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Hyrje 
 

Dhuna në familje, përpos që është forma më e shpeshtë e dhunës ndaj grave dhe është vepër penale, në 

shumicën e rasteve shpien në çrregullime të shumta të shëndetit fizik dhe emocional. Sipas hulumtimeve 

psikologjike, dhuna në familje shpeshherë ka për pasojë edhe traumën dhe çregullimet e stresit post-traumatik 

dhe madje edhe depresionin.  

Meqë dhuna në familje në Kosovë dhe në botë deri vonë është trajtuar si çështje private, fare pak i është 

kushtuar vëmendja e duhur pasojave të saj për shoqërinë. Prandaj, krahas ngarkesave administrative dhe 

emocionale në lidhje me raportimin e dhunës në familje tek institucionet përkatëse, gratë më shumë raste kanë 

përjetuar edhe ngarkesa emocionale shtesë për arsye të trajtimit jo-profesional dhe neglizhencës institucionale. 

Madje, në shumë raste institucionet jo vetëm që janë neglizhente, por edhe diskriminuese ndaj viktimave të 

dhunës në familje Kjo natyrisht se e përkeqëson dhe e rëndon edhe më tutje gjendjen e tyre psiqike, për arsye 

se raportimi i dhunës në familje përcillet me zhgënjimin dhe humbjen e besimit edhe në institucionet e rendit 

dhe ligjit, të cilat nuk ia kushtojnë rëndësinë e duhur trajtimit të rasteve të dhunës në familje.  

Iniciativa për Drejtësi dhe Barazi INJECT është organizatë jo-qeveritare e themeluar nga një e mbijetuar e 

dhunës në familje dhe e diskriminimit institucional, e cila e ka themeluar organizatën me qëllim të ngritjes së 

vetëdijes shoqërore rreth mangësive të sistemit në lidhje me trajtimit e rasteve të dhunës në familje dhe 

diskriminimit institucional ndaj grave nga institucionet e rendit dhe ligjit.  

Ky projekt është financuar nga Komuna e Prishtinës, Drejtoria e Mirëqenies Sociale, në kuadër të mbështetjes 

financiare për organizatat e shoqërisë civile në fushën e ofrimeve sociale dhe familjare. Jemi shumë falënderuese 

për bashkëpunimin dhe besimin e institucioneve komunale për përkrahjen e tyre financiare për këtë grup të 

margjinalizuar të shoqërisë. Nevojat e këtij grupi për përkrahje institucionale shumëdimenzionale janë 

jashtëzakonisht të mëdha, siç edhe dëshmohet në bazë të deklaratave të përfitueseve të këtij projekti. 

  



5 
 

 

Dhuna në familje nga këndvështrimi psikologjik 
 

Dhuna ndaj grave dhe dhuna në familje është një ndër format më të përhapura të dhunës në 

botë. Mënyra të ndryshme përdorën për të përkufizuar dhunën në familje, por një ndër më të tjeshtat 

e më të saktat është: dhuna në familje mund të përshkruhet si keqpërdorimi i forcës dhe pushtetit nga 

një i rritur brenda një marrëdhieneje familjare, me qëllim për të kontrolluar personin tjetër. 

Si marrëdhënie familjare, sipas dispozitave ligjore ekzistuese në Kosovë, përkufizohen personat, të 

cilët: 

• Janë të fejuar apo ishin të fejuar  

• Janë të martuar apo ishin të martuar 

• Janë në bashkësi martesore apo ishin në bashkësi martesore 

• Bashkëjetojnë në ekonomi të përbashkët ose që kanë bashkëjetuar në një ekonomi të tillë 

• Përdorin një shtëpi të përbashkët dhe janë në lidhje gjaku, martese, adoptimi, krushqie apo 

janë në lidhje kujdestarie 

• Janë prindër të një fëmije të përbashkët 

Numri më i madh i rasteve të dhunës në familje, fatkeqësisht ndodhë mes partnerëve apo 

bashkëshortëve. Kjo dhunë mund të marrë formën e sulmeve fizike, keqtrajtimit psikologjik, 

keqtrajtimit social, keqtrajtimit financiar ose sulmeve seksuale. Dhuna mund të jetë e herë-pas-

hershme, me raste, apo kronike. Dhuna në familje nuk është tjesht vetëm një mospajtim. Është një 

model i mënyrave kontrolluese me shtrëngim e trysni, të cilat i përdor një përson ndaj tjetrit. 

Keqbërësit përdorin dhunën fizike dhe seksuale, kërcënimet, nënçmimet emocionale dhe privimin 

ekonomik për të dominuar viktimat e tyre, dhe për t‘i arritur qëllimet e veta. Në terme më të 

përgjithshme, dhuna në familje ndodhë kur një person në një marrëdhënje sillet në atë mënyrë që i 

shkakton frikë ose dëm personit tjetër.  

Dhuna në familje është një çështje globale, e cila prek të gjitha shtresat socio-ekonimike, 

kulturore, racore e nacionale. Është shumë e përhapur, e rrënjosur thellë, dhe lë pasoja serioze në 
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mirëqenien dhe shëndetin e grave. Gjithashtu, pasojat që lë tek individët, sistemet shëndetësore dhe 

shoqëria janë drastike. Megjithatë, është njëri ndër problemet më madhore të shëndetit publik, i cili 

nuk është kuptuar mjaftueshëm dhe është mospërfillur në masë të madhe. Madje edhe në Shtetet e 

Bashkuara të Amerikës, është raportuar se 85% e të gjitha krimeve të dhunshme që përjetojnë gratë 

shkaktohen nga partneri intim, krahasuar me 3% nga krimet e dhunshme të cilat i përjetojnë burrat.  

Mirëpo, dhuna në familje është një problem shumë më i shprehur me të cilin ballafaqohen gratë në 

shtetet në zhvillim (Susmitha, 2016, fq. 603). 

Si një vend në zhvillim, Kosova shënon një prevalencë mjaft të lartë të rasteve të dhunës në 

familje, ndonëse shumë prej tyre nuk raportohen. Në Kosovë, sipas dokumentit “Raportimi për 

dhunën në familje”, përpiluar nga OSBE në 2018, dhuna në familje përkufizohet si “veprim apo 

mosveprim i qëllimshëm që rezulton me abuzim, kur kryhet nga një person që është apo ka qenë në 

marrëdhënie familjare me viktimën.“ 

Nën veprën e dhunës në familje, në vendin tonë janë identifikuar katër lloje të keqtrajtimeve: 

1. Keqtrajtimi fizik, i cili përfshin përdorimin e forcës fizike nga ana e keqbërësit, siç mund të 

jetë goditja, djegia apo prerja, dhe që shkakton dhimbje fizike tek viktima. 

2. Keqtrajtimi psikologjik, i cili përfshin veprimet të cilat shkaktojnë dhembje psikologjike tek 

viktima, siç janë format e ndryshme të shkaktimit të frikës, ofendimet, kërcënimet, shpifjet, 

shantazhimet, shprehja e tepruar e xhelozisë dhe kontrollit, kufizimi i lëvizjes etj. 

