rreth punës së përditshme për ri/integrimin - problemet dhe zgjidhjet në terren.
KBF-ja e ka zbatuar PRVT-në gjatë periudhës 2007-2011 në Shqipëri, Bullgari,
Maqedoni, Rumani, Serbi dhe Kosovë,
me grante për nëntë OJF të ndryshme.
GIZ iu bashkua KBF-së si bashkëfinancues nga viti 2011 deri në vitin 2014, me
grante të dhëna gjatë asaj periudhe për
njëmbëdhjetë OJF në Shqipëri, Bosnje-Hercegovinë, Maqedoni, Serbi dhe
Kosovë .
Dhe rezultatet kanë qenë mbresëlënëse:
gjatë zbatimit të PRVT-së janë ndihmuar
më shumë se 1700 viktima të trafikimit
dhe të formave të ndryshme të shfrytëzimit dhe rreth 60% e tyre janë riintegruar
me sukses.
Numri i personave që marrin ndihmë
mund të mos duket i madh, por rezultatet e investimit të përgjithshëm të KBF-së
prej më shumë se 1,5 milionë eurosh në
ofrimin e mbështetjes cilësore dhe të
qëndrueshme për ri/integrim, kanë qenë
aq mbresëlënëse sa ta nxitnin GIZ-in të
shtojë një financim prej 500 000 eurosh.
Së bashku KBF-ja, GIZ-i dhe OJF-të par-
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tnere në rajon kanë argumentuar në
mbështetje të programeve të ri/integrimit dhe do të donin t’i shihnin qeveritë
të merrnin përsipër një peshë më të
madhe, sepse tashmë ekziston një mori
arritjesh dhe rezultatesh, të cilat tregojnë
vlerën e vazhdimësisë së kësaj pune.
Gjatë rrugës pa dyshim që ka pasur pengesa dhe dështime, por rezultatet kanë
qenë gjerësisht në pajtim me parashikimet, me tregime drithëruese nga vetë
viktimat, të cilat përforcojnë mesazhin se
puna në këtë drejtim është e nevojshme
dhe aspak e përfunduar.

QËLLIMET
Qëllimet e ideatorëve të programit PRVT
ishin të qarta. Ata donin të krijonin një
program të qëndrueshëm ri/integrimi,
pjesërisht duke forcuar aftësinë e OJF-ve
për të ofruar shërbime dhe mbështetje
për viktimat, duke garantuar mbështetjen më cilësore për ri/integrimin e viktimave të trafikimit. Dhe në të njëjtën
kohë, ata donin të nxisnin lidhje më të
forta me shërbimet shtetërore dhe të
përfshinin më shumë sektorin publik në
planet e ri/integrimit të përqendruara në
të drejtat e njeriut.
Dhe, më e rëndësishmja, qëllimi ishte krijimi i diçkaje efikase mjaftueshëm për të
vërtetuar vlerën e saj dhe për të rezistuar
përtej kohëzgjatjes së iniciativës PRVT.
1. Ky emërtim nuk cenon pozicionin për statusin dhe është në pajtim me UNSCR
1244 dhe Opinionin e GJND-së për Deklaratën e Pavarësisë së Kosovës.
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IDENTIFIKIMI I
MODELEVE EFIKASE TË
RI/INTEGRIMIT TË
VIKTIMAVE TË
TRAFIKIMIT, TË BAZUARA
NË TË DREJTAT E NJERIUT
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FORMAT E SHUMTA
TË TRAFIKIMIT
Shumica e programeve në Ballkan fillimisht janë fokusuar në dhënien e
ndihmës për gratë dhe vajzat e trafikuara për shfrytëzim seksual, përmes asistimit në strehëza. Por me kalimin e kohës
janë shfaqur edhe forma të tjera trafikimi
dhe grupe të reja viktimash, përfshirë
burrat dhe djemtë e trafikuar për punë
të detyruar ose shfrytëzim seksual dhe
endacakët që trafikohen për të lypur,
për të shitur në rrugë dhe për kryerjen e
veprave kriminale.
Arritja kryesore e PRVT-së ka qenë disponueshmëria e mbështetjes për ri/integrim për të gjitha këto grupe, e përshtatur sipas rrethanave dhe për të plotësuar
nevojat e tyre personale. Programi ka
pasur gjithashtu fleksibilitetin për t’iu
përgjigjur problemeve të reja dhe për
financimin e projekteve pilot për lloje të
ndryshme viktimash ose formash trafikimi, sipas situatave të reja të krijuara.
Por puna në fushën e ri/integrimit me
popullsi të përziera ka mjaft sfida dhe
duhet treguar kujdes për të vlerësuar
nëse, kur dhe si duhet kryer ri/integrimi
në këto raste. Disa organizata që
punojnë me fëmijët e rrugës kanë theksuar se ky target grup është disi unik për
sa i përket nevojave për ri/integrim dhe
masës në të cilën është i mundur ri/integrimi i suksesshëm.
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Financimi i modeleve të ndryshme të
kujdesit ka qenë një pjesë e rëndësishme e procesit të të mësuarit të
PRVT-së - duke identifikuar pikat e forta
dhe të dobëta të qasjeve të ndryshme
dhe duke financuar një sërë programesh
për riintegrimin e një numri sa më të
madh viktimash të trafikimit.
Kjo nënkupton mbështetjen e programeve me bazë akomodimin në faza të
ndryshme të ri/integrimit (p.sh. strehëzat, jetesën gjysmë të pavarur, strehimin
e përkohshëm), si edhe qasjet jo-rezidenciale të tilla si qendrat ditore dhe
grupet e mbështetjes në terren.
PËRKUFIZIMI I PËRBASHKËT I RI/INTEGRIMIT
Ri/integrimi i referohet procesit të rehabilitimit
dhe përfshirjes ekonomike pas një përvoje
trafikimi. Ri/integrimi i suksesshëm përfshin
sistemimin në një ambient të qëndrueshëm
dhe të sigurt, aksesin në një standard të
arsyeshëm jetese, mirëqenien mendore dhe
fizike, mundësitë për zhvillim personal, socialekonomik dhe aksesin në mbështetje sociale
dhe emocionale. Ai mund të përfshijë kthimin e
personit në familjen dhe/ose komunitetin e
origjinës ose integrimin në një komunitet të ri,
madje edhe në një shtet të ri. Një matës kryesor
i suksesit është fuqizimi i personave të trafikuar
që të bëhen të pavarur, të aftë për t’u kujdesur
për veten dhe të përfshihen në mënyrë aktive
në rehabilitimin dhe ri/integrimin e tyre.

12/05/15 17:24
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PËRFITUESIT PARËSORË
Objektivi ishte ofrimi i ndihmës për viktimat e trafikimit kryesisht përmes dhënies
së granteve për OJF-të, pesëmbëdhjetë
prej të cilave në shtatë shtete kanë marrë
financime për të ofruar mbështetje. Si
rezultat, 1731 burra, gra dhe fëmijë të
trafikuar kanë përfituar ndihmë nga
PRVT-ja gjatë periudhës 2007-2014.
Shumica kanë qenë gra të trafikuara për
shfrytëzim seksual, por ndihmë kanë
marrë edhe disa burra dhe djem të trafikuar për të njëjtin qëllim. Shërbime ri/
integrimi janë ofruar edhe për gratë,
burrat dhe fëmijët e shfrytëzuar për
forma të ndryshme pune, si punë
shtëpie, punë në ndërtim dhe në
bujqësi, dhe për të tjerë të trafikuar për
shitje në rrugë dhe lypje, për shpërndarje droge dhe për kryerjen e krimeve
të lehta. Në disa raste, viktimat kanë vuajtur nga forma të shumta shfrytëzimi.
Intervistat me disa prej viktimave të trafikimit pohojnë se mbështetja afatgjatë e
PRVT-së për individët që përballen me
vështirësi të shumta dhe të ndryshme ri/
integrimi ka qenë shpëtimtare në një
kohë shumë të rrezikshme, të vështirë
dhe të turbullt. Disa prej tyre nuk kishin
as familje, as miq dhe shumë kanë
pohuar se nuk do të kishin mbijetuar pa
shërbimet intensive, gjithëpërfshirëse
dhe afatgjata të ofruara përmes organizatave të PRVT-së (shih kutinë).
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ÇFARË DO TË KISHE BËRË NËSE NUK DO TË
KISHE MARRË NDIHMË?
“Do të jetoja në rrugë. Do të lypja dhe do të vidhja. Do të isha futur në rrugë të keqe. Ndoshta
do të provoja drogën, ku i dihet? Ndoshta sot
nuk do të isha gjallë.” (Grua e trafikuar për të
lypur)
“Mund të kisha jetuar me nënën time, por pa
para, dokumente dhe këshillim do të gjeja prapë
një burrë vetëm që të më mbante dhe ndoshta
gjërat do të përsëriteshin.” (Grua e trafikuar për
punë të detyruar dhe prostitucion)
“Ndoshta do të kisha rënë në depresion të rëndë,
mendoj. Isha e izoluar dhe pa lidhje me pjesën
tjetër të botës. Do të kisha mbijetuar edhe pa
ndihmë, por do të ishte shumë e vështirë.” (Grua
e trafikuar për prostitucion dhe punë të detyruar)
Por, shtrirja e shërbimeve të ri/integrimit
nuk ishte gjithmonë e mjaftueshme për
të trajtuar nevojat e shumta dhe komplekse të viktimave. Dhe dihet se ri/integrimi i suksesshëm shpesh përfshin
dhënien e ndihmës për muaj, madje
edhe për vite me radhë. Rastet më delikate përfshijnë familjet me fëmijë në
varësi, ato që përballen me probleme të
aftësisë së kufizuar ose të abuzimit me
drogën, me probleme të shëndetit mendor ose sëmundje të rënda, ndërsa raste
të tjera nuk kishin dokumentacion, status
juridik ose nuk kishin mbështetje nga
familja ose mbështetje shoqërore.
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PRVT-ja ka kontribuar ndjeshëm në masat
e përgjithshme për ri/integrim. Mesatarisht 26% e viktimave të identifikuara nga
qeveritë kombëtare në rajon kanë marrë
ndihmë përmes PRVT-së – dhe një numër
shumë më i madh në disa shtete.

