AID 011862/CIES/ALB

ZYRA
SHËRBIMESH
KËSHILLIMI
PËR BURRAT E
DHUNSHËM
Projekti “ALIVE: Gratë
dhe Burrat të lirë nga
dhuna në Shqipëri”

Ne mund t'ju ndihmojmë:

ZYRAT e këshillimit synojnë

reduktimin e dhunës në familje
me fokus rehabilitimin e
dhunuesve, ndërgjegjësimin
dhe edukimin e të rinjve si dhe
angazhimin e baballarëve me
një përqasje kundër dhunës në
familje.

SHËRBIMI i këshillimit ndihmon
drejtpërdrejt dhunuesin, i
cili asistohet në një numër të
caktuar seancash me qëllim
ndërprerjen e akteve të

Elbasan - Shoqata Tjetër Vizion
Rr. Ali Arapi - 069.3368767
Shkodër - Zyra për Djem dhe Burra
Rr. Edith Durham - 069.8101399
Vlorë - Qendra Psiko-Sociale Vatra
Rr. Nermin Vlora Falaski - 033.224078

1

në kontrollin dhe zbutjen e
zemërimit;

2

në njohjen dhe marrjen e
përgjegjësive për veprimet që
ju kryeni;

3

në kuptimin e pasojave që
shkakton tek familjarët tuaj
dhuna që ju ushtroni;

4

në ndryshimin e sjelljes dhe
zgjidhjen e konflikteve pa
përdorur dhunë;

5

në zhvillimin dhe
përmirësimin e aftësive të
komunikimit në çift.

Projekt i bashkë-financuar nga
Agjencia Italiane e Bashkëpunimit për
Zhvillim (AICS) dhe zbatuar nga CIES Onlus

AID 011862/CIES/ALB

ZYRA
SHËRBIMESH
LIGJORE
PËR VIKTIMAT
E DHUNËS
Projekti “ALIVE: Gratë
dhe Burrat të lirë nga
dhuna në Shqipëri”

Ne mund t'ju ndihmojmë:

ZYRAT e shërbimeve ligjore

synojne të përmirësojnë
mbrojtjen ligjore për viktimat
e të gjitha formave të dhunës
dhe rritjen e aksesit të tyre në
përfitimin e shërbimeve ligjore.

SHËRBIMI konsiston në

ndihmë ligjore falas, në
rritjen e informimit dhe në
ndërgjegjësimin e publikut mbi
legjislacionin në mbrojtje të
viktimave të dhunës me bazë
gjinore.

Elbasan - Shoqata Tjetër Vizion
Rr. Ali Arapi - 069.5203299
Shkodër - Shoqata Gruaja tek Gruaja
Rr. Marin Barleti - 022.241154
Vlorë - Klinika Ligjore - Qendra Vatra
Rr. Sulejman Delvina - 069.9333523

1

me informim mbi të drejtat
sipas legjislacionit në fuqi;

2

në referimin dhe përfitimin
e shërbimeve pranë
institucioneve përkatëse;

3

në perfitimin e ndihmës
juridike parësore dhe orientim
sipas nevojave;

4

në perfitimin e ndihmës
juridike dytësore pranë
Gjykatave të Shkallës së Parë
dhe të Apelit;

5

me asitencë direkte ligjore
pranë Policisë, Prokurorisë,
Gjykatës dhe Përmbarimit;

Projekt i bashkë-financuar nga
Agjencia Italiane e Bashkëpunimit për
Zhvillim (AICS) dhe zbatuar nga CIES Onlus

