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QMG Shtëpia e Sigurt është vendi ku gratë dhe fëmijët të cilët 
kanë përjetuar dhunë gjejnë strehim të sigurt, solidaritet mes 
grave, ambient jo të dhunshëm, ku janë të mbrojtura dhe të sig-
urta. QMG Shtëpia e Sigurt  është e tipit gjysmë të hapur.

QMG Shtëpia e Sigurt  pranon të gjitha gratë që kërkojnë ndihmë 
në momente krize, konflikti apo çfarëdo forme të kërcënimit të 
mirëqenies së tyre fizike a psikike. Gratë pranohen pa dallim feje, 
race, kombi apo moshe.

QMG Shtëpia e Sigurt  ofron një atmosferë të respektit dhe din-
jitetit për përfitueset e veta, si dhe ofron shërbime duke mos 
paragjykuar përfitueset në asnjë formë.

Stafi i QMG-së do të ndihmoj përfitueset gjatë qëndrimit në stre-
himore në arritje të vetëbesimit dhe vetëvlerësimit.
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Nga studimet e shumta kuptojmë se pothuajse të gjitha viktimat 
e dhunës fizike rrjedhin nga familjet ku ekziston një cenim i të 
drejtave themelore njerëzore. Fëmijët e rritur në një mjedis të 
tillë humbin kontestin mbi vlerën e moralit, mbi vlerën e tyre si 
individ dhe në rastet më të shpeshta ata e ndjejnë veten si të pa 
vlerë, apo edhe më keq, ata shpesh e kanë ndjenjën e fajit për atë 
që ndodhë në familjen e tyre.

Në rastet kur fëmija është i keqtrajtuar  në familje, ose është 
dëshmitar i keqtrajtimit, rrahjeve ndërmjet anëtareve të familjes 
(zakonisht rrahjes së nënës nga babai), ka pasoja ne zhvillimin 
fizik dhe emocional te tij. Fëmijët e familjeve të tilla flasin poten-
cialisht për një të ardhme problematike dhe me shumë përjetime 
të dhembshme.

QMG Shtëpia e Sigurt  ofron te mbijetuarave te dhunës , grave 
dhe fëmijëve  strehim,sigurimin e ushqimit dhe te veshmbathjes 
, ofron mbështetje psiko-sociale, juridike dhe mjekësore.  Kapac-
iteti i Strehimores është  14 shtretër. 

Asistencë mjekësore ofrohet për të gjitha përfitueset në varësi 
të nevojave shëndetësore, ne bashkëpunojmë  me  qendrën  e 
mjekësisë familjare dhe spitalin regjional për ti trajtuar përfitue-
set tona nga specialiste përkatës

Këshillimet individuale ofrohet në përputhje me nevojat person-
ale të përfitueseve, duke i përshtatur ato me planet individuale 
të riintegrimit. Përqendrimi në stabilizimin e gjendjes emocion-
ale, rritjen e vetëbesimit, plani për te ardhmen, marrëdhëniet me 
familjen dhe te tjerët.

Këshillime grupore përfitueset kanë ndarë eksperiencën e tyre 
dhe ato nuk janë  ndier të vetmuara, grave u është siguruar 
mundësi socializmi. Temat që janë diskutuar në sesione kanë 
qenë dhuna, konflikti,menaxhimi i konfliktit ,konsumimi i alkoolit 
dhe shkaqet e saj,familja,martesa,etj.
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GRATË DHE FËMIJËT VIKTIMA TË DHUNËS NË FAMILJE

STREHIMI



Takime me institucione,familjar dhe keqtrajtues
 
Kontaktet  dhe takimet  japin rezultatet e veta ne rregullimin e 
marrëdhënieve familjare. Çdo kontakt e bisedë me persona te 
rëndësishëm për përfitueset bëhen në QMG për të siguruar një 
marrëveshje dhe kontaktim për  të dyja palët.  Takimet e tilla re-
alizohen gjithnjë në prezencën e këshilltares dhe institucioneve 
përkrahëse.

Rehabilitim proces i shërbimeve të caktuar profesionale që i of-
rohen viktimës gjatë dhe pas kohës së  strehimit dhe i cili ka për 
qëllim mbështetjen e viktimave për përballje me traumën, daljen 
nga krizat emocionale dhe fuqizimin, si edhe riintegrimin e vik-
timës gjatë dhe pas periudhës së strehimit
 
E gjithë puna e fuqizimit përforcohet falë ndërtimit të mar-
rëdhënies pozitive, solidaritetit dhe besimit mes grave. Se bash-
ku me klienten punohet ne ndertimit e nje plani te veprimit per 
daljen nga dhuna dhe reitegrimin e saj me te mire ne shoqeri. 
Procesei e riintegrimit ofron paralelisht përgjigje te  nevojave të 
brendshme, emocionale te saj, si dhe  atyre të jashtme materiale 
të gruas, duke e vënë atë në pozitë për të marr kontrollin mbi 
jetën e saj.  
                                                     
Në fazën fillestare të kërkimit aktiv dhe të mirëfilltë, gruaja nd-
jek disa seanca informuese në fushën e dhunes në baza gjinore 
dhe kurseve të informimit/trajnimit të bazuara në menaxhimin 
e burimeve të saj financiare, mbi hapjen e një llogarie bankare, 
mbështetet në hartimin e një Curriculum Vitae si mjet i vetë-
njohjes. mbi gjithçka tjetër që mund të jetë e dobishme për një 
jetë të pavarur.
 