PËRFITUESIT DYTËSORË
PRVT-ja ka ofruar mbështetje edhe për
mbi 1190 “përfitues dytësorë”, përkatësisht anëtarë të familjeve të viktimave – një target grup mjaft i rëndësishëm pasi ri/integrimi lidhet ngushtë
me mjedisin më të gjerë familjar.
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“Përfituesit dytësorë” ndahen në tre kategori
kryesore: fëmijët e prindërve të trafikuar,
prindërit e fëmijëve të trafikuar dhe burri
ose gruaja e një bashkëshorti të trafikuar.
Që nga viti 2010, PRVT-ja është fokusuar
më shumë në identifikimin dhe ri/integrimin e burrave dhe djemve të trafikuar
(nga më pak se 10% në vitin 2007, në
21,6% në vitin 2014). Përpara kësaj kohe
ishin të paktë donatorët që financonin
këtë kategori të harruar viktimash trafikimi dhe qeveritë nuk bënin identifikimin
dhe referimin e rasteve të burrave të trafikuar. Megjithatë, burrat dhe djemtë
kanë nevojë për mbështetje për ri/integrim njësoj si viktimat femra: shërbimet e
organizatave të mbështetura nga PRVT-ja
shpesh ishin burimi i vetëm i ndihmës
për këta burra dhe djem në përpjekje
për t’u rimëkëmbur dhe për të vazhduar
jetën pas trafikimit.
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MBËSHTETJA E RASTEVE
“TË VËSHTIRA”
“Kara”, ishte fëmijë kur u trafikua. Ajo
ishte diagnostikuar me “prapambetje të lehtë mendore”. Familja e saj
nuk mund t’i ofronte kujdesin për të
cilin kishte nevojë, përfshirë paratë
për të paguar ilaçet që i duheshin.
Shërbimi social shtetëror nuk pranoi
të merrte përgjegjësi për rastin e saj,
sepse ajo ishte “shumë e vështirë”
dhe qendrat shtetërore të disponueshme për personat me aftësi të
kufizuara nuk ishin të përshtatshme,
pasi ato ofronin ndihmë për personat me probleme më të rënda. Një
organizatë ri/integrimi mori përsipër
rastin e saj, megjithëse nuk kishte
staf të trajnuar për të punuar me personat me aftësi të kufizuar mendore.
“Marina” fillimisht mori ndihmë përmes një programi rezidencial për ri/
integrim, por pas një qëndrimi të
shkurtër ajo zgjodhi të kthehej në
familje. Ajo u kthye në strehëz pas dy
javësh, sepse trafikantët e saj po e
kërcënonin atë dhe familjen e saj. Si
rezultat i kësaj ajo vuajti nga një
ankth i madh, kishte makthe dhe rikthim të situatave të shkuara. Ajo
kishte nevojë për këshillim dhe mjekim intensiv. Pas një qëndrimi të
gjatë në strehëz dhe në pamundësi
për t’u kthyer në shtëpi, ajo u dërgua
për të marrë ndihmë në një shtet të
tretë ku rreziqet e sigurisë ishin më
të vogla. Pas disa muajsh, Marina u
përpoq të kthehej dhe të jetonte me
familjen e saj, por përsëri u kërcënua
nga trafikantët. Ajo u dërgua sërish
për ndihmë në një shtet të tretë fqinj,
mori një status juridik dhe tani ka
gjetur punë në një sallon bukurie
dhe jeton e pavarur.
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MBËSHTETJA PËR RI/INTEGRIMIN
E PËRFITUESVE DYTËSORË
“Rosa” erdhi në strehëz kur ishte
shtatë muaj shtatzënë dhe aty mori
kujdes mjekësor prenatal dhe ndoqi
një trajnim për aftësitë prindërore.
Pasi lindi binjakë, për familjen e saj
u veçua një pjesë e posaçme e
strehëzës. Meqenëse nuk ishte e
regjistruar ligjërisht, stafi i strehëzës
shpenzoi shumë kohë duke punuar
për regjistrimin e lindjes së
binjakëve dhe për aksesin e tyre
dhe të nënës së tyre në shërbime.
Kur binjakët u bënë një vjeç ata u
diagnostikuan me një sëmundje të
rëndë që kërkonte trajtim intensiv
dhe mbështetje të vazhdueshme që
u koordinua nga organizata ndihmuese.
“Milosh” u trafikua për punë të
detyruar. Fillimisht ai emigroi, sepse
duhej të kujdesej për dy fëmijët e tij,
të dy me nevoja të veçanta. Djali i tij
nëntë vjeçar ka miopi të rëndë; djali
tjetër i tij 14 vjeçar është
shurdh-memec. Në fazën e parë të
krizës familjes iu dha ndihmë humanitare – ushqime, veshmbathje dhe
artikuj të higjienës – dhe shpenzimet e transportit ishin të paguara
ndërkohë që babai kërkonte punë
të qëndrueshme në qytetet fqinje.
Fëmijëve
iu
ofrua
ndihmë
mjekësore për të trajtuar nevojat e
tyre të veçanta - për shembull, syze
të posaçme për djalin e vogël dhe
bateri për aparatet e dëgjimit për
djalin e madh.
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PRVT-JA KA DHËNË NJË
KONTRIBUT DOMETHËNËS NË
REAGIMIN E PËRGJITHSHËM
TË RI/INTEGRIMIT PËR
MESATARISHT 26% TË
VIKTIMAVE TË IDENTIFIKUARA
NGA QEVERITË QENDRORE
NË TË GJITHË RAJONIN.
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Fakti që shumica e burrave të trafikuar
nuk dinin se ku të merrnin ndihmë ngriti
pyetje të rëndësishme rreth vizibilitetit të
shërbimeve të ri/integrimit mes personave të trafikuar “më pak të zakonshëm”.
Kur filloi PRVT-ja, fëmijët dhe të miturit e
trafikuar zinin më pak se një të katërtën e
të gjitha rasteve të asistuara. Në vitin
2011, ky nivel u rrit në 49% - dhe pothuajse në 70% në vitin 2014. Për këtë arsye,
nga viti 2012 deri në vitin 2014 disa prej
financimeve të PRVT-së u orientuan për
OJF-të me përvojë të veçantë në trajtimin e viktimave me moshë të re.
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Rritja alarmuese nxiti edhe iniciativat në
situata të ndryshme – p.sh. zhvillimi i treguesve për identifikimin e fëmijëve në
rrezik, si dhe krijimi i një force të
posaçme për koordinimin e ndihmës për
fëmijët e trafikuar në situatë rruge - dhe
për të shtrirë më tej ndihmën për viktimat e trafikimit me moshë të re, të cilët
mund të mos jenë klasifikuar zyrtarisht si
të tillë.

VIKTIMAT “ZYRTARE”
TË TRAFIKIMIT
Njohja “zyrtare” e statusit të viktimës së
trafikimit varet nga perceptimi që kanë
autoritetet në vende të ndryshme për
trafikimin.
Për shembull, lypja në rrugë, e cila vjen si
rrjedhojë e trafikimit shpesh anashkalohet dhe shumë viktima të trafikimit për-
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piqen të shmangin identifikimin, sepse
nuk kanë besim tek autoritetet ose te
policia. Të tjerë nuk e shohin veten si viktima ose nuk janë në dijeni të mbrojtjes
që mund të marrin. Ka të tjerë që kanë
turp të kërkojnë mbështetje për shkak të
situatës në të cilën ndodhen.
Praktikisht, shumë prej tyre injorohen,
sepse përcaktimi “viktimë e trafikimit”
ligjërisht nuk zbatohet për ta.
Por që nga viti 2007, të gjithë partnerët e
PRVT-së kanë ndihmuar jo vetëm ata që
janë identifikuar zyrtarisht si viktima, por
edhe një kategori informale “viktimash të
mundshme trafikimi” (persona të trafikuar, të cilët nuk janë njohur zyrtarisht
nga shteti). Ky fleksibilitet ka qenë thelbësor për arritjen dhe dhënien e
ndihmës për grupet më vulnerabël dhe
për të vënë në dijeni qeveritë për këtë
kategori. Prandaj, disa vende e kanë përfshirë tashmë njohjen e viktimave të
mundshme të trafikimit në legjislacionin
e tyre dhe ofrojnë akses në dhënien e
ndihmës; madje disa prej tyre i përfshijnë ato edhe në statistikat zyrtare. E gjithë kjo ka pasur një ndikim domethënës
në perceptimet dhe kuptimin më të
gjerë të madhësisë së problemit.

SHKALLA E LARTË E
RI/INTEGRIMIT
Nga 1711 persona që morën shërbime
ri/integrimi përmes PRVT-së në periudhën 2007-2014, rreth 60% u riintegruan
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NDIHMA GJITHËPËRFSHIRËSE PËR
RI/INTEGRIM PËRMES PRVT-SË
“Tefta” u trafikua për prostitucion. Kur
më në fund arriti të largohej, ajo mori
një sërë shërbimesh nga një organizatë
partnere e PRVT-së për plotësimin e
nevojave të saj, përfshirë akomodimin,
trajtimin mjekësor, ndihmën për përpunimin e dokumenteve, ndihmën psikologjike dhe mbështetjen dhe këshillimin juridik gjatë kohëzgjatjes së
gjykimit të trafikantit të saj. Tefta është
një e alkoolizuar në fazën e rehabilitimit dhe filloi të pijë sërish gjatë gjyqit
për të përballuar stresin. OJF-ja i dha
mbështetje për të hyrë në një qendër
për trajtimin e personave të alkoolizuar
dhe për të vazhduar arsimimin e saj.
“Pjetri” u trafikua për punë të detyruar.
Më në fund ai arriti të largohej dhe u
kthye në shtëpi pa pasaportë dhe pa
para. Vuante nga kriza paniku, depresioni i thellë dhe nga një gjendje shën-
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detësore të rënduar. Një organizatë
partnere e PRVT-së e kontaktoi dhe i
ofroi ndihmë. Ai mori ndihmë për dy
vjet, përfshirë ndihmën mjekësore, trajtimin psikiatrik, ndihmën juridike,
mbështetjen juridike gjatë gjykimit të
trafikantit të tij, ushqim dhe mbështetje
materiale, mbrojtje nga policia dhe
ndihmë për anëtarët e familjes. “Kam
vetëm fjalët më të mira për [OJF-në].
Ata ishin shumë të përkushtuar, më
telefononin shpesh dhe erdhën në
shtëpinë time disa herë. Ishin veçanërisht të gjindshëm gjatë procesit
gjyqësor, të informuar plotësisht,…
Ndihma më e madhe ishte sigurimi i
një avokati dhe përgatitja për procesin
gjyqësor. Gjithmonë ishte dikush nga
[OJF-ja PRVT] që më shoqëronte në
gjykatë. Kjo ishte një ndihmë shumë e
rëndësishme për mua, sepse edhe
gjyqi ishte i tillë. Doja vetëm që trafikanti të merrte dënimin e merituar, në
mënyrë që të mos ia bënte këtë gjë
edhe personave të tjerë.”

