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1. Hyrje  

Trafikimi i Qenieve Njerëzore (TQNj) konsiderohet si një fenomen shumëdimensional; ajo njihet 

ndërkombëtarisht si shkelje e të drejtave të njeriut, një krim global në të cilin njerëzit shfrytëzojnë të 

tjerët për profit ose përfitim (UNODC, 2016). Ashtu sikur që mund të duket e paimagjinueshme, 

skllavëria vazhdon në shekullin e njëzet e një. Miliona njerëz në mbarë botën ende vuajnë në 

heshtje në situatat e skllavëve të punës së detyruar dhe shfrytëzimit seksual komercial nga i cili nuk 

mund të lirohen. TQNJ është një nga sfidat më të mëdha të të drejtave të njeriut të kohës sonë dhe 

çdo vend është prekur nga ky fenomen, qoftë si vend i origjinës, tranzit ose destinacion për viktimat 

e trafikimit (FTAR) (Farr, 2005). 

Trendet e trafikimit në Kosovë po ndryshojnë vazhdimisht, pasi unazat e trafikimit duket se reagojnë 

shpejt si në kërkesat ashtu dhe në përgjigjet e zbatuesve të ligjit. Mbështetja e viktimave është një 

pjesë integrale dhe thelbësore e përpjekjeve antitrafikim në Kosovë. Ekzistojnë disa institucione të 

Kosovës përgjegjëse për zhvillimin dhe zbatimin e politikave të nivelit shtetëror në luftimin e TQNJ. 

Më shumë se 800 VT janë identifikuar dhe ndihmuar në Kosovë gjatë periudhës 2000 - 2016. 

Bazuar në Procedurat Standarde të Veprimit (PSV), viktimat me rrezik të lartë, femrat dhe meshkujt, 

të miturit dhe të rriturit duhet të referohen për ndihmë në një strehimore shtetërore me rrezik të 

lartë, të drejtuar nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS). VT-të, të miturit dhe të 

rriturit, duhet t'i referohen Qendrës Rehabilituese PVPT / Strehimores. Fëmijët meshkuj VT-të me 

rrezik të ulët, që zakonisht shfrytëzohen për lypje, duhet t'i referohen OJQ “Hope and Homes for 

children” (Shpresa dhe Shtëpia për Fëmijë) – strehuese për fëmijët. Qeveria siguron mbështetje 

financiare për strehimore të organizuara nga OJQ-të duke mbuluar pjesërisht shërbimet e asistencës 

për rehabilitimin e viktimave të trafikimit, ndërsa ato që mbështesin ri-integrimin afatgjatë të 

viktimave të trafikimit nuk financohen nga Qeveria. 

Për shkak të mungesës së fondeve nga Qeveria e Kosovës, shumë OJQ që ofrojnë shërbime të ri/ 

integrimit zakonisht marrin fonde nga donatorë ndërkombëtarë si KE, SHBA, OKB etj. Statistikat e 

siguruara nga Qendra PVPT për periudhën 2000-2017 tregojnë se në Kosovë, 838 VT dhe VPT, janë 

ndihmuar me një sërë shërbimesh të rehabilitimit dhe ri/integrimit. Nga totali i 838 të ndihmuar, 

vetëm 97 VT / VPT u mbështetën me programet e fuqizimit ekonomik dhe riintegrimit. 

Ky dokument përqendrohet në përfshirjen sociale dhe programet afatgjata për riintegrimin e VT/ 

VPT dhe është hartuar me qëllim që të shërbejë si udhëzues për hartimin e programit të nën-

granteve për organizatat lokale të shoqërisë civile (OSHC) në kuadër të Kapitullit 3 të projektit dhe 

në përputhje me rrethanat përgatitjen e tyre si dhe ndërtimin e kapaciteteve se si të përshtaten më 

mirë nevojat afatgjata të VT/ VPT. Duhet theksuar se për qëllimet e këtij programi, VPT i referohet 
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atyre viktimave që i janë referuar Mekanizmit Kombëtar të Referimit (MKR), por nuk janë njohur 

zyrtarisht si VT, kështu që ende konsiderohen viktima të supozuara (potenciale). 

Ky raport është rezultat i një analize paraprake të kryer në muajt e parë të projektit duke përdorur 

një metodologji kërkimore cilësore. Të konfirmojë dhe qartësojë natyrën e nevojave që VT në 

Kosovë kanë, dhe për të zbuluar ato nevoja që nuk plotësohen nga programet dhe shërbimet 

ekzistuese; analiza triangulloi (ndarje në tri kënde) pikëpamjet e viktimave, ofruesve të shërbimeve 

dhe krijuesve të politikave. Është analizuar edhe perspektiva e VT të asistuara nga PVPT që janë 

dokumentuar gjatë zbatimit të programit të rehabilitimit dhe riintegrimit nga ana e PVPT. Një 

rishikim fillestar i dokumentacionit, raporteve dhe strategjive kundër trafikimit u përdor për të 

siguruar një kuptim të shëndoshë të rolit përkatës të secilës palë të interesuar dhe nivelin e zbatimit 

të PSV-ve në Kosovë në lidhje me ofrimin e shërbimeve të viktimave. 