3. Keqtrajtimi seksual, i cili përfshin veprat seksuale pa pëlqim si përdhunimi dhe sulmi seksual. 

4. Keqtrajtimi ekonomik, në të cilën përfshihen veprimet nga ana e keqbërësit të cilat 

përjashtojnë viktimën nga pasuria e përbashkët familjare, pasigurinë ekonomike, 

mospërgjegjësinë ndaj detyrimeve për mbështetjen financiare të fëmijëve, etj. (OSBE, 2018, f. 

2). 

Hulumtimi në vendin tonë për shkaktarët e mundshëm të dhunës në familje, sidomos të atij 

në çift apo të shkaktuar nga partneri intim, është shumë i limituar. Mirëpo disa studime jashtë vendit 

tonë janë mjaft informuese dhe të dobishme për të ilustruar kompleksitetin e këtij fenomeni dhe 

shkaktarët e tij. Roberts (2002) ofron një përshkrim mjaft të besueshëm nga perspektiva e teorisë 

feministe për rolin e dhunës në mirëmbajtjen e kontrollit ndaj një partnereje intime grua. Sipas kësaj 

perspektive, partneri përdor dhunë për të dobësuar autonominë e partneres dhe për të limituar 

pushtetin e pozitën e saj në lidhje. Struktura sociale përkrah pabarazitë sociale të cilat shpiejnë tek 
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përjetësimi i dominancës mashkullore. Në shumë kultura, dhuna nga partneri bazohet në pritshmëritë 

e roleve tradicionale gjinore dhe në çekuilibrin historik të pushtetit në mes të grave dhe burrave në 

shoqëritë patriarkale. Prandaj, fajtor dhe shkaktar i dhunës në familje është burri, dhe gruaja rrallëherë 

largohet, sidomos për shkak të mungesës së pushtetit ekonomik dhe politik.  

Mirëpo ekzistojnë edhe arsye tjera të ndërlikuara, sidomos të natyrës psikologjike, të cilat e 

kufizojnë një grua të abuzuar që të largohet dhe të ndërpresë lidhjen me partnerin abuzues. Teoritë 

psikologjike sygjerojnë se ndër faktorët kryesor psikologjik që i vështirësojnë grave largimin nga lidhja 

abusive janë: vet-fajësimi, mohimi, besnikëria ndaj institucionit të martesës, dhe ndjenja e përgjegjësisë 

për t’i ndihnuar keqbërësit. Ekzistojnë edhe disa teori tjera psikologjike për të spjeguar këtë sjellje, e 

cila duket irracionale, siç janë: cikli i dhunës, humbja e shpresës, sindromi i gruas së rrahur, sindromi 

i Stokholmit, teoria e lidhjes traumatike, dhe teoria e grackës psikologjike (Roberts, 2002, fq. 30 & 31).  

Këto hulumtime vënë në pah vuajtjet e veçanta psikologjike që përjetojnë gratë të cilat kanë 

përjetuar dhunë në familje apo çift, si dhe sygjerojnë perkrahje psiko-sociale e cila mund të jetë efektive 

për të adresuar dhe trajtuar nevojat e tyre specifike. 

 

Pasojat psikologjike tek të mbijetuarat e dhunës në familje 
 

Dhuna, sidomos ajo sistematike, jo vetëm që shkakton lëndime fizike, por ajo edhe dëmton 

mirëqenien sociale, ekonomike, psikologjike, shpirtërore dhe emocionale të viktimës. Dhuna në 

familje është një ndër kontribuesit kryesor në shëndetin e ligë të grave, pasi që lë pasoja serioze në 

shëndetin fizik dhe mental të tyre, përfshirë edhe shëndetin seksual e riprodhues. Këto pasoja 

përfshijnë problemet gjinekologjike, dëmtime të përkohshme apo të përhershme në aftësi për jetë, 

depresion dhe vetëvrasje. Disa studime supozojnë që ndër pasojat më të shpeshta dhe më të rënda 

psikologjike në mesin e grave që kanë pësuar dhunë sistematike në çift apo familje janë depresioni 

ankthi dhe vetëvrasja.  (Susmitha, 2016, fq.607). 

Ndonëse pasojat e dhunës të shkaktuar nga partneri janë më të lehta në rastet kur dhuna ka 

zgjatur më pak, ka qenë më pak e rëndë dhe gratë kanë pasur qasje në resurse dhe përkrahje, ato janë 

shumë më të rënda në rastet kur dhuna ka qenë e shpeshtë dhe e rëndë. Si rezultat i dhunës sistematike 

nga partneri, gratë mund të zhvillojnë simptome, të cilat e bëjnë funksionimin e përgjithshëm më të 
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rëndë. Dhuna dhe abuzimi i vazhdueshëm mund të shkaktojë tronditje, mosbesim, ngatërrim, terror, 

izolim, dëshpërim, si dhe mund të dobësojë ndjenjën e vetvetes dhe të vlerës së vetvetes tek gratë. 

Këto vështirësi mund edhe të shfaqen si simptoma psikologjike si ankth, depresion dhe çrregullime 

në gjumë. Përjetimi afatgjatë dhe sistematik i ngjarje traumatike mund të dërgojë deri tek zhvillimi i 

Çrregullimit të Stresit Post-traumatik, i cili është një reaksion i zakonshëm ndaj traumës së lartë e cila 

ka zgjatur me vite (Warshaw & Sullivan, 2013, fq 1). 

Ngjarjet traumatike janë të jashtëzakonshme për arsye se ngulfasin përshtatjen e zakonshme 

për jetë. Ndryshe nga fatkeqësitë e zakonshme, ngjarjet traumatike përfshijnë kërcënime për jetën ose 

integritetin, ose një ballafaqim të afërt me vdekjen. Ato konfrontojnë qeniet njerëzore me terror dhe 

humbje ekstreme të shpresës, dhe zgjojnë reagime katastrofike.  

Gjatë përjetimit të traumës, personi ndjen frikë ekstreme, humbje të shpresës, humbje të 

kontrollit, si dhe kërcënim për asgjësim. Trauma ndodhë kur individi e ka të pamundur të integrojë 

përvojen emocionale ose kur individi përjeton në mënyrë subjektive kërcënim për jetë, integritet trupor 

apo çmenduri. Ngjarjet traumatike mund të ndodhin si raste të izoluara, pra një herë të vetme, mirëpo 

dhuna në familje bën pjesë në ngjarjet traumatike, të cilat janë të vazhdueshme, të përsëritura dhe të 

pamëshirshme. Njerëzit dallojnë konsiderueshëm në reaksionet e tyre ndaj ngjarjeve traumatike, duke 

filluar nga ato deri diku të lehta, të cilat krijojnë ndryshime minimale në jetën e një personi, deri te ato 

shumë të rënda dhe me efekte të mëdha negative. Është mjaft e zakonshme që njerëzit të përjetojnë 

ankth, terror, trembje, tronditje si dhe mpirje emocionale dhe shkëputje personale e sociale (Wainrib, 

2006, fq. 11, 12).   