12/05/15 17:24

BAUDO UIN

02

FO NDACI O NI T

K ING

MBËSHTETJA E PROGRAMEVE PËR
RI/INTEGRIMIN E QËNDRUESHËM
TË VIKTIMAVE TË TRAFIKIMIT

me sukses, në pajtim me objektivat e
vendosura për këtë program kaq kompleks. Për rastet e tjera është shumë
shpejt për të dhënë një gjykim: shumë
viktima kanë marrë ndihmë vetëm kohët
e fundit, procesi i ri/integrimit shpesh
kërkon kohë dhe mund të përfshijë
shumë pengesa dhe dështime dhe viktimat, në faza të ndryshme, mund të jenë
të “suksesshme” dhe të “pasuksesshme”.
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Shkalla e suksesit të procesit të ri/integrimit ndryshon ndjeshëm mes organizatave
dhe vendeve, nga vetëm 20-30% në
50-70%. Nivelet më të ulëta zakonisht
vihen re te organizatat që janë përfshirë
vetëm së fundmi në PRVT ose që punojnë
kryesisht me fëmijë të trafikuar që jetojnë
dhe punojnë në rrugë – një grup
veçanërisht vulnerabël me nevoja komplekse, progresi i ri/integrimit i të cilëve
është në mënyrë të pashmangshme më i
gjatë dhe më pak i parashikueshëm.
Partnerët e PRVT-së në të gjithë rajonin e
Ballkanit kanë raportuar “dështim” në
11,3% të rasteve për shumë arsye – duke
filluar nga mangësitë në ofrimin e shërbimeve deri te vulnerabiliteti ekstrem i disa
kategorive të viktimave të trafikimit, si p.
sh. fëmijët në situatë rruge nga familje me
shumë probleme, ku ri/integrimi është
shumë i vështirë.
Përpjekjet për ri/integrimin e viktimave
mund të pengohen edhe nga faktorë të
jashtëm, si për shembull kushtet e vështira
ekonomike, të cilat zvogëlojnë mundësitë

TraiteHumains_Alban.indd 20

HISTORI ME FUND TË LUMTUR
“Arta” u trafikua që kur ishte fëmijë nga
anëtarët e familjes së saj (në fillim për
lypje dhe më pas për shfrytëzim seksual). Ajo ishte tejet e traumatizuar dhe
i mungonin si aftësitë bazë për të
shkruar e lexuar, ashtu dhe ato për
jetën. Gjithashtu ajo nuk ishte e
regjistruar ligjërisht në vendin e saj.
Një program i PRVT-së e ndihmoi të
kthehej në shkollë dhe të merrte dokumentet. Pas disa muajsh, ajo vendosi
të padiste shfrytëzuesit e saj dhe organizata e PRVT-së e mbështeti gjatë gjithë procesit. Trafikanti i saj në fund u
dënua me dhjetë vjet burg. Dy vjet
pasi hyri në PRVT, Arta përfundoi
shkollën fillore dhe mësoi jo vetëm të
shkruajë dhe të lexojë, por edhe të
përdorë kompjuterin. Kur u bë 18 vjeç
ajo filloi punë, në fillim duke u përpjekur shumë për ta mbajtur vendin e
punës, por më në fund gjeti një punë
të cilën e vazhdoi për disa vjet. Sot ajo
është në punë dhe e martuar. Ajo ka
punuar edhe me psikologun për të
trajtuar traumën e shitjes së saj nga
nëna për qëllime trafikimi dhe OJF-ja
e ka mbështetur në takimet me nënën
e saj dhe me procesin vijues të
mbylljes dhe shërimit të plagëve.
e viktimave për t’u bërë financiarisht të
pavarur; deri te shtrirja, objekti dhe cilësia
e ofrimit të shërbimeve shtetërore.
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HISTORI ME FUND TË LUMTUR
“Majka” u trafikua nga i ati që fëmijë
për martesë të detyruar. Ajo u shpëtua
pasi ishte shfrytëzuar seksualisht nga
“bashkëshorti” dhe u referua në një
program të mbështetur nga PRVT-ja.
Ajo qëndroi në strehëz për pak kohë
pasi ishte e mitur dhe nuk kishte ku të
shkonte tjetër. Atje, ajo punoi për të
kapërcyer traumën e saj, përfundoi
shkollën fillore dhe më vonë një kurs
trajnimi profesional për parukeri. Por
ajo nuk kishte ku të jetonte, sepse
nëna i kishte vdekur, babai ishte bashkëpunëtor në trafikimin e saj dhe
askush nga të afërmit e saj nuk dëshironte të kujdesej për të. Në fund,
OJF-ja kontaktoi me një hallë që
jetonte jashtë shtetit, e cila pranoi të
kujdesej për të. OJF-ja koordinoi procesin e transferimit të kujdestarisë te
halla. Majka sot jeton me hallën e saj,
ka mësuar gjuhën vendase, punon në
një azil, është fejuar me një djalë që e
dashuron dhe pret të lindë një fëmijë.
Ky është një problem kyç, duke pasur
parasysh se përpjekjet e PRVT-së për ri/
integrim kanë si qëllim lidhjen me punën
e organeve shtetërore dhe agjencive të
tjera si pjesë e një qasjeje gjithëpërfshirëse për t’i ndihmuar viktimat që të kuptojnë dhe të kërkojnë të drejtat e tyre.
Sukseset e shërbimeve të ri/integrimit
nuk varen vetëm nga partnerët e PRVT-së.
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DISA FAKTORË KRYESORË QË
KONTRIBUOJNË NË RI/INTEGRIMIN E SUKSESSHËM: ÇFARË
THONË OFRUESIT E SHËRBIMEVE
DHE VIKTIMAT E TRAFIKIMIT
“Ndonjëherë ata janë si të zënë në
kurth, nuk kanë aftësitë për të kapërcyer traumën dhe për të filluar një jetë
normale. Varet nga trauma. Kemi disa
raste, ku viktimat e trafikimit kanë
pasur trauma të rënda dhe çrregullime
të stresit post-traumatik, dhe thjesht
nuk ecnin dot më përpara. Nuk mund
të vazhdonin më tej me jetën e tyre.”
(Punonjës social i PRVT-së)
“Pasi krijon një marrëdhënie besimi
me dikë që ka akses në sisteme të
tjera dhe kapacitetet për të të dhënë
mbështetje dhe për të të udhëhequr
nëpër sistem…, atëherë nuk je më
vetëm. Ngadalë fillon të ndiesh se po
të kthehet vetëbesimi dhe më pas
fillon të besosh në aftësitë e tua”.
(Punonjës social i PRVT-së)
Ata kanë kontribuar ndjeshëm në ofrimin
e shërbimeve gjithëpërfshirëse dhe
cilësore, por me vazhdimin e programit
qeveritë filluan të përfshihen gjithmonë e
më shumë në dhënien e mbështetjes për
përpjekjet për ri/integrim brenda kufijve
të tyre, veçanërisht në ofrimin e shërbimeve shtetërore përfshirë kujdesin
mjekësor, trajnimin profesional dhe gjetjen e vendeve të punës.
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Po ashtu, as grantet për partnerët e
PRVT-së nuk i kanë financuar plotësisht
të gjitha programet e ndihmës, por kanë
ofruar
financim
të
vazhdueshëm,
afatgjatë dhe fleksibël me fonde të disponueshme për çdo komponent me rëndësi për punën që bën një organizatë në
fushën e ri/integrimit.
Dhe ka qenë vazhdueshmëria dhe parashikueshmëria e fondeve të PRVT-së ajo që
ka parandaluar mbylljen e disa iniciative
për ri/integrim, kur organizatat kanë pasur
vështirësi financiare ose në rastet kur
mbështetja e donatorëve ka përfunduar.
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Disa kategori viktimash trafikimi ndoshta
nuk do të ishin identifikuar dhe nuk do të
kishin marrë asnjë ndihmë pa përfshirjen
e organizatave partnere të PRVT-së.
Shembull i kësaj janë burrat e trafikuar, të
cilët janë bërë target i PRVT-së në fazën e
dytë të tij. Një kategori tjetër janë fëmijët
e trafikuar për lypje dhe për shitje në
rrugë, shqetësimet e të cilëve mund të
kishin kaluar pa u vënë re, pa vëmendjen
e veçantë që iu kushtua financimit të
organizatave që punonin me këtë grup
dhe trajnimit të partnerëve të PRVT-së
për të punuar me fëmijët e trafikuar.

DUHET TË BËJMË MË SHUMË
Shumë organizata që punojnë veçanërisht me fëmijët që jetojnë dhe punojnë
në rrugë – të trafikuar për të lypur - argumentojnë se duhet bërë shumë më tepër
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RËNDËSIA E NDIHMËS AFATGJATË,
GJITHËPËRFSHIRËSE DHE
CILËSORE PËR RI/INTEGRIM
“OJF-ja më ofroi ndihmë në një
mënyrë tjetër dhe ajo ishte ndihmë
afatgjatë. Nuk mund ta imagjinoj si do
të ishte jeta ime pa të. Në atë kohë,
nuk kisha marrë asnjë ndihmë informale, sepse nuk njihja askënd. Kisha
shumë kohë që jetoja e izoluar.” (Grua
e trafikuar për prostitucion, pa
mbështetje nga familja)
“Rasti nuk duhet të mbyllet pas largimit nga strehëza. Viktimave duhet t’u
jepet mundësia të jenë të kontakt të
vazhdueshëm me stafin ndihmës. Për
një fjalë të mirë, për një këshillë, Që
viktimat të flasin hapur për shqetësimet e tyre.” (Grua e trafikuar për prostitucion)
për të garantuar njohjen dhe ri/integrimin e këtyre rasteve. Përndryshe, qëndrueshmëria e shërbimeve të ri/integrimit nuk mund të garantohet për të gjitha
grupet e viktimave të trafikimit pasi të
ketë përfunduar PRVT-ja.
Përveç rritjes së ndjeshme të fushës së
veprimit të shërbimeve për ri/integrim
në Ballkan, PRVT-ja ka luajtur një rol
shumë të rëndësishëm edhe për ofrimin
e kujdesit cilësor në mënyrë delikate dhe
etike, pasi shumë viktima të trafikimit
kanë dëshmuar në intervista duke
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ÇFARË DO TË KISHE BËRË NËSE
NUK DO TË KISHE MARRË
NDIHMË?
“Nuk e di, por mendoj se familja ime
do të kishte hyrë në borxh, do të ishin
tmerrësisht të varfër”. (Djalë i trafikuar
për kryerjen e krimeve të lehta)
“Mendoj se do të isha çmendur. Ndoshta do të kisha vdekur nga pirja e
alkoolit dhe ndoshta do të punoja si
prostitutë. Pa dyshim që nuk do të
isha e lumtur”. (Grua e trafikuar për
shfrytëzim për punë të detyruar dhe
prostitucion)
nxjerrë në pah qëndrimin ndonjëherë të
pandjeshëm dhe diskriminues të disa
ofruesve të shërbimeve, veçanërisht në
sektorin shtetëror.
Por ndërkohë që shumë kanë raportuar
raste stigmatizimi, pandjeshmërie dhe
diskriminimi, të tjerë kanë raportuar përvoja pozitive me punonjësit e shtetit, si
për shembull personeli mjekësor,
punonjësit e zbatimit të ligjit dhe
punonjësit socialë. Kjo ishte veçanërisht
e vërtetë për individët dhe institucionet
me të cilët partnerët e PRVT-së kanë
punuar ngushtë, duke sugjeruar se
modeli i PRVT-së ka ndihmuar në nxitjen
e parimeve të etikës dhe ndjeshmërisë
së institucioneve shtetërore ndaj personave të trafikuar.
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Të pyetur për këshillat e tyre rreth
mënyrës për të përmirësuar dhënien e
ndihmës për të tjerët, shumë viktima
thanë se thelbësor ishte trajtimi me ndjeshmëri dhe mirësjellje.
Një mënyrë për të matur suksesin ose
dështimin e shërbimeve të ri/integrimit
është përqindja e viktimave riciklohen në
trafikim – ato që largohen nga trafikantët
e tyre, kthehen në shtëpi dhe më pas trafikohen përsëri. Fatkeqësisht, rreth 17% e
viktimave të trafikimit të ri/integruara fillimisht me sukses përmes organizatave të
PRVT—së, riciklohen në trafikim.

