
Për më shumë informacion mund të vizitoni faqen tonë në internet

www.aksionplus.net   www.NCSO-al.org

Cel. 0692066359
Adresa: Qendra Komunitare e Shëndetit Mendor Nr 1;
Rr. Stavro Vinjau; Prapa Ambasadës Amerikane. Tiranë

E-mail: gencaxionp@albmail.com

m	Në vitin 2005 Aksion Plus prezantoi Terapinë Mbajtëse me Metadon (TMM), një terapi 
shumë e dobishme për përdoruesit problematikë të drogave (licensuar nga MSH). 
Tashmë qendrat e TMM-së, përveç Tiranës, janë hapur në rrethet: Durrës, Vlorë, Korçë 
dhe Elbasan, të cilat i shërbejnë rreth 520 klientëve ditorë. Mbështetës: Ministria e 
Shëndetësisë, UNICEF  dhe UNFPA. Kjo terapi filloi pak kohë pas konferencës së parë 
rreth problemeve të përdoruesve të drogave dhe Terapisë Mbajtëse me Metadon.

m	Në 2009-ën   Aksion Plus u bë pjesë e Rrjetit për Shërbimet Komunitare të të Dënuarit 
të përdoruesve të drogave. 

m	Në 2010-ën u hap në Shkodër qendra e Terapisë Mbajtëse me Metadon nga Aksion Plus. 
Tashmë Aksion Plus ka qendra në Korçë, Elbasan, Tiranë, Fier, Shkodër dhe Durrës. 

m	Gjithashtu në vitet 2010-2011  një nga projektet ishte dhe ai që lidhej me ‘Shërbimin 
e Provës’, ku shumë nga përdoruesit e drogës që kishin kryer shkelje ligjore, me 
ndërmjetësimin e qendrës sonë kryenin shërbim komunitar pranë nesh në vend të 
dënimeve të llojeve të tjera. Aktivitetet mbikqyrëse për të dënuarit në Shërbim Prove 
vazhdojnë. Ky projekt u mbështet nga Komisioni Evropian (bashkëfinancim i OSFA dhe 
Bankës Botërore).

m	Në projektin ‘Bota e Nryshimit’ të financuar nga Vodafone Albania, një ish-përdorues 
droge për 15 vjet, prezantoi veten publikisht dhe eksperiencën e tij në gjimnaze të 
ndryshme të Shqipërisë.

m Në 2011-ën u zhvillua projekti nga Ambasada Hollandeze me ndihmën e Qendrës 
Kombëtare të Shërbimeve Komunitare, mbi  shëndetin riprodhues, edukatën seksuale, 
njohjen dhe parandalimin e HIV/SIDA-s nga të rinjtë në shkolla.

m	Gjithashtu, gjatë këtij viti Aksion Plus ka ndërtuar qendrën multifunksionale pas 
Ambasadës Amerikane me kontributin e prindërve. 

m	Në 2012-ën Aksion Plus bashkëorganizoi Konferencën e 6-të të ADRIATIC DRUG 
ADDICTION TREATMENT dhe simpoziumin e 8-të të Rrjetit të Adriatikut, SEEA, për 
Varësitë nga Droga në bashkëpunim me Lidhjen Shqiptare të Psikiatrisë. 

m	Në 2013-ën Aksion Plus ka vazhduar me seminaret dhe takimet edukuese nëpër 
shkollat publike për parandalimin dhe sensibilizimin e të rinjve në lidhje me përdorimin 
e drogave. Në bashkëpunim me Policinë e Shtetit, SIPU dhe DART. 

Të jeni më të hapur në mendimet tuaja,
Të jeni më guximtarë në veprat tuaja,
Të nxitoni më shumë në hapin tuaj.

Aksion Plus 2013 

Ky botim mbështet nga UNFPA

UNFPA - një mbështetje e veçantë

Ndihmuesit, donatorët dhe partnerët ndër vite

Fondi i Kombeve të Bashkuara për Planifikim Familjar, ka luajtur një rol shumë 
të rëndësishëm në pothuajse të gjitha projektet e Aksion Plus. Ndihma e saj është e 
vazhdueshme që prej vitit 2005.

Kjo organizatë merret me probleme të ndryshme lidhur me çështje si: shëndeti 
riprodhues, lufta kundër HIV/AIDS dhe mbështetja për adoleshentët dhe të rinjtë në 
mbi 150 vende të botës që prej vitit 1969. Aktivitete të tjera: dhuna në familje, përfshirë 
dhunën ndaj grave e vajzave dhe dhunën ndaj fëmijëve, punonjëset e seksit, etj. UNFPA 
jo vetëm trajton, por edhe parandalon me trajnime stafesh, trainerësh dhe sensibilizim.

Më shumë informacion rreth UNFPA mund të gjeni dhe në faqen e website-it të kësaj 
organizate në http://www.unfpa.org/public/ .

UNICEF, UNFPA, OBSH,  ‘Instituti i Shëndetit Publik’, ‘Ministria e Financave’,  IDPC 
(International Drug Policy Consortium), EHRN (Eurasian Harm Reduction Network), IHRD, 
SEEA (Adriatic Network on Harm Reduction and Addiction), SWAN (Sex Work Advocacy 

Network), Komisioni Europian, OSFA dhe Banka Botërore, ‘Përthyerje’ dhe ‘Shelter for 
Abused Women’, Fakulteti i Shkencave Sociale, Fakulteti i Drejtësisë, Universitetet ‘Luarasi’, 

‘Albanian University’ dhe ‘Wisdom’, ‘Vodafone Albania’, AMSHC, ICCO, ‘Ministria e Turizmit, 
Kulturës, Rinisë dhe Sporteve’, Agjencitë e OKB, SOROS,etj. 

also on



Të jeni më të hapur në mendimet tuaja,Të jeni më guximtarë në veprat tuaja,Të nxitoni më shumë në hapin tuaj.

Aksion  Plus  2010SITUATA AKTUALE – NDËRHYRJET - PROGRAMET

Vlerësoje veten – bëj 
zgjedhje të shëndetshme

Programi i Policimit Komunitar, mbështetur nga qeveria suedeze Për ministrinë e brendshme/Policia e shtetit shqiPtar

adresa: qendra Komunitare e Shendetit Mendor Nr 1;Rr. Stavro Vinjau; 
Prapa ambasades amerikane. tiranëcel. 0692066359
e-mail: gencaxionp@albmail.com

dhe

BASHKOHUNI NË NISMËN“TË GJITHË KUNDËR DROGËS”
në bashkëpunim me

SË BASHKU PËR NJË KOMUNITET DHE SHKOLLA TË SIGURTAPOLICIA, TË RINJTË, KOMUNITETI

Kudo që të ndodhesh, çfarëdo që të duash të bësh, duhet te kesh parasysh: 
“Siguria, mbi të gjitha”MBRO VETEN DHE PARTNERINTË GJITHË NE SË BASHKU KEMI NJË ROL PËR TË LUAJTUR NË LUFTËN KUNDËR DROGËSVarësia nga drogat është një sëmundje, dhe jo një krim. Kriminelët e vërtetë janë trafikantët e drogës. 

Trajnime me mësues, policë, prindër dhe ndihmëdhënës - Informohu!         Forume  të hapura dhe edukim bashkëmoshatar
Ndërgjegjësohu! 

Aktivitete krijuese me teme: “PËR NJË JETË TË SHËNDETSHME PA DUHAN, ALKOL DHE DROGË“ Ekspozita fotografike dhe pikture  Sport - muzikë - performanca - art & kultureSporti dhe aktivitete të tjera të shëndetshme na ndihmojnë të qëndrojmë larg drogave.

DROGA TË SHKATËRRON TY DHE 
•	

TË ARDHMEN TËNDEJETA ESHTE E çMUAR, DROGA 
•	

VRET KENAQESITE E JETESNË  SHOQËRINË  TONË  NUK 
•	

DUHET TË  KETË VEND PËR DROGAT

Për më shumë informacion dhe ndihmë: Kërkoni ndihmë kur ndjeheni të kërcënuar. Telefono në çdo moment, numrat e telefonit pa pagesë:
129

website www.aksionplus.net  &  ncso-al.org

m  Ne jemi e vetmja qendër  jorezidenciale në gjithë 
territorin e Republikës së Shqipërisë për trajtimin 
e përdoruesve të drogës me Terapi Mbajtëse me 
Metadon që nga viti 2005. 

m  Jemi veçuar si një rast i rrallë edhe në rajon me ofrimin 
e këtij shërbimi edhe në burgje e komisariate, dhe 
njihemi si një ndërmjetësues mes shtetit dhe përdoruesve 
edhe në Shërbimin e Provës. Aksion Plus është e 
licensuar nga Ministria e Shëndetësisë, MPCSSHB, 
QKL, QKEV, si dhe ka marrëveshje bashkëpunimi me 
Ministrinë e Drejtësisë dhe Shërbimin e Provës për 
shërbime ndaj të dënuarve.

m  Ne jemi ata që kujdesemi me trajnime, manuale, 
edukim, atelie, publikime, studime e praktika në 
institucionet publike. Gjithashtu, jemi të hapur për këdo 
me ndihmën dhe eksperiencën tonë. 

m  Aksion Plus njihet edhe për reduktimin e dëmit në 
përdoruesit e drogave dhe grupeve të margjinalizuara 
në parandalimin e HIV/SIDA-s dhe SST-ve me 
informacion, mjete mbrojtëse e shiringa të sterilizuara. 
Qendra e parë e këtij lloji u hap në vitin 2000. 

m  Politikat, strategjitë dhe ligjet për drogën. Aksion 
Plus është shumë aktive, duke bashkëpunuar dhe me 
rrjete rajonale për të përmirësuar ligjet që lidhen me 
përdorimin e drogës, me fokus dekriminalizimin dhe 
depenalizimin e përdorimit vetjak të drogës. 

m Parandalim, edukim dhe komunikim – edukim 
bashkëmoshatar - Psikologët, punonjësit socialë, 
përgjegjësit për komunikimin dhe marrëdhëniet me 
publikun kujdesen për informimin, sensibilizimin dhe 
pajisjen me aftësi për jetën e të rinjve në shkolla, ku 
njëkohësisht nxitet komunikimi i tyre me prindërit, 
mësuesit dhe me njëri-tjetrin.

m Trajtim dhe shërbime të ofruara për grupet 
vulnerabël plotësisht falas – Hartojmë dhe zbatojmë 
programe për zvogëlimin e rreziqeve dhe dëmeve 
(SIDA/SST) që ka çdo përdorues droge, së bashku me 
infromimin e grupeve të ndryshme vulnerabël. Trajtojmë 
përdoruesit e heroinës me Terapinë me Metadon, 
me referime, si dhe këshillim. 

m	Ndërtim kapacitetesh dhe avokaci - trainime 
në institucionet arsimore, vullnetarët, gazetarët, 
institucionet e ruajtjes së rendit, institucionet e shërbimit 
shëndetësor. Avokacia është një nga elementët kryesorë 
të punes sonë që zbatohet në dy drejtime: 
1- Me struktura të qeverisë dhe politikë-bërës.  
2- Me agjenci të huaja, donatorë dhe rrjete 

rajonale/ndërkombëtare. 

m	Publikime, studime - manuale, fletëpalosje, broshura, 
postera, udhëzues, informim përmes faqeve tona në 
internet, studime, trajnime të përshtatura sipas grupeve 
të ndryshme të interesit.

Kush jemi ne? Cfare bejme?
m	Të institucionalizohemi si një alternativë potente dhe serioze që promovon parandalimin 

e SIDA-s, SST-ve, drogat.

m	T’i japim përkrahje socializuese dhe integruese grupeve që janë të cënueshme.

m	Të ofrojmë  shërbime psiko-sociale dhe të tjera shërbime që kanë si qëllim përmirësimin 
e statusit shoqëror, ekonomik dhe kulturor të grupeve me të cilat punojmë. 

Cfare perpiqemi te arrijme?

Disa prej projekteve dhe aktiviteteve të AKSION PLUS ndër vite:

m	Në vitin 1992 Aksion Plus, e sapohapur, organizoi konferencën e parë kombëtare “A do 
të harrojë AIDS të vijë në Shqipëri?” në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë (MSH). 

m	Në 2000-in prezantuam qendrën e parë të Zvogëlimit të Dëmit, një filozofi pragmatiste 
për përdoruesit e drogave.

