
B-COMPETENT
PËRMIRËSIMI I KOMEPTENCAVE TË 
STAFIT PENITENCIAR NË BURGJE

Të drejtat e njeriut të 
shtetasve të huaj në 

burgje: një kurs i ri online 
falas për stafin e burgjeve, 

drejtorët e burgut dhe 
trajnerët e stafit të 

burgjeve do të ndihmojë në 
përmirësimin e njohurive 
dhe ndërgjegjësimin për 
çështje që lidhen me të 

drejtat e njeriut dhe nevojat 
e të burgosurve të huaj.

Projekti Evropian B-COMPETENT (2019-21), 
bashkëfinancuar nga Programi për Drejtësinë, 
është duke lançuar një kurs online falas me qël-
lim përgatitjen e stafit të burgjeve me një sërë 
aftësish multidisiplinare në lidhje me mbrojtjen 
e të drejtave të njeriut të të burgosurve të huaj, 
mbi BE si dhe ligjet e standardet ndërkombëtare. 

Kursi online dhe materialet e trajnimit janë har-
tuar dhe përshtatur nga 7 partnerët e konsorciu-
mit nga Italia, Spanja dhe Shqipëria: University of 
Campania Luigi Vanvitelli, University of Barcelo-
na-OSPDH, Bosch i Gimpera Foundation, Antigone 
Association, Avokati i Popullit i Shqipërisë, Fonda-
cioni Qendra Europiane dhe Prodos Consulting. 

Pjesëmarrësit

Targeti kryesor i kursit janë:

 » Drejtorët e burgjeve 
 » Stafi administrativ i burgjeve
 » Stafi civil i burgjeve që përfshin (psikologët, 

edukatorët, punonjësit social, ndërmjetë-
sues kulturorë, përkthyesit, etj.) 

 » Oficerët e burgut
 » Të gjithë personat përgjegjës që punojnë 

me shtetasit e huaj në burgje.  

Përmbajtja dhe struktura

Kursi i trajnimit ndërthur 10 module e-learning 
dhe 6 workshope online.

Kurs online i disponueshëm nga 30 korriku 2021
Aplikoni për kursin në www.bcompetent.eu

B-ComPetent është një projekt i bashkëfinancuar nga Programi për Drejtësinë i Bashkimit Evropian, GA. nr. 854040. Përmbajtja e këtij 
publikimi është përgjegjësi e autorëve dhe jo domosdoshmërisht reflekton pikëpamjet e Komisionit Evropian.



Kursi e-learning 

Kursi e-learning do të ofrojë njohuri të dobishme 
për kuadrin legjislativ dhe aspektet kryesore të 
menaxhimit të shtetasve të huaj në burgje: stan-
dardet evropiane në punën e përditshme me të 
burgosurit e huaj, të drejtën për akses në drejtësi 
dhe të drejta të tjera (komunikimet, shëndetin), 
kushtet e grave të burgosura me fëmijë të mitur, 
aksesi në punë, drejtësia restauruese, duke për-
mendur disa nga çështjet më të rëndësishme.

Pikat kyçe:

 » 10 module (10 orë video mësimore)
 » Gjuha: Anglisht
 » Titrat: Shqip, Anglisht, Frengjisht, Greqisht, 

Italisht, Serbisht dhe Spanjisht.
 » Modulet online mund të shihen si një paketë 

e plotë ose duke zgjedhur videot mësimore 
që keni interes;

 » Test me alternativa pas përfundimit të çdo 
moduli; 

 » Akses falas në mjetet dhe burimet referuese 
të trajnimit: slide-t PPT (anglisht), biblio-sito-
grafi, artikuj/ botime të rëndësishme.

 » Një certifikatë pjesëmarrje.

 » Modulet online:
1. Konceptet e “imigracionit” dhe “mbrojtja 

ndërkombëtare” 

2.  Mbrojtja ndërkombëtare: Gjykata Evropiane 
e të Drejtave të Njeriut, Gjykata e Drejtësisë e 
Bashkimit Evropian dhe Komiteti i Kombeve 
të Bashkuara të të Drejtave të Njeriut 

3.  Rregullore për gjendjen administrative të 
shtetasve të huaj

4.  Standardet evropiane në punën me të bur-
gosurit e huaj

5.  Liria fetare dhe burgimi. Pjesa 1: Karakteristi-
ka të përgjithshme

6.  Liria fetare dhe burgimi. Pjesa 2: Radikalizimi

7.  E drejta për akses në drejtësi në kushte të 
barabarta

8.  E drejta për akses në drejtësi dhe të drejtat e 
tjera – Pjesa 1: Komunikimi dhe shëndeti 

9.  E drejta për akses në drejtësi dhe të drejtat e 
tjera – Pjesa 2: Gratë & fëmijët; Puna

10.  Teoria e Konfliktit dhe Zgjidhjet Alternative të 
Konfliktit: drejtësia restauruese.

Në nëntor 2021, do të organizohen 6 workshope online në Itali, Spanjë, Francë, Greqi, Shqipëri dhe Mal të Zi. 
Çdo workshop, i drejtuar nga trajnerët e B-COMPETENT dhe ekspertë ndërkombëtarë të mirë kualifikuar, do të 
adresojnë çështje specifike përmes një qasje ndërkombëtare, duke u fokusuar në shkëmbimin e praktikave më 
të mira dhe rasteve studimore. Përfshirja e pjesëmarrësve do të bëhet përmes disuktimeve me panelin dhe ses-
ionit të pyetje-përgjigjeve me ekspertët. Çdo webinar do të mbahet në gjuhën e vendit organizator të aktivitetit. 

Kursi online do të jetë i disponueshëm në  
www.bcompetent.eu  duke nisur nga  

30 korriku 2021 
Për më tepër detaje referojuni programit të trajnimit

skanoni kodin QR dhe 
plotësoni formularin

PËR TË APLIKUAR 
PËR KURSIN Consortium implementing the project is composed by:

Kalendari dhe programi për workshope-t online 
do të jetë i aksesueshëm së shpejti në:
https://www.bcompetent.eu/workshop/ 

Për çdo pyetje mund të dërgoni një mesazh në: 
info@bcompetent.eu

S C A N  M E

Workshope-t Online