TRAJTIMI NGA ANA E OFRUESVE
TË SHËRBIMEVE GJATË RI/
INTEGRIMIT – ASPEKTE POZITIVE
DHE NEGATIVE
“Stafi i jetimores u soll mirë. U kujdesën për nevojat tona. Disa prej tyre, si
për shembull një mësues dhe një kujdestar, buzëqeshnin gjithmonë dhe
silleshin mirë me ne. Mund t’u thoja
kur më nevojitej ndonjë gjë dhe ata
më ndihmonin...Por sjelljen më të mirë
e kishte stafi i [OJF-së]. Ata janë gjithmonë të sjellshëm dhe të gatshëm për
të plotësuar nevojat tona – për të na
shoqëruar te mjeku, punonjësi social
dhe në institucione të tjera. U sollën si
të ishin familja ime.” (Vajzë e trafikuar
për të lypur)
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Rreziku është dukshëm më i madh për
viktimat që rikthehen në të njëjtën situatë të vështirë, e cila i ka bërë ata viktima
të trafikimit, si për shembull fëmijët në
situatë rruge, të cilët janë veçanërisht të
prirur të përjetojnë përvoja të shumta
trafikimi në faza të ndryshme të jetës së
tyre.

FAMILJA, ÇELËSI I SUKSESIT
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Mjedisi familjar për një viktimë trafikimi
të kthyer është pa dyshim faktori kryesor
për procesin e ri/integrimit. Partnerët e
PRVT-së i kanë parë që në fillim si një
problem serioz familjet që fajësojnë pjesërisht viktimën e kthyer për nevojat e
paplotësuara sociale dhe ekonomike ose
që nuk e pranojnë atë në shtëpi. Ky problem nxori në pah rëndësinë e mbështetjes familjare si pjesë e një përpjekjeje
gjithëpërfshirëse për të plotësuar nevojat e viktimës për ri/integrim dhe për të
trajtuar dinamikat familjare shpesh të
komplikuara.

NDIHMA PËR FAMILJEN SI PJESË E
RI/INTEGRIMIT
“Sofia” u trafikua për prostitucion dhe
pas kthimit të saj u ndihmua përmes
një programi rezidencial në strehëz.
Siç shpjegon OJF-ja, dhënia e
ndihmës për nënën e vajzës ishte
shumë e rëndësishme për të trajtuar
nevojat urgjente të vajzës, si dhe për
të krijuar një mjedis të favorshëm për
ri/integrimin e saj afatgjatë. “Mbaj
mend që kishim një vajzë në strehëz, e
cila qante gjatë gjithë kohës, sepse
nëna e saj ishte e papunë, kështu që
çfarë duhet të bënim? Duhej ta
mbështetnim, të gjenim një punë për
nënën e saj”.

Kjo nuk ishte aspak e zakonshme në
kohën kur filloi PRVT-ja në vitin 2007, një
kohë kur shumë organizata luftonin për
të përballuar kostot për të ndihmuar
anëtarët e familjes, përveç menaxhimit të
rastit dhe ndërmjetësimit me familjen.
Megjithëse sot i kushtohet më shumë
vëmendje mbështetjes së familjarëve të
viktimave, disa donatorë dhe qeveri
ngurrojnë të ofrojnë fondet e nevojshme
për këta “përfitues dytësorë”.

TraiteHumains_Alban.indd 24

12/05/15 17:24

TraiteHumains_Alban.indd 25

12/05/15 17:24

R I / I N T E G R I M I I P E R S O N AV E T Ë T R A F I K UA R
N Ë B A L L K A N 2 0 07- 2 0 1 4

JETA PËRTEJ TRAFIKIMIT

26

TraiteHumains_Alban.indd 26

03

NGRITJA E
KAPACITETEVE TË
OJF-VE PËR TË OFRUAR
SHËRBIME DHE
MBËSHTETJE PËR
RI/INTEGRIMIN

12/05/15 17:24

FO NDACI O NI T

K ING

BAUDO UIN

SHËRBIMI CILËSOR
Një vlerësim nevojash i realizuar nga
KBF-ja në vitin 2006 nxori në pah nevojën për të rritur njohuritë profesionale
brenda OJF-ve për t’i ndihmuar ato në
ofrimin e shërbimeve cilësore të ri/integrimit në rajonin e Ballkanit.
Këshillimi i vazhdueshëm dhe të mësuarit mes kolegësh gjatë PRVT-së ndihmuan në rritjen dhe përmirësimin e përvojës, shkëmbimin e praktikave më të
mira mes partnerëve dhe zhvillimin e
aftësive të nevojshme për të trajtuar
shumëllojshmërinë e problemeve që
hasen gjatë punës në fushën e ri/integrimit.
Megjithëse ofrohej asistencë teknike,
shumë organizata kishin shumë dëshirë
të përfitonin nga forma të tjera mbështetjeje teknike. Shumë prej tyre mendojnë
se do të kishin përfituar nga mbështetja
më e gjerë teknike, si në drejtim të
mbledhjes së fondeve, ashtu edhe në
drejtim të zhvillimit organizativ.

NXITJA E TË KUPTUARIT
Një komponent i rëndësishëm i PRVT-së
ka qenë botimi i dokumenteve përmbledhëse tematike (shih f. 49) për të
shkëmbyer përvojat nga puna e përditshme për ri/integrimin si një mjet për të
nxitur të kuptuarin dhe kapacitetet mes
partnerëve dhe më gjerësisht në sektorin e ri/integrimit. Dokumentet paraqi-
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snin sfidat me të cilat përballeshin partnerët dhe mënyrat e trajtimit të tyre.
Partnerët e PRVT-së u përkushtuan plotësisht në analizimin dhe hartimin e
këtyre dokumenteve, duke përfshirë në
to përvojat dhe vëzhgimet e tyre. Dokumentet iu paraqitën qeverive dhe donatorëve si pjesë e përpjekjeve promocionale dhe për mbledhjen e fondeve, dhe
u shpërndanë masivisht mes hartuesve
të politikave për t’i dhënë një mbulim
gjithëpërfshirës punës afatgjatë për ri/
integrim – dështimeve dhe problemeve,
si edhe sukseseve.
Në vitin 2009 u zhvillua një strategji
paraprake për monitorimin e punës së
partnerëve të PRVT-së në fushën e ri/
integrimit, ku u zhvilluan dhe u testuan
dy matrica unike të fokusuara në monitorimin e suksesit dhe shërbimeve të ri/
integrimit. Këtu përfshiheshin treguesit e
nevojshëm për të matur rezultatet gjatë
tre fazave të ri/integrimit. Matricat ishin
pjesë e një manuali të përgjithshëm
udhëzues për monitorimin dhe për përdorimin e tij u ofrua edhe një trajtim.
Sistemi i monitorimit po i jep tashmë
frytet e tij dhe po përdoret në të gjitha
programet e PRVT-së.
Janë organizuar gjithashtu edhe seminare teknike për trajnim intensiv rreth
çështjeve që partnerët e PRVT-së i kanë
identifikuar si me rëndësi të madhe. Në
seminaret teknike janë përfshirë edhe
organet e qeverisë, dhe KBF-ja ka orga-
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nizuar takime vjetore me të gjithë partnerët e PRVT-së për të shkëmbyer përvojat, sfidat dhe praktikën e mirë.