 Grupet e prioritetit për programet e përfshirjes sociale dhe riintegrimit afatgjatë janë:   

 

 GRUPI I PRIORITETIT 1: VT/VPT - konsiderohen përfituesit përfundimtarë, do të marrin 

mbështetje sociale të përshtatur dhe shërbime të riintegrimit ekonomik. Ata do të përfitojnë 

nga programi i nën-granteve, duke filluar nga rehabilitimi prej përvojave të trafikimit dhe 

duhet të shërohen para se të fillojë procesin e riintegrimit. Disa VT mund të kërkojnë të 

gjitha shërbimet mbështetëse të programit të renditura më poshtë në një fazë të riintegrimit 

të tyre (termat e përdorur për të treguar procesin e integrimit dhe riintegrimit). Të tjerët 

kërkojnë disa shërbime dhe janë në gjendje të shfrytëzojnë burimet e tyre personale, 

familjare dhe komunitare për të mbështetur riintegrimin e tyre. Cilat shërbime janë të 

nevojshme (nëse ka) do të varen nga situata specifike e çdo VT individualisht. Është me 

rëndësi që ndërhyrjet të jenë të dizajnuara për të përmbushur nevojat e tyre aktuale në faza 

të ndryshme të rimëkëmbjes së tyre pas trafikimit, duke i dhënë kështu një qasje të 

individualizuar. 

 GRUPI I PRIORITETIT 2: Ofruesit lokal të shërbimeve lokale/OSHC - konsiderohen 

përfituesit e granteve të programit, do të përzgjidhen gjatë fazës së zbatimit të skemës së 

granteve. Ata mund të jenë OSHC / strehimore të licencuara dhe jo të licencuara, të cilat 

kanë përvojë të paktën 5 vjet në asistimin e grupeve të rrezikuara (vulnerable), të trajnuar 

për qasjen e bazuar në të drejtat etike dhe të njeriut dhe të gatshëm për të punuar dhe 

ofruar shërbime mbështetëse për VT/ VPT. Si përfitues grantesh të programit, kapacitetet e 

tyre do të rriten në mënyrë që ata të jenë plotësisht të aftë për të akomoduar më mirë 

nevojat afatgjata të VT/VPT. 
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2. Përfshirja Sociale dhe programet e ri/integrimit 

ekonomik të VT/VPT 

Ri/integrimi është një shprehje e përdorur zakonisht për të përshkruar një proces që do t'i 

mundësojë VT të kthehen në familjen dhe shoqërinë e tyre dhe të përfshihen në jetën shoqërore. 

Ri/integrimi i suksesshëm do të thotë se VT ndihet të jetë një anëtar i barabartë dhe kontribues i 

shoqërisë dhe është i aftë të funksionojë në mënyrë të pavarur brenda shoqërisë. Një paketë 

gjithëpërfshirëse e mbështetjes për ri/integrim përfshin: strehimin dhe akomodimin, ndihmën 

mjekësore, mbështetjen psikologjike dhe këshillimin, arsimin dhe aftësitë jetësore, mundësitë 

ekonomike, mbështetjen administrative, mbështetjen ligjore, ndërmjetësimin e familjes dhe 

këshillimin, menaxhimin e rasteve dhe mbështetje për anëtarët e familjes. Në mënyrë kritike, 

shërbimet e ri/integrimit duhet të marrin parasysh nevojat individuale dhe pikat e forta të viktimës 

Në përgjithësi, periudha e mbështetjes dhe asistencës së VT/ VPT është e ndarë në dy faza të 

veçanta, për një periudhë maksimale prej tre vjetësh: 

Faza 1: rehabilitimi (0-12 muaj), dhe  

Faza 2: ri/integrimi/përfshirja sociale (13-36 muaj).  

Ndërsa periudha trevjeçare është korniza e përgjithshme gjatë së cilës duhet të mbështeten dhe 

monitorohen VT/VPT, secila organizatë e kornizon procesin e ri/integrimit ndryshe. Për më tepër, 

viktimat individuale funksionojnë me afate të ndryshme kohore dhe periudha të rimëkëmbjes. 

Korniza është hartuar për të akomoduar ndryshimet e gjera në qasjen e përdorur nga OSHC-të e 

ndryshme dhe kompleksitetin dhe diversitetin e procesit të ri / integrimit të VoTs. 

 Faza 1 – faza e rehabilitimit (0-12 muaj): 

Rehabilitimi dhe rikuperimi i viktimave të trafikimit nga dhuna dhe shfrytëzimi kërkon qasje 

shumëdisiplinore. Përpjekjet e rimëkëmbjes duhet të trajtojnë njëkohësisht çështjet fizike, 

psikologjike, të sjelljes, sociale dhe familjare të hasura nga VT-të e identifikuara. Çdo VT ka nevojë 

për mbështetje për t'u rimëkëmbur nga efektet e trafikimit dhe për të rindërtuar jetën e saj. VT-të 

duhet të mbështeten për t'u ndjerë të sigurt për t'u hapur me njëri-tjetrin, për të ndarë përvojat e 

tyre, për të reflektuar dhe për të shëruar gjatë fazës së rehabilitimit  

Konsiderohet se ndihma për rehabilitim është vendimtare për arritjen e riintegrimit të suksesshëm. 

Është treguar në praktikë që VT që kanë hyrë në fazën e riintegrimit direkt duke humbur shërbimet 

e rehabilitimit, nuk kanë arritur të ri/integrohen me sukses. 

