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P R O G R A M I
 

DATA AKTIVITETI PREZANTUESIT/TRAJNUESIT 
 

17 mars 2022 
10.00-11.30 

Webinar-i: „Krijimi i programeve të 
sigurta dhe llogaridhënëse për autorët e 
dhunës - udhëzime për standardet“ 

Alessandra Pauncz, Sandra 
Jovanović Belotić 

23 mars 2022 
9.00-15.00 

Trajnimi “Puna me autorët e dhunës e 
orientuar ndaj sigurisë së të mbijetuarve 
- pjesa 1” 

Fionnuala Collins 

25. mars 2022 
9.00-15.00 

Trajnimi “Puna me autorët e dhunës e 
orientuar ndaj sigurisë së të mbijetuarve 
- pjesa 2” 

Fionnuala Collins 

31 mars 2022 
9.00-16.00 

Trajnimi “Vlerësimi i rrezikut lidhur me 
programet për autorët e dhunës - pjesa 
1” 

Chris Newman 

1 prill 2022 
9.00-16.00 

Trajnimi “Vlerësimi i rrezikut lidhur me 
programet për autorët e dhunës - pjesa 
2” 

Chris Newman 

7 prill 2022 
9.00-16.00 

Trajnimi “Dhuna kibernetike dhe puna 
me autorët e dhunës” Elena Gajotto 

NGRITJA E KAPACITETEVE LIDHUR ME PROGRAMET PËR AUTORËT E DHUNËS 
NË BALLKANIN PERËNDIMOR 
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28 prill 2022 
14.00-15.30 

Webinar-i: “Puna me autorët e dhunës 
gjatë pandemisë Covid-19, mësime nga 
ofrimi online i shërbimit” 

Sandra Jovanović Belotić 
Melissa Petrangelo Scaia 
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Webinar-i: „Krijimi i programeve të sigurta dhe llogaridhënëse për autorët e dhunës - udhëzime për 
standardet“ (17 mars 2022, 10.00-11.30) 

Gjuha e përdorur në webinar do të jetë gjuha angleze. Do të ofrohet interpretim simultan në gjuhën 
shqipe, serbe/boshnjake/malazeze dhe maqedonase.  

 

Përmbajtja e webinar-it 

Webinar-i do të fokusohet te kuadri i punës, llogaridhënëse dhe të përqendruar te të mbijetuarit, me 
autorët e dhunës, dhe te dhënia e rekomandimeve se si duhet të krijohen programe për autorët e 
dhunës. Në krijimin e programeve për autorët e dhunës do të evidentohen dhe diskutohen sfidat 
kryesore, me fokus te praktikat e mira dhe zgjidhjet e mundshme. Gjatë gjithë webinar-it do të 
prezantohen Udhëzime për standardet për programet e punës me autorët e dhunës, të cilat mund të 
jenë baza për fillimin ose përmirësimin e praktikave në Ballkanin Perëndimor. Webinar-i do të nxisë 
shkëmbimin në nivel rajonal dhe do të mundësojë ndarjen e përvojave për temën.  

 

Prezantuesit 

Alessandra Pauncz është Drejtoresha Ekzekutive e Rrjetit Evropian të Punës me Autorët e Dhunës 
(WWP EN), që është organizatë e një rrjeti të rinjsh energjikë me mbi 60 organizata nga 30 vende 
evropiane. Ajo mori titullin Ph.D në Universitetin “La Sapienza” të Romës dhe ka punuar në fushën e 
dhunës në familje prej më shumë se 20 vjet, duke mbuluar shumë fusha të ekspertizës. Ajo ka 
advokuar dhe punuar për viktimat e dhunës në familje si punonjëse strehe, psikologe, studiuese, 
menaxhere, trajnuese, dhe për mbledhje fondesh dhe rritje të vetëdijes në nivel vendor (Shoqata 
Artemisa), provincial (Shanse të Barabarta të Provincës së Firences), rajonal, kombëtar dhe evropian 
(Lobi Evropian i Grave dhe WWP-EN). Ajo themeloi dhe administroi qendrën e parë në Itali që 
punonte me autorët e dhunës (CAM - Qendra për Burrat Abuzivë), dhe ngriti Rrjetin Kombëtar Italian 
të Punës me Autorët e Dhunës (Relieve). Gjithashtu, Alessandra ka botuar artikuj dhe libra për 
publikun e gjerë (Ndryshimi i pushtetit: 2012,; Da uomo a uomo: Erickson, 2015; Dire di no alla 
violenza domestica: Angeli, 2016). 

