PROJEKTI
“Paradalimi i trafikimit njerëzor dhe mbështetja e viktimave të trafikimit në Shqipëri”

Faza I / Periudha implementimit: 1 Tetor 2010 - 31 Dhjetor 2011
Përfituesit:
•

Gratë dhe fëmijët në situata të ndryshme trafikimi

•

Animatorët dhe stafi i caritaseve diocezane

•

Komuniteti rom (gra dhe fëmijë)

Donatorët: Secourse Catholique - Caritas France, Catholique Service Relieve - CRS

Objektivat:
•

Aktivitete ndërgjegjësuese me qëllim informimin e publikut të gjërë mbi çështjet e trafikimit;

•

Promovimi i vlerave njerëzore;

•

Riintegrimi i viktimave të trafikimit në shoqëri nëpërmjet mbështetjes dhe mbështetjes profesionale;

•

Publikimi i raportit dhe ndërgjegjësimi i autoriteteve përgjegjëse për situatën e trafikimit nëpërmjet
forumeve dhe publikimeve.

Aktivitetet:
•

Workshope me familjet në bashkëpunim me Caritas-et dioqezane

•

Workshope me komunitetin rom të Breglumit

•

Forume me autoritet qendrore dhe lokale

•

Fushata ndërgjegjësuese

•

Koncert festiv

•

Konferenca kombëtare

•

Ndeshje miqësore futbolli me të rinj Shqipëri-Maqedoni

•

Kampe verore të organizuar me fëmijët në periudhën Qershor-Gusht

Faza II: Periudha implementimit: Janar 2012 - Dhjetor 2013
Qendra implementimit: Projekti implementohet në të gjitha qytetet kryesore, me ndihmën e Caritas-eve
Dioqezane.
Përfituesit:


Gratë dhe fëmijët në situata të ndryshme trafikimi



Animatorët dhe stafi i Caritas-eve Dioqezane



Komuniteti rom (gra, fëmijë)

Donatori: Secourse Catholique - Caritas France

Ky projekt synon:
•

Rritjen e nivelit të infomimit tek të rinjtë dhe familjet e tyre në zona të ndryshme të vendit mbi riskun që
paraqitet nëpërmjet trafikimit dhe masat e nevojshme për parandalimin e dukurisë.

•

Riintegrimin e viktimave të trafikimit përmes mbështetjes financiare, psikologjike dhe asistencës
juridike.

•

Pjesëmarrjen aktive në rrjetet dhe bashkëpunimin me përfaqësues privat dhe publik si institucione lokale
dhe qendrore, struktura legale, OJF për forcimimin dhe parandalimin e personave në risk në Shqipëri.

Për realizmin e këtyre objektivave zhvillohen një sërë aktivitetesh si:


Trajnime



Kampe verore me fëmijët në periudhën Qershor-Gusht



Fushatë për rritjen e ndërgjegjësimit në shkolla të mesme të vendit



Fushatë për rritjen e ndërgjegjësimit në universitete mbi trafikimin e brendshëm



Ekspozitë fotografike mbi dukurinë e trafikimit të realizuar nga vetë fëmijët



Aktivitet me komunitetin rom në zona të ndryshme të Shqipërisë



Spot televiziv mbi trafikimin



Publikime