RI/INTEGRIMI ETIK
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Me zhvillimin e PRVT-së partnerët kanë
ngritur vazhdimisht çështjet e etikës si
më urgjentet. Ata kanë përmendur irritimin për shkak të mungesës së vëmendjes për çështjet e etikës në fushën e ri/
integrimit dhe nevojën për parime etike
të përcaktuara saktë për të garantuar që
puna në fushën e ri/integrimit të plotësojë standardet më të lartë njerëzore
dhe të ofrojë cilësinë më të mirë të kujdesit. Rezultati ishte zhvillimi i përbashkët i parimeve të etikës brenda kuadrit
të PRVT-së, si për monitorimin e punës,
ashtu edhe për planifikimin e ri/integrimit në përgjithësi.
Partnerët e PRVT-së pohojnë se puna e
tyre me organet shtetërore në vitet e
fundit, në shumë raste, ka rritur aftësitë e
qeverisë për të mbështetur ri/integrimin.
Kjo mbështetet edhe nga dëshmitë e
vetë partnerëve të qeverisë, të cilët po
ashtu theksojnë bashkëpunimin e
vazhdueshëm me partnerët e PRVT-së,
gjithmonë të fokusuar në interesat dhe
nevojat e viktimave të trafikimit. Monitorimi dhe vlerësimi kanë ndihmuar në
strukturimin e programit dhe në zhvillimin e një perceptimi të përbashkët për
ri/integrimin.
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Rekomandimet për përmirësime përfshijnë shkëmbimin e përvojës dhe informacionit në një shkallë më të gjerë, në
mënyrë që numri i organizatave që
mund të përfitojnë nga kjo të jetë më i
madh. Partnerët kanë theksuar problemet e shkaktuara nga niveli i lartë i
ndërrimeve në stafin e shumë departamenteve të institucioneve shtetërore,
ndërkohë që shumë viktima trafikimi
ankohen se punonjësit socialë shpesh
duket se shqetësohen më shumë për
çështjet burokratike sesa për personin
që ka nevojë për ndihmë.
Megjithëse PRVT-ja ka kontribuar në
sjelljen e përmirësimeve në shërbimet
për ri/integrim të mbështetura nga
shteti, përpjekjet e vetë qeverive për
shtimin e veprimeve për ri/integrim në
disa vende nuk duhen anashkaluar.
PRVT-ja nuk ka qenë i vetëm në përmirësimin e perceptimit të ri/integrimit në Ballkan në periudhën 2007-2014 – por fokusi i
synuar i programit për të qartësuar problemin e ri/integrimit dhe kompleksitetin e tij
ka shtuar ndjeshëm njohuritë në rajon.
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PERSONAT E TRAFIKUAR TË
NDIHMUAR NGA STAF I
KUALIFIKUAR DHE I NDJESHËM
“Më kanë mbështetur shumë, emocionalisht. Më kanë bërë të ndihem
shumë mirë. E mblodha veten, mora
kontrollin. Gjeta punë, shtëpi…mund
të flisja lirshëm me të gjithë punonjësit. Ata më kanë mbështetur, më kanë
këshilluar. Më kanë thënë se gjërat do
të zgjidheshin hap pas hapi... u vë
notën 10 [nota maksimale] në çdo
gjë! Për të gjithë ndihmën që më kanë
dhënë, por veçanërisht për mbështetjen emocionale që kam marrë prej
tyre. Më kanë dhënë qetësi, qetësi
shpirtërore”. (Grua në rrezik trafikimi
për shfrytëzim seksual)

NEVOJITEN PARIME ETIKE TË
PARASHIKUARA ME KUJDES
PËR TË GARANTUAR QË PUNA
PËR RI/INTEGRIM TË
PLOTËSOJË STANDARDET MË
TË LARTA TË TË DREJTAVE TË
NJERIUT DHE TË OFROJË
KUJDES TË CILËSISË MË TË
LARTË.
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PËRKUSHTIMI PËR
RI/INTEGRIMIN
Përpara fillimit të PRVT-së, studimet tregonin një mungesë përfshirjeje të qeverive në dhënien e ndihmës për ri/integrimin
e
viktimave
të
trafikimit.
Departamentet e shtetit e konsideronin
problemin si diçka që trajtohej nga organizatat ndërkombëtare, ose në mënyrë
direkte, ose nëpërmjet dhënies së granteve për OJF-të. Fokusi i qeverisë ishte
zakonisht afatshkurtër në vend që të
angazhohej në mbështetje të ri/integrimit afatgjatë të viktimave që kthehen në
familjet dhe komunitetet e tyre në Ballkan.
Njihej nevoja për shtim të investimeve
nga shteti, si dhe për politika të reja
kombëtare, të cilat do të ndihmonin riintegrimin e viktimave të trafikimit, duke
përfshirë standardet minimale të kujdesit
dhe procedurat standarde të veprimit.
Gjithashtu besohej se organizatat dhe
institucionet duhej të punonin brenda
një kuadri referimi kombëtar gjithëpërfshirës, ku autoritetet shtetërore dhe
OJF-të bashkonin përpjekjet e tyre.
PRVT-ja i kushtoi vëmendje dhe e ktheu
në prioritet rritjen e bashkëpunimit dhe
partneritetit me qeveritë për të nxitur ri/
integrimin, megjithëse të gjitha OJF-të e
financuara nga PRVT-ja bashkëpunonin
me qeveritë që përpara nisjes së programit.
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Një Mekanizëm Kombëtar Referimi
(MKR) që funksionon saktë konsiderohej
si pjesë thelbësore e programit të ri/integrimit dhe sot MKR-të ekzistojnë në të
gjitha vendet ku ka vepruar PRVT-ja.
Megjithatë, disa vende e kishin krijuar
MKR-në në kohën e fillimit të PRVT-së në
vitin 2007, për të rritur identifikimin, referimin dhe dhënien e ndihmës efikase për
viktimat e trafikimit dhe për të siguruar
akses në një sërë shërbimesh, të përshtatura sipas nevojave të tyre.

UDHËZIME DHE KOMENTE
Në fillim, në vitin 2007, udhëzimet ishin
të pakta dhe nuk kishte standarde minimale kujdesi dhe procedura standarde
veprimi (PSV) për punën në fushën e ri/
integrimit. Por partnerët e PRVT-së kanë
punuar me qeveritë dhe OJF-të për zhvillimin e një kuadri rregullator për
dhënien e ndihmës dhe për ri/integrimin
dhe po ashtu kanë ndihmuar në hartimin
e legjislacionit në mbështetje të dhënies
së ndihmës dhe ri/integrimit. Sipas nevojës, ata kanë krijuar partneritete në nivele
të ndryshme të qeverisë, si për shembull
në qendrat e punës sociale, qendrat e
punësimit dhe spitale.
Përpara fillimit të PRVT-së, jo të gjithë partnerët kërkonin rregullisht komente dhe
sugjerime nga përfituesit. Por ky ka qenë
një parim i rëndësishëm i programit që
nga fillimi i tij, ku nevojat e viktimave vendosen në qendër të diskutimeve për të
gjitha aspektet e ri/integrimit. Përveç të
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tjerave, ky bashkëpunim kaq praktik me
viktimat në rehabilitim kontribuon në fuqizimin e tyre dhe jep informacione të rëndësishme rreth mënyrës sesi mund të
përmirësohen më tej programet për t’i
mbështetur më mirë viktimat.
Megjithatë mbetet rreziku i përfshirjes
thjesht simbolike të përfituesve, dhe nga
intervistat me viktimat e trafikimit për
këtë raport vihet re nevoja e vazhdueshme për një qasje institucionale më
sensitive dhe të përqendruar te viktima.

SHTIMI I AKSESIT NË
MBËSHTETJEN NGA SHTETI
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Aksesi në shërbimet shtetërore si kujdesi
mjekësor, trajnimi dhe gjetja e vendeve
të punës ka qenë një fushë fokusi që nga
fillimi i PRVT-së. Fillimisht, organizatat
partnere nuk mund të mbështeteshin në
shërbimet e ofruara nga shteti dhe u
duhej t’i ofronin disa prej shërbimeve
privatisht - pra, duhet të kishin staf profesionist të përhershëm ose duhet të
punësonin mjekë privatë, në vend që të
kishin akses në sistemin shëndetësor
shtetëror.
Që nga ajo kohë, aksesi në shërbimet
shtetërore është rritur ndjeshëm dhe
partnerët e PRVT-së po mbështeten gjithnjë e më shumë te shërbimet e
ndryshme shtetërore, që nga agjencitë e
punësimit, programet e mikro-kredisë
dhe të arsimit, te qendrat sociale, kujdesi
mjekësor dhe ndihma juridike.
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Por sërish, mbeten ende disa barriera
për shërbimet e financuara nga shteti, të
cilat kanë pasoja të konsiderueshme te
viktimat e trafikimit, të cilët e gjejnë
veten përballë procedurave burokratike
shtypëse, punonjësve që nuk bashkëpunojnë dhe diskriminimit: burokracia e
madhe është e vështirë për t’u kapërcyer
dhe për t’u kuptuar dhe është veçanërisht agresive dhe e paqartë për personat
me nivel të ulët arsimor ose për ata që
vijnë nga grupe sociale të margjinalizuara.
Një karakteristikë e rëndësishme e ngritjes së kapaciteteve dhe e orientimit të
partnerëve të PRVT-së ishte përshtatja e
tij sipas nevojave të secilës OJF dhe përfshirja e punonjësve operacionalë, si dhe
e drejtorëve dhe stafit drejtues. Kjo, e
shumëfishuar përmes punës së tyre me
partnerët nga qeveria, siguroi bazën më
të gjerë të mundshme për sukses. Por
disa punonjës të qeverisë mendonin se
mund të bëhej më tepër për të nxitur
marrëdhëniet midis OJF-ve dhe qeverive
dhe për të ofruar më shumë mundësi
për trajnim.
Organizatat e PRVT-së tashmë njihen si
eksperte në fushën e ri/integrimit në
vendet e tyre përkatëse, brenda
shoqërisë civile dhe qeverive. Kjo u jep
atyre besueshmëri përballë partnerëve
nga qeveria, duke përmirësuar më tej
aksesin e viktimave të trafikimit në
mbështetjen për ri/integrim.
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Si rezultat, kjo gjë ka çuar në rritjen e
numrit të rasteve të referuara dhe të
shërbimeve shtetërore të ofruara për të
plotësuar disa nga nevojat e viktimave
për ndihmë, si dhe në rritjen e ndërgjegjësimit të qeverive rreth faktit se
OJF-të që punojnë për ri/integrimin nuk
mund të kenë sukses pa mbështetjen e
tyre.
Aktorët e qeverisë u japin gjerësisht, por
jo ekskluzivisht, meritë partnerëve të
PRVT-së për fillimin dhe mbajtjen e kontakteve dhe bashkëpunimit, nxitjen e respektit reciprok që konsiderohet nga
OJF-të si thelbësor në punën e tyre dhe
sjelljen e ndryshimit.
Rritja e bashkëpunimit ka përmirësuar
funksionimin e sistemeve të referimit dhe
ka rritur numrin e rasteve të referuara
nga agjencitë shtetërore te partnerët e
PRVT-së. Nga ana tjetër, kjo nxit bashkëpunimin e mëtejshëm, duke krijuar
kështu një rreth virtuoz.
Karakteri afatgjatë i PRVT-së ka qenë
thelbësor në ndihmesën për OJF-të për
krijimin e besimit në kohë me partnerët e
qeverisë, duke nxitur bashkëpunimin
dhe bashkërendimin. Por më e rëndësishmja është ndikimi që ka pasur kjo
gjë në jetën e viktimave të trafikuara.
Progresi drejt bashkëpunimit dhe bashkërendimit të zgjeruar nuk ka qenë gjithmonë i lehtë, por, megjithëse ka ende
barriera, bashkëpunimi dhe bashkëren-
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BARRIERAT ME TË CILAT PËRBALLEN
PERSONAT E TRAFIKUAR GJATË AKSESIT
NË SHËRBIMET SHTETËRORE
“Mendoj se po të kisha vajtur vetëm, për shërbimet që më ka ofruar [organizata partnere e
PRVT-së] do të kisha pritur më gjatë, sepse nuk
dija ku të drejtohesha, çfarë të kërkoja, për cilin
mjek kisha nevojë. Të gjithë personat e [organizatës partnere të PRVT-së] ishin profesionistë,
të kujdesshëm, të gjindshëm, pozitivë dhe të
buzëqeshur. Nuk më pëlqente sjellja e
punonjëses sociale. Asaj i mungonte përkushtimi dhe më fliste në mënyrë shumë arrogante. Ajo shihte vetëm shkresat, jo realitetin.
Gjëja më e rëndësishme ishte se [organizata
partnere e PRVT-së] nuk më la kurrë vetëm....
shqetësohesha se si do t’ia dilja mbanë në këtë
qytet të madh. Por në fillim, sa herë që dilja
ishte dikush [nga organizata partnere e
PRVT-së] që vinte me mua derisa arrita të njoh
[qytetin]. (Grua e trafikuar për prostitucion)
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NDIKIMI I BASHKËPUNIMIT DHE
REFERIMIT NË JETËN E PERSONAVE TË TRAFIKUAR
Një grua e trafikuar për prostitucion
shpjegon sesi OJF-ja, përmes bashkëpunimit dhe referimit në zyrën e bashkisë në zonën e vendbanimit të saj,
arriti t’i siguronte akses në shërbime
dhe mbështetje për ri/integrimin e saj.
“[OJF-ja] punoi që unë të përfitoja
strehim social nga komuna, bashkia.
Komuna më siguroi strehim social pa
pagesë, ku unë mund të jetoja me
fëmijët. Kjo zgjati gjashtë muaj”.
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dimi i përgjithshëm mes OJF-ve dhe
qeverive në rajon është përmirësuar
ndjeshëm.