Botime të shoqatës Aksion Plus

Ky botim u mundësua nga UNFPA:

tiranë 2013

PSE DUHET

TË TESTOHEM 

PËR HIV/AIDS?

botime të 
aKsion Plus

 

Të rInJTë,

ShëndeTI SekSUaL

dhe rIPrOdhUeS
1. PËRDORIMI I PREZERVATIVIT ME VETE:

Prezervativi nëse përdoret korrektesisht dhe vazhdimisht (në çdo marrëdhënie seksuale) 

është metoda e vetme  që është provuar që të ofrojë mbrojtje shumë të mirë si ndaj I.S.T. dhe 

shtatëzanive të pa planifi kuara në të njëjtën kohë.

2. PËRDORIMI I DY METODAVE SE BASHKU :

Përdorimi i prezervativit së bashku me një metodë tjetër për mbrojtje maksimale.

3. MENJANIMI I MARRËDHËNIEVE SEKSUALE ME RISK

- Abstinenca 

- Besnikëri ndërmjet  2  partnereve të painfektuar.  

- vonesa e marrëdhënieve seksuale në moshat e reja.

kOnCePTI I MBrOJTJeS Së dYfIShTë:

Të dreJTaT e Të rInJVe në ShëndeTIn SekSUaL dhe rIPrOdhUeS:

Të rinjte kanë:

Të drejtë për të qenë vetvetja, - të marrin vendime të lira, të shprehin vetveten, të 

• 
shijojne seksin, të jenë të sigurtë, të zgjedhin nëse do të martohen ose jo dhe apo të 

planifi kojnë një familje 

Të drejtë për të marrë 
• 

informacion   rreth seksit, 

kontraceptiveve, IST-ve 

përfshi HIV 

Të drejtë të mbrojnë 
• 

vetveten dhe tjetrin - nga 

shtatzanitë e paplanifi kuara, 

IST-të përfshirë HIV dhe 

abuzimin seksual.

Të drejtë për të përfi tuar 
• 

kujdes shëndetësor – i cili 

duhet të jetë konfi dencial, i arritshëm, cilësor dhe i ofruar me dinjitet.  

Të drejtë për të qenë i përfshirë në programe planifi kuese me/dhe për të rinjtë, 

• 
duke marrë pjesë nëpër takime në nivele të ndryshme me qëllim për të ndikuar 

strukturat e vendimmarrjes.

AKSION PLUS

Qendra Komunitare e Shëndetit Mendor Nr 1; 

Rr. Stavro Vinjau. 

www.aksionplus.net 

e-mail: aksionplus@ymail.com

QENDRA KOMBËTARE PËR SHËRBIME 

KOMUNITARE

Adresa: Rr. “Isa Boletini”, pallati Planet X, 

Shk1. Kat. I/Ap1. 

Tel: 22 73 247;

e-mail: nccs.al@gmail.com

Facebook: National-Center-

for-Community-Services

QENDRA SHQIPTARE PER 

POPULLSINE DHE ZHVILLIMIN

www.acpd-al.org

Për më tepër informacion, kontaktoni:

QENDRA AULONA

L. “29 Nëntori “, Përballe Bibliotekës 

së qytetit Çerdhja 15, Kati II, Vlorë

Telefon: +355 (33)2 24531; 

e-mail: aulona.center@gmail.com

 

QENDRA RINORE TROKITJE                                        

L. “Vojo Kushi”, Rr. “Qemal Dracini”

Vila e Troshanëve, Kati II, Shkodër

 Cel.: +355 692355956; 

e-mail: trokitje@gmail.com 

QENDRA RINORE PO

Bulevardi: “Gjergj Fishta”, 

Kompleksi “Tirana 2000”,

Kulla VIII, Kati II, Tiranë                                

Tel./Fax +355 (4)2 251745; +355 (4)2 253839 

e-mail: Qendra.PO@gmail.com

Dr Teuta Pipa, shkolla e mesme e 

pergjithshme “Sami Frasheri”

Cel. 0692617767

e-mail: teutapipa@hotmail.com

Tiranë, dhjetor 2011

RRJETI PËRZBATIMINE DËNIMEVEALTERNATIVE
Organizatat implementuese të projektit:

Aksion Plus, Shoqata Përthyerje , Strehëza për Gratë e Dhunuara

Strehëza përgra dhe vajzatë abuzuara

mund 
te ndalin 
padrejtesite

Botim i Shoqatës 

“Aksion Plus”

Të mbrosh 
VETEN 

dhe 
PARTNERIN

Me mbështetjen e:

Botim i Shoqatës “Aksion Plus” 

LOGO

Të mbrosh veten dhe 

partnerin

17 dhjetor, Dita e Luftës Kundër Dhunës ndaj Punonjësve të seksit 

Me mbështetjen e: 

Tiranë, 2010

ARSYET PSE DUHET TË 

KRYHET TESTI (ANALIZA) 

E HIV/SIDA

ËSHTË TEST FALAS DHE 

KONFIDENCIAL.

Testimi për HIV/AIDS në qendrat 

• 
e këshillimit dhe testimit vullnetar 

(VCT) është falas dhe konfi dencial. Kjo 

do të thotë që punonjësit e shëndetësisë 

që punojnë në këto qendra nuk do t’u 

tregojnë njerëzve të tjerë rezultatet e 

testit. 

Tek qendrat e këshillimit dhe testimit 

• 
vullnetar ju do të keni një përkujdesje të 

plotë, përfshirë  këtu edhe infeksionet 

seksualisht të transmetueshme (IST). 

Ju gjithashtu, jeni të lirë të bëni pyetje 

rreth shëndetit tuaj seksual.

Në këto qendra do t`ju ofrohet këshillim 

• 
para testimit në të cilin ju do diskutoni 

se çfarë do të ndodhë kur ju të merrni 

rezultatet e testit.  

Qëllimi i këtij këshillimi është t`ju 

• 
ndihmojë rreth testimit për HIV-in. 

Ju mund të diskutoni me punonjësit 

• 
e qendrës se çfarë mund të ndodhë në 

qoftë se ju merrni një rezultat pozitiv 

të HIV-it. 

Pavarësisht nga rezultatet e testit të 

• 
virusit HIV, punonjësit e qendrave do 

t’u japin përgjigje  çdo pyetjeje që ju 

mund të keni ose ata do t`ju referojnë 

tek dikush që mund t`ju ndihmojë. 

“Në vendet e zhvilluara puna e seksit është një alter-

nativë, ndërsa në vendet e varfëra si Shqipëria është e 

vetmja mundësi për jetesë.”

“Punonjëset e seksit sulmohen nga policët dhe klientët, 

rrihen dhe keqtrajtohen – gjithashtu policët kërkojnë 

favore apo “shërbim” falas nga ata.” 

“Si një punonjëse seksi e kriminalizuar, të drejtat e mija 

njerëzore dhunohen çdo ditë.”

“Pranoni të drejtat e punonjësve të seksit – shoqëria 

duhet të na pranojë. Ne kërkojmë të na mbrohet shën-

deti ynë.”

“Na dekriminalizoni, dekriminalizoni komunitetin 

tonë dhe jepini fund kësaj errësire dhe rreziqeve që i 

kanosen kësaj ekonomie informale... gjëja e vetme që 

ky ndalim sjell është rritja e dhunës, degradimit dhe 

abuzimit të shpirtrave të përbuzur, që me guxim kanë 

zgjedhur të bëjnë seks për para. Ne banojmë në të njëjtat 

komunitete, fëmijët tanë ndjekin të njëjtat shkolla, ne 

votojmë, ne arrestohemi çdo ditë – ne jemi nënat, bijat, 

motrat, fqinjët dhe miqtë.”

17 dhjetor, 

Dita e Luftës Kundër Dhunës 

ndaj Punonjësve të seksit

Mesazhe nga 

punonjëset

e seksit:

Për më shumë informacione kontaktoni:

AKSION PLUS

Prapa Ambasadës Amerikane; 

Përballë Zyrës së Vizave, 

Tiranë

Cel.  0692066859

E-mail: 

gencaxionp@albmail.com

Website www.aksionplus.net 

  dhe në Facebook

Vetem te 
drejtat

mund 
te ndalin 
padrejtesite

Vetem te 
drejtat

Faqe 1 e boshures 

Shërbimi i Parandalimit dhe Trajtimit për Substancat Narkotike 

Zyra�e��asistenc
ës�dhe�informim

it�mbi�problem
in�e�

abuzimit�me�su
bstancat�narko

tike�

�

Foto�ketu�pastaj
�poshte�shkrimi�

Ky projekt financohet nga: 

Shërbimi i Parandalimit dhe Trajti mit 

për Substancat Narkoti ke

zyra e  asistencës dhe informimit 

mbi problemin e abuzimit 

me substancat narkoti ke

Ky projekt fi nancohet nga:

zyra e  asistencës dhe informimit mbi 

problemin e abuzimit me substancat narkoti ke

në bashkëpunim me 

njësinë bashkiake nr 10

Ku mund të drejtohem më 

vonë për të marrë shërbimet 

që mund të më nevojiten?

aKsion Plus është shoqata që në fokus të 

akti viteteve të saj ka si qëllim të sensibilizojë 

të rinjtë dhe grupet në risk në parandalimin 

e hiv/aids, infeksionet seksualisht të tran-

smetueshme (IST) dhe Substancave Narkoti ke, 

duke përfshirë zvogëlimin e dëmit, Terapi me 

Metadon për përdoruesit e drogës, dhe shë-

rbime të tjera sociale për grupet në risk.

Shërbimet që Ofrojmë:

informin dhe edukim në lidhje me substancat 

• 
narkoti ke

Këshillim individual
• 

Terapi grupi• 
Terapi familjare dhe multi familjare

• 
terapi mbajtëse me metadon

• 
edukim bashkëmoshatar

• 
referime në shërbime të tjera më të 

• 
specializuara.

të referoni dikë në shërbimet 

tona dhe për më shumë 

informacion kontaktoni 

me Aksion Plus në adresat:

- Rruga “Stavri Vinjau”, Qendra e Shëndeti t 

Mendor Nr. 1, 

prapa ambasadës amerikane

- Pranë Njësisë Bashkiake Nr. 10, 

- Biblioteka Nr. 5, Rruga “Mine Peza”, 

pranë ish-pasti çeri “Flora”

Tel. (04) 22 59 139

Fax. (04) 22 59 139

Email: gencaxionp@albmail.com

website: www.aksionplus.net

dhe

Faqe 1 e boshures 

Shërbimi i Parandalimit dhe Trajtimit për Substancat Narkotike 

Zyra�e��asistenc
ës�dhe�informim

it�mbi�problem
in�e�

abuzimit�me�su
bstancat�narko

tike�

�

Foto�ketu�pastaj
�poshte�shkrimi�

Ky projekt financohet nga: 

KANABISKANABISKANABISKANABISKANABIS

MARIJUMARIJUMARIJUMARIJUMARIJUANAANAANAANAANA

HASHASHI…HASHASHI…HASHASHI…HASHASHI…HASHASHI…
 KONSUMIMI

 SIMPTOMAT

 PROBLEMET

 VARËSIA

 EUFORIA

 KËSHILLA

 NDIHMA

 LIGJI

Mbështetur nga:

NËSE PI NJË CIGARE

MARIJUANË, A MË ÇON

KJO DREJT PËRDORIMIT

TË DROGAVE TË TJERA?

Të pish një cigare marijuanë nuk do të

thotë që patjetër kjo do të çojë drejt

përdorimit të substancave të tjera siç

dëgjojmë zakonisht.

Është e vërtetë që përdoruesit e

substancave të tjera kanë përdorur si

fillim kanabisin, por jo të gjithë

përdoruesit e kanabisit bëhen patjetër

konsumatorë të drogave të tjera të

paligjshme.

A NDIKON HASHASHI

NË ECURINË TUAJ NË

SHKOLLË DHE NE

JETËN E PËRDITSHME?

Po. Hashashi dëmton kujtesën, gjykimin

dhe perceptimin.

Hashashi mund të dëmtojë ecurinë tuaj

në shkollë, aktivitete të ndryshme

sportive apo me shoqërinë tuaj.

Humbje të interesit të pamjes tuaj të

jashtme dhe ecurisë në shkollë apo në

jetën tuaj të përditshme.