Si hap i dytë keshilltarja  dhe klientja bëjnë së bashku një analizë 
të nevojave, dëshirave dhe mundësive , dhe analizojnë mundësitë 
reale të tregut lokal, zhvillojnë një plan riintegrimi duke projek-
tuar hapat pasardhës.
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Aftësimi profesional Gruaja inkurajohet të regjistrohet në tra-
jnimet profesionale të organizuara jashtë QMG-se. Në përputhje 
me dëshirat dhe vullnetin e saj, QMG dërgon gruan në Qendrat 
për aftësim profesional e cila vepron në nivel lokal dhe rajonal, 
për diskutime, këshillime dhe seanca orientuese mbi punën. 

Në bazë të aftësive të saj, gruaja këshillohet mbi trajnimet pro-
fesionale pa pagesë pranë Qendrave të Trajnimit dhe Aftësim-
it Profesional. Pas përfundimit të trajnimit, klientja certifikohet 
dhe  ndihmohet nga stafi i QMG-se për kërkim të punës.
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Kurset në strehimore 
-Rrobaqepësi -Kuzhinieri -Kompjuter -Floktari

Prezantimet mbahen kryesisht në Strehimore nga një prezantim 
ne jave te këtyre lemive: shëndetësi, dhuna ne familje, barazia 
gjinore, prezantime nga shëndeti riprodhues dhe prezantime për 
barazinë gjinore.

Edukimi arsimor Procesi i regjistrimit te përfitueseve ne shkolla 
është zhvilluar suksesshëm ne bashkëpunim me Ministrin e Ar-
simit ne Pejë dhe drejtorët e shkollave në qytetin e Pejës. kjo ka 
sjelle lehtësimin e procedurave te regjistrimit dhe te ofrimit te 
ndihmës.

Punësimi Një tjetër element shume i rëndësishëm në procesin 
e riintegrimit është edhe punësim. ne momentin kur përfitueset 
përfundojnë kurset profesionale dhe mendojnë të dalin ne jetën 
gjysme të pavarur, stafi fillon përpjekje për punësimin e tyre.



Reintegrimi  dhe fuqizimi ekonomik per grate e strehuara

Objektiva. Ngritja e kapaciteteve të grave, dhe  senzibilizimi i  in-
stitucioneve  dhe  zyrtarëve komunal për parandalimin , fuqizimin 
dhe reinegrimin e rasteve te dhunës

Në ketë projekt grate do te perkrahen nga dy këshilltare e QMG 
se Lumtirije Ibra dhe Teuta Kusari 

Sporteli i punës është i hapur çdo te marte dhe premte nga ora 
13-15 ne QMG

Sherbimet do ti drejtohen te gjitha grave te strehuara ne QMG  
shtepin e sigurt si dhe grave te cilet nuk kane nevoje per stre-
him por deshirojne te marrin pjese ne sherbimet tona. Në fazën 
e parë të rrugës së daljes nga dhuna, vëmendja e shumicës së 
grave synon drejt nevojave dhe kerkesave per fuqizim ekonomik
Një nga qëllimet e kësaj pune është, në fakt, që të shoqërojë gru-
an në një rrugë e cila do ta  ndihmojë  gruan për vazhduar drejtë 
realiteti te ri. Gjatë procesit të fuqizimit keshilltarja ndihmon gru-
an t’i njohë dhe t’i shprehë dëshirat dhe nevojat e saj të veçanta. 

Procesi i fuqizimit i adresohet ndihmës për gruan pët të rizbuluar 
fuqitë, për të vendosur për veten e saj dhe mbi veten e saj, duke 
e inkurajuar  atë dhe duke e perkrahur ne pervetsimin e aftësve  
te saj si grua.

Per te arritur qellimin tone ne fuqizimin sa me te mire te gruas 
QMG do te organizon aktivitete te ndryshme: 
Seancat do te jane individuale, seanca grupore, seanca eduka-
tive, ku do te ndihmohen grate ne perzgjedhjen e trajnimeve, kur-
seve, do te ndihmohen ne shkuarjen e cv, do ti ndihmojme grate 
ne pergaditjen  e buxhetit familjar, do ti ndihmohen grate me 
takime me institucionet perkrahese, bizneset vendore si dhe te 
perkrahen grate ne gjetjen e punes.

SPORTELI I PUNËS
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Frika dhe tendenca që dhuna të fshehët, të heshtet, të mos treg-
ohet do të thotë se pajtohemi dhe jemi dakord me këto keqtra-
jtime për shoqërinë tonë. Secila femër duhet të ketë guximin e 
duhur të flasë hapur për këtë dukuri të dhunës , sepse vetëm 
kështu mund ta luftojmë atë dhe të bëjmë përpjekje për elimin-
imin e saj.

Ndryshimi fillon  nga ne, ne ndërtojmë një realitet të ri shoqëror 
me veprimet tona, me vetëdijen e sjelljet tona ne i edukojmë 
gjeneratat e tashme e të ardhshme.

Andaj të ju krijojmë fëmijëve  tone një shoqëri dhe një jete pa 
dhunë  me respekt dhe dinjitet .

Transformimi i një shoqërie të dhunshme në atë paqësore fillon 
nga transformimi individual i cili si fëmijë ka qenë i vendosur në 
shtegun e pranimit e jo të refuzimit, të gëzimit jo të hidhërimit, të 
dashurisë e jo të urrejtjes të paqes e jo të dhunës.

PARANDALIMI I DHUNËS

6



Qendra për Mirëqenien e Gruas
Shtëpia Sigurt Pejë

Adresa: 12 Qershori nr.16
Tel & fax +381 (0) 39 421 398
Mob: +377 (0) 44 278 809 
Mob: +386 (0) 49 278 809   
e-mail: pejawwc@yahoo.com 
www.qmg-ks.org