 

Sandra Jovanović Belotić është Menaxhere e Trajnimit dhe Ngritjes së Kapaciteteve e WWP EN. 
Sandra është përgjegjëse për koordinimin e trajnimeve dhe aktiviteteve të ndryshme të ngritjes së 
kapaciteteve. Ajo është psikologe me më shumë se dhjetë vjet përvojë në fushën e dhunës në 

https://www.work-with-perpetrators.eu/fileadmin/WWP_Network/redakteure/Guidelines/WWP_EN_Guidelines_for_Standards_v3_2018.pdf
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familje. Ajo ka ofruar mbështetje psikologjike për gratë dhe fëmijët e ekspozuar ndaj dhunës, ka 
menaxhuar grupin e parë serb të autorëve të dhunës dhe ka themeluar Rrjetin Kombëtar për Punën 
me Autorët e Dhunës në Serbi (OPNA). Ajo ka punuar si konsulente eksperte në fushën e punës me 
autorët e dhunës, duke u përqendruar te standardizimi i programeve për autorët e dhunës, dhe te 
ngritja e tyre në përputhje me dispozitat e Konventës së Stambollit.  

Webinar-i: “Puna me autorët e dhunës gjatë pandemisë Covid-19, mësime nga ofrimi online i shërbimit” (28 
prill 2022, 14.00-15.30) 

Gjuha e përdorur në webinar do të jetë gjuha angleze. Do të ofrohet interpretim simultan në gjuhën 
shqipe, serbe/boshnjake/malazeze dhe maqedonase.  

Përmbajtja e webinar-it 

Gjatë gjithë periudhës së pandemisë, programet për autorët e dhunës në mbarë Evropën e kanë 
përshtatur dhe zhvilluar më tej praktikën e tyre. Kanë dalë në pah mënyra të ndryshme të të 
punuarit. Shumë prej tyre kaluan online dhe filluan të zhvillonin kontekstin për punë online të sigurt 
me autorët e dhunës, duke u përballur me sfida të ngjashme, por edhe duke zbuluar mundësi të reja 
emocionuese. Ndërkohë që kuptojnë përfitimet e punës online, për faktin se disa burra janë më 
bashkëpunues dhe më të hapur, se puna ndërmjet shumë agjencive është më e mirë, ofruesit e 
shërbimit hasin vështirësi për të gjetur zgjidhje për pyetje si: Si të garantojmë sigurinë e të 
mbijetuarve në mjedisin online? Si të garantojmë se burrat nuk po e përdorin hapësirën online në 
mënyra me gjasë manipuluese? Do të prezantohen gjetjet dhe mësimet e nxjerra nga hartëzimi në 
mbarë Evropën i përgjigjeve ndaj programit për autorët e dhunës gjatë COVID-19, duke përdorur 
rekomandime të Paketës së Rishikimit të Praktikës gjatë pandemisë COVID-19. Do të ndahen përvoja 
lidhur me menaxhimin e grupeve online të autorëve të dhunës nga Shtetet e Bashkuara, si projekt 
pionier i praktikës dhe kërkimit. 