Nën efektin e hashashit ju mund të

kryeni sjellje seksuale me risk, të cilat ju

ekspozojnë ndaj HIV/AIDS-it dhe IST-ve,

si dhe shtatzënive të padëshiruara.

ÇFARË NDODH NËSE

KULTIVOJMË BIMË

NARKOTIKE?

Botime të

Aksion Plus

E-mail: gencaxionp@albmail.com

Tel: +355692066359

Fax: +355 4 375 368

Website: www.aksionplus.net

Adresa:  AKSION PLUS

Rr.Stavri Vinjau, Qendra e Shëndetit Mendor.

Neni 284 i kodit penal të Republikës se

Shqipërisë parashikon se:

Kultivimi i bimëve narkotike

(Ndryshuar paragrafi I dhe II, shtuar paragrafi

II me ligjin nr.8733, datë 24.1.2001, neni 66)

Kultivimi i bimëve, që shërbejnë

ose dihet se shërbejnë për

prodhimin dhe nxjerrjen e

lëndëve narkotike dhe psikotrope,

pa leje dhe autorizim sipas ligjit,

dënohet me burgim nga tre deri

në shtatë vjet.

Po kjo vepër, kur kryhet në

bashkëpunim ose më shumë se një

herë, dënohet me burgim nga

pesë gjer në dhjetë vjet.

Organizimi, drejtimi apo

financimi i kësaj veprimtarie,

dënohen me burgim nga shtatë

deri në pesëmbëdhjetë vjet.

Tiranë 2010
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Introduction
The implementation of Alternative Sentence in Albania is a step forward in the

consolidation of Human Rights, Democracy and Legal State. Since one year of its
implementation the collaboration between Probation Service and the Network of
Community Services for Offenders has achieved many objectives. The development
of main activities as informative seminars, workshops, meetings, presentations,

campaigns, the surveillance and
treatment of concrete case has been
the important focus of this project.This
activities have  a positive impact in the
collaboration of the Network and the
Probation Service, in building the
appropriate capacities due to the
rehabilitation and reintegration of ex-
offenders, in the exchange of Network
information, in assuring professionalism
between parts, in raising the level of
public awareness and confidence toward
the implementation of  Alternative
Sentence in the community.

Hotel "Mondial", Tirana
In the framework of the project "Network of Community Services for Alternative

Sentence' the partnership associations made possible a presentation in the framework
of the agreement of the collaboration memorandum with the Probation Service Office.

This activity was held at Mondial Hotel, in 27 July. In this activity took part
representatives from Probation Service Office of central and local Directory in the
main cities as Tirana, Durres, Fier, Shkoder and with the participation of partnership
associations of the project. In this meeting took part the General Director of the
Probation Service Office, Mr. Sefgjini.

In this activity was introduced the Project " Network of Community Services for
Alternative Sentence' and all the activities predicted from the Probation Service Office
in collaboration with the Executive Director of the association Action Plus Mr. Mucollari.
In his presentation  Mr. Mucollari emphasized the great importance that has the
collaboration of the Probation Service, civic society and community services in the
field of the implementation of Alternative Sentence.

In his presentation, Mr. Sefgjini,
General Director of the Probation
Service Office, spoke for the great
importance that has the establishment
of this kind of institution and he
underlined all the benefits and advantages
that this institution offers in the aspect
of the rehabilitation and reintegration in
the community, he mentioned the
reduction of criminal tendencies and for
the possible disappearance of
crimogenic needs in offenders and
diminish the economic costs.

Network for the
implementation of
alternative sentence

This Newsletter has been
produced with the financial
assistance of the European

Commision, OSFA
and World Bank

Strehëza për gra dhe
vajza të abuzuara

Network for the

implementation of

alternative sentence
Network for the implementation of alternative sentence

How did the project started?

The objectives, activities

This Project is financed by European Commission, European

Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR).

The overall objective of the Action is to support Probation

Service on implementation of alternative sanctions in Albania

offering treatment programs for the offenders in the community.

Probation Service is based in finding, enhancing and using

effectively partnerships within the community and improves

public confidence in the effectiveness of community sentences.

THE OBJECTIVES :

Establishing a Network of Community Services for

the Offenders: Offering treatment, rehabilitation and

counseling programs for the offenders

in the community.

 Capacity building activities for probation service on

collaboration with community services and effective

use of community resources.

  Partnership activities aiming the improvement of

confidence and engagement of community

in justice system.

PROJECT  ACTIVITIES

The establishment and management of a network

for the community services to support the offenders.

The development and the implementation of specific

Probation Service Law

Probation Service

(Shtuar me l igj in nr. 10024, datë

27.11.2008)

The Probation Service is an

institutional organ that surveys

the implementation of alternative

sentence, gives clear information and

reports to the prosecutor or courts

and helps in the execution of

alternative sentence and the offender

in overriding the difficulties in the

integration in the society. Public

MAIN
ISSUES:

Why is the

alternative

sentence

necessary?

The
advantages of

the alternative

sentence

Probation

service Law

General

information

about the

NGO-s which

will implement

the alternative

sentence

project.
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vajza të abuzuara

central and local  institutions gives to

the Probation Service the necessary

aid  in order to accomplish with the

legal duties. The Probation Service

collaborates with the NGO and the

mediation service as it is foreseen in

the detailed rules by the Minister of

Justice. The probation Service helps

the convicted person to make easier

the integration in the society re-

establishing contacts and

relationships with family, individuals

and community
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Arben Sefgjini,

General director of

Probation Service

programs for offenders in the community.

Capacity building for the Probation Services.

Capacity Building for network members.

 The Exchange of information.

Increase the level of public awareness due to the alternative sentence.

This Newsletter has been

produced with the financial

assistance of the SOROS Rrjeti për zbatimin edënimeve alternativeNewsletter 2, 2010.
Seminare informuese për Shërbimin e Provës.   www.NCSO-AL.org

Hyrje
Zbatimi i Dënimit Alternativ në Shqipëri është një hap përpara në konsolidimin

e të drejtave të njeriut, demokracisë dhe shtetit ligjor. Janë arritur shumë

objektiva prej një viti nga bashkëpunimi mes Shërbimit të Provës dhe Rrjetit të

Shërbimeve Komunitare për të dënuarit. Në qendër të projektit kanë qenë shumë

aktivitete të ndryshme si seminare informuese, workshope, takime, prezantime,

fushata ndërgjegjësimi si dhe trajtime e mbikëqyrje të rasteve konkrete.

Këto aktivitete kanë pasur një efekt pozitiv në bashkëpunimin e Rrjetit meShërbimin e Provës, nëndërtimin e kapaciteteve përrehabilitimin dhe riintegrimin eish të dënuarve. Rrjeti kasiguruar profesionalizëm midispalëve si dhe ka rritur niveline ndërgjegjësimit publik përzbatimin e Dënimit Alternativnë komunitet.

Ky Buletin është botuar membështetjen financiare të:Komisionit Europian, SOROS dheBanka Botërore

Strehëza për gra dhevajza të abuzuara

Hotel “Mondial”, TiranëNë kuadër të projektit “RrjetiKombëtar për Zbatimin e Dënimeve Alternative”

shoqatat partnere organizuan një prezantim si pjesë e marrëveshjes së

memorandumit të bashkëpunimit me Shërbimin e Provës. Ky aktivitet u organizua

në Hotel “Mondial”, më datën 27 Korrik 2010. Në këtë aktivitet morën pjesë

punonjës të Shërbimit të Provës  nga Drejtoria e Përgjithshme dhe drejtoritë rajonale

që janë ngritur deri tani në rrethet Tiranë, Durrës, Fier, Shkodër, si dhe nga

përfaqësues të organizatave partnere të projektit. Në takim mori pjesë dhe Drejtori

i Pergjithshem i Shërbimit të Provës, zoti Arben Sefgjini. Në këtë aktivitet u prezantua

Projekti “Rrjeti Kombëtar për Zbatimin  e Dënimeve Alternative” si dhe të gjitha

aktivitetet e parashikuara me Shërbimin e Provës nga Drejtori Ekzekutiv i Shoqatës“Aksion Plus”, zoti GenciMucollari. Në prezantimin e tij,zoti Sefgjini si Drejtor iPërgjithshëm i Shërbimit tëProvës  foli për  rëndësinë engritjes së një institucioni të tillëdhe vuri theksin në rëndësinë eriintegrimit që Shërbimi i Provësrealizon për ata persona, të cilëtmarrin një dënim alternativ sidhe ul pasojat që mund të sjellëburgimi.



Të jeni më të hapur në mendimet tuaja,Të jeni më guximtarë në veprat tuaja,Të nxitoni më shumë në hapin tuaj.

Aksion  Plus  2010SITUATA AKTUALE – NDËRHYRJET - PROGRAMET

Vlerësoje veten – bëj 
zgjedhje të shëndetshme

Programi i Policimit Komunitar, mbështetur nga qeveria suedeze Për ministrinë e brendshme/Policia e shtetit shqiPtar

adresa: qendra Komunitare e Shendetit Mendor Nr 1;Rr. Stavro Vinjau; 
Prapa ambasades amerikane. tiranëcel. 0692066359
e-mail: gencaxionp@albmail.com

dhe

BASHKOHUNI NË NISMËN“TË GJITHË KUNDËR DROGËS”
në bashkëpunim me

SË BASHKU PËR NJË KOMUNITET DHE SHKOLLA TË SIGURTAPOLICIA, TË RINJTË, KOMUNITETI

Kudo që të ndodhesh, çfarëdo që të duash të bësh, duhet te kesh parasysh: 
“Siguria, mbi të gjitha”MBRO VETEN DHE PARTNERINTË GJITHË NE SË BASHKU KEMI NJË ROL PËR TË LUAJTUR NË LUFTËN KUNDËR DROGËSVarësia nga drogat është një sëmundje, dhe jo një krim. Kriminelët e vërtetë janë trafikantët e drogës. 

Trajnime me mësues, policë, prindër dhe ndihmëdhënës - Informohu!         Forume  të hapura dhe edukim bashkëmoshatar
Ndërgjegjësohu! 

Aktivitete krijuese me teme: “PËR NJË JETË TË SHËNDETSHME PA DUHAN, ALKOL DHE DROGË“ Ekspozita fotografike dhe pikture  Sport - muzikë - performanca - art & kultureSporti dhe aktivitete të tjera të shëndetshme na ndihmojnë të qëndrojmë larg drogave.

DROGA TË SHKATËRRON TY DHE 
•	

TË ARDHMEN TËNDEJETA ESHTE E çMUAR, DROGA 
•	

VRET KENAQESITE E JETESNË  SHOQËRINË  TONË  NUK 
•	

DUHET TË  KETË VEND PËR DROGAT

Për më shumë informacion dhe ndihmë: Kërkoni ndihmë kur ndjeheni të kërcënuar. Telefono në çdo moment, numrat e telefonit pa pagesë:
129

website www.aksionplus.net  &  ncso-al.org

m  Ne jemi e vetmja qendër  jorezidenciale në gjithë 
territorin e Republikës së Shqipërisë për trajtimin 
e përdoruesve të drogës me Terapi Mbajtëse me 
Metadon që nga viti 2005. 

m  Jemi veçuar si një rast i rrallë edhe në rajon me ofrimin 
e këtij shërbimi edhe në burgje e komisariate, dhe 
njihemi si një ndërmjetësues mes shtetit dhe përdoruesve 
edhe në Shërbimin e Provës. Aksion Plus është e 
licensuar nga Ministria e Shëndetësisë, MPCSSHB, 
QKL, QKEV, si dhe ka marrëveshje bashkëpunimi me 
Ministrinë e Drejtësisë dhe Shërbimin e Provës për 
shërbime ndaj të dënuarve.

m  Ne jemi ata që kujdesemi me trajnime, manuale, 
edukim, atelie, publikime, studime e praktika në 
institucionet publike. Gjithashtu, jemi të hapur për këdo 
me ndihmën dhe eksperiencën tonë. 

m  Aksion Plus njihet edhe për reduktimin e dëmit në 
përdoruesit e drogave dhe grupeve të margjinalizuara 
në parandalimin e HIV/SIDA-s dhe SST-ve me 
informacion, mjete mbrojtëse e shiringa të sterilizuara. 
Qendra e parë e këtij lloji u hap në vitin 2000. 

m  Politikat, strategjitë dhe ligjet për drogën. Aksion 
Plus është shumë aktive, duke bashkëpunuar dhe me 
rrjete rajonale për të përmirësuar ligjet që lidhen me 
përdorimin e drogës, me fokus dekriminalizimin dhe 
depenalizimin e përdorimit vetjak të drogës. 

m Parandalim, edukim dhe komunikim – edukim 
bashkëmoshatar - Psikologët, punonjësit socialë, 
përgjegjësit për komunikimin dhe marrëdhëniet me 
publikun kujdesen për informimin, sensibilizimin dhe 
pajisjen me aftësi për jetën e të rinjve në shkolla, ku 
njëkohësisht nxitet komunikimi i tyre me prindërit, 
mësuesit dhe me njëri-tjetrin.

m Trajtim dhe shërbime të ofruara për grupet 
vulnerabël plotësisht falas – Hartojmë dhe zbatojmë 
programe për zvogëlimin e rreziqeve dhe dëmeve 
(SIDA/SST) që ka çdo përdorues droge, së bashku me 
infromimin e grupeve të ndryshme vulnerabël. Trajtojmë 
përdoruesit e heroinës me Terapinë me Metadon, 
me referime, si dhe këshillim. 

m	Ndërtim kapacitetesh dhe avokaci - trainime 
në institucionet arsimore, vullnetarët, gazetarët, 
institucionet e ruajtjes së rendit, institucionet e shërbimit 
shëndetësor. Avokacia është një nga elementët kryesorë 
të punes sonë që zbatohet në dy drejtime: 
1- Me struktura të qeverisë dhe politikë-bërës.  
2- Me agjenci të huaja, donatorë dhe rrjete 

rajonale/ndërkombëtare. 

m	Publikime, studime - manuale, fletëpalosje, broshura, 
postera, udhëzues, informim përmes faqeve tona në 
internet, studime, trajnime të përshtatura sipas grupeve 
të ndryshme të interesit.

