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I. HYRJE
I.1 Nevoja për një strategji nacionale kundër trafikimit me qenie njerëzore
Hartimi i Strategjisë dhe Planit të Veprimit Kundër Trafikimit me Qeniet Njerëzore, është një
detyrim që rrjedh nga prioritetet që ka përcaktuar ( apo Parashtruar ) Republika e Kosovës, për të
luftuar krimin e organizuar dhe të gjitha format e shfaqjes së tij. Megjithëse, pas vitit 1999, Kosova
ka shënuar një progres të dukshëm në drejtim të forcimit të rendit, sigurisë dhe reformimit
institucional, trafikimi me qeniet njerëzore ekziston si një nga format e veçanta të krimit të
organizuar, me pasoja dhe rrezikshmëri të lartë për shoqërine dhe shtetin e Republikës së Kosovës.
Adresimi dhe trajtimi i trafikimit me qenie njerëzore, për shkak të natyrës së sajë komplekse kërkonë
një vëmendje dhe qasje të veçantë. Përmes kësaj Strategjie Nacionale dhe Planit të Veprimit janë
paraqitur nga ashpërsia e fenomenit të trafikimit njerëzor që vendi ynë po përballet dhe, vëmendje të
veçantë se Qeveria e Kosovës dhe të aktorëve të tjerë të përqëndrohet në luftën kundër trafikimit të
qenieve njerëzore.
Strategjia është e bazuar në një konsensus të gjerë të të gjithë akterëve mbi synimet strategjike dhe
masat e politikat prioritare që duhet të ndërmerren. Gjetjet e tyre u parapri nga një vlerësim të plotë
të qëllimeve, objektivave dhe aktiviteteve të përcaktuara në Planin Kombëtar të Veprimit 2008-2011.

Në këtë dokument, synimet strategjike dhe objektivat specifike, janë të përcaktuara qartë dhe janë
mbështetur me masa publike dhe aktivitete, të argumentuara nga pikëpamja institucionale dhe
financiare, si dhe të verifikuara nga një proçes monitorues e vlerësues i përcaktuar në detaje2.
Pwr me tepwr Qeveria e Kosovws plotwsiaht wshtw e pwrkushtuar nw mbrojtjen e qytetareve tw
sajw pwr kwtw arsye reformat legjislative nw parandalimin dhe luftimin e trafikimit me qenieve
njerwzore janw nw procesin e arritjes pwrfundimtare te miratimit,
Të gjitha këto inciativa tregojnë se Qeveria e Republikës së Kosovës është dhe do të vazhdoj
përpjekjet e saja në luftimin e trafikimit të Qenieve Njerëzore me kapacitete te plota institucionale.
Në mbështetje për hartimin e kësaj strategjie dhe planit të veprimit, kanë qenë përvojat dhe mësimet
e nxjerra nga të gjitha institucionet përgjegjëse për zbatimin e Planit të Veprimit 2008-2011. Nga
analiza e bërë rezulton se, megjithë përparimet e bëra në hartimin e ligjeve për të parandaluar, dhe
luftuar trafikimin me qenie njerëzore, Kosova duhet të vazhdoj me të gjitha kapcitetet
instiutucionale luftimin e trafikimit me qenie njerëzore. Në këtë kuadër, Qeveria e Kosovës ka
treguar që është e ngazhuar në luftën kundër trafikimit me qenie njerzore, këtë gjë e provon edhe
renditja në Tier 23.
I.2 Parimet mbi të cilat mbështetet strategjia nacionale dhe plani i veprimit kundër
trafikimit me qenie njerëzore.
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Shiko kapitullin e IV të këtij dokumenti “Zbatimi, monitorimi dhe vlerësimi i Strategjisë”.
http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2010/142760.html

Parimi 1. Pronësia qeveritare e strategjisë
• Strategjia si përgjegjësi e Qeverisë së Kosovës
E hartuar për t’ju përgjigjur problemeve të trafikimit me qenie njerëzore në Kosovë, kjo strategji ka
karakter vendor, ku përgjegjësinë në realizimin e synimeve strategjike, objektivave dhe aktiviteteve
e ka marrë Qeveria e Kosovës, nëpërmjet institucioneve të saj. Pronësia qeveritare e kësaj strategjie,
është realizuar gjatë procesit të hartimt të saj. Strategjia dhe Plani Kombetar i veprimit Kundër
Trafikimit me Qenie Njerëzore, është rezultat i bashkërendimit të përpjekjeve të qeverisë, shoqërisë
civile dhe partnerëve ndërkombëtar, zbatimi dhe monitorimi i së cilës do të kërkojnë të njëjtin
bashkëpunim.
• Mbështetur në burimet e brendshme
Efekti financiar i strategjisë do të mbulohet kryesisht nga buxheti i Kosoves, i lidhur dhe i
harmonizuar me Planin Buxhetor Afatmesem , strategjitë sektoriale si ajo e arsimit, shërbimeve
sociale, shëndetësisë dhe punësimit.
• Strategjia si produkt i bashkëpunimit me partnerët ndërkombëtar
Reformat dhe politikat e zhvillimit, ashtu sikurse përballimi i situatave të vështira politike që ka
kaluar vendi, janë mbështetur gjerësisht nga partnerët tanë ndërkombëtarë. Qeveria e Kosovës, është
e ndërgjegjshme se zbatimi i strategjisë do të kërkojë para se gjithash mobilizimin e burimeve të
brendshme njerëzore e materiale, por edhe mbështetjen e partnerëve ndërkombëtar, dhe
institucioneve të specializuara ndërkombëtare. Për këtë arsye, Qeveria e Kosovës angazhohet për një
përdorim efektiv të kësaj mbështetje.

Gjithashtu, mbështetja në institucionet e Kosovës dhe kapacitetet njerëzore të tyre për zbatimin e
masave dhe aktiviteteve të parapara në PKV, ka siguruar “Pronësinë e Qeverisë së Kosovës” mbi
strategjinë.
Parimi 2. Pjesëmarrja
Lufta kundër trafikimit me qenie njerëzore, nuk duhet parë dhe kuptuar si një përgjegjësi vetëm e
Ministrisë së Punëve të Brendshme, dhe strukturave të saj, për këtë arsye hartimi i Strategjisë, është
realizuar përmes një sistemi të gjerë pjesëmarrjeje, që përfshinë institucionet qendrore, shoqërinë
civile, organizatat jo-qeveritare vendore dhe ndërkombëtare që veprojnë në Kosovë, dhe partnerët
ndërkombëtar. Pjesëmarrja e gjerë e grupeve të interesuara, përbën edhe një tipar dallues të kësaj
strategjie. Ajo përbën një nga garancitë e suksesit të saj.
Struktura institucionale e hartimit të Strategjisë përbëhet nga; i) Koordinatori Nacional Kunder
Trafikimit me qenie njerëzore, Sekretariati, grupet e punës (parandalimi, mbrojtja, hetimi dhe
ndëshkim si dhe grupi fëmijët)
Koordinatori Nacional Kundër Trafikimit me Qenie Njerëzore, koordinon dhe organizon punën
për hartimin dhe zbatimin e kësaj strategjie4.
Sekretariati Kundër Trafikimit me Qenie Njerëzore, ofron mbështetje për KNKT për
koordinimin e të gjitha aktiviteteve kundër trafikimit, perfshirë dhe organizimin e punes për hartimin
e PKV 2011-2014.
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Grupet e punës 5 , janë përgjegjëse për elaborimin e problemeve sektoriale të strategjisë, dhe
furnizimin me informacionin përkatës. Grupet e punës janë përzgjedhur në mënyrë të tillë që të
përfaqësojnë gjerësisht institucionet publike dhe shoqërinë civile.
Roli i partnerëve ndërkombëtar. Partnerët ndërkombëtarë kanë asistuar në mënyrë të
vazhdueshme proçesin e Vleresimit dhe analizes së PKV 2008-2011 si dhe atë të hartimit të
strategjisë. Ata dhanë kontributin e tyre nëpërmjet inputeve të rëndësishme gjatë proçesit të hartimit
të strategjisë dhe punës me grupet tematike.
Në këtë dokument janë marrë parasysh rekomandimet e raportit te progresit për Kosovën nga KE për
vitet 2009 dhe 2010.
Roli i partnerëve vendor dhe organizatave jo qeveritare konsiston jo vetem në pjesmarrjen
aktive gjatë procesit të hartimit të strategjise por edhe në angazhimin e tyre si bartëse të veprimeve
dhe partnere të organizatave shtetërore për hartimin e politikave, kryerjen e studimeve dhe
kerkimeve në fushën e luftës kundër trafikimit me qenie njerzore si dhe në ofrimin e shërbimeve
ndaj viktimave.
ON-të dhe organizatat ndër-qeveritare aktive në vend mbështesin zhvillimin e strukturave
koordinuese kombëtare duke ofruar aktorëve kryesor përvojë teknike, trajnime kur kërkohet, dhe
përkrahje financiare për zbatimin e PKV,
• ON-të promovojnë qasjen e të drejtave të njeriut dhe ndihmojnë zbatimin e aktiviteteve kundër
trafikimit, duke i lënë rolin udhëheqës aktorëve vendorë,
5
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• ON-të marrin pjesë në GPK si Kwshillues me qëllim që të këshillojnë KKKT dhe GPK sipas
kërkesës,
• ON-të ofrojnë mbështetje për rrjetet e OJQ-ve dhe pjesëmarrje aktive në strukturën koordinuese,
dhe
• ON-të ofrojnë përkrahje për strukturat qeveritare dhe partnerët social me qëllim të sigurimit të
qëndrueshmërisë së iniciativave kundër trafikimit.
Parimi 3. Qasja e bazuar në të drejtat e njeriut
Kjo strategji, ka një qasje të bazuar në të drejtat e njeriut, dhe është e lidhur me promovimin dhe
mbrojtjen e tyre, në veçanti në mbrojtjen e të drejtave të viktimave të trafikimit kur ato janë fëmijë
dhe gra. Gjatë hartimit të këtij dokumenti, pjesëmarrësit kanë qenë të vetëdijesuar mbi të drejtat të
cilat tentohen të shkelen gjatë trafikimit me qenie njerëzore, siç janë:
•
•
•
•
•

E drejta për liri dhe sigurinë e personit,
E drejta për të mos u mbajtur në skllavëri,
E drejta për t’u trajtuar me humanizëm dhe respekt,
E drejta e lëvizjes dhe liria për të zgjedhur vendbanimin,
E drejta për gjykim të drejtë dhe mjete juridike efikase, lirimi nga praktikat e ngjashme me
skllavërinë, ndalimi i punës së detyrueshme, liria e shprehjes dhe e drejta për qasje në
informacion dhe mbrojtja e të dhënave personale.
• E drejta për të mos u torturuar dhe e drejta për të jetuar, e drejta në shëndet dhe e drejta ne arsim6
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Për këtë arsye, qasja ndaj viktimave fokusohet në mbrojtjen e të drejtave, në aspektin e sigurimit të
informacionit të nevojshëm, mbrojtjes fizike dhe ligjore, asistencës dhe kompensimit material për të
mundësuar integrimin afatgjatë të tyre.
Një qasje e veçantë e këtij dokumenti, është dhe mbrojtja e të drejtave të fëmijëve. Situata specifike
e fëmijëve është marrë në konsideratë në të gjitha veprimet e parapara në Planin e Veprimit.
Parandalimi i trafikimit të fëmijëve, dhe mbrojtja e veçantë e tyre nga viktimizimi, është konsideruar
si një nga sfidat kryesore të kësaj strategjie.
Parimi 4. Qasja ndërdisiplinore dhe ndërsektoriale
Strategjia dhe plani i veprimit kundër trafikimit me qenie njerëzore, është një strategji
sektoriale, dhe mbështetet në prioritetet e qeverisë për luftën kundër krimit të organizuar, dhe rritjen
e nivelit te sigurisë në vend. Në të njëjtën kohë, ky dokument synon të koordinojë veprimet dhe
aktivitetet me sektorë të tjerë të shërbimeve publike siç janë: arsimi, shëndetësia, shërbimet e
punësimit, shërbimet sociale, shërbimet e inteligjencës, madje edhe me sektorë të tjerë të pavarur siç
janë Policia,Prokuroria dhe Gjykatat. Ndërveprimi dhe bashkërendimi i veprimeve ndërmjet
sektorëve, qëndron edhe në faktin se kjo strategji, synon në krijimin e një sistemi informacioni
efiçent, ku secili prej sektorëve do të pasurojë dhe do të ndihmojë, si në identifikimin e shkelësve të
ligjit ashtu dhe në identifikimin dhe mbështetjen e viktimave.
Parimi 5. Qëndrueshmëria
Strategjia është konceptuar si një platformë synimesh dhe objektivash që nxit një pjesëmarrje aktive
të grupeve të interesuara në zbatimin e saj. Qeveria si përgjegjëse kryesore, por edhe grupet e tjera,
do të monitorojnë në mënyrë të vazhdueshme zbatimin e strategjisë. Qeveria do të jetë e

vëmendshme për të përshtatur çdo vit, mbi bazën e rezultateve të monitorimit objektivat dhe
aktivitetet me situatën reale të krijuar.
Qeveria gjatë hartimit te strategjise ka treguar kujdes që synimet dhe objektivat e vendosura të jenë
të qarta, të përcaktuara mirë dhe të realizueshme, të mbështetura kryesisht në burimet materiale,
financiare dhe njerëzore të cilat i ka Kosova sot.
I.3 Faktorët që favorizojnë dhe ato që vështiresojnë jetësimin e strategjisë
Disa nga faktorët që e favorizojnë jetësimin e strategjisë:
• Hapat pozitiv në reformat institucionale dhe stabilizimin e mjedisit politik,
• Pjesëmarrja e gjerë dhe e vazhdueshme e grupeve të interesuara në procesin e hartimit, zbatimit
dhe monitorimit të strategjisë,
• Mbështetja nga partnerët ndërkombëtar.
Disa nga faktorët që vështirësojnë dhe rrezikojnë jetësimin e strategjisë
• Rreziqet që lidhen me sigurinë rajonale.
• Mungesa e bashkëpunimit dhe koordinimit jo adekuat të bartësve të kësaj strategjie.

