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1. Hyrje
Bazuar në Ligjin Nr. 10 221, datë 04.02.2010 “Për mbrojtjen nga diskriminimi”, i
ndryshuar, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi (KMD) është autoriteti
përgjegjës, që siguron mbrojtjen efektive nga diskriminimi dhe nga çdo formë sjelljeje
që nxit diskriminimin.
Referuar nenit 26, të Ligjit Nr 10 221 datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga
Diskriminimi”, i ndryshuar, Komisioneri paraqet raport të paktën një herë në vit
përpara Komisioneve të Kuvendit, si dhe përgatit raporte mbi aktivitetet e 6 mujorit
të parë të vitit të veprimtarisë institucionale.
Raporti përfshin analizë të veprimtarisë së Komisionerit pёr Mbrojtjen nga
Diskriminimi në përgjithësi, si dhe puna e Komisionerit dhe Zyrës janë reflektuar me
qëllim njohjen dhe informimin me veprimtarin konkrete të ushtruar, sipas fushës së
kompetencës që mbulon.
Komisioneri e mbështet punën e tij në zbatimin e të gjithë mekanizmave ligjorë
kombëtarë dhe ndërkombëtarë për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, të ratifikuar nga
Republika e Shqipërisë.
Vlerësimet dhe Rekomandimet e Kuvendit të Shqipërisë përmes “Rezolutës për
vlerësimin e veprimtarisë së Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi (KMD) për
vitin 2020”, kanë përbërë një udhëzues në veprimtarinë e institucionit për garantimin
e barazisë dhe mbrojtjes efektive nga diskriminimi dhe çdo formë sjellje që nxit
diskriminimin.

2. Veprimtaria në Mbrojtjen
Promovimi i Barazisë

nga

Diskriminimi

dhe

Bazuar në Ligjin Nr. 10 221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, i
ndryshuar (LMD), asistenca ndaj viktimave të diskriminimit realizohet përmes:



Shqyrtimit të çështjeve nga KMD;
Përfaqësimi i çështjeve të diskriminimit në gjykatë.
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Bazuar në Ligjin nr. 10221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, i
ndryshuar, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi ka kompetencë:
- Të shqyrtojë ankesat nga personat ose grupet e personave që pretendojnë se
janë diskriminuar, siç parashikohet në këtë ligj dhe në ligjin “Për barazinë
gjinore në shoqëri”;
- Të shqyrtojë ankesat nga organizatat që kanë një interes të ligjshëm për të vepruar
në emër dhe me pëlqimin me shkrim të individëve ose grupeve të individëve që
pretendojnë se ka ndodhur diskriminimi ose në emër të tyre për çështje që lidhen
me interesa kolektive;
- Të kryejë hetime administrative pas marrjes së informacionit të besueshëm për
shkelje të këtij ligji.
- T`u bëjë rekomandime autoriteteve kompetente, sidomos duke propozuar
miratimin e legjislacionit të ri, ose ndryshimin apo reformimin e legjislacionit
ekzistues.
- Të vendosë sanksione administrative sipas përcaktimit të këtij ligji.

Procedura para Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi fillon me plotësimin e
një ankese.
Një person ose grup personash që pretendojnë se janë diskriminuar, ose një organizatë
me interesa legjitimë që pretendon diskriminim në emër të një personi apo grupi
personash, mund të paraqesë ankesë së bashku me provat e disponueshme para
Komisionerit, me shkrim ose, në raste përjashtimore, gojarisht, në mënyrë që të mund
të mbahet procesverbal (neni 33 i Ligjit “Për mbrojtjen nga diskriminimi” të
ndryshuar).
Ankesa duhet të ketë informacion lidhur me viktimën e diskriminimit, informacion
mbi identifikimin e subjektit i cili pretendohet të ketë kryer diskriminim, si dhe
shpjegime dhe fakte që ankuesi disponon lidhur me diskriminimin e pretenduar, si
dhe masat që kërkohen të merren nga Komisioneri.
Ankesa duhet të nënshkruhet nga personi apo përfaqësuesi i tij.
Në qoftë se ankesa plotëson kushtet e ligjit për t’u pranuar ajo i nënshtrohet një
shqyrtimi të mëtejshëm bazuar në nenin 33 të Ligjit “Për mbrojtjen nga diskriminimi”
të ndryshuar. Procedura e hetimit përfshin grumbullim informacioni lidhur me
çështjen, mund të zhvillohen edhe inspektime apo seanca dëgjimore mes palëve.
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Pas analizimit të fakteve të grumbulluara bazuar në procedurën e hetimit,
Komisioneri del me vendim brenda 90 ditëve dita e regjistrimit të ankesës. Nëse gjatë
procedurës administrative është, zhvilluar seancë dëgjimore, atëherë vendimarrja e
KMD zgjatet me 90 ditë të tjera.
Vendimi përmban rregullimet dhe masat e duhura, duke caktuar edhe një afat për
kryerjen e tyre. Nëse Komisioneri urdhëron rregullime ose masa, subjekti kundër të
cilit është paraqitur ankesa, raporton brenda 30 ditëve para Komisionerit në lidhje me
veprimet e ndërmarra për zbatimin e vendimit.
Në rast se subjekti, kundër të cilit është paraqitur ankesa nuk e informon Komisionerin
ose nuk e zbaton vendimin, Komisioneri vendos masë për ndëshkimin me gjobë për
personin kundër të cilit është paraqitur ankesa. Sanksioni me gjobë shfuqizohet nëse
personi kundër të cilit është paraqitur ankesa, e zbaton vendimin brenda shtatë ditëve
pasi është vendosur sanksioni.
Si mjet të fundit, kur subjekti fizik ose juridik privat nuk i përmbahet vendimit të
Komisionerit ose nuk e paguan gjobën brenda tre muajve pas afatit të caktuar nga
Komisioneri dhe sanksioni nuk është kundërshtuar në gjykatë, Komisioneri mund t’u
kërkojë autoriteteve kompetente heqjen apo pezullimin e lejes ose autorizimit të
subjektit fizik ose juridik për ta ushtruar veprimtarinë e tij. Subjekti fizik ose juridik,
ndaj të cilit merret masa ndëshkimore me gjobë, ka të drejtë të ankohet në gjykatën
kompetente, sipas rregullave të përcaktuara në legjislacionin në fuqi për gjykimin e
mosmarrëveshjeve administrative.

Çështjet e trajtuara1 nga KMD, gjatë 6 - mujorit të parë të vitit 2021.
Në periudhën nga 1 Janar 2021 deri në 30 Qershor 2021, KMD ka trajtuar gjithsej 200
çështje, (180 ankesa dhe 20 çështje ex-officio). Nga këto, 133 çështje (120 ankesa dhe 13
çështje ex-officio) janë të regjistruara në vitin 2021 dhe 67 çështje (60 ankesa dhe 7
çështje ex-officio) janë të regjistruara nga viti 2020.
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60

Grafiku 1. Çështje e trajtuara në 6 mujorin e I-rë të 2021.

1

Grafiku 2. Çështjet e mbartura nga viti 2020.

Çështjet e mbyllura me vendim dhe ato në proçes gjatë 6-mujorit të parë të vitit 2020.
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Ankesat
Gjatë periudhës janar - qershor 2021 pranë Drejtorisë së Pritjes së Ankesave (DPA)
janë regjistruar për t’u shqyrtuar 120 ankesa ndër të cilat:





7 (shtatë) janë paraqitur drejtpërdrejtë në DPA;
55(pesëdhjetë e pesë) kanë ardhur me postë;
32( tridhjetë e dy) kanë ardhur nga info@kmd.al
26 (njëzet e gjashtë) nga zyrat rajonale, konkretisht:
-

10 ( dhjetë) Zyra Rajonale Shkodër
8( tetë) Zyra Rajonale Korçë
8 (tetë) Zyra Rajonale Fier

Numri i ankesave të paraqitura, të cilat kanë ngelur në pritje dhe nuk janë regjistruar
është 14 (katërmbëdhjetë). Kjo për shkak se ankuesit nuk i janë përgjigjur kërkesave
për plotësim të dokumentacionit, sipas parashikimeve ligjore.
Drejtoria e Pritjes së Ankesave, gjatë kësaj periudhe ka pritur 132 (njëqind e tridhjetë
e dy) qytetarë/subjekte të interesuar për të marrë informacion për mënyrën e
paraqitjes së një ankese, procedurën që ndjek institucioni, kriteret ligjore që duhen
plotësuar nga ankuesi, si dhe mënyrat e përcjelljes së saj pranë Komisionerit
(drejtpërdrejtë, me postë ose me email). Po ashtu kjo drejtori ka menaxhuar
mesatarisht 237 (dyqind e tridhjetë e shtatë) telefonata hyrëse dhe dalëse, nga qytetarë,
ankues, institucione apo përfaqësues të organizatave të ndryshme.

Gjatë periudhës janar - qershor janë përgatitur dhe përcjellë për kompetencë nga DPA:





3 (tre) ankesa drejtuar Zyrës së Shërbimit Ligjor Falas Tiranë (TLAS);
1 (një) ankesë drejtuar Avokatit të Popullit;
3 (tre) ankesa drejtuar Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe
Mbrojtjen e të Dhënave Personale;
1 (një) drejtuar Inspektoriatit të Lartë të Drejtësisë.

Avokati i Popullit i ka përcjellë për kompetencë shqyrtimi KMD-së, 4 (katër) ankesa.
Inspektoriati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve i ka përcjellë për kompetencë
shqyrtimi KMD-së, 1 (një) ankesë.
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Ankuesit
Mbështetur në nenin 32, pika 1, gërmat “a” dhe “b”, të Ligjit Nr. 10 221, datë 04.02.2010
“Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, i ndryshuar, ankuesit janë: individë, grupe
individësh dhe organizata me interesa legjitime.
Nga 200 çështje që janë trajtuar gjatë 6 mujorit të parë të vitit 2021, për 180 çështje ka
filluar shqyrtimi në bazë të ankesës, nga të cilat në 152 raste ankesat janë paraqitur
nga individë (103 ankesa të regjistruara gjatë vitit 2021 dhe 49 ankesa të regjistruara
në vitin 2020), në 21 raste, ankesat janë paraqitur nga organizata me interesa legjitime
(13 ankesa të regjistruara në vitin 2021 dhe 8 ankesa të regjistruara në vitin 2020), në 7
raste ankesat janë paraqitur nga grup personash (4 ankesa të regjistruara gjatë vitit
2021 dhe 3 ankesa të regjistruara në vitin 2020).
Tabela sipas ankesave të
mbartura nga 2020

Tabela sipas ankesave të trajtuara
në vitin 2021
12%

5%

4%
Individë (152)

Individë (49)

13%

Organizata (21)
84%

Organizata (8)
82%

Grup personash
(7)

Grup
personash (3)

Grafikët 3 & 4. Ankesat e regjistruara dhe të mbartura sipas subjekteve ankuese.

Ndarja sipas subjekteve për çështjet e
trajtuara gjatë vitit 2021.

3.5%
10%
26.5 %

Gra (53)

10.5 %

Burra (99)
OJF (21)
Ex-officio (20)
49.5 %

Grup personash (7)

Grafiku 5. Ndarja sipas subjekteve për çështjet e trajtuara gjatë 6 mujorit të parë të vitit 2021.

Pranë zyrës së Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi, gjatë 6 mujorit të parë të
vitit 2021 përveç ankesave individuale, janë shqyrtuar edhe 21 ankesa nga organizata
me interes legjitim dhe sindikata (8 ankesa të regjistruara në vitin 2020 dhe 13 ankesa
të regjistruara në vitin 2021). Këto ankesa përgjithësisht kanë ardhur nga organizata
që mbrojnë interesat e punonjësve të Policisë së Shtetit, të Minatorëve, komunitetit
Rom/Egjiptian, personave me aftësi të kufizuar, etj. Në çështjet e rregjistruara në vitin
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2020 dhe të trajtuara gjatë vitit 2021, 5 ankues janë mbështetur nga OJF të ndryshme
për të depozituar ankesë pranë KMD-së, ndërkohë që në vitin 2021, në 9 raste ankuesit
janë asistuar nga organizata të shoqërisë civile, për të depozituar ankesë.
Gjithashtu, në disa raste informacioni i dhënë nga ana e organizatave të shoqërisë
civile, sindikatave dhe medias ka shërbyer si indicie apo informacion për
Komisionerin për nisjen kryesisht të çështjeve. Gjatë këtij viti ka vijuar një sensibilizim
i sindikatave të ndryshme, të cilat kanë adresuar pranë Komisionerit, problematikat
që lidhen me grupet e punonjësve që ato përfaqësojnë.

Ex-officio (Çështje të nisura me iniciativën e KMD-së)
Mbështetur në nenin 32, pika 1/c, të Ligjit Nr. 10 221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen
nga Diskriminimi”, i ndryshuar, gjatë 6 mujorit të parë të vitit 2021, janë trajtuar
gjithësej 20 çështje ex-officio, nga të cilat 7 çështje janë të regjistruara në vitin 2020.
Gjatë 6 mujorit të parë të vitit 2021, KMD ka filluar hetimin administrativ për 13 raste,
pas marrjes së informacionit të besueshëm. 5 (pesë) çështje janë shqyrtuar kryesisht
nga KMD, në bazë të informacionit të marrë nga media dhe 2 (dy) të tjera janë trajtuar
mbështetur në informacionin e përcjellë nga individë apo OJF të ndryshme. Ndërkohë
që, 6 (gjashtë) çështje janë filluar kryesisht mbështetur në problematika të evidentuara
nga vetë Komisioneri.

Shpërndarja e ankesave sipas Bashkive
Gjatë 6 mujorit të parë të vitit 2021, ka patur një shtrirje të gjerë gjeografike të ankesave
me pretendim diskriminimi, të paraqitura pranë KMD-së. Bashkitë, nga të cilat është
paraqitur numri më i madh i ankesave janë: Tiranë, Shkodër, Berat, Durrës, etj. Është
për tu theksuar fakti që gjatë 6 mujorit të parë të vitit 2021, janë paraqitur ankesa edhe
nga disa Bashki si p.sh.: Selenica dhe Gramshi, nga të cilat Komisioneri nuk ka patur
ankesa më parë.
70
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Grafiku 6. Shpërndarja e ankesave të regjistruara gjatë 6 mujorit të parë të vitit 2021, sipas Bashkive.
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Shkaqet e pretenduara në çështjet e shqyrtuara
Ligji Nr. 10 221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, i ndryshuar, në nenin 1 të tij,
rregullon zbatimin dhe respektimin e parimit të barazisë në lidhje me racën, etninë,
ngjyrën, gjuhën, shtetësinë, bindjet politike, fetare ose filozofike, gjendjen ekonomike,
arsimore ose shoqërore, gjininë, identitetin gjinor, orientimin seksual, karakteristikat
e seksit, jetesën me HIV/AIDS, shtatzëninë, përkatësinë prindërore, përgjegjësinë
prindërore, moshën, gjendjen familjare ose martesore, gjendjen civile, vendbanimin,
gjendjen shëndetësore, predispozicionet gjenetike, pamjen e jashtme, aftësinë e
kufizuar, përkatësinë në një grup të veçantë, ose me çdo shkak tjetër.

Mbështetur në LMD, është parashikuar një listë e hapur shkaqesh, duke përfshirë dhe
rastet për “çdo shkak tjetër”, duke patur parasysh këtu shkaqe, që lidhen me cilësi apo
karakteristika individuale të personave apo të një grupi të veçantë personash.

Gjatë 6 mujorit të parë të vitit 2021, janë depozituar 50 ankesa, në të cilat ankuesit
kanë pretenduar më shumë se një shkak diskriminimi. Një fakt për tu evidentuar
është edhe shqyrtimi i ankesave me pretendim diskriminimi, referuar shkaqeve të
shtuara pas ndryshimeve të Ligjit Nr. 10 221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga
Diskriminimi”, të ndryshuar siç është shkaku i pamjes së jashtme.

Në grafiqet e mëposhtëm pasqyrohen të dhënat mbi shpërndarjen e ankesave të
trajtuara gjatë 6 mujorit të parë të vitit 2021 dhe atyre të regjistruara në vitin 2020, të
ndara sipas shkaqeve:
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Grafiku 7. Shkaqet e ankesave të rregjistruara gjatë 6 mujorit të parë të vitit 2021
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Grafiku 8. Shkaqet e ankesave të mbartura nga viti 2020

Ligji Nr. 10 221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi” (LMD), i
ndryshuar, ofron mbrojtje në 3 (tre) fusha: fusha e punësimit, fusha e arsimit dhe fusha
e të mirave dhe shërbimeve. Gjatë 6 mujorit të parë të vitit 2021, pranë zyrës së
Komisionerit janë trajtuar gjithsej 200 çështje, (180 ankesa dhe 20 çështje ex-officio).
Nga këto, 133 çështje (120 ankesa dhe 13 çështje ex-officio) të regjistruara në 6 mujorin
e parë të vitit 2021, si dhe 67 çështje (60 ankesa dhe 7 çështje ex-officio) të të regjistruara
në vitin 2020.

Fushat e çështjeve të trajtuara
4%

Fushat e çështjeve të rregjistruara
4%

Arsim (7)

49 %

Arsim (5)
51%

Punësim (94)
47 %
Të mira dhe
Shërbime (99)

45 %

Punësim (60)
Të mira dhe
Shërbime (68)

Grafikët 9 & 10. Çështjet e trajtuara dhe të regjistruara gjatë 6 mujorit të parë të vitit 2021, të ndara
sipas fushave.
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Mbrojtja nga diskriminimi në fushën e të mirave dhe shërbimeve.
Numri i çështjeve të regjistruara në fushën e të mirave dhe shërbimeve, për vitin 2021,
ka qenë 68 të tilla, ndërkohë që numri i ankesave të trajtuara, në këtë fushë duke
përfshirë këtu edhe 31 ankesat e regjistruara në vitin 2020, ka qenë 99 ankesa, nga të
cilat, 78 ankesa drejtohen kundër subjekteve publike dhe 21 ankesa drejtohen kundër
subjekteve private.
Nga 78 ankesat e trajtuara kundër subjekteve publike, në 26 raste ato janë drejtuar
kundër institucioneve të pushtetit qendror dhe në 52 raste kundër institucioneve të
pushtetit vendor. Ankesat e paraqitura në këtë fushë, kanë të bëjnë kryesisht me mos
dhënien e shërbimeve të nevojshme nga njësitë e qeverisjes vendore ndaj individëve
të ndryshëm, që u përkasin komuniteteve të ndryshme apo shtresave vulnerabël. Një
pjesë e mirë e ankesave drejtohen edhe ndaj institucioneve të administratës qendrore,
ku objekti i ankesave konsiston në mosofrimin
apo garantimin e një serie shërbimesh si
21%
shërbimi shëndetësor dhe mjekimi me
79%
medikamentet e nevojshme, si dhe mosofrimi
Publik (78)
i transportit publik qytetas pa pagesë etj.
Privat (21)
Shkaqet kryesore, për të cilat janë paraqitur
ankesat në fushën e shërbimeve kanë qënë:
Grafiku 11. Çështjet në fushën e të mirave
raca, gjendja ekonomike dhe aftësia e kufizuar.
dhe shërbimeve, gjatë 2021.
Mbrojtja nga diskriminimi në fushën e punësimit.
Ankesat e trajtuara me pretendim diskriminimin në fushën e punësimit janë ankesa të
depozituara kundër institucioneve publike, sikurse edhe kundër subjekteve private.
Objekti i ankesave të trajtuara në këtë fushë konsiston kryesisht në problematika të
shfaqura në marrëdhëniet e punës, të tilla si aksesi në punësim dhe zgjidhja e
marrëdhënieve të punës.
Numri i përgjithshëm i ankesave, në fushën e
punësimit, që janë trajtuar gjatë 6 mujorit të parë
të vitit 2021, është 94, nga të cilat 34
ankesa/çështje ex-officio janë të regjistruara
gjatë vitit 2020 dhe 60 ankesa/çështje ex-officio
të regjistruara në vitin 2021. Nga të gjithë
ankesat e trajtuara, 73 ankesa/çështje ex-officio
drejtohen kundër subjekteve publike dhe 21 të
tilla kundër subjekteve private.

22%

78%

Publik (73)
Privat (21)

Grafiku 12. Çështjet në fushën e
punësimit, gjatë 2021.

Nga 73 ankesat e trajtuara kundër subjekteve publike, në 10 raste ato janë drejtuar
kundër institucioneve të pushtetit qendror dhe në 63 raste kundër institucioneve të
pushtetit vendor. Ankesat e paraqitura në fushën e punësimit, janë drejtuar
përgjithësisht drejt institucioneve të administratës publike, si rezultat i ndërprerjes se
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marrëdhënieve të punës. Ankesat që janë trajtuar në fushën e punësimit kanë patur si
shkak të pretenduar diskriminimi: bindjet politike, gjendjen shëndetësore, gjendjen
arsimore, përkatësinë në një grup të veçantë, aftësinë e kufizuar etj.

Mbrojtja nga diskriminimi në fushën e arsimit.
Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi ka trajtuar 7 çështje, në fushën e arsimit,
nga të cilat 2 çështje janë të regjistruara në vitin 2020 dhe 5 çështje janë të regjistruara
gjatë 6 mujorit të parë të vitit 2021. Në të gjitha çështjet e trajtuara në fushën e arsimit,
ankuesit janë drejtuar kundër subjekteve publike, ndër të cilat në 3 raste ato janë
drejtuar kundër institucioneve qendrore të arsimit dhe në 4 raste kundër
institucioneve vendore të arsimit.
Objekti i ankesave të paraqitura në fushën e
arsimit ka qënë vendosja e kritereve
përjashtuese për një kategori studentësh nga
institucionet e arsimit të lartë etj.
Shkaqet kryesore të pretenduara në këto ankesa
janë aftësia e kufizuar, gjendja arsimore etj.

43%
57%

Institucione
qendrore (3)
Institucione
vendrore (4)

Grafiku 13. Çështjet në fushën e arsimit,
gjatë 2021

Mbrojtja nga diskriminimi e të drejtave të fëmijëve.
Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskrimini, është anëtar për shkak të detyrës, në
Këshillin Kombëtar për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës. Në këtë kuadër, por edhe
në përmbushje të detyrimeve të marra përsipër në Agjendën Kombëtare për të Drejtat
e Fëmijës 2017 - 20202, për të pasqyruar në raportet e institucionit, të dhëna dhe
informacione të posaçme lidhur me çështjet e diskriminimit të fëmijëve, më poshtë
jepet një informacion në lidhje me ankesat e trajtuara dhe vendimet e dhëna për
mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve.
Komisioneri ka shqyrtuar 1 ankesë, ku është trajtuar problematika që lidhet me të
miturit.
Përgjatë periudhës janar – qershor të vitit 2021, Komisioneri është shprehur me 1
vendim për arritje efektiviteti. Objekti i ankesës për të cilën Komisioneri u shpreh me
këtë vendim lidhej me faktin e mospranimit në shkollë të një nxënëse për shkak të
mbulesës/shamisë që mbante. Pas ndërmejtësimit të KMD-së, fëmijës iu krijuan
kushtet duke i dhënë akses në ndjekjen e mësimit sit ë gjithë nxënësit e tjerë.

Miratuar me VKM Nr. 372, datë 26.04.2017 “Për miratimin e Agjendës Kombëtare për të Drejtat e Fëmijëve
2017-2020”.
2
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Vendimet sipas fushave, në të cilat janë paraqitur ankesat
Në fushën e të mirave dhe shërbimeve, KMD ka dhënë gjithsej 57 vendime, nga të
cilat, 24 vendime për çështjet e regjistruara në vitin 2020 dhe 33 vendime për çështjet
e regjistruara gjatë 6 mujorit të parë të vitit 2021. Nga 57 vendime, 47 vendime janë
dhënë kundër subjekteve publike dhe 10 vendime janë dhënë kundër subjekteve
private. Në këto vendime është konstatuar diskriminim në 9 raste, ndër të cilat 6
vendime kundër subjekteve publikë dhe 3 vendim kundër subjekteve private. KMD
është shprehur gjithashtu me 15 vendime mosdiskriminimi, 19 vendime për
mospranim të ankesës, 8 vendime për ndërprerje e procedurave të shqyrtimit të
çështjes, pasi është arritur efektiviteti dhe qëllimi, për të cilin kishte filluar proçedura
hetimore, 5 vendime për ndërprerjen e procedurave për shkak se subjektet ankues
janë tërhequr nga ankimi i bërë tek Komisioneri, 1 vendim për ndërprerjen e
procedurave për shkak të pamundësisë për të siguruar informacionin e nevojshëm për
të dalë me një vendim përfundimtar. Gjithashtu, është vendosur 1 sanksion me gjobë
për shkak se subjekti ndaj të cilit është paraqitur ankesa nuk ka vënë në dispozicion
të Komisionerit informacionin e kërkuar.
Në fushën e punësimit, KMD ka dhënë gjithsej 49 vendime, nga të cilat, 28 vendime
për çështjet e regjistruara në vitin 2020 dhe 21 vendime për çështje të regjistruara gjatë
6 mujorit të parë të vitit 2021. 35 vendime janë dhënë kundër subjekteve publike dhe
14 vendime kundër subjekteve private. Në këto vendime është konstatuar
diskriminim në 13 raste, ku në 12 raste kundër subjekteve publike dhe 1 rast kundër
subjekteve private. Në vendimet ku është konstatuar diskriminim dhe në pjesën më
të madhe të tyre Komisioneri ka kërkuar nga subjektet përkatëse, rregullimin e
situatave diskriminuese, si dhe rikthimin në punë të individit të diskriminuar.
Komisioneri është shprehur me mosdiskriminim në 14 raste, në 12 raste është
shprehur për mospranimin e ankesës, në 3 raste është shprehur për ndërprerje e
procedurave të shqyrtimit të çështjes, pasi është arritur efektiviteti dhe qëllimi, për të
cilin kishte filluar proçedura hetimore, në 2 raste është shprehur për ndërprerjen e
procedurave për shkak se subjektet ankues janë tërhequr nga ankimi i bërë tek
Komisioneri, në 3 raste Komisioneri është shprehur me vendim për pushimin e
çështjeve, për shkak se subjektet ankuese i janë drejtuar organeve gjyqësore me ankim
për diskriminim dhe në 2 raste Komisioneri është shprehur me vendim për pushimin
e çështjeve, për shkak se nuk është arritur të sigurohet informacioni i mjaftueshëm
për të dalë me një vendim përfundimtar.
Në fushën e arsimit, KMD ka dhënë gjithsej 3 vendime, të cilat, janë të gjitha të
drejtuara kundër subjekteve publike. Në këto vendime është konstatuar diskriminim
në 1 rast. Komisioneri është shprehur gjithashtu, me 1 vendim mosdiskriminimi dhe
me 1 vendim për ndërprerjen e procedurave për shkak se subjekti ankues është
tërhequr nga ankimi i bërë tek Komisioneri, pasi është arritur efektiviteti dhe qëllimi,
për të cilin kishte nisur procedura hetimore.
13
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Vendimet e çështjeve me shkak racën3
Gjatë 6 mujorit të parë të vitit 2021, Komisioneri është shprehur me 14 vendime
themeli, mbi ankesat/çështjet ex-officio, ku është pretenduar diskriminim për shkak
të racës. Disa prej vendimeve të sipërpërmendur janë dhënë edhe për shkaqe të tjera,
të pretenduara në ankesat respektive. Në përfundim të shqyrtimit të çështjeve janë
dhënë vendimet si më poshtë:





3 vendime diskriminimi;
4 vendime mospranimi;
5 vendime mosdiskriminimi;
2 vendime ndërprerje të proçedurave hetimore pasi është arritur efektiviteti
dhe qëllimi, për të cilin kishte nisur procedura hetimore.

Gjithashtu, është marrë edhe 1 sanksion me gjobë për shkak të moszbatimit të
vendimit me diskriminim.

Vendimet me shkak racën

21%
36%

Diskriminim (3)
Mospranim (4)
Arritje efektiviteti (2)
29%

Mosdikriminim (5)

14%

Grafiku 14. Vendimet e 6 mujorit të parë të vitit 2021 me shkak racën

Nga analiza e bërë, referuar ankesave të shqyrtuara me këtë shkak, ankesat janë
drejtuar kryesisht kundër institucioneve publike qëndrore dhe vendore.
Problematikat e hasura gjatë shqyrtimit të ankesave ku pretendohet diskriminim për
shkak të racës, janë si vijojnë:
 Regjistrimi në arsimin parashkollor të fëmijëve të komunitetit rom dhe atij
egjiptian;
 Përdorimi në media i shprehjeve diskriminuese nga persona që bëjnë pjesë në
jetën publike të vendit, për të etiketuar persona të komunitetit egjiptian;
 Vonesat në procesin e legalizimit të banesave të anëtarëve të kominiteteve rome
dhe egjiptiane;
 Mosofrimi e shërbimeve, nga ana e njësive të vetëqeverisjes vendore (si p.sh.:
ndihma ekonomike).
3

Referuar Komisionit Evropian kundër racizmit dhe jo tolerancës. ECRI Rekomandimi Nr. 7, CRI(2003)8
“Diskriminim racial është çdo dallim, përjashtim, kufizim apo preference që bazohet se shkaqe si raca, ngjyra,
gjuha, besimi fetar, shtetësia ose origjina etnike ose kombëtare, justifikon përbuzjen për një person ose një grup
personash, ose nocionin e superioritetit të një personi ose një grupi personash”.
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Vendimet e çështjeve me shkak aftësinë e kufizuar
Gjatë 6 mujorit të parë të vitit 2021, Komisioneri është shprehur me 20 vendime
themeli dhe 2 vendime gjobe për moszbatim vendimi, mbi ankesat/çështjet ex-officio,
ku është pretenduar diskriminim për shkak të aftësisë së kufizuar. Disa prej
vendimeve të sipërpërmendur janë dhënë edhe për shkaqe të tjera, të pretenduara në
ankesat respektive. Në përfundim të shqyrtimit të çështjeve janë dhënë vendimet si
më poshtë:







3 vendime diskriminimi;
2 vendime mosdiskriminimi;
8 vendime mospranimi;
4 vendime ndërprerje të proçedurave hetimore pasi është arritur efektiviteti
dhe qëllimi, për të cilin kishte nisur procedura hetimore;
3 vendime ndërprerje të proçedurave hetimore pasi subjektet ankues janë
tërhequr nga shqyrtimi i mëtejshëm i ankesave;
2 vendime me gjobë, për moszbatim të vendimit.