Kush jemi ne? Cfare bejme?
m	Të institucionalizohemi si një alternativë potente dhe serioze që promovon parandalimin 

e SIDA-s, SST-ve, drogat.

m	T’i japim përkrahje socializuese dhe integruese grupeve që janë të cënueshme.

m	Të ofrojmë  shërbime psiko-sociale dhe të tjera shërbime që kanë si qëllim përmirësimin 
e statusit shoqëror, ekonomik dhe kulturor të grupeve me të cilat punojmë. 

Cfare perpiqemi te arrijme?

Disa prej projekteve dhe aktiviteteve të AKSION PLUS ndër vite:

m	Në vitin 1992 Aksion Plus, e sapohapur, organizoi konferencën e parë kombëtare “A do 
të harrojë AIDS të vijë në Shqipëri?” në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë (MSH). 

m	Në 2000-in prezantuam qendrën e parë të Zvogëlimit të Dëmit, një filozofi pragmatiste 
për përdoruesit e drogave.

Botime të shoqatës Aksion Plus

Ky botim u mundësua nga UNFPA:

tiranë 2013

PSE DUHET

TË TESTOHEM 

PËR HIV/AIDS?

botime të 
aKsion Plus

 

Të rInJTë,

ShëndeTI SekSUaL

dhe rIPrOdhUeS
1. PËRDORIMI I PREZERVATIVIT ME VETE:

Prezervativi nëse përdoret korrektesisht dhe vazhdimisht (në çdo marrëdhënie seksuale) 

është metoda e vetme  që është provuar që të ofrojë mbrojtje shumë të mirë si ndaj I.S.T. dhe 

shtatëzanive të pa planifi kuara në të njëjtën kohë.

2. PËRDORIMI I DY METODAVE SE BASHKU :

Përdorimi i prezervativit së bashku me një metodë tjetër për mbrojtje maksimale.

3. MENJANIMI I MARRËDHËNIEVE SEKSUALE ME RISK

- Abstinenca 

- Besnikëri ndërmjet  2  partnereve të painfektuar.  

- vonesa e marrëdhënieve seksuale në moshat e reja.

kOnCePTI I MBrOJTJeS Së dYfIShTë:

Të dreJTaT e Të rInJVe në ShëndeTIn SekSUaL dhe rIPrOdhUeS:

Të rinjte kanë:

Të drejtë për të qenë vetvetja, - të marrin vendime të lira, të shprehin vetveten, të 

• 
shijojne seksin, të jenë të sigurtë, të zgjedhin nëse do të martohen ose jo dhe apo të 

planifi kojnë një familje 

Të drejtë për të marrë 
• 

informacion   rreth seksit, 

kontraceptiveve, IST-ve 

përfshi HIV 

Të drejtë të mbrojnë 
• 

vetveten dhe tjetrin - nga 

shtatzanitë e paplanifi kuara, 

IST-të përfshirë HIV dhe 

abuzimin seksual.

Të drejtë për të përfi tuar 
• 

kujdes shëndetësor – i cili 

duhet të jetë konfi dencial, i arritshëm, cilësor dhe i ofruar me dinjitet.  

Të drejtë për të qenë i përfshirë në programe planifi kuese me/dhe për të rinjtë, 

• 
duke marrë pjesë nëpër takime në nivele të ndryshme me qëllim për të ndikuar 

strukturat e vendimmarrjes.

AKSION PLUS

Qendra Komunitare e Shëndetit Mendor Nr 1; 

Rr. Stavro Vinjau. 

www.aksionplus.net 

e-mail: aksionplus@ymail.com

QENDRA KOMBËTARE PËR SHËRBIME 

KOMUNITARE

Adresa: Rr. “Isa Boletini”, pallati Planet X, 

Shk1. Kat. I/Ap1. 

Tel: 22 73 247;

e-mail: nccs.al@gmail.com

Facebook: National-Center-

for-Community-Services

QENDRA SHQIPTARE PER 

POPULLSINE DHE ZHVILLIMIN

www.acpd-al.org

Për më tepër informacion, kontaktoni:

QENDRA AULONA

L. “29 Nëntori “, Përballe Bibliotekës 

së qytetit Çerdhja 15, Kati II, Vlorë

Telefon: +355 (33)2 24531; 

e-mail: aulona.center@gmail.com

 

QENDRA RINORE TROKITJE                                        

L. “Vojo Kushi”, Rr. “Qemal Dracini”

Vila e Troshanëve, Kati II, Shkodër

 Cel.: +355 692355956; 

e-mail: trokitje@gmail.com 

QENDRA RINORE PO

Bulevardi: “Gjergj Fishta”, 

Kompleksi “Tirana 2000”,

Kulla VIII, Kati II, Tiranë                                

Tel./Fax +355 (4)2 251745; +355 (4)2 253839 

e-mail: Qendra.PO@gmail.com

Dr Teuta Pipa, shkolla e mesme e 

pergjithshme “Sami Frasheri”

Cel. 0692617767

e-mail: teutapipa@hotmail.com

Tiranë, dhjetor 2011

RRJETI PËRZBATIMINE DËNIMEVEALTERNATIVE
Organizatat implementuese të projektit:

Aksion Plus, Shoqata Përthyerje , Strehëza për Gratë e Dhunuara

Strehëza përgra dhe vajzatë abuzuara

mund 
te ndalin 
padrejtesite

Botim i Shoqatës 

“Aksion Plus”

Të mbrosh 
VETEN 

dhe 
PARTNERIN

Me mbështetjen e:

Botim i Shoqatës “Aksion Plus” 

LOGO

Të mbrosh veten dhe 

partnerin

17 dhjetor, Dita e Luftës Kundër Dhunës ndaj Punonjësve të seksit 

Me mbështetjen e: 

Tiranë, 2010

ARSYET PSE DUHET TË 

KRYHET TESTI (ANALIZA) 

E HIV/SIDA

ËSHTË TEST FALAS DHE 

KONFIDENCIAL.

Testimi për HIV/AIDS në qendrat 

• 
e këshillimit dhe testimit vullnetar 

(VCT) është falas dhe konfi dencial. Kjo 

do të thotë që punonjësit e shëndetësisë 

që punojnë në këto qendra nuk do t’u 

tregojnë njerëzve të tjerë rezultatet e 

testit. 

Tek qendrat e këshillimit dhe testimit 

• 
vullnetar ju do të keni një përkujdesje të 

plotë, përfshirë  këtu edhe infeksionet 

seksualisht të transmetueshme (IST). 

Ju gjithashtu, jeni të lirë të bëni pyetje 

rreth shëndetit tuaj seksual.

Në këto qendra do t`ju ofrohet këshillim 

• 
para testimit në të cilin ju do diskutoni 

se çfarë do të ndodhë kur ju të merrni 

rezultatet e testit.  

Qëllimi i këtij këshillimi është t`ju 

• 
ndihmojë rreth testimit për HIV-in. 

Ju mund të diskutoni me punonjësit 

• 
e qendrës se çfarë mund të ndodhë në 

qoftë se ju merrni një rezultat pozitiv 

të HIV-it. 

Pavarësisht nga rezultatet e testit të 

• 
virusit HIV, punonjësit e qendrave do 

t’u japin përgjigje  çdo pyetjeje që ju 

mund të keni ose ata do t`ju referojnë 

tek dikush që mund t`ju ndihmojë. 

“Në vendet e zhvilluara puna e seksit është një alter-

nativë, ndërsa në vendet e varfëra si Shqipëria është e 

vetmja mundësi për jetesë.”

“Punonjëset e seksit sulmohen nga policët dhe klientët, 

rrihen dhe keqtrajtohen – gjithashtu policët kërkojnë 

favore apo “shërbim” falas nga ata.” 

“Si një punonjëse seksi e kriminalizuar, të drejtat e mija 

njerëzore dhunohen çdo ditë.”

“Pranoni të drejtat e punonjësve të seksit – shoqëria 

duhet të na pranojë. Ne kërkojmë të na mbrohet shën-

deti ynë.”

“Na dekriminalizoni, dekriminalizoni komunitetin 

tonë dhe jepini fund kësaj errësire dhe rreziqeve që i 

kanosen kësaj ekonomie informale... gjëja e vetme që 

ky ndalim sjell është rritja e dhunës, degradimit dhe 

abuzimit të shpirtrave të përbuzur, që me guxim kanë 

zgjedhur të bëjnë seks për para. Ne banojmë në të njëjtat 

komunitete, fëmijët tanë ndjekin të njëjtat shkolla, ne 

votojmë, ne arrestohemi çdo ditë – ne jemi nënat, bijat, 

motrat, fqinjët dhe miqtë.”

17 dhjetor, 

Dita e Luftës Kundër Dhunës 

ndaj Punonjësve të seksit

Mesazhe nga 

punonjëset

e seksit:

Për më shumë informacione kontaktoni:

AKSION PLUS

Prapa Ambasadës Amerikane; 

Përballë Zyrës së Vizave, 

Tiranë

Cel.  0692066859

E-mail: 

gencaxionp@albmail.com

Website www.aksionplus.net 

  dhe në Facebook

Vetem te 
drejtat

mund 
te ndalin 
padrejtesite

Vetem te 
drejtat

Faqe 1 e boshures 

Shërbimi i Parandalimit dhe Trajtimit për Substancat Narkotike 

Zyra�e��asistenc
ës�dhe�informim

it�mbi�problem
in�e�

abuzimit�me�su
bstancat�narko

tike�

�

Foto�ketu�pastaj
�poshte�shkrimi�

Ky projekt financohet nga: 

Shërbimi i Parandalimit dhe Trajti mit 

për Substancat Narkoti ke

zyra e  asistencës dhe informimit 

mbi problemin e abuzimit 

me substancat narkoti ke

Ky projekt fi nancohet nga:

zyra e  asistencës dhe informimit mbi 

problemin e abuzimit me substancat narkoti ke

në bashkëpunim me 

njësinë bashkiake nr 10

Ku mund të drejtohem më 

vonë për të marrë shërbimet 

që mund të më nevojiten?

aKsion Plus është shoqata që në fokus të 

akti viteteve të saj ka si qëllim të sensibilizojë 

të rinjtë dhe grupet në risk në parandalimin 

e hiv/aids, infeksionet seksualisht të tran-

smetueshme (IST) dhe Substancave Narkoti ke, 

duke përfshirë zvogëlimin e dëmit, Terapi me 

Metadon për përdoruesit e drogës, dhe shë-

rbime të tjera sociale për grupet në risk.