*Programi i rehabilitimit (strehime dhe përkrahja gjatë gjithë kohës) nuk do të përkrahen nga ky fond i 

caktuar programor.      
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 Faza 2 – riintegrimi /përfshirja sociale (13-36 muaj): 

Ri/integrimi do të thotë një proces i rimëkëmbjes dhe përfshirjes ekonomike dhe sociale pas një 

përvoje trafikimi. Disa VT "riintegrohen" në komunitetin e tyre të origjinës, ndërsa të tjerët 

"integrohen" në një komunitet të ri. Çdo VT duhet të trajtohet individualisht duke marrë parasysh se 

secili prej tyre ka lloje të ndryshme të nevojave - disa elementare, disa më komplekse. Nevojat 

themelore të tyre zakonisht përmbushen gjatë fazës së rehabilitimit, ndërsa nevojat e tyre afatgjata 

duhet të përmbushen përgjatë fazës së ri/integrimit. Procesi i ri/integrimit siguron mbështetje dhe 

ndihmë të synuar në kthimin e VT/ VPT në një jetë domethënëse që përfshin familjen, shoqërinë, 

punësimin dhe shumë faktorë të tjerë 

Megjithatë, ri/ integrimi afatgjatë është pjesa më sfiduese e mbështetjes së VT. Ri/integrimi i 

suksesshëm i VT/VPT kërkon koordinim të shërbimit nga të gjithë aktorët përfshirë qeveritë, 

organizatat ndërkombëtare dhe vendore, komunitetet dhe familjet përreth. Strategjitë e ndryshme 

duhet të përdoren për informimin e përfituesve rreth mundësive të ri/integrimit dhe në këtë rast, 

është thelbësore që të ruhet në mënyrë konfidenciale, në mënyrë që të mos dëmtohet përfituesi. 

Mungesa e mirëkuptimit adekuat dhe mungesa e mbështetjes profesionale shpesh shkakton një 

stigmatizim, shumë dhimbje për viktimat dhe e vështirëson procesin e ri/integrimit. Mbështetja 

afatgjatë për ri/integrimin e VT/VPT zakonisht duhet të përbëhet nga përfshirja sociale dhe 

shërbimet e fuqizimit ekonomik 

  

2.1 Përfshirja Sociale për VT/VPT      

Përfshirja sociale i mundëson VT/VPT të të gjitha moshave të jenë të lidhura ngushtë me familjen, 

miqtë dhe komunitetin dhe të marrin pjesë plotësisht në jetën shoqërore duke zgjeruar mundësitë e 

jetës përmes shëndetit, arsimimit më të mire, etj. Qëllimi i programit të përfshirjes sociale është rritja 

kohezionin social, ndërtimin e rrjeteve sociale, dhe sigurimin dhe mbështetjen e shërbimeve 

arsimore për individët në nevojë në komunitet. Puna e përfshirjes sociale fillon kur VT/VPT është 

ende në një strukturë strehimi. Shërbimet zakonisht zgjasin deri në 24 muaj dhe përfshijnë këto që 

vijojnë: 

Pajtimi dhe Këshillimi i Familjes;  Rindërtimi i marrëdhënieve kërkon shumë punë emocionale dhe 

gatishmëri nga secili person i përfshirë në këtë proces. Në Kosovë, rivendosja e marrëdhënieve 

ndërmjet VT dhe anëtarëve të tyre të familjes shpesh mund të jetë shumë e vështirë për shkak të 

mentalitetit shoqëror dhe stigmatizimit. Konsiderohet si një nevojë vendimtare për të punuar me 

anëtarët e familjes së përfituesve si një grup i tërthortë i synuar. Këshillimi familjar ndihmon një 

familje për të zvogëluar konfliktet dhe mosmarrëveshjet, për të kuptuar situatën e trafikimit, për të 

komunikuar më mirë me njëri-tjetrin dhe për të përmirësuar marrëdhënien familjare së paku me një 
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anëtar të familjes. Sa kohë duhet vazhduar këshillimi apo koha e nevojshme, varet nga një numër 

faktorësh. Këta faktorë përfshijnë numrin e anëtarëve të familjes në familjen e përfituesit, dinamikën 

familjare, nëse ajo është një familje funksionale ose jofunksionale, krizat e tjera që familja po 

përballet e që nuk është e lidhur me përfituesin dhe për atë do të kishin nevojë për këshillim shtesë 

për mbështetje familjare, etj. Kontakti me familjen këshillohet vetëm nëse është në interesin më të 

mirë të përfituesit. Ky shërbim do të jetë i disponueshëm vetëm për VT/VPT lokale. 

Përkrahja Formale/Jo-formale e Arsimit: Për shkak të stigmatizimit, përqindjet e larta të viktimave të 

trafikimit, të moshës 14-17 vjeç pas përvojës së trafikimit nuk janë të gatshëm të vazhdojnë me 

arsimin. Është shumë e zakonshme që viktimat të humbin një ose dy vite në sistemin shkollor për 

shkak të përvojës së trafikimit dhe kjo e bën edhe më të vështirë që ata të kthehen në shkollë. 

Kështu që, për t'u regjistruar përsëri në sistemin arsimor (formal apo joformal), kërkohet ekipi 

multidisiplinar, që përfshinë MPMS, psikologun, menaxherin e rasteve nga QPS dhe strehimorja. 

