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Mbështetja e UNDP Shqipëri në përgjigje

të situatës së krijuar nga COVID-19
në SHIFRA
mars - tetor 2020

Shërbime mbështetëse për viktimat e dhunës me bazë
gjinore dhe dhunës në familje në nivel vendor
 

89,761
kanë parë këto fushata 
në mediat sociale

PEOPLE

4443
kanë përfituar në mënyrë të 
drejtpërdrejtë nga fushatat e 
ndërgjegjësimit mbi dhunën në familje

PERSONA

Fushata informimi dhe 
ndërgjegjësimi 

Është përgatitur protokolli për trajtimin 
dhe menaxhimin e rasteve të dhunës në 
familje gjatë pandemisë COVID-19 

4Të dhëna të përditësuara në sistemin e 
gjurmimit online për rastet e dhunës në 
familje - REVALB 

kanë përfituar nga 
shërbime psikosociale

RASTE TË DHUNËS NË FAMILJE
450

janë mbështetur përmes shërbimeve
të specializuara dhe të integruara
të emergjencës

RASTE TË 
DHUNËS SEKSUALE 15

Qendra LILIUM 

F U S H A T Ë

VEPRO TANI!
dhe 2323 përditësime janë 
regjistruar në sistemin 
REVALB nga 18 bashkitë e 
mbështetura nga UNDP

RASTE TË DHUNËS
NË FAMILJE

120

dhe  8981  përditësime janë 
regjistruar në sistemin 
REVALB nga të gjitha 
bashkitë në mbarë vendin

RASTE TË DHUNËS NË FAMILJE 729

kanë përfituar nga shërbimet e 
shumëfishta të ofruara nga

RASTE TË DHUNËS NË FAMILJE
 530

Mekanizmat e Koordinuar 
të Referimit të rasteve
të dhunës në familje, në 
nivel vendor

21

* Është përgatitur rregullorja e brendshme  e 
qendrës LILIUM për menaxhimin e rasteve të 
dhunës seksuale gjatë pandemisë COVID-19

655
të Mekanizmave të Koordinuar të Referimit 
dhe ofrues të shërbimeve janë trajnuar 
për përdorimin e këtij protokolli 

ANËTARË

Këto ndërhyrje janë zbatuar nga UNDP Shqipëri, si pjesë e Programit të Përbashkët të OKB-së "T'i japim fund Dhunës
ndaj Grave në Shqipëri", me fondet e Qeverisë së Suedisë dhe në partneritet të ngushtë me Ministrinë e Shëndetësisë
dhe Mbrojtjes Sociale dhe projekti i UNDP për përgjigje të menjëhershme të nevojave të krijuara nga kriza e COVID-19. 
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