Sipas një studim të vitit 2004, ekziston evidencë e mjaftueshme se gratë që kanë përjetuar 

dhunë në lidhje apo çift janë në rrezik të shtuar për shëndet të dobët fizik, dhe trauma e shkaktuar nga 

dhuna mund të dërgojë deri tek zhvillimi i simptomave të Çrregulimit të Stresit Postraumatik  (cituar 

nga Wainrib, 2006, fq. 40). Pasojat e dhunës sistematike dhe reaksionet traumatike që ato krijojnë tek 

gratë mund të ofrojnë edhe më shumë sqarim për vështirësinë e theksuar apo pamundësinë e daljes 

nga situata. Sipas Judith Lewis Herman (1992), reaksionet traumatike ndodhin kur ndërrmarrja e 

veprimeve duket e pakuptimtë. Rezistenca ose ikja bëhen të pamundura pasi që mekanizmat vetë-

mbrojtëse shterren ose shndërrohen në një gjendje kaosi (cituar nga Wainrib, 2006, fq. 44). 

Përveç pasojave të lartëpërmendura psikologjike, të cilat i bëjnë gratë të qëndrojnë në një lidhje 

abuzive, kjo zgjedhje e sforcuar e grave shpeshherë bazohet në një analizë strategjike të tyre të sigurisë 
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dhe rrezikut për të ndërprerë lidhjen. Të qendruarit në lidhje abuzive ndikohet gjithashtu edhe nga 

kultura, religjioni dhe shpresa se keqbërësi ka potencial për ndryshim (Warshaw & Sullivan, 2013, f. 

2). 

Shumë gra të cilat arrijnë të dalin nga lidhja abuzuese, shpeshherë duke bartur në vete pasojat 

e lartëpërmendura afatgjate psikologjike, mund të përballen edhe me traumën që e shkakton vetë 

ndarja apo shkurorëzimi. Joseph dhe Linley (2008) supozojnë se për disa persona edhe ndarja apo 

shkurorëzimi mund të përjetohet si një lloj ngjarje traumatike shpirtërore. Shkurorëzimi shënon rënien 

apo shkatërrimin e martesës, e cila në shoqëri vlerësohet si një institucion i shenjtë, prandaj rënia nga 

ky piedestal mund të vlerësohet nga një kënvështrim negativ shpirtëror. Si një ngjarje tjetër traumatike, 

shkurorëzimi mund të përçajë çdo aspekt të jetës së personit. Studimet kanë demonstruar se problemet 

psikologjike, të cilat mund të shprehen gjatë këtij tranzicioni jetësor janë depresioni, ankthi, distresi 

emocional dhe kriza e identitetit. Gjithashtu, ky tranzicion ndikon negativisht në fusha të shumëfishta 

jetësore përfshirë edhe ato sociale, financiare, prindërore, të banimit, dhe profesionale (Joseph & 

Linley, 2008, f.105, 108). 

Njohuritë e fituara nga studime të shumta anëembanë botës për pasojat komplekse dhe të shumëfishta 

që dhuna në familje shkakton tek gratë, vënë në pah se nevojat për përkrahje janë poashtu shumë të 

larta dhe shumë-dimenzionale, dhe terapia grupore mund të jetë një formë e qëlluar përkrahëse.  

 

Karakteristikat e psikoterapisë grupore dhe dobitë e saj 
 

Terapia grupore është një formë e veçantë e mbështetjes psikologjike dhe mund të jetë shumë 

efektive për personat, të cilët kanë ngjashmëri në përvoja jetësore, përfshirë edhe dhunën në familje.  

Sipas Yalom & Lescz (2005), hulumtime të shumta kanë demonstruar se terapia grupore është 

një formë shumë efektive e psikoterapisë dhe është mjaft e barabartë me psikoterapinë individuale në 

forcën e saj për të ofruar përfitim kuptimplotë. Ndryshimi terapeutik është një proces shumë 

kompleks, i cili ndodhë përmes një bashkëveprimi të ndërlikuar të përvojave njerëzore, të cilave Yalom 

u referohet si “faktorë psikoterapeutik.” Disa nga faktorët primarë terapeutik të terapisë grupore janë: 
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 Mbjellja e shpresës  

Mbjellja dhe mirëmbajtja e shpresës është esenciale në psikoterapi, pasi që besimi në formën e trajtimit 

më vete mund të ketë efekt terapeutik. Efeki i terapisë grupore ka bazë të fortë në burimin e shpresës 

që është unike në formatin e grupit. Grupet terapeutike përmbajnë individë në faza të ndryshme të 

menaxhimit të situatave apo vështirësive të ngjashme, dhe meqenëse anëtarët e grupit janë në kontakt 

të konsiderueshëm më njëri-tjetrin, ata shpesh mbushen shpresë kur shohin përmirësim tek anëtarët 

e tjerë të grupit. Shpresa është fleksibile dhe e ridefinon veten për t’iu përshtatur parametrave të 

menjëhershme, duke u shndërruar në shpresën për rehati, dinjitet ose për lidhje me të tjerët. Inspirimi 

që marrin pjesëtarët e terapisë grupore nga njëri-tjetri shpeshherë është superior në krahasim me 

terapinë individuale, sidomos pasi që promovon sensini e vetë-efikasitetit tek individët.  

 

 Universaliteti 

Shumë persona fillojnë terapinë me mendimin se janë të vetëm në mjerimin e tyre, se ata janë unik në 

probleme të caktuara tmerruese, mendime e impulse, dhe shpeshherë kjo i ka dërguar deri tek një lloj 

izolimi social. Mirëpo, gjatë terapisë grupore ata dëgjojnë edhe rrëfimet e anëtarëve të tjerë të grupit, 

dhe kjo i bën të kuptojnë se nuk janë vetëm, por se ka të tjerë me shqetësime, dilema dhe përvojat 

jetësore të ngjajshme. Kjo u ofron një lloj shlirimi, pasi që ndjehen më në kontakt me botën, dhe më 

të kuptuar e pranuar,   

 

 Dhënja e informacioneve 

Dhënja e informacioneve, sidomos në formë të psiko-edukimit për shqetësimet psikologjike të cilat 

janë të zakonshme dhe normale kundrejt situatave të cilat anëtarët e grupit kanë përjetuar, është pjesë 

shumë e rëndësishme dhe efektive e tërapisë grupore. 

 

 Altruizmi 

Në terapi grupore, anëtarët përfitojnë edhe duke dhënë, jo vetëm duke marrë përkrahje, si një formë 

e reciprocitetit jep-merr, por edhe duke përfituar nga vetë veprimi i dhurimit për të tjerët. Terapia 
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grupore është unike në të qenit e vetmja formë që ju jep klientëve mundësinë të jenë të dobishëm për 

të tjerët. Ajo gjithashtu inkurajon llojllojshmëri në role, pasi që anëtarët marrin herë rolin e personit 

që ofron ndihmë, e herë të atij/asaj që përfiton ndihmë dhe përkrahje.  

