
Trajnimi zhvillohet në kuadër të Programit “Transformimi i Përgjigjes Kombëtare ndaj Trafikimit të Qenieve 

Njerëzore në dhe nga Shqipëria”, zbatuar nga gjashtë organizata lokale dhe ndërkombëtare që përfshijnë 

Zyrën e UNICEF në Shqipëri, Prezencën e OSBE-së në Shqipëri, “Terre des Homme”, “Tjetër Vizion”, 

“Vatra” dhe “Të Ndryshëm dhe të Barabartë”.

Trafikimi i qenieve njerëzore përbën shkelje të të drejtave të njeriut, të vlerave themelore të shoqërive 

demokratike dhe një kërcënim madhor për sigurinë e rendin publik. Me gjithë përpjekjet e shteteve 

në nivelet kombëtare, rajonale e ndërkombëtare, trafikimi i qenieve njerëzore mbetet një aktivitet 

kriminal dinamik në përshtatje e sofistikim të vazhdueshëm. Çdo vit, mijëra njerëz, kryesisht gra 

dhe fëmijë, trafikohen me qëllim shfrytëzimin seksual apo forma të tjera të shfrytëzimit, si brenda 

dhe jashtë vendit të origjinës. Pothuajse të gjitha vendet në rajon janë vende të origjinës, tranzitit 

ose destinacionit, ose një kombinim i më sipër. Lufta ndaj trafikimit të qenieve njerëzore, duke 

angazhuar shtetet në reagim të përbashkët e bashkëpunim efikas të mekanizmave kombëtarë të 

ngritur prej tyre mbetet në prioritetin e shumë organizatave ndërkombëtare, përfshirë OSBEnë.

TRAJNIMI SIMULUES PËR IDENTIFIKIMIN,
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Prezenca e OSBE-së në Shqipëri, prej vitesh 

mbështet institucionet shqiptare në zhvillimin 

e legjislacionit e të procedurave, në rritjen e 

kapaciteteve dhe në përmirësimin e bashkëpunimit 

ndërinstitucional për të luftuar trafikimin e qenieve 

njerëzore në një qasje të bazuar në të drejtat e 

njeriut. 

Në bashkëpunim me zyrën e Përfaqësuesit të 

Posaçëm dhe Koordinatorit të OSBE-së për 

Luftën kundër Trafikimit të Qenieve Njerëzore, 

Prezenca e OSBE-së në Shqipëri zhvilloi trajnimin 

e parë simulues në Shqipëri për identifikimin dhe 

hetimin e Trafikimit të Qenieve Njerëzore.  Trajnimi 

synon nxitjen e bashkëpunimit midis strukturave të 

ndryshme shtetërore dhe atyre të shoqërisë civile 

për të identifikuar viktimat e trafikimit dhe për të 

hetuar trafikantët.  

Trajnimi simulues i dha një mundësi profesionistëve 

të ndryshëm të zbatonin në praktikë parimet e anti-

trafikimit, të cilat nuk trajtohen në kurse standarde 

trajnimit, për shembull, u asistuan persona të 

trafikuar pavarësisht bashkëpunimit të tyre për 

denoncimin e trafikantëve. U përmbushën nevojat e 

veçanta të fëmijëve viktima të trafikimit dhe u hetuan 

rastet e trafikimit ne menyre proaktive nga oficerët e 

policisë nën drejtimin e prokurorëve. 

Kjo metodologji e re e të mësuarit bazohet në 

veprime që simulojnë situata reale të trafikimit të 

qenieve njerëzore. 

TRAJNIMI SIMULUES 

Njësia Pjesëmarrës

Policia – Seksioni kundër 

Trafiqeve të Paligjshme
5

Policia – Kufiri dhe Migracioni 5

Policia – Heitmi i veprave ndaj të 

Miturve dhe Dhunës në Familje
4

Prokuroria 9

Shërbimet sociale dhe Mbrojtja 

ligjore
5

Njësia e Mbrojtjes së Fëmijës 6

Inspektoriati i Punës 6

Strehëza 8

Shërbimi i emergjencës për 

fëmijët
4



Përgjatë 3 ditëve të trajnimit  pjesëmarrësit në 

trajnim testuan njohuritë duke vepruar në situata 

të ngjashme në punën e përditshme, por në të 

ashtuquajturin “mjedis të sigurt”, pa qenë nevoja që 

të shqetësohen për pasojat e veprimeve të tyre. 

Punonjës të policisë, shërbimeve sociale, prokurorë, 

inpektorë të punës e avokatë të viktimave trajtuan 

raste të simuluara të trafikimit të qenieve njerëzore, 

të rikrijuara nga aktorë profesionistë. Pjesëmarrësve 

iu kërkua të reagonin në një sërë ngjarjesh sipas 

skenarëve të parapërgatitura nga grupi i ekspertëve. 

Rastet e trajtuara ishin komplekse dhe përfshinin 

viktima vendase dhe të huaja, duke i vënë 

pjesëmarrësit në situata të vështira që kërkonin një 

reagim të menjëhershëm dhe të bazuar në ligjet dhe 

procedurat anti-trafikim. 

52
Pjesëmarrës

35
femra

17
meshkuj

U testuan metoda të reja hetimi të përbashkët midis 

oficerëve të policisë së kufirit dhe inpektorëve të 

punës për zbulimin e rasteve të trafikimit me qëllim 

shfrytëzimin për punë. 

U vunë në zbatim protokollet ekzistuese si dhe u 

hartuan marrëveshje që në të ardhmen mund të 

shërbejnë për avancimin e mëtejshëm të masave 

anti-trafikim në Shqipëri. 

Në trajnim iu vu theksi bashkëpunimit midis 

agjencive të ndryshme për identifikimi ne viktimave 

të trafikimit dhe për referimin e asistencën e tyre në 

përputhje me parimet e të drejtave të njeriut.   

Aksionet policore për shpëtimin e viktimave të 

trafikimit dhe arrestimin e trafikantëve ishin pjesa më 

dinamike dhe emocionuese e trajnimit. Operacionet 

hetimore përfunduan në arrestimin e trafikantëve të 

viktimave fëmijë dhe të rritur si dhe në shpëtimin e 

personave të trafikuar. 

Trajnimi simulues ishte një metodë e vlefshme 

mësimdhënieje që i dha mundësinë profesionistëve 

të kapërcejnë pengesat praktike në punën e tyre të 

përditshme kundër trafikimit. 



STRUKTURA E TRAJNIMIT SIMULUES

52 
Pjesëmarrës 

“Pjesëmarrës”

Profesionistë të fushave të ndryshme që punojnë në 

luftën kundër trafikimit të qenieve njerëzore, të cilët u 

trajnuan gjate ushtrimit simulues.

10 
Ekspertë 

“DIREX” (Drejtim i Ushtrimit) 

Skuadra që menaxhon zhvillimin e ushtrimit.

10 
Aktorë 

“Aktorët” 

Personat që luajnë rolet sipas “historive” 

apo skenarëve të zhvilluara paraprakisht.

7 
Vëzhgues 

“Vëzhgues”

Përfaqësues të institucioneve që vëzhgojnë 

dhe monitorojnë pa ndërhyrë në zhvillimin e 

trajnimit

9 
Antena 

“Antenat”

Skuadra që mbështet DIREX përmes 

monitorimit dhe raportimit të veprimtarive 

gjatë ushtrimit.

14
Staf 

“Staf mbështetës”

Profesionistë që kryejnë funksione të 

ndryshme mbështetëse gjatë trajnimit.