Ekipi duhet të bashkëpunojë me Drejtorinë Komunale të Arsimit (DKA) dhe me shkollat përkatëse në 

mënyrë që VT të ri-regjistrohet në sistemin arsimor. Nëse VT do të ri-regjistrohet në sistemin 

arsimor formal apo joformal, kjo varet nga numri i viteve të humbura për shkak të përvojës së tij/saj 

të trafikimit. Duhet të theksohet se për secilin veprim duhet të merret parasysh mendimi dhe vullneti 

i viktimës dhe për çdo hap të marrë viktima duhet të jetë pjesëmarrëse aktive. 

 

2.2 Ri/integrimi ekonomik për VT/VPT 

Gjatë fazës së rehabilitimit, të rriturit dhe të miturit më të vjetër (ata mbi 16) VT/VPT duhet të 

fuqizohen dhe inkurajohen vazhdimisht nëpërmjet fuqizimit të seancave për pavarësi ekonomike. 

Gjatë këtyre sesioneve, VT/VPT duhet të marrin informacione dhe këshillime profesionale për 

mundësitë e punësimit si dhe trajnime se si të shkruajnë një CV, t'i përgjigjen pyetjeve të intervistës 

(shpesh përmes roleve), si të vishen dhe të sillen në intervistë, si të regjistrohen me shërbimet e 

punësimit, pagat, të vlerësojnë nëse një punë është e mirë, për të hapur llogari bankare etj. Sesionet 

fuqizuese konsiderohen vendimtare për motivimin dhe orientimin e karrierës së përfituesve, duke u 

mësuar atyre gjithashtu si të zvogëlojnë dhe menaxhojnë stigmatizimin dhe diskriminimin eventual 

social që mund të përjetojnë pas kthimit në shoqëri. Pasi ata janë të gatshëm dhe të fuqizuar, ata 

hyjnë në fazën e ri/integrimit, duke u siguruar shërbimet që zakonisht zgjasin deri në 24 muaj (dy 

vjet) dhe përfshijnë këto si në vijim: 

Trajnimi profesional: Në shumicën e rasteve, VT u mungojnë shkathtësitë e nevojshme për punësim 

të mirë. Kjo rrit rëndësinë e trajnimeve të synuara profesionale për kapacitetet ekonomike dhe 

mundësitë e individëve brenda grupit të synuar, bazuar në vlerësimet realiste dhe të azhurnuara të 

tregut të punës dhe në drejtim të punësimit. Pasi që një VT/VPT të ndihet mjaft të fuqizuar, dhe 

fusha e dëshiruar e tyre e punës është identifikuar; nëse ata nuk kanë aftësi profesionale, ato duhet 

t'i referohen Qendrave Rajonale të Trajnimeve Profesionale (QRTP) ose kompanive private për 

trajnime profesionale. Megjithatë, është vendimtare të miret parasysh vullneti dhe motivimi i 
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viktimës. Në disa raste, VT/VPT fillojnë trajnime profesionale gjatë fazës së tyre të rehabilitimit dhe 

në raste të tjera pas kthimit të tyre në familjet e tyre, gjatë fazës së riintegrimit. QRTP ofrojnë lloje të 

ndryshme të trajnimeve si administrata e biznesit, bukëpjekës, IT, dizajner grafik dhe asistencë si 

sekretare/administratë pa pagesë me kohëzgjatje prej 3 deri në 4 muaj me afro 250 orë në total. Për 

shkak të reagimit antitrafikim dhe aktiviteteve të kryera në Kosovë, VT në Kosovë janë konsideruar si 

një grup prioritar, me prioritet për të marrë trajnime në QRTP. Sidoqoftë, programet e trajnimit të 

mbështetura nga shteti nuk ofrohen gjithmonë në një afat kohor që i përshtatet nevojave të 

viktimave të trafikimit dhe mungojnë fusha të punës si kurset për flokëtare, kozmetikë profesionale, 

manikyrë/pedikyr, rrobaqepësi, dizajne të modes, etj. Në këto raste , kompanitë private duhet të 

jenë në shënjestër. Kompanitë private ofrojnë trajnime profesionale me madhësi të ndryshme dhe 

orare/afate kohore, në varësi të modulit të trajnimit (1-9 muaj, nga 80-1300 orë). 

OSHC-të që ofrojnë shërbime të ri/integrimit për VT/VPT duhet të lehtësojnë procesin e regjistrimit 

të përfituesit në programin e aftësimit profesional nëse ato ofrohen nga institucionet/qendrat 

shtetërore ose ato private. Mbështetja duhet të sigurohet në bashkëpunim të mbyllur me Qendrat e 

Punësimit në Komunën ku VT/VPT do të jetë në gjendje të marrë pjesë në trajnime. Ndërsa, në 

rastet e synimit të sektorit privat, OSHC duhet të përgatisë paraprakisht marrëveshjet ku përveç 

informatave të përgjithshme duhet të shënohen edhe detalet mbi llojet e trajnimit, orëve dhe 

gjatësisë së trajnimit, shumën e pagesës dhe detyrimet e përfituesve dhe kompanive të tjera. Si 

nxitje, rekomandohet të shqyrtohet mundësia për përfituesit nëse është e mundur, të mbetet dhe të 

punësohet në të njëjtën kompani private ku është ndjekur trajnimi. Në këtë rast, mundësia e ofruar 

për VT/VPT, në aspektin e ekonomisë konsiderohet si një trajnim në vendin e punës, i cili normalisht 

duhet të reflektohet dhe përpunohet në detaje në marrëveshjet e ndërsjella. 

