
Raporto dhunën 
ndaj grave dhe vajzave!

Policia (Kombëtare)
Policia (Qarku Tiranë)

Linja e Këshillimit 
për Gra dhe Vajza

129
112

116117

Nëse identifikon 
një viktimë abuzimi:

Mos e gjyko ose paragjyko 
kushdo mund të bjerë pre 

e një marrëdhënieje abuzive

Dëgjoje me vëmendje
Motivoje të raportojë

Inkurajoje të flasë hapur për situatën

Abuzimi ndodh në forma e mënyra të ndryshme

Viktimat përjetojnë abuzim fizik, psikologjik, 
seksual, financiar ose të ndërthurura.

Viktimat shpesh mendojnë se kanë faj 
për dhunën që po ushtrohet ndaj tyre.

Abuzuesit mund të jenë persona
të respektuar nga komuniteti

dhe të vështirë për t’u identifikuar.

Mospërballja me pasojat 
lejon që ata të përsëritin dhunën.

Ato nuk provokohen
nga sjellja e viktimës, alkooli, droga, stresi 

apo arsye të tjera të jashtme.

Nëse je pjesë e një situate dhune, si dëshmitar 
ose viktimë, raporto menjëherë!

Gjithmonë kërko ndihmën 
e autoriteteve!

Ndihma është një thirrje larg!

This project is funded
by the European Union

MBAJ MEND!
Sjelljet abuzive janë një zgjedhje!

Mos e fshih dhunën!



129 (Linja Kombëtare)
112 (Qarku Tiranë)
Komisariati më i afërt

Policinë e Shtetit:

Referon rastin në gjykatë

Merr në mbrojtje vikimën:
• Ndalon agresorin
• Jep urdhër paraprak
      mbrojtje për viktimën

Linjën e Këshillimit
për Gra dhe Vajza
116117

Bashki 
(koordinatori
kundër dhunës)

Qendrën
Shëndetësore

Shkollë Organizata
jo-fitimprurëse

Je viktimë ose dëshmitar i një rasti dhune?
Ndihma është një thirrje larg!

Referon rastin pranë
Mekanizmit të Referimit

Raporto në:

 
 

Lëshon urdhër të menjëhershëm
mbrojtje ose urdhër mbrojtje

• Vlerësohet gjendja e viktimës 
• dhe nevojat e saj
• Qendrat e Emergjencës/Rezidenciale
      marrin viktimën në përkujdesin e tyre
• Jepet ndihmë me ushqime, veshmbathje

• Hartohet një plan veprimi afatgjatë 
      për mbrojtjen e viktimës
• Për viktimën ofrohet formim profesional sipas nevojës
• Viktima asistohet në sigurimin e punësimit
• Rasti monitorohet në vazhdimësi, duke dhënë
      mbështetjen e nevojshme për viktimën dhe fëmijët

• Sigurohet ndihma mjekësore
• Ofrohet shërbimi psiko-social
• Sigurohet përfaqësia ligjore
• Viktimës i sigurohet strehim
• Ofrohet mbështetje ekonomike