 

 Zhvillimi i teknikave socializuese 

Ndërveprimet në terapi grupore shpeshherë u mundësojnë anëtarëve që të përmirësojnë shkathtësitë 

sociale, duke mësuar të bëhen më të gatshëm të ofrojnë ndihmë për të tjerët, të aftësohen në zgjidhje 

të konflikteve, të bëhen më pak gjykues, të bëhen më të aftë të përjetojnë dhe të shprehin empati të 

mirëfilltë. Këto shkathtësi mund të ju shërbejnë këtyrë personave në ndërveprime të tjera 

interpersonale dhe sociale, dhe janë gurthemele të inteligjencës emocionale.  

 

 Sjelljet imituese 

Ekziston evidencë e mjaftueshme se terapistët grupor ndikojnë në modelet e komunikimit të grupeve 

të tyre duke modeluar sjellje të caktuara, siç janë shpalosjet e informatave personale dhe përkrahja. 

Anëtarët e grupit mësojnë duke vëzhguar njëri-tjetrin se si i trajtojnë problemet. Kjo është veçanërisht 

e fuqishme në grupet homogjene të cilat fokusohen në probleme të përbashkëta. (Yalom & Leszcz, 

2005). 

 

Përkrahja psikologjike në formë grupore për gratë përfituese të këij projekti, të cilat kanë 

pësuar dhunë në familje/çift është bazuar në faktin se grupi përkrahës, i cili formohet si rezultat i 

përvojave dhe dinamikave të grupit, mund të jetë shumë efektiv në zvogëlimin e shqetësimeve të 

natyrës psikologjike me të cilat këto gra përballen. Qasja terapeutike gjatë senacave grupore të këtij 

projekti është bazuar edhe në përshkrimin e dobive të përkrahjes grupore për gratë e abuzuara, ofruar 

nga autori Roberts (2002) ndër të cilat potencohet edhe zvogëlimi i izolimit social. Anëtarët e grupit 

ofrojnë inkurajim për njëra-tjetrën, dhe kjo u mundëson grave të shohin se reagimet e tyre kundrejt 

dhunës nuk janë unike. Mundësia për të mësuar nga përvojat e të tjërëve është njëra nga dobitë 

kryesore të procesit grupor (Roberts, 2002, f. 398) 
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Sipas Warshaw dhe Sullivan (2013) edhe pse më shumë hulumtime nevojiten për të kuptuaar se si 

tu përgjigjemi në mënyrën më efektive nevojave të shumëfishta të të mbijetuarave të dhunës në çift, 

evidenca e deritanishme propozon se komponentet përkrahëse përfshijnë:  

(1) Psikoedukimin rreth shkaqeve dhe pasojave të dhunës në familje dhe efektet e tyre 

traumatike 

(2) Vëmendjen tek siguria e vazhdueshme 

(3) Zhvillimin e shkathtësive kognitive dhe emocionale për të adresuar simptomat traumatike 

dhe shqetësimet e tjera të qëllimeve jetësore 

(4) Përqëndrimin në pikat e forta të të mbijetuarave, si dhe në pikat e forta kulturore nga të cilat 

ato mund të përfitojnë. (Warshaw & Sullivan, 2013, f. 18). 

Këto koncepte dhe elemente të tjera të terapisë grupore kanë qene të rëndësishme në dizajnimin dhe 

strukturimin e seancave grupore të këtij projekti.  

 

 

 Seancat grupore të trajtimit psikologjik 
 

Përkrahja psikologjike për gratë pjesëmarrëse në projekt, të cilat kanë përjetuar dhunë në familje 

ose çift, është ofruar në formë të psikoterapisë grupore dhe është një ndër të vetmet e llojit të saj në 

vendin tonë. Pasi që gratë që i kanë mbijetuar dhunës në familje, zakonisht të shkaktuar nga partneri 

apo bashkëshorti, manifestojnë një lloj-llojshmëri të gjërë të përvojavë të hidhura të shoqëruara nga 

një varg pasojash në shëndetin mendor, është vështirë të krijohet një model i vetëm trajtimi, i cili do 

të trajtonte nevojat e të gjithave. Ndonëse në Kosovë hulumtimet për trajtimet më efektive për këtë 

kategori grash janë pothuajse inekzistente, ato janë mjaft të limituara edhe në vendet e tjera. Mirëpo, 

siç është theksuar më lartë, studime të shumta në botë kanë dëshmuar që terapia grupore është një 

ndër format më të qëlluara për stabilizimin, rimëkëmbjen dhe fuqizimin e grave, të cilat kanë përjetuar 

dhunë në çift apo familje, prandaj kjo formë përkrahëse është cilësuar si një fillim shpresdhënës. 

Dizajnimi dhe udhëheqja e seancave grupore të këtij projekti është bërë nga psikologia klinike 

e licencuar nga Ministria e Shëndetësisë, Vjollca Pllana, duke aplikuar praktikat e bazuara në evidencë 

për ofrimin e mbështetjes psikologjike tek gratë të cilat kanë kaluar në vështirësi dhe trauma që 

asociohen me dhunën në familje dhe në çift. Sigurisht që gjatë seancave është marrë parasysh edhe 
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konteksti kulturor dhe janë respektuar botëkuptimet e qëndrimet e seciles përfituese të terapisë 

grupore.  

 

Të dhënat demografike të përfitueseve të terapisë grupore 
 

 Në seanca grupore morën pjesë nëntë gra të kombësisë shqiptare, të cilat kanë përjetuar dhunë 

në familje/çift. Ato ishin të moshave të ndryshme, me shtrirje nga mosha 27 deri në 72, me një moshë 

mesatare 41.2. Në grup kishte mjaft diversitet në nivelin e shkollimit, me një grua që kishte të 

përfunduar vetëm nivelin fillor të shkollimit, të tjera të cilat kishin përfunduar nivelin universitar e 

master, e deri te njëra që vijonte studimet e doktoratës. Katër nga gratë ishin të papunësuara, katër të 

tjera ishin në marrëdhënie pune, dhe një nga to ishte e pensionuar. Tetë nga gratë ishin të ndara nga 

partnerët e tyre, disa të shkurorëzuara apo në process të shkurorëzimit, dhe vetëm njëra nga gratë 

kishte ende të pazgjidhur situaten e saj për arsye se ajo kishte përjetuar disa herë ndarjen e bashkimin 

me burrin e saj, dhe tani ishte në shqyrtim të mundësisë së ri-bashkimit për arsye të mospërkrahjes 

institucionale dhe për arsye se këtë opsion e konsideronte si zgjidhjen më të mirë për mirëqenien e 

fëmijëve të saj. Tetë nga nëntë gratë pjesëmarrëse në grup kishin fëmijë.  

