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Duke synuar identifikimin e një Objektivi Specifik të Sjelljes (OSS) që do të promovojë ndryshime 
në sjellje dhe qëndrime mbi dhunën ndaj grave dhe vajzave (DHNGV) në nivel kombëtar u 
realizua një proces i gjatë konsultimi që përfshiu:

KONSULTIM ME EKSPERTË 
NDËRKOMBËTAR

DY SETE PYETËSORËSH ME 
OFRUES SHËRBIMESH DHE 

QYTETARË

RISHIKIM LITERATURE NË 
KONTEKSTIN SHQIPTAR

FOKUS GRUPE ME AKTORË LOKAL

TRYEZË KONSULTUESE ME 
AKTORË NË NIVEL QENDROR

TË DHËNA MBI NUMRIN E 
RASTEVE TË RAPORTUARA NË 

LINJAT PA PAGESË (129 DHE 112)
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Nga procesi i konsultimit u vendos të promovohej 

RAPORTIMI I DHUNËS
 

 

112
129

nga viktimat

nga dëshmitarët e rastit

nga ofruesit e shërbimeve që mund te jenë në kontakt me viktima
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Duke synuar rritjen e raportimit të rasteve të DHNGV:

U REALIZUAN 4 FUSHATA 
NDËRGJEGJËSIMI NËPËRMJET SMS

U SHPËRNDANË 3500 
MATERIALE INFORMUESE

U REALIZUA NJË VIDEO QË SYNON 
PROMOVIMIN E RAPORTIMIT TË 
DHUNËS NË LINJAT E POLICISË 

129/112 

4

112 how can I help you?
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U INFORMUAN NË TOTAL 53,376 INDIVIDË

3,500 individë u takuan ballë për ballë 
dhe iu shpërnda informacion nëpërmjet 
kartolinave dhe fletëpalosjeve

3,623 individë u informuan nëpërmjet 
postimeve në rrjetet sociale

1k 50
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1 ne 3 vajza/gra beson qe 
grate duhet t’ju binden 

burrave te tyre.

Mos e tolero Dhunen. 
Denonco! 

Telefono Policine 129 dhe 112.

1 ne 3 vajza/gra beson qe 
grate duhet t’ju binden 

burrave te tyre.

Mos e tolero Dhunen. 
Denonco! 

Telefono Policine 129 dhe 112.

1  ne 3 vajza/gra beson qe 
grate duhet t ’ ju binden 

burrave te tyre.

Mos e tolero Dhunen. 
Denonco! 

Telefono Policine 129 dhe 112 .

1 në 3 vajza/gra beson që gratë 
duhet t’ju binden burrave të tyre.

Mos e tolero Dhunën.
 Dënonco!

Telefono Policinë 129 dhe 112.

1  ne 3 vajza/gra beson qe 
grate duhet t ’ ju binden 

burrave te tyre.

Mos e tolero Dhunen. 
Denonco! 

Telefono Policine 129 dhe 112 .

Reagimi yt shpëton jetë!
Heshtja nuk është zgjidhje! 

Raporto dhunën ndaj grave dhe 
vajzave!

Telefono në numrin e policisë:
129 (Kombëtare) 112 (Qarku Tiranë)

#Zëplotë

Je dëshmitar i dhunës ndaj grave 
dhe vajzave?

Mos qëndro indiferent ndaj këtij 
krimi!

Raporto Dhunën! Telefono Policinë: 
129 dhe 112

Izolimi nga Covid-19 ka shtuar rastet 
e dhunës ndaj grave, vajzave dhe 

fëmijëve.
Ndihma është një thirrje larg.

Shpëto jetë! 

Telefono Policinë: 129 dhe 112

48,559 individë u kontaktuan 
nëpërmjet sms duke synuar 
rritjen e raportimit të dhunës



7

Gjatë fushatës 1 vjeçare u vu re një rritje e dukshme e numrit të raportimeve të rasteve të 
dhunës në linjën e policisë

Numri i telefonatave për dhunë në familje në linjën e policisë së shtetit

Vihet re një rënie e 
qëndrueshme e rasteve  të  

  dhunës dhe vrasjeve në marrëdhëniet  
 familjare. Ndërkohë, gjatë zbatimit të  

 projektit, numri i raportimeve në 
 linjën e policisë është rritur duke  

e bërë këtë linjë si një burim 
kryesor të raportimit

të këtyre rasteve
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Numri i rasteve të dhunës dhe krimeve të tjera të 
ndodhura në marrëdhëniet familjare evidentuar dhe 

trajtuar nga policia

Numri i vrasjeve në marrëdhënie familjare
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