II. ANALIZA E SITUATËS DHE VLERËSIMI I MEKANIZMAVE EKZISTUES
II.1 Situata social ekonomike e vendit
Kosova, me një sipërfaqe prej 10.887 km2 dhe popullsi rreth 2.4 milionë banorë7, ndodhet në pjesën
qendrore të Gadishullit Ballkanik.
Ndryshimet e ndodhura në Rajonin e Ballkanit pas viteve 90-të, si pasojë e tensioneve dhe
konflikteve të armatosura në ish Jugosllavi, kanë sjellë ndryshime të mëdha jo vetëm në hartën
politike të rajonit, por edhe në situatën sociale ekonomike të vendeve. Kosova, me pozitën qendrore
në Gadishullin Ballkanik, me burimet ekonomike e njerëzore, me lidhjet e shumta me vendet
përreth, mundëson zhvillimin ekonomik e social duke ruajtur strukturën multietnike, dhe synon
integrimin euroatlantik.
Kosova karakterizohet nga një popullsi e re në moshë, ku rreth 50 për qind është nën moshën 24
vjeç dhe vetëm 8 për qind e saj është mbi moshën 64 vjeç. Krahasuar me vendet e rajonit, Kosova
ka shkallën më të lartë të papunësisë. Vlerësohet se në vitin 2008, 48 për qind e fuqisë punëtore ishte
e papunë. Papunësia ka tendencë të jetë afatgjate, ku përafërsisht 82 për qind e të papunësuarve janë
të papunë për më shumë se 12 muaj. Shkalla e papunësisë për të rinjtë është 73 për qind8. Po ashtu,
kjo shkallë e papunësisë shënohet edhe me dallimet mes gjinisë. Shkalla e papunësisë për femrat
është 55 për qind kurse për meshkujt është 39 për qind. Numri i nxënësve që detyrohen të largohen
7
8

Kjo shifer eshte mbeshtetur ne te dhena te peraferta, pasi qe nga viti 1981 nuk ka nje rregjistrim te popullsise se Kosoves.
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nga shkolla vazhdon të jetë shqetësues, posaçërisht vajzat. Në periudhën 2005-2008, rritja e BPVu
përshpejtua edhe njëherë me rritje mesatare vjetore prej mbi 4 për qind, dhe arriti në 5.4 për qind në
vitin 20089.
Indikatorët makroekonomik dhe tradicional shoqëror të Kosovës nuk janë inkurajues, me rritje të
kufizuar të Bruto Prodhimit Vendor (BPV) e cila nuk po ja del që të ulë shkallën e papunësisë prej
48 për qind dhe ate të varfërisë që vazhdon të mbetet në 45 për qind.
Këta tregues të ulët social ekonomik, ilustrojnë kontradiktat zhvillimore të vendit të cilat kanë
gjeneruar jo vetëm probleme ekonomike dhe sociale por edhe probleme që lidhen me krimin e
organizuar e veçanërisht me atë të trafikimit me qenie njerëzore. Aktualisht, Kosova konsiderohet si
vend i origjinës, destinacionit dhe tranzitit të trafikimit të qenieve njerëzore10.
II.2 Grupet sociale të rrezikuara ndaj trafikimit
Trafikimi i qenieve njerëzore, është pjesë e krimit të organizuar. Ky krim përfshin individë të cilët
luajnë rrole të ndryshme brenda territorit të një vendi ose vendeve të ndryshme. Viktimat e
trafikimit, zakonisht lëvizin në mënyrë ilegale ndërmjet kufijve por mund të trafikohen edhe brenda
vendit. Krimi i trafikimit ndahet në kategori në varësi të qëllimit të shfrytëzimit të viktimës. Nisur
nga llojet e trafikimit konkludojmë se grupet sociale të rrezikuara ndaj trafikimit me qenie njerëzore
janë femijet e të riturrit11. Viktimat, femije e te rritur, detyrohen të migrojnë si rezultat i nivelit të
lartë të varfërisë në vendet e origjinës, duke u joshur nga premtimet për një jetë më të mirë dhe
9
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Raporti i progresit KE Viti 2010
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Prezantimi i rangimit në radhe-ICITAP-US Embassy 13. Korrik 2008.
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punë të ligjshme. Shumica e viktimave të identifikuara së fundmi në Kosovë jane femra dhe vajza të
mitura të trafikuar brenda vendit, dhe forma kryesore e shfytezimit mbetet ajo per qëllim të ofrimit te
sherbimeve seksuale / detyrim ne prostutcion12.
II.3 Mekanizmat institucional ekzistues
Ekzistojnë disa institucione përgjegjëse per hartimin dhe zbatimin të politikave shtetërore kundër
trafikimit me qenie njerëzore.
Ministria e Punëve të Brendshme, e cila nëpërmjet Koordinatorit Nacional, Sekretariatit dhe
Drejtorise per Hetimin e Trafikimit me Qenie Njerëzore (DHTQNJ), punon në parandalimin e
krimit dhe veprave të trafikimit, mbrojtjen dhe ndihmen e viktimave të trafikimit, ndjekjen, hetimin
dhe arrestimin e kryerësve të krimit dhe prezantimin e fakteve dhe provave në prokurori.
Koordinatori Nacional Kundër Trafikimit me Qenie Njerzore, është një strukturë e re, e krijuar
me vendim të Kryeministrit nr 029 datë 10.04.2008. Mandati i tij është të koordinojë,
bashkërendojë, monitorojë dhe të raportojë mbi implementimin e politikave kundër trafikimit me
qenie njerëzore, si dhe të kryesoje takimet me grupet punuese ndërministrore. Gjithashtu
Koordinatori Nacional e kryen edhe detyrën e Raportuesit Nacional Kundër Trafikimit me Qenie
Njerezore.
Sekretariati, ofron mbështetje administrative dhe logjistike për punën e KNKT. Sekretariati punon
si fuqi ngasëse për zbatimin e përgjigjes kombëtare kundër trafikimit. I udhëhequr nga KNKT,
Sekretariati:
12

Raporti i punës 6-mujore të SHTQNJ DKKO dhe regjioneve, për periudhën 6 mujore janar-qershor 2008.

Siguron ndërlidhjen e rregullt me anëtarët e GPK dhe me ata të GPT dhe komunikimin/këmbimin e
rregullt të mendimeve në mesin e akterëve (p.sh. përmes buletinit dhe/ose webfaqe),
• Siguron shpërndarjen e të gjitha informatave përkatëse në nivel lokal dhe regjional dhe brenda
vendit,
• Udhëheqë me një bazë të të dhënave mbi projektet/kontaktet, si dhe një listë të OJQ-ve, që
angazhohen rregullisht dhe është në dispozicion të aktorëve,
• Mban kontakte të rregullta me donatorët në vend, dhe thërret takime të rregullta me të gjithë
donatorët me qëllim që të koordinoje fondet dhe të shmangë dyfishimin e projekteve.
• Ben monitorimin e te gjitha aktiviteteve qe zbatohen nga te gjithe akteret.
• Perpilon raport tre mujor te monitorimit te grupeve punuese anti-trafikim.
Grupi ndërministror, është një grup i përfaqsuesëve të institucioneve qendrore, mandati i të cilit
është të koordinojë zbatimin e politikave, të monitorojë dhe raportojë çdo tre muaj mbi të arriturat
në zyrën e Koordinatorit, përkatesisht të Sekretariatit antitrafikim. Në grupin punues ndërminsitror
marrin pjesë nga dy anetarë nga secila minstri dhe instutcion përgjegjës, kurse OJQ-të vendore dhe
partnerët ndërkombetar perfaqesohen vetëm me një anëtar.
Keshilli Gjyqesor dhe Keshilli Prokurorial, janë institucionet përgjegjëse për ndjekjen penale të
trafikantëve, ndëshkimin adekuat të tyre, për trajtimin jo diskriminues të viktimave të trafikimit para
dhe gjatë gjykimit, për konfiskimin e pasurisë dhe aseteve të fituara me anë të veprës penale të
trafikimit. Ato garantojnë zbatimin e ligjshmerisë për kompensimin e viktimave të trafikimit. Këto
institucione janë përgjegjëse për të ofruar sigurinë para, gjatë dhe pas procedurave penale dhe të
ndërmarrin të gjitha masat e nevojshme dhe të mundshme me qëllim të mbrojtjes së viktimës nga

frikësimi, kërcënimet e ndëshkimet dhe ndëshkimet e të dyshuarit-(ve) ose të bashkëpunëtorëve të
tyre, duke përfshirë edhe ndëshkimet nga personat në pozita të pushtetit. Nëse është e nevojshme,
mbrojtja e ngjashme duhet të sigurohet për familjen ose miqtë e viktimës.
Ministria e Drejtësisë, e cila nëpërmjet Divizionit për Mbrojtje dhe Ndihmë Viktimave (DMNV),
ofron ndihmë juridike, mbrojtje dhe strehim për viktimat e trafikimit.
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, e cila nëpërmjet strukturave të veta, që aktualisht janë
Departamenti i Mirëqenies Sociale, Departamenti i Punës dhe Punësimit, Departamenti-Instituti për
Politikë Sociale dhe Qendrat për Punë Sociale implementon politikat dhe i ofron shërbimet për
mbrojtjen dhe ri-integrimin afatgjatë për viktimat e trafikimit.
Ministria e Arsimit, Shkencës dhe e Teknologjisë e cila luan një rol tejet të rëndësishëm në fushën
e parandalimit të trafikimit nëpërmjet edukimit, përmes të planprogrameve mësimore, qasjes
ndërprogramore dhe aktiviteteve të ndryshme jashtëprogramore.
Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, përmes Programit për Parandalimin e Trafikimit të
qenieve njerëzore ofron trajnime dhe aktivitete vetëdijesuese për parandalimin e trafikimit për OJQ
dhe grupet jo formale. Institucione te tjera qendrore si MAPL, MSH, MEF jane perfshire me
programe që adresojnë trafikimin me qenie njerzore në mënyre direkte dhe indirekte.
Ministria e Shendetesisë - luan nje rol të rëndesishëm në mbrojtjen e viktimave, përkatesisht në
ofrimin e shërbimeve shëndetësore dhe rehabilituese për viktimat e trafikimit. Gjithashtu kjo ministri
përmes trajnimeve dhe sesioneve informuese bën vetëdijsimin e personelit mjeksor në rastet e
trajtimit të vikitmave të trafikimit

Njësitë për të drejtat e njeriut, të cilat zbatojnë politikat e promovimit dhe respektimit të të
drejtave të njeriut në nivel qendror dhe lokal. Në kuadrin institucional, një rrol të rëndësishëm
kundër trafikimit me qeniet njerëzore kanë luajtur institucionet ndërkombëtare partnere, dhe
organizatat lokale joqeveritare.
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II.4 Mekanizmat ligjor ekzistues
Sipas legjislacionit në fuqi13, trafikimi i personave përkufizohet si rekrutim, transferim, strehim ose
pranim të personave, përmes kërcënimit ose përdorimit të forcës ose formave të tjera të detyrimit, të
abuzimit, të mashtrimit, të gënjimit, ose abuzimit të pushtetit, ose pozitës së vështirë, ose përbërjen
apo pranimin e pagesave apo përfitimeve të tjera për të marrë pelqimin e personit që ka kontroll mbi
një person tjetër, me qëllim të shfrytëzimit. Baza ligjore e legjislacionit vendor, mbështetet në një
sëre dokumentash dhe konventash ndërkombëtare.
4.1 Dokumentet ligjore ndërkombëtare
Një sërë dokumentesh dhe konventash ndërkombëtare14, përbëjnë bazën ligjore për hartimin e një
legjislacioni adekuat kundër trafikimit me qenie njerëzore dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut në
Kosovë.
1. Deklarata universale mbi të drejtat e njeriut- ratifikuar nga Kuvendi i Kosovës
2. “Konventës Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe të Lirive Fundamentale dhe
Protokollet e saj”
3. Korniza e Konventës së Këshillit të Evropës për mbrojtjen e pakicave kombëtare.
4. Konventa mbi eliminimin e të gjitha formave të diskriminimit racor.
5. Konventa mbi eliminimin e të gjitha formave të diskriminimit ndaj grave (CEDAE, 3.9.1981).
6. Konventa e KB për të Drejtat e Fëmijëve, 2.9.1990.
7. Konventa e KE për ushtrimin e të drejtave të fëmijëve, 25.1.1996.
13
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8. Konventa e Këshillit të Evropës për Veprim kundër Trafikimit të Qenieve Njerëzore (2005) dhe
raporti i saj shpjegues
9. Protokolli opcional i Konventës për të Drejtat e Fëmijës, trafikimin, prostitucionin dhe
pornografinë e fëmijëve (2002)
10. Konventa Ndërkombëtare për të Drejtat Civile dhe politike dhe Protokollet e saj
11. Konventa Ndërkombëtare për të Drejtat Ekonomike, Sociale dhe Kulturore
12. Konventa kundër torturës dhe mizorive të tjera, trajtimit poshtërues apo jo human dhe
keqtrajtimeve15.
13. Protokolli i KB-së për parandalimin, shtypjen dhe ndëshkimin e trafikimit me qenie njerëzore,
Rezoluta e KB A/PEC/55/ 25 of 15.11.2000 (Protokolli i Palermos).
14. Konventa e KB-së kundër krimit të organizuar transnacional , Rezoluta e KB A/PEC/55 of
15.11.2000, efektive nga 29.9.2003.
15. Principet rekomanduese dhe direktivat mbi të drejtat e njeriut dhe trafikimi me qenie njerëzore,
nga Komisionari i Lartë i KB-së për të drejtat e njeriut.
16. Konventa e ILO-së 182/2000 ndalimi dhe veprimi i menjëhershëm për eliminimin e formave të
rënda të punës së fëmijëve.
17.
18. Konventa kunder rrembimit te femijve 2004-29 koment dt 29,07 gr mbrojtja
19. Rezoluta 1325 e Keshilit te Sigurimit,”Gruaja, Paqja dhe Siguria” .30 Tetor 2000.
20. Plani i veprimit të OSBE –së për luftimin e trafikimit të qenieve njerëzore PC.DEC/557.
21. Direktiva e Parlamentit dhe Keshillit te Europes per parandalimin dhe luftimin e trafikimit me
qenie njerzore dhe mbrojtjen e tyre 2010/0065 (COD), date 09/03/2011.
15