Shërbimet që Ofrojmë:

informin dhe edukim në lidhje me substancat 

• 
narkoti ke

Këshillim individual
• 

Terapi grupi• 
Terapi familjare dhe multi familjare

• 
terapi mbajtëse me metadon

• 
edukim bashkëmoshatar

• 
referime në shërbime të tjera më të 

• 
specializuara.

të referoni dikë në shërbimet 

tona dhe për më shumë 

informacion kontaktoni 

me Aksion Plus në adresat:

- Rruga “Stavri Vinjau”, Qendra e Shëndeti t 

Mendor Nr. 1, 

prapa ambasadës amerikane

- Pranë Njësisë Bashkiake Nr. 10, 

- Biblioteka Nr. 5, Rruga “Mine Peza”, 

pranë ish-pasti çeri “Flora”

Tel. (04) 22 59 139

Fax. (04) 22 59 139

Email: gencaxionp@albmail.com

website: www.aksionplus.net

dhe
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Ky projekt financohet nga: 

KANABISKANABISKANABISKANABISKANABIS

MARIJUMARIJUMARIJUMARIJUMARIJUANAANAANAANAANA

HASHASHI…HASHASHI…HASHASHI…HASHASHI…HASHASHI…
 KONSUMIMI

 SIMPTOMAT

 PROBLEMET

 VARËSIA

 EUFORIA

 KËSHILLA

 NDIHMA

 LIGJI

Mbështetur nga:

NËSE PI NJË CIGARE

MARIJUANË, A MË ÇON

KJO DREJT PËRDORIMIT

TË DROGAVE TË TJERA?

Të pish një cigare marijuanë nuk do të

thotë që patjetër kjo do të çojë drejt

përdorimit të substancave të tjera siç

dëgjojmë zakonisht.

Është e vërtetë që përdoruesit e

substancave të tjera kanë përdorur si

fillim kanabisin, por jo të gjithë

përdoruesit e kanabisit bëhen patjetër

konsumatorë të drogave të tjera të

paligjshme.

A NDIKON HASHASHI

NË ECURINË TUAJ NË

SHKOLLË DHE NE

JETËN E PËRDITSHME?

Po. Hashashi dëmton kujtesën, gjykimin

dhe perceptimin.

Hashashi mund të dëmtojë ecurinë tuaj

në shkollë, aktivitete të ndryshme

sportive apo me shoqërinë tuaj.

Humbje të interesit të pamjes tuaj të

jashtme dhe ecurisë në shkollë apo në

jetën tuaj të përditshme.

Nën efektin e hashashit ju mund të

kryeni sjellje seksuale me risk, të cilat ju

ekspozojnë ndaj HIV/AIDS-it dhe IST-ve,

si dhe shtatzënive të padëshiruara.

ÇFARË NDODH NËSE

KULTIVOJMË BIMË

NARKOTIKE?

Botime të

Aksion Plus

E-mail: gencaxionp@albmail.com

Tel: +355692066359

Fax: +355 4 375 368

Website: www.aksionplus.net

Adresa:  AKSION PLUS

Rr.Stavri Vinjau, Qendra e Shëndetit Mendor.

Neni 284 i kodit penal të Republikës se

Shqipërisë parashikon se:

Kultivimi i bimëve narkotike

(Ndryshuar paragrafi I dhe II, shtuar paragrafi

II me ligjin nr.8733, datë 24.1.2001, neni 66)

Kultivimi i bimëve, që shërbejnë

ose dihet se shërbejnë për

prodhimin dhe nxjerrjen e

lëndëve narkotike dhe psikotrope,

pa leje dhe autorizim sipas ligjit,

dënohet me burgim nga tre deri

në shtatë vjet.

Po kjo vepër, kur kryhet në

bashkëpunim ose më shumë se një

herë, dënohet me burgim nga

pesë gjer në dhjetë vjet.

Organizimi, drejtimi apo

financimi i kësaj veprimtarie,

dënohen me burgim nga shtatë

deri në pesëmbëdhjetë vjet.

Tiranë 2010
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Introduction
The implementation of Alternative Sentence in Albania is a step forward in the

consolidation of Human Rights, Democracy and Legal State. Since one year of its
implementation the collaboration between Probation Service and the Network of
Community Services for Offenders has achieved many objectives. The development
of main activities as informative seminars, workshops, meetings, presentations,

campaigns, the surveillance and
treatment of concrete case has been
the important focus of this project.This
activities have  a positive impact in the
collaboration of the Network and the
Probation Service, in building the
appropriate capacities due to the
rehabilitation and reintegration of ex-
offenders, in the exchange of Network
information, in assuring professionalism
between parts, in raising the level of
public awareness and confidence toward
the implementation of  Alternative
Sentence in the community.

Hotel "Mondial", Tirana
In the framework of the project "Network of Community Services for Alternative

Sentence' the partnership associations made possible a presentation in the framework
of the agreement of the collaboration memorandum with the Probation Service Office.

This activity was held at Mondial Hotel, in 27 July. In this activity took part
representatives from Probation Service Office of central and local Directory in the
main cities as Tirana, Durres, Fier, Shkoder and with the participation of partnership
associations of the project. In this meeting took part the General Director of the
Probation Service Office, Mr. Sefgjini.

In this activity was introduced the Project " Network of Community Services for
Alternative Sentence' and all the activities predicted from the Probation Service Office
in collaboration with the Executive Director of the association Action Plus Mr. Mucollari.
In his presentation  Mr. Mucollari emphasized the great importance that has the
collaboration of the Probation Service, civic society and community services in the
field of the implementation of Alternative Sentence.

In his presentation, Mr. Sefgjini,
General Director of the Probation
Service Office, spoke for the great
importance that has the establishment
of this kind of institution and he
underlined all the benefits and advantages
that this institution offers in the aspect
of the rehabilitation and reintegration in
the community, he mentioned the
reduction of criminal tendencies and for
the possible disappearance of
crimogenic needs in offenders and
diminish the economic costs.

Network for the
implementation of
alternative sentence

This Newsletter has been
produced with the financial
assistance of the European

Commision, OSFA
and World Bank

Strehëza për gra dhe
vajza të abuzuara

Network for the

implementation of

alternative sentence
Network for the implementation of alternative sentence

How did the project started?

The objectives, activities

This Project is financed by European Commission, European

Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR).

The overall objective of the Action is to support Probation

Service on implementation of alternative sanctions in Albania

offering treatment programs for the offenders in the community.

Probation Service is based in finding, enhancing and using

effectively partnerships within the community and improves

public confidence in the effectiveness of community sentences.

THE OBJECTIVES :

Establishing a Network of Community Services for

the Offenders: Offering treatment, rehabilitation and

counseling programs for the offenders

in the community.

 Capacity building activities for probation service on

collaboration with community services and effective

use of community resources.

  Partnership activities aiming the improvement of

confidence and engagement of community

in justice system.

PROJECT  ACTIVITIES

The establishment and management of a network

for the community services to support the offenders.

The development and the implementation of specific

Probation Service Law

Probation Service

(Shtuar me l igj in nr. 10024, datë

27.11.2008)

The Probation Service is an

institutional organ that surveys

the implementation of alternative

sentence, gives clear information and

reports to the prosecutor or courts

and helps in the execution of

alternative sentence and the offender

in overriding the difficulties in the

integration in the society. Public

MAIN
ISSUES:

Why is the

alternative

sentence

necessary?

The
advantages of

the alternative

sentence

Probation

service Law

General

information

about the

NGO-s which

will implement

the alternative

sentence

project.
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central and local  institutions gives to

the Probation Service the necessary

aid  in order to accomplish with the

legal duties. The Probation Service

collaborates with the NGO and the

mediation service as it is foreseen in

the detailed rules by the Minister of

Justice. The probation Service helps

the convicted person to make easier

the integration in the society re-

establishing contacts and

relationships with family, individuals

and community
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Arben Sefgjini,

General director of

Probation Service

programs for offenders in the community.

Capacity building for the Probation Services.

Capacity Building for network members.

 The Exchange of information.

Increase the level of public awareness due to the alternative sentence.

This Newsletter has been

produced with the financial

assistance of the SOROS Rrjeti për zbatimin edënimeve alternativeNewsletter 2, 2010.
Seminare informuese për Shërbimin e Provës.   www.NCSO-AL.org

Hyrje
Zbatimi i Dënimit Alternativ në Shqipëri është një hap përpara në konsolidimin

e të drejtave të njeriut, demokracisë dhe shtetit ligjor. Janë arritur shumë

objektiva prej një viti nga bashkëpunimi mes Shërbimit të Provës dhe Rrjetit të

Shërbimeve Komunitare për të dënuarit. Në qendër të projektit kanë qenë shumë

aktivitete të ndryshme si seminare informuese, workshope, takime, prezantime,

fushata ndërgjegjësimi si dhe trajtime e mbikëqyrje të rasteve konkrete.

Këto aktivitete kanë pasur një efekt pozitiv në bashkëpunimin e Rrjetit meShërbimin e Provës, nëndërtimin e kapaciteteve përrehabilitimin dhe riintegrimin eish të dënuarve. Rrjeti kasiguruar profesionalizëm midispalëve si dhe ka rritur niveline ndërgjegjësimit publik përzbatimin e Dënimit Alternativnë komunitet.

Ky Buletin është botuar membështetjen financiare të:Komisionit Europian, SOROS dheBanka Botërore

Strehëza për gra dhevajza të abuzuara

Hotel “Mondial”, TiranëNë kuadër të projektit “RrjetiKombëtar për Zbatimin e Dënimeve Alternative”

shoqatat partnere organizuan një prezantim si pjesë e marrëveshjes së

memorandumit të bashkëpunimit me Shërbimin e Provës. Ky aktivitet u organizua

në Hotel “Mondial”, më datën 27 Korrik 2010. Në këtë aktivitet morën pjesë

punonjës të Shërbimit të Provës  nga Drejtoria e Përgjithshme dhe drejtoritë rajonale

që janë ngritur deri tani në rrethet Tiranë, Durrës, Fier, Shkodër, si dhe nga

përfaqësues të organizatave partnere të projektit. Në takim mori pjesë dhe Drejtori

i Pergjithshem i Shërbimit të Provës, zoti Arben Sefgjini. Në këtë aktivitet u prezantua

Projekti “Rrjeti Kombëtar për Zbatimin  e Dënimeve Alternative” si dhe të gjitha

aktivitetet e parashikuara me Shërbimin e Provës nga Drejtori Ekzekutiv i Shoqatës“Aksion Plus”, zoti GenciMucollari. Në prezantimin e tij,zoti Sefgjini si Drejtor iPërgjithshëm i Shërbimit tëProvës  foli për  rëndësinë engritjes së një institucioni të tillëdhe vuri theksin në rëndësinë eriintegrimit që Shërbimi i Provësrealizon për ata persona, të cilëtmarrin një dënim alternativ sidhe ul pasojat që mund të sjellëburgimi.



Të jeni më të hapur në mendimet tuaja,Të jeni më guximtarë në veprat tuaja,Të nxitoni më shumë në hapin tuaj.

Aksion  Plus  2010SITUATA AKTUALE – NDËRHYRJET - PROGRAMET

Vlerësoje veten – bëj 
zgjedhje të shëndetshme

Programi i Policimit Komunitar, mbështetur nga qeveria suedeze Për ministrinë e brendshme/Policia e shtetit shqiPtar

adresa: qendra Komunitare e Shendetit Mendor Nr 1;Rr. Stavro Vinjau; 
Prapa ambasades amerikane. tiranëcel. 0692066359
e-mail: gencaxionp@albmail.com

dhe

BASHKOHUNI NË NISMËN“TË GJITHË KUNDËR DROGËS”
në bashkëpunim me

SË BASHKU PËR NJË KOMUNITET DHE SHKOLLA TË SIGURTAPOLICIA, TË RINJTË, KOMUNITETI

Kudo që të ndodhesh, çfarëdo që të duash të bësh, duhet te kesh parasysh: 
“Siguria, mbi të gjitha”MBRO VETEN DHE PARTNERINTË GJITHË NE SË BASHKU KEMI NJË ROL PËR TË LUAJTUR NË LUFTËN KUNDËR DROGËSVarësia nga drogat është një sëmundje, dhe jo një krim. Kriminelët e vërtetë janë trafikantët e drogës. 

Trajnime me mësues, policë, prindër dhe ndihmëdhënës - Informohu!         Forume  të hapura dhe edukim bashkëmoshatar
Ndërgjegjësohu! 