Prezantuesit 

Sandra Jovanović Belotić është Menaxhere e Trajnimit dhe Ngritjes së Kapaciteteve e WWP EN. 
Sandra është përgjegjëse për koordinimin e trajnimeve dhe aktiviteteve të ndryshme të ngritjes së 
kapaciteteve. Ajo është psikologe me më shumë se dhjetë vjet përvojë në fushën e dhunës në 
familje. Ajo ka ofruar mbështetje psikologjike për gratë dhe fëmijët e ekspozuar ndaj dhunës, ka 
menaxhuar grupin e parë serb të autorëve të dhunës dhe ka themeluar Rrjetin Kombëtar për Punën 
me Autorët e Dhunës në Serbi (OPNA). Ajo ka punuar si konsulente eksperte në fushën e punës me 
autorët e dhunës, duke u përqendruar te standardizimi i programeve për autorët e dhunës, dhe te 
ngritja e tyre në përputhje me dispozitat e Konventës së Stambollit. Sandra ishte pjesë e ekipit që 
hartoi Paketën e Rishikimit të Praktikës së WWP EN. 

https://www.work-with-perpetrators.eu/fileadmin/user_upload/COVID-19_Revision_of_Practice_Toolkit.pdf


 

“STOPP Project is implemented as part of the UN Women regional programme on ending violence 
against women in the Western Balkans and Turkey ‘Implementing Norms, Changing Minds’, funded 

by the European Union” 
 
 
 
 

Funded by 
the European Union 

 

Melissa Petrangelo Scaia është Drejtoreshë e Trajnimit Ndërkombëtar për të Drejtat Globale për 
Gratë (GRW). Aktualisht, Melissa po bashkëlehtëson çdo javë një grup burrash autorë të dhunës në 
familje dhe ka bashkëlehtësuar prej më shumë se 21 vjet. Falë pozicionit të saj në GRW, ajo sjell 
përvojë të madhe si ish drejtoreshë ekzekutive e Programeve të Ndërhyrjeve ndaj Abuzimit në 
Familje (DAIP), njohur edhe si “Modeli Duluth”. Përpara se të punonte në Duluth, ajo ishte 
drejtoreshë ekzekutive e Avokatëve për Paqe në Familje (AFFP) për 17 vjet, një program lokal 
advokimi për dhunën në familje. Ajo bashkëshkroi një kurrikul dhe DVD për punën me burrat që 
ushtrojnë dhunë si baballarë, me titull “Adresimi i atësisë me burra që ushtrojnë dhunë”. Ajo mban 
bashkautorësinë e një kurrikule dhe DVD-je me Ellen Pence, PhD dhe Laura Connelly, për punën me 
gratë që kanë përdorur dhunë në marrëdhënie intime, me titull, “Pika e kthesës: Një kurrikul pa dhe 
DVD-je me Ellen Pence, PhD dhe Laura Connelly, për punën me gratë që kanë përdorur dhunë në 
marrëdhënie intime, me titull, “Pika e kthesës: Një kurrikul pa dhunë për gratë”. Prej disa vitesh, 
Melissa po menaxhon një grup online të autorëve të dhunës. 
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dhunë për gratë”. Prej disa vitesh, Melissa po menaxhon një grup online të autorëve të dhunës. 

nasilja u intimnim partnerskim odnosima koji se zove “Turning Points:  A Nonviolence Curriculum for 
Women”.  Melissa ima višegodišnje iskustvo u sprovođenju online grupa za počinioce nasilja. 
Vebinar: “Rad sa počiniocima nasilja u Kovid-19 okolnostima, iskustva iz sprovođenja online 
programa” (28 April 2022, 14.00-15.30) 

Radni jezik vebinara je Engleski. Obezbeđen je simultan prevod na Albanski/Kosovski, 
Srpski/Bosanski/Crnogorski, Makedonski i Turski.   