Konventat nderkombetare nuk jane ratifikuar specifikisht nga Kuvendi I Kosoves por hyjne ne fuqi ne baze te Kushtetutes se Republikes se Kosoves Neni 22 faqe 6

4.2 Dokumentet ligjore që rregullojnë aspekte të ndryshme të trafikimit me qenie
njerëzore
1. Kushtetuta e Republikës së Kosovës, miratuar nga Kuvendi i Kosovës 15 Qesrhor 2008.
2. Kodi Penal i Kosoves, 03/L-002, date 22/12/2008
3. Kodi i Procedures Penale 03/L-003, date 22/12/2008.
4. Ligji i Policise se Kosoves (rishqyrtim), 03/L-035, 04.06.2008
5. Ligji i punes No. 03/L-212 Date 02/11/2010
6. Ligji per Inspektoriatin e punes 03/L-017, 10.09.2008
7. Ligj per Inspektoriatin Sanitar te Kosoves, No.2003/22; date 06/11/2003
8. Ligji per Kodin doganor dhe akcizave te Kosoves 2008/03-L-109 date, 10/11/2008
9. Ligji per familjen 2004/32, date 20/01/2006
10. Ligji per administrimin e pasurise se sekuestruar ose te konfiskuar 03/L-141, 10/08/2009
11. Ligji per menaxhimin e integruar dhe kontrollin e kufirit shteteror 2008/03-L065, date
21/05/2008
12. Ligji per mbrojtjen nga dhuna ne familje 2010/03-L-182, date 01/07/2010
13. Kodi i drejtesise per te mitur 2010/03-L193, date 08/07/2010
14. Ligj per sherbimet sociale dhe familjare (rishqyrtim) 02/L-17, date 01/05/2007
15. Ligji per barazi gjinore 2004/2, date 19/02/2004
16. Ligji per shendetsine 2004/4, date 19/02/2004
17. Ligji per parandalimin dhe luftimin e krimit kibernetik 2010/03-L-166, date 10/06/2010.
18. Ligji i Inspektoriatit policor te Kosoves (2008/03-L-036) , date 20/02/2008
19. Ligji per mbrojtjen e te dhenave personale 2010/03-L172, date 29/04/2010
20. Ligji per nderprerjen e shtatzanise 2008/03-L-110, date 06/11/2008

21. Ligj per dhenien e lejes se punes dhe punesimin e shtetasve te huaj ne Republiken e Kosoves,
2009/03-L-136, date 10/07/2009
22. Ligji per te huajt 2008/03-L-126, date 16/12/2008
23. Ligji per azil 2008/03-L-066, date 21/05/2008
24. Ligji kunder diskriminimit 2004/3, date 19/02/2004
25. Ligji per trashegimine 2004/26, date 28/07/2004
26. Ligj per perdorimin e substancave narkotike, substancave psikotrope dhe prekursore, 02/L-128,
15.08.2008
27. Ligji per afesimin, riaftesimin profesional dhe punesimin e personave me aftesi te kufizuar,
2008/03-L-019, date 18/12/2008
28. Ligj per perkrahjen materiale familjeve te femijeve me aftesi te kufizuar te perhershme,
2008/03-L-022, date 16/05/2008
29. Ligj per fuqizimin dhe pjesmarje te rinise 2009/03-L-145, date 30/09/2009
30. Ligj “Per arsimin fillor dhe te mesem”
31. Ligji “Per pengimin e pastrimit te parave dhe veprave te ngjashme penale”,
32. Ligji “Per kujdesin shendetsor emergjent” Nr. 02/L-50, date 23/02 2006
33. Ligji per prishjen e rendit dhe qetesise publike 03/L-142, date 29/10/2009
34. Ligji per parandalimin dhe luftimin e semundjeve ngjitese 02/L-109, 15.10.2008
Kjo kornizë legjislative, mbetet e sfiduar nga zbatimi jo efikas i saj, pjesërisht për shkak të
moskuptimit të ligjit nga ana e gjyqtarëve dhe prokurorëve dhe pjesërisht për shkak të mungesës së
njohurive për dokumentet që mund të përdoren gjatë hetimit dhe ndeshkimit të këtyre shkeljeve.
Vështirësitë konsistojnë në disa drejtime, së pari për të bërë dallime ndërmjet ligjit kundër trafikimit
me qenie njerëzore dhe ligjeve tjera, së dyti, në dhënien e dënimeve shkelësve të ligjit të cilat shpesh

janë minimale, dhe së treti në mungesën e legjislacionit dhe mekanizmave për mbrojtjen e
dëshmitarëve dhe viktimave.
II.5 Mekanizmat operacional ekzistues
Procedurat Standarde të Veprimit (PSV) për viktimat e huaja dhe ato vendore dhe Standardet
Minimale për kujdesin ndaj viktimave të trafikimit, janë aprovuar dhe zbatohen në koordinim të
plotë nga të gjithë akterët që merren me identifikimin, mbrojtjen, dhe referimin e viktimave të
trafikimit me qenie njerzore.
5.1 Procedurat Standarde të Veprimit PSV
Mbështetur në PSV, akterët e përfshirë në luftën kundër trafikimit me qenie njerëzore kanë një
marrëveshje sipas së cilës janë përcaktuar rolet dhe përgjegjësitë përkatëse, për një koordinim dhe
bashkëpunim sa më të mirë të veprimeve.
Me mbështetjen e partnerëve ndërkombëtar, është ngritur një sistem i mekanizmave kombëtare të
referimit (MKR) për përmirësimin e mbrojtjes dhe sistemin referues për viktimat e trafikimit.
Duke ngritur MKR dhe MTR, nëpërmjet një kornize bashkëpunimi shtetet pjesëmarrëse përmbushin
detyrimet e tyre për të mbrojtur dhe përkrahur të drejtat njerëzore të viktimave të trafikimit në
bashkërendim dhe partneritet strategjik me shoqërinë civile dhe akterë të tjerë që punojnë në këtë
fushë16.
16
Manuali i ODIHR mbi udhëzuesit dhe parimet për të hartuar dhe vënë në jetë MKR mund të shërbejë si je burim i dobishëm këshillimi dhe informimi lidhur me rolin që kanë
MKR në dhënien e ndihmës dhe mbrojtjes së viktimave. Ne kete aspekt ICMPD ka nje kontribur te rendesishem ne ndihme te institucioneve te QK per te implementuar drejte
MKR dhe MTR

5.2 Standarted minimale të kujdesit për viktimat e trafikimit
Standardet minimale për kujdesin e viktimave të trafikimit, jane një mekanizëm ndihmes në luftën
ndaj dukurisë së trafikimit me qenie njerëzore. Dokumenti përcakton standardet minimale të kujdesit
për viktimat e trafikimit, që nga faza e identifikimit dhe bazohet në respektimin e parimeve
themelore, si respektimi i të drejtave të njeriut, besueshmëria e krijuar në mes të viktimës dhe
ofruesit të shërbimeve, respekti i plotë i vullnetit të viktimave të trafikimit nga ana e ofruesve të
shërbimeve, mosdiskriminimi nga ofruesi i shërbimeve në baza gjinore, racore, fetare, të moshës,
religjionit dhe gjendjes psikofizike.

III. KUADRI STRATEGJIKVIZIONI, MISIONI DHE SYNIMET STRATEGJIKE
1. Vizioni
Vizioni i kësaj strategjie, është “Koordinimi i luftës kundër trafikimit me qenie njerëzore për të
ndërtuar një shoqëri që jeton në paqe dhe e pa kërcënuar nga trafikimi dhe krimi i organizuar, duke
krijuar në këtë mënyrë imazhin e Kosovës, si një vend i qetë e me standarde të larta të sigurisë.
2. Misioni
Misioni i kësaj strategjie, është të përcaktojë prioritetet strategjike të luftës kundër trafikimit me
qenie njerëzore, të përcaktojë objektivat specifik të institucioneve që marrin detyrime në luftën
kundër trafikimit, si dhe të harmonizojë veprimet ndërinstitucionale për arritjen e objektivave të
përcaktuara. Gjithashtu, mision i kësaj strategjie është të siguroje rritjen e cilësisë së shërbimeve,
duke reduktuar dëmet e trafikimit ndaj shoqërisë si dhe të intensifikojë ndjekjen, persekutimin dhe
dënimin e shkelësve të ligjit.
3. Synimet strategjike
Synimet strategjike janë formuluar për të dhënë një përgjigje adekuate ndaj çështjeve të trafikimit
me qenie njerëzore, që duhen adresuar në të ardhmen, nëpërmjet metodave të reja ligjore e
institucionale.
Strategjia trajton kater fusha kryesore:

1. Parandalimi i trafikimit
2. Mbrojtja dhe Ndihma e viktimave dhe dëshmitarëve,
3. Hetimi, arrestimi dhe ndëshkimi i krimeve të trafikimit.
4. Mbrojtja e fëmijëve
3.1 Parandalimi i trafikimit të qenieve njerzore
Synim strategjik 1- Të ngrihet vetëdijesimi i publikut mbi çështjet e trafikimit me qenie
njerzore
• Objektivi specifik 1- Të vetëdijesohen grupet e rrezikuara dhe ato të interesit (fëmijëve, të
rinjve, gra, burra) për çështjet e trafikimit.
• Objektiv specifik 2 – Të vetëdijësohet publiku i gjerë, lidhur me sanksionet ligjore për trafikimin
me qenie njerëzore.
Synim strategjik 2 –Te shtohet efikasiteti i parandalimit te trafikimit ne te gjitha nivelet e
arsimit
• Objektiv specifik 1- Të plotësohen kurrikulat edukativo-arsimore me informacionet e duhura
për parandalimin e trafikimit.
• Objektiv specifik 2 – Të rritet përfshirja e grupeve të rrezikuara në arsimim joformal.
• Objektiv specifik 3- Të trajtohet me efikasitet problemi i braktisjes së shkollës nga nxënësit.

Synim strategjik 3- Te ngriten kapacitetet e burimeve njerëzore në parandalim e trafikimit
dhe bashkëpunimi ndërinstitucional
• Objektiv specifik 1- Të zhvillohen dhe avancohen kapacitetet e institucioneve shtetërore në
parandalimin e trafikimit.
• Objektiv specifik 2 – Të ngriten kapacitetet e institucioneve arsimore në parandalim të
trafikimit.
• Objektiv specifik 3- Të ngriten kapacitetet e OJQ-ve dhe grupeve joformale në parandalimin e
trafikimit.
• Objektiv specifik 4- Të intensifikohet bashkëpunimi ndërinstitucional dhe me komunitetin në
parandalimin e trafikimit
3.2 Mbrojtja dhe ndihma e viktimave dhe dëshmitarëve
Synim strategjik 1- Te permiresohet identifikimi dhe referimi i viktimave te trafikimit me
qenie njerëzore
• Objektiv specifik 1- Avancimi i procedurave ekzistuese të identifikimit dhe referimit për
viktimat e trafikimit
• Objektiv specifik 2 – Ngritja e kapaciteteve institucionale për identifikimin e viktimave të
trafikimit
Synim strategjik 2 – Bashkerendimi & bashkeveprimi i suksesshem dhe cilesor i sherbimeve
per viktimat e trafikimit
• Objektiv specifik 1- Avancimi i gjithëmbarëshëm i kornizës ligjore ekzistuese

• Objektiv specifik 2 – Fuqizimi i mekanizmit referues, ngritja e kapaciteteve institucionale dhe
ofrimi i shërbimeve të qëndrueshme për viktimat e trafikimit
• Objektiv specifik 3- Sigurimi i shërbimeve të qëndrueshme dhe afatgjate për viktimat e
trafikimit
Synim strategjik 3- Reintegrimi i qendrueshem i viktimave te trafikimit
• Objektiv specifik 1- Avancimi i shërbimeve reintegruese afatgjate për viktimat e trafikimit
• Objektiv specifik 2 – Bashkërendimi dhe bashkëveprimi i shërbimeve riatdhesuese për viktimat
e huaja të trafikimit
• Objektiv specifik 3 – Bashkërendimi dhe bashkëveprimi i shërbimeve për vendosje në vendet e
treta për viktimat e trafikimit të përfshira në programin e dëshmitarit të mbrojtur
3.3 Hetimi dhe ndeshkimi i krimeve të trafikimit
Synim strategjik 1- Te avancohen teknikat e hetimit me qellimi te rritjes e efikasitetit kunder
trafikimit te qenieve njerezore
• Objektiv specifik 1- Tëndryshohet dhe plotesohet korniza ligjore.
• Objektiv specifik 2 – Ngritja e kapaciteteve institucionale (policisë, prokurorisë dhe gjykatave)
në drejtim të përdorimit të teknikave të hetimit.
• Objektiv specifik 3 – Kordinimi dhe bashkepunimi në mes te Policisë , Prokurorisë, Gjykatave,
Doganave, Administrates Tatimore, dhe Inspektoriatet Perkatese.

Synim strategjik 2 – Te forcohet dhe Zhvillohet bashkepunimi me shetet tjera dhe organizatat
nderkombetare per luftimin e trafikimit te qenieve njerezore
• Objektiv specifik 1- Bashkepunimi me Shtetet tjera dhe me organizatat Nderkombetare
Interpol/Europol/Eurojust/Seci/Frontex per hetimet e perbashkta
Synim strategjik 3- Rritja e Efikasitetit dhe efektivitetit te Policise, Prokurorise dhe
Gjykatave per hetimin dhe ndeshkimin e kryeresve te Trafikimit
•
•

Objektiv specifik 1- Ngritja e kapaciteteve te policis Prokurorise dhe gjykatave
Objektiv specifik 2 – Permiresimi i Politikave ndeshkimore per trafikantet dhe shkelesit e
ligjit.