Aktivitete krijuese me teme: “PËR NJË JETË TË SHËNDETSHME PA DUHAN, ALKOL DHE DROGË“ Ekspozita fotografike dhe pikture  Sport - muzikë - performanca - art & kultureSporti dhe aktivitete të tjera të shëndetshme na ndihmojnë të qëndrojmë larg drogave.

DROGA TË SHKATËRRON TY DHE 
•	

TË ARDHMEN TËNDEJETA ESHTE E çMUAR, DROGA 
•	

VRET KENAQESITE E JETESNË  SHOQËRINË  TONË  NUK 
•	

DUHET TË  KETË VEND PËR DROGAT

Për më shumë informacion dhe ndihmë: Kërkoni ndihmë kur ndjeheni të kërcënuar. Telefono në çdo moment, numrat e telefonit pa pagesë:
129

website www.aksionplus.net  &  ncso-al.org

m  Ne jemi e vetmja qendër  jorezidenciale në gjithë 
territorin e Republikës së Shqipërisë për trajtimin 
e përdoruesve të drogës me Terapi Mbajtëse me 
Metadon që nga viti 2005. 

m  Jemi veçuar si një rast i rrallë edhe në rajon me ofrimin 
e këtij shërbimi edhe në burgje e komisariate, dhe 
njihemi si një ndërmjetësues mes shtetit dhe përdoruesve 
edhe në Shërbimin e Provës. Aksion Plus është e 
licensuar nga Ministria e Shëndetësisë, MPCSSHB, 
QKL, QKEV, si dhe ka marrëveshje bashkëpunimi me 
Ministrinë e Drejtësisë dhe Shërbimin e Provës për 
shërbime ndaj të dënuarve.

m  Ne jemi ata që kujdesemi me trajnime, manuale, 
edukim, atelie, publikime, studime e praktika në 
institucionet publike. Gjithashtu, jemi të hapur për këdo 
me ndihmën dhe eksperiencën tonë. 

m  Aksion Plus njihet edhe për reduktimin e dëmit në 
përdoruesit e drogave dhe grupeve të margjinalizuara 
në parandalimin e HIV/SIDA-s dhe SST-ve me 
informacion, mjete mbrojtëse e shiringa të sterilizuara. 
Qendra e parë e këtij lloji u hap në vitin 2000. 

m  Politikat, strategjitë dhe ligjet për drogën. Aksion 
Plus është shumë aktive, duke bashkëpunuar dhe me 
rrjete rajonale për të përmirësuar ligjet që lidhen me 
përdorimin e drogës, me fokus dekriminalizimin dhe 
depenalizimin e përdorimit vetjak të drogës. 

m Parandalim, edukim dhe komunikim – edukim 
bashkëmoshatar - Psikologët, punonjësit socialë, 
përgjegjësit për komunikimin dhe marrëdhëniet me 
publikun kujdesen për informimin, sensibilizimin dhe 
pajisjen me aftësi për jetën e të rinjve në shkolla, ku 
njëkohësisht nxitet komunikimi i tyre me prindërit, 
mësuesit dhe me njëri-tjetrin.

m Trajtim dhe shërbime të ofruara për grupet 
vulnerabël plotësisht falas – Hartojmë dhe zbatojmë 
programe për zvogëlimin e rreziqeve dhe dëmeve 
(SIDA/SST) që ka çdo përdorues droge, së bashku me 
infromimin e grupeve të ndryshme vulnerabël. Trajtojmë 
përdoruesit e heroinës me Terapinë me Metadon, 
me referime, si dhe këshillim. 

m	Ndërtim kapacitetesh dhe avokaci - trainime 
në institucionet arsimore, vullnetarët, gazetarët, 
institucionet e ruajtjes së rendit, institucionet e shërbimit 
shëndetësor. Avokacia është një nga elementët kryesorë 
të punes sonë që zbatohet në dy drejtime: 
1- Me struktura të qeverisë dhe politikë-bërës.  
2- Me agjenci të huaja, donatorë dhe rrjete 

rajonale/ndërkombëtare. 

m	Publikime, studime - manuale, fletëpalosje, broshura, 
postera, udhëzues, informim përmes faqeve tona në 
internet, studime, trajnime të përshtatura sipas grupeve 
të ndryshme të interesit.

Kush jemi ne? Cfare bejme?
m	Të institucionalizohemi si një alternativë potente dhe serioze që promovon parandalimin 

e SIDA-s, SST-ve, drogat.

m	T’i japim përkrahje socializuese dhe integruese grupeve që janë të cënueshme.

m	Të ofrojmë  shërbime psiko-sociale dhe të tjera shërbime që kanë si qëllim përmirësimin 
e statusit shoqëror, ekonomik dhe kulturor të grupeve me të cilat punojmë. 

Cfare perpiqemi te arrijme?

Disa prej projekteve dhe aktiviteteve të AKSION PLUS ndër vite:

m	Në vitin 1992 Aksion Plus, e sapohapur, organizoi konferencën e parë kombëtare “A do 
të harrojë AIDS të vijë në Shqipëri?” në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë (MSH). 

m	Në 2000-in prezantuam qendrën e parë të Zvogëlimit të Dëmit, një filozofi pragmatiste 
për përdoruesit e drogave.

Botime të shoqatës Aksion Plus

Ky botim u mundësua nga UNFPA:

tiranë 2013

PSE DUHET

TË TESTOHEM 

PËR HIV/AIDS?

botime të 
aKsion Plus

 

Të rInJTë,

ShëndeTI SekSUaL

dhe rIPrOdhUeS
1. PËRDORIMI I PREZERVATIVIT ME VETE:

Prezervativi nëse përdoret korrektesisht dhe vazhdimisht (në çdo marrëdhënie seksuale) 

është metoda e vetme  që është provuar që të ofrojë mbrojtje shumë të mirë si ndaj I.S.T. dhe 

shtatëzanive të pa planifi kuara në të njëjtën kohë.

2. PËRDORIMI I DY METODAVE SE BASHKU :

Përdorimi i prezervativit së bashku me një metodë tjetër për mbrojtje maksimale.

3. MENJANIMI I MARRËDHËNIEVE SEKSUALE ME RISK

- Abstinenca 

- Besnikëri ndërmjet  2  partnereve të painfektuar.  

- vonesa e marrëdhënieve seksuale në moshat e reja.

kOnCePTI I MBrOJTJeS Së dYfIShTë:

Të dreJTaT e Të rInJVe në ShëndeTIn SekSUaL dhe rIPrOdhUeS:

Të rinjte kanë:

Të drejtë për të qenë vetvetja, - të marrin vendime të lira, të shprehin vetveten, të 

• 
shijojne seksin, të jenë të sigurtë, të zgjedhin nëse do të martohen ose jo dhe apo të 

planifi kojnë një familje 

Të drejtë për të marrë 
• 

informacion   rreth seksit, 

kontraceptiveve, IST-ve 

përfshi HIV 

Të drejtë të mbrojnë 
• 

vetveten dhe tjetrin - nga 

shtatzanitë e paplanifi kuara, 

IST-të përfshirë HIV dhe 

abuzimin seksual.

Të drejtë për të përfi tuar 
• 

kujdes shëndetësor – i cili 

duhet të jetë konfi dencial, i arritshëm, cilësor dhe i ofruar me dinjitet.  

Të drejtë për të qenë i përfshirë në programe planifi kuese me/dhe për të rinjtë, 

• 
duke marrë pjesë nëpër takime në nivele të ndryshme me qëllim për të ndikuar 

strukturat e vendimmarrjes.

AKSION PLUS

Qendra Komunitare e Shëndetit Mendor Nr 1; 

Rr. Stavro Vinjau. 

www.aksionplus.net 

e-mail: aksionplus@ymail.com

QENDRA KOMBËTARE PËR SHËRBIME 

KOMUNITARE

Adresa: Rr. “Isa Boletini”, pallati Planet X, 

Shk1. Kat. I/Ap1. 

Tel: 22 73 247;

e-mail: nccs.al@gmail.com

Facebook: National-Center-

for-Community-Services

QENDRA SHQIPTARE PER 

POPULLSINE DHE ZHVILLIMIN

www.acpd-al.org

Për më tepër informacion, kontaktoni:

QENDRA AULONA

L. “29 Nëntori “, Përballe Bibliotekës 

së qytetit Çerdhja 15, Kati II, Vlorë

Telefon: +355 (33)2 24531; 

e-mail: aulona.center@gmail.com

 

QENDRA RINORE TROKITJE                                        

L. “Vojo Kushi”, Rr. “Qemal Dracini”

Vila e Troshanëve, Kati II, Shkodër

 Cel.: +355 692355956; 

e-mail: trokitje@gmail.com 

QENDRA RINORE PO

Bulevardi: “Gjergj Fishta”, 

Kompleksi “Tirana 2000”,

Kulla VIII, Kati II, Tiranë                                

Tel./Fax +355 (4)2 251745; +355 (4)2 253839 

e-mail: Qendra.PO@gmail.com

Dr Teuta Pipa, shkolla e mesme e 

pergjithshme “Sami Frasheri”

Cel. 0692617767

e-mail: teutapipa@hotmail.com

Tiranë, dhjetor 2011

RRJETI PËRZBATIMINE DËNIMEVEALTERNATIVE
Organizatat implementuese të projektit:

Aksion Plus, Shoqata Përthyerje , Strehëza për Gratë e Dhunuara

Strehëza përgra dhe vajzatë abuzuara

mund 
te ndalin 
padrejtesite

Botim i Shoqatës 

“Aksion Plus”

Të mbrosh 
VETEN 

dhe 
PARTNERIN

Me mbështetjen e:

Botim i Shoqatës “Aksion Plus” 

LOGO

Të mbrosh veten dhe 

partnerin

17 dhjetor, Dita e Luftës Kundër Dhunës ndaj Punonjësve të seksit 

Me mbështetjen e: 

Tiranë, 2010

ARSYET PSE DUHET TË 

KRYHET TESTI (ANALIZA) 

E HIV/SIDA

ËSHTË TEST FALAS DHE 

KONFIDENCIAL.

Testimi për HIV/AIDS në qendrat 

• 
e këshillimit dhe testimit vullnetar 

(VCT) është falas dhe konfi dencial. Kjo 

do të thotë që punonjësit e shëndetësisë 

që punojnë në këto qendra nuk do t’u 

tregojnë njerëzve të tjerë rezultatet e 

testit. 

Tek qendrat e këshillimit dhe testimit 

• 
vullnetar ju do të keni një përkujdesje të 

plotë, përfshirë  këtu edhe infeksionet 

seksualisht të transmetueshme (IST). 

Ju gjithashtu, jeni të lirë të bëni pyetje 

rreth shëndetit tuaj seksual.

Në këto qendra do t`ju ofrohet këshillim 

• 
para testimit në të cilin ju do diskutoni 

se çfarë do të ndodhë kur ju të merrni 

rezultatet e testit.  

Qëllimi i këtij këshillimi është t`ju 

• 
ndihmojë rreth testimit për HIV-in. 

Ju mund të diskutoni me punonjësit 

• 
e qendrës se çfarë mund të ndodhë në 

qoftë se ju merrni një rezultat pozitiv 

të HIV-it. 

Pavarësisht nga rezultatet e testit të 

• 
virusit HIV, punonjësit e qendrave do 

t’u japin përgjigje  çdo pyetjeje që ju 

mund të keni ose ata do t`ju referojnë 

tek dikush që mund t`ju ndihmojë. 

“Në vendet e zhvilluara puna e seksit është një alter-

nativë, ndërsa në vendet e varfëra si Shqipëria është e 

vetmja mundësi për jetesë.”

“Punonjëset e seksit sulmohen nga policët dhe klientët, 

rrihen dhe keqtrajtohen – gjithashtu policët kërkojnë 

favore apo “shërbim” falas nga ata.” 

“Si një punonjëse seksi e kriminalizuar, të drejtat e mija 

njerëzore dhunohen çdo ditë.”

“Pranoni të drejtat e punonjësve të seksit – shoqëria 

duhet të na pranojë. Ne kërkojmë të na mbrohet shën-

deti ynë.”