 

Shqetësimet psikologjike të grave pjesëmarrëse në terapi grupore 
 

Para fillimit të seancës së parë, secila përfituese ka plotësuar dhe nënshkruar dy formularë: Fletëpëlqimin 

për marrjen e psikoterapisë grupore dhe Formularin e Pranimit te Klientit. Pyetjet në Formularin Pranimit të klientit 

janë të dizajnuara për të përmbledhur një pasqyrë bazike të gjendjes psikologjike të secilës grua 

pjesëmarrëse, me theks të veçantë në elemente të ankthit, sulmit të panikut, disponimit të tepruar 

depresiv, ndryshime të disponimit, çrregullimeve në gjumë, çrregullimeve në të ushqyer, probleme në 

kujtesë, ankesave trupore, halucinacioneve dhe mendime vetëvrasëse. Të dhënat nga analiza e 

Formularit të Pranimit tregojnë se para fillimit të terapisë grupore, nga nëntë gratë pjesëmarrëse, tetë gra 

raportuan ankth të shkallës së lartë, gashtë raportuan sulme paniku, gjashtë gra raportuan disponim 

depresiv, të gjitha raportuan ndryshime të disponimit, gjashtë gra raportuan çrregullime në gjumë, dy 

gra raportuan çrregullime në të ushqyer, gjashtë gra raportuan probleme në kujtesë, gjashtë gra 

raportuan ankesa trupore, përfshirë edhe dhimbje të shpeshta fizike, një grua raportoi halucinacione, 
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dhe asnjëra nga gratë nuk kishte mendime vetëvrasëse në të tashmen, mirëpo pesë nga to kishin pasur 

në të kaluarën, tri prej tyre ndonjëherë e dy rrallëherë.     

 Përmes dinamikave grupore gjatë seancave, gratë kanë shfaqur edhe simptoma traumatike, 

sidomos për arsye se për të gjitha këto gra, përveç njërës nga to, kjo ishte hera e parë që mbanin 

psikoterapi. Procesi psikoterapeutik, i çfarëdo lloji, përfshirë edhe atë grupor, mund të shpalosë 

emocione të shtypura, çështje të pazgjidhura, dilemma e shqetësime të patrajtuara, si dhe të nxjerrë 

nga kujtesa përjetimet e rënda të së shkuarës. Gjatë rrëfimit të këtyre përvojave të hidhura si rezultat i 

dhunës sistematike të shkaktuar nga ish-partnerët, sidomos në seancat e para grupore, shumë gra kanë 

shfaqur elemente të traumës psikologjike, ndonëse shumica ishin të menaxhueshme. Përjetimet 

traumatike ishin më së shumti të ndërlidhura me kujtimet e dhunës, frikën, mllefin e ndjenjën e fajësisë 

të shkaktuar nga ajo, ndjenjës së pafuqisë për të dalur nga situata, opsionet e limituara për të gjetur 

zgjidhje, stigmatizimin dhe mungesën e përkrahjes nga familja dhe shoqëria, si dhe brenga për 

mirëqenien e fëmijëve. Mbi të gjitha, gratë kanë shfaqur zhgënjim dhe thyerje të thellë si rezultat i 

përballjes me institucionet shtetërore dhe shërbimet sociale si Qendra për Punë Sociale, Policia dhe 

Gjykata, të cilat në vend se tu ofronin përkrahje dhe mbrojtje, shpeshherë kanë pasur qasje 

mospërfillëse, jo-korrekte dhe diskriminuese ndaj tyre. Si rezultat i neglizhencës instucionale, trajtimit 

jo-dinjitoz, mashtrimeve e shkelje të ligjit e të drejtave njerëzore nga këto sisteme, përfshirë edhe 

proceset e tejzgjatura gjyqësore, shumica e grave pjesëmarëse nuk kishin arritur të rregullonin çështjet 

e rëndësishme të procesit të shkurorëzimit dhe të përmirësonin kushtet jetësore për vete dhe fëmijët 

e tyre. Ky lloj abuzimi institucional kishte ndikuar në përshkallëzimin e përjetimeve traumatike, 

sidomos në një nivel të shtuar të humbjes së shpresës dhe të gjetjes së rrugëdaljes.  

 

Ecuria e seancave grupore 

Në këtë projekt janë paraparë gjashtë seanca grupore, katër nga të cilat janë mbajtur të 

shtunave, në baza javore ose dy-javore gjatë periudhes shkurt-mars të këtij viti. Si rezultat i izolimit 

për shkak të pandemisë, dy seancat e fundit janë shtyer me shpresën se gjendja në vend do të 

përmirësohet brenda afatit kohor të projektit. Për arsye se kjo nuk ndodhi, dy seancat e fundit janë 

mbajtur online. Me gjithë faktin se numri i seancave, të cilat kemi patur mundësi të ofrojmë përmes 

këtij projekti është shumë i limituar dhe i pamjaftueshëm për të arritur efektet e dëshirueshme në 

përmirësimin e gjendjes psikologjike të përfitueseve, ne kemi bërë përpjekje të konsiderueshme që 

përmes këtyre pak seancave grupore të bëjmë aq sa mundemi për të lehtësuar sadopak gjendjen tyre.  
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Efekti i terapise grupore tek përfitueset (gjetjet)  
 

Qëllimet kryesore terapeutike të seancave grupore kanë qenë: 

1. Krijimi i marrëdhënjes terapeutike në mes të psikologës dhe përfitueseve në një mjedis të 

sigurtë dhe të besueshëm 

2. Krijimi i një grupi përkrahës në mes grave 

3. Identifikimi i shqetësimeve psikologjike të secilës grua dhe atyre të përbashkëta në grup, si 

dhe i nevojave për përkrahje 

4. Ngritja e vetëdijes për shqetësimet psikologjike që asociohen me dhunën në familje dhe 

shkurorëzimin 

5. Ngritja e vetënjohjes, vetë-pranimit dhe vetë-vlerësimit 

6. Fuqizimi i resurseve të brendshme dhe të jashtme 

7. Zhvillimi i shkathtësive kognitive dhe emocionale për të adresuar simptomat traumatike dhe 

shqetësimet e tjera 

8. Ngritja e shkathtësive sociale dhe atyre jetësore 

9. Vetëdijësimi për rëndësinë e sistemit përkrahës dhe i të kërkuarit ndihmë për të menaxhuar 

situatat stresuese 

Arritja e këtyre objektivave është synuar përmes teknikave të ndryshme terapeutike që janë përdorur 

përgjatë seancave, të cilat do të paraqiten në vijim. Vlen të theksohet se siç është e zakonshme në 

terapi grupore, dinamikat brenda grupit shpeshherë kanë sjellë në sipërfaqe çështje të cilat është dashur 

të adresohen, respektohen dhe shqyrtohen aty për aty. Si rezultat, këto dinamika shpeshherë kanë 

udhëhequr kahjen dhe rrjedhën e seancave, si dhe kanë ndryshuar planifikimin dhe tempon e seancave, 

përfshirë edhe aplikimin e teknikave terapeutike. Gjithashtu secila grua prezantonte modelin e saj të 

veçantë të menaxhimit të situatave stresuese e traumatike, dhe ndarja e tyre me njëra tjetrën u 

mundësonte të mësojnë e përvetësojnë strategji të reja. 