15%

15%

Vendimet me shkak aftësinë e kufizuar
Diskriminim (3)
Mosdiskriminim (2)
Mospranim (8)
Arritje efektiviteti (4)
Pushim-Tërheqje (3)

10%
20%
40%

Grafiku 15. Vendimet e 6 mujorit të parë të vitit 2021 me shkak aftësinë e kufizuar

Problematikat e hasura gjatë shqyrtimit të ankesave ku pretendohet diskriminim për
shkak të aftësisë së kufizuar, janë si vijojnë:







Mungesa e aksesueshmërisë në objekte që ofrojnë të mira dhe shërbime, si p.sh.:
Zyrat e Postës Shqiptare apo Prokuroritë e Rretheve Gjyqësore.
Mungesa e aksesueshmërisë për personat me aftësi të kufizuara në qendrat e
votimit;
Aksesueshmëria në linjat e transportit publik;
Zgjidhja e marrëdhënieve të punësimit;
Përfitimi i aftësisë së kufizuar nga KMCAP Epror;
Përfitimi i medikamenteve mjeksore;
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Referuar subjekteve ankues në çështjet e shqyrtuara, rezulton se subjekti ankues ka
qenë femër në 5 raste, në 18 raste subjekti ankues ka qenë mashkull, në 6 raste subjektet
ankues kanë qenë organizatë me interesa legjitime dhe në 4 raste subjekti që ka
iniciuar çështjen ka qënë Zyra e Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi.
Sa më sipër, vlen të theksohet fakti që numri më i lartë i vendimeve të mospranimit,
ka ardhur si rezultat i ankesave me objekt jashtë kompetencave të Komisionerit, si
p.sh.: mospërfitimi i pagesës së invaliditetit për një diagnozë apo sëmundje të caktuar
etj.
Vendimet e çështjeve me shkak bindjen politike
Gjatë 6 mujorit të parë të vitit 2021, Komisioneri është shprehur me 18 vendime
themeli dhe 2 vendime gjobë për moszbatim vendimi mbi ankesat/çështjet ex-officio
ku është pretenduar diskriminim për shkak të bindjes politike. Disa prej vendimeve
të sipërpërmendura janë dhënë edhe për shkaqe të tjera, të pretenduara në ankesat
respektive. Në përfundim të shqyrtimit të çështjeve janë dhënë vendimet si më poshtë:





9 vendime diskriminimi;
6 vendime mosdiskriminimi;
3 vendime mospranimi;
2 vendime me gjobë për moszbatim të vendimeve me diskriminim të KMD-së.

Vendimet me shkak bindjen politike

17%

Diskriminim (9)
50%

Mosdiskriminim (6)

33%
Mospranim (3)

Grafiku 16. Vendimet e 6 mujorit të parë të vitit 2021 me shkak bindjen politike

Ankesat me pretendim diskriminimin për shkak të bindjes politike kanë konsistuar
kryesisht problematika, që lidhen me rekrutimin apo zgjidhjen e marrëdhënieve të
punës në institucione të administratës shtetërore qendrore ose vendore, për këtë
shkak.
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Vendimet e çështjeve me shkak gjendjen ekonomike
Gjatë 6 mujorit të parë të vitit 2021, Komisioneri është shprehur me 14 vendime
themeli mbi ankesat/çështjet ex-officio, ku është pretenduar diskriminim për shkak
të gjendjes ekonomike. Disa prej vendimeve të sipërpërmendur janë dhënë edhe për
shkaqe të tjera, të pretenduara në ankesat respektive. Në përfundim të shqyrtimit të
çështjeve janë dhënë vendimet si më poshtë:
 1 vendim diskriminimi;
 8 vendim mosdiskriminimi;
 3 vendime mospranimi;
 2 vendime ndërprerje e proçedurave hetimore pasi nuk është arritur të
sigurohet informacioni i mjaftueshëm për të dalë me një vendim përfundimtar;

14%

Vendimet me shkak gjendjen ekonomike

7%

Diskriminim (1)
Mosdiskriminim (8)

22%

Mospranim (3)
Pushim-Pamundësi (2)

57%

Grafiku 17. Vendimet e 6 mujorit të parë të vitit 2021 me shkak gjendjen ekonomike

Problematikat e hasura gjatë shqyrtimit të ankesave ku pretendohet diskriminim për
shkak të gjendjes ekonomike, janë si vijojnë:
 Mungesa e mbështetjes financiare të familjeve në nevojë, nga ana e
institucioneve të pushtetit vendor.
 Mosofrimi i shërbimeve apo mungesa e parashikimeve që lidhen me
përjashtimin e familjeve në nevojë nga tarifa të caktuara, si p.sh.: lidhjen e
kontratës së energjisë elektrike.

Vendimet e çështjeve me shkak gjendjen shëndetësore
Gjatë 6 mujorit të parë të vitit 2021, Komisioneri është shprehur me 11 vendime
themeli mbi ankesat/çështjet ex-officio ku është pretenduar diskriminim për shkak të
gjendjes shëndetësore. Disa prej vendimeve të sipërpërmendur janë dhënë edhe për
shkaqe të tjera, të pretenduara në ankesat respektive. Në përfundim të shqyrtimit të
çështjeve janë dhënë vendimet si më poshtë:
 2 vendime diskriminimi;
 4 vendime mosdiskriminimi
 5 vendime mospranimi;

17

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi

Janar – Qeshor 2021

Vendimet me shkak gjendjen shëndetësore

18%
46%

Diskriminim (2)
Mosdiskriminim (4)
36%

Mospranim (5)

Grafiku 18. Vendimet e 6 mujorit të parë të vitit 2021 me shkak gjendjen shëndetësore

Nga analiza e bërë, referuar ankesave të shqyrtuara me këtë shkak, ankesat janë
drejtuar kryesisht kundër institucioneve publike qëndrore dhe vendore, në fushën e
punësimit dhe shërbimeve. Problematikat e hasura gjatë shqyrtimit të ankesave ku
pretendohet diskriminim për shkak të gjendjes shëndetësore, janë si vijojnë:
 Ndërprerja e marrëdhënieve të punës për shkak të gjendjes shëndetësore.
 Mungesa e trajtimit me medikamente në institucionet spitalore publike.
 Mungesa e medikamenteve të rimbursueshme për persona që vuajnë nga
Hemofilia.

Vendimet e çështjeve me shkak gjendjen arsimore.
Gjatë 6 mujorit të parë të vitit 2021, Komisioneri është shprehur me 5 vendime themeli
mbi ankesat/çështjet ex-officio ku është pretenduar diskriminim për shkak të gjendjes
arsimore. Disa prej vendimeve të sipërpërmendur janë dhënë edhe për shkaqe të tjera,
të pretenduara në ankesat respektive. Në përfundim të shqyrtimit të çështjeve janë
dhënë vendimet si më poshtë:
 2 vendime diskriminimi;
 2 vendime mospranimi;
 1 vendim për ndërprerje të proçedurave hetimore pasi është arritur efektiviteti
dhe qëllimi, për të cilin kishte nisur procedura hetimore.

Vendimet me shkak gjendjen arsimore
20%
Diskriminim (2)
40%
Mospranim (2)
Pushim-Arritje efektiviteti (1)

40%

Grafiku 19. Vendimet e 6 mujorit të parë të vitit 2021 me shkak gjendjen arsimore
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Ankesat me pretendim diskriminimin për shkak të gjendjes arsimore kanë konsistuar
kryesisht problematika, që lidhen me rekrutimin apo zgjidhjen e marrëdhënieve të
punës në institucione të administratës shtetërore qendrore ose vendore, për këtë
shkak, si dhe kriteret e vendosura nga institucionet arsimore publike lidhur me
rekrutimin në programet e ciklit të dytë të studimeve.

Vendimet e çështjeve me shkak të përkatësisë në një grup të veçantë.
Gjatë 6 mujorit të parë të vitit 2021, Komisioneri është shprehur me 7 vendime themeli
mbi ankesat/çështjet ex-officio, ku është pretenduar diskriminim për shkak të
përkatësisë në një grup të veçantë. Disa prej vendimeve të sipërpërmendur janë dhënë
edhe për shkaqe të tjera, të pretenduara në ankesat respektive. Në përfundim të
shqyrtimit të çështjeve janë dhënë vendimet si më poshtë:
 3 vendim mosdiskriminimi;
 2 vendim mospranimi;
 1 vendim ndërprerje të proçedurave hetimore pasi subjekti ankues është
tërhequr nga shqyrtimi i mëtejshëm i ankesës;
 1 vendim për ndërprerje të proçedurave hetimore pasi është arritur efektiviteti
dhe qëllimi, për të cilin kishte nisur procedura hetimore.

Vendimet me shkak përkatësinë në një grup të veçantë
13%
Mosdiskriminim (3)
13%

Mospranim (2)

37%

Pushim-Tërheqje (1)

37%

Pushim-Arritje efektiviteti (1)

Grafiku 20. Vendimet e 6 mujorit të parë të vitit 2021 me shkak përkatësinë në një grup të veçantë

Ankesat me pretendim diskriminimin për shkak të përkatësisë në një grup të veçantë
kanë konsistuar kryesisht problematika, që lidhen me rekrutimin apo zgjidhjen e
marrëdhënieve të punës në institucione private dhe të administratës shtetërore
qendrore ose vendore. Problematikat e hasura gjatë shqyrtimit të ankesave ku
pretendohet diskriminim për shkak të përkatësisë në një grup të veçantë, janë si
vijojnë:
 Largimet nga puna nga ana e punëdhënësve, pikërisht pasi ata kanë marrë
dijeni për veprimtarinë e ankuesve si pjesë e këtyre grupeve të veçanta, psh.
qënia në një grupim sindikal mbrojtje të të drejtave të punonjëve;
 Trajtimi i ndryshëm i punonjësve në vendin e punës, pas marrjes dijeni nga
punëdhënësi të përfshirjes në një grupim të caktuar të subjekteve ankues.
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Vendimet e çështjeve me shkak gjininë.
Gjatë 6 mujorit të parë të vitit 2021, Komisioneri është shprehur me 10 vendime
themeli mbi ankesat/çështjet ex-officio, ku është pretenduar diskriminim për shkak
të gjininë. Në përfundim të shqyrtimit të çështjeve janë dhënë vendimet si më poshtë:






1 vendim diskriminimi;
4 vendim mosdiskriminimi;
1 vendim mospranimi;
2 vendim ndërprerje e proçedurave hetimore pasi është arritur efektiviteti dhe
qëllimi, për të cilin kishte nisur procedura hetimore;
2 vendime ndërprerje e proçedurave hetimore pasi nuk është arritur të
sigurohet informacioni i mjaftueshëm për të dalë me një vendim përfundimtar.

Vendimet me shkak gjininë

10%

20%

Diskriminim (1)
Mosdiskriminim (4)
Mospranim (1)
Arritje efektiviteti (2)
Pushim-Pamundësi (2)

40%
20%
10%

Grafiku 21. Vendimet e 6 mujorit të parë të vitit 2021 me shkak gjininë

Pretendimet e hasura gjatë shqyrtimit të ankesave lidhen kryesisht me diskriminimin
në punësim për shkak të gjinisë.

Rezultatet e vendimeve të ankesave të shqyrtuara
Duke u bazuar në nenin 33 të Ligjit Nr. 10 221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga
Diskriminimi”, i ndryshuar, të ndryshuar, me regjistrimin e ankesës, Komisioneri
verifikon faktet. Për këtë qëllim, Kur e çmon të nevojshme, Komisioneri merr
informacion edhe nga çdo person ose burim tjetër. Nëse ankesa nuk ka plotësuar
kriteret e pranimit, ose ka patur mungesë të informacionit, që mund të pengojë
procedurën e mëtejshme të shqyrtimit të saj, ankuesit i është kërkuar që brenda 10
ditëve pune nga dita që ka marrë njoftimin të plotësojë kriteret e kërkuara nga KMD,
për ta bërë atë të vlefshme. Kanë qenë të shumta rastet në të cilat, falë bashkëpunimit
me përfaqësuesit e KMD-së, në Zyrat Rajonale të Korçës, Fierit dhe Shkodrës, si dhe
organizatave të shoqërisë civile, subjekteve ankues u është ofruar asistencë, për
plotësimin e saktë të formularëve të ankesës dhe dokumentacionit të nevojshëm, në
përmbushje të kërkesave të Ligjit Nr. 10 221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga
Diskriminimi”, i ndryshuar.
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Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, për 6 mujorin e parë të vitit 2021, është
shprehur me 109 vendime themeli4. Nga këto, 54 vendime për ankesa/çështje exofficio të regjistruara në vitin 2020 dhe 55 vendime, për ankesa të depozituara apo
çështje ex-officio të iniciuara gjatë periudhës janar-qeshor 2021.
Vendimet e dhëna nga KMD, klasifikohen si më poshtë:









23 vendime konstatim diskriminimi;
30 vendime konstatim mosdiskriminimi;
31 vendime për mospranim të ankesës;
12 vendime për ndërprerje të proçedurave të hetimit, pasi është arritur efektiviteti
dhe qëllimi, për të cilin kishte nisur shqyrtimi i ankesave;
7 vendime pushimi për shkak se ankuesi është tërhequr nga procedura
hetimore;
3 vendime pushimi për shkak se po ndiqet në gjykatë;
3 vendime pushimi për shkak të pamundësisë për sigurimin e provave;
5 vendime pezullimi.

Për 6 mujorin e parë të vitit 2021, Komisioneri është shprehur me vendime gjobë, si
vijojnë:
- 5 vendime me gjobë për moszbatim të vendimit në themel të Komisionerit;
- 1 vendim gjobe kundër subjekteve, që nuk kanë dhënë informacion, pas
kërkesës zyrtare së KMD-së.
Në total, numri i vendimeve të Komisionerit për 6 mujorin e parë të vitit 2021, është
120 vendime (ku përfshihen edhe 6 vendimet me gjobë).
1%

Diskriminim (23)

4%
19%

15%

Mosdiskriminim (30)
Mospranim (31)
Arritje efektiviteti (12)

10%
25%

Pushim/tërheqje, pamundësi,
gjykatë (18)
Gjobë mos dhenie info (1)

26%

Gjobe moszbatim vendimi (5)

Grafiku 22. Vendimet e dhëna gjatë 6 mujorit të parë të vitit 2021

4

Këtu nuk përfshihen vendimet me gjobë për moszbatim vendimi apo mosdhënie informacioni nga subjektet
përkatës, si dhe vendimet e pezullimit;
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Për sa më sipër, vlen të theksohet se për vendimet me diskriminim të dhëna gjatë 6
mujorit të parë të vitit 2021, subjektet kanë zbatuar masat e vendosura nga KMD për
rregullimin e situatës diskriminuese për 3 vendime.
Gjatë shqyrtimit të çështjeve, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, ka dërguar
477 kërkesa për informacion ndaj palëve në proçes dhe në vijim të shqyrtimit dhe
hetimit administrativ të ankesave, ka zhvilluar 1 inspektim dhe 45 seanca dëgjimore
publike, ku ka ftuar palët dhe çdo person tjetër të interesuar për të parashtruar
pretendimet e tyre.
Nga 22 ankesa/çështje ex-officio, për të cilat, KMD është shprehur me vendime
diskriminimi përgjatë 6 mujorit të parë të vitit 2021, për 14 prej tyre janë zhvilluar
seanca dëgjimore, fakt që dëshmon mbi rëndësinë e zhvillimit të seancave të tilla, për
mbledhjen e informacionit të nevojshëm, përgjatë kryerjes së hetimit administrativ.
Veprimtaria e zhvilluar në kuadër të shqyrtimit të ankesave:
-

477 shkresa, kërkesë për informacion dërguar subjekteve;
Është organizuar 1 inspektim;
Janë zhvilluar 45 seanca dëgjimore publike.

Referuar subjekteve ankues, rezulton se subjekti ankues ka qenë femër në 4 vendime
diskriminimi, në 13 vendime diskriminimi subjekti ankues ka qenë mashkull, në 2
vendime subjektet ankues kanë qenë grup personash dhe në 4 vendime diskriminimi
subjektet ankues kanë qenë komunitet apo grup vulnerabel.

Gjuha e urrejtjes
Gjatë 6 mujorit të parë të vitit 2021, Komisioneri ka shqyrtuar 9 ankesa, dhe 3 çështje
ex-officio, të cilat trajtojnë problematika mbi gjuhën e urrejtjes. 5 nga ankesat trajtojnë
gjuhën e urrejtjes për shkak të racës. Ndërsa 7 ankesa trajtojnë gjuhën e urrejtjes
kundrejtë komunitetit LGBTI.
Për sa më sipër, 2 ankesa janë të regjistruara në vitin 2020 dhe 7 ankesa e 3 çështje exofficio janë iniciuar gjatë 6 mujorit të parë të vitit 2021.
Gjatë 6 mujorit të parë 2021, Komisioneri është shprehur me vendim për 5 ankesa dhe
2 çështje ex-officio. Për 3 ankesa dhe 1 ex-officio është arritur efektiviteti për të cilin
ishte inicuar çështja, dhe për 2 ankesa dhe 1 ex-officio është marrë vendim
diskriminimi. Gjithashtu, Komisioneri vijon procedurën e shqyrtimit për 4 ankesa dhe
1 çështje ex-officio të cilat janë ende në proçes.
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3. Proceset Gjyqësore

Ligji Nr. 10 221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, i ndryshuar, e vendos
Komisionerin në një raport të gjerë me gjykatën, duke parashikuar mjaft kompetenca
përsa i takon pjesëmarrjes së institucionit në proceset gjyqësore. Vendimet e dhëna
nga Komisioneri, janë të ankimueshme në gjykatë. Gjithashtu, Ligji parashikon
detyrimin e gjykatës për ta njoftuar Komisionerin për paraqitjen e çdo padie për
diskriminim (Neni 36, pika 3) dhe ka të drejtë t'i kërkojë Komisionerit, që në çdo fazë
të proçedimit, të paraqesë një mendim me shkrim, rezultatet e hetimit të tij, në qoftë
se është bërë hetimi, ose çdo informacion tjetër që ka rëndësi për çështjen (Neni 36,
pika 4 dhe neni 32, pika1/gj).
Në 6-mujorin e parë të vitit 2021, KMD është
thirrur në 38 (tridhjetë e tetë) proçese
gjyqësore5 në raport me 43 (dyzet e tre)
proçese gjyqësore të ndjekura gjatë 6mujorit, të vitit 2020.6 Ulja e numrit të
proçeseve gjyqësore, vjen si pasojë e numrit
më të ulët të vendimeve (konstatim
diskriminimi) të nxjerra gjatë 6-mujorit të parë
të 2021, në krahasim me numrin e
vendimeve të nxjerra gjatë 6-mujorit të parë
të 2020, që ka qenë më i lartë.

47%

Viti 2020
53%

Viti 2021

Grafiku 23. Proçese gjyqësore

Roli i Komisionerit në proçeset gjyqësore të ndjekura në 6 mujorin e parë të vitit
2021, paraqitet si më poshtë:
Palë e paditur në 14 (katërmbëdhjetë) proçese gjyqësore, ku kërkohet shfuqizimi
apo pavlefshmëria e vendimeve të KMD-së, nga subjektet e gjetur në shkelje të
ligjit “Për mbrojtjen nga diskriminimi”, me vendim të KMD:
- Në 6 (gjashtë) proçese Komisioneri është paditur nga individë lidhur me vendimet
ku është vendosur mosdikriminim (3 raste), vendime ku është vendosur
diskriminim (1 rast), dhe vendime ku është vendosur mospranim (1 rast);
- Në 8 (tetë) proçese Komisioneri është paditur nga persona juridike (institucione),
lidhur me vendimet ku është vendosur diskriminim.

5

Të shpërndara gjeografikisht sipas kompetencës në: 19 raste nga Gjykata Administrative e Shkallës së Parë
Tiranë, 3 raste nga Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Vlorë, 2 raste nga Gjykata Administrative e Shkallës
së Parë Gjirokastër, 1 rast nga Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Shkodër, 6 raste nga Gjykata e Rrethit
Gjyqësor Fier, 3 raste nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, 2 raste nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës, 1
rast nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër, 1 rast nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Mat.
6
Pa përfshirë këtu kërkesat për lëshimin e urdhërit të ekzekutimit.
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Person i interesuar/palë e tretë në 24 (njëzet e katër) proçese gjyqësore, ku KMD
është thirrur në gjykim nga gjykata kompetente, në çështje ku kërkohet
dëmshpërblimi për diskriminim në gjykatë. Në këto çështje, KMD thirret në
gjykim nga Gjykata kompetente si palë e tretë, dhe parashtron mendim me shkrim
për gjykatën, sipas përcaktimeve ligjore:
- 13 (trembëdhjetë) raste janë çështje të pa shqyrtuara më parë nga Komisioneri, ku
palët i janë drejtuar direkt gjykatës për konstatim diskriminimi dhe dëmshpërblim;
- 8 (tetë) raste janë çështje të shqyrtuara nga Komisioneri me vendim konstatim
diskriminimi, ku palët i janë drejtuar gjykatës për dëmshpërblim;
- 1 (një) rast është çështje e shqyrtuar nga KMD me vendim diskriminimi, dhe ankuesi
i është drejtuar gjykatës me kërkesë për rivendosje në afat të ankimit;
- 2 (dy) raste janë çështje të shqyrtuara nga Komisioneri me vendim konstatim
mosdiskriminimi, ku palët i janë drejtuar gjykatës për konstatim diskriminimi dhe
dëmshpërblim.
Në përputhje me parashikimet ligjore, KMD i është drejtuar gjykatës me 9 (nëntë)
kërkesa për lëshimin e Urdhrave të Ekzekutimit, për vendimet me gjobë të KMD.
Në raport me Gjykatën, KMD ndërvepron gjithashtu si kërkues, duke i’u drejtuar
asaj me kërkesa për lëshimin e Urdhrave të Ekzekutimit, për vendimet me gjobë të
Komisionerit.
- Në 1 (një) rast debitor në kërkesën për lëshim urdhëri ekzekutimi ka qenë një person
fizik;
- Në 1 (një) rast debitor ka qenë një person fizik brenda personit juridik; dhe
- Në 7 (shtatë) raste debitore kanë qenë institucione publike.
Në vijim të proçedurave të ekzekutimit të vendimeve me gjobë, pas lëshimit nga
Gjykata të Urdhërit të Ekzekutimit, KMD ka kërkuar pranë Zyrave përkatëse
Përmbarimore, vënien në ekzekutim të 8 (tetë) titujve ekzekutivë, një pjesë e të cilave
lidhen me kërkesa për lëshim urdhëri të pranuara nga gjykata, gjatë vitit 2020.

25

24

18
14
9
3
Palë e paditur

Palë e tretë
Viti 2020

Kërkesa për lëshim urdhri

Viti 2021

Grafiku 24. Roli i KMD-së në proçeset gjyqësore gjatë 6 mujorit të I-rë të vitit 2021.
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Ligji “Për mbrojtjen nga diskriminimi”, me ndryshimet e pësuara me Ligjin Nr.
124/2020, ka parashikuar si kompetencë të Komisionerit paraqitjen e kërkesëpadive në mbrojtje të parimit të barazisë dhe mosdiskriminimit, për çështje që
lidhen me interesa kolektive; si dhe vënien në lëvizje të Gjykatës Kushtetuese, kur
gjatë veprimtarisë së tij konstaton se ligji ose akti normativ cenon të drejtat dhe
liritë themelore të individëve (neni 32, pika 1, gërma “i” dhe “i/1”):
-

Përgjatë këtij 6 mujori të I-rë të vitit 2021, Komisioneri për Mbrojtjen nga
Diskriminimi është bërë pjesë e proçedurave para Gjykatës Kushtetuese, e cila
e ka ftuar për të dhënë mendimin e tij me shkrim në lidhje me kërkesën me
objekt: “Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e RSH i pikës 1 të nenit 162 të
Ligjit Nr. 10 019 datë 29.12.2008 “Kodi zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”,
depozituar nga shtetasi E.D. Në parashtrimet e tij, Komisioneri ka theksuar
faktin që në bazë të frymës së Kushtetutës dhe standarteve ndërkombëtare mbi
zgjedhjet, brenda mundësive, ligji duhet të garantojë barazinë e votës dhe
përmes saj barazinë e shanseve për të gjithë kandidatët dhe forcat politike
pjesëmarrëse në zgjedhje.