Synim strategjik 4- Konfiskimi i pasurise se fituar me trafikim dhe kompensim te viktimave te
• Objektiv specifik 1- Arritja e Zbatimit te procedurave te konfiskimit te pasurise se trafikanteve.
• Objektiv specifik 2- Te zbatohen procedurat standarde per viktimat e trafikimit sipas ligjeve
vendore dhe standarve nderkombetare .
Synim strategjik 5- Trajtimi adekuat dhe jo diskriminues ndaj viktimave
•
Objektiv specifik 1 – Te zbatohen procedurat standarde per viktimat e trafikimit sipas ligjeve
vendore dhe standarve nderkombetare
Synim strategjik 6- Te arrihet ngritje cilesore profesionale nepermjet trajnimeve
• Objektiv specifik 1- Trajnimi i Policise, Prokuroreve dhe Gjyqetarve

3.4 Mbrojtja e Femijeve
Për efekt të kësaj strategjie, do të përdorim disa terma, përkufizimet e të cilave janë si më poshtë:
Box 1.
"Fëmijë", do të thotë çdo person nën moshën 18 vjeç;
“Trafikimi i fëmijëve”, do të thotë rekrutimi, shitja, transportimi,
transferimi, strehimi, apo pritja e një fëmije për qëllime shfrytëzimi
brenda ose jashtë vendit.
“Shfrytëzimi i femijëve”, Shfrytëzimi përfshin shfrytëzimin për qëllime
prostitucioni ose ndonjë forme tjetër të shfrytëzimit seksual, shërbimet e
detyruara të punës, kerkim lemoshe e detyruar, robëri, apo praktika të
ngjashme të robërisë, skllavërisë, shfrytëzimi për aktivitete kriminale,
heqjen e organeve, adoptimin e paligjshëm, martesën e hershme të
detyruar dhe shfrytëzimin për punët e shtëpisë. Pëlqimi i fëmijës për
qëllimet e shfrytëzimit është i parëndësishëm edhe nëse nuk janë
përdorur asnjë nga masat në vijim: dhuna, detyrimi, rrëmbimi,
mashtrimi, keqpërdorimi i pushtetit apo veprimet e kryera deri sa është
në gjendje të dobësisë (cenueshmerise) apo nën kontrollin e personit

tjetër.

“Fëmijë viktimë e trafikimit”, është çdo viktimë nën moshën 18
vjeçare.
“Fëmije në rrezik”, janë fëmijët që janë të shfrytëzuar nga familja e
tyre, ( jane vellëzerit apo motrat e viktimave të trafikimit apo fëmijë të
identifikuar përpara se të jenë të trafikuar).
“Fëmijë i pashoqëruar”, është çdo fëmije jashtë vendit pa prindërit e tij
apo pa kujdestarin ligjor.

Strategjia Nacionale dhe Plani i Veprimit kundër Trafikimit me Qenie Njerezore 2011-2014 për
Kapitullin e Fëmijëve bazohet në Instrumentat kryesorë ndërkombëtarë që lidhen me mbrojtjen dhe
trajtimin e fëmijëve viktima të trafikimit17. Nga analiza e këtyre Konventave, standartet në fushën e
mbrojtjes së fëmijëve viktima të trafikut apo në rrezik trafikimi janë paraqitur në vijim. Ato pasohen
nga parashikimet përkatëse të legjislacionit vendor.
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3.5 Parimet e përgjithshme të së drejtës ndërkombëtare mbi te cilat mbeshtetet kjo
strategji
Parimet që zbatohen gjatë gjithë fazave të përkujdesit dhe mbrojtjes së fëmijëve të trafikuar në
vendin e origjinës, tranzitit ose destinacionit, ose në rast të trafikimit brenda vendit, sipas nenit 3 të
Protokollit të Palermos janë18:
• Respektimi i të drejtave të fëmijës: Për të gjithë fëmijët, pra jo vetëm për fëmijët të cilët kanë
shtetësinë e shtetit përkatës, por edhe fëmijët që kanë një shtetësi tjetër, apo fëmijët pa shtetësi,
do të zbatohen dispozitat e KDF-së. Këto të drejta duhet të garantohen pa asnjë diskriminim.
• Interesi më i lartë i fëmijës: Në të gjitha veprimet ndaj fëmijëve viktima, institucionet e
përkujdesjes publike apo private, policia, gjykatat, autoritetet administrative, në vendimmarrjet e
tyre, do të kenë si konsideratë parësore interesin më të lartë të fëmijës.
• Mosdiskriminimi: Fëmijët viktima të trafikimit kanë të drejtën e mbrojtjes, qofshin ata jo shtetas,
shtetas, me vendbanim në vendin ku ndodhen. Ata duhet të konsiderohen mbi të gjitha dhe para së
gjithash fëmijë. Cdo fëmijë ka të drejtën e mbrojtjes pa diskriminim të çdo lloj forme për shkak të
racës, seksit, gjuhës, besimit fetar, origjinës etnike ose sociale, ose çdo statusi tjetër, përfshi
statusin e migrantit.
• Respekti për pikëpamjet e fëmijës: Një fëmijë viktimë, i cili është në gjendje të formojë
pikëpamjet e tij ose saj ka të drejtë të shprehë lirisht këto pikëpamje në të gjitha çështjet që lidhen
me të. Respekti për pikëpamjet e fëmijës do të garantohet gjatë procesit ligjor, mbrojtjes dhe
përkujdesjes së ndërmjetme dhe identifikimit dhe zbatimit të një zgjidhje afatgjatë, veçanërisht në
18
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vendimet që lidhen me kthimin e mundshëm të fëmijës në familje, ose vendin e origjinës.
Pikëpamjet e fëmijës do të kërkohen dhe do t’i jepet pesha e duhur në përputhje me moshën dhe
pjekurinë. Fëmijës duhet t’i jepet mundësia që të dëgjohet në të gjitha procedimet gjyqësore ose
administrative që kanë lidhje me të, ose drejtpërdrejtë ose përmes një përfaqësuesi ligjor ose
organi kompetent në përputhje me të drejtën e brendshme.
• E drejta për informacion. Fëmijët viktima do të kenë akses në informacionin mbi situatën e tyre,
si edhe për të drejtat, përfshi mekanizmat mbrojtës, shërbimet e tjera dhe procesin mbi bashkimin
familjar ose riatdhesimin. Informacioni duhet të jepet në një gjuhë që fëmija është në gjendje ta
kuptojë. Përkthyesit dhe psikologet duhet të sigurohen kurdoherë që një fëmijë pyetet ose
intervistohet.
Parandalimi
Synimi strategjik 1 – Avancimi i sistemit të identifikimitdhe referimit të hershëm të fëmijëve
ne rrezik dhe viktima të mundshme të trafikimit, si dhe ngritja e vetëdijësimit të shoqërisë për
trafikimin e femijëve
• Objektivi specifik 1 – Rishikimi dhe funksionalizimi i legjislacionit dhe politikave aktuale për
identifikimin e femijëve viktima të trafikimit
• Objektiv specifik 2 – Avancimi i kapaciteteve të institucioneve përgjegjëse (qeveritare dhe jo
qeveritare) për identifikimin e hershëm të fëmijëve në rrezik trafikimi dhe viktima të trafikimit
• Objektiv specifik 3 - Fuqizimi dhe koordinimi midis institucioneve përgjegjëse (qeveritare dhe
jo-qeveritare) në referimin e rasteve
• Objektiv specifik 4 – Te ngritet vetëdijesimi i të gjitha kategorive shoqërore për rrezikun e
trafikimit të fëmijëve.

Mbrojtja
Synimi Strategjik 2 – Avancimi i sistemit të mbrojtjes së fëmijëve në rrezik trafikimi dhe
viktima të trafikimit në mënyrë të koordinuar ndërmjet institucioneve përgjegjëse duke patur
parasysh interesin më të lartë të fëmijëve
• Objektivi specifik 1 – Harmonizimi i kornizës ligjore vendore konform legjislacionit
ndërkombëtar dhe adoptimi i politikave të reja ndërkombëtare lidhur me mbrojtjen e femijëve në
rrezik trafikimi dhe fëmijëve viktima të trafikimit
• Objektiv specifik 2 – Avancimi dhe funksionalizimi i formave të mbrojtjes së fëmijëve në rrezik
trafikimi dhe fëmijëve viktima të trafikimit me pjesëmarrjen e vetë fëmiut
• Objektiv specifik 3 - Ngritja e koordinimit ndërmjet institucioneve përgjegjëse (qeveritare dhe
jo-qeveritare) në menaxhimin e rasteve të fëmijëve në rrezik trafikimi dhe fëmijëve viktima të
trafikimit, me pjesemarrjen e vetë fëmijës.
• Objektivi specifik 4 – Funksionalizimi dhe avancimi i programeve afatgjate të ri-integrimit nga
institucionet përgjegjëse për fëmijët në rrezik trafikimi dhe fëmijët viktima të trafikimit me
pjesëmarrjen e vetë fëmijës
• Objektiv specifik 5 – Avancimi i koordinimit të shërbimeve ri-atdhesuese për femijet viktimat
të trafikimit
Ndjekja dhe Ndëshkimi
Synim strategjik 3– Të avancohen teknikat proaktive dhe reaktive të hetimit me qëllim rritjen
e efikasitetit kundër trafikimit të fëmijëve në kuadër të krimit të organizuar
• Objektiv specifik 1 – Përmiresimi dhe avancimi i kornizes ligjore dhe harmonizimi me
direktivat e BE-së

• Objektiv specifik 2 – Koordinimi i shërbimeve për vendosjen për vendet e treta, për fëmijet
viktima të trafikimit
Synimi Srategjk 4 - Rritja e efektivitetit të Policisë Prokurorisë dhe Gjykatave për hetimin dhe
ndëshkimin e kryerësve të Trafikimit
• Objektiv specifik 1 – Ngritja e kapaciteteve të punonjësve të policise, Prokurorisë dhe
gjykatave, që merren me çështje të trafikimit me qenie njerzore

IV. ZBATIMI, MONITORIMI DHE VLERËSIMI I STRATEGJISË
IV.1 Roli i sistemit të monitorimit
Procesi i zbatimit të strategjisë, do të jetë një proces i realizimit të synimeve strategjike dhe
objektivave të saj. Monitorimi dhe vlerësimi i realizimit të objektivave dhe efektshmërisë së
aktiviteteve përkatëse, janë pjesë integrale e strategjisë dhe komponentë kryesorë të procesit të
zbatimit të saj. Monitorimi dhe vlerësimi do të shërbejnë për të ndjekur ecurinë e strategjisë, për të
matur në proces shkallën e realizimit të objektivave të saj, për të vlerësuar nevojën dhe përcaktuar
drejtimet e rregullimeve, veçanërisht lidhur me aktivitetet. Procesi i monitorimit do të realizohet
nga institucionet përgjegjëse me pjesëmarrjen e gjerë të grupeve të interesuara.
Monitorimi dhe vlerësimi final i Strategjisë dhe PKV është pjesë integrale e detyrave dhe
përgjegjsive të Sekretariatit, por procesi i vlerësimit do të shoqërohet edhe me ngritjen dhe forcimin
e kapaciteteve institucionale pranë çdo strukture apo institucioni që do të jetë pjesë e realizimit të
kësaj Strategjie.
Këtë nevojë e bën më të mprehtë brishtësia e institucioneve dhe mungesa e kapaciteteve,
veçanërisht: i) Pamjaftueshmëria e informacionit administrativ, në disa raste pasaktësia e tij, që
shprehin një shkallë realitivisht të ulët të zhvillimit të sistemit të unifikuar të informacionit dhe
statistikave në Kosovë; ii) Mungesa e njësive përgjegjëse për monitorimin dhe vlerësimin brenda
institucioneve; iii) Pamjaftueshmëria e vlerësimeve/studimeve të thelluara e metodologjikisht të
standardizuara për çështjet e trafikimit.

Dimensionet kryesore të monitorimit dhe vlerësimit të strategjisë janë:
a.
b.
c.
d.

Kapacitetet institucionale,
Treguesit e monitorimit përgjatë dhe në fund të periudhës tri vjeçare,
Burimet e informacionit dhe instrumentet matëse,
Shpërndarja dhe përdorimi i rezultateve të monitorimit dhe vlerësimit.

IV.2 Kapacitetet institucionale për monitorim dhe vlerësim
Sistemi i monitorimit dhe vlerësimit, do të shtrihet në të gjitha institucionet bartëse dhe përgjegjëse
për realizimin e objektivave të përcaktuara në Strategji dhe Planin e Veprimit.
• Ministria e Punëve të Brendshme, si bartëse dhe përgjegjëse kryesore për realizimin e
objektivave, Ka krijuar Sekretariatin antitrafikim i cili nder te tjerat, ka edhe detyren e
monitorimit dhe vlerësimit të strategjisë, nën varësine e Koordinatorit Nacional Kunder
Trafikimit Qenie Njerzore.
Kjo njësi do të monitorojë treguesit më të rëndësishëm që kanë të bëjnë me luftën kundër
trafikimit. Në fund të çdo viti, Zyra e Koordinatorit Nacional Antitrafikim përgatit një raport
progresi mbi shkallen e realizimit të objektivave, të cilin e publikon dhe e bën të njohur për të
gjithë akterët e interesuar qeveritare dhe jo-qeveritare.
• Ministritë pjesëmarrëse në grupin punues (MD, MPMS, MASHT, MSH), do të përgjigjen për
monitorimin dhe vlerësimin e aktiviteteve që kanë si bartës këto ministri ose institucione në
varësi të tyre duke përfshirë edhe KGjK dhe KPK. Këto institucione do të raportojnë
periodikisht pranë KNKT/Sekreatriatit Antrafikim, në mënyrë që raportet të jenë të unifikuara.
Gjthashtu, të gjithë institucionet publike të përfshirë si bartës ose partnere në PKV, do të jenë të
perfshirë në procesin e monitorimit dhe vlerësimit të Strategjisë.