PËRKUFIZIMI I RI/INTEGRIMIT
Në përgjithësi, PRVT-ja ka luajtur një rol
kryesor në hartimin dhe formësimin e
programeve dhe politikave për ri/integrimin në rajonin e Ballkanit. Janë hedhur
hapa të mëdhenj në diskutimin për
domethënien
e
ri/integrimit
dhe
mënyrën e arritjes së tij me sukses, si dhe
në zhvillimin, testimin dhe promovimin e
materialeve që kanë për qëllim krijimin e
një kuadri operacional.
Këtu përfshihet përkufizimi i ri/integrimit
(dhe integrimit) bazuar në përvojat e
ofruesve të shërbimeve dhe viktimave;
një kuadër kohor realist për arritjen e tij
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(deri në 36 muaj); një paketë rezultatesh,
të cilat në mënyrë kumulative përbëjnë
ri/integrimin e suksesshëm; një paketë
shërbimesh që mund të nevojiten si
pjesë e një pakete gjithëpërfshirëse të
ndihmës për ri/integrim; dhe analiza e
sfidave të ndryshme të përfshira në procesin e ri/integrimit, në nivel individi,
familjeje dhe komuniteti.
Për rrjedhojë, ri/integrimi tashmë përkufizohet dhe kuptohet qartë, dhe në rajon
pranohet gjerësisht se ri/integrimi është
një proces afatgjatë dhe kompleks, plot
me rreziqe për dështim dhe pengesa, i
cili kërkon investim dhe këmbëngulje të
madhe.
Partnerët e PRVT-së kanë theksuar rëndësinë jetike të punës për ri/integrim, si
dhe nevojën për financime dhe shërbime shtetërore për të siguruar
mbështetje të qëndrueshme për ri/integrim. Kjo është realizuar përmes kontakteve të përditshme me punonjësit e shtetit; menaxhimit të përbashkët të rasteve
për ri/integrim; seminareve teknike dhe
trajnimeve për partnerët nga qeveria, si
dhe shkëmbimit dhe promovimit të
materialeve për PRVT-në. PRVT-ja ka
mbështetur gjithashtu përpjekjet për të
rritur ndërgjegjësimin rreth ri/integrimit
në nivel kombëtar, rajonal, të BE-së dhe
ndërkombëtar.
Zhvillimi i parimeve të etikës ka qenë po
ashtu një pjesë e rëndësishme e punës
së PRVT-së dhe janë të shumtë shembujt
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NDIKIMI I ZBATIMIT TË PARIMEVE TË ETIKËS
TE VIKTIMAT

e zbatimit të këtyre parimeve për të drejtuar punën e partnerëve të PRVT-së dhe
marrëdhëniet e tyre me qeveritë dhe
OJF-të, me rezultate pozitive për viktimat
e trafikimit të ndihmuara nga PRVT-ja.

Një e re, e cila u trafikua si fëmijë rruge, e kishte
kaluar fëmijërinë e saj duke hyrë e duke dalë nga
jetimoret. Në fund mori ndihmë nga një organizatë e PRVT-së pasi u identifikua nga një
punonjëse sociale. Vajza përshkroi sesi gjatë takimit të saj të parë me punonjësen sociale ishte
shumë dyshuese dhe nuk kishte besim tek ato që
ajo po i ofronte. “Më tha se atje mund të merrja
ushqime dhe veshmbathje dhe mund të gjeja
miqtë dhe bashkëmoshatarët e mi. Nuk e besova.
Kisha frikë se do të më lëndonte edhe ajo”. Por
trajtimi i ndjeshëm dhe me respekt nga ana e
punonjëses sociale bëri që ajo të ndryshonte
mendje: “Ishte këmbëngulëse, e këndshme dhe
miqësore, dhe pranova të shkoja te [OJF-ja].

SHTRIRJA TE NJË NUMËR I MADH VIKTIMASH; T’U JAPIM NDIHMË ATYRE QË NUK
E KANË ATË
“Dana” u trafikua kur ishte gjashtë vjeç për
lypje. Vitet e saj të para ishin shumë të vështira
dhe të karakterizuara nga shfrytëzimi: “Duhej
të rrija në kryqëzime gjithë ditën. Babai më
rrihte mua dhe motrën time”. Pas disa vitesh,
policia e gjeti Danën në rrugë dhe e çoi në një
jetimore, ku qëndroi gjashtë vjet. Kur arriti
moshën e adoleshencës ajo u largua dhe
jetonte në rrugë. Bëri një fëmijë, por babai i
fëmijës e braktisi. Dana nuk pranonte të jetonte
në jetimoren shtetërore ose ta jepte fëmijën
për adoptim, dhe nuk kishte akses në shërbimet shtetërore, sepse i mungonin dokumentet
e nevojshme. Nga një punonjës social në
komunitet, ajo mësoi për shërbimet e disponueshme përmes një partneri të PRVT-së që
punonte me Qendrën për Punë Sociale për ta
ndihmuar Danën që të mbante kujdestarinë e
fëmijës dhe të merrte dokumentet e nevojshme për të dhe për fëmijën. Përmes OJF-së,
ajo mori edhe këshillim psikologjik dhe ndoqi
seminare të ndryshme.
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NXITJA E PROGRAMEVE
TË RI/INTEGRIMIT,
ME QËLLIM VAZHDIMIN
E TYRE PËRTEJ
OBJEKTIT TË
PERIUDHËS SË GRANTIT
TË KBF-SË DHE GIZ
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ÇFARË NDODH PAS PRVT-SË?
Qëndrueshmëria e ndihmës afatgjatë për
ri/integrim nuk konsiderohej si prioritet
përpara nisjes së PRVT-së, pavarësisht
zvogëlimit të fondeve të donatorëve për
përpjekjet për ndihmën bazë në veprimet
anti-trafikim në Ballkan, për të mos përmendur programet e ri/integrimit.
PRVT-ja e ndryshoi këtë, duke u fokusuar
në mënyrën sesi të përkrahet qëndrueshmëria, përfshirë nxitjen për financime
shtetërore për shërbimet për ri/integrim;
shfrytëzimin e kontributeve të sektorit
privat; dhe krijimin e sipërmarrjeve
sociale për financimin e shërbimeve për
ri/integrim. Këto strategji kanë pasur
rezultate të ndryshme dhe financimi për
punën në fushën e ri/integrimit vazhdon
të jetë një sfidë, e cila kërcënon drejtpërdrejt qëndrueshmërinë e shërbimeve
të ri/integrimit në rajonin e Ballkanit.
PRVT-ja nuk mund t’i financojë plotësisht
programet e ri/integrimit dhe partnerët
duhet të gjejnë donatorë të tjerë, për
shembull duke shfrytëzuar fondet nga
shteti, bizneset private, organizatat jofitimprurëse lokale dhe përmes sipërmarrjeve sociale.
Problemi është se fondet nga donatorët
ndërkombëtarë kanë rënë gradualisht,
ku pesë nga 11 partnerë të PRVT-së nuk
marrin më fonde bilaterale, dhe dihet që
aksesi në fondet e BE-së është i vështirë
dhe nuk ka financime specifike për
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punën në fushën e ri/integrimit. Për
rrjedhojë, me përfundimin e PRVT-së
disa organizata po përballen me situata
emergjence pasi ende nuk kanë qenë në
gjendje të shfrytëzojnë fonde për programin e tyre të ri/integrimit.

RRITJA E MBËSHTETJES
Ky ka qenë një proces plot me ulje-ngritje financiare: kur filloi PRVT-ja, mbështetja e qeverisë për programet e ri/integrimit ishte e paktë, pjesërisht për shkak të
deficiteve në buxhet për shërbimet
sociale, shëndetësore dhe arsimore dhe
pjesërisht për shkak të perceptimit se
viktimat e trafikimit ishin shtetas të huaj.
Për këtë arsye, OJF-të që punonin në
fushën e ri/integrimit kishin shumë pak
mbështetje nga shteti. Por në vitin 2014,
suksesi i shumë OJF-ve të PRVT-së kishte
nxitur një ndryshim në qëndrim, dhe
tashmë kontributet e shtetit po fillonin të
viheshin në lëvizje.
Megjithatë, shumat ishin të vogla krahasuar me koston e shërbimeve dhe të programeve të ri/integrimit. Dhe mbështetja
e shtetit nuk ka qenë shumë e qëndrueshme: financimet shtetërore janë luhatur
sipas kufizimeve në buxhet dhe sipas prioriteteve politike dhe të qeverisë. Kjo
pasiguri ka dëmtuar vazhdimësinë dhe
planifikimin afatgjatë që nevojiten për
punën në fushën e ri/integrimit.
Kur filloi PRVT-ja, partneriteti me agjencitë
shtetërore, si p.sh. zyrat e punës dhe spita-
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NXITJA E PROGRAMEVE TË RI/INTEGRIMIT,
ME QËLLIM VAZHDIMIN E TYRE PËRTEJ OBJEKTIT
TË PERIUDHËS SË GRANTIT TË KBF-SË DHE GIZ

