
AKTIVITETET QE PERZJEDH NUMRI
FALAS PER NDIHMEN E VIKTIMAVE TE
TRAFIKUARA APO TE SHFRYTEZUARA

NE MENYRE TE RREPT:
 

• merr kerkesat per ndihme dhe /ose senjalizimet
nga i gjithe territori kombetar;

• kryen detyren e filtrimit i cili konsiston ne
identifikimin e telefonatave perkatese;

• informon mbi legjislacionin aktual per
emigracionin dhe trafikimin po ashtu dhe per
mundesite e daljes nga kushtet e detyrimit dhe
shfrytezimit te rende;

• percjell raportet perkatese ne Projektet
Kundertrafikimit -qe zbatojne programet per
rrugdaljen ,asistencen dhe integrimin social – ne
baze te eksperienzes tyre territorjal; 

• ofron keshilla per subjektet sociale shteterore
dheprivate qe hyn ne kontakte me persona te
mundshme viktima te trafikut apo shfrytezimit te
rende;

• ndihmon organet zbatuese te rrjetit Antitrafik
duke kerkuar nje mbeshtetje te re per personat ne
asistence;

• promovon shperndarjen e Numrit jeshil falas,
ndergjegjesimin mbi temen e trafikimit, duke vene
ne perdorim Social mediat kyesore; 

• menaxhon faqen shumegjuheshe
www.osservatoriointerventiantitratta.it dhe bazen
e te dhenave nderkombetare te quajtur SIRIT;
 
• kryen mirembajtjen dhe permiresimin e rrjetit
kombetare edhe nëpërmjet organizimit të
takimeve të thelluara dhe krahasuese.

“Tra f ik imi  perben shkel je  te  te
dre j tave  te  n jer iut  dhe  shkel je  te

d in j i tet i t  dhe  integr i tet i t  te  qenies
n jerezore.”

 
Konventa  e  kesh i l l i t  te  Evropes  kunder  t ra f ik imit

ME PAGESE NE RRJETIN URBAN

www.osservatoriointerventitratta.it

Numer i i
te lefon it

www.facebook.com/NVAntitratta/

@antitratta

numeroverde@numeroverdeantitratta.org

ilnumeroverde

numero verde antitratta

http://www.osservatoriointerventiantitratta.it/


Numri pa pagese eshte nje pajisje e krijuar nga Kryesia
e Keshillit te Ministrave- Departamanti per Mundesi te
Barabarta.
“Trafikim i qenieve njerezore” nenkupton levizjen e nje
personi nepermjet perdorimit te dhunes apo
mashtrimit nga nje vend i ndryshem nga ku ai banon,
per qellime shfrytezimi seksual, pune, lemosh /lypje,
ekonomi te paligjshme apo trafik oraganesh te trupit.

Viktimat e trafikimit dhe /apo te shfrytezimit te rrept
mund te hyjne ne Programet Unik nga dalja e rrezikut,
per asistence, integrim social i financiuar ne nivel
kombetarnga Kryesia e Keshillit te Ministrave-
Departamanti per Mundesi te Barabarta. Cdo projekt
duke qene nje organizem social privat apo publik,
mund te kete pozicion propozues por bashkpunon me
nje rrejt organesh qe merret me:

• Aktivitet e kontaktit te pare me popullatat ne
rrezik shfrytezimi qe synojne mbrojtjen e
shendetit dhe shfaqjen e viktimave të mundshme
të trafikimit dhe/ose shfrytëzimit serioz;

• Veprimet proaktive të shumë agjencive për
identifikimin e viktimës së trafikimit dhe/ose
shfrytëzimit të rëndë, duke përfshirë edhe
komisionet territoriale për njohjen e mbrojtjes
ndërkombëtare;

Sherbimi eshte aktiv nga viti 2000 deri me sot edhe
eshte i menaxhuar nga Rajoni Veneto.

 Marrin pjese ne radhe te pare viktimat e trafikimit
qe i nenshtrohen te gjitha formave te shfrytezimit, per
me teper aktivizuesit te numrit jeshil 800 290 290) pa
pagese perfshijne:

• Mbrojtja e menjëhershme dhe ndihma e parë për
viktimat e trafikimit dhe/ose shfrytëzimit të rëndë,
duke përfshirë pritjen e menjëhershme, kujdesin
shëndetësor dhe mbrojtjen ligjore në përputhje
me përcaktimet e nenit 13 të ligjit 228/2003;

• Veprimtaritë që synojnë marrjen e Lejes së
Qëndrimit në zbatim të nenit. 18 i Dekretit
Legjislativ 286/98;

• Masat që synojnë inkurajimin e integrimit social-
punësor të njerëzve të marrë në kujdes dhe
arritjen e autonomisë së strehimit

Institucionet;

Subjektet publike dhe private;

Forcat e urdhrit;

Qytetaret.

Numri pa pagese perbehet nga nje sherbim
operativ aktiv 7 dite ne jave 24 ore ne dite i
menaxhuar nga operatore te profesioneve
shumellojshme te afte per te bashkevepruar ne
gjuhet kryesore me viktimat e trafikuara ashtu si
dhe me gjithe ata qe aktivizojne numrin pa
pagese.

Aktiviteti zhvillohet nga nje ekip me profesionist te
ndryshem, te afte per te permbledhur kerkesat e
bera. Kerkesat mund te behen ne gjuhe te
ndryshme  te listuara si me poshte:

• Shqip

• Arabisht

• Bangladeshe

• Bjelloruse

• Bullgarisht

• Kinezce

• Frengjisht

• Anglisht

• Moldavisht

• Nigeriane

• Portugeze

• Romanisht

• Rusisht

• Serbisht 

• Croacisht

• Spanjisht

• Ucrainse

• Urdu
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