Në 6 mujorin e I-rë të vitit 2021, Gjykatat kompetente kanë dalë me 64 (gjashtëdhjetë
e katër) vendime për çështje ku KMD ka qenë palë, në raport me 42 (dyzet e dy)
vendime të komunikuara në 6-mujorin e parë të vitit 2020. Nga këto 64 vendime, 34
(tridhjetë e katër) vendime gjyqësore në cilësinë e palës së paditur, 23 (njëzet e tre)
vendime gjyqësore në cilësinë e palës së tretë dhe 7 (shtatë) vendime në cilësinë e
kërkuesit.
 Në 34 (tridhjetë e katër) vendime të dhëna nga gjykatat kompetente ku
Komisioneri ka qenë palë e paditur, me objekt shfuqizimin e vendim-marrjes
së KMD-së, është vendosur si më poshtë:
 Gjykata Administrative e Shkallës se Parë Tiranë, ka dhënë 29 (njëzet e nëntë)
vendime duke vendosur:
- 19 (nëntëmbëdhjetë) vendime kanë vendosur rrëzimin e padisë, duke lënë në fuqi
vendimin e Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi për konstatimin e
diskriminimit;
-

3 (tre) vendime janë jo themeli, ku në 1 (një) vendim gjykata ka vendosur rrëzimin
e kërkesës për sigurim padie, për çështje të shqyrtuar me vendim diskriminimi nga
KMD, në 1 (një) rast ka vendosur vazhdimin e pezullimit të gjykimit për çështje të
trajtuar me vendim mosdiskriminimi nga KMD, dhe në 1 (një) rast ka vendosur

7

Kjo pjesë nuk detajon të dhnëat në lidhje me përfundimin e proceseve gjyqësore, si më sipër. Këtu trajtohen
vendimet e dhëna nga gjykatat gjatë periudhës janar-qershor 2020, të cilat i janë komunikuar KMD-së brenda
kësaj periudhë. Ky sqarim u vlerësua si i nevojshëm për t’u dhënë, pasi ndodh që, vendimarrja e gjykatës edhe
pse mund t’i përkasë persiudhës janar – qershor 2020, vendimi i komunikohet zyrtarisht KMD më vonë se është
marrë vendimi dhe për këtë arsye kjo vendimarrje nuk është pasqyruar. Si shembull mund të sjellim vendimet e
gjykatës administrative të apelit të cilat merren në dhomë këshillimi gjatë periudhës janar – qershor 2020 dhe
KMD-së i komunikohet vendimi i zbardhur në një kohë më të vonë.
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mospranimin e padisë për mungesë legjitimimi;
-

7 (shtatë) vendime kanë vendosur pranimin e padisë, duke rrëzuar vendimin e
Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi (1 (një) rast vendim
mosdiskriminimi8, 5 (pesë) raste vendim diskriminimi9, 1 (një) rast vendim pushimi

8

Me vendimin Nr. 1181 datë 20.04.2021, Gj.Adm.Sh.I Tiranë ka vendosur shfuqizimin e vendimit të KMD-së
për konstatimin e mosdiskriminimit. Gjykata ndër të tjera ka argumentuar se: “(…)rezultoi gjatë gjykimit të
çështjes e provuar se punonjësit e profesioneve të përfaqësuara nga pala paditëse janë vendosur në një situatë
përjashtuese për shkak të përkatësisë në një grup të veçantë, duke i vendosur tarifë për shërbimin e parkingut
brenda territorit të administruar nga punëdhënësi (…) për të provuar se ka një justifikim objektiv dhe të arsyeshëm
për diferencën në trajtim, duhet të analizohen dy kritere: nëse diferenca në trajtim ndjek një qëllim të ligjshëm;
nëse ka një marrëdhënie të arsyeshme të proporcionalitetit midis mjeteve të përdorura dhe qëllimit të ndjekur(…)
QSUNT-ja ka gëzuar një marzh të gjërë vlerësimi lidhur me përzgjedhjen e grupeve që do të përfitonin parkim pa
pagesë. Gjykata vlerëson si të pambështetur në ligj, parpësimin e palëve të paditura, se kategoritë e profesioneve
të përzgjedhura për të përfituar aksesin falas janë punonjësit më të domosdoshëm që sigurojnë qëllimin kryesor
që ka QSUNT, pasi diskriminon antarët e SISH që punojnë në profesionet e infermierit, teknik laboratori (…) pasi
edhe këta të fundit janë punonjës po aq të domosdoshëm dhe që përmes punës së tyre sigurojnë realizimin e
qëllimit kryesor që ka QSUNT-ja … Gjykata vlerëson se tarifa 100 Lekë është në përpjestim jo të drejtë me nevojën
që ka diktuar vendosja e kësaj tarife (…) Për të gjitha sa më sipër, Gjykata vlerëson se për situatën përjashtuese
ekziston një justifikim që nuk mbështetet në rrethana objektive dhe i paarsyeshëm dhe për këtë arsye diskriminon
antarët e SISH për shkak të përkatësisë në një grup të veçantë, dhe arrin në përfundimin se janë shkelur dispozitat
e LMD-së (…) Në këto kushte gjykata vlerëson se duhet të proçedojë me pranimin e padisë.”Vendimi është
ankimuar pranë Gjykatës Administrative të Apelit nga QSUNT-ja.
9
Vendim Nr. 1552 datë 19.05.2021, ku Gj.Adm.Sh.I Tiranë u shpreh se: “(…)Fakti që personit të tretë (ankuesit)
i është bërë e ditur në çdo moment motivacioni i proçedimit disiplionr duke u shoqëruar edhe me pretendime e
prova konkrete që lidhen drejtpërdrejtë me përmbushjen e detyrimeve kontraktuale në një marrëdhënie pune,
atëherë kjo është e mjaftueshme për të shmangur prezumimin e diskriminimit (…)Mbështetur në analizën e
mësipërme, gjykata vlerëson se KMD ka nxjerrë një akt të pambështetur në ligj dhe prova”.
Vendim Nr. 1492 datë 17.05.2021, ku Gj.Adm.Sh.I Tiranë u shpreh se: “(…)Gjykata vlerëson se ndërhyrja në
të drejtën e ankuesit për të respektuar veprimtarinë e tij profesionale, si pjesë e jetës së tij private, nuk e kaloi atë
që ishte “e nevojshme në një shoqëri demokratike”, për të ndjekur qëllimin legjitim të mbrojtjes së të drejtave të
të tjerëve duke siguruar funksionimin e mirë të dhe të duhur të sistemit të sigurtë në institucionin e ekzkeutimit të
vendimeve penale. Konsideratat e mësipërme janë të mjaftueshme për t’i dhënë mundësi gjykatës të konkludojë
se nuk ka patur shkelje të Ligjit Nr. 10 221/2010 “Për mbrojtjen nga diskriminimi” (…)sa më sipër gjykata arrin
në përfundimin se (…) vendimi i KMD-së, për konstatimin e diskriminimit (…)nuk vlerësohet i bazuar në ligj dhe
i themeltë (…)”.
Vendim Nr. 1457 datë 11.05.2021, ku Gj.Adm.Sh.I Tiranë u shpreh se: “(…) Gjykata çmon se ky vlerësim i
Komisionerit e tejkalon diskrecionin e dhënë me ligjin organik, pasi si çdo institucion tjetër, përfshirë edhe
gjykatën, duhet respektuar dhe garantuar liria akademike dhe autonomia e Universitetit në të gjitha elementët e
saj, dhe nuk mund të cënohet sipas veprime të karakterit të tillë ku arrihet një vlerësim i pambështetur mbi studime
të dhënash për lëndën e trajtimit apo mbi dokumentat zyrtarë të cilësisë dhe standarteve të shpallura.”
Vendim Nr. 608 datë 05.03.2021, ku Gj.Adm.Sh.I Tiranë u shpreh se: “(...) pala e paditur nga kuadri i provave
të marra prej saj në hetimin administrativ dhe nga kuadri ligjor i zbatuar prej saj nuk mund të konkludojë dhe të
kualifikojë vetë praktikën e aplikuar nga pala paditëse zgjidhje marrëdhënie pune. KMD nuk mund që nga një
hetim administrativ me ankesë diskriminim për bindje politike të konkludojë për ligjshmërinë e marrëdhënies së
punës që ka ekzistuar mes palëve ndërgjyqëse, apo për paligjshmëri të zgjidhjes së kontratës së punës. Ky
katapultim faktik dhe ligjor i bërë nga KMD nuk ka asnjë bazë ligjore. Për më tepër KMD nuk e ka kompetencën
e saj të vlerësojë bazueshmërinë e zgjidhjes së kontratës së punës në ligj pasi kjo është kompetencë vetëm e
gjykatës që do të shqyrtonte një padi të paraqitur nga personi i tretë për këtë qëllim”.
Vendim Nr. 662 datë 10.03.2021 ku Gj.Adm.Sh.I Tiranë u shpreh se: “(…)Nga provat e marra në gjykim rezulton
se praktika e zbatuar nga pala paditëse për skualifikimin e personit të tretë është një praktikë e cila identifikon
një moment skualifikimi. Në këtë moment gjykata distancohet nga analizimi i faktit nse ky skualifikim është bërë
në përputhje me ligjin nga pala paditëse pasi nuk është objekt i këtij gjykimi. Pala e paditur KMD në mënyrë të
pabazuar në prova konkludon se pala e tretë është skualifikuar në mënyrë të paligjshme. Është e pamundur në
këtë gjykim të identifikohet nëse ky skualifikim është apo jo ligjor dhe për më tepër KMD nuk mund të bënte këtë
vlerësim dhe konkludim bazuar në prova në këtë hetim administrativ. Pasi KMD ka në kompetencë të tij vetëm
verifikimin nëse ka diskriminim n rastin konkret apo jo kundrejt palës së tretë por nuk mund të ndryshojë
kualifikimin e mosmarrëveshjes së prodhuar në këtë skualifikim (…) kjo është kompetencë vetëm e gjykatës që do
të shqyrtonte një padi të paraqitur nga personi i tretë për këtë qëllim”.
Të gjitha vendimet janë ankimuar pranë Gjykatës Administrative të Apelit, nga ana e Komisionerit për Mbrojtjen
nga Diskriminimi.
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proçedimi10).


Gjykatat Administrative të Shkallës së Parë në rrethe11, kanë dhënë 2 (dy)
vendime, për çështje të trajtuara nga KMD me vendim diskriminimi në një rast
dhe mosdiskriminimi në rastin tjetër, duke vendosur kthimin e kërkesëpadisë
në rastin e parë dhe deklarimin e moskompetencës në rastin e dytë.



Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë ka dhënë 1 (një) vendim, për çështje të trajtuar
nga KMD me vendim diskriminimi, duke vendosur pushimin e gjykimit të
çështjes.



Gjykatat e Apelit në rrethe12 kanë dhënë 2 (dy) vendime, për një çështje të
trajtuar nga KMD me vendim mospranimi, dhe një cështje të shqyrtuar nga
KMD me vendim diskriminimi. Në rastin e parë gjykata vendosi lënien në fuqi
të vendimit të Gjykatës së Shkallës së Parë, për rrëzimin e padisë, dhe në rastin
e dytë gjykata vendosi prishjen e vendimit të Gjykatës së Shkallës së Parë
(pranim padie), dhe kthimin e çështjes për rigjykim.

 Në 23 (njëzet e tre) vendime të dhëna nga gjykatat kompetente ku Komisioneri
ka qenë palë e tretë me objekt konstatim diskriminimi dhe dëmshpërblim,
gjykata ka marrë vendimet si më poshtë:


Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë ka dhënë 5 (pesë) vendime për
Komisionerin në cilësinë e palës së tretë duke vendosur:
- 2 (dy) vendime për pranim i pjesshëm të padisë (të dyja rastet të trajtuara nga
KMD me vendim diskriminimi);

10

Me vendimin Nr. 1736 datë 04.06.2021 Gj.Adm.Sh.I Tiranë ka vendosur pranimin e padisë duke shfuqizuar
vendimin e KMD-së për pushimin e proçedimit administrativ për shkak se çështja po shqyrtohej në gjykatë.
Gjykata ka argumentuar se: “(…) Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë, me vendimin Nr. 217 datë
01.02.2021, ka zgjidhur pretendimet e paditësit për pavlefshmëri të Vendimit Nr. 122 datë 15.11.2019 të Kryetarit
të Bashkisë Klos për lirimin nga detyra dhe të Vendimit Nr. 124 datë 15.10.2020 të Komisionit të Shërbimit Civil
(...). Në përmbajtjen e këtij vendimi gjyqësor nuk është analizuar asnjë pretendim i paditësit lidhur me
diskriminimin e tij nga Bashkia Klos. Për këtë arsye nuk është thirrur Komisioneri për Mbrojtjen nga
Disikriminimi dhe as nuk është marrë mendimi i tij lidhur me këtë çështje, sepse objekt i saj nuk ka qenë konstatimi
i diskriminimit të paditësit nga Bashkia Klos (...) Çështja e diskriminimit nuk është ngritur nga paditësi në atë
gjykim dhe as gjykata nuk e ka shqyrtuar atë gjatë gjykimit (...) Duke krahasuar çështjen e zgjidhur nga
Gj.Adm.Sh.I Tiranë nëpërmjet Vendimit Nr. 217 datë 01.02.2021 (vendim jo i formës së prerë), me çështjen që
është shtruar për zgjidhje nga paditësi V.K., para Komisionerit, gjykata çmon se çështja gjyqësore me proçedimin
administrativ para Komisionerit, nuk kushtëzojnë njëra – tjetrën (…) në nenin 32 të Ligjit Nr. 10 221 datë
04.02.2010 “Për mbrojtjen nga diskriminimi”, i ndryshuar, nuk bën pjesë pushimi i proçedimit administrativ”.
Vendimi është ankimuar nga KMD para Gjykatës Administrative të Apelit, duke argumentuar se me Ligjin Nr.
124/2020, Ligji “Për mbrojtjen nga diskriminimi”, ka pësuar ndryshime të rëndësishme, duke parashikuar ndër të
tjera se: “Kur Komisioneri vihet në dijeni se ankuesi ka paraqitur kërkesë padi në gjykatë me objekt konstatim
diskriminimi, ndërkohë që ka paraqitur të njëjtën ankesë pranë Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi dhe
çështja është në shqyrtim e sipër, Komisioneri merr vendim për pushimin e çështjes”, pra KMD nuk mund të
vijonte shqyrtimin e rastit, duke shkaktuar kështu mbivendosje të juridiksionit administrativ me atë gjyqësor, përsa
kohë që ankuesi në kërkesëpadi kishte ngritur të njëjtat pretendime sikurse para Komisionerit, kjo në respektim të
parashikimeve ligjore në fuqi e në veçanti referuar Vendimit Unifikues të Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së
Lartë Nr. 03, datë 29.03.2012.
11
Konkretisht nga Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Vlorë dhe Gjirokastër.
12
Konkretisht nga Gjykata e Apelit Shkodër dhe Gjirokastër.
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1 (një) vendim për pezullimin e gjykimit (rasti ishte trajtuar nga KMD me vendim
diskriminimi);
2 (dy) vendime për rrëzimin e padisë (një rast trajtuar nga KMD me vendim
diskriminimi dhe një rast me vendim pushimi).



Gjykatat Administrative të Shkallës së Parë në rrethe13 kanë dhënë 3 (tre)
vendime gjithësej, ku në njërin rast cështja ka qenë e trajtuar nga KMD me
vendim diskriminimi, dhe gjykata ka vendosur pranimin e padisë. Ndërsa në
dy raste çështjet kanë qenë të patrajtuara nga KMD, dhe gjykata ka vendosur
në njërin rast pushimin e gjykimit për masën e sigurimit të padisë, dhe në rastin
tjetër rrëzimin e padisë.



Gjykatat e Rretheve Gjyqësore14 kanë dhënë 7 (shtatë) vendime gjithësej, duke
vendosur:
- 1 (një) vendim për pezullimin e gjykimit, për çështje të trajtuar nga KMD me
vendim diskriminimi;
- 1 (një) vendim për rrëzimin e padisë, për çështje të patrajtuar nga KMD më parë;
- 1 (një) vendim për pranimin e padisë, për çështje të trajtuar nga KMD me vendim
diskriminimi;
- 1 (një) vendim për pranimin e pjesshëm të padisë, për çështje të trajtuar me vendim
mospranimi nga KMD;
- 2 (dy) vendime për pushimin e gjykimit, për çështje të patrajtuara nga KMD më
parë;
- 1 (një) vendim për pranimin e pjesshëm të padisë, për çështje të trajtuar nga KMD
me vendim mosdiskriminimi.



Gjykata Administrative e Apelit ka dhënë 3 (tre) vendime duke vendosur:
- 1 (një) vendim për pushimin e gjykimit të çështjes, për çështje të pashqyrtuar nga
KMD më parë;
- 1 (një) vendim për kalimin e çështjes për shqyrtim në seancë gjyqësore, për cështje
të trajtuar nga KMD me vendim diskriminimi;
- 1 (një) vendim për ndryshimin pjesërisht të vendimit të gjykatës administrative të
shkallës së parë (e cila kishte pranuar pjesërisht padinë duke konstatuar
diskriminimin), për çështje të shqyrtuar nga KMD me vendim diskriminimi.



Gjykata e Apelit Tiranë ka dhënë 2 (dy) vendime, ku njëri rast ka qenë i trajtuar
me vendim diskriminimi nga KMD, dhe gjykata vendosi ndryshimin e
vendimit të gjykatës së rrethit gjyqësor, duke rrëzuar padinë. Ndërsa rasti
tjetër, i patrajtuar nga KMD, gjykata vendosi lënien në fuqi të vendimit të
gjykatës së rrethit gjyqësor, për moskonstatimin e diskriminimit.


Gjykatat e Apelit në rrethe15 kanë dhënë 3 (tre) vendime, për çështje të trajtuara
nga KMD me vendim diskriminimi, dhe në njërin rast gjykata ka vendosur

13

Konkretisht nga Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Vlorë (1 rast) dhe Gjykata Administrative e Shkallës
së Parë Gjirokastër (2 raste).
14
Konkretisht nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier (4 raste) dhe Berat (3 raste).
15
Konkretisht nga Gjykata e Apelit Vlorë (2 raste) dhe Gjirokastër (1 rast).
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lënien në fuqi të vendimit të gjykatës së rrethit gjyqësor (pranimin e padisë), në
rastin e dytë gjykata ka vendosur lënien në fuqi të vendimit të gjykatës së rrethit
gjyqësor (rrëzimin e padisë), dhe në rastin e fundit, gjykata ka vendosur lënien
në fuqi të vendimit të gjykatës së rrethit gjyqësor (pranimin e pjesshëm të
padisë).
 Në çështjet ku KMD ka kërkuar lëshimin e Urdhrave të Ekzekutimit nga
Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë, kjo e fundit ka dhënë 7
(shtatë) vendime, ku:
- 1 (një) vendim është për refuzimin e kërkesës për lëshimin e urdhërit (ankimuar nga
KMD pranë Gjykatës Administrative të Apelit);16
- 1 (një) vendim për pushimin e gjykimit lidhur me kërkesën e KMD-së (ankimuar
nga KMD pranë Gjykatës Administrative të Apelit);17
- 5 (pesë) vendime për pranimin e kërkesës së KMD-së dhe lëshimin e urdhërit të
ekzekutimit (për të cilat janë ndjekur proçedurat e vënies në ekzekutim pranë Zyrave
Përmbarimore përkatëse).

20
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Pranuar/pranuar pjesërisht
Palë e paditur

Rrezuar
Palë e tretë

Të tjera/jothemeli
Urdhra ekzekutimi

Grafiku 25. Vendim-marrja e gjykatave gjatë 6-mujorit të parë të vitit 2021.
16

Vendim Nr. 734 Akti datë 10.03.2021, ku Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë argumentoi se:
“(…) çmohet prej gjykatës se ligji i posacëm “Për mbrojtjen nga diskriminimi” nuk përcakton si titull ekzekutiv
dhe ngarkimin e përmbarimit për ekzekutimin e tij për rastin e vendim-marrjes së KMD-së sipas pikës 11 të nenit
33 (…) gjykata çmon se veprimet administrative të kryera prej KMD-së nuk janë në asnjë prej rasteve të fushës
së zbatimit të nenit 20 të Ligjit “Për kundravajtjet administrative”, dhe rrjedhimisht nuk gjen zbatim neni 22 i tij,
ndaj si më lart kjo gjykatë refuzon kërkesën për lëshimin e urdhërit të ekzekutimit, pasi akti administrativ nuk
është titull ekzekutiv që vihet në ekzekutim prej shërbimit përmbarimor.” Vendimi është ankimuar pranë Gjykatës
Administrative të Apelit, nga Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi.
17
Vendim Nr. 799 Akti datë 05.03.2021, ku Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë argumentoi se:
“(...) gjykimi i kësaj çështje duhet të pushohet pasi është një kërkesë që nuk mund të ngrihet. Në rastin objekt
verifikimi, akti për të cilin kërkohet lëshimi i urdhërit të ekzekutimit, Vendimi Nr. 126 datë 06.10.2020 nuk është
një titull ekzekutiv. Vendim-marrja e palës kërkuese, qoftë kjo e formalizuar në një shumë lekësh, nuk përbën titull
ekzekutiv në kuptim të ligjit, pasi vetë ligji (Ligji “Për mbrojtjen nga diskriminimi”) nuk e parashikon këtë vendimmarrje si titull ekzekutiv. (...) gjithashtu në rastin konkret nuk jemi as para një kundravajtje administrative të
parashikuar nga ligji. Pasi në rastin konkret vendim-marrja nuk është për një kundravajtje administrative, dhe
vetë ky ligj (Ligji “Për kundravajtjet administrative”), nuk parashikon kundravajtjen administrative për këtë
rast.” Vendimi është ankimuar pranë Gjykatës Administrative të Apelit, nga Komisioneri për Mbrojtjen nga
Diskriminimi.
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Rekomandime për akte ligjore dhe nënligjore
Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, në kuadër të ushtrimit prej tij, me
statusin e institucionit të pavarur publik, të atributeve që i jepen prej Ligjit Nr. 10 221
datë 04.02.2010 “Për mbrojtjen nga diskriminimi”, (i ndryshuar), për të siguruar mbrojtje
efektive nga diskriminimi dhe nga çdo formë sjellje që nxit diskriminimin;
përmbushjes prej KMD-së të qëllimit të Ligjit Nr. 10 221/2010, për të garantuar të
drejtën e çdo personi për barazi përpara ligjit, mbrojtje të barabartë nga ligji dhe
mbrojtje efektive nga diskriminimi dhe çdo formë sjellje që nxit diskriminimin; si dhe
zbatimit të nenit 32, pika 1, gërma “ë”, të Ligjit Nr. 10 221 datë 04.02.2010, i cili
parashikon se: “Komisioneri ka kompetencë t'u bëjë rekomandime autoriteteve kompetente,
sidomos duke propozuar miratimin e legjislacionit të ri, ose ndryshimin apo reformimin e
legjislacionit ekzistues”, gjatë 6-mujorit të I-rë të vitit 2021, me iniciativën e tij apo me
kërkesë të institucioneve përkatëse, ka dhënë mendimet dhe rekomandimet, si më
poshtë vijojnë:
Rekomandim i përbashkët i KMD-së dhe KQZ-së, “Për parandalimin e përdorimit të
gjuhës së urrejtjes gjatë fushatës zgjedhore”.18
Duke patur si fokus fushatën zgjedhore të datës 25.04.2021, Komisioneri për Mbrojtjen
nga Diskriminimi, në bashkëpunim edhe me Komisionin Qëndror të Zgjedhjeve kanë
dalë në një rekomandim të përbashkët, ku kanë theksuar nevojën dhe detyrimin e
partive politike si dhe organeve të medias, për respektimin e parimit të barazisë dhe
mosdiskriminimit.
Konkretisht është rekomanduar që partitë politike dhe organet e medias të shqyrtojnë
miratimin apo të mbështeten në Kode të Sjelljes për Fushatat Zgjedhore në të cilat
ekzistojnë rregulla mbi diskriminimin, ngacmimin dhe gjuhën e urrejtjes; që partitë
politike dhe kandidatët, si dhe njerëzit që punojnë për ta, duhet të refuzojnë në
programet dhe fushatat e tyre të përdorin gjuhë diskriminuese ose të propozojnë
politika dhe ligje diskriminuese, të shprehin ose mbështesin ide apo teori të
superioritetit të një grupi personash bazuar në racën, origjinën etnike, fenë, gjininë,
moshën, orientimin seksual, identitetin gjinor, aftësinë e kufizuar si dhe karakteristika
të tjera të mbrojtura ose një kombinim i tyre; që organet mediatike në mbulimin e
fushatave zgjedhore prej tyre të refuzojnë të përdorin apo të mbështesin gjuhë urrejtje;
që partitë politike të sigurojnë në listat e tyre një përfaqësim i cili pasqyron diversitetin
e njerëzve në shoqëri etj.

18

Referuar Shkresës Nr. 173 Prot., datë 25.01.2021 të KMD-së.
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Rekomandim “Për ndryshimin e nenit 10 dhe nenit 13 të Ligjit Nr. 8098, datë
28.03.1996 “Për Statusin e të Verbërit”, i ndryshuar dhe përditësimin e teknologjisë së
tij, në përputhje me Konventën e Kombeve të Bashkuara “Për të drejtat e personave
me aftësi të kufizuara”. 19
Marrë shkas nga fakti që neni 10 dhe 13 i Ligjit Nr. 8098/1996 diferencon një shoqatë
të vetme, konkretisht Shoqatën e të Verbërve të Shqipërisë duke e nominuar atë
shprehimisht dhe duke e trajtuar atë në mënyrë më të favorshme dhe preferenciale në
raport me shoqata të tjera që mbrojnë interesat e personave të verbër në Shqipërisë,
Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi ka rekomanduar që neni 10 dhe 13
duhen ndryshuar duke hequr parashikimin eksplicit për Shoqatën e të Verbërve të
Shqipërisë dhe duke parashikuar gjithpërfshirjen e të gjitha organizatave me interesa
legjitime apo subjekteve përfaqësuese të personave me aftësi të kufizuara në shikim,
të cilat janë të regjistruara në Republikën e Shqipërisë, sipas legjislacionit në fuqi dhe
kanë si objekt të deklaruar të veprimtarisë mbrojtjen e të drejtave dhe interesave të
tyre. Gjithashtu, Komisioneri ka rekomanduar përditësimin e terminologjisë të Ligjit
Nr. 8098 datë 28.03.1996 “Për Statusin e të Verbërit”, i ndryshuar, me qëllim unifikimin
dhe përafrimin me terminologjinë dhe me modelin bio-psiko-social të Konventës së
Kombeve të Bashkuara “Për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara”.

Rekomandim në lidhje me “Draft Matricën e Planit të Veprimit për Barazi, Përfshirje dhe
Pjesëmarrje të Romëve dhe Egjiptianëve (2021-2025).”20
Në kuadër të hartimit të Planit të ri të Veprimit për periudhën 2021-2025, me kërkesën
e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mirëqënies Sociale, Komisioneri ka dhënë
rekomandimet dhe sugjerimet e tij, ku në lidhje me fushën e arsimit, punësimit dhe
mbrojtjes sociale. Ku ndër të tjera ka theksuar rëndësinë e inkurajimit të regjistrimit të
popullsisë rome dhe egjiptiane, si një masë paraprake për realizimin e objektivit të
regjistrimit të detyrueshëm të të gjithë nxënësve romë dhe egjiptianë të moshës 6-16
vjeç, duke përfshirë gjithashtu edhe rastet e nxënësve që e kanë kaluar moshën e
arsimit të detyrueshëm, dhe kanë qenë në pamundësi për ta ndjekur atë.21
Në lidhje me fushën e mbrojtjes sociale, së pari, Komisioneri ka sjellë në vëmendje se,
situata financiare e familjeve në nevojë që përfitojnë ndihmë ekonomike, të cilët kanë
në përbërje të tyre fëmijë që ndjekin rregullisht proçesin mësimor në shkolla, është
19

Referuar Shkresës Nr. 740 Prot., datë 10.05.2021 të KMD-së.
Referuar Shkresës Nr. 901 Prot., datë 14.06.2021 të KMD-së.
21
Referuar Raportit të ECRI-t (cikli i gjashtë monitories), datë 07.04.2020, Kreu III “Integrimi dhe përfshirja”,
Pika A “Romët dhe egjyptianët”, paragrafi Nr. 43: “Ndërkohë që në vitin 2011, vetëm 48% e fëmijëve romë dhe
egjiptianë kanë qenë të regjistruar në arsimin e detyrueshëm (që zgjat nga mosha 7 deri në 15 vjeç), në krahasim
me 91% të popullsisë së përgjithshme, në vitin 2018 kjo u rrit në 66%. 50 Sidoqoftë, është gjithashtu e qartë se ky
numër është ende shumë i ulët dhe prandaj ECRI u kujton autoriteteve që qëllimi i përgjithshëm duhet të jetë
mbyllja, dhe jo vetëm ngushtimi i boshllëkut të regjistrimit midis fëmijëve me origjinë rome dhe egjiptiane, dhe
fëmijëve të tjerë, në mënyrë që aksesi në arsim të sigurohet në një bazë të barabartë.”
20

31

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi

Janar – Qeshor 2021

rënduar më tepër për shkak të detyrimeve të përcaktuara në protokollet e sigurisë në
shkolla, sipas të cilave nxënësit duhet të jenë të pajisur me masa mbrojtëse: maska,
dizinfektantë dhe letra higjenizuese. Në kushtet kur ata nuk mund të përballojnë
financiarisht një detyrim të tillë, duhet shqyrtuar mundësia e krijimit të një pakete
financiare në ndihmë të tyre, nga insititucionet përgjegjëse shtetërore.
Për këtë arsye, në objektivin Nr. 6 “Marrja e masave të menjhërshme për përmirësimin e
situatës post COVID-19 për romët dhe egjiptianët” pika 6.2 “Përforcim të masave të mbrojtjes
sociale për romët dhe egjiptianët nëpërmjet kombinimit të stimujve financiarë dhe shërbimeve
të përkujdesjes shoqërore”, si dhe pika 6.3 “Vazhdimi i mbështetjes së familjeve në nevojë me
pako ushqimore, barna dhe mjete higjenike”, KMD ka sugjeruar që të shtohet një
parashikim ku të identifikohen rastet e familjeve përfituese të ndihmës ekonomike,
pasi kjo situatë ka krijuar një barrë të tepruar tek kjo kategori, ndaj duhet parë
mundësia që të miratohet një pagesë shtesë tek këto familje, me qëllim përmbushjen e
detyrimit për përdorimin e barrierave mbrojtëse nga fëmijët gjatë frekuentimit të
mjediseve shkollore.22 Së dyti, në objektivin Nr. 1 “Përfshirja e Romëve dhe Egjiptianëve
në programet e mbrojtjes sociale”, pika 1.7 “Rishikim i VKM-së për familjet rome dhe
egjiptiane në nevojë, që përfitojnë nga kompensimi i energjisë elektrike të përcaktuar nga Ligji
Nr. 43/2015 “Për sektorin e energjisë elektrike”, KMD ka sugjeruar që familjet rome me
fëmijë minorenë, të përfshihen në listën e familjeve që përfitojnë nga kompensimi i
energjisë elektrike, dhe të shmangen proçedurat administrative që mund të përbëjnë
pengesë në përfshirjen e tyre në këtë program.
KMD ka theksuar faktin që këtij institucioni i janë lënë në pwrgjegjësi shumë
aktivitete, në rolin e instituconit përgjegjës dhe duke patur parasysh misionin e tij,
duhet që në këtë matricë roli i tij të jetë monitorues dhe jo zbatues siç është
parashikuar. Parë kjo edhe në kuadër të pavarësisë së institucionit, të cilit nuk duhet
t’i rëndojnë kostot dhe shpenzimet për implementimin e këtij plani.
Rekomandime në lidhje me matricën e Planit të Veprimit për “Strategjinë Kombëtare
për Barazinë Gjinore 2021 – 2030”.
KMD ka propozuar që në masat e propozuara si: “Informimi, sidomos i grave dhe vajzave
në zonat urbane e rurale, mbi legjislacionin e përmirësuar në lidhje me të drejtat pronësore të
grave, me fokus të drejtën e pronësisë mbi tokën bujqësore”, informimi të bëhet jo vetëm për
të drejtën e pronësisë mbi tokën bujqësore, por mbi të drejtën e pronësisë në
përgjithësi, si një e drejtë e garantuar në Kushtetutë për cdo individ.
Ndërsa për masën e propozuar “Shtimi i gamës së kurseve që ofrohen në QFP të përshtatura
me kërkesat dhe nevojat e tregut të punës, përfshirë dhe kurse/module të reja, që kanë të bëjnë
me teknologjinë, dixhitalizimin, të punuarit online, etj”, KMD ka propozuar që të shtohet
Referuar Shkresës Nr. 1398 Prot., datë 15.10.2020 “Rekomandim për miratimin e një fondi shtesë të skemës së
ndihmës ekonomike, në vlerën prej 500 lekë në muaj, për çdo fëmijë të familjeve që trajtohen me ndihmë
ekonomike, të cilët ndjekin rregullisht proçesin mësimor”, i KMD-së, drejtuar Ministrisë së Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale.
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një modul specific ku të trajtohet pjesa e diskriminimit gjinor, mbrojtja ligjore që
parashikohet nga ligji, në mënyrë që gratë dhe të rejat të jenë të informuara
paraprakisht për këtë pjesë, pa dalë ende në tregun e punës. (Në konceptin e një masë
parandaluese).
Rekomandim “Për hartimin dhe miratimin e aktit nënligjor përkatës për sigurimin e
pajisjeve ndihmëse tifloteknike për të gjithë personat me mungesë të plotë ose të
pjesshme shikimi, të lindur ose të fituar, të cilët përfitojnë nga Ligji Nr. 8098, datë
28.03.1996 “Për statusin e të verbërit”.23
Qëllimi i këtij Rekomandimi është eliminimi i situatës diskriminuese që është krijuar
në dëm të personave me mungesë të plotë ose të pjesshme shikimi, të lindur ose të
fituar, të cilët përfitojnë nga Ligji Nr. 8098, datë 28.03.1996 “Për statusin e të verbërit”,
e krijuar si pasojë e mospërmbushjes së detyrimit për nxjerrjen e akteve nënligjore në
bazë e për zbatim të ligjit nr. 8098, datë 28.03.1996 “Për Statusin e të Verbërit” , i
ndryshuar , si dhe Ligjit Nr. 7889, datë 14.12.1994 "Për statutin e invalidit", i
ndryshuar.
“Rregullimi i domosdoshëm dhe i përshtatshëm” që nevojitet në rastin në fjalë është
sigurimi i pajisjeve ndihmëse tifloteknike për të gjithë personat me mungesë të plotë
ose të pjesshme shikimi, të lindur ose të fituar, të cilët përfitojnë nga Ligji Nr. 8098,
datë 28.03.1996 “Për statusin e të verbërit”.
Rekomandime mbi Planin Kombëtar të Veprimit për Integrimin e Romëve dhe
Egjiptianëve 2021-2025.24
Komisioneri ka rekomanduar se për nxitjen e zbatimit të këtij plani, duhet që vlerësimi
dhe monitorimi i zbatimit të masave të bëhet në mënyrë periodike, për periudhë 1vjeçare. Lidhur me terminologjinë e përdorur në këtë Plan Veprimi, KMD ka
rekomanduar përdorimin e një gjuhe sa më pak diskriminuese, dhe të unifikuar sa i
takon termave të tillë si “minoritet”, apo “komunitet”.
KMD ka evidentuar mungesën e parashikimit në disa aktivitete, të institucioneve
përgjegjëse. KMD gjithashtu ka vlerësuar si element të rëndësishëm parashikimin e
burimit financiar dhe kostove për të siguruar realizimin e objektivave të përcaktuara.
Është parë e nevojshme që Plani të strukturohet në një mënyrë të tillë që çështje të
veçanta të cilat kërkojnë prioritet dhe zgjidhje të menjëhershme, të fillojnë direkt me
zbatimin e tyre.
KMD ka vlerësuar se Plani duhet të parashikojë disa aktivitete si çështje parësore,
referuar këtu Rekomandimeve të Raportit të ECRI-t për Shqipërinë, të tilla si:
- Hartimi dhe miratimi i akteve nënligjore të domosdoshme për Ligjin “Për
ndihmën juridike”;

23
24

Referuar Shkresës Nr. 809 Prot, datë 28.05.2021 të KMD-së.
Referuar Shkresës Nr. 902 Prot., datë 14.06.2021 të KMD-së.
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Hartimi dhe miratimi i akteve nënligjore të domosdoshme për Ligjin “Për
strehimin social”;
Zgjidhje e shpejtë për krizat afatgjata të strehimit që prekin komunitete rome dhe
egjiptiane në zonat e Kabashit dhe Gurit të Kuq të Bashkisë Pogradec;
- Miratimi i VKM-së “Për hartimin e kritereve dhe proçedurave për
përfitimin e statusit të klientit në nevojë dhe mënyrën e trajtimit të tyre.”