let, ishte i kufizuar dhe viktimat e trafikimit
përballeshin me probleme burokracie
gjatë aksesit edhe në shërbimet shtetërore
më jetike. Sot qeveritë po ofrojnë gjithnjë
e më shumë mbështetje për ri/integrimin,
si për shembull kujdes mjekësor, këshillim
dhe ndihmë juridike, megjithëse mbeten
ende disa hendeqe të konsiderueshme
dhe ka vende, të cilat nuk kanë ecur
shumë përpara në këtë fushë.
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Ajo që e ndërlikon edhe më shumë situatën është fakti se shërbimet shtetërore
shpesh janë të disponueshme vetëm për
viktimat e trafikimit të njohura zyrtarisht
dhe shumë prej tyre nuk njihen si “viktima trafikimi” nga shteti, duke mbetur
kështu pa akses në shërbimet shtetërore
për personat e trafikuar.
Dhe, për sa i përket rolit të sektorit privat, përpara fillimit të PRVT-së, numri i
organizatave që u drejtoheshin bizneseve private për donacione dhe kontribute në natyrë ishte i vogël dhe interesi i
bizneseve për të mbështetur punën për
ri/integrim ishte shumë i kufizuar.
Që nga ajo kohë, partnerët janë përpjekur të sigurojnë donacione nga sektori
privat si pjesë të strategjisë së tyre për
qëndrueshmëri. Më së shumti këto janë
kontribute në natyrë (p.sh. shërbime dentare pa pagesë për përfituesit, tarifa të
reduktuara për kurset e trajnimit profesional, donacione ose ulje çmimi në dyqanet
e zonës për veshje, këpucë, ushqime, produkte të higjienës, materiale ndërtimi për
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rinovimin e strehëzave etj.)
Organizatat e PRVT-së janë përballur gjithashtu me procedura administrative të
ndërlikuara dhe mungesë lehtësirash
tatimore për donacionet e biznesit.
Kostot e stafit kanë qenë gjithashtu problem, duke zënë një përqindje të lartë të
buxheteve për ri/integrimin, për shkak të
punës intensive në menaxhimin e rasteve, e cila qëndron në themel të ri/integrimit të suksesshëm. Po ashtu, disa partnerë kanë pasur probleme për gjetjen e
fondeve për pagat e stafit, sepse shumë
donatorë preferonin financimin e kontributeve “të prekshme”.
Sipërmarrjet sociale janë eksploruar gradualisht brenda PRVT-së të paktën si
mjet për financime të pjesshme. Disa
OJF kanë krijuar biznese të vogla me
nivele të ndryshme suksesi. Sfidat përfshijnë tatimet e larta, mungesën e kuadrit
ligjor për procesin e punës; mungesën e
aftësive sipërmarrëse të nevojshme për
të drejtuar një shoqëri, mungesën e
aksesit në kapital fillestar; diskriminimin
dhe rrezikun e stigmatizimit nëse reklamohet si biznes në ndihmë të viktimave
të trafikimit.

NXITJA E BIZNESIT PËR
RI/INTEGRIMIN
Përgjigja ishte Fondi Rajonal i Biznesit
Social i krijuar në vitin 2013 për t’u ofruar
financime dhe asistencë teknike OJF-ve të
përzgjedhura për të nisur biznese sociale.
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Në fakt, PRVT-ja hyri në treg duke
përzgjedhur OJF-të kandidate më premtuese dhe duke i ndihmuar ato që të krijojnë biznese të reja sociale ose të zmadhojnë bizneset ekzistuese si mjet për të
ngritur më shumë fonde në mbështetje të
vazhdimësisë së programeve të ri/integrimit. KBF-ja këmbënguli në këtë proces,
për të ofruar punësim dhe për t’i dhënë
qëndrueshmëri dhe kuptim ri/integrimit.
Historitë e suksesit përfshijnë një dyqan
buke në Tiranë, cili ka dy vjet tashmë që
mbështetet në financimet e veta. Ai
është një nga pesë bizneset e suksesshme të lidhura me PRVT-në dhe të
mbështetura me grante, përfshirë një
qendër argëtimi për fëmijë nën
mbikëqyrjen e të rriturve, një furrë buke
dhe një biznes bujqësor.
Përparime të tjera përfshijnë licencimin e
punonjësve socialë dhe ofruesve të tjerë
të shërbimeve nga ana e disa qeverive, si
pjesë e përpjekjeve për të përmirësuar
sektorin e mbrojtjes sociale. Ky është një
hap i rëndësishëm drejt shërbimeve të
qëndrueshme të ri/integrimit, por vetëm
licencimi nuk mund të garantojë qëndrueshmërinë, sepse ai nuk mund të përkthehet automatikisht në fonde.