“Na dekriminalizoni, dekriminalizoni komunitetin 

tonë dhe jepini fund kësaj errësire dhe rreziqeve që i 

kanosen kësaj ekonomie informale... gjëja e vetme që 

ky ndalim sjell është rritja e dhunës, degradimit dhe 

abuzimit të shpirtrave të përbuzur, që me guxim kanë 

zgjedhur të bëjnë seks për para. Ne banojmë në të njëjtat 

komunitete, fëmijët tanë ndjekin të njëjtat shkolla, ne 

votojmë, ne arrestohemi çdo ditë – ne jemi nënat, bijat, 

motrat, fqinjët dhe miqtë.”

17 dhjetor, 

Dita e Luftës Kundër Dhunës 

ndaj Punonjësve të seksit

Mesazhe nga 

punonjëset

e seksit:

Për më shumë informacione kontaktoni:

AKSION PLUS

Prapa Ambasadës Amerikane; 

Përballë Zyrës së Vizave, 

Tiranë

Cel.  0692066859

E-mail: 

gencaxionp@albmail.com

Website www.aksionplus.net 

  dhe në Facebook

Vetem te 
drejtat

mund 
te ndalin 
padrejtesite

Vetem te 
drejtat

Faqe 1 e boshures 

Shërbimi i Parandalimit dhe Trajtimit për Substancat Narkotike 

Zyra�e��asistenc
ës�dhe�informim

it�mbi�problem
in�e�

abuzimit�me�su
bstancat�narko

tike�

�

Foto�ketu�pastaj
�poshte�shkrimi�

Ky projekt financohet nga: 

Shërbimi i Parandalimit dhe Trajti mit 

për Substancat Narkoti ke

zyra e  asistencës dhe informimit 

mbi problemin e abuzimit 

me substancat narkoti ke

Ky projekt fi nancohet nga:

zyra e  asistencës dhe informimit mbi 

problemin e abuzimit me substancat narkoti ke

në bashkëpunim me 

njësinë bashkiake nr 10

Ku mund të drejtohem më 

vonë për të marrë shërbimet 

që mund të më nevojiten?

aKsion Plus është shoqata që në fokus të 

akti viteteve të saj ka si qëllim të sensibilizojë 

të rinjtë dhe grupet në risk në parandalimin 

e hiv/aids, infeksionet seksualisht të tran-

smetueshme (IST) dhe Substancave Narkoti ke, 

duke përfshirë zvogëlimin e dëmit, Terapi me 

Metadon për përdoruesit e drogës, dhe shë-

rbime të tjera sociale për grupet në risk.

Shërbimet që Ofrojmë:

informin dhe edukim në lidhje me substancat 

• 
narkoti ke

Këshillim individual
• 

Terapi grupi• 
Terapi familjare dhe multi familjare

• 
terapi mbajtëse me metadon

• 
edukim bashkëmoshatar

• 
referime në shërbime të tjera më të 

• 
specializuara.

të referoni dikë në shërbimet 

tona dhe për më shumë 

informacion kontaktoni 

me Aksion Plus në adresat:

- Rruga “Stavri Vinjau”, Qendra e Shëndeti t 

Mendor Nr. 1, 

prapa ambasadës amerikane

- Pranë Njësisë Bashkiake Nr. 10, 

- Biblioteka Nr. 5, Rruga “Mine Peza”, 

pranë ish-pasti çeri “Flora”

Tel. (04) 22 59 139

Fax. (04) 22 59 139

Email: gencaxionp@albmail.com

website: www.aksionplus.net

dhe

Faqe 1 e boshures 

Shërbimi i Parandalimit dhe Trajtimit për Substancat Narkotike 
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Ky projekt financohet nga: 

KANABISKANABISKANABISKANABISKANABIS

MARIJUMARIJUMARIJUMARIJUMARIJUANAANAANAANAANA

HASHASHI…HASHASHI…HASHASHI…HASHASHI…HASHASHI…
 KONSUMIMI

 SIMPTOMAT

 PROBLEMET

 VARËSIA

 EUFORIA

 KËSHILLA

 NDIHMA

 LIGJI

Mbështetur nga:

NËSE PI NJË CIGARE

MARIJUANË, A MË ÇON

KJO DREJT PËRDORIMIT

TË DROGAVE TË TJERA?

Të pish një cigare marijuanë nuk do të

thotë që patjetër kjo do të çojë drejt

përdorimit të substancave të tjera siç

dëgjojmë zakonisht.

Është e vërtetë që përdoruesit e

substancave të tjera kanë përdorur si

fillim kanabisin, por jo të gjithë

përdoruesit e kanabisit bëhen patjetër

konsumatorë të drogave të tjera të

paligjshme.

A NDIKON HASHASHI

NË ECURINË TUAJ NË

SHKOLLË DHE NE

JETËN E PËRDITSHME?

Po. Hashashi dëmton kujtesën, gjykimin

dhe perceptimin.

Hashashi mund të dëmtojë ecurinë tuaj

në shkollë, aktivitete të ndryshme

sportive apo me shoqërinë tuaj.

Humbje të interesit të pamjes tuaj të

jashtme dhe ecurisë në shkollë apo në

jetën tuaj të përditshme.

Nën efektin e hashashit ju mund të

kryeni sjellje seksuale me risk, të cilat ju

ekspozojnë ndaj HIV/AIDS-it dhe IST-ve,

si dhe shtatzënive të padëshiruara.

ÇFARË NDODH NËSE

KULTIVOJMË BIMË

NARKOTIKE?

Botime të

Aksion Plus

E-mail: gencaxionp@albmail.com

Tel: +355692066359

Fax: +355 4 375 368

Website: www.aksionplus.net

Adresa:  AKSION PLUS

Rr.Stavri Vinjau, Qendra e Shëndetit Mendor.

Neni 284 i kodit penal të Republikës se

Shqipërisë parashikon se:

Kultivimi i bimëve narkotike

(Ndryshuar paragrafi I dhe II, shtuar paragrafi

II me ligjin nr.8733, datë 24.1.2001, neni 66)

Kultivimi i bimëve, që shërbejnë

ose dihet se shërbejnë për

prodhimin dhe nxjerrjen e

lëndëve narkotike dhe psikotrope,

pa leje dhe autorizim sipas ligjit,

dënohet me burgim nga tre deri

në shtatë vjet.

Po kjo vepër, kur kryhet në

bashkëpunim ose më shumë se një

herë, dënohet me burgim nga

pesë gjer në dhjetë vjet.

Organizimi, drejtimi apo

financimi i kësaj veprimtarie,

dënohen me burgim nga shtatë

deri në pesëmbëdhjetë vjet.

Tiranë 2010

Newsletter 2, 2010.   Informative Seminars for Probation Service
www.NCSO-AL.org

Introduction
The implementation of Alternative Sentence in Albania is a step forward in the

consolidation of Human Rights, Democracy and Legal State. Since one year of its
implementation the collaboration between Probation Service and the Network of
Community Services for Offenders has achieved many objectives. The development
of main activities as informative seminars, workshops, meetings, presentations,

campaigns, the surveillance and
treatment of concrete case has been
the important focus of this project.This
activities have  a positive impact in the
collaboration of the Network and the
Probation Service, in building the
appropriate capacities due to the
rehabilitation and reintegration of ex-
offenders, in the exchange of Network
information, in assuring professionalism
between parts, in raising the level of
public awareness and confidence toward
the implementation of  Alternative
Sentence in the community.

Hotel "Mondial", Tirana
In the framework of the project "Network of Community Services for Alternative

Sentence' the partnership associations made possible a presentation in the framework
of the agreement of the collaboration memorandum with the Probation Service Office.

This activity was held at Mondial Hotel, in 27 July. In this activity took part
representatives from Probation Service Office of central and local Directory in the
main cities as Tirana, Durres, Fier, Shkoder and with the participation of partnership
associations of the project. In this meeting took part the General Director of the
Probation Service Office, Mr. Sefgjini.

In this activity was introduced the Project " Network of Community Services for
Alternative Sentence' and all the activities predicted from the Probation Service Office
in collaboration with the Executive Director of the association Action Plus Mr. Mucollari.
In his presentation  Mr. Mucollari emphasized the great importance that has the
collaboration of the Probation Service, civic society and community services in the
field of the implementation of Alternative Sentence.

In his presentation, Mr. Sefgjini,
General Director of the Probation
Service Office, spoke for the great
importance that has the establishment
of this kind of institution and he
underlined all the benefits and advantages
that this institution offers in the aspect
of the rehabilitation and reintegration in
the community, he mentioned the
reduction of criminal tendencies and for
the possible disappearance of
crimogenic needs in offenders and
diminish the economic costs.

Network for the
implementation of
alternative sentence

This Newsletter has been
produced with the financial
assistance of the European

Commision, OSFA
and World Bank

Strehëza për gra dhe
vajza të abuzuara

Network for the

implementation of

alternative sentence
Network for the implementation of alternative sentence

How did the project started?

The objectives, activities

This Project is financed by European Commission, European

Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR).

The overall objective of the Action is to support Probation

Service on implementation of alternative sanctions in Albania

offering treatment programs for the offenders in the community.

Probation Service is based in finding, enhancing and using

effectively partnerships within the community and improves

public confidence in the effectiveness of community sentences.

THE OBJECTIVES :

Establishing a Network of Community Services for

the Offenders: Offering treatment, rehabilitation and

counseling programs for the offenders

in the community.

 Capacity building activities for probation service on

collaboration with community services and effective

use of community resources.

  Partnership activities aiming the improvement of

confidence and engagement of community

in justice system.

PROJECT  ACTIVITIES

The establishment and management of a network

for the community services to support the offenders.

The development and the implementation of specific

Probation Service Law

Probation Service

(Shtuar me l igj in nr. 10024, datë

27.11.2008)

The Probation Service is an

institutional organ that surveys

the implementation of alternative

sentence, gives clear information and

reports to the prosecutor or courts

and helps in the execution of

alternative sentence and the offender

in overriding the difficulties in the

integration in the society. Public

MAIN
ISSUES:

Why is the

alternative

sentence

necessary?

The
advantages of

the alternative

sentence

Probation

service Law

General

information

about the

NGO-s which

will implement

the alternative

sentence

project.
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Strehëza për gra dhe

vajza të abuzuara

central and local  institutions gives to

the Probation Service the necessary

aid  in order to accomplish with the

legal duties. The Probation Service

collaborates with the NGO and the

mediation service as it is foreseen in

the detailed rules by the Minister of

Justice. The probation Service helps

the convicted person to make easier

the integration in the society re-

establishing contacts and

relationships with family, individuals

and community

Newsletter 1 - April 2010

Arben Sefgjini,

General director of

Probation Service

programs for offenders in the community.

Capacity building for the Probation Services.

Capacity Building for network members.

 The Exchange of information.

Increase the level of public awareness due to the alternative sentence.

This Newsletter has been

produced with the financial

assistance of the SOROS Rrjeti për zbatimin edënimeve alternativeNewsletter 2, 2010.

Seminare informuese për Shërbimin e Provës.   www.NCSO-AL.org

Hyrje
Zbatimi i Dënimit Alternativ në Shqipëri është një hap përpara në konsolidimin

e të drejtave të njeriut, demokracisë dhe shtetit ligjor. Janë arritur shumë

objektiva prej një viti nga bashkëpunimi mes Shërbimit të Provës dhe Rrjetit të

Shërbimeve Komunitare për të dënuarit. Në qendër të projektit kanë qenë shumë

aktivitete të ndryshme si seminare informuese, workshope, takime, prezantime,

fushata ndërgjegjësimi si dhe trajtime e mbikëqyrje të rasteve konkrete.

Këto aktivitete kanë pasur një efekt pozitiv në bashkëpunimin e Rrjetit meShërbimin e Provës, nëndërtimin e kapaciteteve përrehabilitimin dhe riintegrimin eish të dënuarve. Rrjeti kasiguruar profesionalizëm midispalëve si dhe ka rritur niveline ndërgjegjësimit publik përzbatimin e Dënimit Alternativnë komunitet.