Të gjitha këto aktivitete prioritare duhet të parashikojnë edhe afatin e realizimit të
tyre, sikurse ka rekomanduar ECRI në raportin e tij, treguesit, institucionet përgjegjëse
dhe kostot etj.
Rekomandime lidhur me Projektvendimin “Për miratimin e planit kombëtar për
personat me aftësi të kufizuara 2021 – 2025”.25
Komisioneri në komentet e tij ka vënë në dukje disa problematika ku ndër të tjera
përmendim faktin e mospasqyrimit të Ligjit “Për mbrojtjen nga diskriminimi”, dhe të
Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi, si institucion me rol monitorues në
lidhje me përfshirjen dhe aksesueshmërinë e personave me aftësi të kufizuara.
Komisioneri ka rekomanduar që plani të harmonizohet me Konventën “Për të drejtat
e personave me aftësi të kufizuara”, të shtohen personat me aftësi të kufizuara që i
përkasin komunitetit LGBTI si grupe të identifikuara si më të cënueshme nga
diskriminimi.
KMD ka rekomanduar që në radhë të parë, ky plan veprimi duhet të nxisë zbatimin e
VKM-së Nr. 708/2015 “Për llojet, periodicitetin dhe mënyrën e raportimit të të
dhënave statistikore për aftësinë e kufizuar nga strukturat shtetërore përgjegjëse, në
nivel qëndror dhe vendor”, si një akt i cili është në fuqi dhe më pas të vlerësohet nevoja
për rishikimin e tij. Me qëllim vënien në zbatim të kësaj VKM-je, KMD ka propozuar
që të parashikohen si aktivitete:
- Përmirësimi i mekanizmit të monitorimit dhe vjeljes së penaliteteve që rrjedhin
nga moszbatimi i kuotave të punësimit të PAK;
- Zyrat e punësimit duhet të informojnë bizneset me programet e nxitjes së
punësimit dhe përfitimit që ata mund të kenë në rastet e punësimit të të rinjve me
aftësi të kufizuara nëpërmjet këtyre programeve;
- Krijimi i një partneriteti të strukturuar për punësimin e personave me aftësi të
kufizuara duke përfshirë qendrat e rehabilitimit, bizneset sociale, arsimin
profesional, zyrat e punës dhe bizneset;
- Zyrat pranë bashkive, që merren me çështjet e punësimit, të koordinohen me zyrat
rajonale të punës (punësim i ndërmjetësuar);
- Bizneset që nuk zbatojnë ligjin “Për nxitjen e punësimit”, lidhur me kuotën e
punësimit të PAK, të përjashtohen nga prokurimet publike;

25

Referuar Shkresës Nr. 76 Prot., datë 21.01.2021 të KMD-së dhe Shkresës Nr. 545/1 Prot., datë 09.04.2021 të
KMD-së.
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Trajnimi i mësuesve të shkollave speciale për të ofruar trajnime me fokus aftësimin
për jetën;
Mësuesit e shkollave speciale të mund të punojnë si mësues ndihmës në arsimin
gjithëpërfshirës;
Në kurrikulat e universiteteve, në degën e ciklit të ulët, duhet të përfshihen
programet për aftësimin e mësuesve të ardhshëm, në mënyrë që ata të përgatiten
për të punuar me fëmijë me aftësi të kufizuara;
Njësitë e vetëqeverisjes vendore të trajnohen për të përdorur dhe tërhequr fonde
nga fondi social;
Njësitë e vetëqeverisjes vendore të trajnohen për të ofruar shërbime komunitare
me fokus trajnimin e personave me aftësi të kufizuara për jetesë të pavarur etj.

Kontribute të tjera të KMD-së
-

-

-

-

Analizuar databaza e Hudoc, të Gjykates Evropiane të të Drejtave te Njeriut, per
çështjet e komunikuara, lidhur me nenin 14 dhe Protokollin Nr. 12 te Konventes
Europiane te te Drejtave të Njeriut. Përkthim i disa vendimeve që lidhen me
diskriminimin;
Komente të KMD-së lidhur me Projekt-Vendimin “Për kushtet dhe normat e
projektvendimit të banesave të specializuara”;
Komente të KMD-së në lidhje me “Draft Rekomandimin e Këshillit të Europës mbi
luftën ndaj gjuhës së urrejtjes”;
Komente të KMD-së që reflektojnë ndryshimet ligjore në “Studimin Krahasimor mbi
Gjuhën e Urrejtjes”;
Komente të Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi, lidhur me “Draft Raportin e Rekomandimeve adresuar Shqipërisë nga Komiteti i Palëve të Konventës së
Këshillit të Evropës për parandalimin dhe luftimin e dhunës ndaj grave dhe dhunës në
familje”.
Konsultim i “EC Report on the application of the Racial Equality Directive, and the
Employment Equality Directive”;
Konsultim i Raportit “Mbrojtja e përmirësuar ndaj diskriminimit e konsumatorëve në
nevojë përmes zbatimit të kuadrit ligjor dhe rregullator”, sipas porosisë së KMD-së;
Konsultim i Raportit të Komisionit të Parlamentit Europian dhe Këshillit, për
aplikimin e Direktivës 2000/43/EC për implementimin e trajtimit të barabartë
ndërmjet personave, pavarësisht racës apo origjinës etnike, dhe Direktivës
2000/78/EC për themelimin e kornizës së përgjithshme për trajtim të barabartë në
punësim, dhe dhënie komentesh përsa i takon Drejtorisë Juridike;
Konsultim me Draft Raportin e Shqipërisë për Konventën e Stambollit;
Konsultimi me Rezolutën “Për vlerësimin e veprimtarisë së Komisionerit për Mbrojtjen
nga Diskriminimi për vitin 2020”, dhe identifikimi i detyrave specifike për drejtorinë;
Kontribut i KMD-së lidhur me Konventën “Për të Drejtën e Organizimit dhe
Marrëveshjeve Kolektive, 1949 (Nr. 98)” të Organizatës Ndërkombëtare të Punës;
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Kontribut i KMD-së lidhur me Projekt Raportin e tretë kombëtar periodik për
zbatimin e “Konventës kundër Torturës dhe Vujatjeve të Tjera ose Trajtimit Mizor,
Jonjerëzor dhe Degradues”;
Kontribut i KMD-së lidhur me projektvendimin “Për miratimin e Raportit të 13-14 të
Kombëtar periodik për zbatimin e Konventës Ndërkombëtare “Për zhdukjen e të gjitha
formave të dallimit racor”;
Kontribut i KMD-së lidhur me pyetjen e shtruar nga Komisioneri Evropian, sa
është deklaruar në Deklaraten Poznan, lidhur me pyetjen mbi ngritjen e një sektori
të pavarur pranë Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi ose përcaktimi i
një Komisioneri, të dedikuar për Romët dhe Egjiptianët;
Kontribut i KMD-së mbi Rezolutën 75/169 të OKB-së: “Për të luftuar glorifikimin e
nazizmit, neo-nazizmit dhe politikave të tjera që nxisin racizmin, diskriminimin racor,
ksenofobinë dhe intolerancën”;
Kontribut i KMD-së mbi zbatimin e Strategjisë së Edukimit Ligjor të Publikut 20192023, Janar - Qershor 2021;
Kontribut i KMD-së për Konventën Nr. 100 te ILO-s;
Kontribut i Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi “Mbi zbatimin e Strategjisë
së Edukimit Ligjor të Publikut 2019 – 2023, Janar – Qershor 2021”;
Kontribut lidhur me pyetësorin e SOGI, mbështetur në Rezolutën 32/2 dhe 41/18
të Këshillit të të Drejtave të Njeriut, në përgjigje të kërkesës së Ministrisë për
Evropën dhe Punët e Jashtme;
Kontributi i dytë i Komisionerit per Mbrojtjen nga Diskriminimi lidhur me
Raportin e Komisionit Europian, për Kapitullin 23;
Kontributi i I-rë i KMD-së për Progres Raportin e 2021, Kapitulli 23 “Gjyqësori dhe
të drejtat themelore”;
Kontributi i I-rë i KMD-së për Progres Raportin e 2021, Kapitulli 19 “Punësimi”;
Korrigjim i përkthimit te Compendium (12 faqe);
Korrigjimi i përkthimit të Studimit Shqip: “Përmbledhjes për Nenin 14 nga Praktika e
GJEDNJ” nga Equinet, rishikuar rreth 70 faqe;
Kthim përgjigje mbi informacionin e paraqitur nga Fondacioni Shqiptar për të
Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara, me lëndë: “Konstatimi i diskriminimit de
jure në Kodin Civil, Kodin e Familjes, Kodin e Procedurës Civile ndaj personave me aftësi
të kufizuara apo me gjendje shëndetësore të caktuara të cilëve i hiqet zotësia juridike për të
vepruar”.
Lidhur me kërkesën e EQUINET, përgatitje e një përmbledhje mbi bazën ligjore
për aksesin në drejtësi dhe ndihma juridike falas për personat me probleme të
shëndetit mendor;
Përcjellje informacioni lidhur me Shkresën Nr. 59 Prot., datë 01.03.2021 “Kërkesë për
informacion me të dhëna statistikore për fëmijët për vitin 2020, bazuar në VKM Nr. 636
datë 26.10.2018”;
Përditësim i Ligjit Nr. Ligji Nr. 9669 datë 18.12.2006 "Për masa ndaj dhunës në
marrëdhëniet familjare", me ndryshimet e Ligjit Nr. 125/2020 datë 15.10.2020.
Përditësimi i faqes Web të KMD-së, në lidhje me legjislacionin shqiptar;
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Përgatitje dhe dërgim informacioni mbi pozicionin negociues për K.19, drejtuar
Ministrisë së Shëndetesise dhe Mirëqënies Sociale.
Përgatitje Memo-je në lidhje me Ligjin Nr. 146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin
publik”, Ligjin Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, i ndryshuar, Ligjin Nr.
45/2016 “Për vullnetarizmin”, Ligjin Nr. 9087/2003 “Kodi Zgjedhor i Republikës së
Shqipërisë”, Ligjin Nr. 65/2016 “Për ndërmarrjet sociale në Republikën e Shqipërisë”,
Ligjin Nr. 10448/2011 “Për lejet e mjedisit”, i ndryshuar, Ligjin Nr. 10440/2011 “Për
vlerësimin e ndikimit në mjedis”, i ndryshuar, Vendim Nr. 247 datë 30.04.2014 “Për
përcaktimin e rregullave, të kërkesave e të proçedurave për informimin e përfshirjen e
publikut në vendim-marrjen mjedisore”, Ligjin Nr. 91/2013 “Për vlerësimin strategjik
mjedisor”, Vendim Nr. 219 datë 11.03.2015 “Për përcaktimin e rregullave e të
proçedurave për konsultimin me grupet e interesit dhe publikun, si dhe dëgjesën publike
gjatë procesit të vlerësimit strategjik mjedisor”;
Përgatitur “Informacion nga Drejtoria Juridike lidhur me anti-semetizmin”;
Përgatitur dhe dërguar “Template: good practices in equality mainstreaming by equality
bodies with a focus on equality duties and equality impact assessments - Equinet”;
Përgatitur informacion në përgjigje të kërkesës së përcjellë me e-mail dt. 14.06.2021,
me subjekt: “Request contribution, by 17/6 lunch time, for KM briefing on equality bodies
ombudsman role on Roma equality”;
Përkthimi përmbledhje RV 2020 KMD, shqip – anglisht (10 faqe);
Përmbledhje e ndryshimeve ligjore të LMD në anglisht, dërguar Sekretariatit për
publikim në faqen zyrtare të Euqinet;
Përmbledhje info lidhur me kërkesën e ardhur nga z. Alessandro Angius,
përfaqësues i Delegacionit të Bashkimit Europian në Shqipëri, mbi rolin që luajnë
organet e barazisë në mbrojtjen e të drejtave të minoritetit rom;
Përmbledhje Raporti Vjetor 2020 të KMD;
Përmbledhje sipas porosisë së KMD, në lidhje me të drejtat e komunitetit LGBTI
në Republikën e Shqipërisë.
Plotësimi i anketës së dërguar nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqënies Sociale,
në kuadër të Kapitullit 19, “Për përdorimin e udhëzuesit në përgatitjen e proçesit
screening”;
Plotësim i formularit të dërguar nga EQUINET, në lidhje me “Good practices in
equality mainstreaming by Equality Bodies with a focus on Equality Duties and Equality
Impact assessments”;
Raportim i KMD-së lidhur me proçesin “Screening”, Kapitulli 19;
Raportim i KMD-së mbi zbatimin e rekomandimeve adresuar Shqipërisë nga
Komiteti i Palëve të Konventës së Stambollit” (Raporti i GREVIOs);
Raportim për Progres Raportin periudha prill-qershor 2021.
Response to the request for contribution, for KM briefing on equality bodies
Ombudsman role on Roma equality, to Mr. Alessandro Angius, Representative of
the Delegation of the European Union in Albania;
Rishikim dhe shtesa mbi materialin mbi Anti-Simitizmin, sipas formularit të
Ministrisë së Drejtësisë, ne kuadër te angazhimit në FRA;
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Rishikim i Kontributit të parë për Kapitullin 23 “Gjyqësori dhe të drejtat
themelore”, në kuadër të Raportit të KE për 2021;
Rishikimi i studimit për “Klientin ne nevoje” ne anglisht, me porosi te Komisionerit.
Sugjerime të KMD-së në lidhje me Raportin e Vlerësimit të Planit Kombëtar të
Veprimit, për personat LGBTI në Republikën e Shqipërisë, drejtuar Ministrisë së
Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale;26
Trajtimi i informacionit të ridërguar nga ADRF, sipas shkresës me lëndë:
“Konstatimi i diskriminimit de jure në Kodin Civil, Kodin e Familjes, Kodin e Proçedurës
Civile ndaj personave me aftësi të kufizuara apo me gjendje shëndetësore të caktuara të
cilëve i hiqet zotësia juridike për të vepruar”.

Në referim të nenit 6 të Kodit të Proçedurave Administrative, që parashikon se: “1.
Çdo person ka të drejtë të kërkojë informacion publik, që ka të bëjë me veprimtarinë e organit
publik, pa qenë i detyruar të shpjegojë motivet, në përputhje me legjislacionin në fuqi që
rregullon të drejtën e informimit”, nenit 3 të Ligjit Nr. 119/2014 “Për të drejtën e
informimit”, që parashikon se: “1. Çdo person gëzon të drejtën e njohjes me informacionin
publik, pa u detyruar të shpjegojë motivet. 2. Autoriteti publik është i detyruar të informojë
kërkuesin nëse ka ose jo në zotërim informacionin e kërkuar”, si dhe nenit 32, pika 1, gërma
“j”, të Ligjit Nr. 10 221 datë 04.02.2010 “Për mbrojtjen nga diskriminimi”, që
parashikon se: “Komisioneri ka kompetencë të informojë për të drejtën e mbrojtjes nga
diskriminimi dhe për mjetet ligjore të disponueshme për këtë mbrojtje”, Komisioneri për
Mbrojtjen nga Dsikriminimi, gjatë 6-mujorit të I-rë të vitit 2021, ka ofruar ndihmën e
tij juridike si më poshtë vijon:
-

-

26

Kthim – përgjigje drejtuar znj. E.S., në lidhje me kërkesën e saj në email, për
informacion mbi mjetet ligjore që disponon KMD kundrejt vendimeve
gjyqësore;
Kthim - përgjigje kërkesës për interpretim lidhur me dispozitat e Ligjit “Për
mbrojtjen nga diskriminimi”, drejtuar Av. E.S.;
Kthim përgjigje shkresës së z. B.S., drejtuar Institucionit të Presidentit të
Republikës së Shqipërisë;
Kthim përgjigje ankuesit z. A.B., lidhur me proçedurat e përshpejtimit të
gjykimit në Gjykatën Administrative të Apelit.

Referuar Shkresës Nr. 863 Prot., datë 04.06.2021 të KMD-së.
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4. Ndërgjegjësimi
Rritja e ndërgjegjësimit të opinionit publik është një nga veprimtaritë themelore të
KMD-së, parashikuar nëpërmjet një serë kompetencash për këtë qëllim, si: nxitja e
parimit të barazisë dhe mosdiskriminimit, veçanërisht duke sensibilizuar dhe
informuar për këto çështje, përfshirë edhe ofrimin e informacioneve të shkruara për
këtë ligj, në gjuhën shqipe, në gjuhët e pakicave, si dhe në formate të përdorshme nga
persona me aftësi të kufizuar; adresimi drejtpërdrejt opinionit publik për çfarëdolloj
çështjeje që lidhet me diskriminimin; informimi për të drejtën e mbrojtjes nga
diskriminimi dhe për mjetet ligjore të disponueshme për këtë mbrojtje; zhvillimi i
dialogut të rregullt për çështjet e diskriminimit me grupet përkatëse sociale, duke
përfshirë organizatat joqeveritare dhe zhvillimi i aktiviteteve ndërgjegjësuese dhe
edukuese që ndihmojnë në zbatimin e këtij ligji.
Gjatë vitit 2021 KMD ka bashkëpunuar me median si burim i mundshëm
informacioni, për promovimin e luftës kundër diskriminimit, për të luftuar dhe
parandaluar gjuhën e urrejtjes, gjuhën diskriminuese, homofobinë, ksenofobinë,
racizmin etj, në mbrojtjen dhe respektimin e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut
me daljet në media vizuale dhe e shkruar si më poshtme:
Janar – TVT, Syri.net, ATA, Top Channel, Gazeta-shqip, Ballkanweb, Open data
Shkurt – RTSH, Informim al
Mars – RTSH Korça, Ora News, Top Channel, A2CNN, VloraNews. al, Newsbomb.al
Prill - Elbasaninews.tv, Zeri Amerikes, Euro News, Scan Tv,
Maj – Albanian Times.al, Dosja.al, Reportes Albania.al
Qershor - Top Channel, Tirana News.al, Dosja.al, Reporter.al, InfoWeb TV, Aler.al
Në total 27 raportim në media për promovimin e luftës kundër diskriminimit dhe
të drejtave të njeriut.

Gjatë 6 mujorit të I-rë të vitit 2021, Komisioneri dhe Zyra kanë marrë pjesë në aktivitete
të ndryshme si takime, seminare, trajnime, tryeza diskutimi, grupe pune, workshop,
në kuadër të forcimit të bashkëpunimit me institucione shtetërore apo organizata,
kombëtare apo ndërkombëtare, që mbrojnë të drejtat e njeriut.
Janar


Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi Robert Gajda zhvilloi një takim
me z. Ilirian Celibashi, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve. Në këtë takim u
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bisedua për parandalimin e gjuhës së urrejtjes dhe i diskriminimit gjatë
fushatës zgjedhore të pritshme, si dhe nevojën për aksesin në informacion,
krijimin e kushteve të përshtatura në personat me aftësi ndryshe, sipas llojit të
kufizimit te aftesise. Të dyja palët dakordësuan miratimin e përbashkët dhe
publikimin e një rekomandimi për të parandaluar përdorimin e gjuhës së
urrejtjes gjatë fushatës zgjedhore si edhe një akt të përbashkët për respektimin
e kuotës gjinore.
Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi Robert Gajda zhvilloi një takim
me znj. Monika Kryemadhi, Kryetare e Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim,
në kuadër të zgjedhjeve parlamentare të pritshme të 25 prillit.
Përfaqësues të institucionit të Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi
morën pjesë në Tryezën Kombëtare të Diskutimit: “Të drejtat e grave punonjëse
në fabrikat “fason”, Covid 19 dhe perspektiva për vitin 2021”, e organizuar nga
Qendra “Aleanca Gjinore për Zhvillim” (GADC) në kuadër të projektit “Të
drejtat e grave në tregun e punës”.
Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi Robert Gajda priti në një takim
Ambasadoren e Republikës Franceze në Shqipëri, znj. Elisabeth Barsacq,
shoqëruar nga atasheja për bashkëpunim, Anne Elisabeth Gautier-Budai.
Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi Robert Gajda priti në një takim
Kryetarin e Prezencës së OSBE në Shqipëri, z. Vicenzo Del Monaco.
Komisioneri vuri në dukje se institucioni i KMD po angazhohet para zgjedhjeve
parlamentare me subjektet politike për një kujdes të veçantë për grupet
vulnerabël dhe shmangien e gjuhës së urrejtjes gjatë fushatës elektorale.
Në kuadër të përgatitjeve të zgjedhjeve parlamentare të 25 prillit 2021 dhe
respektimit të detyrimeve Kushtetuese dhe ligjore, Komisioneri Shtetëror i
Zgjedhjeve dhe Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, kanë nënshkruar
një dokument me disa Rekomandime të përbashkëta për subjektet politike
pjesëmarrëse në fushatën elektorale.
Shkurt





Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi së bashku me Avokaten e Popullit
të Shqipërisë, znj. Erinda Ballanca kanë zhvilluar një takim me Avokati i
Popullit të Kosovës, z. Naim Qelaj. Gjatë takimit u diskutua edhe ndikimin i
pandemisë Covid-19 në të drejtat e njeriut në Kosovë dhe Shqipëri dhe puna që
është bërë nga të dyja institucionet në adresimin e ankesave të qytetarëve.
Akademia e Integrimit Europian dhe Negociatave zhvilloi një sërë trajnimesh
për rritjen e kapaciteteve të shoqërisë civile dhe administratës në kuadër të
çeljes së negociatave me BE. Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi ishte
i ftuar të trajtonte detyrimet e Shqipërisë për mbrojtjen ndaj diskriminimit,
kuadrin e minoriteteve, si edhe sfidat e perspektivat e Shqipërisë në
përmbushje të kërkesave të Kapitullit 23.
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Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi Robert Gajda mori pjesë në
Ceremoninë e Prezantimit të Rrjetit të Mësuesve në shkollën 9-vjeçare "Abdyl
Paralloi" Elbasan, organizuar në prag të 7 Marsit dhe në kuadër të projektit të
Këshillit të Europës “Forcimi i Edukimit për Qytetari Demokratike në
Shqipëri", financuar nga Agjencia Suedeze për Bashkëpunim dhe Zhvillim
Ndërkombëtar.
Pranë ambienteve të Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi u organizua
një takim me QBNF-së me qëllim vendosjen e bashkëpunimit për
implementimin e projektit me teme: “Sfido Urrejtjen-Menaxhimi i rasteve të
përdorimit të gjuhës së urrejtjes me sfond fetar në formën e denigrimit,
stereotipizimit dhe stigmatizimit” i cili financohet nga Autoritetit i Mediave
Audiovizive.
Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi Robert Gajda mori pjesë në
takimin e rrjetëzimit të ofruesëve të shërbimeve në Durrës, ku diskutuam mbi
risitë e ligjit për mbrojtjen nga diskriminimi dhe mundësitë për bashkëpunim
në kuadrin e zbatimit të këtij ligji. Aktiviteti u organizua në kuadrin e projektit
“Mbështetje për ofrimin e ndihmës juridike parësore, efektive dhe cilësore për
individët dhe komunitetet e margjinalizuara në rajonin e Durrësit”, i cili po
zbatohet nga Qendra për Nisma Ligjore Qytetare me mbështetjen e Programit
të Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (PNUD) dhe në bashkëpunim me
Ministrinë e Drejtësisë dhe Drejtorinë e Ndihmës Juridike Falas, me financim
të Bashkëpunimit Austriak për Zhvillim (ADC).
Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi Robert Gajda zhvilloi një takim
në Vlorë me organizatat e shoqërisë civile në terren, zyrën e Avokatit të Popullit
dhe Autoritet vendore të qarkut Vlorë për të shpjeguar risitë e ndryshimeve në
ligjin për Mbrojtjen nga Diskriminimi, ku parashikohet tashmë më shumë të
drejta të garantuara për grupet vulnerabël dhe promovimin e barazisë.
Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi ishte në Shkodër së bashku me
ofuesit te sherbimit ligjor falas dhe Qendres per Nisma Ligjore Qytetare për të
diskutuar mbi risitë e ligjit për mbrojtjen nga diskriminimi dhe mundësitë për
bashkëpunim në kuadrin e zbatimit të këtij ligji.
Aleanca Kundër Gjuhës së Urrejtjes (AKGJU) së bashku me Komisionerin
Shtetëror të Zgjedhjeve, si dhe përfaqësues të Partive Politike të regjistruar si
subjekte zgjedhore në zgjedhjet e përgjithshme të datës 25 Prill 2021 morën
pjesë në një takim prezantues të një Kodi Etik dhe një Udhëzuesi për Sjelljen,
gjatë fushatës zgjedhore.
Sot u zhvillua online trajnimi i përbashkët me Zyrat Rajonale të Avokatit të
Popullit, Zyrave Rajonale të Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi dhe
Zyrat për Ndihmë Juridike Falas. Qëllimi ishte diskutimi i praktikave për
marrjen e ndërsjellët të ankesave mes ZRve dhe raste të veçanta për trajtim nga
organet kompetente.
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Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi Robert Gajda mori pjesë në
Konferencën Rajonale "Në themel të të Drejtave të Njeriut: Institucionet
Kombëtare Efektive të të Drejtave të Njeriut për Ballkanin Perëndimor",
organizuar nga CIVIL RIGHTS DEFENDERS dhe Instituti Politikave
Europiane.
Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi Robert Gajda mori pjesë në
eventin mbi koordinimin institucional ndaj diskriminimit me bazë gjinore në
punë si dhe për ndarjen e praktikës së mirë në Lezhë për reagim, të organizuar
nga qendra Komunitare "Sot Për Të Ardhmen".
Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi priti në një takim znj. Lejdi
Dervishi, Drejtor i Qendrës së Koordinimit kundër Ekstremizmit të Dhunshem
(CVE), ku u diskutua mbi veprimtarinë e KMD dhe angazhimin për të
monitoruar edhe institucionet publike në raport me respektimin e të Drejtave
të Njeriun.
Prill
Në kuadër të 8 prillit “Ditës Ndërkombëtare të Romëve”, Rrjeti i Organizatave
R/E Korce, Zyra Rajonale e Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi
Korçë me mbështetjen e Bashkisë organizuan takimin me temë: “TË DREJTAT
DHE SFIDAT E MINORITETIT ROM NË SHQIPËRI”.
Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi Robert Gajda mori pjesë në një
aktivitet kushtuar problematikave të autizmit në vend dhe nevojave për të
garantuar shërbime cilësore edhe gjatë situatës së Pandemisë.
Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi zhvilloi një takim online me
Drejtoreshën e Përgjithshme të Shkollës Shqiptare të Administrates Publike
(ASPA), ku biseda u përqendrua në bashkëpunimin e ndërsjelltë dhe rritjen e
kapaciteteve të Administratës publike, si dhe mundësinë bashkëveprimit të
mëtejshëm në praktikë të ndreqjes së situatave diskriminuese në shërbimet e
administratës.
Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi priti në një takim Nënkryetarin e
Komitetit të Pakicave në Republiken e Shqipërisë, si përfaqësues i pakicës
rome. Biseda u përqendrua në bashkëpunimin e ndërsjelltë për të adresuar
sfida të pakicave Kombëtare në vendin tonë.
Maj





