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OSCE Presence, Italian Government and Albanian Government launch new project on 
protecting children from trafficking and exploitation 

 
The OSCE Presence in Albania and the Italian Embassy in Tirana, in co-operation with the National 
Anti-Trafficking Co-ordinator, Elona Gjebrea, and the Head of the State Agency on the Protection 
of Children’s Rights, Ina Verzivolli, on 3 March 2016, launched a project which aims to protect 
children from trafficking, exploitation and irregular migration.  
The Project will build the capacity of child protection professionals at the local level and will 
facilitate vocational training courses and employment opportunities for young people. The Project 
aims to establish regular local-level co-ordination to manage the assistance towards child victims 
and potential victims of trafficking; reduce the vulnerability of children and young people to being 
trafficked and exploited, while also affording adequate protection and assistance to child victims of 
trafficking and exploitation.  
The Project is a follow-up to the OSCE Presence’s previous work on addressing the phenomenon of 
child labour in Albania. The OSCE Presence supports central- and local-level authorities in 
adopting a multi-disciplinary and human-rights based approach to preventing human trafficking and 
protecting vulnerable persons, especially children.   
The initiative is funded by the Italian Government, through funds of the Italian Development 
Cooperation. 
 

 
La Presenza OSCE in Albania, il Governo Italiano ed il Governo Albanese lanciano un nuovo 

progetto per la protezione dei minori a rischio di tratta e sfruttamento lavorativo 
 

La Presenza OSCE in Albania e l’Ambasciata d’Italia a Tirana, in collaborazione con il 
Coordinatore Nazionale Anti-Tratta, Elona Gjebrea ed il Direttore dell’Agenzia Statale per la 
Protezione dei Diritti dei Minori, Ina Verzivolli, hanno lanciato il 3 marzo 2016, un progetto che 
mira a proteggere i minori a rischio di tratta, sfruttamento e migrazione irregolare. 
Il Progetto potenzierà le competenze dei professionisti impegnati nella tutela dei minori e faciliterà 
le opportunità di formazione e di occupazione professionale per i giovani. Inoltre, il Progetto mira a 
stabilire un regolare coordinamento a livello locale per l'assistenza dei minori vittime o a rischio di 
tratta; a ridurre la vulnerabilità dei bambini e dei giovani dall’essere oggetto di tratta e sfruttamento 
e ad offrire un’adeguata protezione e assistenza ai minori vittime di tratta e di sfruttamento. 
L’iniziativa è in sinergia con precedenti progetti della Presenza OSCE in materia di lavoro minorile 
in Albania. La Presenza Osce sostiene le autorità centrali e locali albanesi nell’adozione di un 
approccio multidisciplinare basato sui diritti dell’uomo nella prevenzione della tratta degli esseri 
umani e nella difesa dei gruppi vulnerabili, specialmente dei bambini. 
Il progetto è stato finanziato dal Governo Italiano con fondi della Cooperazione Italiana allo 
Sviluppo. 
 
Prezenca e OSBE-së, Qeveritë Italiane dhe Shqiptare fillojnë projektin e ri për mbrojtjen e 
fëmijëve nga trafikimi dhe shfrytëzimi 
 
Prezenca e OSBE-së në Shqipëri dhe Ambasada e Republikës së Italisë në Tiranë, në bashkëpunim 
me Koordinatoren Kombëtare për Luftën Kundër Trafikimit të Qenieve Njerëzore, Elona Gjebrea, 
dhe Kryetaren e Agjencisë Shtetërore për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve, Ina Verzivolli, më 3 
mars 2016, shënuan fillimin e një projekti, i cili ka për synim mbrojtjen e fëmijëve nga trafikimi, 
shfrytëzimi dhe migrimi i paligjshëm.  



Falë këtij projekti do të fuqizohen kapacitetet e profesionistëve që merren me mbrojtjen e fëmijëve 
në nivel vendor, si dhe do të mundësohen kurse të trajnimit profesional dhe krijimi i shanseve për 
punësimin e të rinjve. Projekti ka për synim vendosjen e bashkërendimit të rregullt në nivel vendor 
për menaxhimin e asistencës për fëmijët viktima dhe viktimat të mundshme të trafikimit; 
zvogëlimin e risqeve për trafikimin dhe shfrytëzimin e fëmijëve dhe të rinjve, si dhe sigurimin e 
mbrojtjes dhe asistencës së përshtatshme për fëmijët viktima të trafikimit dhe shfrytëzimit.  
Projekti pason punën që ka bërë më herët Prezenca e OSBE-së për trajtimin e fenomenit të punës së 
të miturve në Shqipëri. Prezenca e OSBE-së i mbështet autoritet qendrore dhe vendore në 
përvetësimin e një qasjeje shumëdisiplinore e të bazuar në të drejtat e njeriut për parandalimin e 
trafikimit të qenieve njerëzore dhe mbrojtjen e grupeve në rrezik, siç janë fëmijët.  
Kjo nismë financohet nga qeveria italiane, me fonde të Bashkëpunimit italian për Zhvillim. 
 
 
 


