
QENDRA 
"LILIUM"

Qendra LILIUM  ofron shërbime të 

integruara dhe të koordinuara për 

rastet e dhunës seksuale 24 orë në 7 

ditë të javës

Në kët ë qendër  referohen për 

shërbime rastet e dhunës seksuale 

pavarësisht moshës, gjinisë, racës, 

etnisë, orientimit seksual apo 

aftësisë së kufizuar

Qendra bashkëpunon ngushtësisht 

me Koordinatorin/en Vendor/e të 

Dhunës në Familje dhe antarët e 

Mekanizmit të Koordinuar të 

Referimit

Kontakt

Në raste të abuzimit  
seksual:

- Drejtojuni Qendrës brenda 72 

orëve për të mbledhur provat e 

nevojshme mjeko-ligjore

- Ruani të gjitha provat e abuzimit

- MOS  lani duart apo dhëmbët

- MOS hani apo pini

- MOS pastroni vendin e abuzimit

- MOS i lani rrobat, por i sillni si 

prova në Polici apo në Qendër

- Merrni sa më herët  të jetë e 

mundur kujdes shëndetësor

- Merrni sa më herët këshillim dhe 

shërbime të tjera mbështetëse

           

             Kont ak t e t ë rëndësishm e:

- Telefononi Policinë e Shtetit  në 

numrin 129

- Telefononi në Linjën e Këshillimit 

për Fëmijë në numrin 116 111

- Telefononi  Qendrën LILIUM në  

.......................................

qendralilium@gmail.com

(+355) ............................

RRETH QENDRËS

 

Qendra e 
m enaxhim it  t ë 
k r izës për  rast et  e 
dhunës seksuale



1 Shërbime mjekësore

Specialisti në Qendër  sigurohet se 
nevojat urgjente shëndetësore të 
viktimës janë marrë në konsideratë

3 Shërbime ligjore

Ekipi multidisiplinar i Qendrës 
siguron ekzaminime mjeko-ligjore 
për mbledhjen e provave, marrjen e 
dëshmisë dhe fillimin e procedurave 
të drejtësisë penale

2 Shërbime psikosociale

Qendra ofron shërbime përmes 
një ekipi multidisiplinar përfshirë 
psikologë, psikiatër, psikologë 
klinikë, punonjës socialë

- Respektimi i të drejtave të njeriut 

dhe integritetit 

- Mosdiskriminimi

- Partneriteti

- Konfidencialiteti dhe mbrojtja e të 

dhënave personale

- Siguria dhe dinjiteti njerëzor

- E drejta e marrjes së vendimit për 

ta përfituar shërbimin

- Ofrimi i shërbimeve nuk duhet të 

varet nga gadishmëria e viktimës 

për të ngritur padi apo për të 

dëshmuar kundër çdo dhunuesi 

- Parimi i subsidiaritetit. Shërbimet 

e emergjencës për viktimat e 

dhunës seksuale ofrohen sa më 

pranë qytetarëve dhe për sa është 

e mundur nga strukturat vendore

Qendra ofron shërbime përmes një 

ekipi multidisiplinar që përbëhet nga:

- mjekë obstetër-gjinekologë

- mjekë ligjorë

- mjekë psikiatër

- mjekë pediatër

- mjekë të përgjithshëm

- psikologë klinikë

- punonjës socialë/menaxher rasti

- punonjës policie

- infermierë

- koordinatori i Qendrës 

   

- Ofrimi i shërbimit ndaj rasteve 

të dhunës seksuale

- Vlerësimi i nevojave të rasteve 

dhe  referimi në agjensi të tjera 

shërbim-ofruese

- Dokumentimi, ruajtja, mbrojtja 

dhe analizimi i të dhënave

- Parandalimi dhe ndërgjegjësimi 

- Koordinimi me shërbime të 

tjera jashtë Qendrës

 Shërbim i në Qendër  zgjat  nga 

24 der i në 72 orë

- Identifikimi

- Vlerësimi

- Ofrimi i shërbimeve/ndërhyrja

- Referimi  dhe mbyllja

Ofruesit  e shërbimeve Parimet  e Qendrës

Fokusi i qendrës

Menaxhimi i rast it

Fokusi i Qendrës

Shërbimet  në Qendër