Në kuadër të “1 Majit”, “Ditës ndërkombëtare të punëtorëve”, Lëvizja Rinore
Egjiptiane dhe Rome organizoi një aktivitet, me temë “Respektimi i të drejtave
të punëtorëve. Shëndeti dhe siguria në vendin e punës” - në Elbasan.
Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi gjatë fjalës së tij vlerësoi nevojën
e nxitjes së një dialogu të shëndetshëm për promovimin dhe garantimin e të
drejtave të punëtorëve, shëndetit dhe sigurisë në vendin e punës.
Në Ditën Ndërkombëtare kundër Homofobisë, Transfobisë dhe Bifobisë u
zhvillua një takim rajonal online, me temë: “LGBTI duhen trajtuar si individ.
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Diversiteti është vlerë sociale”, me pjesëmarrjen e Avokatit të Popullit të
Republikes së Kosovës, Avokatit të Popullit Republika e Shqipërisë,
Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, si dhe përfaqësues të shoqërisë
civile, përfaqesive të huaja diplomatike në Shqipëri zyrave rajonale të KMD
dhe media.
Në ditën Kombëtare të Jetimëve, Komisioneri Gajda mori pjesë në aktivitetin e
organizuar nga Shoqata e Jetimëve të Shqipërisë, në kishën e Shën Johan
Vladimirit, Elbasan.
Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi mori pjesë në aktivitetin
“Shqipëri e Barabartë – një fushatë për ta bërë diskriminim dhe gjuhën e
urrejtjes të papranueshëm”, i mbështetur nga programi i Komisionit për
Demokraci i Ambasadës Amerikane, dhe i zbatuar nga Open Mind Spectrum
Albania (OMSA), në bashkëpunim me organizatën Beyond Barriers.
Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi (KMD) me mbështetjen e
Autoriteti i Mediave Audiovizive (AMA-s) dhe në bashkëpunimin me Qëndrën
e Bashkëpunimit Ndërfetar zhvilluan takimin me fokus informimin e
gazetareve të medias së shkruar dhe vizive mbi rolin e institucioneve të
pavarura si mbrojtës të të drejtave të njeriut; si dhe diskutim me gazetarët mbi
mënyrën e raportimit te informacionit dhe problematikat që mund të krijohen
në përçimin e tij, duke shmangur komunikimin që mund të krijojë shqetësim
në komunitetet fetare në formën e stereotimizimit, denigrimit apo
stigmatizimit.
Qershor









Në ditën Botërore të Fëmijëve, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi
Robert Gajda mori pjesë në një takim konsultativ me të rinj dhe palët e
interesuara mbi Draft-Strategjinë Kombëtare të Arsimit 2021-2026.
Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi prezantoi raportin e veprimtarisë
vjetore të Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi për vitin 2020, në
Kuvend.
Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi në bashkëpunim me UNDP
Albania dhe organizatat e shoqërisë civile, po marrin pjesë në prezantimin e
gjetjeve dhe rekomandimeve të studimit: “Mbrojtja e përmirësuar ndaj
diskriminimit e konsumatorëve në nevojë përmes zbatimit të kuadrit ligjor dhe
rregullator”. Aktiviteti zhvillohet si pjesë e projektit “Për drejtësi më të
aksesueshme për gratë dhe burrat në Shqipëri", i cili zbatohet nga Programi i
Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) në partneritet me Komisionerin
për Mbrojtjen nga Diskriminimi (KMD) dhe mundësohet me fonde nga
Ambasada Norvegjeze.
Komisioneri Gajda priti në një takim Avokatin e Popullit të Kosovës dhe
delegacionin institucional. Komisioneri Gajda uroi z. Qelaj për fillimin e
detyrës së Avokatit të Popullit të Kosovës dhe e informoi për veprimtarinë e
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institucionit të KMD për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe mekanizmat për
të luftuar diskriminimin. Në pjesën e dytë të takimit u zhvilluan biseda teknike
për çështje të ndryshme, për pasurimin e përvojës në Mbrojtjen e grupeve
vulnerabël dhe trajtimin e minoriteteve. Departamenti Antidiskrimin i AP
Kosovë do të qendrojë 3 ditë në institucionin e KMD për shkëmbim eksperience
dhe njohuri ligjore e institucionale të ndërsjellë.
Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi dhe Shërbimi Ligjor Falas Tiranë
(TLAS) me mbështetjen e Ambasadës së Mbretërisë së Hollandës zhvilloi një
tryezë diskutimi lidhur me legjislacionin anti-diskriminim në Shqipëri. Qëllimi
i kësaj tryeze ishte rritje e njohurive rreth garancive të reja të parashikuara nga
ligji dhe të avancojë ligjërimin anti-diskriminim midis profesionistëve të ligjit
dhe përfaqësuesve të shoqërisë civile.
Në ditën Ndërkombëtare kundër abuzimit me drogën, Komisioneri Gajda
vizitoi qendrën e rehabilitimit STREHA të organizatës Teen Challenge Albania.
Komisioneri vlerëson qëndrën për punën e deritanishme për rehabilitimin e
personave me varësi të lëndëve narkotike.

Projekte
Mbrojtja e përmirësuar ndaj diskriminimit e konsumatorëve në nevojë përmes
zbatimit të kuadrit ligjor dhe rregullator
Mbështetje për forcimin e kapaciteteve institucionale të Komisionerit për Mbrojtjen
nga Diskriminimi në zbatimin e mandatit të tij për të mbrojtur gratë dhe burrat në
Shqipëri nga diskriminimi në kuadër të projektit: "Për drejtësi më të aksesueshme për
gratë dhe burrat në Shqipëri" në partneritet me UNDP Albania dhe me financim të
Ambasadës Norvegjeze.
Ky projekt përbëhet nga tre komponent:
- Përmirësimi i mbrojtjes të “Konsumatorëve në Nevojë” ndaj diskriminimit,
përmes forcimit të zbatimit të kornizës përkatëse ligjore dhe rregullatore.
- Rritje e ndikimit të vendimeve të çështjeve të KMD-së për të sjellë praktikat më
të mira gjyqësore në jurisprudencë në lidhje me mbrojtjen e grave dhe burrave
shqiptarë nga format e ndryshme të diskriminimit.
- Roli i forcuar i KMD-së në kontaktin me qytetarët e prekshëm nga diskriminimi
përmes referimit efektiv për ofrimin e shërbimit të ndihmës juridike falas dhe
ndjekjes adekuate të rasteve të diskriminimit.
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Komponenti parë ku KMD është lider implementohet në bashkëpunim me pesë NGO
të financuara nga KMD: Qendra T‟REJA, Levizja Rinore Egjiptiane dhe Rome, Qendra
për Advokim Social, Qendra Aksion Komunitar dhe Qendra Konsumatorit Shqiptar,
dhe ka si qëllim mbrojtjen e Konsumatorëve në Nevojë në lidhje me energjine
elektrike. Në dy komponentet e tjerë implementimi bëhet nga UNDP Albania, dhe
KMD si partner është përfituese e drejtpërdrejt nga rezultatet e tyre. Komponenti i
dytë do te sjelli një qasje të re, atë të pasqyrimit në jursiprudencë të vendimeve më të
mira të KMD-së duke u bërë praktitë për tu ndjekur.
Ky projekt u finalizua ne 18 qershor 2021 me takimin permbylles, ne rang
institucionesh qendrore, ministri të linjës, OSHEE, ERE, OSCE, shoqeri civile dhe pale
të interesuara, etj.
Finalizimi i projektit solli si produkt tejet të vlefshëm një studim të gjendjes së Klientit
në Nevoje ne 8 bashki, i cili solli në vemendje problematikat dhe zgjidhjet, duke i
adresuar ato tek ministrit përgjegjëse.

Sfido Urrejtjen
“Menaxhimi i rasteve të përdorimit të gjuhës së urrejtjes me sfond fetar në formën e denigrimit,
stereotipizimit dhe stigmatizimit”, është projekt i financuar nga AMA duke realizuar disa
aktivitete lancuese dhe informuese, monitorim i gjuhës së urrejtjes në median e
shkruar, audiovizive dhe online.
Synimin i projektit është të informojë gazetarët e medias së shkruar dhe vizive mbi rolin
e institucioneve të pavarura si mbrojtës të të drejtave të njeriut; si dhe diskutim me
gazetarët mbi mënyrën e raportimit te informacionit dhe problematikat që mund të
krijohen në përçimin e tij, duke shmangur komunikimin që mund të krijojë shqetësim në
komunitetet fetare në formën e stereotimizimit, denigrimit apo stigmatizimit.
Informimi i gazetareve në këtë drejtim, synon që ti bëjë ata partnerë të Institucioneve të
Pavarura në mbrojtje për një mbrojtje më afektive të të drejtave të njeriut dhe më të
vetëdijshëm mbi impaktin social të komunikimit të informacionit.

KMD anëtar i EQUINET - Rrjetit Europian të Organeve të Barazisë
Stafi i KMD është përfshirë në shtatë grupe pune të rrjetit EQUINET gjatë periudhës
Janar - Qershor 2020, duke vlerësuar pjesëmarrjen si në aspektin e rritjes së
kapaciteteve profesionale ashtu edhe në shkëmbimime të praktikave ndërmjet
organeve të barazisë në vende të ndryshme të Evropës, konkretisht në:


Grupin e Punës për Legjislacionin e Barazisë



Grupin e Punës për komunikimin, strategjitë dhe praktikat
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Grupin e Punës për barazinë gjinore



Grupin e Punës për hartimin e politikave



Grupin e Punës për kërkimet dhe mbledhjen e të dhënave



Projekti mbi standartet e Organeve të Barazisë



Grupin e Punës për Lëvizjen e Lirë

Pjesëmarrja në grupe pune ndërinstitucionale.
KMD është anëtar i Grupit Ndërinstitucional të Punës, në kuadër të Planit të Veprimit
të Strategjisë Kombëtare për Migracionin 2019 - 2022. Në kuadër të kësaj Strategjie,
është kryer një studim për të vlerësuar kapacitetet institucionale për qeverisjen
efektive të Migracionit.
KMD është anëtar i Grupit Ndërinstitucional të Punës, në kuadër të kapitullit “Kriteri
Politik” dhe Kapitulli 23 “Gjyqësori dhe të Drejtat Themelore”, për të cilin institucion
lider është Ministria e Drejtësisë.
KMD, anëtari Grupit Ndërinstitucional të Punës, në kuadër të Kapitullit 2 & 19, për të
cilin institucion lider është Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë.
KMD është pjese e institucioneve për monitorimin e zbatimit te Planit Kombëtar të
Veprimit për Persona me Aftësi të Kufizuara 2016 – 2020.

Trajnime dhe Webinare
Gjatë 6-mujorit të parë të vitit 2021, Stafi i KMD-së ka qenë pjesëmarrës në aktivitete
të ndryshme të organizuara nga vetë Zyra e Komisionerit për Mbrojtjen nga
Diskriminimi, apo në bashkëpunim me institucione apo OJF të ndryshme. Gjithashtu
të shumta kanë qenë edhe pjesëmarrjet në Webinare dhe trajnime të organizuara nga
Shkolla Shqiptare e Administratës Publike:
-

-

-

Workshop rajonal, mbi përgatitjen për projektin e ri “Strengthening the Rule of Law
in the Western Balkans”, me ekspertet e GIZ, online.
Konferenca virtuale me temë: “Takimet dypalëshe në kuadër të procesit
“screening” – përvoja dhe përgatitjet e grupit negociues për kapitullin 23”, në datë
29 qershor 2021, online nëpërmjet platformës ZOOM.
Në kuadër të GNPIE, pjesëmarrje në Takimin e radhës i GNPIE lidhur me
Kapitullin 23 “Gjyqësori dhe të Drejtat Themelore dhe Kriterin Politik”, organizuar nga
Ministria e Drejtësisë.
Pjesëmarrja në Grupet e Fokusit me dy ekspertë/vlerësues te jashtëm, mbi aktivitet
e Equinet në vitin 2020;
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Pjesëmarrja në Konferencën virtuale me temë "Negociatat e anëtarësimit të Shqipërisë
në Bashkimin Evropian dhe përvoja rajonale - Kapitulli 23 në fokus", e organizuar nga
Ministria e Drejtësisë, zhvilluar në Zoom.
Pjesëmarrja në prezantimin e Guidës “A Human Rights Guide for Researching Racial
and Religious Discrimination in Counterterrorism in Europe”, e Amnesty International
dhe Open Society Initiative for Europe, zhvilluar në datë 03 shkurt;
Pjesëmarrje në grupin e fokusit: “Equinet Focus Group on Governance and
Management”, zhvilluar në Zoom;
Pjesëmarrje në Konferencë online ALRECO “Final Conference. Hate speech, racism
and xenophobia: alert mechanisms and coordinated response”;
Pjesëmarrje në mbledhjen e grupit të punës “Standards on Equality Bodies”,
zhvilluar në Zoom;
Pjesëmarrje në prezantimin e Analizës: “Sfidat demografike dhe shëndetësore të
Shqipërisë në Shekullin 21”, zhvilluar në Zoom, nga UNFPA Albania;
Pjesëmarrje në Programin, Sesion informimi, “Aftësia e kufizuar dhe Ligji për
mbrojtjen nga diskriminimi”, zhvilluar në Zoom nga Fondacioni Shqiptar për të
Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara;
Pjesëmarrje në Seminarin me temë: “Tackling Discrimination and Intolerance against
Muslim”, zhvilluar në Zoom (nga EQUINET);
Pjesëmarrje në takimin e parë për vitin 2021, zhvilluar në Zoom, nga Equinet’s
Working Group on Research and Data Collection;
Pjesëmarrje në takimin Konsultativ Online të zhvilluar nga MSHMS, ku u bënë
diskutime mbi Matrixën Antigypsism të PKVRE;
Pjesëmarrje në trajnimin (me çertifikatë) me temë: “Monitorimi dhe vlerësimi i
politikave publike”, e organizuar nga Ministria e Brendshme dhe GIZ, datë;
Pjesëmarrje në Webinarin e organizuar nga KMD, Avokati i Popullit të Republikes
së Kosovës, Avokati i Popullit Republika e Shqipërisë, me temë: “TAKIM RAJONAL
LGBTI”, në Ditën Ndërkombëtare LGBTI;
Pjesëmarrje në aktivitetin “Hate Speech on Social Networks", zhvilluar në Zoom.

Në përputhje me programin e transparencës, KMD ka vendosur në dispozicion të
publikut në faqen e saj të internetit www.kmd.al, vendimet për diskriminim dhe
mosdiskriminim, nga ankesat individuale dhe nga hetimet kryesisht.
Në dispozicion të publikut në faqen zyrtare janë të gjitha rekomandimet e KMD-së
dhe vendimet e Gjykatave.
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KMD publikon në faqen zyrtare kategoritë e mëposhtme të informacionit:











Të dhëna për vendndodhjen e zyrave të KMD-së dhe Zyrave Rajonale,
orarin zyrtar.
Funksionin dhe kompetencat e KMD
Informacion për procedurat që duhen ndjekur për të bërë ankesë për
diskriminim, adresën postare dhe elektronike për depozitimin e ankesave.
Kuadrin ligjor, të konventave që janë ratifikuar, të ligjeve, të akteve
nënligjore.
Raportet e KMD
Aktivitetet ndërgjegjësuese dhe informuese të organizuara nga Zyra e
KMD-së,
Takimet e Komisionerit
Marrëveshjet e bashkëpunimit
Strukturën organizative të KMD-së;
Informacion për procedurat që duhen ndjekur për të bërë një kërkesë për
informim, adresën postare dhe elektronike për depozitimin e kërkesave
për informim, orarin e punës, emrin dhe kontaktete koordinatorit për të
drejtën e informimit; regjistrin e kërkesave dhe përgjigjeve të programit të
transparences.

Në periudhën janar - qershor të vitit 2021 në Programin e Transparencës pranë
regjistrit të kërkesave dhe përgjigjeve janë regjistruar 16 kërkesa.
Kthim përgjigjet kanë qenë me shkresë ose me postë elektronike sipas kërkesës dhe të
gjitha brenda afatit të parashikuar në ligjin për të drejtën e informimit.
Kryesisht kërkesat për informacion janë në lidhje me ankesat dhe tërheqjen e një
kopje të dosjes. Ankuesit duan edhe informacionin, nëse Vendimet e KMD janë
ankimuar në Gjykatë.
Media, shoqata, qendra studimi kanë kërkuar informacione në lidhje me ankesat
sipas shkaqeve të diskriminit në periudha të ndryshme.
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5. Zyrat Rajonale

Aktivitetet të zhvilluara gjatë 6 mujorit të parë të këtij viti, nga Zyra Rajonale e
Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi në Shkodër:
Janar


















Më 5 janar, specialisti i Zyrës Rajonale ka realizuar një takim me ankuesin A.Sh
për plotësim dokumentacioni.
Më 6 janar, specialisti i Zyrës Rajonale ka realizuar një takim me përfaqësuesen
e shoqatës “Intelektualët e Rijnë Shpresë” znj.Florinda Lleshi.
Më 11 janar, specialisti i Zyrës Rajonale ka realizuar një takim me z.Tom Pylla
për të diskutuar rreth rastit të tij , i cili pretendonte se ishte i diskriminuar.
Më 11 janar, specialisti i Zyrës Rajonale ka realizuar një takim me një qytetar
për ta informuar rreth proçedurës që KMD ndjek për shqyrtimin e një ankese,
qytetari gjithashtu na njohu dhe me rastin e tij për tu informuar nëse mund të
bëntë ankese pranë Zyrës Rajonale.
Më 13 janar, specialisti i Zyrës Rajonale ka realizuar një takim me drejtuesit e
organizatës IRSH lidhur me mundësinë e realizimit të një interviste televizive
me përfaqësues të kësaj organizate dhe përfaqësues së Zyrës Rajonale për të
informuar publikun rreth Ndihmës Juridike Parësore Falas që ofrohen nga kjo
shoqatë dhe rreth bashkëpunimit me Zyrën Rajonale Shkodër.
Më 13 janar, specialisti i Zyrës Rajonale ka realizuar një takim me përfaqësuesen
e shoqatës “Dimensioni Human” për të bashkëpunuar në realizimin e një
aktiviteti që organizata Qëndra për Nisma Ligjore Qytetare do të realizojë në
qytetin e Shkodrës, lidhur me Ndihmën Parësore Juridike Falas.
Më 14 janar, specialisti i Zyrës Rajonale ka realizuar një takim me familjarë të
ankuesit P. P për sqarimin e një shkrese të ardhur nga KMD, ku vendos
ankuesin në dijeni për kërkesën për informacion dërguar Prokurorisë së Rrethit
Gjyqësor Shkodër.
Më 18 janar, specialisti i Zyrës Rajonale ka realizuar një takim me një qytetar për
të diskutuar rreth rastit të tij. Ky qytetar u referua nga Zyra për Ndihmë Parsore
Juridike Falas pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor, Shkodër.
Më 26 dhe 27 janar, specialisti i Zyrës Rajonale ka realizuar takim me qytetarin
I. L për të dikutuar rreth rastit të tij, rast i referuar nga Zyra për Ndihmë Juridike
Falas.
Më 26 janar, specialisti i Zyrës Rajonale ka pritur ne takim një ankues, për të
diskutuar rreth rastit të tij.
Më 20 janar, specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në takimin e rrjetëzimit të
ofruesëve të shërbimeve në Shkodër, me temë “Së bashku për rritjen e aksesit në
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drejtësi të qytetarëve”. Ky takim u organizua nga Qëndra për Nisma Ligjore
Qytetare, në kuadrin e projektit “Mbështetje për ofrimin e ndihmës juridike
parësore, efektive dhe cilësore për individët dhe komunitetet e margjinalizuara në
rajonin e Shkodrës”, me mbështetjen e Programit të Kombeve të Bashkuara për
Zhvillim PNUD, i cili po zbatohet në bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë dhe
Drejtorinë e Ndihmës Juridike Falas.
Më 22 janar, specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në webinarin me temë:
“Indikatorët gjinorë”, e organizuar nga ASPA.
Gjatë muajit janar specialisti i Zyrës Rajonale ka komunikuar me përfaqësues të
shoqatave që operojnë kryesisht në Qarkun Shkodër konkretisht me përfaqësuesen
e shoqatës “Gruaja tek Gruaja”, përfaqësuesen e shoqatës “Intelektualët e Rinjë,
Shpresë”, pwrfaqësuesen e Qendrës për Këshillime dhe Shwrbime Psikologjike
dhe drejtuesen e shoqatës “Dimensioni Human”. Këto komunikime kanë pasur si
qwllim organizimin dhe pjesëmarrjen në aktivitete, si dhe diskutimin e rasteve të
ndryshme të diskriminimit.
Gjatë muajit janar specialisti i Zyrës Rajonale Shkodër ka kontaktuar përfaqësues
të institucioneve lokale për çështje që kanë të bëjnë në realizimin e detyrave të
përditshme të zyrës.
Gjatë muajit janar specialisti i Zyrës Rajonale Shkodër ka kontaktuar dhe ka pritur
telefonata nga ankuesit për dhënie informacioni lidhur me rastet e tyre.








Shkurt











Më 8 shkurt, specialisti i Zyrës Rajonale Shkodër ka realizuar një takim me një
qytetar për rastin e tij.
Më 5 shkurt, specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në webinarin me temë:
“Gjykata Europiane e Auditorëve”, e organizuar nga ASPA.
Më 9 shkurt, specialisti i Zyrës Rajonale ka realizuar një takim me 3 ankues për
plotësimin e formularit të ankesës.
Më 10 shkurt, specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në webinarin me temë:
“Vendimarrja racionale në administraten publike”, e organizuar nga ASPA.
Më 12 shkurt, specialisti i Zyrës Rajonale ka pritur dhe asistuar 2 ankues për
plotësimim dokumentacioni.
Më 22 shkurt, specialisti i Zyrës Rajonale ka pritur dhe asistuar një ankues për
plotësimin e formularit të ankesës.
Më 22 shkurt, specialisti i Zyrës Rajonale ka realizuar një takim me familjar të
ankuesit P.P për sqarim të shkresës së KMD dhe për informimin lidhur me
inspektimin që Prokuroria ka relizuar në shtëpinë e tyre si rezultat i ankeses së
ngritur pranë KMD.
Më 23 shkurt, specialisti i Zyrës Rajonale ka realizuar takim me ankuesit I.G, B.V
dhe A.Sh për dorëzim dhe plotësim dokumentacioni bashkëlidhur me ankesën.
Më 23 shkurt, specialisti i Zyrës Rajonale ka realizuar një takim me ankuesin J.B
për informim të mëtejshëm për proçedurën e shqyrtimit të ankesës pranë KMD.
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Më 24 shkurt, specialisti i Zyrës Rajonale ka realizuar një takim me ankuesen L.Sh
për plotësim të dokumentacionit lidhur me ankesen e saj.
Më 25 shkurt, specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në trajnimin me temë :
“Së bashku në zbatim të ligjit nr.9669, datë 18.12.2006 “Për masa ndaj dhunës në
marrëdhëniet familjare”, i ndryshuar” e organizuar nga Qendra për Nisma
Ligjore Qytetare (QNL) .Ky aktivitet u organizua në kuadër të projektit “Mbështetje
për ofrimin e ndihmës juridike parësore, efektive dhe cilësore për individët dhe komunitetet
e margjinalizuara në rajonin e Shkodrës”, i cili po zbatohet me mbështetjen e
Programit të Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (PNUD) dhe në bashkëpunim
me Ministrinë e Drejtësisë dhe Drejtorinë e Ndihmës Juridike Falas, me financim
të Bashkëpunimit Austriak për Zhvillim (ADC).
Gjatë muajit shkurt, specialisti i Zyrës Rajonale Shkodër ka komunikuar me
përfaqësues të shoqatave për realizimin e takimeve në funksion të bashkëpunimit
që zyra ka me OJF-të.
Gjatë muajit shkurt, specialisti i Zyrës Rajonale Shkodër gjithashtu ka mbajtur
kontakte me ankuesit për sqarim dhe informim mbi procedurat.
Përgatitje dhe dërgim informacioni për trajtimin e rastit të pretenduar si
diskriminim nga psikologët shkollorë për çështje ex-officio.
Mars














Më 1 mars, specialisti i Zyrës Rajonale ka realizuar një takim me ankuesin P.P për
seancën dëgjimore që do realizohet me datën 18.03.2021.
Më 1 mars, specialisti i Zyrës Rajonale ka realizuar një takim me ankuesin A.K për
asistimin në përgatitjen e kundërshtimeve ndaj përgjigjes së kthyer nga Bashkia
Shkodër.
Më 2 mars, specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në webinarin me temë:
“Teknikat e negocimit në administraten publike”, e organizuar nga ASPA.
Më 3 mars, specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në webinarin me temë:
“Komunikimi efektiv me median”, e organizuar nga ASPA
Më 3 mars, specialisti i Zyrës Rajonale ka realizuar një takim me ankuesin J.B për
konsultimin e shkresave të ardhura nga KMD në adresë të tij.
Më 8 dhe 10 mars, specialisti i Zyrës Rajonale ka realizuar një takim me ankuesin
J.B lidhur me ankesen e tij.
Më 8 mars, specialisti i Zyrës Rajonale ka realizuar një takim me monitoruesen e
rasteve të dhunës në familje në Bashkinë e Shkodrës, për plotësimin e një pyetësori
në lidhje me rastet dhe funksionet e Zyrës Rajonale.
Më 12 mars, specialisti i Zyrës Rajonale ka realizuar një takim me Av.E. B që merret
me rastet e dhunës në familje si dhe është kordinatore në disa projekte të OJF-ve
për bashkëpunim me Zyrën Rajonale Shkodër.
Më 10 mars, specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në sesionin informues e
organizuar nga FSHDPAK në kuadër të projektit 1-vjeçar që ka filluar të zbatojë
51

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi




















Janar – Qeshor 2021

me fokus Barazinë, Mosdiskriminimin dhe Përfshirjen e Personave me Aftësi të
Kufizuara përmes vetë-avokatisë, që shtrihet në katër bashki: Tiranë, Elbasan,
Shkodër dhe Vlorë.
Më 16 mars, specialisti i Zyrës Rajonale ka realizuar një takim me ankuesin J.B për
sqarim të procedurës së shqyrtimit të ankesës.
Më 16 mars, specialisti i Zyrës Rajonale ka realizuar një takim me ankuesin A.Sh
për shpjegimin e shkresës së dërguar nga KMD për dijeni tek ankuesi.
Më 17 mars, specialisti i Zyrës Rajonale ka sqaruar realizuar një takim me ankuesin
për konfirmimin e pjesmarrjes në seancën dëgjimore të përcaktuar.
Më 18 mars, specialisti i Zyrës Rajonale në bashkëpunim me organizatën
“Intelektualët e Rijnë, Shpresë”, ka realizuar një takim me nxënës të shkollës
“Shejnaze Juka” në qytetin e Shkodrës.
Më 18 mars, specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në takimin e rrjetëzimit të
ofruesve të shërbimeve në qytetin e Shkodrës, me temë: ”Së bashku për rritjen e
aksesit në drejtësi të qytetarëve”. Ky takim u organizua nga Qendra për Nisma
Ligjore dhe Qytetarë. Pjesëmarrës në këtë takim ishin përfaqësues të OJF-ve dhe
institucioneve.
Më 23 mars, specialisti i Zyrës Rajonale ka realizuar një takim me drejtuesin e
organizatës “Intelektualët e Rijnë, Shpresë” për të diskutur mundësinë e realizimit
të një takimi ndërgjegjësues në bashkëpunim me Zyrën Rajonale.
Më 26 mars, specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në trajnimin e realizuar
nga Avokati i Popullit në bashkëpunim me Komisionerin për Mbrojtjen nga
Diskriminimi, ku pjesëmarrës ishin përfaqësues të zyrave rajonale të të dy
institucioneve dhe përfaqësuesit e zyrave që frojnë ndihmë juridike falas.
Më 29 mars, specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në takimin me temë:
“Përmirësimi i reagimit dhe koordinimit institucional ndaj diskriminimit gjinor në
punë, praktika e mirë në bashkinë Lezhë,” e organizuar nga organizata “Sot për të
ardhmen”. Në këtë takim ishin pjesëmarës drejtues të institucioneeve lokale në
Bashkinë Lezhë dhe punojës social.
Më 31 mars, specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në takimin me temë :
“Ekstremizmi i dhunshëm”, organizuar nga organizata “People in focus” në
platformën Zoom.
Gjatë muajit mars specialisti i Zyrës Rajonale Shkodër ka pritur telefonata nga
ankuesit për dhënie informacioni si dhe ka asistuar ankuesit në përgatitjen e
informacioneve shtesë dhe shkresave të ndryshme drejtuar KMD në kuadër të
ankesave të tyre.
Gjatë muajit mars specialisti i Zyrës Rajonale Shkodër ka komunikuar me
përfaqësues të OJF-ve për pjesëmarrje në aktivitete.
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Prill


