NUK KA SIGURI
Në përgjithësi, gjatë zbatimit të PRVT-së,
OJF-të i kanë rritur ndjeshëm aftësitë e
tyre për të gjetur fonde. Por megjithatë
përbën shqetësim fakti që mbështetja e
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sektorit privat nuk mund të garantohet
për periudhën afatgjatë dhe disa departamente të administratës shtetërore janë
dukshëm më të përkushtuar në punën
për ri/integrim sesa të tjerët.
Shteti mund dhe duhet të bëjë më shumë
për të siguruar qëndrueshmërinë e
mbështetjes për ri/integrim – dhe kjo përgjegjësi nuk i takon vetëm shërbimeve
sociale shtetërore, por edhe departamenteve të tjera të administratës shtetërore.
Pavarësisht pengesave dhe përpjekjes së
vazhdueshme për të gjetur mbështetje,
krahasimi midis situatës në vitin 2006
dhe asaj në vitin 2015 tregon se rezultatet janë pozitive.
Në vitin 2006 ndihma ishte afatshkurtër,
me shtrirje të kufizuar, e financuar kryesisht nga donatorët ndërkombëtarë dhe
shërbimet që ofronte shteti për viktimat
e trafikimit ishin të pakta. Nuk kishte
financime të përcaktuara për përpjekjet
për ri/integrim as nga donatorët, as nga
qeveritë, dhe ekzistonte një perceptim i
kufizuar i karakterit dhe kompleksitetit të
problemit.
Sot janë krijuar programe për ri/integrim,
të cilat kanë mbështetur më shumë se
1700 viktima të trafikimit dhe familjet e
tyre, ku mbi 1000 viktima të trafikimit
janë riintegruar me sukses dhe shumë të
tjerë janë aktualisht në procesin e ri/integrimit.
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LIND PYETJA: ÇFARË DO TË NDODHË MË PAS? A DO TË
KETË TË TJERË NË LARTËSINË E DUHUR PËR TA PËRBALLUAR
SFIDËN DHE PËR TË VAZHDUAR KËTË PUNË KAQ JETIKE?
PRVT-JA KA HAPUR RRUGËN PËR PRAKTIKA NOVATORE PËR
ATA QË JANË GATI PËR TË VIJUAR – MË POSHTË JANË
SHTATË PREJ TYRE:
Një qasje e kujdesshme dhe sistematike: PRVT-ja u zhvillua dhe u zbatua me
kujdes, me vëmendje dhe në mënyrë sistematike, bazuar në një vlerësim të pavarur të nevojave të rajonit. Ai vazhdoi të
zhvillohej dhe të përshtatej më tej
bazuar në nevojat dhe analizat e reja,
dhe me pranimin e faktit se ri/integrimi
duhet të ishte një angazhim afatgjatë.
Më shumë se grante: Komponenti kryesor i PRVT-së kanë qenë grantet për të
garantuar që partnerët të ofronin shërbime ri/integrimi të vazhdueshme dhe
cilësore për viktimat e trafikimit. Por programi u ofroi partnerëve edhe mundësi
të tjera për të përmirësuar punën dhe
aftësitë e tyre – përmes asistencës së
vazhdueshme teknike dhe mundësisë
për t’u lidhur e për të mësuar nga
njëri-tjetri.
I orientuar nga nevoja: Programi u krijua
bazuar në nevojat e organizatave që
punojnë për ri/integrimin dhe jo si një
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model i jashtëm që do t’u imponohej
organizatave. Zhvillimi i mëtejshëm i programit u mbështet në bisedat e vazhdueshme rreth nevojave, ku një sërë OJF-sh
pohonin se qasja e PRVT-së ishte diçka
më pak se një marrëdhënie donator/përfitues dhe ishte më shumë si një “partneritet”.
Afatgjatë, duke mundësuar parashikueshmëri në kohë: Të gjithë partnerët theksuan se karakteri shumëvjeçar i PRVT-së
ishte thelbësor për planifikimin dhe
organizimin e punës së qëndrueshme
për ri/integrim me përfituesit e tyre.
Parashikueshmëria e fondeve nënkuptonte mundësi për të ofruar shërbime
më të gjata për përfituesit dhe për të
hartuar një plan ri/integrimi afatgjatë. Në
disa raste, fondet e PRVT-së kanë qenë
jetike për të plotësuar hendeqet midis
granteve të tjera, si dhe për të garantuar
mosndërprerjen e shërbimeve të ri/integrimit gjatë periudhave të mungesës së
fondeve.
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Procedurat dhe kërkesat e arsyeshme
për raportim: Kërkesat e arsyeshme për
raportimin dhe menaxhimin u theksuan
si një komponent i dobishëm i PRVT-së,
sidomos për shkak të punës intensive që
nevojitet në fushën e ri/integrimit. Partnerët e PRVT-së kanë dorëzuar raporte
të ndërmjetme dhe raporte përfundimtare për secilin grant. Raportet narrative
dhe ato financiare ndiqnin një format të
thjeshtë dhe qëllimi i raportimit ishte
dokumentimi i llojit dhe shtrirjes së
ndihmës për ri/integrim, si dhe
pasqyrimi i sfidave të hasura gjatë programit dhe më përgjithësisht në vend.
Raportet shërbejnë gjithashtu si mjet për
të identifikuar sfidat me të cilat përballen
viktimat, për ta përcjellë këtë informacion në seminaret teknike dhe takimet
me partnerët. Gjithashtu, është vlerësuar
edhe lirshmëria në komunikimin me
donatorët.
Fleksibiliteti: Grantet e PRVT-së mund të
përdoreshin për çdo aspekt të punës për
ri/integrim – për shërbime, stafin, kostot
e zyrës etj. Zërat e buxhetit po ashtu
mund të rialokoheshin në përgjigje të
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problemeve dhe nevojave të reja. Secila
organizatë mund të kishte akses në fondet që lidheshin më shumë me punën e
tyre. Ky fleksibilitet është shumë i rëndësishëm në një fushë ku fondet janë të
paparashikueshme, numri i viktimave të
mundshme luhatet dhe mund të nevojiten shërbime të tjera, të ndryshme.
Bashkëpunimi ndërmjet donatorëve: Kur
GIZ-i filloi të punonte në fushën e trafikimit të qenieve njerëzore në rajon, buxheti i madh dhe mandati i mbivendosur i
dy donatorëve rrezikoi të krijonte (ose të
përkeqësonte më tej) konkurrencën
midis OJF-ve dhe të rezultonte në dublikim (dhe/ose numër më të madh seç
duhej) shërbimesh për ri/integrim. Ekzistonte po ashtu rreziku që një fluks i
madh fondesh do të pengonte përpjekjet e PRVT-së për të siguruar qëndrueshmëri. Pranimi i këtyre rreziqeve
pavarësisht dallimeve midis organizatave
dhe programeve rriti shtrirjen financiare
dhe gjeografike të PRVT-së dhe shtoi
përfshirjen e qeverisë në PRVT.
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FLEKSIBILITETI ËSHTË SHUMË
I RËNDËSISHËM NË NJË
FUSHË KU FONDET JANË TË
PAPARASHIKUESHME, NUMRI
I VIKTIMAVE TË MUNDSHME
LUHATET DHE MUND TË
NEVOJITEN SHËRBIME TË
NDRYSHME.
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ÇËSHTJE PËR
T’U DISKUTUAR
NË TË
ARDHMEN
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DHE, PËR ATA QË TASHMË JANË GATI PËR T’U BËRË PJESË E
SFIDËS PËR RI/INTEGRIM, MË POSHTË JANË TETË PIKA PËR
TË VAZHDUAR MË TEJ SUKSESIN E PADISKUTUAR TË ARRITUR DERI MË TANI:
Vëmendja më e madhe ndaj identifikimit: Lidhjet midis ri/integrimit dhe identifikimit të viktimës kërkojnë më shumë
vëmendje për të ecur përpara, veçanërisht mes viktimave të trafikimit më pak të
identifikueshme.
Kuptimi më i saktë i ri/integrimit të
pasuksesshëm dhe i ricikilimit në trafikim: Pavarësisht sukseseve domethënëse, disa viktima të trafikimit nuk riintegrohen me sukses, dhe madje
riciklohen në trafikim. Duhet punuar më
shumë për të siguruar që këta individë të
mund të rehabilitohen dhe të vazhdojnë
jetën e tyre pas trafikimit. Kjo kërkon me
çdo kusht një njohje më të saktë të
shkaqeve që kanë çuar në dështimin e ri/
integrimit me sukses, dhe në disa raste
të riciklimit në trafikim.
Nivelet më të larta të financimit për
punën në fushën e ri/integrimit: Për disa
nga organizatat e PRVT-së fondet modeste ndonjëherë ishin të pamjaftueshme
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për të përmbushur gamën e plotë të
nevojave të viktimave të trafikimit për ri/
integrim. Pavarësisht suksesit të qartë në
zhvillimin e aftësive dhe programeve për
ri/integrim, disa organizata sot po përballen me kriza financimesh, të cilat kërcënojnë punën e tyre në të ardhmen.
Afati kohor më i gjatë: Supozohet se do
të kishte qenë më mirë që kuadri kohor i
programit të ishte më i gjatë, për shembull për t’i ndihmuar organizatat që të
kalonin nga ofrimi i ndihmës së drejtpërdrejtë për viktimat te programi
afatgjatë i ri/integrimit. Një kuadër kohor
më i gjatë do të kishte qenë veçanërisht i
dobishëm për organizatat që punojnë
me fëmijët në situatë rruge, për të zhvilluar masat e tyre për ri/integrimin e këtij
target grupi, si dhe për të mbështetur
kapacitetet institucionale dhe përkushtimin me partnerët nga qeveria.
Më shumë advokim në qeveri: Partnerët
e PRVT-së kanë investuar shumë kohë
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dhe energji në nxitjen e mbështetjes për
ri/integrim dhe shërbimeve shtetërore
dhe disa mendojnë se donatorët duhet
të ishin përpjekur më shumë për të ndikuar që qeveritë të merrnin përsipër përgjegjësinë. Megjithatë, advokimi dhe
lobimi nuk janë zgjidhja, dhe në disa
raste kanë pasur sukses të kufizuar.
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Strategji daljeje më të përshtatshme: Në
vitin 2011 partnerët u njoftuan se ky do
të ishte raundi i fundit i granteve dhe se
PRVT-ja do të përfundonte në vitin 2014.
Fondi Rajonal i Biznesit Social kishte për
qëllim të lehtësonte përfundimin e
PRVT-së në vitin 2014, por jo të gjitha
OJF-të morën fonde për sipërmarrje
sociale dhe sipërmarrjet sociale nuk ishin
modeli i duhur për punën ose situatën
aktuale të të gjithë partnerëve. Mund të
ishte bërë më tepër për të lehtësuar
mbylljen e PRVT-së, megjithëse kjo gjë
nuk mund të mbetet vetëm përgjegjësi e
donatorëve.
Mundësitë afatgjata për fonde për ri/
integrimin: Pavarësisht përpjekjeve për
të mbështetur programe të qëndrue-
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shme, ky objektiv mbetet i pamatshëm.
Organizatat që në vitet e kaluara ngritën
kapacitetet dhe krijuan programet, sot
po përballen me probleme të rënda
financiare, sepse nuk mund të gjejnë
fonde për punën e tyre për ri/integrimin.
Ky hendek fondesh ka një efekt të drejtpërdrejtë dhe të menjëhershëm në jetën
e personave të trafikuar, të cilët kanë
nevojë për mbështetje për ri/integrim.
Puna për të mbështetur qëndrueshmërinë e shërbimeve të ri/integrimit
kërkon vëmendje të kujdesshme për sa i
përket zhvillimit të përpjekjeve të donatorëve dhe organizatave për të mbështetur shërbime të qëndrueshme ri/integrimi.
Forcimi i rrjetit të OJF-ve: Koha do të tregojë sesa do ta mbajnë rrjetin e tyre
organizatat përtej PRVT-së. Në takimet
dhe evenimentet më zyrtare të koordinuara nga PRVT-ja janë zhvilluar partneritetet jozyrtare dhe komunikim ad hoc, por
mbetet e hapur çështja se ku do të
fokusohet ky rrjet ose si do të mbahet
dhe mbështetet ai.
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LIDHJET MIDIS RI/INTEGRIMIT
DHE IDENTIFIKIMIT TË
VIKTIMËS KËRKOJNË MË
SHUMË VËMENDJE PËR TË
ECUR PËRPARA,
VEÇANËRISHT MES
VIKTIMAVE TË TRAFIKIMIT MË
PAK TË IDENTIFIKUESHME.
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TË MËSOJMË
MË SHUMË
PËR PRVT-NË
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Të gjitha botimet mund t’i gjeni online
në www.kbs-frb.be.
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LISTA E OJF-VE
PARTNERE TË
PRVT-SË
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E

SHQIPËRI
Të ndryshëm dhe të barabartë
(2007-2014)
www.differentandequal.org
Tjetër Vizion
(2007-2014)
www.tjetervizion.org
Qendra psiko-sociale Vatra
(2012-2014) - www.qendravatra.org.al
BOSNJE-HERCEGOVINË
Medica Zenica
(2012-2014)
www.medicazenica.org
Zemlja djece
(2012-2014)
www.zemljadjece.org
BULLGARI
Animus Association
(2007-2011
www.animusassociation.org
Nadja Centre
(2007-2011)
http://www.centrenadja.org/

MAQEDONI
Equal Access
(2012-2014)
www.ednakvimoznosti.mk
Open Gate – La Strada Macedonia
(2007-2014)
http://www.lastrada.org.mk/
RUMANI
Adpare
(2007-2011)
http://adpare.ro/
Young Generation
(2007-2011)
www.generatietanara.ro
SERBI
Atina
(2007-2014)
www.atina.org.rs
Centre for Youth Integration
(2012-2014)
http://www.cim.org.rs/

KOSOVË
Qendra për mbrojtjen e viktimave dhe
parandalimin e trafikimit të qenieve
njerëzore
(2009-2014)
www.pvptcenter.net
Shpresa dhe shtëpi
(2012-2014)
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Fondacioni “King Baudouin” është një fondacion i pavarur pluralist që punon në nivel
lokal, rajonal, federal, evropian dhe ndërkombëtar. Ne përpiqemi të ndryshojmë
shoqërinë për mirë, prandaj investojmë në projekte dhe individë frymëzues. Në vitin
2014, Fondacioni “King Baudouin” dhe fondet që ai administron ofruan 30 milionë
euro në mbështetje të 270 individëve dhe 1712 organizatave për projekte në fushën
e varfërisë, shëndetësisë, zhvillimit, angazhimit civil, trashëgimisë etj.
Gjithashtu, Fondacioni organizon seminare, diskutime në tryeza të rrumbullakëta
dhe ekspozita, shkëmben përvojat dhe rezultatet e studimeve përmes botimeve (pa
pagesë), krijon partneritete dhe nxit filantropinë dhe punën “përmes” dhe jo “për”
Fondacionin “King Baudouin”.
Janë 2122 persona që punojnë në grupet tona drejtuese, komitetet këshilluese,
komitetet menaxhuese dhe juritë e pavarura, të cilët e vënë përvojën e tyre në
dispozicionin tonë pa pagesë. Këto përpjekje bujare garantojnë që të bëhen
zgjedhjet e duhura në mënyrë të pavarur dhe pluraliste.
Fondacioni u krijua në vitin 1976 me rastin e 25 vjetorit të mbretërimit të mbretit
Baudouin.
Falënderojmë Lotarinë Kombëtare Belge dhe të gjithë donatorët tanë për
mbështetjen e tyre të vyer.
kbs-frb.be
Abonohu në lajmet tona online
Na ndiq në a
King Baudouin Foundation, fondacion me përfitim publik
Rue Brederodestraat 21 B-1000 Brussels
info@kbs-frb.be +32-2-500 45 55
Për donatorët që banojnë në Belgjikë, çdo dhuratë që fillon nga 40 euro dhe
depozitohet në llogarinë tonë bankare
IBAN: BE10 0000 0000 0404 – BIC: BPOTBEB1 zbritet nga taksat.
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“OJF-JA MË OFROI NDIHMË
NË NJË MËNYRË TJETËR DHE
AJO ISHTE NDIHMË
AFATGJATË. NUK MUND TA
IMAGJINOJ SI DO TË ISHTE
JETA IME PA TË.”
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JETA
PËRTEJ
TRAFIKIMIT
RI/INTEGRIMI I
PERSONAVE TË TRAFIKUAR
NË BALLKAN 2007-2014
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