• Organizatat jo-qeveritare, do të marrin pjesë në monitorimin dhe vlerësimin e strategjisë në
tryeza të përbashkëta që do të organizohen nga Koordinatori Kombetar Kunder Trafikimit. Në
këto tryeza, shoqëria civile do të paraqesë raporte vëzhguese që lidhen me projektet dhe
programe antitrafikim që ato kanë realizuar.
IV.3 Treguesit e monitorimit dhe vlerësimit
Treguesit përfundimtar (treguesit matës të synimeve strategjike)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Numri i ligjeve dhe rregulloreve përkatëse, që kanë hyrë në fuqi pas miratimit të strategjisë,
Strukturat e krijuara (KSHKT, grupi nderministror, koordinatorët),
Numri i marrëveshjeve dypalëshe dhe shumëpalëshe të nënshkruara ndermjet shteteve
Raportet e monitorimit dhe vlerësimit të strategjisë,
Përqindja e popullsisë së vetëdijesuar për çështjet e trafikimit me qenie njerëzore,
Fushat kurrikulare dhe tekstet shkollore sipas klasave trajtojnë çështjet e parandalimit të
trafikimit.,
7. Numri i projekteve dhe programeve që mbrojnë të drejtat e fëmijëve,
8. Numri i viktimave të trafikimit të identifikuara (sa nga këto janë fëmijë),
9.Numri i rasteve të trafikimit të parandaluara (sa nga këto janë fëmijë),
10.Përqindja e viktimave të trafikimit që janë trafikuar më shumë se një herë
11.Numri i viktimave të trafikimit që i është ofruar një shërbim adekuat (strehim, punësimi,
arsimimi, mbrojtje ligjore, kompensim etj),
12. Numri mesatar i viteve të dënimit për kryerësit e krimit të trafikimit me qenie njerëzore,
13. Numri i çështjeve të trajtuara si dhe i viteve te heqjes se lirise per personat e denuar.
14. Numri i ceshtjeve te TQNj te investiguara, ndjekura dhe gjykuara

15. Numri/përqindja e viktimave të cilat kanë marrë ndihmë juridike pa pagesë, si dhe numrin e
viktimave të cilat nuk janë ndjekur penalisht sepse janë identifikuar si viktima
Treguesit e ndërmjetëm
Shiko treguesit e monitorimit të aktiviteteve në Planin Nacional të Veprimit .
IV.4 Instrumentet e monitorimit dhe vlerësimit
1. Sistemi i standardizuar i mbledhjes dhe përpunimit të informacionit,
2. Të dhënat administrative/statistikore të MPB (Policisë), MD, MPMS, MSH, MA, KPK, KGjK
3. Mekanizmat kombëtar/ndërkombëtar referues,
4. Anketime dhe vrojtime të popullatës mbi shkallën e vetëdijesimit për çështjet antitrafikim.
IV.5 Shpërndarja dhe përdorimi i rezultateve të monitorimit dhe vlerësimit
Rezultatet e monitorimit dhe vlerësimit do të shpërndahen për të bërë të njohur progresin në luftën
kundër trafikimit me qeniet njerëzore, përkatësisht në arritjen e synimeve strategjike dhe objektivave
specifik. Pasi të hartohen raportet e progresit, bazuar mbi të dhënat dhe vrojtimet, ato do të
shpërndahen ndërmjet përdorueseve të cilët do të jenë;
1.
2.
3.
4.
5.

Institucionet shtetërore qendrore dhe lokale,
Shoqëria civile,
Partnerët ndërkombëtar,
Media,
Publiku i gjërë.

Përgjegjësitë kryesore për shpërndarjen e rezultateve do të jenë; (i) Koordinatori Nacional Kundër
Trafikimit, Sekreatariati Antitrafikim . Gjithashtu publikimi i rezultateve do të bëhet edhe nëpërmjet
medias ose duke organizuar seminare dhe tryeza, për të nxjerrë konkluzione në lidhje me ecurinë e
strategjisë duke angazhuar në mënyrë të veçante shoqërinë civile.
IV.6 Modeli për monitorim
Përparimi i bërë në zbatimin e PKV duhet të monitorohet rregullisht nga autoriteti përgjegjës Zyra e
Koordinatorit Nacional, Sekretariati . Në këtë kuptim të dhënat që ndërlidhen me aktivitetet e
zbatimit të parapara në PKV duhet të grumbullohen dhe analizohen. Modeli i propozuar më poshtë
për monitorim duhet të adaptohet nevojave dhe strukturave në vendet përkatëse.
Institucioni
Implementues

...........................................................................

Partneret

...........................................................................

Personi kontaktues

............................................................................
Korniza mbështetëse

Fusha (specifiko nje nga
fushat)

Parandalimi
Mbeshtetja dhe mbrojtja e viktimave
Hetimi dhe ndjekja e trafikimit

Mbrojtja Femijwve
Aktiviteti
Aktivetetet e
planifikuara
Rezultatet e arritura
Buxheti
Donatori ose Institucioni
mbeshtetes
Burimet njerëzore
Orari kohor
Aktivetetet e
planifikuara \

V. PLANI I VEPRIMIT
V. 1 Parandalimi

Synimi strategjik 1: Të ngritet vetëdijesimi i publikut mbi çështjet e trafikimit me qenie njerëzore
Objektiv Specifik 1.1 – Të vetëdijesohen grupet e rrezikuara dhe ato të interesit (fëmijëve, të rinjve,
gra, burra) për çështjet e trafikimit.
Aktivitetet
Afatet
Buxheti Përgjegjësit Partnerët
Treguesit e
kohore
(E)
monitorimit
KNKT/
Partnerët
Numri i
1.1.1 Realizimi i Hulumtimeve 2011-2014 24000
GNKT
ndërkombëtarë; hulumtimeve ne
te thelluara ne zonat rurale
dhe urbane për vlerësimin e
MPB; PK;
OJQ-Vendore zonat rurale
nivelit të vetëdijesimit
MKRS
Numri i
ABGJ,
hulumtimeve ne
lidhur me trafikimin me
qenie njerëzore. Realizimi i
zonat urbane
nje vrojtimi (hulumtimi) ne
zonat urbane dhe rurale,
mbi nivelin e
ndergjegjsimit te popullates
si rezultat i fushates se
realizuar gjate vitit
paraprak

1.1.2 Organizimi i fushatave
sensibilizuese ne media (
debate, tryeza, spote
televizive, materiale
senzibilizuese, aktivitetet
artistike, aktivitete
shkollore, etj) në periudha
të ndryshme kohore.

2011-2014 120.000 KNKT
OJQ, ON
MPB;
Gjatë vitit
dhe në
MKRS;
kuadër të
MASHT, MD
MSH, ABGJ,
muajit
antitrafikim
MTI,

Numri i
emisjoneve
mediatike te
organizuara
kunder TQNJ.
Numri i kaneleve
TV te perfshira
Numri i kanalave
te Radiove te
perfshira
Numri i medias se
shkruar te
perfshire
Numri i
dokumentave te
shqurtuar
Numri i
përfituesve

1.1.3 Shqyrtimi i materialeve
2011-2014 8000
KNKT
OJQ,ON
ekzistuese (doracakëve
MPB; PK;
lehtësues dhe informativ ),
MPAL;
përgatitja e materialeve të
MASHT
reja dhe shpërndarja e tyre
Institucione të
te të gjitha kategoritë dhe
specializuara,
strukturat shoqërore
Objektivi specific 1.2 - Të vetëdijësohet publiku i gjerë, lidhur me sanksionet ligjore për trafikimin me
qenie njerëzore.

1.2.1 Fushata vetëdijesuese
2011-2012
lidhur me sanksionet ligjore
kundër trafikimit

8000

KNKT,MPB; ON,
MD PK
KGJ

Numri i
emisioneve
mediatike te
organizuara per
sanksionet ligjore.
Numri i kaneleve
TV dhe radios te
perfshira

Synimi strategjik 2 - Të shtohet efikasiteti i parandalimit të trafikimit në të gjitha nivelet e arsimit.
Objektivi specifik 2.1- Të plotësohen kurrikulat edukativo-arsimore me informacionet e duhura për
parandalimin e trafikimit.
2.1.1 Sesione informuese me
2011
400
MASHT;
Numri i takimeve
grupin e kurrikulave për
GNKT
informuese
çështjen e trafikimit, me
qëllim të parandalimit.
2.1.2 Pajisja e institucioneve
2012-2014 20000
MASHT;
ON,OJQ
Materialet e
arsimore ( të të gjitha
MPB;
shpërndara
niveleve, përfshirë dhe ato
MKRS
Numri i
parashkollore),
institucioneve
mësimdhënësve, nxënësve,
përfituese

studentëve me materiale
didaktiko-metodike për
çështjen antitrafikim.
2.1.3 Aftësimi i mësimdhënësve
për përdorimin e
materialeve didaktikometodike.

2012-2014

10000

MASHT

Numri i
mësimdhënësve të
trajnuar
Modulet e
trajnimeve

Objektivi specific 2.2 Të rritet përfshirja e grupeve të rrezikuara në arsimim joformal.
2.2.1 Organizimi i formave
alternative të mësimit për
grupet e rrezikuara
2.2.2 Organizimi i kurseve të
aftësimit profesional për
mundësi punësimi.

2011-2014

2011-2014

MASHT;
DKA;
Komunat
MASHT;
MPMS;
MAPL

On

Numri i
përfituesve

ON, OJQ

Numri i
përfituesve
Numri dhe llojet e
kurseve

Objektivi specifik 2.3 Të trajtohet me efikasitet problemi i braktisjes së shkollës nga nxënësit.
2.3.1 Nxerrja e Urdhërit
2011
MASHT
Urdheri
Administrativ për krijimin
administrativ i
e Ekipeve për Parandalimin
miratuar
dhe Reagimin ndaj
Braktisjes së Shkollës nga

Nzënësit ( EPRBSHN)
2.3.2 Krijimi i EPRBSHN në
nivel shkolle dhe komune

2011-2012

MASHT
DKA

Shkollat

Numri i ekipeve
të krijuara në
shkolla dhe
komuna
Numri i
përfituesve

2.3.3 Trajnimi i EPRBSHN dhe 2012-2013 8000
MASHT;
Shkollat; ON,
ofrimi i materialeve të
DKA;
OJQ
punës.
Synimi strategjik 3- Te ngriten kapacitetet e burimeve njerëzore në parandalim e trafikimit dhe
bashkëpunimi ndërinstitucional
Objektivi specifik 3.1 Të zhvillohen dhe avancohen kapacitetet e institucioneve shtetërore në
parandalimin e trafikimit.
3.1.1 Organizimi i trajnimeve për 2011-2014 20.000
MPB; GNKT OJQ,ON
Numri i
zyrtarët komunalë (për
MAPL;
trajnimeve
NJDNJK , DKA, DSH,
IKAP;
Numri i
DKRS, DPMS, për
MASHT,
përfituesve
Inspektorët të punës, tregut
dhe ata sanitarë, punëtorët
socialë, policinë e
komunitetit, etj.)
3.1.2 Organizimi i trajnimeve
2011-2012
MPB;
IKAP;
Numri i
për zyrtarët e institucioneve
GNKT;
ON,OJQ
trajnimeve
të nivelit qendror.
Numri i

përfituesve
Objektivi specific 3.2 Të ngriten kapacitetet e institucioneve arsimore në parandalim të trafikimit.
3.2.1 Organizimi i trajnimeve
2011-2014 6000
MASHT;
ON.OJQ
Numri i
për strukturat organizative
MPB;
trajnimeve
të nxënësve brenda
GNKT;
Numri i
shkollave .
MSH; MD
përfituesve
2011-2014 8000
MASHT
ON,OJQ
Numri i
3.2.2 Organizimi i trajnimeve
për mësimdhënës të të
MPB;
trajnimeve
gjitha niveleve të arsimit
GNKT;
Numri i
parauniversitar dhe
MSH; MD
përfituesve
organeve të shkollës për
çështjet antitrafikim.
3.2.3 Trajnime dhe sesione
2011-2014 2000
MASHT;
ON,OJQ
Numri i
informuese me
GNKT
trajnimeve
mësimdhënësit e
Numri i
fakulteteve të UP-së që
përfituesve
përgatisin kuadro arsimore.
Objektivi specific 3.3 - Të ngriten kapacitetet e OJQ-ve dhe grupeve joformale në parandalimin e
trafikimit.
3.3.1 Organizimi i aktiviteteve
2011-2014 10000
KNKT,
ON,OJQ
Numri dhe llojet e
për ngritjen e kapaciteteve
MKRS;
aktiviteteve të
të OJQ dhe grupeve
organizuara
joformale për punën në

parandalim të trafikimit.
3.3.2 Organizimi i “Javes se te
drejtave te viktimave te
krimit” ne tre qytete
kryesore per te sjelle
vemendjen ndaj viktimave
te krimit dhe trafikimit. .

2011-2014

3.2.3 Permirsimi dhe
2011-2014
funksionalizimi i ëeb faqes
www.antitrafikimi.com ne
gjuhet Shqipe, , Anglisht
dhe Serbisht per te rritur
transparencen ndaj publikut
ne Kosove

12000

KPK, Zyra e OJQ
KNKT
(Sekretariati)
MD
MPMS
PK

4500

KNKT,
MAP

Partneret
nderkombetar,
OJQ

Numri I qyteteve
ku do te
organizohet
eventi
Numri i
pjesmarresve ne
evente
Raporti i
vleresimit te
impaktit
Web faqja e
perditesuar

Objektivi specific 3.4 - Të shtohet bashkëpunimi ndërinstitucional dhe me komunitetin në
parandalimin e trafikimit
3.4.1 Takimet e rregullta të
2011-2014
KNKT;
ON
12 Takimet e
GNKT me qëllim të
GNKT
OJQ
rregullta te bera

shkëmbimit të
informacioneve dhe te
koordinimit të aktiviteteve
në luftim të trafikimit.

2011-2014
3.4.2 Takime informuese me
komunitetin për mënyrën e
adresimit rreth çështjeve
për parandalimin e
trafikimit me qenie
njerëzore ( ku dhe kujt
duhet t`i raportohet, t`i
kërkohet ndihmë, si të
veprohet në rastet e
identifikimit të trafikimit
etj.)

KNKT;
GNKT

OJQ. ON

gjate vitit
Raportet e
takimeve
Miinutat e
takimeve
Numri i
dokumentave
politik te
ndryshuara si
rezultat i
mesimeve te
nxjerra gjate
takimeve
Numri i takimeve
me komunitetin
Numri i
përfituesve.