 

Seanca e parë 

Fokusim kryesor i seancës së parë ka qenë njoftimi dhe afrimi i anëtareve të grupit me terapisten dhe 

të anëtareve në mes vete, me synim që të krijohet një mjedis i besueshëm dhe mbështetës, ku gratë 

mund të ndjehen të lira të shprehen e të rrëfehen. Pjesëmarrëset janë njoftuar për karakteristikat e 
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psikoterapisë grupore, rregullat etike të psikoterapisë, sidomos në lidhje me ruajtjen e konfidencialitetit 

dhe anonimitetit të secilës përfituese nga ana e psikoterapistes por edhe të grave mes vete. Është 

theksuar gjithashtu se gjatë seancave grupore secila anëtare e grupit do të ketë mundësi të zgjedh vet 

nivelin në të cilin ndjehet e lirë të ndajë detaje personale të jetës së saj. Gjatë kësaj seance gratë kanë 

shpalosur detaje të dhimbshme të historisë së tyre personale në bashkëjetesë apo martesë, dhe kjo ka 

ndikuar edhe në shpërthime lotësh. Psikologia ka theksuar se shpalosja e detajeve të ngjarjeve 

traumatike gjatë procesit terapeutik mund të nxisë emocione të rënda, dhe gratë duhet të jenë të 

vetëdijshme se këto janë efekte të padëshirueshme anësore të procesimit terapeutik, dhe pjesë të 

pandara të këtij procesi. Prandaj në fund të seancës është aplikuar teknika e relaksimit, si metodë e 

stabilizimit të cilën mund ta përdorin gratë edhe jashtë seancave si mënyrë e menaxhimit të stresit dhe 

shqetësimeve të tjera.  

 

Seanca e dytë  

Përmes shprehjes së empatisë, si model i sjelljes dhe qasjes, terapistja kishte fokus të veçantë fuqizimin 

e marrëdhënjes terapeutike në mes të grave dhe terapistes, si dhe krijimin e pranimit, besimit dhe 

sigurisë së grave në mes vete. Kjo seancë u fokusua në psikoedukim dhe u trajtuan temat e veçanta të 

ndërlidhura me dhunën në familje dhe/ose çift, siç janë: efektet psikologjike të dhunës nga partneri, 

cikli i dhunës, profili i keqbërësit, etj. Në fund të seancës u përdor teknika relaksuese, në mënyrë që 

grate të qetësoheshin dhe të relaksoheshin. 

 

Seanca e tretë   

Kjo seancë kishte fokus kryesor fuqizimin e resurseve të brendshme, ku u aplikuan ushtrime dhe 

teknika terapeutike përmes të cilave gratë shprehën strategjitë individuale të menaxhimit të cilat i kishin 

përdorur në situate stresuese, dhe ushtrime e diskutime të tjera që stimuluan vetë-njohjen, vetë-

pranimin, si dhe respektin dhe kujdesin ndaj vetes. Përmes vizualizimit dhe teknikave relaksuese, gratë 

imagjinuan një vend të sigurtë dhe të qetë, të cilin mund ta vizitojnë në mendjen e tyre çdoherë që 

ndjehen të stresuara apo të pasigurta.  
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Seanca e katërt 

Në seancën e katërt, psikologia fillimisht eksploroi qëndrimet e grave ndaj keqbërësve, për të kuptuar 

nivelin e mllefit dhe emocioneve të tjëra të rënda me të cilat gratë ende mund ishin të ngarkuara. 

Përmes psikoedukimit u sqarua se këto emocione, shpeshherë të përziera, janë shumë normale dhe të 

zakonshme në mesin e grave të cilat kanë qenë për shumë gjatë në një lidhje toksike dhe abusive. Për 

të mësuar t’i pranojnë dhe t’i respektojnë emosionet, u aplikua ushtrimi i procesimit emocional. U 

aplikuan poashtu edhe metoda relaksuese të stabilizimit dhe menaxhimit të simptomave psikologjike 

e emocionale dhe të efekteve e pasojave negative të dhunës sistematike, të cilat gratë do të mund t’i 

përdorin në jetën e tyre të përditshme, sidomos gjatë ballafaqimit me situata stresuese.  

 

Seanca e pestë 

Pas një pauze dy-mujore, për shkak të rrethanave të krijuara nga gjendja pendemike, seanca e pestë 

grupore u mbajt online. Gjatë kësaj seance gratë deklaruan se kanë qenë kryesisht mirë, dhe kanë 

arritur të menaxhojnë mjaft mirë shqetësimet e natyrës psikologjike falë njohurive rreth aspekteve 

psikologjike që asociohen me dhunën në famlje, të cilat i kanë përfituar nga psikoedukimi, teknikave 

relaksuese të ushtruara gjatë seancave, dinamikave të grupit, reflektimit, dhe detyrave të cilat iu janë 

dhënë gjatë seancave për të adresuar raportet e vështira. Për të fuqizuar vetë-pranimin dhe vetë-

vlerësimin, gjatë kësaj seance gratë janë inkurajuar të reflektojnë në pikat e tyre të forta si gra dhe si 

nëna. 

 

Seanca e gjashtë 

Ndonëse ishte paraparë që seanca e gjashtë të mbahet në mënyrë grupore, për shkak të rrethanave të 

vështirësuara psikologia vendosi që seancën e fundit të mbajë online në mënyrë individuale me secilën 

grua përfituese. Seanca individuale me njërën nga gratë është zhvilluar përmes telefonit, dhe një nga 

pjesëmarrëset kishte pësuar përkeqësim të gjendjes shëndetësore si rezultat i sëmundjes kronike nga e 

cila vuante, prandaj nuk ishte në gjendje të mbante seancën. Kjo seancë përmbante reflektim të gjithë 

rrugëtimit terapeutik, me theks të veçantë në stimulimin e të menduarit pozitiv për të ardhmen, të ri-
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vlerësimit të identitetit dhe potencialit si njeri dhe si grua, si dhe diskutim për resurset e jashtme, pra 

për personat e besueshëm dhe sistemin përkrahës.  

 Gratë përfituese janë inkurajuar që të mbajnë kontakt me njëra-tjetrën dhe të vazhdojnë të 

shoqërohen mes vete, dhe si një grup përkrahës, të vazhdojnë t’i ofrojnë mbështetje njëra-tjetrës.  