Më 6 prill, specialisti i Zyrës Rajonale ka realizuar një takim me ankuesin P.P për
informacion lidhur me procedurat e vijimit të ankesës pas regjistrimit të saj.
Me 8 prill, specialisti i Zyrës Rajonale ka realizuar një takim me një ankuese
mësuese në shkollën “Pashko Vasa”.
Më 8 prill, specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në forumin civil me temë :
“Dëgjo zërin tim”, të organizuar nga shoqata “Intelektualët e Rijnë, Shpresë”, në
gjimnazin “Oso Kuka” në qytetin e Shkodrës. Forumi civil kishte si temë diskutimi
të drejten e votës si dhe gjithpërfshirjen në procesin e votimit. Specialistja e Zyrës
Rajonale foli rreth kushteve dhe kritereve që duhen të plotësohen nga shteti për tu
dhënë mundësinë të gjithë qytetarëve për të votuar pa dallim, si dhe në ofrimin e
kushteve të barabarta për të gjithë.
Më 12 prill, specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në mbledhjen online të DPA
për të diskutuar rreth objektivave të KMD.
Më 13 prill, specialisti i Zyrës Rajonale ka realizuar një takim me R.D për të
diskutuar rreth rastit të saj.
Më 13 prill, specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në webinarin me temë:
“Risitë e Kodit Zgjedhor në fushën e barazisë gjinore”, e organizuar nga ASPA.
Më 14 prill, specialisti i Zyrës Rajonale ka takuar përafqësues të shoqatës
“Intelektualët e Rijnë, Shpresë” për të diskutuar rreth Zyrës për Ndihmë Ligjore
Falas që ka kjo shoqatë dhe rasteve që ka pasur.
Më 15 prill, specialisti i Zyrës Rajonale ka realizuar një takim me ankuesin B.V për
përgjigjien e kthyer nga ZVA Shkodër.
Më 16 prill, specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në takimin online me temë
“ Për më shumë vëmendje në përmbushjen e përgjegjësive institucionale për
zbatimin e ligjit “Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”. Ky takim u
organizua nga Qendra për Nisma Ligjore Qytetare (QNL), në bashkëpunim me
Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit, Drejtorinë Vendore të Policisë
Shkodër dhe Bashkinë Shkodër. Ky aktivitet u organizua në kuadrin e projektit
“Të rrisim përgjegjshmërinë e sistemit të përgjigjes ndaj dhunës në familje”, që
realizohet nga QNL në bashkëpunim me Organizatën The Advocates for Human
Rights mbështetur nga Ambasada e SHBA-së, Tiranë.
Më 19 prill, specialisti i Zyrës Rajonale ka realizuar një takim me ankuesin Bekim
Vjerdha për sqarim shkrese të KMD.
Më 19 prill, specialisti i Zyrës Rajonale mori pjesë në mbledhjen e DPA, me praninë
e Komisionerit, ku u diskutuan objektivat e Zyrave Rajonale për vitin 2021.
Më 20 prill, specialisti i Zyrës Rajonale ka realizuar një takim me ankuesin A.Sh.
Më 22 prill, specialisti i Zyrës Rajonale ka realizuar një vizitë tek Zyra për
Shërbime Ligjore Falas ku ka realizuar dhe takime me qytetarë.
Më 23 prill, specialisti i Zyrës Rajonale ka realizuar një takim me përfaqësuesit e
shoqatës “Intelektualët e Rijnë, Shpresë” për realizimin e një takimi me të rijntë në
Qendren Rinore Atelie.
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Më 26 prill , specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në takimin e organizuar
nga organizata “Intelektualët e Rijnë Shpresë” me nxënësit e shkollës austriake
“Peter Maringer” në qytetin e Shkodrës. Ky takim u organizua në kuadër të
projektit “Dëgjo zërin tim”. Përfaqësuesja e Zyrës Rajonale foli rreth rasteve të
ndryshme të diskriminimit dhe funksionimin e Zyrës Rajonale.
Më 28 prill, specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në takimin online me temë
: “Aspekte të zbatimit të nenit 48 të Konventës së Këshillit të Europës Për
parandalimin dhe luftën kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje”, i
organizuar nga Qëndra për Nisma Ligjore Qytetare. Ky aktivitet u zhvillua nga
QNL në kuadrin e projektit: “Mbështetje rrjetit të monitorimit kundër dhunës me
bazë gjinore”, i cili financohet nga Komisioni Evropian dhe zbatohet me
mbështetjen e UN Women.
Gjatë muajit prill, specialisti i Zyrës Rajonale Shkodër ka komunikuar me ankuesit
për informimin e tyre rreth procedurës së shqyrtimit të ankesës.
Gjatë muajit prill, specialisti i Zyrës Rajonale Shkodër ka komunikuar dhe me
përfaqësues të OJF me përfaqësues të institucioneve lokale për diskutimin e
rasteve të ndyrshme, si dhe me gazetarë të medias lokale për realizimin e
intervistave.
Maj











Më 4 maj, specialisti i Zyrës Rajonale ka realizuar një takim me ankuesin A.Sh, B.V,
I.G për konfirmim të pjesëmarrjes në seancën dëgjimore të përcaktuar nga KMD.
Më 4 maj, specialisti i Zyrës Rajonale mori pjesë online në aktivitetin përmbyllës
të projektit "Aktivizëm qytetar dhe pjesëmarrje në proçese vendimarrje në nivel
vendor i familjeve të pastreha", financuar nga “Lëviz Albania”, “Lëvizja Rinore
Egjiptiane Rome” dhe “Qendra për Advokim Social”. Ky projekt synoi përfshirjen
e familjeve të pastreha në pasqyrimin e nevojës për strehim pranë pushtetit vendor
dhe adresimin e kërkesës së tyre me qëllim miratimin e programit 5 vjeçar të
Strehimit në Bashkinë Elbasan dhe Tiranë, sipas parashikimeve të ligjit nr 22/2018
“Për strehimin social”. Në këtë aktivitet u prezantuan proçesi i ndjekur, arritjet
dhe sfidat e projektit, pritshmëritë dhe hapat e mëtejshëm në të ardhmen.
Më 6 dhe 7 maj, specialisti i Zyrës Rajonale ka realizuar një takim me J.B për të
diskutuar rastin e tij.
Më 7 maj, specialisti i Zyrës Rajonale ka realizuar një takim me përfaqësuesen e
shoqatës së Invalidëve Dega Shkodër për problemin e transportit publik
ndërqytetas.
Më 10 dhe 11 maj, specialisti i Zyrës Rajonale ka realizuar një takim me ankuesin
J.B për sqarim të procedurës së ankesës.
Më 11 maj, specialisti i Zyrës Rajonale ka realizuar një takim prezantimi me
përfaqësuesin e ri të Zyrës Rajonale Shkodër të Avokatit të Popullit.
Më 11 maj, specialisti i Zyrës Rajonale ka realizuar një takim me ankuesin A.Sh
për seancën dëgjimore të datës 12.05.2021 në kuader të ankesës së tij.
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Më 12 maj, specialisti i Zyrës Rajonale ka ndjekur online takimin e organizuar nga
Open Mind Spectrum Albania (OMSA) në bashkëpunim me organizatën rajonale
ERA - LGBTI Equal Rights Association për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë. Ky
takim kishte pjesëmarrës përfaqësues të partive politike dhe shoqërisë civile ne
Shqiperi për të diskutuar mbi fenomenin e gjuhës së urrjejtjes nga lideret politike,
veçanërisht kundër grupeve të tilla si gratë dhe vajzat, personat e komunitetit
LGBTI, komuniteti rom e egjiptjan etj
Më 17 maj, specialisti i Zyrës Rajonale mori pjesë në aktivitetin online të
organizuar nga Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi në kuader të
Ditës Ndërkombëtare kundër Homofobise, Bifobise dhe Transfobise (IDAHOT),
me përfaqësues të institucioneve dhe të organizatave të shoqërisë civile.
Më 17 maj, specialisti i Zyrës Rajonale ka realizuar një aktivitet
informues/ndërgjegjësues me temë: “Të drejtat e personave LGBTI në Shqipëri”.
Ky aktivitet u realizua në kuadër të Ditës Ndërkombëtare kundër
Homofobisë, Bifobisë dhe Transfobisë (IDAHOT), në bashkëpunim me Qëndrën
Rinore ATELIE, OMSA Albania dhe “Intelektualët e Rinjë, Shpresë. Qëllimi i këtij
aktiviteti ishte informimi dhe ndërgjegjsimi i të rinjve në qytetin e Shkodrës për
të drejtat e persnave LGBTI në Shqipëri.
Më 17 maj, specialisti i Zyrës Rajonale gjithashtu takoi dhe u prezantua me
psikologen e burgut të Reçit, e cila ishte pjesmarrëse në aktivitetin e 17 majit.
Më 18 maj, specialisti i Zyrës Rajonale ka asistuar ankuesin A.K në përpilimin e
shkresës për informacion drejtuar KMD-së.
Më 18 maj, specialisti i Zyrës Rajonale ka realizuar një takim me J.B, për dërgim
informacioni dhe asistim në formulimin e shkresës për heqje dorë nga çështja e tij.
Më 19 maj, specialisti i Zyrës Rajonale ka realizuar një takim me ankuesin S.L, për
të dorëzuar dokumentacionin shtesë të kërkuar në kuadër të ankesës nr.88 datë
12.05.2021. Dokumentacioni iu dërgua me email inspektorit të çështjes.
Më 24 maj, specialisti i Zyrës Rajonale ka realizuar një takim me një qytetar për të
diskutuar rreth problematikës së tij, por rasti nuk ishte një rast diskriminimi.
Qytetari u asistua nga Zyra Rajonale në përgatitjen e një kërkese drejtuar Bashkisë
Shkodër.
Më 25 maj, specialisti i Zyrës Rajonale ka realizuar një takim me ankuesin A.Sh, i
cili kërkonte një kopje të rregjistrimit të seancës dëgjimore. Ankuesi u asistua në
dërgimin e emailit me kërkesën e tij tek info@kmd.al.
Më 25 maj, specialisti i Zyrës Rajonale ka realizuar një takim me ankuesin A.K
lidhur me kërkesën që i ka bërë Bashkisë Shkodër për paisje me leje si shitës
ambulant.
Më 26 maj, specialisti i Zyrës Rajonale mori pjesë online në aktivitetin përmbyllës
të projektit me temë: “Prezantim të gjetjeve të studimit i lidhur me aksesin në
energjine elektrike të familjeve në nevojë” në kuadër të projektit 'Për drejtësi më të
aksesueshme për gratë dhe burrat në Shqipëri”, i cili po zbatohet në partneritet me
KMD, Qendra “T’Reja”, financuar nga UNDP. Takimi u realizua me banorë të
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lagjes “Liria” në qytetin e Shkodrës, të cilët i përkasin komunitetit Egjiptian.
Studimi është i lidhur me aksesin në energjinë elektrike të familjeve në nevojë.
Gjatë muajit maj specialisti i Zyrës Rajonale Shkodër ka komunikuar dhe asistuar
ankuesit në ndjekjen e hapave të procedurave të shqyrtimit të ankesës së tyre
pranë KMD.
Gjatë muajit maj specialisti i Zyrës Rajonale Shkodër ka komunikuar me
përfaqësuese të OJF-ve për realizimin e bashkëpunimeve dhe aktiviteteve të
ndryshme. Gjithashtu specialisti ka komunikuare dhe me përfaqësues të
institucioneve lokale për realizimin e takimeve të ndryshme pune.
Qershor












Më 1 qershor, specialisti i Zyrës Rajonale ka asistuar ankuesin A.H për plotësimin
e formularit të ankesës.
Më 1 qershor, specialisti i Zyrës Rajonale ka realizuar një takim me avokaten e
shoqatës “Dimensioni Human” për diskutimin e një rasti diskriminimi.
Më 8 qershor, specialisti i Zyrës Rajonale ka sqaruar ankuesin A.Sh lidhur me
vijimin e procedurës së ankesës së tij.
Më 9 qershor, specialisti i Zyrës Rajonale ka pritur disa qytetarë të interesuar për
mënyrën se si duhet paraqitur dhe plotësuar formulari i ankesës pranë KMD.
Më 10 qershor, specialisti i Zyrës Rajonale ka pritur një ankuesin, të cilit i janë
shpjeguar afatet ligjore se kur duhet të përfundojë çështja e tij pranë KMD.
Më 11 qershor, specialisti i Zyrës Rajonale ishte e ftuar në prezantimin e projektit
Work4Youth, i cili po zbatohet përmes programit të bashkëpunimit ndërkufitar
Mali i Zi - Shqipëri 2014-2020. Projekti po zbatohet në një rajon ndërkufitar që
mbulon komunat malazeze - Tuzi, Bar dhe Podgorica, si dhe rajonin e Shkodrës
në Shqipëri. Partneri kryesor në projekt është Partnerët Shqipëri. Situata në rajonin
ndërkufitar është shumë e ngjashme kur bëhet fjalë për punësimin e të rinjve.
Pasiguria e tregut të punës konsiderohet të jetë arsyeja kryesore për shkallën e lartë
të migrimit në rajonin ku po zbatohet projekti dhe veçanërisht në zonat rurale ose
ato më pak të zhvilluara.
Më 11 qershor, specialisti i Zyrës Rajonale mori pjesë në takimin që Ministrja e
Drejtësisë ka zhvilluar me ofruesit e shërbimeve në Shkodër. Ky aktivitet
organizohet në kontekstin e Projektit “Zgjerimi i ndihmës juridike për gratë dhe
burrat në Shqipëri”, i cili zbatohet nga UNDP në bashkëpunim me Ministrinë e
Drejtësisë dhe Drejtorinë e Ndihmës Juridike Falas, me financim të Bashkëpunimit
Austriak për Zhvillim (ADC).
Më 14 qershor, specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në ceremoninë e
promovimit të zyrës së re të Klinikës së Ligjit pranë Universitetit të Shkodrës
“Luigj Gurakuqi”. Në këtë aktivitet u nënshkrua marrëveshja e bashkëpunimit
ndërmjet Universitetit “Luigj Gurakuqi” Shkodër dhe “Lëviz Albania”.
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Më 16 qershor, specialisti i Zyrës Rajonale ka realizuar një takim me përfaqësuesin
e Avokatit të Popullit për organizimin e një ditë të hapur për informimin e
qytetarëve.
Më 17 qershor, specialisti i Zyrës Rajonale ka realizuar një ditë të hapur në
bashkëpunim me Zyrën Rajonale Shkodër të Avokatit të Popullit. Qëllimi i këtij
aktiviteti ishte informimi dhe ndërgjegjsimi i qytetarëve si dhe promovimi i
bashkëpunimit ndërmjet zyrave.
Më 18 qershor, specialisti i Zyrës Rajonale ka realizuar një takim me Drejtuesin e
Inspektoriatit të Punës në qytetin e Shkodrës. Qëllimi i takimit ishte diskutimi i
nismave që mund të ndërmerren në bashkëpunim me Zyrën Rajonale dhe
Inspektoriatin e Punës në qytetin e Shkodrës.
Më 22 qershor, specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në takimin e rrjetëzimit
të ofruesëve të shërbimeve në Shkodër, me temë “Roli i gjyqtarit në procesin civil
për parandalimin e dhunës në familje”. Ky aktivitet organizohet nga Qendra për
Nisma Ligjore Qytetare (QNL), në kuadrin e projektit “Mbështetje për ofrimin e
ndihmës juridike parësore, efektive dhe cilësore për individët dhe komunitetet e
margjinalizuara në rajonin e Shkodrës”, i cili po zbatohet me mbështetjen e
Programit të Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (PNUD) dhe në bashkëpunim
me Ministrinë e Drejtësisë dhe Drejtorinë e Ndihmës Juridike Falas, me financim
të Bashkëpunimit Austriak për Zhvillim (ADC).
Më 24 qershor, specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në webinarin me temë:
“Shërbimi i ndihmës juridike parësore: parimet dhe kategoritë përfituese”, të
organizuar nga ASPA.
Më 25 qershor, specialisti i Zyrës Rajonale ka realizuar një takim me përfaqësuesit
e shoqatës së “Invalidëve të Punës” Shkodër, për të diskutuar rreth
problematikave të cilat mund të adresohen nëpërmjet një ankese drejtuar KMD.
Më 28 qershor, specialisti i Zyrës Rajonale ka realizuar një takim me përfaqësuesin
e Zyrës për Shërbimit Ligjore Falas për ankesat me objekt diskriminimin që kanë
trajtuar gjatë kësaj periudhe.
Më 30 qershor, specialisti i Zyrës Rajonale ka ndjekur onlinë, ceremoninë e hapjes
së Forumit të Barazisë, organizuar në Paris, në datat 30 qershor- 2 korrik. Një
ngjarje globale për të çuar përpara mekanizmat dhe investimet për barazinë
gjinore, ku u prezantua Plani Global për Përshpejtimin e barazisë gjinore.
Gjatë muajit qershor specialisti i Zyrës Rajonale ka komunikuar vazhdimisht me
përfaqësues të organizatave për çështje që kanë të bëjnë me bashkëpunimin e
ndërsjelltë mes OJF-ve dhe Zyrës Rajonale.
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Dalje në media




Më 1 prill, specialisti i Zyrës Rajonale Shkodër ka qënë e ftuar në emisionin
Info Plus në Star Plus TV, për të diskutuar lidhur me një rast konkret të një
qytetareje e cila pretendonte se ishte e diskriminuar.
Më 1 prill, specialisti i Zyrës Rajonale Shkodër ka realizuar një intervistë për
Star Plus Tv lidhur me numrin e ankesave dhe rasteve të paraqitura pranë
Zyrës Rajonale Shkodër.

Aktivitetet të zhvilluara gjatë 6 mujorit të parë të këtij viti, nga Zyra Rajonale e
Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi në Korçë
Janar










Më 12 janar, specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në webinarin me temë:
"Arti i të folurit në publik", e organizuar nga ASPA.
Më 15 janar, specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në webinarin me temë:”
Aftësitë prezantuese", e organizuar nga ASPA.
Më 26 janar, specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në webinarin me temë:
"Statistikat përshkruese ", e organizuar nga ASPA.
Më 27 janar, specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në webinarin me temë:
"Hartimi i projektit", e organizuar nga ASPA.
Më 29 janar, specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në konferencën
kombëtare organizuar nga Koalicioni i Vëzhguesëve me temë: “Kostot e
demokracisë-Paratë në politikë dhe Integriteti Zgjedhor”.
Specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në workshopin Rajonal me teme:
"workshop Rajonal (Elbasan-Berat-Korçë) për nxitjen e Rrjeteve Qytetare
Lokale dhe avancimin e çështjeve në Parlament,” organizuar nga IDM Albania.
Gjatë muajit janar, nga Zyra Rajonale Korçë, janë kryer telefonata pune,
shkëmbim e-mail për rastet e paraqitura ku zyra ka luajtur dhe rolin e
ndërmjetësuesit. Specialisti ka komunikuar me ankues dhe me përfaqësues të
institucioneve të ndryshme gjithashtu në funksion të realizimit të punës.
Shkurt



Më 3 shkurt, specialisti i Zyrës Rajonale ka realizuar një takim me koordinatoren
e MEDPAK Korçë. Në takim është prezantuar hapja e qëndrës për fëmijët me
aftësi të kufizuar të cilëve do u ofrohen shumë shërbime psiko-sociale si terapi etj.
Gjatë këtij takimi është diskutuar problematika e ngritur nga prindërit që nuk
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përfitojnë sigurime shoqërore ashtu si kategoria e tetraplegjikëve, edhe pse kjo
problematikë është ngritur shpeshherë por nuk ka marë zgjidhje.
Më 4 shkurt, specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në konferencën
“Prezantimi i modelit të punësimit rinor “Qendra me një Ndalesë”. Qëllimi i
konferencës ishte përgatitja e të rinjve për punësim nga edukimi drejt tregut të
punës. Në takim morën pjesë përfaqësues të ministrive, OJF që punojnë me të rinj
etj.
Më 9 shkurt, specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në webinarin me temë:
"Inteligjenca emocionale përballë mendimit objektiv" dhe "Komunikimi strategjik,
pjesa "së brendshmi”, e organizuar nga ASPA.
Më 9 shkurt, specialisti i Zyrës Rajonale ka realizuar një dalje mediatike në RTSH
Korça. Në këtë emision u fol për ecurinë e punës së Zyrës Rajonale, rastet e
paraqitura dhe fushat më të prekshme në kohë pandemie si dhe ndryshimet në
ligjin 10221/2010 “Për mbrojtjen nga diskriminimi”.
Më 10 shkurt, specialisti i Zyrës Rajonale ka organizuar në kuadër të javës kundër
diskriminimit dhe në bashkëpunim me përfaqësuesin e Avokatit të Popullit dhe
Zyrën e Ndihmës Juridike Falas aktivitetin me temë: "Ne mundemi! Thuaj jo
diskriminimit!”. Ky takim u organizua me anëtarë të komunitetit Rom dhe
Egjiptian dhe përfaqësues të OJF-ve. Qëllimi i aktivitetit është ndërgjegjësimi dhe
informimi i qytetarëve mbi Zyrën Rajonale dhe aktivitetin e saj.
Më 10 shkurt, specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në webinarin me temë:
"Sjellja organizative në administratën publike", e organizuar nga ASPA.
Më 15 shkurt, specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në webinarin me temë:
“Lidershipi dhe karakteri”, e organizuar nga ASPA .
Më 16 shkurt, specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në webinarin me temë:
“Vendimmarrja irracionale në administratën publike”, e organizuar nga ASPA
Më 17 shkurt, specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në webinarin me temë:
“Modelet e marrjes së vendimeve në administratën publike”, “Nocioni i
diskriminimit në administratën publike” dhe “Konflikti i interesit në nivel
vendor”, të organizuar nga ASPA.
Më 24 shkurt, specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në webinarin me temë:
"Detyrimet e administratës publike gjatë proçesit të negocimit në BE", e
organizuar nga ASPA.
Më 24 shkurt, specialisti i Zyrës Rajonale ka realizuar një takim me pesë familjet
strehuar pranë stadiumit Pogradec. Qëllimi i takimit: “Problematika e strehimit,
shqetësim i mbarur në vite” .
Më 25 shkurt, specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në webinarin me temë:
‘’Procedura për ndjekjen e rasteve të diskriminimit në administratën publike", e
organizuar nga ASPA.
Gjatë muajit shkurt specialisti i Zyrës Rajonale ka realizuar takime me
specialisten e zyrës së deputetëve Korçë. Qëllimi i takimit ishte për problematikat
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ekonomike-sociale të qytetarëve dhe mundësia e zgjidhjes së tyre pa kaluar në
diskriminim.
Gjatë muajit shkurt specialisti i Zyrës Rajonale Korçë ka kontaktuar përfaqësues
të institucioneve të ndryshme si Avokati të Popullit, Drejtorisë Rajonale të
Punësimit dhe të Klinikës së Ligjit për zgjidhjen e problematikave të ndryshme.
Mars
















Më 1 mars, specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në webinarin me temë:”Dita
botërore pa Diskriminim”, organizuar nga AWEN (Rrjeti i fuqizimit të gruas në
Shqipëri). Në takim morën pjesë aktorë të ndryshëm të shoqërisë civile dhe
organizatave. Në takim u fol për tema të ndryshme një ndër të cilat ishte dhe
“Dhuna seksuale Realitet dhe sfidë”.
Më 1 mars, specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në webinarin e organizuar
nga ASPA me temë: “Ndikimi i fakteve dhe opinioneve gjatë të menduarit kritik”.
Më 2 mars, specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në Webinarin e organizuar
nga ASPA me temë: “Teknikat e negocimit në administratën publike".
Më 3 mars, specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në Webinarin e organizuar
nga ASPA me temë: "Komunikimi efektiv me median ".
Më 4 mars, specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në trajnimin online me
çertifikim,"Kuptueshmëria dhe mirëadministrimi i proçedurave administrative",
organizuar nga ASPA.
Më 5 mars, specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në webinarin e organizuar
nga ASPA me temë “Organizimi i dosjes së personelit”.
Më 26 mars, specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në trajnimin me Avokatin
e Popullit.
Më 29 mars, specialisti i Zyrës Rajonale ka realizuar një takim me specialistin e
zyrës së strehimit. Në fokus të takimit ishin problematikat dhe hasja e vështirësive
të anëtarëve të komunitetit Rom dhe Egjiptian në plotësimin e dokumentacionit
për përfitimin nga programi i restaurimit të banesave të tyre.
Më 29 mars, specialisti i Zyrës Rajonale ka realizuar një takim me nën/kryetarin e
Bashkisë Pogradec z. Paskalino Ziko. Në fokus të takimit ishin prblematika e
strehimit të banorëve të satdiumit të cilët kanë adresuar pranë KMD ankesën e
tyre. Në takim u diskutua dhe problematika e strehimit e banorëve të Gurit të Kuq
me Albminierën.
Gjatë muajit mars specialisti i Zyrës Rajonale Korçë ka realizuar komunikime të
vazhdueshme me telefon dhe e-mail në kuader të realizimit të detyrave të
përditëshme.
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Prill











Më 1 prill, specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në takimin e organizuar nga
MEDPAK me temë: “Rëndësia e bashkëpunimit ndërinstitucional për ofrimin e
shëbimeve për PAK”. Qëllimi i takimit ishte diskutimi në lidhje me mundësitë për
të forcuar bashkëpunimin institucional në mbështetje të Qendrës Komunitare për
Fëmijët me Aftësi të Kufizuara dhe shërbimeve të tjera në këtë fushë.
Më 12 prill, specialisti i Zyrës Rajonale ka marrw pjesë në takimin punws me
Drejtorinë e Pritjes së Ankesave.
Më 14 prill, specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në aktivitetin e organizuar
nga Aleanca Gjinore e Grave Korçë, me mbështetjen e shoqatës “Gruaja në
zhvillim”. Në takim morën pjesë gra që vinin nga fusha të ndryshme, si dhe
përfaqësuese të OJF. Qëllimi i këtij aktiviteti ishte: ”Rritja dhe fuqizimi i gruas në
vendimmarrje”.
Më 21 prill, specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në takimin online të
organizuar nga Aleanca Gjinore për Zhvillim. Në takim morën pjesë kandidatë të
forcave të ndryshme politike të cilët shpalosën programin e tyre dhe u përgjigjën
pyetjeve të ndryshme të pjesëmarrësve nga shoqëria civile dhe OJF të ndryshme.
Gjatë muajit prill, specialisti i Zyrës Rajonale ka realizuar takim me drejtorin e
Drejtorisë Mbështetëse Korçë. Qëllimi i takimit ishte lidhur me shqetësimin e
ngritur pranë zyrës nga një qytetar i cili i përkiste komunitetit egjiptian dhe nuk
kishte gjetur mundësi për regjistrimin e fëmijës së tij në kopësht. Falë
ndërmjetësimit u bë e mundur regjistrimi i fëmijës dhe përjashtimi nga tarifa e
kopshtit.
Gjatë muajit prill specialisti i Zyrës Rajonale, gjithashtu ka realizuar komunikime
me ankues per dhënie informacioni lidhur me procedurën e ankesës.
Maj





Më 24 maj, specialisti i Zyrës Rajonale në bashkëpunim me “Drejtësi Socialie”,
organizuan në Pogradec dhe Korçë ditë të hapura me komunitetet në nevojë. Në
qytetin e Korçës takimi u zhvillua në shkollën e mesme ”Faik Konica”, ku nxënësit
dhe bordi i prindërve ngritën si shqetësim infrastukturën e shkollës. Gjatë
diskutimeve me to dolën problematika si mungesa e kushteve: ngrohja, lagështira,
mungesa e palestrës, të cilat kanë bërë që kjo shkollë të mos frekuentohet nga
nxënësit edhe pse ndodhet në një nga zonat më kryesore të qytetit.
Më 4 maj, specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në konferencën online me
temë: ”Aktivizmi qytetar dhe pjesëmarrja në procesin e vendimarrjes në nivel
vendor”, organizuar nga Qendra për Advokim Social, LRE. Në fokus të takimit
ishin problematika e strehimit për komunitetet Rom dhe Egjiptian. Ndërhyrja e
pushtetit qendror dhe atij vendor tek ligji për strehimin si dhe planet vendore të
miratuara në disa Bashki.
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Më 5 maj, specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në webinarin me temë: "Sfidat
dhe roli i lidershipit, në zbatimin e politikave publike", organizuar nga ASPA.
Më 5 maj, specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në webinarin me
temë: "Parandalimi i konfliktit të interesit", organizuar nga ASPA.
Më 6 maj, specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në takimin me
temë:”Diversiteti kulturor në qytetitn e Korçës”, aktivitet i organizuar nga
Drejtoria e Monumenteve të Kulturës, në mbështetje të Ministrisë përkatëse. Në
takim morën pjesë specialistë të fushave të ndryshme, përfaqësues të shoqërisë
civile, të cilët diskutuan funksionimin e diversitetit kulturor në njohjen dhe vlerat
e tij.
Më 12 maj, specialisti i Zyrës Rajonale ka ndjekur online aktivitetin me temë:
Adresimi i gjuhës së urrejtjes nga lidershipi politik në Shqipëri, angazhimi qytetar,
politika & përfaqësimi. Diskutim mes përfaqësuesve të komuniteteve të ndryshme
në Shqipëri, organizuar nga ERA –OMSA.
Më 17 maj, specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në takimin Rajonal, me
temë: “LGBTI duhen trajtuar si individ”. Ky takim u zhvillua online, në
platformën zoom. Takimi u zhvillua në kuadër të Ditës Ndërkombëtare kundër
Homofobisë, Transfobisë dhe Bifobisë me pjesëmarrjen e Avokatit të Popullit të
Republikes së Kosovës, Avokatit të Popullit Republika e Shqipërisë, Komisioneri
për Mbrojtjen nga Diskriminimi, si dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Në këtë
takim online pjesëmarrësit patën mundësi të shkëmbenin mendime, ide dhe
pikëpyetje të ndryshme për të luftuar Diskriminimin ndaj Komunitetit LGBTI dhe
promovuar barazinë.
Më 18 maj, specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në webinarin me temë:
"Buxhetimi i Përgjithshëm Gjinor ne nivel lokal ", organizuar nga ASPA.
Gjatë muajit maj specialisti i Zyrës Rajonale ka realizuar një takim me Drejtorin e
Qëndrës së Formimit Profesional, specialisten e Zyrës së Punës, kordinatoren e
“Dorcas Albania”. Qëllimi i takimit ishte prezantimi i politikave të ndryshme që
kanë lidhje me punësimin e të rinjve, diskriminimi që hasin të rinjtë e grupeve
vulnerabël, të cilët edhe pse janë me arsim përkatës nuk punësohen.
Gjatë muajit maj, specialisti i Zyrës Rajonale Korçë ka komunikuar me përfaqësues
të institucioneve dhe organizatave për zgjidhjen e problematikave dhe rasteve të
ndryshme.
Qershor