V.2 Mbrojtja
Synimi strategjik 1 - Referimi dhe Identifikimi i viktimave te trafikimit me qenie njerzore
Objektiv specifik 1.1 - Avancimi i procedurave ekzistuese të referimit dhe identifikimit për viktimat e
trafikimit
Aktivitetet
Afati Buxheti Përgjegjësit
Partnerët
Treguesit
kohor
(E)
1.1.1 Rishqyrtimi i Procedurave
2011KNKT, MPB, , OJQ
Vleresimi i impaktit
Standarte të Veprimit (PSV), 2014
MD, MPMS
vendore
te PSV-ve.
dhe Standarteve Minimale
MSH,
partnere dhe Rekomandimet e
të Përkujdesit për Viktimat e
ON, OSBE, dhena
Trafikimit (SMPVT),
IOM,
Plani per nderhyrje
ekzistuese, si edhe nxjerrja e
rekomandimeve për
ndryshime
1.1.2. Organizimi i sesioneve
2011
KNKT, MPB,
OJQ,
Numri i punëtorive
informative për procedurat
MD, MPMS
ON,OSBE,
të mbajtura mbi
ekzistuese. (PSV dhe
MSH,
ecurinë e zbatimit të
SMPVT)
PSV dhe SMPVT
1.1.3. Monitorimi dhe vlerësimi i
2011 –
2000 KNKT,
ON,
Raporti i M&V
implementimit të PSV dhe 2014
Sekretariati,
SMPVT

1.1.4 Trajnimi i aktereve relevant
që përdorin PSV

2011

KNKT ,
Sekretariati,

Numri i trajnimeve
Numri i
pjesmarresve ne
trajnim
Objektiv specifik 1.2 – Ngritja e kapaciteteve institucionale për identifikimin e viktimave të trafikimit
1.2.1. Fuqizimi i njësisë për SOS
2011 –
KNKT & MD, OSBE ,
Termat e referencës
linjë në kuadër të MD,
2012
MPB, MSH
OJQ, ON
për funksionimin e
nepermjet rritjes se numrit te
linjes SOS
operatoreve
Numri i operatoreve
qe punojne ne linje
1.2.2. Ngritja dhe fuqizimi i linjës 2011 –
KNKT &
OSBE , OJQ Linja SOS
ndihmëse telefonike (SOS), 2012
MD,MPB
ON
funksionale
me staf profesional
Stafi i punesuar
Numri i
telefonatave ne
linjen SOS
1.2.3. Organizimi i sesioneve
2011 –
KNKT & MD, OSBE
Numri i personelit
trajnuese me operatorët e
2012
MPB dhe ON
qe merr pjese ne
SOS linjës.
trajnime
Numri i trajnimeve
te realizuara
1.2.4. Prezantimi medial dhe
2011 –
4000
KNKT, MD,
UP, dhe
Numri i reklamave,
reklamimi i kësaj linje te
2012
MPB, MPMS, Mediat
fletpalosjeve apo
opinioni publik
MSH,
emisioneve të

MASHT,

1.2.5 Mbajtja e trajnimeve
2011 8000
aftësuese per akteret e
2014
ndryshem te perfshire ne
fushen e KT lidhur me
identifikimin e VT
Synim Strategjik 2 – Bashkerendimi & bashkeveprimi
viktimat e trafikimit
Objektiv spec ifik 2.1 - Avancimi i gjithëmbarëshëm i
2.1.1. Vlerësimi i kornizës
2011 2000
ekzistuese ligjore për
2012
identifikimin e zbrastësive
ligjore që kanë të bëjë apo
lidhen me shërbimet për
viktimat e trafikimit.
2.1.2. Rishqyrtimi dhe amendimi i 2011ligjeve ekzistuese, nxjerrja e 2012
akteve nënligjore që kanë të
bëjë me shërbimet që ju
ofrohen viktimave të
trafikimit

KNKT, MPB,
MD

ON, OJQ

realizuara, per ta
bere publike
funksionimin e
linjes.
Numri i trajnimeve
te realizuara dhe i
pjesemarresve te
perfshire

me qellim te ofrimit te sherbimeve cilesore per
kornizës ligjore ekzistuese
OJQ, ON
KNKT,
MPMS, MPB,
MASHT,
MAPL, MSH,
MD,MTI,
MKRS,
KNKT,
ON,OJQ
MPMS, MPB,
MASHT,
MPL, MSH,
MD,

Raporti i vleresimit
Prezantimi i të
gjeturave dhe
rekomandimeve
Plani per ndryshime
te metutjeshme
Numri i
amandamenteve dhe
akteve nënligjore të
nxjerra nga ky
rishyrtim

2.1.3. Nënshkrimi i Marrëveshjes 2011 MD KNKT,
MM e nënshkruar
së përbashkët të
2013
KGJK ,KPK
Mirëkuptimit në mes të
MD, Këshillit Gjyqësor dhe
Këshillit Prokurorial, për
shqyrtimin me prioritet të
lëndëve gjyqësore që kanë të
bëjë me trafikimin me qenie
njerëzore
2.1.4. Nënshkrimi i Marëveshjes
2011 KNKT, MSH, OJQ
MB e nënshkruar
së përbashkët të
2013
MD, MPMS
Bashkëpunimit në mes të
MSH, MD, KNKT dhe OJQ
partnere lidhur me shërbime
shëndetësore falas për
Viktimat e Trafikimit
Objektiv specific 2.2 - Fuqizimi i mekanizmit referues, ngritja e kapaciteteve institucionale dhe ofrimi i
shërbimeve të qëndrueshme për viktimat e trafikimit
2.2.1. Mbeshtetja Qeveritare e
2011
40000 KNKT, MPB,
Fondet ne (000) E te
ngritura per
strukturave që ofrojnë
MPMS,
mbështetjen
shërbime për viktimat e
MASHT,
trafikimit
MPL, MSH,
financiare nga ana e
MD, MTI,
qeverisë për këto
MKRS
struktura

2.2.2.

Ndertimi i strehimores se sigurise se
larte (SHPS)

2011-2014

2.1 Milion
euro

KNKT
MD

KE

Sherbime cilesore dhe
numri i viktimave te
akomoduara.

Objektiv specific 2.3 - Sigurimi i shërbimeve të qëndrueshme dhe afatgjate për viktimat e trafikimit
2.3.1. Licencimi i ofruesve të
2011 MPMS,
Numri i shërbyesve
shërbimeve sociale dhe
2013
DMS MPB-PK
të licencuar, qe
organizatave joqeveritare që
MSH
ofrojne sherbime
ofrojnë shërbime sociale
sociale
(VeT)
Numri i OJQ të
licencuara që
ofrojnë shërbime
sociale
2.3.2. Ofrimi i shërbimeve të
2011 MPMS . MSH OJQ,
Numri i familjarëve
këshillimit psikosocial për
2014
partnere
të viktimave të
familjet e viktimave vendore
trafikuara që marrin
të trafikimit.
shërbime të
keshillimit
2.3.3
Synim strategjik 3 – Reintegrimi i qendrueshem i viktimave te trafikimit
Objektiv specifik 3.1 - Avancimi i shërbimeve reintegruese afatgjate për viktimat e trafikimit
3.1.1. Ofrimi i shërbimeve
2011 150.000 MPMS, MSH, OJQ,
Numri i viktimave
rehabilituese / trajtimi
2014
KNKT
që përfitojne
shëndetsor dhe psikosocial,
shërbimet
si edhe strehimi i viktimave
rehabilituese

të trafikimit
MD /DMNV19, Komisioni
për ndihme
jurdike falas
dhe OJQ
vendore
MASHT,
OJQ
KNKT, MPMS partnere
vendore
MPMS,
OJQ
KNKT,
partnere
MASHT , MTI vendore

3.1.2. Ofrimi i shërbimeve dhe
këshillimeve juridike falas
për viktimat e trafikimit, si
edhe ofrimi mbrojtjes ligjore
falas për këto viktima
3.1.3. Ofrimi i shërbimeve
arsimore për viktimat e
trafikimit
3.1.4. Ofrimi i shërbimeve të
aftësimit profesional për
viktimat e trafikimit

2011 2014

3.1.5. Ofrimi i mundësive të
barabarta të shërbimeve të
punësimit për viktimat e
trafikimit
3.1.6. Shërbime ndërmjetësimi për
rikthim dhe pranim të
dinjitetëshëm të viktimave të
trafikimit në familje dhe

20112014

MPMS, KNKT ,
MASHT,

2011 2014

MPMS, KNKT dhe OJQ

19

Departamenti per Mbrojtje dhe Ndihme Direkte

2011 2014
2011 2014

Numri i viktimave
që përfitojne
shërbimet ligjore

Numri i viktimave
që përfitojne
shërbimet arsimore
Numri i viktimave
që përfitojne
shërbimet e
aftesimit
profesional
Numri i viktimave
që përfitojne
shërbimet e
punesimit
Numri i viktimave
që përfitojne
shërbimet e
rikthimit

shoqeri
3.1.7 Fuqizimi ekonomik i
viktimave të trafikimit

2011 2014

MZHE,MPMS, OJQ partnere Numri i viktimave
MTI KNKT,
vendore, ON që përfitojne
MAPL,,
partnere
shërbimet perkatese
Objektiv specifik 3.2 – Bashkërendimi dhe bashkëveprimi i shërbimeve riatdhesuese për viktimat e
huaja të trafikimit
3.2.1. Ofrimi i shërbimeve
2011 KNKT, MPB,
Numri i viktimave
riatdhesuese për viktimat e
2014
PK, MD,
të huaja të trafikimit
huaja të trafikimit
MPMS, MJ
të cilat gjatë kësaj
dhe ON
periudhe janë
riatdhesuar?
Objektiv specifik 3.3 - Bashkërendimi dhe bashkëveprimi i shërbimeve për vendosje në vendet e treta
për viktimat e trafikimit të përfshira në programin e dëshmitarit të mbrojtur
3.3.1. Vendosja e kontakteve dhe
2011 KNKT, MD,
Numri i viktimave
bashkëpunimit me
2014
MPB-PK, KGJ
të trafikuara të
organizatat qeveritare dhe
dhe KPK
përfshira në këtë
joqeveritare ndërkombëtare
program dhe
në vendet e treta për
vendosja e tyre në
vendosjen e viktimave të
vendet e treat
trafikimit si dëshmitarë të
mbrojtur

V.3 Ndjekja dhe Ndeshkimi
Synim strategjik 1- Te avancohen teknikat e hetimit me qellimi te rritjes e efikasitetit kunder trafikimit
te qenieve njerezore
Objektiv specific 1.1 - Të ndryshohet dhe plotesohet korniza ligjore
Aktivitetet

Afati
kohor

Pergaditja e një studimi të plotë
mbi kuadrin ligjor rregullator te
fushes së luftës kundër trafikimit
të qenieve njerezore

20112012

Në bazë të rezultateve të studimit
të lartëpërmendur, ndërmarrja e
iniciativaveligjore për luftën ose
përmirësimin e akteve nënligjore
apo neneve specifike të kuadrit
ligjore antitrafikim

20112014

Buxhet Përgjegjë Partnerët
i
sit
(E)
MD.KNK OJQ, ON
T,(Sekret
ariati)
KPK.
KGJK,
MPB, PK
MD.KNK OJQ, ON
T,(
Sekretaria
ti)
KPK.
KGJK,
MPB, PK

Treguesit

Identifikimi i
hapësirave dhe
mangësive ligjore në
fushën e luftës kundër
trafikimit të qenieve
njerëzore
Permiresimi i kuadrit
te brendshem ligjore
ne perputhje me ate
nderkombetar ,

1.1. Ndryshimi dhe plotesimi i kodit
1
penal dhe kodit te procedures
penale,

20112012

1.1. Miratimi i pakos se ligjeve
2
antimafia

20112014

1.1. Miratimi i ligjit per mbrojtjen e te
3
deshmitarve , dhe deshmitarve
bashkpunues, demtuar,

20112012

, , ON
MD,
MPB,
KGjK,
KPK
Kuvendi i
Kosoves
,
MD,
MPB,
KGjK,
KPK,
Kuvendi i
Kosoves
MD,
MPB,
KGjK,
KPK,
Kuvendi i
Koso ves,

Numri i neneve/
kodeve te ndryshuara
dhe plotesuara.

Numri i neneve te
ndryshuara

Numri i neneve te
ndryshuara

1.1.
4
Objektiv specifik1. 2 - Ngritja e kapaciteteve institucionale Policise, Prokurorise dhe Gjykatave ne
drejtim te perdorimit te teknikave te hetimit
1.2. Pajisja e zyrtareve qe merren me

2011-

250.000 MPB, PK ON,KE

Numri dhe llojet e

1

hetimit e TQNJ-re me mjete dhe
2014
mekanizma te duhur per luftimin e
trafikimit,
1.2. Botimi i manualeve apo
20112
broshurave mbi ceshtjen e
2014
trafikimit,

1.2. Specializimi i Gjyqtareve dhe
3
Prokurorve me ceshtjen e
Trafikimit te qenieve njerezore

20112014

1.2. Krijimi i Struktures se zedhenesve 20114
ne gjykata dhe prokurori
2014

1.2. Vleresimi per situaten e
20115
logjistikes se domosdoshme per
2012
kryerjen e detyrave te perditeshme
te gjykatesve

KPK,
KGjK
4000

ON
MPB
KPK,
KGjK,Gj
ykatat,Pro
kurorite
KGjK,
KPK

KGjK,
KPK
Gjykatat,
Prokurorit
e
MD
Gjykatat,
Prokurorit
e

pajisjeve qe perdoren
ne luften kunder
trafikimit
Numri i botimeve

Numri i gjyqetarve
dhe Prokurorve qe
jane specializuar ne
ceshtje te TQNj
Numri i zedhenesve te
emeruar prane
gjykatave

Numri i vleresimeve
te bera
Vleresimi i bere ne
çdo gjykate
Numri i raporteve te
draftore.

1.2. Organizimi i trajnimeve per
20116
gjykatesit dhe prokuroret e rinj ne 2014
ceshtje te antitrafikimit dhe te tjera
qe lidhen me to.