 

Punësimi/Vendi i punës: Vendi i punës përfshin kërkimin e opsioneve të përshtatshme, afatgjate dhe 

të sigurta të punësimit për VT/VPT. Fillimisht, është e rëndësishme të vlerësohet tregu i 

përgjithshëm i punës, duke përfshirë identifikimin e mundësive të përshtatshme dhe të sigurta të 

punës në fusha të ndryshme. Kuptimi i tendencave në tregun e punës, veçanërisht ato që ndikojnë 

në grupin e synuar, është e rëndësishme në kuptimin e drejtimit të përfituesve në punësim të 

përshtatshëm. Në këtë drejtim, OSHC-të duhet të bashkëpunojnë me Zyrat e Punësimit brenda 

komunave të tyre 

Shumica e VT/VPT kanë mungesë të përvojës në punë ose kanë dalë nga tregu i punës për disa 

kohë, prandaj shpesh kanë nevojë për udhëzime dhe mbështetje në fazat fillestare të navigimit në 

tregun e punës. OSHC-të luajnë një rol të rëndësishëm në këtë periudhë fillestare, duke shërbyer si 

një "shkëmbim" me punëdhënësit dhe agjencitë e punësimit, si pjesë e kërkimit dhe vendosjes 

fillestare të punës dhe ndoshta edhe në fazat fillestare të punësimit. Kjo, megjithatë, është një masë 

afatshkurtër dhe VT/VPT duhet të pajisen me aftësitë për të ndërmjetësuar mjedisin e tyre të punës 

në mënyrë të pavarur dhe në afat të gjatë. Për shkak se disa punëdhënës kanë paragjykime rreth 
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punësimit të personave vulnerabël (të lënduar), shpesh është e domosdoshme të ndërtohet 

ndërgjegjësimi midis punëdhënësve dhe t'i inkurajojë ata të punësojnë VT/VPT, por jo t'i tregojnë 

për përvojën individuale të trafikimit. Punëdhënësit duhet të këshillohen gjithashtu rreth çështjeve 

që lidhen me stigmën kundër personave të prekshëm, të cilat mund të lindin edhe në vendin e 

punës, dhe se si mund të trajtohen ato. 

Mbajtja e punësimit afatgjatë është gjithashtu një nga komponentët më sfiduese gjatë ri/integrimit 

të një VT. Sigurimi i pagave si stimulim duhet të konsiderohet për të njëjtin qëllim: Stimujt e ofruar 

nga OSHC mund të krijojnë një nxitje për punëdhënësit për të punësuar një VT: Mbulimi i një pjese 

të pagës së VT/VPT për minimum 6 muaj (70% nga fondi i programit dhe 30% nga punëdhënësi), 

me marrëveshjen që punëdhënësi të mbajë VT të paktën edhe për gjashtë muaj të tjerë. Duhet të 

nënshkruhet një kontratë e detajuar midis OSHC-ve, punëdhënësit dhe një VT, duke specifikuar të 

gjitha kushtet e punës. Përveç kësaj, pëlqimi dhe mendimet e viktimës janë të nevojshme dhe duhet 

të respektohen gjatë tërë procesit të punësimit / vendit të punës. 

 

Fillimet e ndërmarjeve të vogla:  Kjo qasje ekonomike ofron shumë mundësi të ndryshme, jo vetëm 

në drejtim të sigurimit të një ambienti të sigurt pune, duke lejuar VT/VPT të kombinojnë 

përgjegjësitë familjare me punën e tyre, duke ofruar mundësi për të punuar nga shtëpia, 

përmirësimin e gjendjes ekonomike të familjes si dhe dinamikës familjare. Megjithatë, ky opsion nuk 

është i përshtatshëm për të gjithë VT/VPT dhe duhet të merret parasysh me kujdes se cilët janë 

kandidatët e përshtatshëm që do të shërbejnë më mirë me një strategji alternative të fuqizimit 

ekonomik. Dështimi në një sipërmarrje të tillë mund të ketë një ndikim negativ në VT/VPT 

(psikologjikisht, ekonomikisht dhe në aspektin social); prandaj është i nevojshëm një vlerësim kur të 

jetë e mundur dhe e përshtatshme. 

Për shembull, llojet tradicionale të punës si ato të fushës së rrobaqepësisë dhe të kozmetikës kanë 

treguar rezultate pozitive si gjenerimi më i madh i të ardhurave nëse aplikohet brenda një biznesi të 

vogël; edhe pse ato nuk krijojnë një sasi të konsiderueshme të të ardhurave, por të ardhura bazë. 

Sidoqoftë, në disa raste, nuk ka asnjë mënyrë tjetër për të mbështetur pavarësinë ekonomike të VT 

sesa për të ndihmuar ata në krijimin e një biznesi të vogël që zakonisht bazohet në shtëpi për shkak 

të kostos shumë më të ulët. 