 

Përshtypjet e përfitueseve për terapinë grupore  

 

Të gjitha përfitueset në fund kanë plotësuar Formularin e Vlerësimit, me qëllim që të mirret një pasqyrë 

sa më e saktë e realizimit të qëllimeve të terapisë grupore dhe efekteve të saj. Rezultatet e këtij 

vlerësimi mund t’i gjeni në aneks.  

Me qëllim të identifikimit sa më të gjerë të dobive të terapisë grupore dhe nevojave shtesë të 

përfitueseve për përkrahje, të cilat kalojnë mundësitë dhe kompetencat e këtij projekti, gratë u janë 

përgjigjur edhe këtyrë pyëtjeve të hapura ne forme interviste:  

• Më trego cka ke përfituar më së shumti nga seancat grupore? 

• A do të kishe dëshirë të kishim mundësi të vazhdojmë me seanca? Pse? 

• A mendon se ke nevojë për seanca individuale? 

• Më trego në cfarë fushe ke nevojë për përkrahje shtesë? 

• Ndonjë koment tjetër? 

 

Në përgjigje për pyetjen e parë, si përmbledhje, përfitueset kanë shprehur shumë mirënjohje, 

posaqërisht për arsye se për herë të parë kanë patur rastin të mësojnë informata të rëndësishme për 

reaksionet e tyre emocionale dhe kongnitive në raport me vuajtjet shpirtërore të shkaktuara nga dhuna 

sistematike në çift. Ato janë shprehur se janë ndier të dëgjuara, të kuptuara dhe të pranuara nga 

psikologia dhe në mesin e grave me përvoja të ngjashme, e gjithashtu më pak të vetmuara e të izoluara. 

Kjo ka ndikuar konsiderueshëm në vetëbesim të shtuar kundrejt stigmatizimit dhe presionit social që 

shpeshherë kanë ndjerë si gra të shkurorëzuara dhe nëna vetëushqyese.  

Shumica e grave kanë deklaruar se teknikat e stabilizimit dhe relaksimit, metodat e procesimit 

emocional, si dhe teknikat e fokusimit në “këtu dhe tani” të cilat i kanë mësuar gjatë seancave grupore, 
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kanë qenë mjaft efektive për të menaxhuar reaksionet emocionale, stresin dhe ankthin. Në mesin e 

përshtypjeve kishte edhe deklarata se kjo përvojë u ka dhënë kurajo për të mos u dorëzuar kundrejt 

sfidave jetësore me të cilat përballen. 

Të gjitha gratë kanë shprehur dëshirë dhe nevojë për të vazhduar seancat grupore, dhe poashtu secila 

nga to ka shprehur nevojë për seanca individuale për të procesuar tutje shqetësimet e natyrës 

psikologjike. Ato kanë shprehur nevojë për përkrahje shtesë edhe në aspektet psikologjike, por edhe 

përkrahje institucionale e psiko-sociale të cilat i adresojne nevojat e tyre specifike, për të arritur një 

siguri më të mirë sociale e financiare.  

Më poshtë janë disa nga komentet dhe reflektimet e grave:  

“Kam përfituar përmirësim në gjendje emocionale, kam gjetë një qetësi shpirtërore dhe e kam parë se është shumë e 

nevojshme për mua. Jam tepër e lumtur që kam pasur rastin të jem pjesë e seancave grupore.” 

“Kam përfituar shumë në shumë aspekte: Më shumë vetëbesim. Mënyra të ndryshme si me kalu situatat stresuese e si 

ta tejkalojmë mllefin qe është mbledh brenda nesh me vite.” 

“Më së shumti kam perfitu se jam inkuraju dhe jam ndjerë e fuqizuar, kam ofru dhe kam marrë përkrahje. Kam 

ndjerë dhe kam shprehë empati. Kam qenë e akumulume e kam pasë shumë energji negative, kam pasë nevojë me 

shpërthy. Kam reflektu shumë, e kjo po me ndihmon me ndryshu qasjen ndaj vetes e ndaj jetes time.” 

“Bashkëvepimi me një grup grash sa të vuajtura aq edhe të forta, më ka dhënë forcë të lë të kaluarën mbrapa, mos ta 

lejoj një përson të bëhet peng i jetës time. Shumë ma e qetë psiqikisht, më ka ndiku me u kthy shumë ma mirë në 

normalitet.”  

“Shumë gjëra në mendje, por kur kam dëgju raste te tjera…ma se shumti kam fitu përkrahje morale, ajo të duhet 

shumë kur ke perjetu gjanat qe i kemi perjetu na, të forcon, të lumturon, t‘i nxjerrë krejt mbrendesitë e t‘i qet ne pah”.   

“Të vazhdojme, po gjithsesi, edhe shume seanca tjera… jo vetëm per vete, por edhe për të tjerat…kemi ende shumë 

nevoje.”  

“Kam shumë nevojë për seanca individuale sepse kam gjëra për me tregu per të cilat kam nevojë për më tepër privatësi. 

Kam nevojë për motivim dhe me ditë se e kam dikë krah.”  

“Seanca individuale po, ndoshta një numër të vogël të tyre. Për të perpunuar gjërat që më dalin në siperfaqe kohë pas 

kohe, kam ende shumë gjera.”  
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„Përkrahje shtesë “… përkrahje emocionale e shpirtërore, me pasë mundësi me shpreh e me shpalosë hala brengat e mia. 

Njerëzit pak të kuptojnë.”  

“Më së shumti kam nevojë për përkrajhe shtesë për menaxhimin e vetvetes, për situatat stresuese dhe përballjen me 

rrethin dhe me paragjykimet, sepse kjo është shumë e lodhshme dhe nganjëherë na lë pa shpresë fare.” 

“Përkrahje shtesë…mundësi për të siguruar të ardhura. Program përkrahës institucional për nënat vetushqyese. P.sh 

ndihmë për banim nga komuna, përkrahje nga komuniteti dhe shteti.” 

“Shumë falenderime për projektin e për ty psikologe që më ke ofru ngrohtësi dhe përkrahje prej fillimit. Për grate e tjera 

që në të ardhmen mund të kalojnë nëpër gjendje të njejta e procese te njejta, gjithsesi ju kisha rekomandu që në momentin 

e pare që nuk dini kah me ia mbajte me kerku përkraje psikologjike…zgjidhja e vetme. Kjo ka qenë dhuratë prej 

Zotit, se unë kurrë nuk isha kujtu që kam kaq shumë nevojë.” 

 

Përmbledhje  
 

Dhuna në familje është një ndër problemet sociale më të mëdha në nivel global, dhe shumë e 

shprehur në Kosovë, e cila prek gratë e të gjitha shtresave socio-ekonimike, kulturore, religjioze, racore 

e nacionale, por që vazhdon të mos merr vëmendjen dhe trajtimin e duhur. Numri më i madh i rasteve 

të dhunës në familje ndodhë në mes partnerëve apo bashkëshortëve. Kjo dhunë mund të marrë 

formën e sulmeve fizike, keqtrajtimit psikologjik, keqtrajtimit social, keqtrajtimit financiar ose sulmeve 

seksuale. Dhuna mund të jetë e herë pas hershme, me raste, apo kronike dhe është një model i 

mënyrave kontrolluese me shtrëngim e trysni, të cilat i përdor një përson ndaj tjetrit.  