MD
Trajnere te
IGjK,
certifikuar
Prokurore
t special,

1.2. Realizimi I sesioneve informative 20117
ne ceshtje ligjore qe lidhen me
2014
zbatimin e te drejtave te viktimave
dhe rrolin e avokateve te
viktimave

MD,
Trajnerë të
IGjK,
certifikuar
Prokurorë
t special,

1.2. Rritja e numrit te policeve,
20118
prokuroreve dhe gjykatesve qe
2014
merren me ceshtjen e viktimave te
trafikimit

MD,
KPK,
KGJK,
PK

Numri i trajnereve te
certifikuar
Numri i prokuroreve
te rinj te trajnuar
Numri i gjykatesve te
rinj te trajnuar
Numri I sesioneve te
informimit te
zhvilluara
Numri i persekutoreve
pjesmarres
Numri I gjykatesve
pjesmarres
Numri I
policeve,prokuro
reve gjykatesve
te specializuar
ne ceshtje te
trajtimit tte
viktimave te
trafikimit

Objektiv Specifik 1.3 - Kordinimi dhe bashkepunimi ne mes te Ministrise së Punëve të Brendshme
Policise se Kosoves,, Prokurorise, Gjykatave , Doganave , Administrates Tatimore, dhe Inspektoriateve

Perkatese
1.3. Shkembim efikas i informacionit 20111
ndermjet Policise, Prokurorise,
2014
Gjykatave, doganes, administrates
tatimore, inspektoriateve perkatese
per ceshtjet e trafikimit,

1.3. Mbledhja e te dhenave
intelegjente mbi rrjetet dhe
2
organizatat kriminale lidhure me
trafikimin

1.3. Takime te rregullta me
Departamentin per Shtetesi Azil

20112014

PK,
KGjK ,
KPK,
AIK ,
Dogana e
Kosoves
dhe
Administr
ata
Tatimore
PK,
KGjK ,
KPK,
AIK ,
Dogana e
Kosoves
dhe
Administr
ata
Tatimore
MPB.KN
KT,PK,M

Numri i rasteve dhe
informatave te
shkembyera.

Numri i te dhenave te
grumbulluara,

3

dhe Migracion ( MPB) dhe
Departamentin e punesimit
(MPMS)
1.3. Tranimi I policeve,prokurorve dhe 2011gjykatseve ne amendamentet e
2014
4
bera ne KPK dhe ne KPP

PMS

8000

IGjK ,
PK,
Prokurore
t

Numri i prokuroreve
te trajnuar ne
amendamentet e KPP
KPK
and CPC
amendments.
Synimi Srategjk 2 - Te forcohet dhe Zhvillohet bashkepunimi me shetet tjera dhe organizatat
nderkombetare per luftimin e trafikimit te qenieve njerezore
Objektiva Specifike 2.1- Bashkepunimi me Shtetet tjera dhe me organizatat Nderkombetare
Interpol/Europol/Eurojust/Seci/Frontex per hetimet e perbashkta
2.1. Shkembimi i informacioeneve
20111
lidhur me hetimet e perbashketa
2014
ne rastet kur trafikimi ka elemente
te krimin transnacional
Krijimi i një modeli raportimi për lehtësimin e
bashkëpunimit transnacional në nivel operativ
ndërmjet vendeve të destinacionit, origjinës
dhe tranzitit, në mbështetje të zbatimit të
Mekanizmave Transnacional te Referimit për
personat e trafikuar ,duke u përqendruar

MPB,
,
MD,KPK,
KGjK ,
PK
MPB,
ICMPD
MD,KPK,
KGjK ,
PK

Numri i rasteve te
hetimeve te
perbashketa

vecanerisht tek masat speciale në lidhje me
fëmijët dhe shfrytëzimin e punës

2.1. Pjesemarrja ne punetori
2
nderajonale per forcimin e
mekanizmave transnacional te
referimit
2.1. Antaresimi i Policise se Kosoves
3
ne organizatat nderkombeatre siç
jane: Interpol. Europol etj
2.1. Trajnimi i punonjesve te policise,
4
prokurorise dhe gjykatave per
zbatimin e mekanizmave
transnacional te referimit.

20112014

Numri i pjesemarrjeve
ne punetori
nderajonale, raportim

MPB,
ON,
MD,KPK,
KGjK ,
PK,

Numri i trajnimeve te
organizuara
Numri i pjesmarresve
ne trajnim

32000

MPB,
PK, MD,
KGjK,
IGjK,KP
K

Numri i Trajnimeve
Numri i pjesmarrësve

5000

MPB,
ON
MD,KPK,

20112012
20112014

(Takime pune në vendet përkatëse 2011të destinacionit të BE-s për të 2014
fuqizuar
bashkëpunimin
e
ardhshëm mbi rastet e trafikimit
jashtë rajonit të EJL.)
2.1. Hartimi i procedurave te kthimit
5
pranimit te viktimave dhe

MPB,
ON, ICMPD,
MD,KPK,
KGjK ,
PK,
MPB- PK

20112014

ON ICMPD

Anetaresimi

Numri i te kthyerve
pranuarve dhe te

ekstradimit per trafikantet sipas
procedurave nderkombetare.

KGjK ,
PK,

ekstraduarve.

Organizimi i takimeve me
201140000 MPB,
ON
Numri i takimeve te
perfaqesuest e shteteve te
2014
MD,KPK,
mbajtura.
origjines dhe destinacionit
KGjK ,
viktimave te trafikimit .
PK
Synimi Srategjk 3 - Rritja e efikasitetit dhe efektivitetit te Policise Prokurorise dhe Gjykatave per hetimin
dhe ndeshkimin e kryeresve te Trafikimit
Objektiva specifike 3.1 - Ngritja e kapaciteteve te policis Prokurorise dhe gjykatave
3.1. Paisja e Prokurorisë ,Gjykatave
1
dhe Policisë me logjistike të
perparuar per rritjen e efiaksitet
gjatë procedurave hetimore dhe
gjyqësore

20112014

MPB,
ON
MD,KPK,
KGjK ,
PK,

Numri i pajisjeve te
specializuara

3.1
2

20112014

MPB,
,
MD,KPK,
KGjK ,
PK
KPK,KGJ
K

Numri i stafit te ri te
punesuar ne
institucionev,

Plotësimi i stafit në Prokurori,
Polici, dhe Gjykata

3.1. Percaktimi i procedurave te
20113
detyrueshme te raportimit nga ana 2014
e Prokurorise dhe Gjykatave per

numri i rasteve te
raportura

rezultatet e secilt rast te ndjekur te
trafikimit me qenie njerezore

Objektiv specific 3.2 – Permiresimi i Politikave ndeshkimore per trafikantet dhe shkelesit e ligjit
3.2. Unifikimi i politikave
1
ndeshkimore dhe ndeshkimet
adekuate ndaj kryeresve

20112014

KGjK
IGjK

Numri i akteve ligjore
te miratuara per
unifikimin e
politikave
ndeshkimore
Numri i takimeve mes
gjyqatreve dhe
prokuroreve te
rajoneve te ndryshme
te Kosoves per te
shkembyer
eksperienca qe i
sherbejne unifikimit
Synimi Strategjik 4- Konfiskimi i pasurise se fituar me trafikim dhe kompenzimi i viktimave te trafikimit
Objektiv Specifik 4.1 : Arritja e Zbatimit te procedurave te konfiskimit te pasurise se trafikanteve
4.1. Funksionalizimi i plotë i
1

20112012

MD

Numri i aseteve te
menaxhuara,Raportim

agjensionit per admisnitrimin e
asteve te konfiskuara dhe
sekuestruara,
4.1. Monitorimi i Zbatimit te
20112
dispozitave ligjore per konfiskim 2014
te pasurise se kryresve te
trafikimit nga ana e prokuorve dhe
gjyqetarve

MPB,
AMA
KPK,
KGjK,
PK,

Numri i rasteve dhe
Aseteve te
konfiskuara

4.1. Monitorimi i Zbatimit te
3
dispozitave ligjore per
kompenzimin e viktimave te
trafikimit nga ana,Gjyqetarve dhe
agjensionit per adminsitrimin e
aseteve te konfiskuara

20112014

KGjK,
PK, AMA

Numri i rasteve te
kompensimit

4.1. Shtimi i gjyqetareve ( sesione
4
informative )dhe stafit mbeshtetes
per ekzekutimin e vendimeve per
kompensim,

20112014

KGjK, P
K, AMA
sk

Numri i gjyqetareve
dhe stafit te shtuar.

Synimi Strategjik 5 - Trajtimi Adekuat dhe jo diskriminues ndaj viktimave
Objektivi Specifik 5.1 - Te zbatohen procedurat standarde per viktimat e trafikimit sipas ligjeve vendore

dhe standarve nderkombetare
5.1. Ofrimi i formularit dhe njoftimi
1
per te drejtat e viktimave te
trafikimit

20112014

5.1. Ofrimi i mbrojtjes se viktimes,
2
/Vlerësimi rrezikshmerisë s per
viktimat dhe familjet e tyre.

20112014

5.1. Sigurimi i perkthimit në Polici,
3
Prokurori dhe Gjykata dhe
rifreskimi i listes së përkthyesve
nga ana e Gjykates.

20112014

PK,
Gjykatat,
Prokurorit
e
PK,
QPS
KPK
MD
KGJK,
KGjK,
KPK
MPB- PK

Raportimi

raportimi

Lista e perkthyeseve
Procedurat per
rekrutimin e
perkthyeseve

Synimi Strategjik 6 - Ngritja profesionale dhe trajnimet
Objektivi Specifik 6.1 - Trajnimi i Policisë, Prokurorëve dhe Gjyqetarëve etj
6.1. Trajnimi i përbashket i Policëve,
1
Prokurorëve dhe Gjyqetarëve për
proceduren hetimore te rastet e
trafikimit të qenieve njerezore

20112014

20000

MPB,
PK, MD
KGjK,
IGjK,

ON

Numri i trajnimeve
Numri i pjesmarresve

6.1. Trajnimi i përbashket i Policisë,
2
Prokurorëve dhe Gjyqetarëve për
konfiskimin e aseteve

20112014

6.1. Trajnimi i përbashkët i
3
Prokurorëve dhe gjyqetareve per
politikat ndeshkimore

20112014

6.1. Trajnim i përbashket i
4
Policëve,Prokurororëve dhe
Mbrjojtsëve të Vikitmave për
identifikimin e viktimave të
trafikimit

20112014

6.1. Trajnimi i përbashkët i Policisë,
5
Prokurorëve dhe Gjyqetarëve për
rastet komplekse të trafikimit

6.1. Trajnimet mbi Konventën
6
Evropiane për të Drejtat e Njeriut
dhe praktikës gjyqësore nga

16000

MPB,
PK, MD,
KGjK,
IGjK,
, KGjK,
IGjK

ON

Numri i trajnimeve
Numri i pjesmarrësve

ON

Numri i Trajnimeve
Numri i pjesmarrësve

16000

MPB,
PK,
KGjK,
IGjK,
MD,

ON

Numri i Trajnimeve
Numri i pjesmarrësve

20112014

20000

MPB,
PK, MD
KGjK,
IGjK,KP
K

ON

Numri i Trajnimeve
Numri i pjesmarrësve

20112014

10.000

MPBMD.

ON

Numri i Trajnimeve
Numri i pjesmarrësve

Gjykata Evropiane për të Drejtat e
Njeriut, si dhe Konventa e
Këshillit të Evropës mbi
Trafikimin me Qenie Njerëzore
dhe memorandumi përkatës
sqarues janë më të dobishme sesa
trajnimet e përgjithshme sipas
konventave ndërkombëtare për të
drejtat e njeriut.
20116.1. Organizimi i trajnimeve per
gjykatesit dhe prokuroret e rinj ne 2014
8
ceshtje te antitrafikimit.

6.1. Tranimi I PK ne ne amendamentet 2011e bera ne KPK dhe ne KPP
2014
9

6.1. Percaktimi i procedurave te
201110 detyrueshme te raportimit nga ana 2014
e Prokurorise dhe Gjykatave per

10.000

MD
IGjK,
KPK,
KGJK,

10.000

IGjK ,
PK, KPK

KPK,KGJ
K

ON

Numri i trajnereve te
certifikuar
Numri i prokuroreve
te rinj te trajnuar
Numri i gjykatesve te
rinj te trajnuar
Numri i prokuroreve
te trajnuar ne
amendamentet e KPP
KPK
Dhe te policies se
Kosoves,
numri i rasteve te
raportura

rezultatet e secilit rast te ndjekur
te trafikimit me qenie njerezore

V.4 Mbrojtja e Femijëve
Synimi strategjik 1- Avancimi i sistemit te identifikimitdhe referimit te hershem te femijeve viktima (ne
rrezik dhe potenciale) te mundshme te trafikimit, si dhe ngritja e vetedijesimit te shoqerise per
trafikimin e femijeve
Objektiv Specifik 1.1 – Rishikimi dhe funksionalizimi i legjislacionit dhe politikave aktuale per
identifikimin e femijeve viktima te trafikimit
Aktivitetet
Afatet Buxheti
Përgjegjësit
Partnerët
Treguesit e
kohore
(E)
monitorimit
1.1.1 Miratimi i Ligjit te
2011MASHT
Drejtorit
Ligji i miratuar
arsimit parauniversitar
2014
DKA
Komunale Raportet mbi
dhe monitorimi i
Arsimore, zbatimin e ligjit
zbatimit te tij
1.1.2 Zbatimi i Ligjit per
2011MKRS
DKRS
Raportet per
fuqizimin dhe
2014
Vleresimin e
pjesemarrjen e te rinjve
zbatimit te
legjislacionit
1.1.3 Zbatimi strategjive
2011Institucionet qendrore
ON
Raportet mbi
aktuale qe prekin
2014
dhe lokale
vleresimin e
interesat e femijeve
zbatimit te
strategjive
Objektiv specifik 1.2 - Avancimi i kapaciteteve te institucioneve pergjegjese (qeveritare dhe jo
qeveritare) për identifikimin e hershem te fëmijëve në rrezik trafikimi dhe viktima të trafikimit