Për të ndihmuar VT/VPT në fillimin e biznesit të tyre të vogël, një ekip multidisiplinar dhe një ekspert 

në këtë fushë duhet të angazhohet për të vlerësuar qëndrueshmërinë ekonomike, kufizimet 

shoqërore dhe kapacitetet individuale dhe realizueshmërinë. Një vlerësim fillestar mund të marrë 

disa kohë, por është e preferueshme që koha të harxhohet para zbatimit, pasi planifikimi paraprak 

mund të ndikojë drejtpërsëdrejti në suksesin e biznesit. Përveç kësaj, VT/VPT duhet t’ju sigurohet 

nga ekipi i ekspertëve të OSHC-ve trajnimi i biznesit, të ofruara nga një ekonomist profesionist ose 

sipërmarrës. Aftësitë e domosdoshme përfshijnë zhvillimin e një plani biznesi dhe aftësive të 

biznesit. Është e rëndësishme për çdo hap të ndërmarrë, VT të jetë i informuar dhe një pjesëmarrës 
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aktiv në vendimmarrje. Për më tepër, sesionet individuale të mentorimit nevojiten gjatë vitit të parë 

të fillimit të një biznesi. 

Si hap i fundit, VT/VPT duhet ofruar asetet dhe pajisjet e nevojshme për fillimin e biznesit. Dhënia e 

granteve është gjetur të jetë mjeti më efektiv për sigurimin e kapitalit fillestar për VT, por jo për t’ju 

dhënë drejtpërdrejt VT. Këto grante duhet të përdoren nga OSHC-ja për të blerë të gjitha asetet 

dhe pajisjet e nevojshme. Asetet dhe pajisjet duhet të monitorohen nga stafi i OSHC-së për tre vjet, 

dhe pas asaj periudhe të njëjtat duhet të jenë në pronësi dhe zotërim nga VT/VPT. Për të siguruar 

qëndrueshmërinë e biznesit, si një nxitje për këtë, VT/VPT të mbështetur në hapjen dhe mbajtjen e 

një biznesi, mund t’ju kërkohet që të ofrojnë trajnime profesionale falas për individë të tjerë (anëtarë 

të interesuar të familjes dhe/ose komunitetit të tyre ) pas vitit të parë të zbatimit të biznesit.  

Vetë-mjaftueshëm: Të jesh i vetë-mjaftueshëm do të thotë të jesh i aftë të mbështetësh veten, të 

fitosh të ardhura dhe të jesh në gjendje të mbash një cilësi të denjë jetese ose standarde jetese pa u 

varur financiarisht nga dikush tjetër. Vetë-mjaftueshmëria është rruga e vetme që do t'i lejojë një VT 

të ndjekë idetë e veta në jetë, të ketë një nivel më të lartë të vetëvlerësimit dhe të respektohet nga 

të tjerët. Në mënyrë që VT të bëhen të vetë-mjaftueshëm, ata duhet të plotësojnë të gjitha nevojat e 

tyre bazë, të cilat përfshijnë: strehim të sigurtë për banim, ushqim, veshje dhe produkte higjienike, 

kujdes mjekësor, asistencë psikologjike, asistencë psiko-sociale, asistencë bazike ligjore,  edukim 

dhe/ose trajnime themelore profesionale, sesione trajnimi për ngritjen e vetëdijes dhe Fuqizim. 

Kështu, ata do të duhet të marrin vazhdimisht mbështetje për përmbushjen e këtyre nevojave. 

Përveç këtyre nevojave, një VT që nuk ka mbështetje familjare dhe fillon një jetë të pavarur, do të 

ketë një nevojë shtesë për të mbuluar shpenzimet e qirasë. Nëse rasti mbështetet me modele të 

mbështetjes ekonomike për riintegrim të elaboruar më lart, pas muajit të tretë pritet të jetë i aftë të 

mbulojë një pjesë të shpenzimeve të qirasë (70% të mbulohen nga fondi i programit dhe 30% nga 

vetë viktima) 

Korniza logjike e programit të hartuar është dhënë më poshtë (Aneksi 1), duke paraqitur objektivat e 

përgjithshme dhe specifike të programit së bashku me aktivitetet e planifikuara paraprakisht, 

treguesit e progresit, burimet e verifikimit dhe supozimet dhe rreziqet përkatëse. 

Aneksi 2 parasheh koston e paraparë (indikativ) të programit, në përputhje me Kornizën Logjike të 

dizajnuar. 
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Aneks 1: Korniza Logjike  
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Korniza Logjike  

Objektivat/ 

Aktivitetet 
Përshkrimi  Indikatorët e Progresit  Burimi i Verifikimit  Supozimet & rreziqet  

Objektiva e 

Përgjithshme  

Përfshirja Sociale dhe ri/integrimi 

ekonomik i VT/VPT 

1. Shërbimet sipas nevojës 

individuale janë krijuar dhe 

funksionojnë  

2. Deri në 30 përfitues janë 

përkrahur  

Raportet e programit  

 

Shiko në vijim  

 

Objektiva 

Specifike 1 

 

Përfshirja e VT/VPT në jetën e 

përditshme sociale  

Progres i dëshmuar i aftësive 

sociale të përfituesve  

 

Raportet e programit  

1. Mungesa e përfituesve të 

identifikuar  

2. Mungesa e përfituesve të motivuar 

për të realizuar programin  

 