 
Opis vebinara 

Tokom pandemije programi rada sa počiniocima nasilja širom Evrope su morali da prilagođavaju i 
dodatno razvijaju svoju praksu. Kao rezultat, pojavili su se različiti modaliteti rada. Mnogi programi su 
prešli na online sprovođenje programa i započeli sa razvijanjem okvira za siguran rad u ovom 
modalitetu, susrećući se sa sličnim izazovima, kao i različitim, uzbudljivim mogućnostima. Različite 
prednosti online rada su se iskristalisale, kao na primer da su neki muškarci otvoreniji i spremniji za 
saradnju, da  
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 Trajnimi “Puna me autorët e dhunës e orientuar ndaj sigurisë së të mbijetuarve” (23 & 25 mars 2022, 9.00-
15.00) 

Gjuha e përdorur në webinar do të jetë gjuha angleze. Do të ofrohet interpretim simultan në gjuhën shqipe. 

 

Mësoni se si të: 

• Bashkëpunoni me shërbimet mbështetëse të viktimave/programet për autorët e dhunës 
• Garantoni se programi juaj funksionon në përputhje me standardet ndërkombëtare për punën me 

autorët e dhunës 
• Kapërceni sfidat e vendosjes së bashkëpunimit të mirë 
• Zgjidhni modelin e mbështetjes së viktimave që funksionon për programin tuaj 

 

Përmbajtja e trajnimit 

Ky trajnim paraqet kompetencat kryesore të programeve për autorët e dhunës dhe shërbimeve 
mbështetëse të viktimave për zhvillimin e punës së sigurt dhe të përqendruar te siguria e viktimës 
me autorët e dhunës. Sigurimi i masave të brendshme mbështetëse për viktimat dhe i bashkëpunimit 
të ngushtë ndërmjet programeve për autorët e dhunës dhe shërbimeve mbështetëse të viktimave 
është një kërkesë bazë e standardeve ndërkombëtare, siç është Konventa e Stambollit. Megjithatë, 
shumë programe përballen me sfida në përcaktimin e këtyre masave. Trajnimi është i orientuar nga 
praktika, duke krijuar në këtë mënyrë kuadrin për bashkëpunim, duke përcaktuar rolet dhe 
përgjegjësitë e secilit shërbim dhe duke ofruar mjete të dobishme për këtë proces.  

 

 

Trajnues 

Si Oficere Zhvillimi për MOVE Irlandë, Fionnuala Collins ofron trajnim të përshtatur për një larmi 
punonjësish pararojë. Ajo ka zhvilluar metoda të ndryshme trajnimi për të nxitur reflektim dhe 
angazhim të thelluar, dhe për të vendosur komunikim, protokolle dhe praktika të mira. Ajo ka mbi 20 
vjet përvojë pune me viktimat dhe autorët e abuzimit në shërbimet për familjet, të rinjtë dhe 
komunitetin. Fionnuala është një nga trajnuesit e WWP EN. 

 

 



 

“STOPP Project is implemented as part of the UN Women regional programme on ending violence 
against women in the Western Balkans and Turkey ‘Implementing Norms, Changing Minds’, funded 

by the European Union” 
 
 
 
 

Funded by 
the European Union 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trajnimi “Vlerësimi i rrezikut lidhur me programet për autorët e dhunës” (31 mars & 1 prill 2022, 9.00-16.00) 

Gjuha e përdorur në webinar do të jetë gjuha angleze. Do të ofrohet interpretim simultan në gjuhën shqipe. 

Mësoni se si të: 

• Prezantoni vlerësimin e rrezikut të bazuar në evidenca në programin tuaj 
• Identifikoni faktorët përkatës të rrezikut 
• Vlerësoni dhe matni rrezikun për (ish)partnerët dhe fëmijët e klientëve tuaj 
• Bashkëpunoni me agjencitë dhe shërbimet mbështetëse të viktimave për vlerësimin e rrezikut 

 

Përmbajtja e trajnimit 

Vlerësimi dhe menaxhimi i rrezikut të përsëritjes së dhunës është një nga elementet kryesore të 
programeve të orientuara ndaj sigurisë së viktimave për autorët e dhunës. Megjithatë, kjo është një 
detyrë kërkuese dhe shpesh sfiduese, dhe profesionistët e fushës kanë nevojë për mbështetje të 
vazhdueshme për të siguruar që t’i evidentojnë të gjithë rreziqet. Ky trajnim dyditor ndërveprues dhe 
i bazuar në praktikë është konceptuar për profesionistët e të gjitha niveleve të përvojës, që punojnë 
me autorët e dhunës. Trajnuesit do të adresojnë pyetje të vështira, si: 

• Cili është kuptimi i termit “rrezik” në dhunën në familje dhe përse lidhet me punën me autorët e 
dhunës? 