Ky Buletin është botuar membështetjen financiare të:Komisionit Europian, SOROS dheBanka Botërore

Strehëza për gra dhevajza të abuzuara

Hotel “Mondial”, TiranëNë kuadër të projektit “RrjetiKombëtar për Zbatimin e Dënimeve Alternative”

shoqatat partnere organizuan një prezantim si pjesë e marrëveshjes së

memorandumit të bashkëpunimit me Shërbimin e Provës. Ky aktivitet u organizua

në Hotel “Mondial”, më datën 27 Korrik 2010. Në këtë aktivitet morën pjesë

punonjës të Shërbimit të Provës  nga Drejtoria e Përgjithshme dhe drejtoritë rajonale

që janë ngritur deri tani në rrethet Tiranë, Durrës, Fier, Shkodër, si dhe nga

përfaqësues të organizatave partnere të projektit. Në takim mori pjesë dhe Drejtori

i Pergjithshem i Shërbimit të Provës, zoti Arben Sefgjini. Në këtë aktivitet u prezantua

Projekti “Rrjeti Kombëtar për Zbatimin  e Dënimeve Alternative” si dhe të gjitha

aktivitetet e parashikuara me Shërbimin e Provës nga Drejtori Ekzekutiv i Shoqatës“Aksion Plus”, zoti GenciMucollari. Në prezantimin e tij,zoti Sefgjini si Drejtor iPërgjithshëm i Shërbimit tëProvës  foli për  rëndësinë engritjes së një institucioni të tillëdhe vuri theksin në rëndësinë eriintegrimit që Shërbimi i Provësrealizon për ata persona, të cilëtmarrin një dënim alternativ sidhe ul pasojat që mund të sjellëburgimi.



Për më shumë informacion mund të vizitoni faqen tonë në internet

www.aksionplus.net   www.NCSO-al.org

Cel. 0692066359
Adresa: Qendra Komunitare e Shëndetit Mendor Nr 1;
Rr. Stavro Vinjau; Prapa Ambasadës Amerikane. Tiranë

E-mail: gencaxionp@albmail.com

m	Në vitin 2005 Aksion Plus prezantoi Terapinë Mbajtëse me Metadon (TMM), një terapi 
shumë e dobishme për përdoruesit problematikë të drogave (licensuar nga MSH). 
Tashmë qendrat e TMM-së, përveç Tiranës, janë hapur në rrethet: Durrës, Vlorë, Korçë 
dhe Elbasan, të cilat i shërbejnë rreth 520 klientëve ditorë. Mbështetës: Ministria e 
Shëndetësisë, UNICEF  dhe UNFPA. Kjo terapi filloi pak kohë pas konferencës së parë 
rreth problemeve të përdoruesve të drogave dhe Terapisë Mbajtëse me Metadon.

m	Në 2009-ën   Aksion Plus u bë pjesë e Rrjetit për Shërbimet Komunitare të të Dënuarit 
të përdoruesve të drogave. 

m	Në 2010-ën u hap në Shkodër qendra e Terapisë Mbajtëse me Metadon nga Aksion Plus. 
Tashmë Aksion Plus ka qendra në Korçë, Elbasan, Tiranë, Fier, Shkodër dhe Durrës. 

m	Gjithashtu në vitet 2010-2011  një nga projektet ishte dhe ai që lidhej me ‘Shërbimin 
e Provës’, ku shumë nga përdoruesit e drogës që kishin kryer shkelje ligjore, me 
ndërmjetësimin e qendrës sonë kryenin shërbim komunitar pranë nesh në vend të 
dënimeve të llojeve të tjera. Aktivitetet mbikqyrëse për të dënuarit në Shërbim Prove 
vazhdojnë. Ky projekt u mbështet nga Komisioni Evropian (bashkëfinancim i OSFA dhe 
Bankës Botërore).

m	Në projektin ‘Bota e Nryshimit’ të financuar nga Vodafone Albania, një ish-përdorues 
droge për 15 vjet, prezantoi veten publikisht dhe eksperiencën e tij në gjimnaze të 
ndryshme të Shqipërisë.

m Në 2011-ën u zhvillua projekti nga Ambasada Hollandeze me ndihmën e Qendrës 
Kombëtare të Shërbimeve Komunitare, mbi  shëndetin riprodhues, edukatën seksuale, 
njohjen dhe parandalimin e HIV/SIDA-s nga të rinjtë në shkolla.

m	Gjithashtu, gjatë këtij viti Aksion Plus ka ndërtuar qendrën multifunksionale pas 
Ambasadës Amerikane me kontributin e prindërve. 

m	Në 2012-ën Aksion Plus bashkëorganizoi Konferencën e 6-të të ADRIATIC DRUG 
ADDICTION TREATMENT dhe simpoziumin e 8-të të Rrjetit të Adriatikut, SEEA, për 
Varësitë nga Droga në bashkëpunim me Lidhjen Shqiptare të Psikiatrisë. 

m	Në 2013-ën Aksion Plus ka vazhduar me seminaret dhe takimet edukuese nëpër 
shkollat publike për parandalimin dhe sensibilizimin e të rinjve në lidhje me përdorimin 
e drogave. Në bashkëpunim me Policinë e Shtetit, SIPU dhe DART. 

Të jeni më të hapur në mendimet tuaja,
Të jeni më guximtarë në veprat tuaja,
Të nxitoni më shumë në hapin tuaj.

Aksion Plus 2013 

Ky botim mbështet nga UNFPA

UNFPA - një mbështetje e veçantë

Ndihmuesit, donatorët dhe partnerët ndër vite

Fondi i Kombeve të Bashkuara për Planifikim Familjar, ka luajtur një rol shumë 
të rëndësishëm në pothuajse të gjitha projektet e Aksion Plus. Ndihma e saj është e 
vazhdueshme që prej vitit 2005.

Kjo organizatë merret me probleme të ndryshme lidhur me çështje si: shëndeti 
riprodhues, lufta kundër HIV/AIDS dhe mbështetja për adoleshentët dhe të rinjtë në 
mbi 150 vende të botës që prej vitit 1969. Aktivitete të tjera: dhuna në familje, përfshirë 
dhunën ndaj grave e vajzave dhe dhunën ndaj fëmijëve, punonjëset e seksit, etj. UNFPA 
jo vetëm trajton, por edhe parandalon me trajnime stafesh, trainerësh dhe sensibilizim.

Më shumë informacion rreth UNFPA mund të gjeni dhe në faqen e website-it të kësaj 
organizate në http://www.unfpa.org/public/ .

UNICEF, UNFPA, OBSH,  ‘Instituti i Shëndetit Publik’, ‘Ministria e Financave’,  IDPC 
(International Drug Policy Consortium), EHRN (Eurasian Harm Reduction Network), IHRD, 
SEEA (Adriatic Network on Harm Reduction and Addiction), SWAN (Sex Work Advocacy 

Network), Komisioni Europian, OSFA dhe Banka Botërore, ‘Përthyerje’ dhe ‘Shelter for 
Abused Women’, Fakulteti i Shkencave Sociale, Fakulteti i Drejtësisë, Universitetet ‘Luarasi’, 

‘Albanian University’ dhe ‘Wisdom’, ‘Vodafone Albania’, AMSHC, ICCO, ‘Ministria e Turizmit, 
Kulturës, Rinisë dhe Sporteve’, Agjencitë e OKB, SOROS,etj. 

also on



Për më shumë informacion mund të vizitoni faqen tonë në internet

www.aksionplus.net   www.NCSO-al.org

Cel. 0692066359
Adresa: Qendra Komunitare e Shëndetit Mendor Nr 1;
Rr. Stavro Vinjau; Prapa Ambasadës Amerikane. Tiranë

E-mail: gencaxionp@albmail.com

m	Në vitin 2005 Aksion Plus prezantoi Terapinë Mbajtëse me Metadon (TMM), një terapi 
shumë e dobishme për përdoruesit problematikë të drogave (licensuar nga MSH). 
Tashmë qendrat e TMM-së, përveç Tiranës, janë hapur në rrethet: Durrës, Vlorë, Korçë 
dhe Elbasan, të cilat i shërbejnë rreth 520 klientëve ditorë. Mbështetës: Ministria e 
Shëndetësisë, UNICEF  dhe UNFPA. Kjo terapi filloi pak kohë pas konferencës së parë 
rreth problemeve të përdoruesve të drogave dhe Terapisë Mbajtëse me Metadon.

m	Në 2009-ën   Aksion Plus u bë pjesë e Rrjetit për Shërbimet Komunitare të të Dënuarit 
të përdoruesve të drogave. 

m	Në 2010-ën u hap në Shkodër qendra e Terapisë Mbajtëse me Metadon nga Aksion Plus. 
Tashmë Aksion Plus ka qendra në Korçë, Elbasan, Tiranë, Fier, Shkodër dhe Durrës. 

m	Gjithashtu në vitet 2010-2011  një nga projektet ishte dhe ai që lidhej me ‘Shërbimin 
e Provës’, ku shumë nga përdoruesit e drogës që kishin kryer shkelje ligjore, me 
ndërmjetësimin e qendrës sonë kryenin shërbim komunitar pranë nesh në vend të 
dënimeve të llojeve të tjera. Aktivitetet mbikqyrëse për të dënuarit në Shërbim Prove 
vazhdojnë. Ky projekt u mbështet nga Komisioni Evropian (bashkëfinancim i OSFA dhe 
Bankës Botërore).

m	Në projektin ‘Bota e Nryshimit’ të financuar nga Vodafone Albania, një ish-përdorues 
droge për 15 vjet, prezantoi veten publikisht dhe eksperiencën e tij në gjimnaze të 
ndryshme të Shqipërisë.

m Në 2011-ën u zhvillua projekti nga Ambasada Hollandeze me ndihmën e Qendrës 
Kombëtare të Shërbimeve Komunitare, mbi  shëndetin riprodhues, edukatën seksuale, 
njohjen dhe parandalimin e HIV/SIDA-s nga të rinjtë në shkolla.

m	Gjithashtu, gjatë këtij viti Aksion Plus ka ndërtuar qendrën multifunksionale pas 
Ambasadës Amerikane me kontributin e prindërve. 

m	Në 2012-ën Aksion Plus bashkëorganizoi Konferencën e 6-të të ADRIATIC DRUG 
ADDICTION TREATMENT dhe simpoziumin e 8-të të Rrjetit të Adriatikut, SEEA, për 
Varësitë nga Droga në bashkëpunim me Lidhjen Shqiptare të Psikiatrisë. 

m	Në 2013-ën Aksion Plus ka vazhduar me seminaret dhe takimet edukuese nëpër 
shkollat publike për parandalimin dhe sensibilizimin e të rinjve në lidhje me përdorimin 
e drogave. Në bashkëpunim me Policinë e Shtetit, SIPU dhe DART. 

Të jeni më të hapur në mendimet tuaja,
Të jeni më guximtarë në veprat tuaja,
Të nxitoni më shumë në hapin tuaj.

Aksion Plus 2013 

Ky botim mbështet nga UNFPA

UNFPA - një mbështetje e veçantë

Ndihmuesit, donatorët dhe partnerët ndër vite

Fondi i Kombeve të Bashkuara për Planifikim Familjar, ka luajtur një rol shumë 
të rëndësishëm në pothuajse të gjitha projektet e Aksion Plus. Ndihma e saj është e 
vazhdueshme që prej vitit 2005.

Kjo organizatë merret me probleme të ndryshme lidhur me çështje si: shëndeti 
riprodhues, lufta kundër HIV/AIDS dhe mbështetja për adoleshentët dhe të rinjtë në 
mbi 150 vende të botës që prej vitit 1969. Aktivitete të tjera: dhuna në familje, përfshirë 
dhunën ndaj grave e vajzave dhe dhunën ndaj fëmijëve, punonjëset e seksit, etj. UNFPA 
jo vetëm trajton, por edhe parandalon me trajnime stafesh, trainerësh dhe sensibilizim.

Më shumë informacion rreth UNFPA mund të gjeni dhe në faqen e website-it të kësaj 
organizate në http://www.unfpa.org/public/ .

UNICEF, UNFPA, OBSH,  ‘Instituti i Shëndetit Publik’, ‘Ministria e Financave’,  IDPC 
(International Drug Policy Consortium), EHRN (Eurasian Harm Reduction Network), IHRD, 
SEEA (Adriatic Network on Harm Reduction and Addiction), SWAN (Sex Work Advocacy 

Network), Komisioni Europian, OSFA dhe Banka Botërore, ‘Përthyerje’ dhe ‘Shelter for 
Abused Women’, Fakulteti i Shkencave Sociale, Fakulteti i Drejtësisë, Universitetet ‘Luarasi’, 

‘Albanian University’ dhe ‘Wisdom’, ‘Vodafone Albania’, AMSHC, ICCO, ‘Ministria e Turizmit, 
Kulturës, Rinisë dhe Sporteve’, Agjencitë e OKB, SOROS,etj. 

also on