Më 31 maj dhe 2 qershor, specialisti i Zyrës Rajonale në bashkëpunim me
Qëndrën T’Reja ka organizuar në Pogradec dhe Korçë takimin me banorët e
këtyre dy Bashkive. Ky takim u organizua në kuadër të projektit: “Për drejtësi më
të aksesueshme për gratë dhe burrat në Shqipëri”, i cili financohet nga UNDP dhe
zbatohet në 8 Bashki të Shqipërisë. Në takim mrrën pjesë nën/Kryetarja e
Bashkisë Pogradec, Avokati i Popullit, Drejtori i OSHE Pogradec, specialist të
Qëndrës Komunitare, përfaqësues të KMD, etj. Gjatë takimit u diskutua situata
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aktuale e klientëve në nevojë në lidhje me furnizimin me energji elektrike dhe
efektet sociale e ekonomike të mungesës apo kufizimeve në marrjen e këtij
shërbimi, si dhe mbi rëndësine e nxitjes së institucioneve përgjegjese për hartimin
e VKM -së për statusin e Klientit në Nevojë.
Më 4 qershor, specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në tryezën e rrumbullakët
me temë: “Integrimi socio-ekonomik i të rinjve vulnerabël”. Kjo tryezë
organizohet nga Fondacioni Misioni Emanuel në bashkëpunim me organizatën
SOS Fshatrat e Fëmijëve Shqipëri, në kuadër të projektit ”Perspektiva që
Mundësojnë Punësimin e të Rinjve (YEEP)”. Qëllimi i tryezës është diskutimi dhe
mbledhja e rekomandimeve për çështjet që lidhen me integrimin socio-ekonomik
të të rinjve vulnerabël dhe prezantimi i rekomandimeve të mbledhura nga
konsultimet e zhvilluara me të rinjtë mbi çështjet e punësimit dhe politikave
rinore. Në takim kishte përfaqësues të institucioneve të ndryshme, të rinj dhe OJF.
Më 7 qershor, specialisti i Zyrës Rajonale ka realizuar një takim me specialisten e
Zyrës së Punës lidhur me ecurinë e ankesës së paraqitur nga ankuesi I.B , në të
cilën ngrihet problematika e mos njohjes së ditëve të festave nga ana e
punëdhënësit.
Më 8 qershor, specialisti i Zyrës Rajonale ka realizuar një takim me përfaqësuesin
e organizatës “Drejtësi Sociale” z. Gentjan Sejrani. Gjatë takimit u diskutua për
bashkëpunimin dhe ofrimin e shërbimeve ligjore falas që kjo organizatë jep në
ndihmë të komunitetit, rastet që janë referuar pranë saj tek Zyra Rajonale Korçë
dhe ecuria e tyre.
Më 9 qershor, specialisti i Zyrës Rajonale ka realizuar një takim me banorët zonës
së gjeologjikes të cilët janë drejtuar zyrës sonë për ngritjen e shqetësimit lidhur
me situatën e krijuar nga rrëshqitja e dheut si rezultat i rënies së shirave të
rrëmbyeshëm, ku pati dëmtime në banesat e tyre, specialsti i Zyrës Rajonale ka
shkuar pranë tyre ku është njohur me situatën dhe më pas ka komunikuar me
nën/Kryetarin e Bashkisë, të cilit i ka shpjeguar situatën dhe masat që duhet të
merren.
Më 10 qershor, specialisti i Zyrës Rajonale ka realizuar një takim pune me
përfaqësuesen e Avokatit të Popullit.
Më 15 qershor, specialisti i Zyrës Rajonale në bashkëpunim me Fondacionin
“Misioni Emanuel”, ka organizuar aktivitetin me temë: ”Jo shfrytëzim, pro
arsimim”. Aktiviteti u zhvillua në kuadër të ditës kundër shfrytëzimit të punës të
fëmijëve. Ky aktivitet u zhvillua në ambjentet e Qëndrës Multifunksionale, ku
morën pjesë nëna, të rinj si dhe përfaqësues të OJF-ve. Gjatë takimit u diskutua
për të drejtat e fëmijëve dhe mekanizmat mbrojtës për ta.
Më 16 qershor, specialisti i Zyrës Rajonale ka realizuar një takim me kordinatoren
e Qëndrës Komunitare pranë Bashkisë Korçë. Gjatë takimit u diskutua për rastet
e ndryshme të diskriminimit për grupet në nevojë, mundësinë e bashkëpunimit.
Më 24 qershor, specialisti i Zyrës Rajonale në bashkëpunim me shoqatat
egjiptiane në Korçë, me mbështetjen e Bashkisë organizuan takimin me temë:
”Sfidat dhe të drejtat e komunitetit egjiptian. Promovimi i vlerave dhe kulturës
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së tij”. Ky aktivitet zhvillohet në kuadër të 24 qershorit, ditës së Egjiptianëve të
Ballkanit, ku morën pjesë përfaqësues të institucioneve të ndryshme të pushtetit
qendror dhe atij vendor.
Më 25 qershor, specialisti i Zyrës Rajonale priti në ambjentet e Këshillit të Qarkut
Departamentin e Diskriminimit pranë Avokatit të Popullit të Republikës së
Kosovës. Në takim u fol për punën sfidat dhe rastet e diskrimnimit të sjella pranë
saj nga qytetarë, OJF, rolin e zyrës në zgjidhjen e tyre.
Më 28 qershor, specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në trajnimim me temë:
”Teoria e ndryshimit”, zhvilluar në kuadër të programit “Korça Integrated
Development (KID)”, të zbatuar nga Fondacioni “Misioni Emanuel” dhe “Dorcas
Albania”.
Gjatë muajit qershor, specialisti i Zyrës Rajonale Korçë ka pritur një numër të
konsiderueshëm qytetarësh të cilët kanë shprehur problematikat e tyre për
marrjen e shërbimeve në institucionet e ndryshme, në veçanti nga Bashkia.

Dalje në media






Më 9 shkurt, specialisti i Zyrës Rajonale ka realizuar një dalje në medja në RTSH
Korça. Ecuria e punës së Zyrës Rajonale, rastet e paraqitura dhe fushat më të
prekshme në kohë pandemie dhe ndryshimi i ligjit për mbrojtjen nga
diskriminimi.
Më 17 maj, specialisti i Zyrës Rajonale ka marrë pjesë në emisionin e mëngjesit
në TV Korça, në kuadër të Ditës Ndërkombëtare kundër Homofobisë,
Transfobisë dhe Bifobisë.
Më 24 qershor, specialisti i Zyrës Rajonale ka qenë i ftuar në emisionin e
mëngjesit, të TV Korça, për të folur në kudër të 24 qershorit, Ditës së
Komunitetit Egjiptian”; Sfidat e këtij komuniteti; Politikat sociale të pushtetit
qëndror dhe atij vendor në fusha të ndryshme.

Rastet e ndërmjetësimit të paraqitura pranë Zyrës Rajonale Korçë
Gjatë periudhës janar-qershor 2021 pranë Zyrës Rajonale Korçë janë paraqitur një
numër i konsiderueshëm qytetarësh të cilët kanë marrë shërbim dhe asistencë në
lidhje me shqetësimet e tyre. Paraqitja e tyre pranë zyrës dhe informacioni mbi
ekzistencën e saj ka ardhur si rezultat i organizimit të ditëve të hapura me komunitetet
e ndryshme, daljet mediatike, pjesëmarrja në aktivitete të ndryshme institucionale dhe
ato të shoqërisë civile. Falë ndërmjetësimit që kjo zyrë ka ofruar, ankesat e dërguara
për t’u trajtuar nga specialistët e KMD pranë zyrës qëndrore kanë qënë në numër të
pakët.
Rastet për ndërmjetësim janë referuar pranë zyrës nga përfaqësues të shoqërisë civile,
individë, grup individësh, studentë etj. Këto raste kanë prekur fusha të ndryshme si
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punësimin, ndërprerjen e ndihmës ekonomike, arsimimin, strehimin, transportin,
regjistrimin e fëmijëve në gjendjen civile të ardhur ose jo nga emigracioni, përfitimin
e bonusit të lindjes, divorc etj. Disa prej rasteve janë zgjidhur në bashkëpunim me
përfaqësuesit e Klinikës Ligjore Falas të mbështetur nga Fondacioni Shoqëria e Hapur
për Shqipërinë, TLAS, Drejtësi Sociale, Ndihma Juridike Ligjore falas si dhe aktivistë
të cilët operojnë në Korcë dhe jashtë saj.

Ndërmjetësim në fushën e punësimit





Shtetasja I. B e cila u paraqit prane zyrës duke sjellë ankesën për firmën “Elda
SHPK, ku kjo e fundit nuk u ofronte pagesën e lejes vjetore dhe ditët e festave,
duke shkelur në këtë mënyrë kontratën e firmosur si dhe Kodin e Punës. I. B ka
qënë një ndër punonjëset e cila ka dërguar ankesë me një grup grash tek KMD
për mospërfitimin e pagës së luftës dhe pagesën e papunësisë. Në
bashkëpunim me Zyrën e Punës, Inspektoriatin Rajonal të Kontrollit dhe
organizatën për Drejtësi Sociale u bë e mundur që jo vetëm ankuesja, por të
gjitha punonjëset të përfitonin pagën e ditës së festave.
Specialisti i Zyrës Rajonale Korçe ka referuar 3 (tre) raste për përfshirjen në
programin e nxitjes së punësimit familjet e komunitetit Rom dhe Egjiptian.
Specialisti i Zyrës Rajonale Korçe ka referuar 7 (shtatë) raste për pajisjen me
Kartonin si Punëkërkues.

Ndërmjetësim për përfitimin e ndihmës ekonomike






Një grup anëtarësh të komunitetit Rom dhe Egjiptian janë paraqitur pranë
zyrës dhe kanë shprehur ankesën e tyre pas përjashtimit nga skema e ndihmës
ekonomike. Në komunikim të vazhdueshëm me Administratorët e Rajoneve
dhe Zyrën e Punës është bërë i mundur kthimi në skemë i disa anëtarëve, që në
mënyrë jokorrekte u ishte ndërprerë ndihma ekonomike.
Përballja e qytetarëve me problemin e gjenerimit të dokumenteve nga portali
E-Albania. Duke hasur vështirësi në përdorimin e portalit, bëhet i pamundur
sigurimi i dokumentave të nevojshme, si: gjenerimi i Kartonit të
Punëkërkuesit për përfitimin e ndihmës ekonomike. Si pasojë, mos dorëzimi
në kohë i kartonit, i përjashton nga mundësia e aplikimit. Për këtë arsye janë
zhvilluar dy takime me Zyrën e Punësimit dhe Administratorin Social për
ndihmën ekonomike. Fokusi i takimit ka qënë përjashtimi i disa qytetarëve
nga aplikimi për ndihmën ekonomike për shkak të mos pajisjes me kartonin
e punëkërkuesit si pasojë e pamundësisë për të përdorur portalin E-Albania.
Nga ana e specialistit të Zyrës rajonale Korçë është kontaktuar me njësitë
administrative të rajoneve për 3 raste të cilat kanë marrë zgjidhje.
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Ndërmjetësim për regjistrim fëmije dhe referim rasti
Gjatë kësaj periudhe Zyra Rajonale Korçë ka parqitur pranë TLAS NJMF Korçë dhe
Maliq disa raste për regjistrimin e fëmijëve, të cilët për shkaqe të ndryshme kanë qënë
të paregjistruar për shkak divorci, martesat e hershme, ose lindja e tyre jashtë territorit
të Shqipërisë.

Zyra Rajonale Korçë ka referuar pranë TLAS dhe NJMF Maliq dhe Korçë rastet:





Qytetari E. C regjistrim i 2 fëmijëve të lindur jashtë Shqipërisë. Nëna është
ndihmuar dhe për procesin e divorcit, pasi është në gjëndje të vështirë
ekonomike.
Qytetari E. O regjistrim i 3 fëmijë të lindur në Kosovë. Familja vjen nga
komuniteti Rom.
Qytetari J. R student i cili jeton i vetëm mbasi prindërit i kanë ndëruar jetë. Prej
shumë vitesh nuk ka qënë përfitues i statusit të jetimit, pasi ka paraqitur
problematikën e tij tek Zyra Rajonale, specialisti ka kontaktuar me Zyrën e
Shërbimit Social dhe ai është përfitues i këtij statusi dhe përfitues i të gjitha
politikave për arsimin universitar (trajtohet me bursë).

Ndërmjetësim për strehim
Nga ana e Zyrës Rajonale Korçë janë ndihmuar:







Dy familje në plotësim dokumentacioni për përfitimin e bonusit të qerasë.
Qytetari H.Xh i vetmuar, 62 vjeç jeton vetëm me ndihmë ekonomike, i cili u
asistua në plotësimin e dokumentacionit për përfitimin e bonusit të strehimit.
Ndërmjetësim me Zyrën e Strehimit për strehimin e znj. E. C, kryefamiljare e
divorcuar, me dy fëmijë, njëri me Aftësi të Kufizuar. Ndihmuar për
dokumentacionin e bonusit të strehimit si dhe për ndryshim vendbanimi nga
Bashkia Devoll, në Korçë, ku edhe jeton bashkë me dy fëmijët e saj.
Ndërmjetësim me nënkryetarin e Bashkisë Korçë për rregullimin e ambjentit
tek banorëve te ish gjeologjia.
Rasti i banorëve të Gurit të Kuq, të cilët janë strehuar tek godina e Albminierës.
Në bashkëpunim me Klinikën Ligjore Falas, mbeshtetur nga fondacioni
“Soros” është arritur që këto familje deri tani të jenë fituese të procesit gjyqesor.
Falë bashkëpunimit me organizatën ”Drejtësi Sociale” u bë i mundur zgjidhja
e problemit, ku godina e Albminierës Pogradec të kalojë në pronësi te Bashkisë
Pogradec. Kjo e fundit në takimin e organizuar me nën/Kryetaren e saj u
premtua restaurimi i godinës dhe rregullimi i kushteve të jetesës së banorëve.
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Ndermjetësimi në fushën e arsimit






Eshtë ndërmjetësuar për rastin e 4 fëmijëve të fshatit Shtyllë, Vithkuq, të cilët
çdo ditë ecnin në këmbë 7 km, për të shkuar në shkollë. Në bashkëpunim me
median (rasti u bë mediatik) dhe pas komunikimit me dministratorin e zonës,
drejtoreshën e shkollës si dhe me vetë prindërit e fëmijëve, me mbështetjen
financiare të fondacionit “Soros” u bë i mundur transporti, pajisja me 2
kompjutera si dhe rritja e shpejtësisë së internetit falas. Kjo falë ndërmjetësimit
të Zyrës Rajonale Korçë dhe me kompaninë e internetit.
Përjashtimin e dy fëmijëve nga tarifa e kopshtit. Rasti u paraqit si ankesë pranë
Drejtorisë së Pritjes së Ankesav, por u zgjidh me ndërmjetësim, pa qenë nevoja
e shqyrtimit të mëtejshëm të ankesës nga KMD.
Mbështetje dhe asistencë për dy gra të dhunuara. Rastet janë referuar pranë
Zyrës së Mbrojtjes nga Dhuna, në Bashkinë Korçë.

Pjesëmarrja në disa tryeza, multidisiplinare, teknike, grupe pune të ngritura në
mbështetje të grupeve në nevojë, si dhe të personave me Aftësi të Kufizuar, ka
ndikuar në lehtësimin e zgjidhjes së çështjeve të paraqitura pranë Zyrës Rajonale.

Aktivitetet të zhvilluara gjatë 6 mujorit të parë të këtij viti, nga Zyra Rajonale e
Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi në Fier:
Janar







Më 5 janar, specialisti i Zyrës Rajonale realizoi një takim me specialistin e Ndihmës
Ekonomike, në Bashkinë Fier, për t’u njohur me ligjin dhe kategoritë që përfitojnë
nga skema e ndihmës ekonomike, si edhe marrjen e një informacioni të
përgjtihshëm për trajtimin e rasteve PAK.
Më 6 janar, specialisti i Zyrës Rajonale mori pjesë në webinarin me temë:
"Performanca individuale", organizuar nga ASPA.
Më 7 janar, specialisti i Zyrës Rajonale mori pjesë në takimin on-line në platformën
Zoom me DPA, për të diskutuar mbi hartimin e raportit vjetor si dhe diskutimi i
problematikave të ndryshme.
Më 10 janar, specialisti i Zyrës Rajonale realizoi një takim me mjeken e personave
PAK në Drejtorinë Rajonale të Shërbimit Social Shtetëror, për të diskutuar mbi
rastin e 3 (tre) vëllezërve PAK (parapelgjik), në lidhje me dosjen e tyre si PAK, të
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cilëve u është ndërprerë trajtimi me KEMP. Mjekja sqaroi se çështja e tyre
ndodhet në proces shqyrtimi në KMCAP Eprore.
Më 26 janar, specialisti i Zyrës Rajonale mori pjesë ne webinarin me temë:
"Statistikat përshkruese", organizuar nga ASPA.
Më 29 janar, specialisti i Zyrës Rajonale mori pjesë në Workshopin Rajonal
(Elbasan-Berat-Korçë) për nxitjen e Rrjeteve Qytetare Lokale dhe avancimin e
çështjeve në Parlament, organizuar nga IDM Albania.
Gjatë muajit janar, specialisti i Zyrës Rajonale ka pasur komunikime të
vazhdueshme me përfaqësuesit e Zyrave Rajonale të Avokatit të Popullit, që
operojnë në Vlorë, Berat dhe Sarandë, për të diskutuar mbi problematika të
përbashkëta dhe adresimin e zgjidhjes së tyre, si edhe ka inspektuar raste në
bashkëpunim me përfaqësuesen e Avokatit të Popullit Vlorë, në qarkun e Fierit.
Po ashtu ka pasur komunikime dhe takime me Juristen e Ndihmës Ligjore Falas
në kuadër të bashkëpunimit dhe organizimit të aktiviteteve informuese dhe
ndërgjegjësuese si dhe adresimin reciprok te çështjeve. Gjatë këtij muaji, specialisti
i Zyrës Rajonale ka komunikuar dhe pritur telefonata nga publiku për informim
në lidhje me proçedurën e ankesës, si dhe çështje që lidhen me diskriminimin.

Shkurt













Më 3 shkurt, specialisti i Zyrës Rajonale mori pjesë në webinarin me temë: "Drejt
një dialogu më të madh Ndërkulturorë, Ndërbesimtarë dhe Ndërfetarë në
Ballkanin Perëndimor”, organizuar nga Komiteti Shqiptar i Helsinkit.
Më 3 shkurt, specialisti i Zyrës Rajonale mori pjesë ne webinarin me temë:"
Konsultimi publik në kohë pandemie”, organizuar nga ASPA.
Më 9 shkurt, specialisti i Zyrës Rajonale mori pjesë në webinarin me
temë:"Komunikimi strategjik, pjesa së brendshmi”, organizuar nga ASPA.
Më 10 shkurt, specialisti i Zyrës Rajonale mori pjesë në webinarin me
temë:“Vendimmarrja racionale në administratën publike”, organizuar nga ASPA.
Më 11 shkurt, specialisti i Zyrës Rajonale mori pjesë në workshopin Rajonal, (Fier,
Vlorë, Gjirokastër) me temë: “Nxitja e Rjeteve Qytetare Lokale dhe avancimi i
çështjeve vendore në Parlament”, organizuar nga IDM Albania.
Më 12 shkurt, specialisti i Zyrës Rajonale mori pjesë në webinarin me temë:
"Komunikimi strategjik, pjesa së jashtmi”, organizuar nga ASPA.
Më 12 shkurt, specialisti i Zyrës Rajonale mori pjesë në Aktivitetin online me temë:
"Aspekte të zbatimit të nenit 52 dhe 53 të Konventës së Këshillit të Europës, për
Parandalimin dhe Luftën kundër Dhunës ndaj Grave dhe Dhunës në Familje”,
organizuar nga Qendra për Nisma Ligjore Qytetare ( QNL), në kuadër të projektit
“Mbështetje Rrjetit të Monitorimit Kundër Dhunës me Bazë Gjinore”, financuar
nga KE dhe mbështetur nga UN Women.
Më 15 dhe 16 shkurt, specialisti i Zyrës Rajonale mori pjesë në trajnimin me temë:
"Programi i Angazhimit Qytetar për Përparimin e të Drejtave të Komunitetit
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LGBTI në Shqipëri, Politika dhe Përfaqësimi”, organizuar nga “Open Mind
Spectrum Albania” (OMSA), me mbështetjen e Republikës Federale të Gjermanisë,
organizatë e cila po realizon një program me fokus angazhimin qytetar, të drejtat,
përfaqësimin dhe politikat për promovimin e diversitetit dhe të barazisë në
Shqipëri. Takimi i radhës ishte në Vlorë dhe Sarandë, me përfaqësues të Forumeve
Rinore të Partive Politike në keto qytete, me pjesëmarrjen e Zyrës Rajonale të
KMD-së në Fier si edhe Zyra Rajonale e Avokatit të Popullit në Vlorë. Ky program
synon të nxisë gjithëpërfshirjen brenda partive politike dhe të zbusë diskriminimin
dhe stigmatizimin ndaj komunitetit LGBTI.
Më 17 shkurt, specialisti i Zyrës Rajonale mori pjesë në webinarin me temë:
“Modelet e marrjes së vendimeve në administratën publike”, organizuar nga
ASPA.
Më 17 shkurt, specialisti i Zyrës Rajonale mori pjesë në webinarin me temë:
“Nocioni i diskriminimit në administratën publike”, organizuar nga ASPA.
Më 18 shkurt, specialisti i Zyrës Rajonale mori pjesë në webinarin me temë:
"Rëndësia dhe përfitimet e konsultimit publik”, organizuar nga ASPA.
Më 22 shkurt, specialisti i Zyrës Rajonale realizoi një takim pune me Juristen e
Ndihmës Ligjore Falas dhe Monitoruesen e PNUD-it, me fokus organizimin e
ditëve të hapura në institucionet lokale dhe takime në 3 komunitete të Qarkut Fier,
për informim dhe ndërgjegjësim.
Më 25 shkurt, specialisti i Zyrës Rajonale mori pjesë në webinarin me temë:
"Procedura për ndjekjen e rasteve të diskriminimit në administratën publike”,
organizuar nga ASPA.
Më 26 shkurt, specialisti i Zyrës Rajonale mori pjesë në takimin online në
platformën Zoom me temë: “Dhuna seksuale-Realitet dhe Sfidë”, organizuar nga
AWEN- Albanian Women Empowerment Network.
Gjatë muajit shkurt, specialisti i Zyrës Rajonale ka pasur komunikime të
vazhdueshme me përfaqësuesit e Zyrave Rajonale të Avokatit të Popullit, në Vlorë
dhe Berat, me Juristen e Ndihmës Ligjore Falas Fier dhe Lushnje, si dhe me
përfaqësues të OJF-ve për angazhim dhe bashkëpunim në aktivitete të përbashkëta
informuese dhe ndërgjegjësuese. Po ashtu ka shpërndarë për informim dhe
ndërgjegjësim materiale te KMD-së si dhe ka komunikuar dhe pritur telefonata
nga ankues për dhënie informacioni lidhur me rastet e adresuara prej tyre.