• Cilët janë treguesit përkatës të rrezikut ndaj të cilëve duhet të tregoni kujdes? 
• Si mund ta vlerësoni dhe matni rrezikun? Cilat janë procedurat, modelet dhe mjetet e besueshme dhe 

të bazuara në evidenca? 
• Si mund ta menaxhoni rrezikun në kontekstin e punës me autorët e dhunës në bashkëpunim me 

agjencitë dhe shërbimet mbështetëse të viktimave? 
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Trajnues 

Chris Newman është drejtor i Ndërhyrjeve kundër Abuzimit ndaj Partnerëve, një organizatë e 
pavarur që ofron vlerësime të strukturuara të rrezikut për dhunë në familje dhe të cenueshmërisë në 
rastet kur dhuna në familje është shqetësim për mbrojtjen e fëmijës. Chris është mbikëqyrës 
praktikash dhe konsulent për organizatat që punojnë me autorët e dhunës në familje, duke përfshirë 
punën me një ekip shumëdisiplinor në Klinikën Tavistock dhe Portman në Londër. Ai ka punuar si 
psikolog studiues përpara se të vazhdonte specializimin në vlerësimin e rrezikut, parandalimin e 
dhunës dhe punën për prindërimin me ata që kanë ushtruar dhunë në familje. Chris është një nga 
trajnuesit e WWP EN. 

 

 

 

 

Trajnimi “Dhuna kibernetike dhe puna me autorët e dhunës” (7 prill 2022, 9.00-16.00)  

Gjuha e përdorur në webinar do të jetë gjuha angleze. Do të ofrohet interpretim simultan në gjuhën shqipe, 
serbe/boshnjake/malazeze dhe maqedonase. 

Mësoni se si të: 

• Zbuloni përdorimin e dhunës online nga burrat në programin tuaj 
• Kuptoni lidhjen ndërmjet kontrollit shtrëngues dhe dhunës kibernetike 
• Punoni në mënyrë strategjike mbi dhunën online me autorët e dhunës 

 
 

Përmbajtja e trajnimit 

Dhuna kibernetike në marrëdhënie nuk është një fenomen i ndarë nga dhuna e “botës reale”. Ajo 
ndjek shpesh të njëjtat modele si dhuna offline dhe shoqërohet me pasoja psikologjike dhe sociale 
negative, si dhe me përkeqësim të cilësisë së jetës dhe, shpesh, dhunë fizike, psikologjike dhe 
seksuale. Në të vërtetë, me ndihmën e medias sociale dhe celularëve inteligjentë, autorët e dhunës 
mund t’i bëjnë partnerët e tyre që të ndihen paranojakë dhe të rrënjosin ndjenjën e vazhdueshme të 
frikës. Ky trajnim ndërveprues dhe i bazuar në praktikë është konceptuar për profesionistët e të 
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gjitha niveleve të përvojës, që punojnë me autorët e dhunës. Trajnuesit do të adresojnë pyetje të 
vështira, si: 

• Cilët janë mekanizmat dhe format e dhunës në familje? 
• Si mund ta zbuloni dhunën online me autorët e saj? 
• Si mund të punoni në mënyrë efikase mbi dhunën në familje me autorët? 

 
 

Trajnues 

Elena Gajotto është menaxhere projekti dhe cilësie për projektet mbi dhunën me bazë gjinore të 
financuara nga BE-ja. Ajo është bashkautore e Paketës së Dhunës Kibernetike DeStalk për 
profesionistët që punojnë me autorët dhe viktimat/të mbijetuarit. 

 

https://www.work-with-perpetrators.eu/destalk
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