Rezultati 1.1 
Përmirësimi i marrëdhënieve 

familjare të VT/VPT është siguruar  

Shkalla e përfituesve me 

marrëdhënie të përmirësuara 

familjare  

Raportet e programit  1. Mungesa e përfituesve të 

identifikuar 

2. Mungesa e familjeve të motivuara 

për të bashkëpunuar me personelin 

përkrahës  

Aktivitetet 1.1.1 Sesione këshillimi individuale 

me anëtarët e familjes së VT/ VPT 

 1. Numri i vizitave familjare 

2. Numri i seancave individuale 

dhe grupore të familjes 

3. Numri i familjeve që vlerësojnë 

ndihmën e ofruar si "të 

kënaqshme" 

4. Numri i seancave monitoruese 

mujore 

1. Format e vlerësimit të 

nevojave 

2. Planet individuale 

3. Raportet e programit 

1. Mungesa e përfituesve të 

identifikuar 

2. Mungesa e familjeve të motivuara 

për të bashkëpunuar me personelin 

përkrahës  

Mungesa e personelit professional për 

përkrahje familjeve  

1.1.2 Sesione këshillimi për grupe 

familjare, pa prezencën e 

përfituesit 

1.1.3 Sesionet e këshillimit të grupit 

familjar, së bashku me përfituesin 

1.1.4 Sesionet mujore të 

monitorimit pas kthimit të 

përfituesit në familjen e tij / saj 
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Rezultati 1.2 

Është siguruar një qasje më e mirë 

në shërbimet arsimore në 

dispozicion 

Shkalla e përfituesve të regjistruar 

në sistemin arsimor formal/ 

joformal 

1. Format e vlerësimit të 

nevojave 

2. Planet individuale 

3.Raportet e 

programit 

1. Mungesa e përfituesve të 

identifikuar 

2. Mungesa e përfituesve të motivuar 

për t'u regjistruar në sistemin arsimor 

formal / joformal 

 

Aktivitetet  1.2.1 Takime me zyrtarët e MDE 

dhe shkolla 

1. Numri i takimeve 

2. Numri i përfituesve të motivuar 

për t'u regjistruar në shkollën 

formale / joformale 

3. Numri i vizitave monitoruese 

Raportet e programit 1. Mungesa e përfituesve të 

identifikuar 

2. Mungesa e përfituesve të motivuar 

për t'u regjistruar në sistemin shkollor 

3. Mungesa e furnizimeve shkollore, 

parave të xhepit dhe shpenzimeve të 

transportit të përfituesit gjatë 

frekuentimit të shkollës 

4. Moszbatimi i institucioneve 

arsimore për të bashkëpunuar për 

regjistrimin e përfituesit 

5. Stigmatizimi nga personeli arsimor 

dhe kolegët 

1.2.2 Regjistrimi i përfituesve në 

sistemin formal / joformal të 

arsimit 

1.2.3 Vizita mujore monitoruese 

pas regjistrimit të përfituesit në 

sistemin arsimor formal / joformal 

Objektiva 

Specifike  2 
Vetë-mjatueshmëria e VT/VPT 

Progresi i dëshmuar i pavarësisë 

ekonomike të përfituesit  

1. Format e vlerësimit të 

nevojave 

2. Planet individuale 

3.Raportet e 

programit 

1. Mungesa e përfituesve të 

identifikuar 

2. Mungesa e përfituesve të motivuar 

për vetë-mjaftueshmëri 

Rezultatet 2.1 

Kapacitetet profesionale të VT/VPT 

janë ngritur  Shkalla e përfituesve të regjistruar 

në programet e trajnimit 

professional  

Raportet e programit  1. Mungesa e përfituesve të 

identifikuar 

2. Mungesa e përfituesve të motivuar 

për tu regjistruar në trajnime 

profesionale 
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Aktivitetet 2.1.1 Takime me QRTP dhe / ose 

kompani private që ofrojnë 

programin e trajnimit profesional 

 

1. Numri i takimeve 

2. Numri i përfituesve të motivuar 

për t'u regjistruar në programin e 

trajnimit profesional 

3. Numri i trajnimeve të ofruara 

4. Numri i vizitave monitoruese 

5. Numri i përfituesve që 

vlerësojnë programin e trajnimit të 

vlefshëm dhe efektiv 

1. Format e vlerësimit të 

nevojave 

2. Planet individuale 

3.Raportet e programit 

1. Mungesa e përfituesve të 

identifikuar 

2. Mungesa e përfituesve të motivuar 

për t'u regjistruar në programin e 

trajnimit profesional 

3. Mungesa e dorëzimit të parave të 

xhepit për të mbuluar shpenzimet e 

përditshme të ushqimit dhe 

transportit tek përfituesi gjatë 

pjesëmarrjes në programin e trajnimit 

4. Moszbatimi i bashkëpunimit nga 

agjencitë e aftësimit profesional  

5. Stigmatizimi nga stafi i trajnimit dhe 

studentët 

2.1.2 Ofrimi i programeve të 

trajnimit profesional  

 

2.1.3 Vizitat mujore të monitorimit 

në agjencitë ku përfituesi është 

duke ndjekur trajnimin 

Rezultatet 2.2 

Vendi i punës /punësimi për 

VT/VPT është siguruar 

 

Shkalla e përfituesve të punësuar  Raportet e programit  

1. Mungesa e përfituesve të 

identifikuar 

2. Mungesa e përfituesve të motivuar 

për t'u punësuar 

Aktivitetet  2.2.1 Takime me Zyrat e Punësimit 

për gjetjen e një pune të 

përshtatshme për VT/VPT 

1. Numri i takimeve 

2. Numri i përfituesve që kanë 

marrë mundësi për punësim 

3. Numri i përfituesve të vendosur 

në ambiente pune të sigurta / të 

mbrojtura 

4. Numri i bursave të parashikuara 

5. Numri i përfituesve të punësuar 

që e vlerësojnë atë si "të 

kënaqshëm" 