Pasojat e dhunës sistematike janë të shumëfishta, pasi që dhuna jo vetëm që shkakton lëndime 

fizike, por ajo edhe dëmton mirëqenien sociale, ekonomike, psikologjike, shpirtërore dhe emocionale 

të viktimës. Duna në familje bën pjesë në ngjarjet traumatike, të cilat janë të vazhdueshme, të 

përsëritura dhe të pamëshirshme, me efekte të rënda negative. Ekziston evidencë e mjaftueshme se 

gratë që kanë përjetuar dhunë në familje/çift janë në rrezik të shtuar për shëndet të dobët fizik, të 

përjetojnë ankth, terror, tronditje si dhe mpirje emocionale dhe shkëputje personale e sociale, dhe 

trauma e shkaktuar nga dhuna mund të dërgojë deri tek zhvillimi i simptomave të Çrregulimit të Stresit 

Post-traumatik.    
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Përkrahja psikologjike për nëntë gratë përfituese të këtij projekti është ofruar në formë të 

psikoterapisë grupore, udhëhequr nga një psikologe e licencuar. Studime të shumta kanë dëshmuar që 

terapia grupore është një ndër format më të qëlluara për stabilizimin, rimëkëmbjen dhe fuqizimin e 

grave, të cilat kanë përjetuar dhunë në çift apo familje. Përmes këtij projekti janë mbajtur gjashtë (6) 

seanca grupore. 

Format vlerësuese të shqetësimeve psikologjike të përfitueseve kanë shfaqur nivel të lartë të 

ankthit, disponimit depresiv, sulmeve të panikut, ndryshimeve të disponimit, çrregullimet në gjumë, 

dhe simptoma mesatare traumatike.  

Ndër qëllimet kryesore të psikoterapisë grupore ishin: ngritja e vetëdijes për shqetësimet 

psikologjike që asociohen me dhunën në familje, fuqizimi i resurseve të brendshme dhe të jashtme, 

zhvillimi i shkathtësive kognitive dhe emocionale për të adresuar shqetësimet psikologjike dhe ngritja 

e shkathtësive sociale dhe atyre jetësore. Arritja e këtyre qëllimeve është synuar përmes psikoedukimit 

dhe teknikave të ndryshme terapeutike që janë përdorur përgjatë seancave.  

Pas përfundimit të seancave, gratë kanë shprehur shumë mirënjohje, posaqërisht për 

informatat e rëndësishme rreth shqetësimeve psikologjike të shkaktuara nga dhuna sistematike në çift, 

për faktin se janë ndier të dëgjuara, të kuptuara dhe të pranuara nga psikologia dhe në mesin e grave 

me përvoja të ngjajshme, dhe se kanë mësuar mënyra efektive për të menaxhuar stresin dhe reaksionet 

emocionale ndaj stresorëve të ndryshëm. Ato kanë shprehur dëshirë dhe nevojë për mundësi vazhdimi 

të trajtimit psikologjik përmes seancave grupore apo/dhe individuale. 

Si një grup i krijuar përkrahës, gratë përfituese janë inkurajuar që të mbajnë kontakt me njëra-

tjetrën dhe të vazhdojnë të shoqërohen mes vete, duke vazhduar të mbështesin dhe fuqizojnë njëra-

tjetrën, me shpresën që në një të ardhme të afërt edhe ne do të mund të gjejmë mundësinë që të 

vazhdojmë tu ofrojmë ndihmë profesionale, e cila është shumë e nevojshme dhe e qëlluar për to. 
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Annex  
Rezultatet e Formularit të Vlerësimit 

1. Procesi Përgatitor 
1-Nuk pajtohem aspak; 
5-Pajtohem plotësisht 

1.1. Informatat që më janë dhënë para projektit ishin të mjaftueshme. 5 

1.2. Informatat para projektit kanë komunikuar qartë qëllimet e senacave. 5 

2. Procesi i Seancave Grupore 
1-Nuk pajtohem aspak; 
5-Pajtohem plotësisht 

2.1. Planifikimi kohor i seanacave ka qenë i organizuar mirë  4.8 

2.2. Seancat grupore kanë qenë mirë të strukturuara  5 

2.3. Psikoedukimi më ka ndihmuar që të kuptoj më mirë situaten time dhe proceset 
psikoilogjike që lidhen me të  5 

2.4. Jam ndjerë e pranuar dhe e mirëkuptuar në grup 5 

2.5. Jam ndjerë e lirë të shpreh shqetësimet e mija gjatë seancave 5 

2.6. Metodat Psikoterapeutike gjatë seancave grupore kanë qenë efektive. 5 

2.7. Dinamikat e grupit kanë kontribuar në efektin e seancave 5 

2.8. Përvojat e pjesëmarrëseve të tjera të grupit kanë kontribuar në procesin terapeutik  4.7 

2.9. Përvoja që kam fituar nga seancat grupore do të jetë e dobishme në tejkalimin e 
situatave të vështira  

3. Udhëheqësja e grupit (Psikologia) 
1-Nuk pajtohem aspak; 
5-Pajtohem plotësisht 

3.1. Psikologia ishte e përgatitur mirë për udhëheqjen e seancave grupore. 5 

3.2. Psikologia ka ndjekur programin e propozuar të senacave 5 

3.3. Psikologia ka krijuar një ambient të ngrohtë dhe të sigurtë për grupin 5 

3.4. Psikologia ka përdorur metoda gjithëpërfshirëse në senaca grupore  5 

3.5. Shembujt dhe rastet që janë përdorur gjatë sencave kanë qenë të ndërlidhura me 
konceptet e shtjelluara psikologjike 5 

3.6. Psikilogia ka ofruar përgjigje të qarta për pyetjet tona 5 

3.7. Psikologia ka ofruar përkrahje dhe udhëzime të mjaftueshme për procesimin 
psikoterapeutik 5 

4. Vendi 
1-Nuk pajtohem aspak; 
5-Pajtohem plotësisht 

4.1. Vendtakimi ka qenë i përshtatshëm për seanca grupore 5 

4.2. Pauzat e kafes dhe të drekës kanë kontribuar në procesim terapeutik 4.7 

5. Cili është niveli i besimit tuaj në vetvete se keni përfituar njohuritë dhe 
shkathtësitë që ju janë ofruar përmes seancave grupore?   

a) kam besim të lartë 
57% 

b) kam besim 
43% 

c) kam deri diku besim 
 

d) nuk kam aspak besim 
 

6. Seancat terapeutike në përgjithësi 1= dobët, 10=shkëlqyeshëm 

Ju lutem jepni një notë/vlerë të përgjithshme për seancat terapeutike 10 

8. Preferoni Vazhdim seancash   

a) PO 100% 

b) JO  

 