1.2.1 Hulumtime per faktoret
e rrezikut nga trafikimi
dhe nivelin e
vetedijesimit te
shoqerise per trafikimin
e femijeve.
6.1.8 Organizimi i nje
Punëtorie mbi nenin 202
Per pornografine e
femijeve ne Kosove ”
Kodin penal dhe
afersine e tij me ligjet
nderkombetare per kete
ceshtje.
6.1.9 Trajnime per ceshtje qe
lidhen me pornografine
se femijeve dhe forcimin
e ligjit ne kete fushe

20112014

MPB; KNKT
GNKT; MPMS

OJQ ,
ON, TDH

Numri i
hulumtimeve
Raportet e
hulumtimeve

2012

KNKT,MD
KPK, KGjK

OJQ , ON,
TDH

Rishikimi i nenit
202 nen
kendveshtrimin e
standartdeve
nderkombetare

2012-

MD, KGjK, MPB,
KPK

ICITAP

1.2.2 Trajnime per
institucionet qeveritare

20112014

KNKT- GNKT

OJQ , ON,

Numri i sesioneve
te trajnimit
Numri i
pjesmarresve ne
trajnim
Numri i
investigimeve te
bera
Numri i
trajnimeve te

(Shkollat, organizatat e
femijeve, NJDNJK,
DKA,DSH,DKRS,
DMS, Inspektoret e
punes, te tregut dhe ata
sanitare, Policine,
Institucionet e nivelit
qendror etj.) per
identifikimin e hershem
te femijeve – viktima
potenciale.
1.2.3 Trajnime per organizatat 2011joqeveritare ( Qendrat
2014
rinore, Organizatat
rinore, OJQ-te ) dhe
komunitetin per ceshtjen
e trafikimit te femijeve
dhe identifikimin e
hershem te femijeve.

organizuara
Numri i
pjesmarrësve ne
trajnim
Kurrikulat e
trajnimit te
pergatitura
Manualet e
trajnimit

GNKT
MKRS

OJQ , ON,

Numri i
trajnimeve
Numri i
pjesmarresve ne
trajnim
Numri i
perfitueseve
indirekt
Numri i
kurrikulave te
pergatitura

Numri i
manualeve te
pergatitura
Objektiv specifik 1.3 – Fuqizimi dhe koordinimi midis institucioneve pergjegjese (qeveritare dhe jo
qeveritare) ne referimin e rasteve
1.3.1 Krijimi i grupeve
2011MPB; GNKT; MAPL;
OJQ, ON
Grupet e krijuara
koordinuese
2014
MPMS
TDH,
Numri i
nderinstitucionale ne
komunave te
nivel komunal per
perfshira
mbrojtjen e femijeve
Raportet e
dhe takimet e rregullta
rregullta
te tyre ( Sipas modeleve
ekzistuese).
1.3.2 Trajnime per grupet
2011MPB GNKT
OJQ,ON,
Numri i
koordinuese per
2014
MAPL
trajnimeve te
mbrojtjen e femijeve,
realizuara
me theks te vecante ne
Numri i
aspektin e identifikimit,
perfituesve
parandalimit, referimit
Numri i moduleve
dhe mbrojtjen e
te krijuara
femijeve nga trafikimi.
Objektiv Specifik 1.4 – Te ngritet vetedijesimi i te gjitha kategorive shoqerore per rrezikun e trafikimit te
femijeve.

1.4.1 Fushata vetedijesuese
per rrezikun e trafikimit
te femijeve

20112014

KNKT; MPB; MASHT;
MAPL
MKRS; MPMS;
Komunat

OJQ , ON

Numri,
emisioneve
televizive,
debateve,
materialeve
veedijesuese te
organizuara
Numri i eventeve
te organizuara
1.4.2 Debate, tryeza, trajnime 2011MRKS, MPMS
Asamblete Numri i eventeve,
te organizuara nga
2014
komunale
debateve,
femijet per ceshtje
te femijeve trajnimeve, te
antitrafikim
Organizatat organizuara
rinore, ON Numri i
perfitueseve
direkt dhe indirekt
Synimi strategjik 2- Avancimi i sistemit te mbrojtjes te femijeve fëmijëve në rrezik trafikimi dhe viktima
të trafikimit ne menyre te koordinuar ndermjet institucioneve pergjegjese duke patur parasysh interesin
me te larte te femijeve
Objektiv Specifik 2.1 – Harmonizimi i kornizes ligjore vendore konform legjislacionit nderkombetar dhe
adoptimi i politikave te reja nderkombetare lidhur me mbrojtjen e femijve ne rrezik trafikimi dhe
femijet viktima te trafikimit
2.1.1 Kryerja e një studimi të 2011 –
KNKT , MD
ON, TDH, Numri i ligjeve te
legjislacionit të
2013
reja

brendshëm penal që
rregullon mbrojtjen e
fëmijëve nga abuzimi,
keqtrajtimi dhe
shfrytëzimi.
2.1.2 Në bazë të rezultateve të
studimit të lartëpërmendur,
ndërmarrja e iniciativave
ligjore për luftën ose
përmirësimin e akteve
nënligjore apo neneve
specifike të kuadrit ligjore
antitrafikim

Numri i ligjeve te
amenduara

2012 –
2013

KNKT , MD(sekretariati) ON,TDH, Numri i puntorive
te organizuara

Objektiv Specifik 2.2 – Avancimi dhe funksionalizimi I formave te mbrojtjes se femijeve ne rrezik
trafikimi dhe femijeve viktima te trafikimit me pjesemarrjen e vete femiut
2.2.1 Avancimi i standardeve 2011 Grupi per ndihme direkte
Paketa e
per mbrojtjen e
2013
standarteve e
femijeve, viktima te
permiresuar
trafikimit
2.2.2 Licensimi i ofruesve te 2012 MPMS
KNKT
Numri i ofrueseve
shërbimeve sociale
2013
të shërbimeve
sociale te
licencuara

2.2.3 Perkrahja e
qëndrueshme financiare
per strehimoret qe
ofrojne shërbime per
femijet ne rrezik per tu
trafikuar dhe femijet
viktima te trafikimit
2.2.4 Ofrimi i shërbimeve
brenda strehimoreve
bazuar ne Standardet
minimale te kujdesit per
VeT

2011 2014

2011 2014

MPMS,Strehimoret

2.2.5 Përfshirja e femijeve
viktima te trafikimit ne
strehimin familjar
2.2.6 Funksionalizimi i
jeteses gjysme te
pavarur

2011 2014

MPMS ,QPS Komunat

2011 2014

KNKT, GNKT

250.000 MPMS,MAPL

ON

Fondet ne € te
akorduara
strehimoreve
Numri i
perfitueseve ne
strehimore

Numri i
shërbimeve te
ofruara
Procedurat e
zbatimit te
standarteve
Raportet e
monitorimit te
zbatimit te
standarteve
OJQ-te
Numri i femijeve te
perfshire ne
strehim familjar
ON;
Numri i viktimave
Donatoret te përfshira ne
program

2.2.7 Monitorimi i kualitetit
te shërbimeve

20112014

KNKT

Raportet
monitoruese
Procedurat e
zbatimit te
standarteve dhe
cilesise se tyre
Objektiva strategjike 2.3. - Ngritja e koordinimit midis institucioneve pergjegjese ( qeveritare –
joqeveritare) ne menaxhimin e rasteve te femijeve ne rrezik trafikimi dhe femijeve viktima te trafikimit.
me pjesemarrjen e vete femiut
2.3.1 Nënshkrimi i
2011 KNKT,
OJQ-te
Numri i
marrëveshjeve te
2014
MSH,MPMS,MD,MKRS
marrevshjeve te
mirëkuptimit midis
nënshkruara dhe te
institucioneve
implementuara
pergjegjese qeveritare
dhe jo-qeveritare per
ofrimin e sherbimve per
femije ne rrezik dhe
femijet viktima te
trafikimit
2.3.2 Avanacimi i
2011 Drejtoratet komunale,
Numri i rasteve te
koordinimit ne
2014
Policia, Mbrojtesit e
menaxhuara
menaxhimin e rasteve
viktimave dhe OJQ-te
ne nivel lokal midis
institucioneve qeveritare

dhe joqeveritare
Objektivi specifik 2.4 - Funksionalizimi dhe avancimi i programeve afatgjate te ri integrimit nga
institucionet pergjegjese per femijet ne rrezik trafikimi dhe femijet viktima te trafikimit me pjesemarrjen
e vete femiut
2.4.1 Perfshirja e femijeve ne 2011 MASHT Drejtorite
, , QPS-te Numri i femijeve te
rrezik dhe femijeve
2014
Komunale
dhe OJQ- perfshire ne
viktima te trafikimit ne
te
shkollim
shkollim
2.4.2 Ofrimi i kurseve
2011 MASHT MPMS DPP
, , OJQ-te Numri i perfituesve
profesionale per femijet 2014
Numri i kurseve te
ne rrezik dhe femijet
organizuara
viktima te trafikimit
2.4.3 Realizimi i këshillimeve 2011 - 2014
QPS,
MV, OJQ- Numri i familjeve
familjare per familjet qe
te
përfituese
kane femije ne rrezik
dhe femije te trafikuar
Objektivi specifik 2.5 - Avancimi I koordinimit per sherbimet ri atdhesuese per femijet viktimat te
trafikimit
2.5.1 Fuqizimi per
2011 KNKT, Sekretariati Anti- ON, OJQ- Numri i rasteve te
implementimin e
2014
Trafikim , MPB, MPJ,
te
ri-atedhesuara
Mekanizmave transnacional te Referimit
per viktimat e trafikimit

2.5.2 Monitorimi i
2012 KNKT,Sekretariati Anti- ON
Raportet
implementimit te MTR- 2014
Trafikim
monitoruese
se
Synimi strategjik 3 - Te avancohet teknikat proaktive dhe reaktive te hetimit me qellim rritjen e
efikasitetit kunder trafikimit te femijeve ne kuader te krimit te organizuar
Objektivi specifik 3.1 - Permiresimi dhe avancimi i kornizes ligjore dhe harmonizimi me direktivat e BEse
3.1.1 Plotesimi dhe ndryshimi 2012i kodit te drejtesise per
2014
te mitur
Kryerja e një studimi të
legjislacionit të
brendshëm penal që
rregullon mbrojtjen e
fëmijëve nga abuzimi,
keqtrajtimi dhe
shfrytëzimi.

2012
2014

MD

, MPB,
KGjK,
KPK,

MD,MPB

OJQ

Numri i
dispozitave te
ndryshuara dhe te
plotesuara.
Raporti i studimit
te legjislacionit

3.1.2 Plotesimi dhe ndryshimi
i ligjit per administrimin
e pasurise se sekuestruar
ose te konfiskuar me
qellim te krijimit te nje
fondi per kompensimin
e viktimave
3.1.3 Krijimi i mundesive per
intervistimin e
viktimave femije ne
ambjente te
pershtatshem dhe
miqesor per femijen.

20122014

MD, MPB, KGjK, KPK, KNKT
Kuvendi i Kosoves

Numri i
dispozitave te
ndryshuarar dhe
te plotesuara.

20112014

PK

KGjK,
KPK,

MD

KGjK,
KPK

Protokollet e
intervistimit te
vendosura
Standartet e
intervistimit
Numri i
trajnimeve per
personat qe
intervistojne
femijet
Numri i rasteve te
pjesemarrjes se
psikologeve.

3.1.4 Funksionalizimi i
2011regjistrit te psikologevev 2014
ne gjykata me qellim
pjesemarrjen e tyre ne
seancat gjyqesore kur
jane ne pyetje femijet

Objektivi specifik 3.2 - Koordinimi i sherbimeve per vendosjen per vendet e treta, per femijet viktima te
trafikimit
3.2.1 Nenshkrimi i
2011MPB, MD, MPJ
Numri i
marreveshjeve reciproke 2014
marreveshjeve te
me shtetet e treta per
nenshkruara
vendosjen viktimave
femije.
Synimi Srategjk 4 - Rritja e efektivitetit te Policise Prokurorise dhe Gjykatave per hetimin dhe
ndeshkimin e kryeresve te Trafikimit
Objektiva specifike 4.1 - Ngritja e kapaciteteve te policisë, prokurorise dhe gjykatave
4.1.1 Kryerja e trajnimeve
sistematike të
specializuara për
policinë, gjyqtarët
prokurorët për trajtimin
specifik të fëmijëve të
trafikuar, sipas
standardeve, PSV-ve
dhe udhëzimeve të
pranuara.

20112014

KGjK, KPK, PK

Numri i
trajnimeve te
kryera
Numri i
pjesmarresve ne
trajnim
Kurrikulat e
trajnimit

4.1.2 Ngritja e kapaciteteve të 2011Seksioneve të Mbrojtjes 2014
së të Miturve në

KGjK, KPK, MD

Numri i
trajnimeve te
perbashketa

Policinë e Shtetit,
nëpërmjet trajnimeve të
përbashkëta me aktorë të
tjerë, me qëllim
evidentimin ,
koordinimin dhe
referimin e rasteve të
trafikimit të fëmijëve
pranë strukturave
policore kundër
trafikimitykatave
4.1.3 Përmirësimi, nëpërmjet 2011trajnimeve, i
2014
kapaciteteve të
punonjësve të Shërbimit
Social, stafit mjekësor të
institucioneve të
shëndetit publik,
agjensive të punësimit
për identifikimin e
rasteve të mundshme të
fëmijëve viktima të
trafikimit.

Numri i
pjesmarresve ne
trajnim

MP, MSH, MPL,

Numri i ratseve te
identifikuara

4.1.4 Botimi i manualeve apo 2011broshurave mbi ceshtjen 2014
e trafikimit te femijeve.
4.1.5 Specializimi i
gjyqtareve dhe
prokurorve me
çwshtjen e fwmijwve e
te Trafikimit te qenieve
njerezore

20112014

KNKT,

Manualet,
broshurat e
botuara

Keshilli Gjyqesore,
Keshilli prokurorial,

Numri i
gjyqtareve te
specializuar ne
ceshtje te
trafikimit te
femijeve
Numri i
prokuroreve te
specializuar ne
ceshtje te
trafikimit te
femijeve