6. Numri i vizitave monitoruese 

1. Format e vlerësimit të 

nevojave 

2. Planet individuale 

3.Raportet e 

programit 

1. Mungesa e përfituesve të 

identifikuar 

2. Mungesa e përfituesve të motivuar 

për të punësuar 

3. Mjedisi i punës i pambrojtur 

4. Stigmatizimi nga kolegët dhe 

punëdhënësit 

5. Mungesa e dorëzimit të bursave të 

mjaftueshme 

6. Mos gatishmëria e Zyrave të 

Punësimit për gjetjen e një pune të 

përshtatshme për VT/VPT 

7. Vlerësimi jo i duhur i tregut 

2.2.2 Ofrimi i bursave për 

përfituesit  

2.2.3 Vizitat mujore të monitorimit 

në agjencitë ku përfituesi ka qenë i 

punësuar 
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8. Vullneti i punëdhënësve për të 

punësuar përfituesin afatgjatë 

Rezultatet 2.3 
Fillimi i ndërmarjeve të vogla është 

përkrahur  

Shkalla e përfituesve që zhvilloi një 

biznes të vogël 

1. Format e vlerësimit të 

nevojave 

2. Planet individuale 

3.Raportet e 

programit 

1. Mungesa e përfituesve të 

identifikuar 

2. Mungesa e përfituesve të motivuar 

për të filluar biznesin  

 2.3.1 .Vlerësimi fillestar i 

qëndrueshmërisë ekonomike, 

kufizimeve sociale, kapaciteteve 

individuale dhe realizueshmërisë 

1. Numri i vlerësimeve të bëra 

2. Numri i trajnimeve të ofruara 

3. Numri i përfituesve që kanë 

marrë mundësi për gjenerimin e të 

ardhurave 

4. Numri i aseteve dhe pajisjeve të 

ofruara 

5. Numri i përfituesve që marrin 

trajnim dhe mbështetje për krijimin 

e një biznesi të vogël që e 

vlerësojnë këtë të jenë të 

mjaftueshme dhe të përshtatshme 

për fillimin e një biznesi 

6. Numri i seancave të mentorimit 

të kryera 

 

1. Format e vlerësimit  

2. Planet individuale 

3.Raportet e 

programit 

1. Mungesa e përfituesve të 

identifikuar 

2. Mungesa e përfituesve të motivuar 

për të filluar një biznes 

3. Vlerësimi fillestar i papërshtatshëm i 

rreziqeve 

4. Ofrohet trajnimi i papërshtatshëm i 

biznesit  

5. Mjedisi i biznesit i pasigurt për 

përfituesin 

6. Stigmatizimi nga komuniteti 

7. Pasuritë e pamjaftueshme të 

siguruara për fillimin e një biznesi 

2.3.2 Këshillimi dhe trajnimi i 

biznesit që do t'u ofrohet VT/PVT 

para fillimit të ndërmarjes  

2.3.3 Sigurimi i aseteve dhe 

pajisjeve të nevojshme për 

biznesin 

2.3.4 .Sesionet individuale të 

mentorimit që do të zhvillohen 

gjatë vitit të parë të fillimit të 

biznesit 

Rezultatet 2.4 
Vetë-mjaftueshmëria është 

përkrahur  
Shkalla e përfituesve të aftë për të 

jetuar në mënyrë të pavarur 

1. Format e vlerësimit të 

nevojave 

2. Planet individuale 

3.Raportet e 

programit 

1. Mungesa e përfituesve të 

identifikuar 

2. Mungesa e përfituesve të motivuar 

për vetë-mjaftueshmëri 
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Aktivitetet  2.4.1 Qasja në strehim të pavarur të 

sigurt 

1. Aftësi të zgjeruara për jetesë të 

pavarur 

2. Numri i përfituesve që 

vlerësojnë pozitivisht kapacitetin e 

OJQ-ve në mbështetje të zhvillimit 

të aftësive të vetë-pavarësisë 

1. Format e vlerësimit të 

nevojave 

2. Planet individuale 

3.Raportet e programit 

1. Mungesa e përfituesve të 

identifikuar 

2. Mungesa e përfituesve të fuqizuar 

për të filluar një jetë të pavarur 

3. Shpenzimet e paguara të qirasë 

gjatë vitit të parë të vetë-pavarësisë 

4. Mjedis jetësor i pasigurt 

5. Stigmatizimi nga komuniteti 

6. Mungesa e dorëzimit të bursave 

për të mbuluar ushqimin ditor, 

veshmbathjen dhe higjienën e 

përfituesit derisa përfituesi të fillojë të 

fitojë të ardhura të mjaftueshme për 

plotësimin e nevojave bazë. 

2.4.2 Mbështetje në zhvillimin e 

aftësive për jetesë të pavarur 

nëpërmjet fuqizimit të seancave 

2.4.3 Vlerësim i rregullt i nevojave 

shtesë të përfituesve 
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Annex 2: Costing 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

An EU funded project managed 

by the European Union Office in Kosovo 