Mars






Më 3 mars, specialisti i Zyrës Rajonale mori pjesë në takimin paraprak mbi
zhvillimin e kursit të trajnimit: "Kuptueshmëria dhe mirëadministrimi i
proçedurave administrative”, organizuar nga ASPA.
Më 4 mars, specialisti i Zyrës Rajonale mori pjesë në trajnimin online me temë:
"Konceptet kyçe të procesit administrativ", organizuar nga ASPA.
Më 5 mars, specialisti i Zyrës Rajonale mori pjesë në webinarin me temë: "Ndikimi
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i inteligjences emocionale tek individi dhe organizata", organizuar nga ASPA.
Më 08 mars, në kuadër të javës së gruas, specialisti i Zyrës Rajonale mori pjesë në
aktivitetin me teme: "Unë jam ndryshimi", organizuar nga rrjeti vullnetar
"Platforma Kombëtare për Gratë". Gjatë aktivitetit specialistja e Zyrës Rajonale dha
edhe një mesazh për një shoqëri pa diskriminim ndaj gruas, pasi të drejtat e gruas
jane të drejtat e njëriut!
Më 9 mars, specialisti i Zyrës Rajonale, në kuadër të trajnimit online me temë:
"Kuptueshmëria dhe mirëadministrimi i procedurave administrative" mori pjesë
në sesionin e dytë me temë: "Parimet e Kodit të Proçedurave Administrative",
organizuar nga ASPA.
Më 10 mars, specialisti i Zyrës Rajonale ka ndjekur online në platformën Zoom,
workshopin Kombëtar Tematik me temë: "Mbështetja e nismave qytetare në
veprimtarinë vendimarrëse të parlamentit". Ky aktivitet vjen në kuadër të një
nisme që IDM Albania dhe Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KSHH) po zbatojnë dhe
që ka si objektiv krijimin e një mjedisi lehtësues për përfshirjen aktive të qytetarëve
në proçeset legjislative dhe vendimmarrëse në Parlament si një mjet për të rritur
llogaridhënien dhe transparencën e këtij institucioni dhe përfaqësuesve të
zgjedhur (deputetët). Kjo iniciativë është në kuadrin e "Mbështetjes për
Parlamentin dhe Edukimin Qytetar në Shqipëri" (PACEP), një projekt i Agjencisë
Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), zbatuar nga Instituti Demokratik
Amerikan (NDI).
Më 10 mars, specialisti i Zyrës Rajonale mori pjesë në seancën informuese online,
në kuadër të projektit me fokus: "Barazinë, Mosdiskriminimin dhe Përfshirjen e
Personave me Aftësi të Kufizuara përmes vetë-avokatisë", mundësuar nga
"Programi i Shoqërisë Civile për Shqipërinë dhe Kosovën", financuar nga Ministria
e Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për
Shoqërinë Civile (KCSF) në partneritet me Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe
Zhvillim (PA), organizuar nga FSHDKAP.
Më 11 mars, specialisti i Zyrës Rajonale, në kuadër të trajnimit online me temë:
"Kuptueshmëria dhe mireadministrimi i procedurave administrative", mori pjesë
në sesionin e tretë me temë: "Fazat e procedurës administrative (Fillimi i nje
procedure administrative)", organizuar nga ASPA.
Më 16 mars, specialisti i Zyrës Rajonale, në kuadër të trajnimit online me temë:
"Kuptueshmëria dhe mirëadministrimi i proçedurave administrative" mori pjesë
në sesionin e katërt me temë: "Kuptueshmeria dhe mirëadministrimi i proçedurave
administrative", organizuar nga ASPA.
Më 17 mars, Zyra Rajonale Fier organizoi aktivitetin me temë "Për një shoqëri pa
diskriminim", me pjesëmarrjen e me Organizatave të Shoqërisë Civile të qytetit te
Vlorës dhe Fierit si edhe me pjesëmarjen e Zyrës Rajonale te Avokatit të Popullit
në Vlorë. Në këtë takim u diskutuan ndryshimet dhe risitë e ligjit 1022/2010 "Për
Mbrojtjen nga Diskriminimi" si dhe nxitja e bashkëpunimit të Komisionerit me
aktorët e Shoqërisë Civile për përmirësimin e situatës së diskriminimit në vend.
Më 18 mars, specialisti i Zyrës Rajonale ka realizuar një takim me znj.I H,
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monitoruese e rasteve të dhunës në familje, përfaqësuese e Zyrës së Shtypit në
Bashkinë Fier, në lidhje me veprimtarinë e KMD-së, rastet e adresuara dhe
funksionet e Zyrës Rajonale.
Më 18 mars, specialisti i Zyrës Rajonale, në kuadër të trajnimit online me temë:
"Kuptueshmëria dhe mirëadministrimi i procedurave administrative" mori pjesë
në sesionin e pestë me temë: "Akti Administrativ sipas Kodit të Procedurave
Administrative", organizuar nga ASPA.
Më 23 mars specialisti i Zyrës Rajonale, në kuadër të trajnimit online me temë:
"Kuptueshmëria dhe mirëadministrimi i procedurave administrative" mori pjesë
në sesionin e gjashtë me temë: "Njoftimi dhe ekzekutimi i nje procedure
administrative", organizuar nga ASPA.
Më 23 mars, specialisti i Zyrës Rajonale mori pjesë në takimin online me temë:
"Qasja në shërbime ndaj grave e vajzave nga komuniteti Rom/Egjyptian, LGBTI
dhe atyre me aftësi të kufizuara, specifikisht në situatën e krijuar nga Covid-19”.
Sesioni trajnues realizohet në kuadër të zbatimit të projektit: "Promovimi i të
drejtave të grave nga grupet e disavantazhuara për informacion dhe akses në
shërbimet e vlefshme për gratë të mbijetuara nga të gjitha format e dhunës dhe
diskriminimit”. Ky projekt është pjesë e programit rajonal kundër dhunës ndaj
grave në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi, financuar nga KE dhe zbatuar nga UN
Women.
Më 26 mars, specialisti i Zyrës Rajonale mori pjesë në trajnimin e përbashkët me
Zyrat Rajonale të Avokatit të Popullit, Zyrave Rajonale të Komisionerit për
Mbrojtjen nga Diskriminimi dhe Zyrat për Ndihmë Juridike Falas. Fokus i këtij
trajnimi është roli dhe funksioni i Zyrave Rajonale të KMD-së dhe rëndësia e
bashkëpunimit me Zyrat Rajonale të Avokatit të Popullit dhe Zyrat për Ndihmë
Juridike Falas.
Më 31 mars, specialisti i Zyrës Rajonale ka ndjekur online webinarin me temë:
“Gjithëpërfshirja e Personave me Aftësi të Kufizuar në Arsimin dhe Formimin
Profesional në Shqipëri”, organizuar nga Aftësi për Punë S4J dhe Down Syndrome
Albania.
Më 31 mars, specialisti i Zyrës Rajonale ka ndjekur online Konferencën Rajonale
me temë: “ Një themel i të Drejtave të Njeriut: Institucione Kombëtare Efektive të
të Drejtave të Njeriut për Ballkanin Perëndimor” organizuar nga Instituti i
Politikave Evropiane –Shkup në bashkëpunim me Mbrojtësit e të Drejtave Civile.
Gjatë muajit mars, specialisti i Zyrës Rajonale ka komunikuar dhe ka qenë në
kontakt të vazhdueshëm me institucionet lokale dhe përfaqësuesit e organizatave
të Shoqerisë Civile që ushtrojnë veprimtarinë në Fier dhe Vlorë, si edhe me Zyrën
Rajonale të Avokatit të Popullit në Vlorë.
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Më 6 prill, specialisti i Zyrës Rajonale, në kuadër të trajnimit online me temë:
"Kuptueshmëria dhe mirëadministrimi i procedurave administrative" mori pjesë
në sesionin e fundit të trajnimit, (testim dhe dorëzim detyre) për tu pajisur me
certifikatë në përfundim të këtij trajnimi.
Më 7 prill, specialisti i Zyrës Rajonale mori pjesë në Konferencën për prezantimin
e raportit të monitorimit, në kuadër të projektit: “Monitorimi qytetar i
transparencës dhe llogaridhënies në nivelin e qeverisjes vendore”, i cili zbatohet
nga IDM Albania dhe mundësohet nga “Programi i shoqërisë civile për Shqipërinë
dhe Kosovën”, financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe
menaxhuar nga KCSF në partneritet me Partners Albania për Ndryshim dhe
Zhvillim.
Më 9 prill, specialisti i Zyrës Rajonale në bashkëpunim me QNJP( Qendra e
Ndihmës Juridike Parësore Falas), në kuadër të nismës “ditë të hapura”, realizuan
një takim me Komunitetin Rom në Njësinë Administrative Mbrostar, me fokus
informimin e këtij komuniteti mbi veprimtarinë e institucioneve përkatëse; si
mund të rëferojnë një ankesë në secilin prej institucioneve si dhe u diskutuan
problematika të ndryshme me të cilat përballet ky komunitet.
Më 12 prill, specialisti i Zyrës Rajonale mori pjesë në takimin online në Zoom,
organizuar nga DPA, në kuadër të analizës për punën e bërë gjatë vitit 2020, si
dhe problematikat e hasura gjatë kësaj periudhe.
Më 14 prill, specialisti i Zyrës Rajonale ka realizuar një takim pune me një grup
Avokatësh nga qyteti i Vlorës, të cilët ishin të interesuar për veprimtarinë e KMDsë dhe në veçanti për kompetencat e KMD-së.
Më 14 prill, specialisti i Zyrës Rajonale mori pjesë në takimin online në Zoom me
temë: “Standartet e Punës me Dhunuesit”, në kuadër të projektit “Një Burrë i
vërtet nuk lëndon një Grua”, organizuar nga LKBD dhe financuar nga IAMANEH
Zvicër.
Më 16 prill, specialisti i Zyrës Rajonale mori pjese në sesionin informues online,
organizuar nga FSHDPAK në kuadër të projektit: “Mbështetje e vazhdueshme për
shërbim cilësor dhe të pandërprerë të ndihmës juridike falas në qarkun e Fierit”, i
cili u fokusua në ndihmën juridike që i ofrohet personave me aftësi të kufizuara;
mbështetur nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP), në
bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë, përmes financimit të Agjencisë Austriake
për Zhvillim (ADA).
Më 19 prill, specialisti i Zyrës Rajonale mori pjesë në takimin online në Zoom, me
Komisionerin dhe DPA-në, në kuadër të objektivave të institucionit për vitin 2021
dhe diskutimit të problematikave të ndryshme.
Më 20 prill, specialisti i Zyrës Rajonale realizoi një takim pune me Koordinatoren
e PKG (Platfotma Kombëtare për Gratë) dhe nismës për të rinjtë znj.K.Zika, me
qëllim inspektimi i një rasti të adresuar nga mediat lokale; ku u diskutua një
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problematikë konkrete e disa banorëve të njësisë administrative Bubullimë,
Bashkia Lushnje.
Më 20 prill, specialisti i Zyrës Rajonale priti në zyrë, në një takim pune
përfaqësuesen e Avokatit të Popullit në Vlorë, ku ndër të tjera pati konsultim për
zgjidhjen e një rasti konkret të një qytetari dhe ku u diskutuan problematikat e
rasteve të adresuara.
Më 22 prill, specialisti i Zyrës Rajonale mori pjesë në webinarin me temë:
“Inteligjenca emocionale dhe vazhdimësia”, organizuar nga ASPA.
Më 23 prill, specialisti i Zyrës Rajonale mori pjesë në takimin e organizuar nga
OJF-ja PKG (Platforma Kombëtare për Gratë) në bashkëpunim me KRIIK Albania,
në kuadër të nismës “Të rinjtë për Integritetin”, me mbështetje të Zyrës së
Marrëdhënieve me Publikun të Ambasadës së SHBA-së në Tiranë. Në takim u
diskutua për aksesueshmërinë e personave PAK në procesin e votimit.
Më 28 prill, specialisti i Zyrës Rajonale mori pjesë në konferencën online në Zoom
me teme: “Drejt përmirësimit të shëndetit dhe sigurisë në vendin e punës”
organizuar nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqiperinë në bashkëpunim me
Olofe Palm Center dhe qendra për të Drejtat në Punë.
Më 28 prill, specialisti i Zyrës Rajonale mori pjesë në aktivitetin online me
temë: “Aspekte të zbatimit të nenit 48 të Konventës së Këshillit të Europës për
parandalimin dhe luftën kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje”,
organizuar nga Qendra për Nisma Ligjore Qytetare (QNL) në kuadrin e projektit:
“Mbështetje Rrjetit të Monitorimit Kundër Dhunës me Bazë Gjinore”, i
cili financohet nga Komisioni Evropian dhe zbatohet me mbështetjen e UN
Women.
Më 29 prill, specialisti i Zyrës Rajonale mori pjesë në webinarin me temë:
”Përdorimi i Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut nga nëpunësit publik",
organizuar nga ASPA.
Më 30 prill Specialisti i Zyrës Rajonale mori pjesë online në takimin e prezantimit
të gjetjeve të studimit kombëtar: “Dhuna në marrëdhëniet intime dhe dhuna
seksuale tek të rinjtë në Shqiperi”, organizuar nga AWEN-Albanian, Women
Empowerment Network, me mbështetjen e Qeverisë Suedeze.
Gjatë muajit prill, specialisti i Zyrës Rajonale ka pasur konsultime me
përfaqësuesit e Avokatit të Popullit në Vlorë dhe Berat, në lidhje me rastet e
paraqitura pranë tyre, si edhe janë zhvilluar takime të vazhdueshme me
përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile, që operojnë në Qarkun e Fierit dhe
bashkitë përreth. Po ashtu, dhënie asistence në plotësimin e formularit, sipas
rubrikave përkatëse, për ankuesit që i janë drejtuar zyrës.
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Më 4 maj, specialisti i Zyrës Rajonale mori pjesë online në aktivitetin përmbyllës të
projektit: “Aktivizëm qytetar dhe pjesëmarrje në proceset e vendimarrjes në nivel
vendor i familjeve të pastreha”, organizuar nga Lëvizja Rinore Egjyptiane & Rome
në partneritet me Qendrën për Advokim Social, financuar nga “Lëviz Albania”.
Më 5 maj, specialisti i Zyrës Rajonale zhvilloi trajnimin me temë: “Mbrojtja nga
Diskriminimi në Fushën e Punësimit, Diskriminimi Gjinor”. Ky takim u fokusua
në njohjen dhe informimin mbi Ligjin e Mbrojtjes nga Diskriminimi “Ligji 10221
date 04.02.2010”, ku mund të drejtohemi në rast se ndihemi të diskriminuar në
fushën e punësimit dhe jo vetëm; fazat dhe proçedurat e një ankese si edhe masat
që meren nga Komisioneri në rastet e trajtimit të ankesave me pretendim
diskrimimnimin. Target grup i këtij trajnimi ishin gra dhe vajza të cilat mernin
kurse profesionale pranë Pastiçerisë Sociale “Che Buono”( shoqatë e cila ka në
fokus gratë dhe formimin profesional në fushën e pastiçerisë). Në këtë takim ishte
e ftuar dhe përfaqësuesja e Ndihmës Juridike Falas në Fier e cila foli për shërbimet
që ofrohen nga kjo zyrë.
Më 10 maj, specialisti i Zyrës Rajonale priti në zyrë E.D, punonjës social pranë
Qendrës Sociale “Murialdo”. Qëllimi i takimit kishte në fokus bashkëpunimin me
Zyrën Rajonale për të realizuar disa takime sensibilizuese dhe informuese në disa
komunitete Rome në qarkun e Fierit.
Më 11 maj, specialisti i Zyrës Rajonale mori pjesë ne webinarin me temë: “ Hartimi
i indikatorëve të ndjeshëm gjinorë”, organizuar nga ASPA.
Më 12 maj, specialisti i Zyrës Rajonale mori pjesë online në aktivitetin me temë:
“Adresimi i gjuhës së urrejtjes nga lidershipi politik në Shqipëri, angazhimi
qytetar, Politika dhe Përfaqësimi”, organizuar nga OMSA në bashkëpunim me
organizatën Rajonale ERA- LGBTI Equal Rights Association.
Më 14 maj, specialisti i Zyrës Rajonale mori pjesë ne webinarin me temë: “Të
drejtat që mund të kufizohen gjatë gjendjes së fatkeqësisë natyrore”, organizuar
nga ASPA.
Më 17 maj, specialisti i Zyrës Rajonale mori pjesë në webinarin me temë: “Siguria
Kibernetike në Punë”, organizuar nga ASPA.
Më 17 maj, specialisti i Zyrës Rajonale mori pjesë në trajnimin online me temë:,
“Matja dhe Vlerësimi i Impaktit të punës së OSHC-ve”, organizuar nga Qendra
Kombëtare e Burimeve për Shoqërinë Civile në Shqipëri.
Më 17 maj, specialisti i Zyrës Rajonale mori pjesë në takimin rajonal online me
temë: “LGBTI duhen trajtuar si individ”- me pjesëmarrjen e Avokatit të Popullit të
Republikës së Kosovës, Avokatit të Popullit Republika e Shqipërisë, Komisioneri
për Mbrojtjen nga Diskriminimi, përfaqësues të shoqërisë civile, përfaqësive të
huaja diplomatike në Shqipëri, si dhe zyrave rajonale të KMD-së. Në këtë takim
pjesëmarrësit patën mundësi të shkëmbenin mendime, ide për të luftuar
Diskriminimin ndaj komunitetit LGBTI dhe promovuar barazinë.
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Më 18 maj, specialisti i Zyrës Rajonale mori pjesë në aktivitetin me temë: “ Let’s
Talk About the Rainbow”, organizuar nga OMSA dhe mbështetur nga Ambasada
Hollandeze në Shqipëri. Në këtë takim u diskutua për të Drejtat e Njeriut të
Personave LGBTI në Shqipëri.
Më 19 maj, në kuadër të Ditës Ndërkombëtare të Homofobisë, Transfobisë dhe
Bifobisë, Zyra Rajonale Fier e Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi, në
bashkëpunim me Zyrën e Ndihmës Juridike Falas dhe Organizatën “Act Now
Albania”, zhvilluan aktivitetin me temë: “Respektimi i të drejtave të komunitetit
LGBTI dhe pranimi në shoqëri”. Ky takim u zhvillua me pjesëmarrjen e aktorëve
lokalë, përfaqësues të shoqërisë civile si dhe një grup të rinjsh, nxënës të shkollës
së mësme “Janaq Kilica”, në Fier. Në këtë aktivitet pjesëmarrësit u njohën me
veprimtarinë e KMD-së si edhe patën mundësi të shkëmbenin mendime e të
përcillnin mesazhe për diversitetin si pjesë e jetës, pjesë e të qenit të ndryshëm, por
të barabartë.
Më 21 maj, specialisti i Zyrës Rajonale mori pjesë online në Konferencën me temë:
“Bota e Punës drejt Integrimit Europian-Rritja e dialogut social dhe përmirësimi i
politikave të punësimit në Shqipëri në procesin e Integrimit Europian”, organizuar
nga Qendra për të Drejtat në Punë, CLR.AL.
Më 25 maj, specialisti i Zyrës Rajonale mori pjesë në aktivitetin me temë: “Fuqizimi
i marrëdhënieve familjare përmes aktiviteteve gjithpërfshirëse”, realizuar nga
Qendra Sociale “Murialdo”, mbështetur përmes programeve të migracionit nga
GIZ Albania dhe Terre des Homes. Në këtë aktivitet ishin të ftuar Ndihma Juridike
Falas dhe Zyra Rajonale Fier e KMD-së, të cilët prezantuan funksionin dhe
veprimtarine e institucioneve përkatëse. Takimi u zvhvillua me pjesëmmarjen e
prindërve, fëmjëve dhe të rinj të komunitetit Rom të fshatrave Drize, Levan si dhe
Koordinatorja e Banesave Sociale, në qytetin e Fierit.
Më 26 maj, specialisti i Zyrës Rajonale mori pjesë në aktivitetin përmbyllës me
temë: “Prezantim të gjetjeve të studimit i lidhur me aksesin në energjinë elektrike
të familjeve në nevojë”, në kuadër të projektit “Për drejtësi më të aksesueshme për
gratë dhe burrat në Shqipëri”, i cili po zbatohet në partneritet me Komisionerin
për Mbrojtjen nga Diskrimini, Qendra “T’reja”, financuar nga UNDP. Takimi u
realizua me pjesëmarrjen e komunitetit Rom në fshatin Drizë, të njësisë
administrative Qendër, Bashkia Fier.
Më 27 maj, specialisti i Zyrës Rajonale në bashkëpunim me Zyrën e Ndihmës
Ligjore Falas, organizuan “ditë të hapura” me komunitetin Rom, në fshatin Hamil
të njësisë administrative Qendër, Bashkia Fier; me fokus informimi dhe
ndërgjegjësimi i komunitetit për luftën kundër diskriminimit si dhe qasja ndaj
institucioneve përkatëse për zgjidhjen e problematikave dhe adresimin e çështjeve
diskriminuese.
Gjatë muajit maj, specialisti i Zyrës Rajonale ka pasur komunikime të
vazhdueshme me përfaqësuesit e Avokatit të Popullit në Vlorë, Berat dhe Sarandë
si edhe me OSHC-të në Fier, po ashtu ka pasur takime pune me Monitoruesen e
PNUD dhe Juristen e Ndihmës Ligjore Falas; si edhe telefonatat nga publiku për
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informim në lidhje me procedurën e ankesës, si dhe çështje që lidhen me
diskriminimin. Po ashtu gjatë këtij muaji specialisti i zyrës Rajonale ka shperndarë
materiale informuese të KMD-së.
Qershor
















Më 1 qershor, specialisti i Zyrës Rajonale realizoi një takim me Psikologen N.S, e
cila referoi një rast diskriminimi pranë KMD.
Më 2 qershor, specialisti i Zyrës Rajonale realizoi një takim pune me Av.A.Xh, i cili
kërkoi informacion në lidhje me veprimtarinë dhe kompetencat e KMD-së.
Më 8 qershor, specialisti i Zyrës Rajonale realizoi një takim pune me Sekretarin e
Përgjithshëm të Prefekturës Fier, ku u diskutua për tu bërë pjesë e “tryezës
antitrafik” ku janë të përfshira të gjitha njësitë e shërbimit social.
Më 11 qershor, specialisti i Zyrës Rajonale, në bashkëpunim me Qendrën Sociale
Murialdo, organizuan aktivitetin me temë: “Të drejtat e fëmijëve”, me rastin e 12
qershorit, Ditës ndërkombëtare kundër punës së fëmijëvë. Ky aktivitet u zhvillua
në Qendrën Komunitare Drizë, Njësia Administrative Qendër, në Bashkinë Fier,
me pjesëmarrjen e Zyrës së Ndihmës Ligjore Falas, aktorëve lokal si dhe prindër e
fëmijë të komunitetit rom. Aktiviteti kishte si qëllim ndërgjegjësimin e prindërve,
organizatave të shoqërisë civile dhe institucioneve, në identifikimin në mënyrë
aktive të rasteve të shfrytëzmit të fëmijëvë në punë, si dhe trajtimi i tyre duke
ndërmarrë veprime konkrete për çdo rast të raportuar.
Më 17 qershor, specialisti i Zyrës Rajonale, ka ndjekur online konferencën
“Përpjekje të Përbashkëta për të luftuar trafikimin e qënieve njerëzore në
Shqipëri”, organizuar nga Prezenca e OSBE-në Shqipëri”, me pjesëmarjen e
Kryetari i Prezencës së OSBE-së në Shqiperi, Ambasadorja Suedeze kundër
Trafikimit të Qenieve Njerëzore, Përfaqësuesi i Posaçëm dhe Koordinatori i OSBEsë për luftën kundër Trafikimit të Qenieve Njerëzore, Ambasadorja e Shteteve të
Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, etj.
Më 18 qershor, specialisti i Zyrës Rajonale mori pjesë në takimin e zhvilluar nga
Bashkia Fier, në kuadër të projektit dhe marrëveshjes së bashkëpunimit me UNDPnë, për riintegrimin dhe përfshirjen sociale të familjeve të rikthyera nga migracioni,
pjesë e komunitetit Rom dhe Egjiptian.
Më 21 qershor, pati një vizitë në Zyrën Rajonale Fier nga përfaqësuese të PNUD-it
në kuadër të bashkëpunimit dhe adresimit të problematikave dhe çështjeve
diskriminuese që prekin komunitetin Rom në qarkun e Fierit.
Më 23 qershor, specialisti i Zyrës Rajonale mori pjesë në webinarin me temë: “
Menaxhimi i aseteve të vetëqeverisjes vendore”, të organizuar nga ASPA.
Më 24 qershor, specialisti i Zyrës Rajonale mori pjesë në webinarin me temë:
“Shërbimi i ndihmës juridike parësore: parimet dhe kategoritë përfituese”,
organizuar nga ASPA.
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Më 24 qershor, specialisti i Zyrës Rajonale mori pjesë në webinarin me temë: “
Etika, Normat Sociale dhe Korrupsioni në Administratën Publike”, organizuar nga
ASPA.
Më 25 qershor, specialisti i Zyrës Rajonale mori pjesë në webinarin me temë: “
Natyra e vendimeve të Gjykatës Evropiane të Drejtësisë”, të organizuar nga ASPA.
Më 28 qershor, specialisti i Zyrës Rajonale mori pjesë në webinarin me temë: “
Zhvillimi i sigurisë profesionale dhe ndërtimi i besimit (vetë-besimit)”, organizuar
nga ASPA.
Gjatë muajit qershor, specialisti i Zyrës Rajonale ka dhënë asistence në plotësimin
e formularit, sipas rubrikave përkatëse, për ankuesit që i janë drejtuar zyrës.
Informim dhe sqarim në lidhje me procedurën e ankesës. Gjithashtu ka pasur
komunikim të vazhdueshëm me përfaqësues të Avokatit të Popullit në Vlorë dhe
Sarandë, me Zyrën Ligjore Falas, OJF-të, me qëllim referimin e çështjeve reciproke
si edhe komunikime me institucionet lokale.

Gjatë periudhës janar-qershor 2021 Zyra Rajonale Fier ka organizuar takime të
ndryshme, të cilat janë në funksion të punës së përditëshme, po ashtu ka organizuar
ditë të hapura me fokus rritjen e bashkëpunimit ndërmjet institucioneve, promovimin
e masave parandaluese dhe ndërgjegjësimin e komunitetit të gjerë për barazi dhe
mosdiskriminim, si dhe janë shpërndarë materiale promovuese.

Zyra Rajonale Fier, gjatë kësaj periudhe ka pritur qytetarë/subjekte të interesuar për
të marrë informacion për mënyrën e paraqitjes së një ankese, proçedurën që ndjek
institucioni, kriteret ligjore që duhen plotësuar nga ankuesi, si dhe asistencë në
plotësimin e formularit të ankesës sipas rubrikave përkatëse, si edhe komunikim i
vazhdueshëm me ankuesit gjatë gjithë proçedurës administrative të ankesës.
Gjatë periudhës janar-qershor janë përgatitur dhe përcjellë për kompetencë nga Zyra
Rajonale Fier:
 6 (gjashtë) ankesa drejtuar Zyrës së Shërbimit Ligjor Falas Fier;
 2 (dy) ankesa drejtuar përfaqësueses së Avokatit të Popullit Vlorë;
 5 (pesë) konsulenca ligjore dhe orientime në institucione përkatëse;
 Përfaqësuesja e Avokatit të Popullit Berat i ka përcjellë për kompetencë
shqyrtimi ZR Fier, 2(dy) ankesa.
 Përfaqësuesi i Avokatit të Popullit Sarandë i ka përcjellë për kompetencë
shqyrtimi ZR Fier, 1(një) ankesë.
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6. Aspekte të Shërbimeve

I. Janë kryer vlerësimet e performancës së punonjësve për 6 mujorin e pare të vitit
2021, si dhe janë dorzuar pranë ILDKPKI- së dektarat e pasurive të subjekteve që
mbartin detyrimin e deklarimit sipas parashikimeve ligjore për vitin 2020.
II. Është punuar në vazhdimësi për rritjen e kapaciteteve dhe ngritjen profesionale të
stafit të Zyrës së Komisionerit. Stafi i KMD-së ka marrë pjesë në trajnime të
ndryshme si, trajnime të organizuara me anë te webinareve nga, Shkolla
Shqipëtare e Administratës Publike (ASPA) dhe institucione të tjera.
III. Në trajnimin e organizuar me webinar nga ASPA dhe institucione të tjera janë
trajtuar tema si:
-

“Statistikat Përshkruese”
“Hartimi i Projekteve”
“Planifikimi dhe fazat e prokurimit publik”
“Vendimarrja racionale në administratën publike”
“Procedimi disiplinor në shërbimin civil”
“Sjellja organizative në administratën publike”
“Konsultimi public në kohe pandemie”
“Kriteret kryesore për hartimin e titullit të dosjeve arkivore”
“Modelet e marrjes së vendimeve në administratën publike”
“Lidershipi dhe karakteri”
“Komunikimi efektiv me median”
“Organizimi i dosjes së personelit”
“Teknikat e menaxhimit të konfliktit në administraten publike”
“Parandalimi i konfliktit të interesit”
“Menaxhimi i ndryshimeve në procesin e monitorimit”
“Disiplina në shërbimin civil”
“Konceptet kryesore të planifikimit buxhetor afatmesëm dhe monitorimin e tij”
“Natyra e vendimeve të Gjykatës Evropiane të Drejtësisë.”

IV. Punonjësit u përfshinë në një proces trajnimesh, të cilat mundësuan shkëmbimin e
eksperiencës dhe njohjen me praktikat më të mira si dhe në aktivitete të ndryshme
të organizuarë në fushën e të drejtave të njeriu/diskriminimit me tema:
-

“Barra e proves në rastet e diskriminimit në administratën publike”
“Nocioni i Diskriminimit në administratën publike”
“Programi i angazhimit qytetar për përparimin e të drejtave të komunitetit
LGBTI, NË Shqipëri, politika dhe përfaqësimi”
“Procedurat për ndjekjen e rasteve të diskriminimit në administratën publike”
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“Aftësia e kufizuar dhe ligji për mbrojtjen nga diskriminimi”
“Ligjshmëria e përpunimit të të dhënave personale”
“Risitë e Kodit Zgjedhor në fushën e barazisë gjinore”
“Mbrojtja e të drejtave të njeriut në BE”
“Covid-19, Reagimi gjithëpërfshirës për aftësinë e kufizuar”
“Vetqeverisja vendore dhe të drejtat e personave me aftësi të kufizuara”
“Përdorimi i Gjykatës të të Drejtave të Njeriut nga nëpunësit publik”
“Hartimi i ndikatorëve te ndjeshëm gjinor”
“Buxhetimi i përgjithshëm gjonor në nivel lokal”
“Shërbimi i ndihmës juridike parësore, parimet dhe kategoritë përfituese”
Punonjësit e Zyrës Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi kanë marrë
pjesë në aktivitete të ndryshme me tema:
-

“Java kunder Diskriminimit”
“Transporti për personat me aftësi të kufizuara”
“Monitorimi i perfshirjes së personave me aftësi të kufizuara në
palestra”
“Takim nga Equnet Working Group on Reaserch and data collection”
“Takim Rajonal LGBTI”

Performanca e produkteve të buxhetit për periudhën Janar - Qershor 2021, sipas
modeleve standarte të monitorimit dhe në zbatim të Ligjit “Për Zbatimin e Buxhetit të
Vitit 2021’’. Gjithashtu, ky buxhet ka për qëllim ndërmarrjen e veprimeve të caktuara
në funksion të realizimit të produkteve dhe arritjes së objektivave të përcaktuara për
këtë program buxhetor.
Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi i është akorduar një fond prej 59.015,96
(në mijë lekë) për vitin 2021. Totali i vlerës së akorduar përbëhet nga:
Fondi i Pagave:
Fondi i Sigurimeve Shoqërore:
Fondi për Shpenzime Operative:

35. 000

mijë lekë (zëri 600)

6. 000

mijë lekë (zëri 601)

10. 900

mijë lekë (zëri 602-606)

Fondi për Investime:

4. 000

mijë lekë (zëri 231)

Fondi për Shpenzime Operative Donator:

3. 115 ,96

mijë lekë (zëri 602-606)

Nga fondi i planifikuar për 6-mujorin që është 33.835,96 (në mijë lekë), për periudhën
e raportuar, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi ka realizuar vlerën
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buxhetore dhe jashtë buxhetore 26.821,78 në mijë lekë ose 79,27 % e buxhetit të
akorduar.
Fondi i Pagave dhe Sigurimeve Shoqërore, (zëri 600-601), në zbatim të strukturës
organizative të miratuar me Vendimin e Kuvendit Nr. 34 datë 20. 05.2010 “Për
Miratimin e Strukturës, Organikës dhe Kategorizimit të Pozicioneve të Punës të Zyrës së
Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi” ndryshuar, numri mesatar i punonjësve
është realizuar 33 nëpunës, nga 34 të miratuar.
Nga fondi i pagave, sigurimeve shoqërore dhe shpërblimeve të planifikuar prej 20.600
(në mijë lekë) për këtë periudh, është realizuar 19.787,95 (në mijë lekë) për paga dhe
për kontribute në sigurimet shoqërore e shëndetësore ose 96,06 % e fondit të
planifikuar në të dy zërat bashkë.
Fondi për shpenzime në zërin Mallra dhe Shërbime (zëri 602-606); për 6-mujorin e
vitit 2021, është planifikuar në vlerën 6.120 në mijë lekë. Për periudhën respektive
është realizuar vlera prej 4.655,28 (në mijë lekë) ose 76,07 %, e fondit të planifikuar.
Fondi për shpenzim investime (zëri 231): nga vlera e përgjithshme prej 4.000 (në mijë
lekë) për periudhën e raportuar, është realizuar vlera prej 574,8 (në mijë lekë) ose 14,37
%, e fondit të planifikuar.
Fondi i Donacioneve (zëri 602); për vitin 2021, është në vlerën 3.115,96 (në mijë lekë.
Për periudhën respektive është realizuar vlera prej 1.759,50(në mijë lekë) ose 56,47 %,
e fondit të planifikuar.
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